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A császármetszés a magzat hasi úton, műtéttel történő megszületését jelenti. Magyarországon 
minden ötödik újszülött császármetszés útján jön a világra, ami a világátlagnak is megfelel (a szórás 15
33% közötti). Elvégzését magzati, anyai és együttes okok tehetik indokolttá. Az indikáció ilyen felosztása 
némiképp erőltetett, főleg szakmai szempontból van létjogo
belüli magzat, mind a szülőnő egészségét maximálisan védeni igyekszünk. A császármetszés 
témakörének teljeskörű tárgyalása tájékoztatónk keretei között nem lehetséges, de a szülészeti ellátás 
filozófiája néhány gondolatban összefoglalható.

A terhesség, vagy a vajúdás során kialakulhat olyan helyzet, amely során a hüvelyi szülést nem 
tartjuk biztonságosnak. Vannak szülészeti szövődmények, mint például a harántfekvés, amelyből a 
spontán hüvelyi szülés lehetetlen, m
magzat, mind a szülőnő biztonsága és egészsége érdekében jobb a szülés t császármetszéssel befejezni 
(pl. a medencevégű hosszfekvés, a „faros” elhelyezkedés bizonyos eseteiben). A javallatok eg
esetekben már a vajúdás megkezdődése előtt adottak, ilyenkor a szülést eleve császármetszés útján 
vezetjük (pl. az anya nagyfokú rövidlátása a retinaleválás veszélye miatt nagy magzat és előzetes 
császármetszés, mint  társállapotok, stb). Sürgősségi in
állapota (pl. rossz magzati szívhangok), az anya állapota (elhúzódó, nem haladó szülés), vagy mindkettő 
együttes érdekei (pl. vérzés, nagy magzat, elakadt szülés, beilleszkedési rendellenesség, a méh 
túlfeszülése, stb). miatt a hüvelyi szülés kockázatos és császármetszést kell végezni. Viszonylag sűrűn 
kényszerülünk azonnali döntésre, amikor a magzat méhen belüli állapota, vagy a szülőnő állapota előzetes 
jelek nélkül, váratlanul és gyorsan romlik 
rossz magzati szívműködés, az elakadt, hüvelyi úton befejezhetetlen szülés, előesett köldökzsinór 
tartoznak a gyakoribb indikációk közé.

Az Ön esetében a szülés császármetszéssel történő befejezése vált s
Kezelőorvosa részletesen tájékoztatta állapotáról és a körülményekről, amelyek a császármetszés
elvégzését indokolják.  
 
A műtét során előfordulhat, hogy a méh sérülése, befolyásolhatatlan vérzése miatt annak kiterjesztett 
ellátása, eltávolítása is szükségessé válhat (igen ritkán). A méh és a petevezetők, petefészkek 
konzerválására mindent elkövetünk, de előadódhat olyan állapot, hogy a csonkoló műtét javallata csak a 
hasműtét menete során merül fel és az Ön egészsége érdekében valamely szerv cs
eltávolítására kényszerülünk. 
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TÁJÉKOZTATÓ ÉS BELEEGYEZŐ NYILATKOZAT
CSÁSZÁRMETSZÉS 

A császármetszés a magzat hasi úton, műtéttel történő megszületését jelenti. Magyarországon 
újszülött császármetszés útján jön a világra, ami a világátlagnak is megfelel (a szórás 15

33% közötti). Elvégzését magzati, anyai és együttes okok tehetik indokolttá. Az indikáció ilyen felosztása 
némiképp erőltetett, főleg szakmai szempontból van létjogosultsága, hiszen a szülés során mind a méhen 
belüli magzat, mind a szülőnő egészségét maximálisan védeni igyekszünk. A császármetszés 
témakörének teljeskörű tárgyalása tájékoztatónk keretei között nem lehetséges, de a szülészeti ellátás 

gondolatban összefoglalható. 
A terhesség, vagy a vajúdás során kialakulhat olyan helyzet, amely során a hüvelyi szülést nem 

tartjuk biztonságosnak. Vannak szülészeti szövődmények, mint például a harántfekvés, amelyből a 
spontán hüvelyi szülés lehetetlen, megint más esetekben szakmai tapasztalat indokolja, hogy mind a 
magzat, mind a szülőnő biztonsága és egészsége érdekében jobb a szülés t császármetszéssel befejezni 
(pl. a medencevégű hosszfekvés, a „faros” elhelyezkedés bizonyos eseteiben). A javallatok eg
esetekben már a vajúdás megkezdődése előtt adottak, ilyenkor a szülést eleve császármetszés útján 
vezetjük (pl. az anya nagyfokú rövidlátása a retinaleválás veszélye miatt nagy magzat és előzetes 
császármetszés, mint  társállapotok, stb). Sürgősségi indikáció a vajúdás alatt lép fel, amikor a magzat 
állapota (pl. rossz magzati szívhangok), az anya állapota (elhúzódó, nem haladó szülés), vagy mindkettő 
együttes érdekei (pl. vérzés, nagy magzat, elakadt szülés, beilleszkedési rendellenesség, a méh 

ülése, stb). miatt a hüvelyi szülés kockázatos és császármetszést kell végezni. Viszonylag sűrűn 
kényszerülünk azonnali döntésre, amikor a magzat méhen belüli állapota, vagy a szülőnő állapota előzetes 
jelek nélkül, váratlanul és gyorsan romlik – a lepény idő előtti leválása, vérzés, fenyegető méhrepedés, 
rossz magzati szívműködés, az elakadt, hüvelyi úton befejezhetetlen szülés, előesett köldökzsinór 
tartoznak a gyakoribb indikációk közé. 

 
Az Ön esetében a szülés császármetszéssel történő befejezése vált s

Kezelőorvosa részletesen tájékoztatta állapotáról és a körülményekről, amelyek a császármetszés

A műtét során előfordulhat, hogy a méh sérülése, befolyásolhatatlan vérzése miatt annak kiterjesztett 
a is szükségessé válhat (igen ritkán). A méh és a petevezetők, petefészkek 

konzerválására mindent elkövetünk, de előadódhat olyan állapot, hogy a csonkoló műtét javallata csak a 
hasműtét menete során merül fel és az Ön egészsége érdekében valamely szerv cs
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A császármetszés a magzat hasi úton, műtéttel történő megszületését jelenti. Magyarországon 
újszülött császármetszés útján jön a világra, ami a világátlagnak is megfelel (a szórás 15-

33% közötti). Elvégzését magzati, anyai és együttes okok tehetik indokolttá. Az indikáció ilyen felosztása 
sultsága, hiszen a szülés során mind a méhen 

belüli magzat, mind a szülőnő egészségét maximálisan védeni igyekszünk. A császármetszés 
témakörének teljeskörű tárgyalása tájékoztatónk keretei között nem lehetséges, de a szülészeti ellátás 

A terhesség, vagy a vajúdás során kialakulhat olyan helyzet, amely során a hüvelyi szülést nem 
tartjuk biztonságosnak. Vannak szülészeti szövődmények, mint például a harántfekvés, amelyből a 

egint más esetekben szakmai tapasztalat indokolja, hogy mind a 
magzat, mind a szülőnő biztonsága és egészsége érdekében jobb a szülés t császármetszéssel befejezni 
(pl. a medencevégű hosszfekvés, a „faros” elhelyezkedés bizonyos eseteiben). A javallatok egyes 
esetekben már a vajúdás megkezdődése előtt adottak, ilyenkor a szülést eleve császármetszés útján 
vezetjük (pl. az anya nagyfokú rövidlátása a retinaleválás veszélye miatt nagy magzat és előzetes 

dikáció a vajúdás alatt lép fel, amikor a magzat 
állapota (pl. rossz magzati szívhangok), az anya állapota (elhúzódó, nem haladó szülés), vagy mindkettő 
együttes érdekei (pl. vérzés, nagy magzat, elakadt szülés, beilleszkedési rendellenesség, a méh 

ülése, stb). miatt a hüvelyi szülés kockázatos és császármetszést kell végezni. Viszonylag sűrűn 
kényszerülünk azonnali döntésre, amikor a magzat méhen belüli állapota, vagy a szülőnő állapota előzetes 

idő előtti leválása, vérzés, fenyegető méhrepedés, 
rossz magzati szívműködés, az elakadt, hüvelyi úton befejezhetetlen szülés, előesett köldökzsinór 

Az Ön esetében a szülés császármetszéssel történő befejezése vált szükségessé. 
Kezelőorvosa részletesen tájékoztatta állapotáról és a körülményekről, amelyek a császármetszés 

A műtét során előfordulhat, hogy a méh sérülése, befolyásolhatatlan vérzése miatt annak kiterjesztett 
a is szükségessé válhat (igen ritkán). A méh és a petevezetők, petefészkek 

konzerválására mindent elkövetünk, de előadódhat olyan állapot, hogy a csonkoló műtét javallata csak a 
hasműtét menete során merül fel és az Ön egészsége érdekében valamely szerv csonkolására vagy 



 

 

Amennyiben a császármetszés során művi meddővé tételt végzünk az Ön kérésére, akkor igen kis 
százalékban előfordul, hogy a leggondosabb technikával elvégzett műtét ellenére a petevezetők nem 
záródnak el, regenerálódnak és terhesség mégis bekövetkezik. Ezért fontos, hogy két hétnél hosszabb 
vérzéskésés esetén az esetleges terhesség kizárása történjék meg, nőgyógyászati vizsgálatot javasolunk. 
Az így létrejött méhen belüli terhesség egyébként semmiben sem különbözik a szokványostól, 
kiviselhető. Méhen kívüli terhesség előfordulása is lehetséges, a kürtök megelőző műtéte miatt az érintett 
populációban az átlagosnál nagyobb gyakorisággal. 
Irodalmi adatok szerint ezen esetekben a terhesség előfordulása 1-4 %-ban történhet meg. 

 
Alulírott elolvastam és megértettem a tervezett császármetszés javallatait, lényegét, kockázatát és 

lehetséges szövődményeit. Mindezek tudatában kérem a császármetszés elvégzését. 
 
 
Dátum:         
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Orvos aláírása                                                   Páciens aláírása 


