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Mit jelent a beavatkozás?
Amennyiben a keringési és légzési rendszer működése olyan súlyosan
károsodott, hogy a szervezet oxigén ellátását a beteg saját légzése nem tudja
biztosítani, ezt gépi lélegeztetéssel segítjük.
Mi a célja?
A szervezet oxigén ellátottságának biztosítása, a beteg légzési munkájának
átvállalása.
Hogyan történik a beavatkozás?
Amennyiben a beteg tudata megtartott akkor először gyógyszerrel bódítást,
altatást kezdünk. Ezután a légcsőbe egy erre a célra szolgáló lélegeztető csövet
(tubust) helyezünk. Ezen keresztül pozitív légúti nyomás létesítésével végzi a
lélegeztetőgép az orvos által beállított jellemzőkkel a lélegeztetést. Amennyiben
a beteg állapota azt követeli, hogy órákon, napokon keresztül vagy akár
hosszabb időn át is szükséges a gépi lélegeztetés annak elviselése céljából
elengedhetetlen az, hogy a beteget gyógyszerrel, tartósan bódulatban, felületes
altatásban tartsuk. Ebben az időben a beteg a környezetével kommunikálni nem
tud.
A beavatkozás lehetséges szövődményei
A légút biztosítás során, annak sérülése csak ritkán és enyhébb fokban szokott
előfordulni. Tartós lélegeztetés esetén azonban már nagyobb valószínűséggel
szövődményként léphet fel a légcső, a hangszalagok nyomási sérülése. A pozitív
nyomású lélegeztetés ritkán a tüdő repedését, légmell kialakulását okozhatja. Ezt
mellűri szívó kezeléssel az esetek döntő többségében szanálni tudjuk, ritkán
szükséges külön sebészeti beavatkozás. A tartós lélegeztetéssel együttjáró
mozdulatlanság a visszerekben vérrögösödést, a bőrön felfekvést okozhat,
amelyet véralvadásgátló gyógyszer adásával, valamint a beteg forgatásával
igyekszünk megelőzni. Mivel a gépi lélegeztetés szükségszerű, de nem élettani
folyamat, ezért maga után vonja a légúti váladék felszaporodását, ürítésének
nehézségeit és tüdőgyulladás lehetőségét. Ezt légúti leszívásokkal, gyógyszeres
kezelésekkel igyekszünk ellensúlyozni.
A beavatkozás elmaradásának következményei
Légzési és keringési elégtelenség, amennyiben gyógyszeres kezelésre ez nem
javul általában a beteg halálához vezet.

Amennyiben a beavatkozással kapcsolatban egyéb kérdés felmerülne, vagy
további felvilágosítást igényelne, forduljon bizalommal a beavatkozást
végző orvoshoz.
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Beleegyezési nyilatkozat
Az gépi lélegeztetésről szóló tájékoztatást elolvastam, az orvos által szóbeli
tájékoztatást megértettem, a beavatkozás elvégzésében beleegyezem, kérem
annak elvégzését.

………………………………….
felvilágosítást végző személy

……..……………………………..
beteg/törvényes képviselő aláírása

Nagyatád, ………….. év …………. hó ………… nap.........óra.......perc

A kezelőorvos részletes felvilágosítása ellenére, mely a beavatkozás
elmaradása esetén előforduló következményeket is tartalmazta, a
beavatkozást megtagadom.

…………………………………..
felvilágosítást végző személy

……………………………………
beteg/törvényes képviselő aláírása

Nagyatád, …………… év …………. hó ………. nap..........óra..........perc

1. Tanú: …………………………….
aláírása

2. Tanú: ……………………………..
aláírása

Ezen lap 1 aláírt példánya a beteg kórlapjába kerül elhelyezésre.

