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Betegtájékoztató csontvelő vizsgálatról / szövettani mintavételről 
 

Tisztelt Asszonyom / Uram! 

 

Vérképzőszervi betegségének pontos megítéléséhez csontvelő vizsgálat elvégzése szükséges.   

Ehhez a beavatkozáshoz az Ön írásos beleegyezése szükséges. A beleegyezés aláírása előtt 

gondosan olvassa el a jelen betegtájékoztatót és amennyiben kérdése van a beavatkozással 

kapcsolatban, forduljon a beavatkozást végző orvoshoz. 

 

 

1.   Mi a csontvelő? A csontvelő a fő vérképző szervünk, tulajdonképpen egy kocsonyás állagú 

anyag, amely több csontunkban, de egységes rendszerként foglal helyet. 

2.   A beavatkozás célja és előnyei:  A beavatkozás diagnosztikus célt szolgál. A 

vérképzőszervi betegségek vizsgálata során sok elváltozás egyszerű vérvételből kimutatható. 

Bizonyos esetekben azonban nem tudjuk nélkülözni a csontvelő vizsgálatát. A levett  minta 

mikroszkópos vizsgálata mellett speciális laboratóriumi technikákkal (pl. kromoszóma 

vizsgálat) olyan információkhoz juthatunk, melyek a betegség pontos típusának 

meghatározásához és az alkalmazandó terápiás eljárás kiválasztásához 

elengedhetetlenek. Amennyiben szövettani mintavételre is sor kerül, a kivett anyagból 

további lényeges ismeretekhez juthatunk a csontvelő elhelyezkedését és működését illetően. 

3.  Hogyan történik a csontvelő vizsgálat? A beavatkozást végző orvos, steril kesztyűben, a 

bőrfelület fertőtlenítése után, helyi érzéstelenítésben (lidocain) egy sternum tűvel átfúrja a 

mellcsont kérgi részét. Az érzéstelenítés miatt ez nem jár fájdalommal. Ezt követően egy 

fecskendővel kis mennyiségű vérrel kevert csontvelőt szippant ki, mely pillanatszerű 

kellemetlen érzést okoz. A tű eltávolítása után, steril fedőkötés felhelyezése történik, majd 

rövid pihenő után a beteg felkelhet, mozoghat. A csontvelő vétel kapcsán szövődmény alig 

fordul elő, kockázata nem haladja meg az izomba (pl. farba) adott injekció kockázatát. 

4. Hogy történik a szövettani mintavétel (crista biopszia) csontvelőből?  A beteg stabil 

oldalfekvésben fekszik. A beavatkozást végző orvos, steril kesztyűben, a bőrfelület 

fertőtlenítése után, helyi érzéstelenítésben (lidocain) mindegy 3 mm átmérőjű eszközt vezet 

be a csípőcsont belsejébe, ennek kapcsán kis szövethengert emel ki abból. A beavatkozás kb. 

egy percig tartó szakasza során a beteg fájdalmat érezhet, mert az érzéstelenítő a csont 

belsejében nem fejti ki hatását. A tű eltávolítása után, steril fedőkötés felhelyezése történik, a 

mintavételt követően rövid ágynyugalom ajánlatos, ha szükséges fájdalomcsillapítót adunk. 

A beavatkozás helyén a későbbiekben ritkán vérzés, gyulladás alakulhat ki, ezek a 

tünetek azonban spontán, vagy egyszerű beavatkozás hatására megszűnnek.  

5. A beavatkozást követően ágynyugalomra, pihenésre van szükség. A fedőkötés egy nap 

múlva levehető. 

6. A beavatkozás várható időpontja: …………………………………………… 
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7. A beavatkozást végző személy: 

 

neve:   ……………………………………………………………………… 

szakképesítése:  ……………………………………………………………………… 

beosztása:  ……………………………………………………………………… 

 

Jelen betegtájékoztatót elolvastam, megértettem. A beavatkozással kapcsolatban, az írásbeli 

tájékoztatóban nem szereplő kérdéseimre a teljeskörű egyéniesített szóbeli tájékoztatást 

megkaptam, és további kérdéseim nincsenek.  

Kérdéseim a következők: 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

………………………… 

 

Tudomásul veszem, hogy a beavatkozás szakszerű végrehajtása esetén is előfordulhatnak előre 

nem látható, az előzőekben nem említett szövődmények, melyek a várható gyógytartamot 

kedvezőtlenül befolyásolhatják. 

Tudomásul veszem, hogy jogom van a felajánlott beavatkozás, jelen esetben történő 

elutasítására. A beavatkozás elmaradásával összefüggésbe hozható egészségkárosodásért, 

illetve az esetleg kedvezőtlen gyógyeredményért kezelő orvosaimat a felelősség alól 

felmentem. Jelen nyilatkozatommal megerősítem, hogy a felajánlott beavatkozásba 

beleegyezem. 

 

Alulírott, kijelentem, hogy nincs/van tudomásom gyógyszerérzékenységről.  

Az alábbi gyógyszerekre vagyok érzékeny:  

 

 

 

 

 

Budapest, ........................................... 

                                                                                                 ......................................................... 

                                                                                                   beteg neve (nyomtatott betűkkel) 

                                                                                                 ......................................................... 

                                                                                                                    beteg aláírása 


