Speciális betegtájékoztató szempontjai műtéthez, illetve fokozott kockázattal járó
beavatkozáshoz, kezelési eljáráshoz
Beteg neve...:
Lánykori név.:
Anyja neve...:

TAJ..........:
Szül.dátum...:
Felv. dátum..:
Tisztelt Betegünk!

Az Ön betegsége: a méhfuggeléken elhelyezkedő, petefészektől független folyadéktömlő.
Lehetséges gyógymódok: a cysta hasfalon keresztül történő eltávolítása.
WHO kód: 56920
A javasolt beavatkozás lényege: a köldök alatt, illetőleg a szeméremcsont felett két
oldalt elhelyezkedő (összesen három), kb. 1-2 cm-es metszésen keresztül bevezetett
operációs eszközökkel a méhszalagok között elhelyezkedő folyadéktömlőt, annak tokját
felvágva kihámozzuk (a petefészket érintetlenül hagyva) és a hasfalon keresztül
eltávolítjuk. A műtétet altatásban végezzük, az altatószert vénásan és a légcsőbe
vezetett csövön keresztül, altatógáz formájában adagoljuk.
A javasolt beavatkozás előnyei: az eljárás a kis sebek miatt kíméletes. A beteg a
műtét után egy-két nappal otthonába távozhat, felépülése rendkívül gyors. A műtét a
petefészket, a petevezetőt és a méhet nem érinti, így a későbbi teherbeesés lehetséges.
A javasolt beavatkozás elmaradásának lehetséges következményei: a folyadéktömlő
eltávolításának hiányában a teherbeesés lehetősége csökkenhet. A mindennapi élet során
előfordul, hogy a képlet elmozdulása következtében a méhfüggelék kocsánya megcsavarodik,
a petefészket ellátó erek elzáródnak, így a petefészek elhal. Ez az állapot rendkívüli
fájdalommal jár, és azonnali műtétet igényel.
A javasolt beavatkozás kockázatai: a hasfali behatolás, illetve a műtét során nagyon
ritkán a szomszédos szervek (belek, húgyhólyag, stb.) sérülései következhetnek be.
Amennyiben e sérülések fokozott vérvesztéssel járnak, előfordul, hogy a műtét alatt, vagy
azt követően az elveszített vér pótlása szükséges.
A műtét során felmerülhet: nagyon ritkán lehetséges, hogy műtéttechnikai nehézségek miatt
a képletet az említett hastükrözéses módszerrel nem tudjuk eltávolítani, ez esetben a
műtétet a hasfalon, a szeméremcsont felett ejtett harántirányú (ún. bikini) metszésen
keresztül fejezzük be. Ugyanez az eljárás abban az esetben is, ha a műtét során
keletkezett esetleges sérüléseket nem lehetséges a hastükrözés módszerével megnyugtatóan
ellátni.
Tájékoztatjuk, hogy a javasolt beavatkozást jogában áll visszautasítani, de ennek
következményei Önt terhelik.
A fenti tájékoztatót elolvastam, az eljárásról és annak lehetséges szövődményéről
kellő felvilágosítást kaptam. További kérdésem nincs.
A beavatkozás elvégzésébe(aláhúzandó):
beleegyezem
nem egyezem bele*
..........................
tájékoztatást adó orvos aláírása, pecsét

...........................
aláírás(beteg,v.törv.képviselő

*Tanúk:
................................
név

................................
név
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lakcím

................................
lakcím

