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Tisztelt Betegünk!

Az Ön betegsége:
Lehetséges gyógymódok: Laparosc.assist.vag.hysterectomia
WHO: 56831

A javasolt beavatkozás lényege: Altatásban laparoscopiat végzünk a műtét első lépéseként.
így egy TV monitoron láthatóvá tesszük a hasban, illetve a kismedencében elhelyezkedő 
képleteket, szerveket. Az esetleges hashártya összenövéseket átvágjuk, a méhet és 
függelékeit összekötő képleteket is képesek vagyunk átvágni. A műtét következő lépéseként
hüvelyi feltárást végzünk. A méh környezetében elhelyezkedő húgyhólyagot és végbelet a 
műtéti területtől eltávolítjuk. Megnyitjuk a zsigeri hashártya mellső és hátsó 
áthajlását. Lekötésekkel a méhet ellátó ereket, illetve a méh körüli kötőszöveteket 
ellátjuk. Ellenőrizzük, hogy a laparoscopia során ellátott képletek biztonságosan 
hagyhatók a helyükön. Az ellátások során a méhet eltávolítjuk a hüvely felől. Ezt 
követően a hashártyát egyesítjük úgy, hogy az ellátott képletek a hashártya elé 
kerüljenek. Ezután a hüvely sebszéleit egyesítjük. Előkészítésben labor, EKG, képalkotó 
eljárásokkal végzett vizsgálatok, altató orvosi vizsgálat szerepel. Műtét után állandó 
katéter kerül a húgyhólyagba. Altatásban végzett beavatkozásnál a műtét alatt fájdalmat 
nem érez. A beavatkozást követően alhasi, illetve hasi fájdalmak jelentkezhetnek, melyek 
gyógyszeresen jól csillapíthatok. Enyhe vérezgetést is észlelhet a hüvely felől.

A javasolt beavatkozás előnyei: Kisebb műtéti megterhelés, műtét után hamarabb képes 
mozogni betegágyon kívül, így megelőzhetők a húgyhólyag ürítéssel, a széklet ürítéssel 
kapcsolatos nehézségek, illetve a trombózis kialakulásának veszélye csökken.

A javasolt beavatkozás elmaradásának lehetséges következményei: Az egészséget 
hátrányosan befolyásolhatja.

A javasolt beavatkozás kockázatai: Sérülések következtében vérzések, vérömlenyek, 
fertőzés alakulhatnak ki, de ezek előfordulhatnak sérülés nélkül is. Sérülhet a
húgyhólyag, belek, erek.

Lehetséges alternatív megoldások: A méh hasi úton történő eltávolítása, a méh hüvelyi 
úton laparoscopiat mellőző eltávolítása, a méh laparoscopos úton történő eltávolítása.

A műtét során felmerülhet: A húgyhólyag, a belek sérülésének ellátása, urológus, illetve 
sebész szakember bevonásával. Esetlegesen kialakuló sérülés következtében a 
méh függelékeinek eltávolítása.

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*

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


