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:
Lehetséges gyógymódok: Hysterectomia radicalis -/kiterjesztett/
WHO: 56850
A javasolt beavatkozás lényege:
Altatásban hasmetszést végzünk. A húgyhólyagot a műtéti területtől eltávolítjuk.
Mindkét oldalt ellátjuk a medencefalhoz lehető legközelebb a görgető szalagokat, a
petefészkektől a medencefalig futó szalagokat, és az itt elhelyezkedő kötőszövetes
állományt. Mindkét oldalt a széles méhszalag lemezét hátra és felfelé bemetszve
felkeressük az iliaca artéria nyirokcsomóit, és azokat eltávolítjuk. A továbbiakban
mindkét oldalt kipreparáljuk, és teljes hosszában mobilizáljuk a húgyvezetőket. Az
eredés magasságában mindkét oldalt gondosan lekötjük, majd átmesszük mindkét oldali,
méhet ellátó artériát. Ezután a húgyvezetőket fölszabadítjuk, és a húgyhólyagot
mozgathatóvá tesszük. A végbelet mozgathatóvá tesszük. Lefogjuk és átmesszük, és
lekötjük a méh-keresztcsonti szalagokat. Ezt követően mindkét oldalt ellátjuk a méh
oldalán elhelyezkedő kötőszövetes ereket, idegeket tartalmazó állományt, majd ujjnyi
szélességben a hüvelyt lefogjuk, átmetszük és a méhet a függelékkel együtt eltávolítjuk.
Zárjuk a hüvelyt. Réteges hasfalzárás. Előkészítésben labor, EKG, képalkotó, endoscopos,
urológiai eljárásokkal végzett vizsgálatok, altató orvosi vizsgálat szerepel. Műtét után
állandó katéter kerül a húgyhólyagba, mütét alatt fájdalmat nem érez. A beavatkozást
követően alhasi, illetve hasi fájdalmak jelentkezhetnek, melyek gyógyszeresen
csillapíthatok. Enyhe vérezgetést is észlelhet a hüvely felől.
A javasolt beavatkozás előnyei: A daganatos szövetek a legnagyobb mértékben kerülnek
sebészi úton eltávolításra.
A javasolt beavatkozás elmaradásának lehetséges következményei: Az egészséget súlyos
fokban hátrányosan befolyásolja.
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: Sugárkezelés a műtét el nem fogadása esetén. Hasi
úton történő nem kiterjesztett méheltávolítás függelékeivel és sugárkezelés.
A műtét során felmerülhet: A húgyhólyag, a belek sérülésének ellátása urológus,
illetve sebész szakember bevonásával. Esetlegesen kialakuló sérülés következtében a
bél hasfalba történő kiszájaztatása.
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):
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