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: Megindult szülés két korábbi császármetszést követően.
Az Ön betegsége: Méhen kívüli terhesség.
Lehetséges gyógymódok: Méhen kívüli terhesség gyógyítása hastükrözés módszerével.
WHO kód: 57435.
A javasolt beavatkozás lényege: A petevezetőben lévő és hasűri vérzést okozó terhességet
mindenképpen el kell távolítani. Az általunk javasolt módszer lényege, hogy köldök alatt,
illetve a szeméremcsont felett 2 helyen, kb. l-l cm-nyi metszést ejtünk, amelyeken
keresztül vékony műszerekkel eltávolítjuk a hasüregben lévő vért, illetve a vérzés
forrását képező terhességet. Mivel a terhesség a petevezető különböző részeiben tapadhat
meg, illetve különböző mértékű roncsolást okozhat, ezért előre nem mindig dönthető el,
hogy milyen szervet vagy szerveket kell eltávolítani. Általában elegendő a petevezeték
egy részének vagy teljes egészének eltávolítása. A műtét mindig általános
érzéstelenítésben történik. Néha vérpótlásra is szükség van a műtét közben.
A beavatkozás előnyei: A hagyományos hasmetszéssel szemben a hastükrözéses módszer
lényegesen kisebb műtét utáni fájdalommal jár, a kórházi tartózkodás, illetve a
munkaképtelenség ideje ezzel a módszerrel lényegesen megrövidül.
A javasolt beavatkozás elmaradásának lehetséges következményei: Amennyiben a szabad
hasűri vérzést nem szüntetjük meg, ez legsúlyosabb esetben un. elvérzéses halálhoz is
vezethet.
A javasolt beavatkozás kockázatai: A műtét során különböző sérülések (húgyhólyag, belek
stb.), illetve hasfali bevérzések következhetnek be. Ezen szövődmények az azonnali
kibővített műtéttel megoldhatók. A műtét után nagyon ritkán, de kialakulhatnak különböző
gyulladásos szövődmények.
Lehetséges alternatív megoldások: Alternatív megoldásként a hasmetszéses műtét jöhet
szóba, illetve szabad hasüri vérzés nélkül megkísérelhető gyógyszeresen a méhen kívül
fejlődő terhesség "felszívató kezelése". Ez utóbbi módszer nem elfogadott, illetve
komoly veszélyeket rejt magában.
A műtét során felmerülhet: Ritkán előfordulhat, hogy ezekkel a vékony műszerekkel nem
sikerül a vérzést megszüntetni, és ilyen esetben hasmetszéssel kell folytatni a
megkezdett műtétet.
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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