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Tisztelt Betegünk!

Az Ön betegsége: a szeméremtest kiterjedt rosszindulatú daganata
A lehetséges gyógymódok:  vulvectomia bilat. rad.
WHO: 57140

A javasolt beavatkozás lényege: altatásban az alhason széles, a csípőtövisig tartó 
harántirányú bőrmetszés történik, mely lefele a gát felé a nagyajkakat és a kisajkakat 
is magukba foglaló metszéssel egészül ki. Így eltávolításra kerül a teljes vulva 
(nagyajak, kisajak, csikló) valamint a lágyékhajlatban lévő mélyebben lévő nyirokcsomók 
is. A kiterjedt műtéti terület miatt több helyen történik a sebzés csövezése, mely a 
sebváladékot vezeti ki. A hólyagba állandó katheter kerül felhelyezésre. 

A beavatkozás elmaradása esetén a rák a külső nemiszervi területen tovább terjed, 
közeli és távoli áttéteket ad ( hólyag, végbél, kismedence, tüdő, máj, csont) A 
betegség prognosisa kezelés nélkül fokozatosan romlik.

A beavatkozásnak kockázata az altatásból és a műtétből adódhat. Műtétes szövődmény 
lehet a vérzés, a lágyéki nyirokcsomók eltávolításánál érsérülés, a nagy sebzés miatt 
előfordulhat a varratelégtelenség, a sebszétválás. Az alsó végtagi nyirokelvezetés 
zavara miatt alsóvégtagi duzzanat kialakulásával kell számolni. A beavatkozás során 
hólyagkatéter felhelyezése indokolt, mely vizeletfertőzés forrása lehet. A 
thromboprofilaxis ellenére előfordulhat trombózis, esetenként embólia. Késői szövődmény 
lehet a nemkívánatos hegesedés,mely közösülési nehézséget okozhat.

Alternatív megoldások: Fiatal életkorban korai stádiumu rák esetén elég lehet az 
elváltozás megfelelő méretű excisiója, vagy az egyszerű vulvectomia is. Előrehaladott 
esetben a műtétes beavatkozás előtt indokolt besugárzást végezni, majd a műtétet 
követően azt megismételni. Az önálló sugárkezelés csak előrehaladott esetben alternatíva.
Hatékony, sejtosztódást gátló gyógyszeres kezelés a szeméremtestrákra nem ismert. 

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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