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Betegtájékoztató
(A beleegyező nyilatkozat 5. melléklete)
Konizáció, méhszájplasztika
Tisztelt Hölgyem!
Ez a tájékoztató azért készült, hogy segítse Önt annak megértésében, hogy a méhszájon végzett
műtéteknek mi a javallati köre, technikai kivitele, mik a következményei.
A méhszájon végzett műtétek javallati köre két fő csoportra osztható:
1. A szülések következtében kialakult méhszáj sérülés, amelynek eredményeképpen a zárófunkció
romlik, ennek következtében gyulladás és gyakori folyás jön létre.
2. Cytológiai és kolposzkópos eltérés a méh hüvelyi felszínén vagy a nyakcsatornában, amelyből
később rosszindulatú folyamat alakulhat ki. Ezek az elváltozások az éves nőgyógyászati rákszűrés
keretében ismerhetők fel.
Technikailag a műtétet kétféle módon végezzük. Az Önnel tervezett műtét típusáról
kezelőorvosától kap tájékoztatást.
Az egyik a hagyományos, ún. éleskés konizáció. A műtét során a méhszájból kúpszerű részt
távolítunk el, melyet szövettani feldolgozásra elküldünk. A konizáció mélysége és nagysága az
elváltozás jellegétől és a beteg életkorától is függ. A műtétet méhkaparással egészítjük ki. A
beavatkozást altatásban, ritkábban vezetéses érzéstelenítésben történik. A műtét végén a
nyakcsatornába vékony műanyag csövet helyezünk be, amely a váladékot levezeti, és a méhnyak
összetapadását megakadályozza. A cső kivételére a műtét utáni kb. 5. napon kerül sor. Pontos
időpontot az operáló orvossal fognak egyeztetni.
A konizáció szövődménye lehet vérzés, gyulladás, ezek kezelést igényelnek. A méh-kaparásnál
előfordulhat a méhfal sérülése, mely szövődmény többnyire veszélytelen és nem igényel további
beavatkozást, ha mégis, akkor hastükrözéssel, /laparoszkópiával/ oldjuk meg. Hagyományos hasi
műtét, esetleges méheltávolítás csak nagyon ritkán kerül szóba. A műtét után 2-3 napot kell nálunk
töltenie, de pontos időpontot itt is a kezelőorvos fog mondani.
A műtét után ritkán a méhnyak hegesen záródik, ennek jele a görcsös, a megszokottól kisebb
mennyiségű vérzéssel járó menstruáció. Ebben az esetben is vissza kell jönni osztályunkra
vizsgálatra.
A másik módszer a méhszáj műtétre az ún. rádiófrekvenciás hurokkal végzett ún. /Loop/ konizáció.
Ebben az esetben lényegesen kisebb területet távolítunk el, a szövettani diagnózis korlátozott értékű
a hőkárosodott sebszélek következtében. Előnye a lényegesen gyorsabb gyógyulás, ritka a vérzéses
szövődmény, és még azon a napon haza lehet menni, a beavatkozás után 6 órával, felnőtt
kíséretében. A Loop konizáció vénás altatásban történik a nőgyógyászati kisműtőben. De ezt a
típusú műtétet csak bizonyos diagnózisok esetén lehet alkalmazni.
Ezt a műtéttípust is összekötjük méhkaparással a pontosabb kórisme felállítása érdekében.
Bármelyik típusú műtétet végeztük el Önnek, otthonában kímélő életmód, pihenés javasolt.

4-6 hétig az ülőfürdőtől és a házasélettől tartózkodjon.
Ha a műtét után terhességet vállal, gyakrabban jelentkezzen terhesgondozáson. A szülés során a
tágulási szak megnyúlhat, de a hüvelyi szülés lehetséges.
Táppénz igényét a zárójelentéssel együtt kapott igazolás bemutatásával a háziorvosánál tudja
érvényesíteni.
A szövettani lelet kb. 10 nap alatt készül el, feltétlenül jelentkezzen érte a műtétet végző orvosnál,
mert ekkor lehet megbeszélni a további teendőket.
Kontroll vizsgálatra a következő menstruáció után kell jelentkeznie, illetve a kezelőorvosa által
meghatározott időpontban.

