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Betegtájékoztató
(A beleegyező nyilatkozat 2. melléklete)
A méhfüggeléken végzett műtétekről
Tisztelt Asszonyom!
Panaszainak, vizsgálati leleteinek és a műtét előtti kivizsgálás adatainak elemzése alapján, az Önnel
történt megbeszélés után, a méhfüggelék/ek/ -en végzendő műtétet javasoltunk Önnek. A méh két
függeléke jelenti a kétoldali petefészket és petevezetőt. Élettani szerepük többirányú: a nemi érés
korától a változás koráig a petesejtek termelése és a méh felé való továbbítása, ezenkívül a női nemi
hormonok termelése. A fenti funkciók fenntartásához általában elegendő az egyoldali függelék is. A
függelékeken végzett műtétekre különböző kórképek miatt kerülhet sor. Ezek egy része a műtétet
feltétlenül indokolttá teszi, más része csupán un. relatív javallatot képez és a műtétre a beteg
panaszait és a betegség esetleges szövődményeit is figyelembe véve teszünk javaslatot.
Ilyen javallatokat képeznek a petefészek tömlői /cisták/, daganatai, a függelékek gyulladásos
betegségei, endometriozisa, az itt elhelyezkedő méhen kívüli terhességek, valamint a
mikrosebészeti műtétek.
Kivizsgálás műtét előtt:
Ha a kezelőorvosa méhfüggeléken végzett műtétet tart indokoltnak, akkor felvételét javasolja az
osztályra. A felvétel reggelén a részlegvezető főorvos megvizsgálja Önt majd az A épület V.
emeletén kerül elhelyezésre. Önt a műtét előtti napon megvizsgálja altató orvos. Ekkor
felvilágosítást kap az érzéstelenítés lehetséges módozatairól, és az Ön esetében alkalmazni tervezett
eljárásról. Az altatató orvos az Ön sorsát, a műtétet követő napokban is figyelemmel kíséri.
Műtéti előkészítés:
A műtét előtti este és a műtét reggelén beöntést kap, hogy a telt belek a beavatkozást ne
akadályozzák. Szeméremszőrzetét higiénés okok miatt leborotváljuk. Este altatót kap, vacsorázni
már nem szabad. Folyadékot azonban estig bőven fogyaszthat. Ha folyamatosan szed gyógyszereket
/ pl: vérnyomáscsökkentőt /, azt az altató orvossal történt megbeszélés után a műtét előtti este és a
műtét reggelén is kevés folyadékkal vegye be.
A műtőbe szállítás előtt hólyagkatétert vezetünk fel, nyugtató, kábító és fájdalomcsillapító hatású
előkészítő injekciót fog kapni. A karjába a műtőben infúziót kötünk be, melyen keresztül a
szükséges gyógyszereket fogja kapni.
A műtét altatásban történik. A műtét a hasfal megnyitásával kezdődik. A bőrmetszés lehet hosszanti,
vagy harántirányú, eseti elbírálás szerint.
A műtétek során az operatőröket a szervmegtartó szemlélet vezérli, csak azt a szervet távolítjuk el,
amelynek eltávolítása feltétlenül indokoltnak látszik. A hasfalba, vagy a hasüregbe gyakran
helyezünk egy vékony műanyag csövet, hogy a sebváladék kiürülését biztosítsuk. Ezt általában a
műtétet követő 1-5. napon eltávolítjuk. A hasfalat varratokkal, kapcsokkal, vagy mindkettővel
zárjuk.
Ezeket a 4-8. napon távolítjuk el.

A műtétet követően az első nap még cseppinfúzióban adunk folyadékot, táplálékot és amennyiben
szükséges gyógyszereket. Fokozatosan szájon át is kap előbb folyadékot, majd diétás ételeket.
Fájdalomcsillapítót injekció formájában kap a műtét után 2-3 napig, utána csak ha szükségét érzi. A
műtét elején bevezetett hólyagkatétert 24-48 óra múltán távolítjuk el.
A 2. napon kap beöntést a bélműködés céljából.
Mint minden műtéti beavatkozásnak, a függelék műtéteknek is megvannak a kockázatai.
Igen csekély százalékban előfordulhat sérülés, utóvérzés, esetleg gyulladás. Ennek elkerülésére
szükség esetén ellátására természetesen fel vagyunk készülve.
Az eltávolított szerveket minden esetben szövettanilag is megvizsgáljuk. Ennek eredményéről
általában 10 napon belül a műtétet végző orvos fogja Önt tájékoztatni. A szövettani eredmény
függvényében esetenként utókezelés /sugár -és/vagy sejtszaporodást gátló/ válhat szükségessé!
Teljesen szövődménymentes gyógyulás esetén legkésőbb a műtét után 5.- 6. napon bocsátjuk haza.
Távozáskor igazolást és zárójelentést kap két példányban, melyekkel az illetékes táppénzes
állományban tartó orvosnál kell jelentkezni /családorvos, vagy rendelő nőgyógyász szakorvos/.
A zárójelentés egyik példányát feltétlenül őrizze meg és kontroll vizsgálatra azzal együtt
jelentkezzen megbeszélés szerint 4-6 hét múlva.
Természetesen amennyiben távozása után rosszullét, láz, váratlan fájdalom, vérzés, a seb
váladékozása lépne fel, haladéktalanul keresse fel osztályunkat.
Bízunk benne, hogy tájékoztatónkat áttanulmányozva hasznos ismeretekre tett szert, segítettünk
eloszlatni a felesleges aggodalmakat, érthetővé tenni a közeli napok Önre váró eseményeit,
megmagyarázni azok értelmét és fontosságát.
Tisztelt Asszonyom!
Meggyőződésünk, hogy néhány nap múlva gyógyultan fog családjához visszatérni. Szeretnénk, ha
tudná, hogy az osztály minden dolgozójának fontos az Ön gyógyulása és számíthat segítségünkre.
Kérjük Ön is segítse elő gyógyulását azzal, hogy az orvosoknak és nővéreknek a gyógyszerelésre,
diétára, stb. vonatkozó utasításait követi és tanácsait megfogadja. Kérjük, hogy kórházi
tartózkodása során ne dohányozzon, és erre kérje meg látogatóit is.

