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Betegtájékoztató
(A beleegyező nyilatkozat 9. melléklete)
Vulvectomia
Tisztelt Asszonyom!
Ez a tájékoztató azért készült, hogy segítse Önt annak megértésében, hogy a vulvectomia műtétnek,
mi a javallati köre, mi a technikai kivitele és milyen következménnyel jár.
A vulvectomia a szeméremtest eltávolítását jelenti. A műtétnek 3 típusa létezik, mégpedig az
egyszerű, a radikális /kiterjesztett/ és az ultraradikális forma a nyirokcsomók eltávolításával.
A vulva eltávolítását ritkán végezzük 60 éves kor alatt, csak akkor, ha rosszindulatú elváltozásról
van szó, a műtét után ugyanis hegesedés következhet be, mely a bőr további zsugorodásával,
sorvadásával jár. Ez a dyskomfort érzésen túl közösülési panaszokhoz vezethet, esetleg lehetetlenné
teszi azt. Időskorban, ha a konzervatív kezelés eredménytelen, továbbá bármely életkorban, ha
igazoltan a rosszindulatú elváltozás korai stádiumáról van szó, egyszerű vulvectomiát végzünk. A
kiterjesztett műtét kompromisszumot jelent az egyszerű és az ultraradikális beavatkozás között. Ezt
végezzük idős betegeken, illetve fiatalabb korban is, ha a szeméremtest rákos elváltozását
diagnosztizáltuk. Ez a műtét a csikló eltávolítását is magában foglalja. Az ultraradikális műtétet
annak igen nagy kockázata miatt csak ritkán végezzük.
A műtét előtti este tisztító beöntést adunk, és a szeméremszőrzetét leborotváljuk.
A műtétet általában gerinc közeli érzéstelenítésben végezzük, ha ettől el kívánunk térni, erről
időben tájékoztatást fog kapni. A jódos lemosás illetve a katéter behelyezése már érzéstelenítésben
történik. A kimetszett területet csomós öltésekkel zárjuk, szinte mindig egy, vagy több draint
helyezünk be. A műtét után természetesen fájdalomcsillapítót mindaddig kap, amíg szüksége van rá.
A varratokat egyszerűbb esetben az 5-6. napon, kiterjesztett műtét esetén a 10-12. napon távolítjuk
el. Az állandó katéter több napig marad a hólyagban. A műtétet követő napon felkelhet, kevés
vérezgetése, váladékozása lesz, mely fokozatosan csökken és feltisztul.
Osztályunkat a varrat szedést követően másnap, harmadnap hagyhatja el, természetesen csak akkor,
ha a műtétet végző orvos másképp nem rendelkezik.
Otthonában sokat pihenjen, ülőfürdő, hüvelyöblítés tilos.
Házaséletet a kontroll vizsgálatig ne éljen, amelyre a beavatkozást követően kb. 6 hét múlva kerül
sor. Pontos időpontot orvosa fog mondani.
Rosszindulatú elváltozás esetén utólagos sugár- esetleg gyógyszeres kezelésre is szükség lehet, erről
természetesen részletes tájékoztatást fog kapni.

