
Ismertető és beleegyező nyilatkozat a méhnyakon végzett diagnosztikus műtétről 

(conisatio) 

 
név: 

kórterem: 

 

A beavatkozáshoz, melyet Önön tervezünk, szükséges az Ön belegyezése. Ahhoz, hogy dönteni tudjon az alábbi ismertetéssel 

is szeretnénk segítségére lenni a betegségéről, következményeiről és az előforduló szövődményekről. 

 

 

A betegség 

Az elvégzett vizsgálatok alapján Önnek olyan méhszájelváltozása van, amelynek pontos szövettani tisztázása feltétlenül 

szükséges a további kezelés megválasztása érdekében, illetve bizonyos esetben a betegség megoldását is jelenti. A műtét 

elvégzését indokolhatja: 

 l. cytologiai kenet eredménye, 

 2. nagyító eszközzel, illetve szabad szemmel is látható hámelváltozások a méhszájon.  

 

 

A betegség veszélyei 

Amennyiben a műtét nem történik meg, úgy az esetleges rákmegelőző állapotok, illetve a még korai szakban lévő, jól 

kezelhető daganatos elváltozások nem kerülnek időben felismerésre. 

 

 

A kezelés lehetőségei 

 l. Kimetszés a méhszájból. 

 2. Konizáció. 

 

 

A műtéti eljárás 

A műtét osztályunkon általában altatásban történik. A beavatkozás első szakaszában általában abráziót (gyógykaparást) 

végzünk, mely során eltávolítjuk a méhnyálkahártyát, majd a második szakaszban a méhszájból kis szövetmintát veszünk, 

vagy a méhszájon körkörös metszéssel kúp alakú szövetet metszünk ki (konizáció). Ezt követően a méh nyakcsatornájába egy 

műanyag draint helyezve a sebszéleket öltésekkel egyesítjük, majd a hüvelyt gézcsíkkal tamponáljuk. Az eltávolított 

szövetrészeket szövettani feldolgozásra küldjük. 

 

 

Lehetséges szövődmények és következmények 

Valamely beavatkozás abszolut veszélymentességét egyetlen orvos sem garantálhatja. Ezen műtéti beavatkozásnál a súlyos 

komplikációk igen ritkák. A beavatkozás során elvégzett abráziónál a méh perforációja (műszerrel történő áthatolás a méh 

falán) lehetséges, kialakulhat bővebb vérzés a műtéti területről, a későbbiekben utóvérzés jelentkezhet és fertőződhet a műtéti 

seb. A műtéti beavatkozás késői következménye lehet a méhszáj hegesedése, mely nagyon ritkán akadályozhatja a 

menstruációs vér kiürülését, csökkenhet a későbbiekben a teherbeesés esélye, illetve szüléskor a méhszáj tágulása lassabb, 

nehezebb. 

 

 

Beleegyező nyilatkozat: 

A fent leírtakat elolvastam, azt megértettem. Az időközben felmerült kérdéseimre kielégítő választ kaptam. Mindezek után 

kérem, hogy a tervezett műtétet rajtam elvégezzék. 

 

 

 Amennyiben a kórházat az ügyeletes orvosnak tett bejelentés nélkül elhagyja, az osztály a lakóhely szerint illetékes 

rendőrséget az Ön egészsége érdekében értesíti. 

 

 

 

Szentes, 

 

 

 

 ...........................................          ............................................................... 

             a felvilágosítást és/vagy műtétet       a beteg vagy törvényes 

    végző orvos aláírása        képviselőjének aláírása 


