
Ismertető és beleegyező nyilatkozat a tervezett hüvelyi méheltávolítás műtéti beavatkozásról 

 

NÉV: 

Kórteremszám: 

 
A beavatkozáshoz, melyet Önön terveztünk, szükséges az Ön beleegyezése. 

Ahhoz, hogy dönteni tudjon az alábbi ismertetéssel is szeretnénk segítségére lenni. 

 

Javallatok: 

A hüvelyi méheltávolítás leggyakoribb javallata a méh süllyedése, előesése. A betegség lényege, hogy a méh 

előesése a hüvelybemeneten át igen sok kellemetlenséggel jár. Zavarja a mindennapi munkában, sokszor a 

nemi életet lehetetlenné teszi, előbb-utóbb fájdalmakkal társul, melyeket befolyásolni alig lehet. Az 

állandósuló méhelőesés következménye, hogy a különben is sérüléken méhszájrész kisebesedik és nehezen 

gyógyuló sebből kisebb-nagyobb fokú vérzést észlelhet. 

Az anatomiai eltérés mindig társul a vizeletelvezető rendszer kényszerű zavarával. Úgymint vizelési 

képtelenség fordulhat elő. Az ellenkező eset pedig az, hogy a vizeletét nem tudja tartani akaratlagosan. Az 

előzőhöz hasonlóan a székletürítés is zavart szenved (székrekedés és hasmenés is előfordulhat). 

Az Ön ezen betegségét diétával, gyógyszerekkel vagy egyéb módon meggyógyítani nem lehetséges, ezért a 

méhet műtéti úton el kell távolítani, majd plasticai műtétet kell végezni. Megjegyezzük, hogy igen idős 

korban a hüvelybemenet zárásával ugyan a méh előesése korrigálható, de a nemi élet a továbbiakban nem 

lehetséges. A hüvelyi méheltávolítás második leggyakoribb oka gyógyszeresen nem befolyásolható 

vérzészavar, többnyire  változó korban. Ezen vérzészavar hátterében igen sokszor a méhizom betegségei, a 

méh belhártya betegségei találhatók. A méhizomjóindulatú daganata /myoma/ is képezheti az indikációt. 

Ezen megbetegedés is fájdalmakkal, vérzési rendellenességekkel, székelési és vizelési zavarokkal és egyéb 

panaszokkal járhat. Fontos tudni, hogy a kor függvényében az ép petefészkek, petevezetők nem kerülnek 

eltávolításra. A változó kort követő években viszont a petefészkek is eltávolításra kerülnek, hiszen azok 

rosszindulatú elváltozásaira sajnos még számolni lehet. 

 

Lehetséges szövődmények: 

Abszolut garanciát valamely műtét sikeréért egyetlen orvos sem vállalhat. Az orvosi beavatkozások általános 

veszélyei, mint a fertőzések, thrombosisok, emboliák, műtéti melléksérülések, utóvérzések az 

orvostudomány haladásával ma már ritkák, s ellenük a korábbiaknál sokkal többet tudunk tenni. 

 

A kismedencében végzett műtétek során a környező szervek közelsége miatt előfordulhat a vizeletelvezető 

rendszer (úgymint a vesevezeték, a hólyag és a hólyagvezeték)sérülése. Előfordulhat a vastagbél és végbél 

sérülése.A sérülés korrigálására a lehetőségek adottak. A helyesen mérlegelt feltételek  és javallatok, a 

megfelelő technikával végzett műtét ellenére is szükség lehet a hüvelyi méheltávolítást hasi úton befejezni, 

hasmegnyitásra váltani. Fel nem  ismert összenövések, a petefészek vagy a kürt kisméretű, tehát korábban 

nem diagnosztizálható rosszindulatú daganata teheti szükségessé az átállást, vagy hüvelyi úton el nem 

látható vérzés. 

Kérjük segítsen nekünk - vizsgálatainknál és a kezelés közben, 

- az Önnek feltett kérdések gondos megválaszolásával, 

- adatok szolgáltatásával, 

- az orvosi utasítások pontos betartásával. 

Kérjük beleegyezését, hogy a műtétet Önön elvégezhessük, továbbá, hogy amennyiben a műtét közben 

annak tervét, kiterjedését meg kell változtatnuk, azt megtehessük. 

 

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

illetékes rendőrséget az Ön egészsége érdekében értesíti. 

 

Szentes, 20.................... 
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a felvilágosítást és/vagy     a beteg vagy törvényes képviselőjének 


