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Tájékoztató, kérelem és beleegyező nyil atkozat tervezett műtéti
beavatkozásról
A beteg neve és azonosítója:
A műtét elvégzését in dokló diagnózis és a fontosabb kísérő diagnózi sok:

A műtét neme: Kacs kimet szés (Loop -cinisatio, LLETZ -conisatio).
Fr. abrasio (méhkaparás)
A műtét lényege és szük ségszerű velejárói
A műtét lényege a méhnyakon lévő, kóros rész, vagy a telj es m éhnyak
eltávolít ása szövettani diagnózis nyer ése és/vagy helyreállító céll al. A műtét
során lényeges technikai újítást jelent az, hogy a kimetszés nem sebészi
késsel, hanem egy dróthurokhoz hasonl ó alakú, nagyfrekvenciás eszközzel
végezzük. A vágás során azonnal i vérzéscsillapít ás is történik, amely
rendszerint feleslegessé teszi öltések behelyezését. Így a seb gyógyul ása az
élettani hoz hasonl ó módon megy végbe. Méhnyak -repedés esetén a heges rész,
hámelváltozás esetén a méhnyak hüvelyi részének körkörös kimet szés e
történik. Esetenként szükségessé válhat a méhnyak teljes elt ávolítása. A
műtéti beavatkozás csak a hüvelyre ill. a méh hüvelyi részére terjed ki. A
hüvely a műtét ut án közösülésre al kal mas marad, későbbi ekben terhesség
bekövet kezhet és kivi sel hető. Eset e nként a műtétnek szükségszerű része a
méhkaparás is, am elynek sor án a m éhnyak csatornáj át feltágítjuk, a csatorna
és a méhűr nyálkahártyáj át kikaparjuk szövettani vi zsgálat céljából. Csak
kacs-m űtét eset én a műtét átlagos időt art ama 5 perc. A kórházi tartó zkodás 3
nap.
A műtét alatt a fájdalommentességet általános érzéstelenítéssel, vénás
injekció adásával érjük el.
Az ilyen típusú műtét ek átlagos időtartam a 1 óra. A kórházi tartózkodás 7 -10
nap.
A műtét al att a fájdalomm entességet általános érzéstel enítéss el, gépi
altatással érjük el.
A műtét szövődményei
Műtét alatti és műtét utáni szövődmények ritkák, de a leggondosabb m űtéti
technika mellett, tapaszt alt és gyakorlott orvos beavatkozása során i s
előfordulhatnak. Elkerülésükre minden lehetséges eszközzel t örekedni
fogunk. Megoldásukhoz eset enként más szakterül etek képviselőinek
segít ségét kérhetjük. Elfordulhat lázas állapot a műtéti terület gyulladásos
jelenségével. A sebfel szín regener álódása során erős vérzés is jelentkezhet,
amely újabb feltárást és a v érzés sebészi ellátását (öltésekkel) teheti
szükségessé. Vérzés eset én vérát öml esztés válhat szükségessé, amely maga is
kockázatos, szövődm ényekkel járhat. Emiatt kérjük, hogy amennyiben a műtét
utáni szakban bővebb, él énkpiros vér zést észl el, osztályunkat haladéktal anul

keresse fel és családorvosát is értesít se.
A műtéti megoldás előnye, hogy a hagyományos, „hidegkés” módszernél
lényegesen rövidebb, felületesebb altat ást igényel. A beteg és az ellát ó
intézmény
közötti
folyam atos
kapcsolatt artás
révén
az
esetleges
szövődmények biztonsággal ell áthatók, késői károsodásra nem kell sz ámítani.
A fenti tájékoztatót elolvast am, tudomásul vett em, azt megértettem.
Tájékozt attak arról, hogy a fenti nyilatkozatban csak a legfontosabb
szóbajöhet ő kezel ési módokat és szövődményeket említ ették meg.
Megért ettem a műtét elvégzésének fontosságát, a műtét elmul asztásának
veszélyei t. Felvilágosítást kaptam a műtétet helyett esít ő, konzervatí v
beavat kozások lehetőségéről, eredményességéről és kockázat airól.
Módomban állt a szövődm ényekkel és szóbajöhető kezelési eljárásokkal
kapcsolatban további kérdése ket felt enni. Ezzel a lehetőséggel éltem,
kérdéseimre részl etes, kielégítő szóbel i és raj zos választ kapt am, azt
megértett em, tudomásul vettem. További kérdésem ni ncs. A további
tájékoztatásról kifejezett en lemondok.
Megért ettem és tudomásul vettem, hogy a műtét során olyan, el őre nem
látható körülményekre i s fény derülhet, amelyek a korábban tervezet t
beavat kozásokat, vagy azok egy részét felesl egessé, vagy igen kockázatossá
tennék. Kérem, hogy ebben az eset ben az illető beavat kozástól tekint senek el.
Haso nlóképpen, ha a műtét során a tervezettnél szél esebb körű, kiterjesztet t
beavat kozás válna szükségessé, akkor azt is végezzék el.
A szükségessé váló vizsgál atok, beavat kozások elvégzéséhez hozzájárulok,
kérem a műtét elvégzését. Tudomásul vettem, hogy jele n nyil atkozatomat a
műtét megkezdése el őtt bármikor visszavonhatom.
Hozzájárulok, hogy betegségemről és műtétemről tájékoztat ást kapj anak a
kezel ésben résztvevő orvosok, konzili árusok, családorvosom, megkeresés
eset én a hivat alos szervek és személyek, vala mint az alábbi szem élyek:
Hozzájárulok t ovábbá, hogy a kórház által készült dokum entumokon a
betegségemet és a beavatkozásokat jel ző kódszámok szerepeljenek.
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