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Betegtájékoztató az üvegtesti- illetve ideghártyaműtétről 

 
 
Megállapított betegsége: #!BNOKnli; Az általunk ajánlott kezelés: Vitrectomia azaz üvegtesti- illetve 
ideghártyaműtét. Az alábbi információk birtokában felelősségteljes döntést hozhat az ajánlott műtétet 
illetően. Kérjük, töltsön annyi időt a döntés meghozatalával, amennyi csak szükséges és csak ezután, 
beleegyezése esetén írja alá ezt a nyilatkozatot. Bármilyen kérdése van az ajánlott kezeléssel kapcsolatban, 
azt felteheti, mielőtt beleegyezését adja a műtétbe. 
 
Mi az a vitrectomia? 
 
Az emberi szem egy közel gömb alakú szerv, amelynek közepét az üvegtest nevű kocsonyás anyag alkotja. 
Az ideghártya pedig a szemgolyó belső falát borító, nagyon vékony réteg, melyet fényérzékelő sejtek milliói 
alkotnak, és a látóidegen át küldik az agyba az információt. 
A műtétet a szem falán nyitott három kis nyíláson át bevezetett speciális eszközökkel végezzük. Először 
eltávolítjuk az üvegtestet. Azután különböző beavatkozásokat végezhetünk:  
Ezek:  

I.  Különböző eszközök segítségével (ollók, csípők, speciális horgok, stb.) az ideghártyán, esetleg az   
  az alatt tapadó hegeket, vérzéseket eltávolítjuk. 

II.  Speciális hőképző eszközzel a vérzéseket tudjuk elállítani. 
III.  Lézer segítségét vehetjük igénybe ideghártyaszakadás esetén a szakadás körül az ideghártya és az   

  érhártya (ez a szemfal középső rétege) egymáshoz rögzítésére. Szintén használhatjuk cukorbetegség 
   esetén az ideghártya kezelésére. 

IV.  Az üvegtestet helyettesíthetjük különféle átlátszó anyagokkal (szilikonolaj, speciális gázok, levegő).  
  Szilikonolaj használata esetén, azt később egy újabb műtéttel valószínűleg el kell majd távolítani. 

V.  Néha szükség lehet a szemlencse eltávolítására, ha az szürkehályog miatt a látásunkat akadályozza,   
  vagy az elhelyezkedése miatt a műtét sikeréhez szükséges beavatkozásokat teszi lehetetlenné. 

VI.  Végül szükség lehet egy műanyag szalag felvarrására a szem külső felszínére. 
 

A műtét pontos menetét előre meghatározni nem lehet (például a lézer használatát vagy a szemlencse 
eltávolítását), arra törekszünk, hogy a lehető legbiztosabb beavatkozással a lehető legjobb eredményt érjük 
el. 
 
 
Milyen betegségeken lehet segíteni vitrectomiával? 
 
Cukorbetegség okozta ideghártyabetegség: A betegség súlyos formájánál, ha az üvegtest és az ideghártya 
hegesedik, ha az ideghártya leválik, ha az üvegtestbe fel nem szívódó vérzés tör.  
 
Ideghártyaleválás: Ha az ideghártyaleválás során az ideghártya felszínén heg képződik bármilyen oknál 
fogva, a visszafektetéséhez vitrectomia válik szükségessé. 
 
Üvegtesti vérzés: Az üvegtesti gélbe történő vérzésnek sok oka lehet. Cukorbetegség, az ideghártya fő 
ereinek elzáródása, sérülés és ritkább betegségek egyaránt okozhatják. 
 
Az éleslátás helye előtti hártya: Ismeretlen okból, vagy ideghártyaszakadás illetve ideghártyaleválás elleni 
műtét után egyaránt kialakulhat ez az elváltozás. A hártya következményeként az egyébként sima ideghártya 
meggyűrődik és torz látást, látáscsökkenést okoz. Bizonyos előrehaladott esetekben vitrectomia segíthet a 
látás megőrzésében illetve javításában. 
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Maculalyuk rosszabbodásának megelőzése: Maculának az éleslátás helyét nevezzük. Az üvegtest 
rendellenesen erős tapadásának következményeként a maculában kerek lyuk alakulhat ki. A rendellenes 
tapadás megszüntetésére és az állapot rosszabbodásának elkerülésére szintén végezhetünk vitrectomiát. 
 
Szemfertőzés: Ez az állapot súlyos, baktérium vagy gomba okozta fertőződés a szemgolyó belsejében. 
Vitrectomia segíthet a gyulladásos izzadmány eltakarításában, a gyulladást okozó mikroorganizmus 
azonosításában, túlzott hegesedés kialakulásának meggátlásában és antibiotikum befecskendezésében. 
 
Cystoid macula oedema: Hetekkel vagy hónapokkal a szürkehályogműtétet követően a maculában 
vizenyőképződés alakulhat ki. Ezt nevezzük cystoid macula oedemának. Ez néha gyógyszerekkel is 
kezelhető, de előfordulhat, hogy csak a műtéttől remélhetünk eredményt. 
 
Szemet ért sérülés: Számtalan szemet ért sérülés okozhat olyan elváltozásokat (vérzés, szürkehályog, 
idegentest a szemben, fertőződés, ideghártyaleválás, stb.), amelyek estén csak a vitrectomia elvégzése 
nyújthat reményt bizonyos látásjavulásra. 
 
Mi jelent sikeres műtétet? 
 
Sikeres a műtét, ha az ideghártya a helyére kerül vagy tartósan ott marad és az eredeti betegség (például a 
cukorbetegség ideghártya-szövődménye) stabilizálódik vagy (például a fertőzés) megszűnik illetve a vérzés 
teljesen eltávolításra kerül. A sikeresség aránya nagyban függ a kezelt betegségtől. Néha a beavatkozás 
megismétlése is szükségessé válhat. A látásélesség a műtét sikeressége ellenére nem minden esetben javul 
észrevehetően, sok esetben pedig a cél és a siker az, hogy a látás nem romlik tovább. 
 
Mik lehetnek a műtét komplikációi? 
 
Az Ön általános egészségi állapotától, valamint a szükséges műtét bonyolultságától függően a műtétet helyi 
vagy általános érzéstelenítésben lehet elvégezni. Ha általános érzéstelenítésben szeretné elvégeztetni a 
műtétet, annak rizikóit és lehetséges komplikációit megvitathatja és meg is kell, hogy beszélje 
altatóorvosunkkal. Helyi érzéstelenítés esetén a szem úgy el lesz zsibbasztva, hogy Ön nem érez 
számottevő fájdalmat a műtét során. Rendszerint a szem köré illetve mögé adott injekciót adunk a 
fájdalomérzet kikapcsolására. Ez ritkán ugyan, de duzzanatot vagy vérzést is okozhat a szem mögött, ami 
a műtét pár nappal történő elhalasztását teszi szükségessé. Ezenkívül ugyancsak ritkán átmeneti 
kettőslátás is lehet a következmény.  
A műtét leggyakoribb komplikációja a műtéti sikertelenség, amikor az operált szem nem teljesíti a fenti 
elvárásokat. Ezenkívül előfordulhat fertőzés, zöldhályog, vérzés, szürkehályog vagy az ideghártya 
felszínén kialakuló hegszövetképződés, valamint hullám- vagy torzlátás illetve végleges látásvesztés is. 
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Összegezve: 
 
Fentiekből megértettem, hogy megállapított betegségem miatt műtét nélkül nem várhatok látásjavulást 
illetve további látásromlás valószínű. A kezelőorvosom felvilágosított, hogy a betegségem miatt 
vitrectomia műtét javasolt, elmagyarázta a műtétet, a sikeres műtét kritériumait, a műtéti kockázatot, 
a várható lefolyást, a műtéti érzéstelenítés módozatait, valamint a műtét el nem végzéséből fakadó 
következményeket.  
 
Alulírott #!NEV; #!SZULIDO; #!TAJ; kijelentem, hogy betegségem megítélésére és a javasolt orvosi 
eljárásra vonatkozóan részletesen, személyre szólóan, közérthető szóhasználattal felvilágosítást 
kaptam. A felvilágosítást, tájékoztatást megértettem. A beavatkozás lehetséges kockázataival, 
szövődményeivel, mellékhatásaival kapcsolatban minden kérdésem megválaszolást nyert. További 
kérdésem nincs, a fenti tudnivalókat megértettem, tudomásul vettem. Beleegyezem a vitrectomia 
műtét elvégzésébe. 
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