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Betegtájékoztató, kérelem és beleegyező nyilatkozat 

 

Név: #!NEV; Törzsszám: #!TORZSSZAM; 
Születési hely, idő: #!BSZULHELY; #!SZULIDO; TAJ: #!TAJ; 
Anyja neve: #!BANYJANEVE; Felvéve: #!FELVIDO; 
Lakcím: #!BIRSZAM; #!BVAROS; #!BUTCA;   
 
Kedves Betegünk! 
 Mielőtt hozzájárulását adja az általunk javasolt orvosi ellátáshoz, műtéthez, kérjük ismerkedjen meg a beavatkozás 
lényegével és lehetséges kockázataival! Döntését tiszteletben tartjuk majd, és legjobb tudásunk szerint azon leszünk, 
hogy a szóba jövő szövődményeket elkerüljük, hogy gyógyulását, a szakma szabályait betartva, a tőlünk elvárható 
legnagyobb gondossággal elősegítsük. 

Dr. Nagy Gábor 
mb. osztályvezető főorvos 

 
 

A méhnyak kúp alakú kimetszése (conisatio) 
A méhnyak plasztikai műtéte (portio plastica) 

 
A) Conisatio során a méhnyakból (annak külső méhszáj körüli részéből) hagyományos úton szikével vagy 

elektromos kaccsal kúp alakú szövetdarabot távolítunk el. A beavatkozást akkor végezzük, ha a rákszűrő vizsgálatok 
(cytológia, kolposzkópia) során gyanús, vagy kóros eltérést észlelünk. A műtétet rövid, intravénás narkózisban 
végezzük, az eltávolított méhnyakrészletet szövettani vizsgálatra küldjük. Csak a szövettani lelet ismeretében lehet azt 
eldönteni, hogy méhnyakrákot megelőző állapotról, vagy már méhnyakrákról van-e szó. Legalább ennyire fontos azt is 
tudni, hogy a folyamat milyen kiterjedésű, illetve milyen mélyre terjed továbbá, hogy sikerült-e teljes egészében (tehát 
az épben) eltávolítani, vagy sem. A műtét során a méh nyakcsatornájának és az újonnan kialakított külső méhszájnak 
az összetapadását megelőzendő gumicsövet helyezünk a nyakcsatornába. Hogy ez idő előtt ki ne essen, a csövet a 
méhnyak sebének elvarrásához használt fonalak egyikéhez rögzítjük. A fonalakat és a csövet 10-12 nap után 
ambulanciánkon távolítjuk el. Ekkorra megérkezik a szövettani lelet is. Ennek ismeretében fogjuk eldönteni, hogy 
lesz-e szükség további beavatkozásra vagy sem. 
 Még nem szült nők, illetve a méhszáj körüli kisebb elváltozás esetében a méhnyak állományából 
elektromos kaccsal (loop) távolítjuk el a szövetdarabot. Ilyenkor nincs szükség gumicső felhelyezésére, és a seb 
elvarrására sem, elégséges a néhány kisebb érből vérző sebfelszínt elektromos gömbbel koagulálni. Ez utóbbi a vérzés 
megszüntetését és a legfelső sejtréteg elhalását eredményezi. A gyógyulás látványos. A teljes gyógyulás mindkét 
megoldásnál kb. 6 hetet vesz igénybe.  
 B) Portionak a méhnyak külső méhszáj körüli részét nevezzük. Portioplasztikát akkor javaslunk, ha 
tátongó, nyitott külső méhszájat, vagy régi eredetű el nem varrt vagy ismételten szétnyílt, heges repedéseket találunk a 
portio területén. Ezek az elváltozások megzavarják a méhnyak és a nyakcsatorna váladékot termelő sejtjeinek a 
funkcióját. A beteg ilyenkor hüvelygyulladásra nem gyanús, de gyakori bő folyásról panaszkodik. A műtét során a 
hideg késsel végzett conisatióhoz hasonlóan eltávolítjuk a méhnyak sérült részeit, majd a fentiekhez hasonlóan 
gumicsövet rögzítünk a nyakcsatornába, és néhány öltéssel elvarrjuk a méhnyak sebét. Csőeltávolítás és varratszedés 
10-12 nap múlva történik. Az eddigiekben említett mindhárom műtéttípus során méhkaparást is végzünk, hogy 
tisztázzuk, nincs-e valamilyen kóros eltérés a nyakcsatornában és a méh üregében.  
 A műtét előtti napon, délben a beteg már csak levest kap ebédre, ettől kezdve a műtétig már nem ehet, de 
éjfélig még folyadékot fogyaszthat. A betegnél délután hüvelyi irrigálást végzünk. Este a beteg előkészítésként egy 
hüvelykúpot kap és altató tablettát. A műtét napján reggel a fanszőrzetet részlegesen leborotváljuk. Ezt követően 
zuhanyozni kell, majd kórházi hálóinget, és 1 altató tablettát adunk a betegnek. Ékszereit és kivehető fogait el kell 
távolítania, értékeit biztonságba kell helyeznie. A műtét altatásban történik, várható időtartama kb. ˝ óra. A műtétet 
követő kórházi ápolás optimális esetben 2-3 napig tart. Elektromos kacsműtét után a beteg már másnap távozhat a 
kórházból.  
  Műtéti kockázatok: Az esetleges aneszteziológiai szövődményeken kívül ritkán előfordulhatnak kisebb 
utóvérzések. A méhnyak állományában ugyanis nincsenek nagyobb, vérzés esetén külön-külön is leköthető erek, a 
méhnyak sebének vérzését csak úgy lehet megszűntetni, ha az átvágott méhnyak un. „mellső és hátsó ajkát” kb. 6 db 
függőleges irányú öltés útján a fonalakkal egymáshoz szorítjuk. Ha a leszorításból 1-2 kisebb ér vége kimarad (ez nem 
látható), akkor ezekből az érvégekből kisebb szivárgó vérzés lehetséges. Ezek a vérzések egy-két napon belül az erek 
bealvadása miatt megszűnnek. Évente 3-4 alkalommal válik az szükségessé, hogy a műtét után néhány órával vagy 1-
2 nappal egy további vérzéscsillapító öltést kell behelyezni. Mint minden seb esetében, a méhnyakon végzett műtétek 
után is létrejöhet sebgyógyulási zavar. Ritkán előfordul, hogy a 10-12. napon történő csőeltávolítás után mégiscsak 
összetapad a külső méhszáj. Ilyenkor a menstruációs vér nem fog tudni kiürülni, a beteg ezért fájdalmat érezhet. A 
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letapadt külső méhszájat ilyenkor újra megnyitjuk, tágítjuk, néhány napra esetleg újra gumicsövet helyezünk fel a 
nyakcsatornába. 
  Kérelem: A fentieket elolvastam, a leírtakat tudomásul vettem. A tervezett műtéti beavatkozás és műtéti 
érzéstelenítés előnyéről, esetleges mellékhatásáról, következményeiről írásban és szóban tájékoztatást kaptam. 
További felvilágosítást, tájékoztatást nem kérek. Bízva a javasolt és általam elfogadott műtéti megoldás sikerében, 
kérem az orvosaim által szükségesnek tartott műtét elvégzését. Egyetértek azzal,  
hogy a szükséges műtétet Dr.  nőgyógyász orvos, a műtéti 
érzéstelenítést pedig Dr.  aneszteziológus orvos és munkatársai végezzék. 
Tudomásul veszem, hogy altatóorvosom a kórházzal megbízási szerződéses jogviszonyban álló 
 egészségügyi szolgáltató társaság tagja. 
 

   Tájékoztatjuk arról, hogy kórházunkban a közalkalmazotti jogviszonyban dolgozó munkatársak mellett a kórházzal 
vállalkozási szerződésben álló orvosok és szakdolgozók is tevékenykednek. Így gyógykezelése kapcsán (műtétek-, 
diagnosztikai és terápiás beavatkozások), Önt a kórházunkkal vállalkozási jogviszonyban lévő munkatársak is 
elláthatják. Ezt a tényt az Önre vonatkozó egészségügyi dokumentációk tartalmazzák. Amennyiben ezzel kapcsolatos 
részletes felvilágosítást kér, úgy ezt kezelőorvosa vagy osztályos orvosa megadja. 
 

 …………………………………………………… 
 a felvilágosítást végző orvos aláírása 
Miskolc, #!AKTDATUMHONAPNEVVEL; 

...................................................... ...................................................... 
beteg olvasható aláírása vagy a törvényes képviselő aláírása (2) 

Beteg neve: #!NEV; Törv. képv. neve:  
Születési ideje:#!SZULIDO; Születési ideje:  
Születési helye:#!BSZULHELY; Születési helye: 
Lakcíme: #!BIRSZAM; #!BVAROS; #!BUTCA; Lakcíme:  
 

(1) X-eléssel jelölje meg! 
(2) cselekvőképesség hiányában, vagy korlátozott cselekvőképesség esetén a beteg helyett CSAK a törvényes képviselő írhatja alá 
vagy a belegyezés jogának gyakorlása - közokiratban, teljes bizonyító erejű magánokiratban, vagy írásképtelensége esetén két 
tanú együttes jelenlétében megtett nyilatozattal - megnevezett cselekvőképes személy nem törvényes képviselő.  
 

Az Eü. törvény 15.§ (5) bekezdése szerint az intenzív beavatkozásokhoz a beteg, írásbeli, vagy - amennyiben erre nemképes - két 
tanú együttes jelenlétében, szóban, vagy más módon megtett nyilatkozata szükséges. 

...................................................... ...................................................... 
(1) Tanu aláírása (2) Tanu aláírása 

(1) Tanu neve: ................................................ (2) Tanu neve: ..................................................... 
Születési dátum: ................................................ Születési dátum: ................................................…. 
Lakcím: ................................................ Lakcím: ..................................................... 
(A dokumentumot a MedWorkS rendszerben rögzítette: Kurcsik Csabáné  M00106 ) 


