
Tájékoztató és beleegyező nyilatkozat méhkaparás (abrasio) műtétről 
 

A műtét célja lehet diagnosztikus és gyógyító. Diagnosztikus jellegű a műtét hormonális vérzészavarok, 

jóindulatú vagy rosszindulatú daganatos elváltozások kizárására, gyógyító a műtét hosszantartó 

méhvérzések esetén. 

AZ ELJÁRÁS TECHNIKÁJA: A műtét elvégezhető a beteg igényének megfelelően helyi érzéstelenítésben, 

vagy rövid ideig tartó vénás altatásban. A beteget a hüvelyi műtéteknél szokásos előkészítés, esetleges 

nyugtató tabletta bevételével, a hólyag kiürítése után a műtőasztalra kőmetsző helyzetbe fektetjük. A 
hüvelyt megfelelő fertőtlenítő oldattal fertőtlenítjük, a méhűrt megszondázzuk, a méhnyakat 

fémpálcikákkal feltágítjuk, és küretkanállal lekaparjuk a nyakcsatorna és a méhtest nyálkahártyáját, az így 

nyert anyagmintákat szövettani vizsgálatra küldjük. 

AZ ELJÁRÁS KÖVETKEZMÉNYEI: Az altatás utóhatásai miatt 24 órán belül nem javasolt az utcai 

forgalomban egyedül részt venni, gépjárművet vezetni, gépen dolgozni, szeszes italt fogyasztani. 
 

AZ ELJÁRÁS VESZÉLYEI ÉS AZ EZZEL KAPCSOLATOS EDDIGI TAPASZTALATOK: 

Műtét alatti szövődmények: A fertőtlenítéshez vagy az érzéstelenítéshez használt anyagokkal szembeni 

túlérzékenységi reakciók jelentkezhetnek. A műtét során a legnagyobb gondosság ellenére is – igen ritkán 
– a méhfalon áthatoló sérülések keletkezhetnek. Ennek során bél illetve hólyagsérülés sem kizárt. Ez 

kórházi megfigyelést és szükség esetén hasi műtétet vonhat maga után, amely az érzéstelenítés 

kiterjesztését, a sérült szervek helyreállítását, esetleges vérátömlesztést is szükségessé tehet. 
Műtét után korai időszakban (1-7 nap) jelentkező szövődmények: A műtétet követően gyulladás 

alakulhat ki, amely gyógyszeres (antibiotikumos) kezeléssel gyógyítható. Altatásos beavatkozást követően 

6 órával még saját felelősségre sem távozhat az intézetből 
Műtét utáni későbbi időszakban jelentkező szövődmények: Ilyen típusú szövődmény elhanyagolhatóan 

ritka, fenti szövődmények következményeként jöhet létre. 

AZ ELJÁRÁS ELMARADÁSÁNAK ESETLEGES KÖVETKEZMÉNYEI: A hosszú ideig tartó vérzés 
vérszegénységhez vezet. A beavatkozás és pontos szövettani diagnózis elmaradásával egyértelmű kórisme 

hiányában az orvos nem tudja a szükséges kezelési eljárásokat alkalmazni esetleges daganatos betegségek 

rejtve maradhatnak, veszélyeztetve ezzel a beteg életét. 

ÁLTALÁNOS ÉLETMÓDBELI JAVASLATOK AZ OTTHONI LÁBADOZÁS IDŐSZAKÁRA: 
Kímélő életmód: kerülje a fizikailag megerőltető tevékenységeket, ülőfürdőt, házaséletet. Tampon 
használata abszolút ellenjavallt. Panaszok esetén jelentkezzen osztályunkon. 

 

A fentiekkel kapcsolatos kérdéseimre és erre kapott válaszok: 

A fentiekről számomra részletes és érthető tájékoztatást adott: 

A nyilatkozat aláírásával hozzájárulok, - nem járulok hozzá – a fenti beavatkozás elvégzéséhez. Jelen 
döntésemet akkor hoztam, amikor minden kérdésemre választ kaptam, így a szükséges adatok 

rendelkezésemre álltak, tudomásul véve azt is, hogy az átlagostól Eltérő kockázatot jelenthet a kivizsgálás 

során az idáig fel nem derített betegségek, eltérések fennállása. 
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