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A szeméremtest egyszerű eltávolítása indokolt a terület igen korai daganatos állapotában, 

daganat megelőző állapotokban, bizonyos gyulladásos kórképekben illetve tűrhetetlen 

viszketéssel járó panaszok esetében. 

Az eljárás technikája: a műtétet általában altatásban vagy gerincvelői érzéstelenítésben lehet 

elvégezni. Kivételes esetekben helyi érzéstelenítést is lehet alkalmazni.  

Műtéti előkészítésként a szeméremtest leborotválására, a bőr fertőtlenítésére  kerül sor, és 

csapolással elvégezzük a húgyhólyag kiürítését is. 

A műtétnél kimetszésre kerül felületesen a nagyajkak, kisajkak 

és esetenként a csikló is. Bizonyos kis kiterjedésű elváltozások esetén a szeméremtest egy 

részének eltávolítása is elégséges a gyógyuláshoz. 

A kimetszés és vérzéscsillapítás után a sebfelszínt öltésekkel egyesítjük, és a hólyagba 

legalább 24 órára állandó kathétert helyezünk be. A műtét után egy-két héttel az alkalmazott 

varratoktól függően varrat eltávolítást kell végezni. 

Az eljárás veszélyei és az ezzel kapcsolatos eddigi tapasztalatok: 

A fertőtlenítéshez vagy az érzéstelenítéshez használt anyagokkal szembeni túlérzékenységi 

reakció jelentkezhet. 

A műtét után, a műtéti területen a vérzéscsillapítás ellenére vérzés léphet fel, amely ismételt 

ellátást tesz szükségessé. A műtéti területen gyulladás keletkezhet, amelyet részben helyi, 

részben szisztémás kezeléssel lehet gyógyítani. Az alkalmazott hólyag kathéter következtében 

időnként előfordulhat a vizeletrendszer fertőzése, amely miatt antibiotikus illetve vizelet 

fertőtlenítő kezelést lehet alkalmazni. 

Ezen eljárás elmaradásának esetleges veszélyei: 

A daganatot megelőző, vagy igen korai daganatos betegségek esetében a daganat további 

növekedése, elterjedése következhet be. Gyulladásos kórképekben a gyulladás további 

fokozódása a panaszok egyre fokozódása következhet be. 

Általános életmódbeli javaslatok az otthoni lábadozás időszakára: 

Kímélő életmód: kerülje a fizikailag megerőltető tevékenységeket, ülőfürdőt, házaséletet. A 

seb tisztán tartása rendkívül fontos. Ezenkívül az elbocsátáskor javasolt időközönként 

sebkezelésre az osztályon jelentkezzen. Panaszok esetén jelentkezzen osztályunkon. 

 

A fentiekkel kapcsolatos kérdéseim és az erre kapott válaszok: 

 

 

A fentiekről számomra részletes és érthető tájékoztatást adott:  

 

 

Ezen 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 ez idáig fel nem derített betegségek, eltérések fennállása. 
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