
Tájékoztató és beleegyező nyilatkozat emlő megkisebbítő műtétről 
 

 

Emlő megkisebbítő műtét indokolt olyan esetekben, ahol gerinc panaszokat okozó méretű 

emlő (gigantomastia) illetve szoptatás, hízás, gyors fogyás miatt lógó (ptosis) emlő fordul elő 

vagy jelentős méretkülönbség esetén. 

 

AZ ELJÁRÁS TECHNIKÁJA:  a műtétet általában altatásban végezzük. A bőr fertőtlenítése 

után a műtét két lényeges részből áll: 

1. a bimbó udvarok korrekciója és áthelyezése:  

- alapját és tejcsatornákat megtartva (szoptatás lehetséges, érzékenység megtartott) 

- szabadon átültetve (többé nem szoptathat, érzésvilág minimális) 

2. az emlő állomány megkisebbítése, bőrfelesleg kimetszése 

Ezt követően gondos vérzéscsillapítás, majd általában bőrben futó varratsor behelyezése. 

A műtétet követően fontos nyomókötés felhelyezése. 4-5 hétig szoros melltartó (munkához, 

sporthoz 3-4 hónapig) viselése javasolt. 

 

AZ ELJÁRÁS VESZÉLYEI ÉS AZ EZZEL KAPCSOLATOS EDDIGI TAPASZTALATOK: 

Műtét alatti szövődmények: A fertőtlenítéshez vagy az érzéstelenítéshez használt 

anyagokkal szembeni túlérzékenységi reakció jelentkezhet.  

Műtét után korai időszakban (1-7 nap) jelentkező szövődmények: 

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

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

helyi, részben gyógyszeres, antibiotikumos kezeléssel lehet gyógyítani. Ilyenkor a hosszú távú 

esztétikai eredmény változhat. 

Műtét utáni későbbi időszakban jelentkező szövődmények: 

A műtéti seb hegesedése, seb környéki érzéskiesés. 

 

EZEN ELJÁRÁS ELMARADÁSÁNAK ESETLEGES VESZÉLYEI: 

A műtét elmaradásának egészséget jelentősen károsító hatása nem ismert. Az esetleges gerinc 

panaszok fokozódhatnak. 

 

ÁLTALÁNOS ÉLETMÓDBELI JAVASLATOK AZ OTTHONI LÁBADOZÁS IDŐSZAKÁRA: 
Kímélő életmód: kerülje a fizikailag megerőltető tevékenységeket, nehéz súlyok emelését az 
operált oldalon. Sebét tartsa tisztán és szárazon. A megkezdett gyógytornát folytassa. 
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 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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