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                        MÉHTÜKRÖZÉS (HYSTEROSCOPIA) MÜTÉTRŐL 

 

 

Az eljárás célja: 

Diagnosztikus és/vagy terápiás céllal végezhető műtét. Segítségével a méhűr ill. a méhnyálkahártya 

egyes elváltozásai /polypus, myoma, szeptum, összenövések/ feltárhatóak és kezelhetőek 

Az eljárás technikája: 

A műtétet a beteg igényének megfelelően rövid idejű intravénásan altatásban vagy helyi 

érzéstelenítésben is végezhetjük enyhe nyugtatókkal kombinálva. Megfelelően végzett előkészítés 

(nyugtató tabletta, a hólyag kiürítése) alkalmazása után a beteget a műtőasztalra fektetjük, majd a 

választott érzéstelenítési eljárás elvégzését követően végezzük el a műtétet. 

Hüvelyi feltárást követően a hüvelyt fertőtlenítő oldattal csirátlanítjuk, a méhnyakat fémpálcákkal 

megfelelő méretre tágítjuk (8mm), majd a hysteroscopos eszközt folyamatos folyadékáramlás 

biztosítása mellett a méhnyakon át a méhűrbe vezetjük. Így láthatóvá válik a méh belfelülete. 

Amennyiben kórost észlelünk a szemünk ellenőrzése mellett végezzük el a képletnek megfelelő 

operatív beavatkozást (polypus-myomgóc eltávolítása, összenövésoldás). Az eltávolított szöveteket 

szövettani vizsgálatra küldjük. 

Az eljárás veszélyei és az ezzel kapcsolatos eddigi tapasztalatok: 

A fertőtlenítéshez, vagy az érzéstelenítéshez használt anyagokkal szembeni túlérzékenységi reakció 

jelentkezhet, melyek szakszerű ellátással kezelhetőek. A műtét során ritkán sérülhet a méhfal, a 

műtétet követően utóvérzés és fertőzés léphet fel. A méhfalsérülés esetén hasműtét elvégzése is 

szükség lehet, mely során cél a méh megtartása, a sérülés ellátása. Bő vérzés esetén 

vérzéscsillapításra koaguláció használhatunk, a méhűrbe Foley katétert is felhelyezhetünk.  

Fertőzés kialakulásakor gyógyszeres kezelést alkalmazunk. A peterészek és/vagy petevezető 

fertőzés előfordulása esete antibiotikus kezeléssel gyógyítható. 

Altatásos beavatkozást követően 6 órával még saját felelősségére sem távozhat az intézetből.   

Az altatás utóhatásai miatt 24 órán belül nem javasolt az utcai forgalomban egyedül részt venni,              

gépjárművet vezetni, gépen dolgozni, szeszes italt fogyasztani. 

Ezen eljárás elmaradásának esetleges veszélyei: 

A méhűrben látható elváltozások felismerésének elmaradása a gyógyítás elmaradását eredményezi. 

A műtétet teljesen kiváltó más eljárás nincs. 

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 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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