Tájékoztató és beleegyező nyilatkozat
a hasfali sérv helyreállító műtétéhez
A hasfalon bármely műtét után a hegvonalban sérv alakulhat ki. A sérvtömlőbe cseplesz vagy
bélszakasz juthat, amely gyulladást, fájdalmat vagy az érintett bélszakasz elhalását okozhatja.
Ennek megelőzésére végezzük a hasfali sérv helyreállító műtéteket
Az eljárás technikája: a műtétet intratrachealis altatásban végezzük. Műtéti előkészítésként a
szeméremtest leborotválására, a bőr fertőtlenítésére kerül sor, illetve a már alvó betegnél a
húgyhólyagba katétert helyezünk fel. A korábbi hegvonalban, vagy a heg eltávolítása után a
sérvtömlő tartalmát felszabadítjuk, és a hasüregbe visszahelyezzük. A sérvtömlő falát kiirtjuk.
Ha a sérvtömlő a köldököt magába foglalta, a köldököt is eltávolítjuk. A hasfal erősebb
rétegeinek felkeresése után a hasfalat több rétegben zárjuk. Amennyiben az anatómiai helyzet
megkívánja a sérv reconstructió során, un. „háló”-t helyezünk be. Általában szívódraint /
műanyag csövet / helyezünk a sebbe, melyet a műtét után néhány nappal távolítunk el.
Az eljárás következményei:
A sebszétválás elkerülése céljából szoros kötést kap a beteg a műtét után, mely kényelmetlen
lehet. Kórházból való távozás után sérvkötő használatát javasoljuk. .
Az eljárás veszélyei és az ezzel kapcsolatos eddigi tapasztalatok:
Műtét alatti szövődmények: a fertőtlenítőszerekkel vagy az altatószerekkel szembeni
túlérzékenységi reakció. Igen ritkán sérülhet a bél. Ezen kívül előre nem látható vérzések
léphetnek fel. Ezek ellátása / amennyiben jól látható módon történik és a műtét során azonnal
felismerésre kerül /a műtét során biztosított.
Műtét után korai időszakban jelentkező szövődmények: utóvérzés, bélműködési zavarok,
hashártyagyulladás, izzadmány vagy vérömleny keletkezése, hasfali seb gyógyulási zavara,
stb. Ezek a szövődmények ritkán fordulnak elő és ellátásuk gyógyszeres vagy újabb műtéti
kezeléssel megoldható. Az alkalmazott véralvadásgátló kezelés ellenére ritkán előfordulhat
trombózis és embólia/ véralvadék képződése miatti keringéselakadás /
Műtét utáni késői időszakban jelentkező szövődmények: a hasfali sérv kiújulhat, hasüri
összenövések miatti krónikus fájdalom, esetleg bélelzáródás . Ezek igen ritkán előforduló
szövődmények
Ezen eljárás elmaradásának esetleges következményei:
A sérvtömlőbe cseplesz vagy bélszakasz juthat, amely gyulladást, fájdalmat vagy az érintett
bélszakasz elhalását okozhatja
Általános életmódbeli javaslatok az otthoni lábadozás időszakára:
Kímélő életmód: kerülje a fizikailag megerőltető tevékenységeket, ülőfürdőt, házaséletet.
Kerülje a nyers rostot tartalmazó és puffasztó ételek fogyasztását. Sebét tartsa tisztán és
szárazon. Haskötő viselése javasolt. 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 vettem azt is, hogy az átlagostól eltérő kockázatot
jelenthetnek a kivizsgálás során ez idáig fel nem derített betegségek, eltérések fennállása
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