Tájékoztató és beleegyező nyilatkozat
a has plasztikai műtétéhez

A hasfalon a szeméremdombra lehajló bőr és bőralatti rétegek következtében kifekélyesedő
bőrgyulladások alakulhatnak ki. Ezek hátterében gyakran az egyenes hasizmok egymástól
történt eltávolodása illetve sérv állhat.
Az eljárás technikája: a műtétet a légcsövön keresztül alkalmazott altatásban végezzük, de
történhet esetenként gerinc érzéstelenítésben is. Műtéti előkészítésként a szeméremtest
leborotválására, a bőr fertőtlenítésére kerül sor, illetve a már alvó betegnél a húgyhólyagba
katétert helyezünk fel. A bőrön a metszésvonal a bikini vonalban történek, de azt két oldalra
meghosszabbítjuk. A bőr alatti szöveteket a hasfal bőnyéjéről felpreparáljuk. Általában
szükséges a köldök áthelyezése. Így a bőrköldököt megtartva, az az eredeti helyére kerül a
műtét során. A műtétnél a felesleges bőr és bőr alatti szöveteket eltávolítjuk. Az észleltsérvet
a műtét alatt ellátjuk. Gondos vérzéscsillapítás után két rétegű tovafutó öltéssorral zárjuk a
bőr sebét. Általában 2 db szivódraint/ 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 ennek használatát
javasoljuk 4 hétig (sport fizikai megterhelés esetén 14 hétig)
Az eljárás veszélyei és az ezzel kapcsolatos eddigi tapasztalatok:
Műtét alatti szövődmények: a fertőtlenítőszerekkel vagy az altatószerekkel szembeni
túlérzékenységi reakció. Műtét után korai időszakban jelentkező szövődmények: utóvérzés,
izzadmány vagy vérömleny keletkezése, hasfali seb gyógyulási zavara. 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/
Ezen eljárás elmaradásának esetleges következményei.
A lógó hasfal következtében kialakult bőrgyulladás gyógyulás elmarad.
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. 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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