TÁJÉKOZTATÓ ÉS BELEEGYEZŐ NYILATKOZAT HIDEGKÉS (SZIKE) KÚPKIMETSZÉS, MÉHNYAKAMPUTÁCIÓ MŰTÉTRŐL
1. Az eljárás célja:
A méhnyak daganatos ill. daganatmegelőző valamint nem daganatos betegségeinek hüvelyen keresztül történt műtéti eljárásokkal történt
gyógyítása, mely KÚPKIMETSZÉS esetén a méhnyak szöveteinek részleges, míg AMPUTÁCIÓ esetében a szövetállomány teljes eltávolításával
jár.
A műtét diagnosztikus ill. terápiás célú lehet.
2. Az eljárás technikája:
A műtét elvégezhető a beteg igényének megfelelően helyi érzéstelenítésben, vagy rövid ideig tartó vénás altatásban. A beteget a hüvelyi műtéteknél
szokásos előkészítés -nyugtató tabletta bevétele, a hólyag kiürítése- után a műtőasztalra kőmetsző helyzetbe fektetjük. A választott érzéstelenítési
eljárás alkalmazását követően a fertőtlenítő oldattal a hüvelyt csírátlanítjuk, majd feltárjuk.
HIDEGKÉS KÚPKIMETSZÉS
esetén a szikével kupalakú szövetmintát távolítunk el a méhnyakból, mely tartalmazza a beteg területet. Az így eltávolított anyagot kórszövettanász
vizsgálatára bocsátjuk. A kialakult sebzést felszívódó sebészi varrófonállal zárjuk. A méhszájba, esetenként, a sebváladék távozását biztosító
dréncsövet helyezünk el. A betegség jellegéből következően a műtétet kiegészítjük a maradványméhnyak és a méhtest nyálkahártyájának
kürettkanállal történő eltávolításával. Ezeket a mintákat is a kórszövettanászhoz küldjük részletes feldolgozásra.
MÉHNYAKAMPUTÁCIÓ
esetén a szikével a teljes méhnyakat eltávolítjuk, így a méhtest érintetlen marad. Ennél a műtét típusnál is szükség lehet a méhtest
nyálkahártyájának kürett kanállal történő eltávolítására.
3. Az eljárás veszélyei és az ezzel kapcsolatos eddigi tapasztalok:
A fertőtlenítéshez, vagy az érzéstelenítéshez használt anyagokkal szembeni túlérzékenységi reakció jelentkezhet, melyek szakszerű ellátással
kezelhetőek. A műtét után igen ritkán utóvérzés léphet fel, mely vérzéscsillapító öltés behelyezését igényelheti. A műtétet követő kései időszakban
gyulladás alakulhat ki, mely megfelelő eljárások (antibiotikumok és azt tartalmazó hüvelykúpok) alkalmazásával gyógyíthatóak.
4. Az eljárások elmaradásával kapcsolatos veszélyek:
Mind a két eljárás elmaradása esetén nem derülhet fény olyan rákmegelőző betegségre vagy már kialakult valódi rákos elfajulásra, mely a
későbbiekben a beteg életét is veszélyeztetheti.
5. 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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