
BA.SZÜL-27 Myoma (hasi)

Tájékoztató és beleegyező nyilatkozat
jóindulatú méhizomdaganat/ok / (myoma hasi eltávolításhoz)

A méh myoma megbetegedés döntően simaizomból felépülő jóindulató daganat. Általában
több gócban áll, és a méh szerkezetét deformálja. A gócok eltávolításának indoka lehet pl: a
gócok által okozott vérzészavar, fájdalom melyet a myoma környező szervekre gyakorolt nyomása
okoz.  sterilitás vagy többszörös vetélés illetve a myoma elhalása miatt hasi fájdalom, láz
acut hasi kórkép.
Fenti panaszok etestén akkor javasoljuk a myomagóc /gócok eltávolítását /egyúttal a méhtest
megtartását / , ha a beteg még gyermeket szeretne vagy ha már nincsen gyermekvállalási
szándéka, de elutasítja a méh ill. méhtest eltávolítását.
Az eljárás technikája: a műtétet légcsövön keresztül történő altatásban végezzük. Műtéti
előkészítésként a szeméremtest leborotválására, a bőr fertőtlenítésére kerül  sor, illetve a  már
alvó betegnél a húgyhólyagba katétert helyezünk fel. A hasfalon általában harátn metszést
ejtünk "bikini" vonalban. Extrém méretű elváltozások esetén a küldök alatt középvonalban
hatolunk a hasüregbe. A műtét során a lehetséges legtöbb góc eltávolítására törekszünk, de ha
a góc/ gócok elhelyezkedése miatt az eltávolítás várható előnyét meghaladja a szövődmény
veszélye / pl vesevezető sérülése, petevezető sérülése / nem távolítjuk el a veszélyt jelentő
myomagócot /gócokat. Amennyiben a műtét során a petevezetők vagy a petefészek betegségét
észleljük, egyéni mérlegelés után/ amely figyelembe veszi a betegség típusát, a beteg
panaszát, az életkorát, a beteg gyermekvállalási szándékát / a petevezetők ill . A petefészkek
műtéti ellátása, esetleges eltávolítása javasolt.
A vérzéscsillapítás után esetenként a hasüregbe draint /műanyag cső / helyenként be, mely a
műtéti területről a hasfal elé vezeti ki. Ennek eltávolítására néhány nappal a műtét után kerül
sor.
Az eljárás következményei:
A  műtétet indokoló panaszok enyhülése illetve megszűnése. Egyoldali petefészek eltávolítás
hormonális kisést nem okoz. Mindét odlali petefészek eltávolítás hormonkieséi tüneteket
okozhat, melyek azoban hormonpotló gyógyszerek adásával kivédhetőek.
Miután a fent említett okok miatt nem mindig tudjuk az összes gócot eltávolítani , illetve még
az összes góc eltávolítása esetén is a méh myomás megbetegesése kiújulhat előfordul , hogy a
jövőben a panaszok ismételten jelentkeznek.
Az eljárás veszélyei és az ezzel kapcsoaltos eddigi tapasztalatok:
A műtét alatt szövődmények : a fertőtlenítőszerekkel vagy az altatószerekkel szembeni
túlérzékenységi reakció. Igen ritkán sérülhet a húgyhólyag , a húgyvezeték, a bél , ezek ellátása
a műtét során biztosított. Igen ritkán oylan szövődmények léphet fel , mely a tervezett
góceltávolítás helyett, a beteg egészségének megörzése érdekében még ill. A méhtest
eltávolítást tesz szükségessé.
Műtét után korai időszakban jelentkező szövődmények : utóvérzés , bélműködési zavarok ,
húgyúti fertőzés, hashártyagyulladás , izzadmány vagy vérömleny keletkezése a műtéti terület
körül , hasfali seb gyógyulási zavara. Ezek a szövődméynek ritkán fordulnak elő és ellátásk
gyógyszeres vagy újabb műtéti kezeléssel megoldható. Az alkalmazott véralvadásgátló
kezelés ellenére ritkán előfordulhat trombózis és embólia/ véralvadék képződése miatt
keringéselakadás/
Műtét után kési időszakban jelentkező szövődmények: hasfali sérv, hasüri összenövések
miatti krónikus fájdalom, esetleg bélelzárodás. Ezek igen ritkán előforduló szövődmények.

A műtéti kezelés bizonyos esetekben kiváltható gyógyszeres, ill. chemoembolisatios kezeléssel.
Ezen kezeléseknek egyéb mellékhatásai jelentkezhetnek. Menses elmaradása, méhnyálkahártya
megvastagodása, meddőség, alhasi fájdalom.



Ezen eljárás elmaradásának esetleges következményei:
A műtét beavatkozás elmaradásának esetleges veszélyei betegségtől függően.

• A méh jóindulató daganat /myoma/ esetén : fájdalom , vérszegénységet okozó vérzési
zavar, ill a panaszok fokozódása, a myoma elhalása

• további meddőség vagy vetélések

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 fenti kapcsoaltos kérdéseim és az erre kapott válaszok:

A fentiekről számomra részletes és érthető tájékoztatást adott:

Ezen nyilatkozat aláírásával hozzájárulok – nem járulok hozzá- a fenti beavatkozás
elvégézéshez.
Jelen döntésemet akkor hoztam, amikor midnen kérdésemre választ kaptam ,így a szükszéges
adatok rendelkezésemre álltak. Tudomásul vettem az is , hogy átlagostól eltérő kockázatot
jelenthetnek a kivizsgálás során ez idáig fel nem derített betegségek, eltésérek fennállása
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