
Tájékoztató és beleegyező nyilatkozat kiterjesztett szeméremtest eltávolító műtétről és a 

lágyéki nyirokcsomók eltávolításáról 

 

A szeméremtest kiterjesztett eltávolítása indokolt a terület rosszindulatú daganatos 

megbetegedésében. A műtétet általában ki kell egészíteni az egy vagy kétoldali lágyéki 

nyirokcsomók eltávolításával, azok daganatos érintettségének vizsgálata céljából.  

Az eljárás technikája: a műtétet általában altatásban végezzük, egyes esetekben 

gerincérzéstelenítés is szóba jön. 

Műtéti előkészítésként a szeméremtest leborotválására, a bőr fertőtlenítésére kerül sor, és 

csapolással elvégezzük a húgyhólyag kiürítését is. 

A műtétnél kimetszésre kerülnek a nagyajkak, kisajkak és a csikló is. Egyes esetekben, 

amennyiben a daganat arra is ráterjedt a húgycső alsó szakaszának kimetszését is elvégezzük. 

Kisebb kiterjedésű elváltozások esetén a szeméremtest egy részének eltávolítása is elégséges 

lehet a gyógyuláshoz.  

A kimetszés és vérzéscsillapítás után a sebfelszínt öltésekkel egyesítjük, és a hólyagba 

legalább 24 órára állandó kathétert helyezünk be. A lágyéki nyirokcsomókat általában külön 

metszésből távolítjuk el. Ezt a műtéti területet, a nyirokfolyadék eltávolítására akár több hétig 

draináljuk (műanyag csövet helyezünk be a nyirok elvezetésére). A műtét után kb. két héttel 

az alkalmazott varratoktól függően varrat eltávolítást kell végezni. 

Az eljárás veszélyei és az ezzel kapcsolatos eddigi tapasztalatok: 

A fertőtlenítéshez vagy az érzéstelenítéshez használt anyagokkal szembeni túlérzékenységi 

reakció jelentkezhet. 

A műtét után, a műtéti területen a vérzéscsillapítás ellenére vérzés léphet fel, amely ismételt 

ellátást tesz szükségessé. A műtéti területen gyulladás keletkezhet, amelyet részben helyi, 

részben szisztémás kezeléssel lehet gyógyítani. Az alkalmazott alvadás gátló kezelés ellenére 

ritkán előfordulhat thrombózis és embólia /keringés elakadás véralvadék miatt/ kialakulása. 

Az alkalmazott hólyag kathéter következtében időnként előfordulhat a vizeletrendszer 

fertőzése, amely miatt antibiotikus illetve vizelet fertőtlenítő kezelést lehet alkalmazni. A 

nyirokcsomók és erek eltávolítása miatt az alsó végtagok nyirokkeringése zavart szenvedett, s 

láb duzzanat alakulhat ki, amelyet speciális torna alkalmazásával lehet kezelni. A húgycső 

kimetszése esetén ritkán vizelettartási nehézség alakulhat ki. 

Ezen eljárás elmaradásának esetleges veszélyei.  

A daganat további növekedése, elterjedése következhet be. A kialakulás helyén a betegség 

kifekélyesedhet, s fertőződhet. 

 

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 . 

 

 



Budapest, 

 

 

                   beteg aláírása               tanú aláírása               orvos aláírása 


