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Betegtdjikoztatd
CsLiszdrmebzAs

A csaszfumetszds olyan sziildsbefejez6 mritdti beavatkoz6s, amikor az anya hasfal6n ds a
mdhen ejtett seb6szeti metszdsen keresztiil emeljiik ki a magzatot (magzatokat).
Magyarorsz6gon a sziildsek megkdzelit6leg20%o-a cs{sz{mLetszdssel fejez6dik be.
A cs6szfimetszdst minden esetben el kell vdgezni, ha az atya esfuagy a rnagzat egdszsdge,
esetleg dlete veszdlybe kedil, 6s e veszdly elhdritrisdra mds elfogadhat6 lehet6s€g nem ad6dik.
A legfontosabb ds leggyakoribb okok, az anya r{szdrol olyan megbetegeddsek, amelyek nem
teszik lehet6ve a hiivelyi sziildst (srilyos medence elv.iltozAsok, daganatok), vagy a spontdn
sziil6ssel j6r6 nagyobb megterheldst, vagy eltaliinos betegsdge miatt nem bim6 el az anya
(szivbetegsdgek, szembetegsdgek, erbetegsdgek, stb.).
A terhessdg sordn is kialakulhatnak olyan k6ros elviiltoziisok, amelyek miatt csiisz6rmetszdst
kell v6gezni (eldl fekv6 lep€ny, id6 el6tti lepdnylevdlas, stb.). Ldnyegesen gyakrabban keriil
sor cs6sziirmetszdsre azokn6l, akik konibban mit cs6sziirmetszdssel sziiltek, vagy a mdhiikiin
valamilyen jelent6sebb miitdtet v6geztek. A magzat(ok) r6sz6r61 megjelen6 okok nagyon
sokfdldk. Csaknem mindig csliszrirmetsz6st kell vdgezniink, ha a sztilds folyamrin el6esik a
k6lddkzsin6r, ha a magzat harAntfekvdsben, vagy m6s sflyosan rendellenes m6don
helyezkedik el a mdhben. Gyakan vdgezztik rnedencev6gii (far-) fekvdsndl, ikerterhessdgndl,
korasztildsndl. Nagyon sokszor tapasztaljuk, hogy a sziiids sordn az iiltal6ban karosodott
lepdny a f6j6sok kdvetkeztdben nem k6pes a magzat fokozott oxigdnigdnydt kieldgiteni, a
sziilds elhizdd6sa ez6rt kitositan6 a magzatot, aminek kivdddsdre szintdn csdsz6rmetszdst kell
vdgezniink, A felsorolt okok igen gyakran nem kiilitftill6an, hanem enyhdn-sflyosabb
fom6ban egyiltt jelennek meg, 6s egymris k6ros hatdsat silyosbitjdk.
A csasziirmetszest megfelel6 el6k6szitds (borotvdl6s, katdterezds, gy6gyszerek beadasa) ut6n
miit6ben, teljesen ste l kdriilmdnyek kOzdtt vdgezziik. A legtdbb esetben nem altatunl,
hanem vagy peridunilis, vagy spin6lis drzdstelenitdsben oper6lunl<, ami aa eredmdnyezi, hogy
az anya 6bren van, de semmi fdjdalmat nem drez 6s a sziildst k6vet6en azonnal megl6thatja
ujsziiltitt6t, hallhalja sirds6t.
A hasfalon ketfdle m6don ejthetiink metsz6st, egyik esetben egdszen alul, a szemdremdomb
felett vizszintes ir6nyban (bikini metszdsnek is hivjrik), mAskor fitgg6legesen a
szemdremdombt6l a kdldt kig. Tdreksziink minden lehetsdges esetben a kozmetikailag
kedvez6bb el6szdr emlitett metszdsfajtfua, de szakmai iodokok ezt nem mindig teszik
lehet6vd. A miit6t kezdet6t6l kb. 4-5 perc mulva m6r kiemeljiik a magzatot, ds az eg6sz miitdt
megkozelit6leg 50-60 percig tad. A kiemelt irjsziilijttet azonnal gyemekgy6gy6sz ldtja el,
majd a Ldrhdz ujsztildl oszldlla.a viszik.
Felldphetnek mindazon szdv6dmdnyek, amelyek az altatdssal illetve az dzdstelenit6
m6dszelael kapcsolatosak. Ezek r€ndkiviil ritkrin fordulnak el6, kivdve a spindlis
drzdstelenitds esetdir a kiivetkez6 ndh6ny napig tart6 fejfiijris, ilyenkor sok folyaddkbevitellel
(b6sdges ivAs, infuzi6k), ds gy6gyszerekkel tudunl segited. Jelentkezhetnek olyan
sziiv6dmdnyek, amelyik magrival a rniitdti beavatkoz6ssal kapcsolatosan jelentkeznek, ezeket
egyrdszt fert6zdsek okozzrik, pl. 16z, sebgennyedds, mastdszt a fokozott vdrvesztesdggel
fliggenek 6ssze, aminek megolddsrira ndha vdrk€szitmdn]'t (transzflizi6t) is kell adnunk.
Szerencs€re nagyon ritkrin, de el6fordulhat valamilyen hasi szerv seflildse a miitdt alatt
(hirgyh6lyag, bdl), amiknek az ellitrisa azonnal megtiiddnik.
A miitdtet kijvet6 1-2 napot az oszt6ly posztoperativ 6rz6jdben kell tiiltenie, ekkor infirzi6kat,
mdhdsszehriz6 injekci6kat, sziiksdg eset€n egy6b gy6gyszereket kap a gyermekdgyas anya.
Szdvddm6nluentes esetben ezt kdvet6en a gyermekiigyas k6rterembe ke{il, ahol egytitt lehet
gyemekdvel. A miit€tet ktivet6en k6rhdzi apoldsa 5 nap, lehet6sdg van 3 x 24 6m utan haza
menni temdszetesen ez csak teljes gydgyulAs ut6njithet sz6ba.
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HOSSZANTI METSZES .BIKINI-I\,4ETSZES" A MAGZAT KIEI\4ELESE

M [itdti belee g)ezd ny ilatko zat

ALulirott . .. ... ... .. . .. . ..(ndv, sziiletdsi idd)

kell6 mdrtdkbentanusitom, hogy engem Dr.
felvil6gositott betegsdgemr6l, amely k6risme szerint ...............

6s ajavasolt gy6gym6dr61, valamint a miiteti eljards kockdzatair6l 6s a helyette alkalmMhat6
gy6gym6dokr6l is.
Ismetette az ajAnlott ds mds sz6bajiiv6 kezeldsi elj6rds el6nyeit, i11. hatranyait is.

Felvilagositott an61, hogy folyamatosan k6sz engem 611apotom16l, ill. annak vriltozdsair6l

megfele16en tdj6koztatni.
Tudomasul veszem, hogy szakszerli kezelds esetdn is el6fordulhatnak az al6bbiakbaa

rdszletesen felsorolt, el6re nem vdrhat6 szdv6dmdnyek, melyek a vArhat6 gy6gyeredmdnlt ds

gy6gltafi amot kedvez6tlertil befoly6soljdk.
Tudomiisul veszem, hogy jogom van a felaj6nlott kezeldsek bdrmelyik6nek vagy

mindegyikdnek elutasitAsara. A visszautasit6s kapcsdn bekiivetkez6 szitv6dmdnyekdfi, ill a

gydgyeredmdny alakulas6drt azokat az orvosokat, akiknek a kezelds6t nem fogadtam el, a

felel6ssds al6l felmentem.
Beleegyezdsemet a tejdkoztatds megdfiese es

minden kdnyszert6l mentesen adom.
a hAtlapon ta161hat6 leirds
Ennek alapjdn k6rem,

megdtdse alapj6n
hogy rajtam

miitdtet elvdgezzdk.

Al6idsommal meger6sitve kinyilv6nitom, hogy a sz6beli ds irdsbeli tdjekoztatest megdrtettem

ds a tovdbbi felvilagosit6s igdnydvel nem kivfuok dlni.

Keltr Mohics,

A kezel6 orvos aliir6sa A beteg vagy tijrvdnyes k6pvisel6jdnek aliir6sa
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