
BETEGTÁJÉKOZTATÓ Hüvelyi méheltávolítás  
 
Ezt a műtéti eljárást a leggyakrabban a méh előesése, gyógyszeres kezeléssel meg nem szüntethető méhvérzés, ritkább 
esetben a méhnyak rosszindulatú daganata- kisebb petefészek tömlők- (ha az anatómiai helyzet kedvező, tág hüvely, 
könnyen mozgatható méh, laza kötőszövetek, könnyű feltárás) eseteiben alkalmazzuk. 
A hüvelyi méheltávolítást az esetek többségében az ún. gerincvelői érzéstelenítésben végezzük, kisebb százalékban 
intubált gépi lélegeztetéssel, altatásban. 
A betegek nagy része idős, többször szült és nagyfokú kötőszöveti gyengeséggel is rendelkezik.  
A hüvelyi méheltávolítás sokkal kisebb traumát jelent a betegnek a fájdalom és a műtét utáni lábadozás szempontjából. 
A műtét menete a következő: 
A hüvely és környéke fertőtlenítését követően a méhnyakon körkörös gallérmetszést végzünk, majd ezen a nyíláson 
keresztül fokozatosan lekötve a méhet ellátó ereket (vénákat és artériákat) kifejtjük a méhet a függelékeivel (petefészek, 
petevezeték) együtt, - leválasztva a méhet tartó függesztő szalagokról. Ezután a függesztő szalagokat összekötjük, majd 
kétoldalt kiöltjük ezáltal felhúzva a hüvelycsonkot, amelyet felszívódó fonállal összevarrunk, illetve kis nyílást hagyva a 
gézdrainnak, amely a műtéti területből a váladék elvezetését biztosítja. A hólyagba katétert rögzítünk, mely biztosítja a 
vizelet elvezetését. Mind a gezdraint, mind a katétert a műtétet követő 3. napon eltávolítjuk. 
A hüvelyi méheltávolítás előnye: 
Nem kell a hasfalat a hasüreg felé megnyitni. 
Kevesebb fájdalom. 
Gyorsabb felépülés. 
A hüvelyi méheltávolítás hátránya: 
Kis behatolási műtéti nyílás miatt nem látható akkora műtéti terület, mint a hasi műveleteknél, így erősebb vérzés esetén 
nehezebb a vérzés csillapítása. 
A magasan elhelyezkedő, fixált függelékeket (petefészek, petevezeték) nem minden esetben tudjuk eltávolítani, 
(környező szervek sérülése és vérzésének veszélye nagy) így azokat konzerváljuk. 
A hüvelyi méheltávolítás leggyakoribb szövődménye: 
Utóvérzés, vérömleny keletkezése, környező szervek húgyhólyag, belek, húgyvezetők sérülése, sebfertőzés, bélműködés 
megindulásának zavara, illetve nagyon hirtelen és erősen fellépő csillapíthatatlan vérzés esetén a műtétet hasi műtéttel 
fejezzük be. (lásd. a hasi méheltávolítás leírását) 
 

Műtéti beleegyez ő nyilatkozat  
 

Alulírott ……………………………………………………………(név, születési idő) 
tanúsítom, hogy engem dr…………………………………….. kellő mértékben felvilágosított betegségemről, amely kórisme 
szerint ………………………………… és a javasolt gyógymódról, valamint a műtéti eljárás kockázatairól és a helyette 
alkalmazható gyógymódokról is. 
Ismertette az ajánlott és más szóba jövő kezelési eljárás előnyeit, ill. hátrányait is. 
Felvilágosított arról, hogy folyamatosan kész engem állapotomról, ill. annak változásairól megfelelően tájékoztatni. 
Tudomásul veszem, hogy szakszerű kezelés esetén is előfordulhatnak az alábbiakban részletesen felsorolt, előre nem 
várható szövődmények, melyek a várható gyógyeredményt és gyógytartamot kedvezőtlenül befolyásolják. 
Tudomásul veszem, hogy jogom van a felajánlott kezelések bármelyikének vagy mindegyikének elutasítására. A 
visszautasítás kapcsán bekövetkező szövődményekért, ill. a gyógyeredmény alakulásáért azokat az orvosokat, akiknek a 
kezelését nem fogadtam el, a felelősség alól felmentem. 
Beleegyezésemet a tájékoztatás megértése és a hátlapon található leírás megértése alapján minden kényszertől 
mentesen adom. Ennek alapján kérem, hogy rajtam …………………………………………………….. műtétet elvégezzék. 
 
 
Aláírásommal megerősítve kinyilvánítom, hogy a szóbeli és írásbeli tájékoztatást megértettem és a további felvilágosítás 
igényével nem kívánok élni. 
 


