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Betegtájékoztató szemhéji elváltozások /jó- és rosszindulatú elváltozások / 

és kóros szemhéjállások műtéti ellátásáról 

(a beleegyező nyilatkozat    .sz. melléklete) 

 

Tisztelt Betegünk! 

 

Az érvényes Egészségügyi Törvény előírja, hogy minden beteget minden beavatkozás előtt 

tájékoztassunk a tervezett beavatkozás lényegéről és a lehetséges szövődményekről. 

Ez a tájékoztató segít Önnek eldönteni, hogy vállalja-e a műtétet. A műtét előtt alá kell írnia a 

beleegyező nyilatkozatot. Ezért fontos, hogy értse, mi történik Önnel a műtét alatt és után. 

 

Ha bármilyen kérdése van, kérdezze meg kezelőorvosát. 

 

A szemhéj daganatai lehetnek jó- és rosszindulatúak. A daganatok kiirtása során mindig 

törekszünk arra, hogy az összes kóros sejtet eltávolítsuk. Az elváltozás csak szövettani 

vizsgálat során sorolható be pontosan a feni kategóriákba. Az operatőr az elváltozás 

megjelenése alapján dönti el, hogy milyen módon távolítja el a tumort. Sokszor a tumornál 

nagyobb, ránézésre az ép szövetrészt is érintő szövetrészlet kerül kimetszésre. Amennyiben 

nagy a szöveti hiány, azt pótolni kell. Szükség lehet a műtéti terület kiterjesztésére – 

lebenyelforgatás, vagy hogy a test más területéről vett szövettel (bőrrel, porccal, 

nyálkahártyával) pótoljuk az anyaghiányt. A sebszéleket varratokkal egyesítjük. 

 

Kóros szemhéjállások (pl. ectropium – kifordulás, entropium – befordulás, ptosis – 

szemhéjcsüngés, dermatochalasis – kóros bőrmegnyúlás) esetén is történhet szövetrész 

eltávolítás és/vagy varratbehelyezés az operáló orvos döntése szerint. 

 

A könnycsatorna, könnypont elzáródása, szűkülete esetén időnként műtéti beavatkozást 

végzünk. Ennek során tágítás, bemetszés, szilikon implantátum beültetése válhat szükségessé. 
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Az árpaműtét során, annak megnyitása és kiürítése történik. 

 

A szemhéjakon végzett beavatkozásokat általában helyi érzéstelenítésben végezzük. Az 

alkalmazott gyógyszert ilyenkor szemcsepp és injekció formájában adjuk be. Az operáció 

bonyolultságától és kiterjedésétől, valamint az életkortól, állapottól  függően  – pl. 

kisgyermek, értelmi fogyatékos - ritkán altatásban is végzünk szemhéjműtétet. Ennek 

részleteiről altatóorvosunk tájékoztatja. 

 

Mik lehetnek a műtét leggyakoribb komplikációi? 

-  műtét közben, utána jelentkező vérzés, melyet véralvadásgátló alkalmazása jelentősen 

befolyásol 

-  gyulladás 

-  a bőrön, ahol sebészi metszést ejtünk heg keletkezhet, vastag heg alakulhat ki az erre 

hajlamos betegeken (keloid) 

-  egyes elváltozások hajlamuknál fogva kiújulhatnak, ez újabb műtétet igényelhet 

-  az elváltozások jellege, terjedelme miatt nem mindig lehetséges tökéletes esztétikai és 

funkcionális eredményt elérni az első műtétnél, így újabb operáció(k)ra lehet szükség egyes 

esetekben. 

A műtét után, normális gyógyulási folyamat részeként a szem körül fájdalom jelentkezhet. A 

szemhéj duzzadt, véraláfutásos lehet. Ezen tünetek megfelelő kezeléséről Önt kezelő orvosa 

tájékoztatni fogja. 

Hangsúlyozni kell, hogy minden komplikációra és szövődményre, mint bármely műtéti 

beavatkozásnál, nem lehet felhívni a figyelmet. 

 

A lehetséges szövődmények listája minden beavatkozás esetén hosszú és a beteg számára 

ijesztő komplikációkat tartalmazó felsorolás. Ezek a szövődmények ritkák és ha fel is lépnek, 

gyakran nem súlyosak, megfelelő kezeléssel legyőzhetők. 
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A beavatkozás utáni történések 

A beavatkozás után a beteg gyulladásgátló és antibiotikum tartalmú szemcseppeket kap, 

amelyeket a beavatkozást végző orvos utasításai szerint kell használnia. 

 

FONTOS! 

A szemet nem szabad megnyomni, és megdörzsölni! 

Egyes tünetek esetén azonnali kezelésre van szükség. Azonnal menjen a műtétet végző 

intézménybe, ha a következőket észleli: 

• Erős fájdalom 

• A szem fokozódó vörössége 

 

Életmódbeli változások a beavatkozás után, várható következmények 

A műtét után tartózkodjék az erős fizikai terheléstől, ne menjen uszodába, szaunába. Az 

első héten fokozottan ügyeljen arra, hogy víz, sampon, szappan se kerüljön az operált 

szemébe. Szemészeti ellenőrző vizsgálatra a kezelést végző szemorvos 

utasításának megfelelően kell elmenni. Kerülje azokat a tevékenységeket, amelyek során nagy annak a 

veszélye, hogy ütés, sérülés éri a szemét. 

 

A BEAVATKOZÁS ELMARADÁSÁNAK LEHETSÉGES ELŐNYEI, 

KOCKÁZATAI 

Amennyiben a műtét elmarad, a műtéti kockázatot ugyan elkerüli, de annak esetleges 

előnyeitől elesik. 

 

BEAVATKOZÁS HELYETT ALKALMAZHATÓ MÁS ELJÁRÁSOK, AZOK LEHETSÉGES 

ELŐNYEI, KOCKÁZATAI 

Azokban az állapotokban, amikor egy szembetegség miatt már ez a műtét válik 

indokolttá, más, bizonyítottan hatásos kezelés csak elvétve jöhet szóba. 
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Alulírott a fentieket tudomásul veszem. A tervezett beavatkozás módjáról, a lehetséges műtét 

alatti és utáni szövődményekről, ill. a beavatkozás elhagyásának következményeiről kielégítő 

felvilágosítást kaptam. Tudomásomra hozták, hogy bizonyos körülmények között a tervezett 

beavatkozást módosítani, illetve kiterjeszteni szükséges. Kérdéseimet megválaszolták. 

 

Kijelentem, hogy minden előttem ismert betegségemről a kezelőorvosomat tájékoztattam. 

Ismert előttem, hogy ezt a nyilatkozatot műtét előtt bármikor visszavonhatom. 

 

Mindezek alapján a fenti műtétbe beleegyezem. 

 

Aláírásommal igazolom, hogy a tájékoztatást megkaptam: 

 

 

       

 ………………………………………... 
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