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Betegtájékoztató ideghártya leválás elleni bedomborító műtétről 

(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. 

 

Mi a sclera(ínhártya) bedomborítás? 

 

Az ideghártya leválás egyik lehetséges műtéti  megoldása, mely során a szemgolyó külső falának 

benyomásával fektetjük vissza alapjára a levált ideghártyát. 

 

Lényege: 

A műtét során a szemgolyót fedő kötőhártyát lefejtjük és az egyenes szemizmok alatt vezetve az 

ínhártyára varrattal rögzítünk egy idegen anyagot (pl. szilicon vagy szivacs  szalagot), melyet 

megszorítunk. Ezáltal a szemgolyó falát  bedomborítjuk és közelítjük a levált ideghártyához. Ezt 

követően kívülről, az ínhártya felől az ideghártya alatti folyadékot lebocsájtjuk, majd az ideghártyát 

fagyasztással és/vagy lézerrel rögzítjuk alapjához. A leválasztott kötőhártyát visszahelyezzük és 

varrattal rögzítjük. Kiegészítésként szükség lehet az üvegtestbe  gáznemű anyagot juttatni az 

ideghártya biztosabb rögzítéséhez. 

 

Milyen betegségen lehet segíteni a sclera bedomborítással? 

 

Ideghártya leválás:  az ideghártyán kialakult szakadás miatt folyadék jut az ideghártya alá, ami azt 

leemeli alapjáról. 

 

Szövődmények: 

- a szemhéj duzzadt, véraláfutásos lehet. 

- a helyi érzéstelenítő injekció után : allergiás reakció, szemgödri vérömleny, a szemgolyó és/vagy a 

látóideg sérülése. 

- gyulladás, ami lehet steril vagy fertőzéses. 

- varratelégtelenség ill. kilökődés 

- a bedomborító idegen anyag kilökődése 

- szemnyomás emelkedés közvetlenül a műtét után, de évekkel később is jelentkezhet 

- szemizmok sérülése, kettőslátás 

- a szemgolyó perforációja 
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Sajnos az anatómiai gyógyulás nem jár minden esetben együtt a látás javulásával. A műtéttel nem 

lehet minden esetben a kívánt anatómiai és/vagy működésbeli eredményt elérni. Szükség lehet 

további lézeres vagy műtéti beavatkozásra is. 

 

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. Lehetnek azonban súlyosak, életveszélyesek is, akár a 

látás vagy a szem elvesztését eredményezhetik, sőt ritkán halálhoz is vezetnek. 

 

A BEAVATKOZÁS KÖRÜLI IDŐSZAK JELLEMZŐI 

 

5.1. A beavatkozás előtti történések 

A beavatkozás 

a.) vezetéses (a szem mellé adott injekcióval történő) érzéstelenítésben, 

b.) altatásban történik. 

Mindkét esetben a beavatkozás előtt érzéstelenítő szemcseppeket is fog kapni. Amennyiben a 

beavatkozás altatásban történik, úgy az altatóorvos az altatás módjáról és annak esetleges 

szövődményeiről tájékoztatni fogja. 

Az érzéstelenítő injekciót előzetes csepp érzéstelenítés és Betadinos fertőtlenítés után bőrön vagy 

kötőhártyán keresztül juttatjuk a szemgolyó köré és/vagy mögé. Ezt követően okulopressziót 

végzünk, mely lehetővé teszi az injekció teljesebb eloszlását és megszünteti a beadást követő 

feszülést. 

 

5.2. A beavatkozás utáni történések 

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

amelyeket a beavatkozást végző orvos utasításai szerint kell használnia, várhatóan hetekig 

a műtét után. Egyes esetekben a beteg a kötőhártya alá gyulladáscsökkentő 

injekciót is kap. 

 

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 

• Látásromlás 

• A szem fokozódó vörössége 

 

5.3. Életmódbeli változások a beavatkozás után, várható következmények 

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

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

szemébe. Az előírt szemcseppeket az orvos utasításai szerint kell használnia, előreláthatóan 

heteken, hónapokon át. 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. Uszodalátogatás ugyancsak akár évekig tiltott. 

http://www.janoskorhaz.hu/


Észak-Közép-budai Centrum 

Új Szent János Kórház és Szakrendelő 

010610700 Szemészeti Osztály 

1125 Budapest, Diós árok 1-3. 
 

Osztályvezető : Dr. Gombos Katalin PhD. 

Telefon: 458-4500, Fax: 458-4656, Internet: www.janoskorhaz.hu 
 

 

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 beavatkozás csak elvétve jöhet szóba. 

 

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. 

 

 

       …………………………………………….. 
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