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Betegtájékoztató iridotomia 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. 

 

 

1./ A BETEGSÉG MEGNEVEZÉSE, ISMERTETÉSE 

 

ELZÁRÓDOTT VAGY SZŰK CSARNOKZUG 

 

Amennyiben a csarnokzug elzáródik, akkor a szemfolyadék (csarnokvíz) keringése leáll. A 

sugártest által termelt csarnokvíz a szemben felhalmozódik, és extrém magas értékre 

emelkedik a szem belnyomása. Amennyiben szűk, alig nyitott csarnokzugot találunk vizsgálat 

során, úgy nagy a kockázata annak, hogy a csarnokzug később elzáródhat. A zöldhályog 

betegségek egy részénél ez a probléma áll fenn. (lásd glaucoma tájékoztató). 

 

2./ A BEAVATKOZÁS JELLEGE, ISMERTETÉSE 

 

A lézerkezelés során, a szivárványhártya széli részén egy vagy több nyílást készítünk lézer 

segítségével. 

 

 

 

3./ A BEAVATKOZÁS CÉLJA 

A lézerkezelés célja, hogy a szem belsejében a szivárványhártya előtti és mögötti tér 

nyomásviszonyát kiegyenlítsük, és az elzáródott csarnokzug ismételten megnyíljon. A 

csarnokzug megnyílása esetén a csarnokvíz elvezetése normalizálodik, a szemnyomás 

emelkedés megszűnik. Amennyiben szűk, alig nyitott csarnokzugot találunk, megelőző 

célzattal végezzük el a fenti beavatkozást. 
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4./ A BEAVATKOZÁS LEHETSÉGES KOCKÁZATAI 

 

 4.1. A beavatkozás közben fellépő lehetséges következmények, illetőleg esetleges 

szövődmények 

A kezelést átmeneti szemnyomásemelkedés, steril szivárványhártya gyulladás és átmeneti 

irritáció érzés kísérheti, ezért a lézerkezelést követő napokban fokozott ellenőrzés és kiegészítő 

szemészeti kezelés (gyulladás- és szemnyomás csökkentő szemcsepp használata) szükséges. A 

lézeres kezelés után a látás néhány órán át homályos a beavatkozáshoz szükséges 

pupillaszűkítés és a kontaktlencséhez alkalmazott sűrű folyadék miatt. 

 

 4.2. A beavatkozás után fellépő lehetséges következmények, illetőleg esetleges 

szövődmények 

A beavatkozást követően a szemnyomás esetenként nem normalizálódik, vagy újra 

megemelkedhet, ezért a beavatkozást követően többszöri szemnyomás ellenőrzés javasolt. 

Amennyiben a szemnyomás nem normalizálódik, úgy a lézerkezelés kiegészítése, vagy más - a 

szemnyomás csökkentésére szolgáló - beavatkozás válhat szükségessé. 

 

5./ A BEAVATKOZÁS KÖRÜLI IDŐSZAK JELLEMZŐI 

 

 5.1. A beavatkozás előtti történések 

A beavatkozás előtt szemnyomás csökkentő, pupillaszűkítő és érzéstelenítő szemcseppeket 

fog kapni. Amennyiben a pupilla nem megfelelő mértékben szűkíthető be, szoros ellenőrzés 

mellett a beavatkozás későbbi időpontra halasztható. 

 

 5.2. A beavatkozás utáni történések 

A beavatkozás után gyulladáscsökkentő és esetlegesen további szemnyomás csökkentő 

gyógyszert és szemcseppet kell használni. A beavatkozás utáni napokban a szemnyomás 

többszöri ellenőrzése javasolt. A szemet nem szabad 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 

 

6./ A BEAVATKOZÁS ELMARADÁSÁNAK LEHETSÉGES ELŐNYEI, 

KOCKÁZATAI 

 

Amennyiben a kezelés elmarad, a kezelés kockázatait ugyan elkerüli, de a magas 

szemnyomás továbbra is kifejti károsító hatását. A hosszú ideig fennálló emelkedett 

szemnyomás - a szemfájdalom, fejfájás, hányinger és rossz közérzet mellett - a látóidegrostok 

pusztulásához és a látás fokozatos romlásához, esetleges elvesztéséhez vezethet. 

 

http://www.janoskorhaz.hu/
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7./ A BEAVATKOZÁS HELYETT ALKALMAZHATÓ MÁS ELJÁRÁSOK, AZOK 

LEHETSÉGES ELŐNYEI, KOCKÁZATAI 

 

Amennyiben valamely okból a fenti lézeres beavatkozás nem végezhető el, akkor a 

szivárványhártyán nyílás készíthető egy, a szem belsejében végzet műtéttel. Ennek a 

beavatkozásnak a lehetséges előnyeiről és hátrányairól egy másik betegtájékoztatónkban 

olvashat. 

 

 

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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