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Betegtájékoztató kötőhártya kettőzet és kötőhártya tumor 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. 

 

Kúszóhályognak nevezzük kötőhártya kettőzet kitapadását a szaruhártya felületére. 

Eltávolítása szükséges lehet látásromlás esetén/ megelőzése céljából, illetve ha gyulladásos/ 

idegentest érzés szerű panaszokat okoz. 

A kötőhártya daganatai lehetnek jó és rosszindulatúak. A daganatok kiírtása során mindig 

törekszünk arra, hogy lehetőség szerint az összes kóros sejtet eltávolítsuk.  Emiatt nemcsak a 

kóros, hanem az ép szövetek egy része is kimetszésre kerülhet. Szükség lehet arra is, hogy 

pótoljuk az anyaghiányt saját vagy donor szövettel. 

 

Érzéstelenítés 

A kötőhártyán  végzett beavatkozásokat helyi érzéstelenítésben végezzük. Az alkalmazott 

gyógyszert ilyenkor szemcsepp és kötőhártya alá adott injekció formájában adjuk be. A műtét 

bonyolultságától és kiterjedésétől, valamint az életkortól - kisgyermek -függően altatásban 

végezzük az operációt. Ennek részleteiről altatóorvosunk tájékoztatja. 

 

Mik lehetnek a műtét komplikációi ? 

- műtét közben jelentkező vérzés, duzzanat 

- gyulladás a műtétet követő időszakban 

- heg alakulhat ki az erre hajlamos betegeken 

- a műtétet követően (átmeneti) idegentest érzés 

- egyes elváltozások hajlamuknál fogva kiújulhatnak, ez újabb műtétet igényelhet 
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- 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 

szem fehérje duzzadt, véraláfutásos lehet. Ezen tünetek megfelelő kezeléséről és várható 

gyógyulási időtartamáról Önt kezelő orvosa tájékoztatni fogja. 

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

beavatkozásnál, nem lehet felhívni a figyelmet. 

 

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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