
 BETEGTÁJÉKOZTATÓ  
MŰANYAG SZEMLENCSE BEÜLTETÉSÉRŐL  

 

TISZTELT BETEGÜNK! 
 

 
Ez a BETEGTÁJÉKOZTATÓ segít Önnek eldönteni, hogy vállalja-e a szürkehályog műtétet. A 
műtét előtt alá kell írnia a beleegyező nyilatkozatot, ezért fontos, hogy értse, hogy mi történik Önnel 
a műtét előtt, alatt és után.  
 
Ha bármilyen kérdése van, írja le, kezelőorvosa válaszol rájuk! Ne féljen kérdezni, örömmel 
válaszolunk kérdéseire!  
 

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvényben foglaltak szerint a jogszabályban 
meghatározott ellátások (különösen műtéti beavatkozások) elvégzéséhez a beteg 
(hozzátartozójának) előzetes írásbeli hozzájárulása szükséges. Az orvos a hozzájárulás kérése és 
a műtét elvégzése előtt köteles betegét tájékoztatni a beavatkozás körülményeiről és esetleges 
szövődményeiről. Ennek alapján a következőkre hívjuk fel a figyelmet. 

A szürkehályog 

 
 
Az Ön szemész orvosa szürkehályog műtétet javasolt, mert a szemlencséje homályossá vált, emiatt 
látása jelentősen romlott, megnehezítve mindennapos tevékenységeinek végzését. A szürkehályog 
műtét nem sürgős, életmentő műtét. Ha nem műtik meg, a látása rossz marad, vagy tovább 
rosszabbodik. A látásromlás gyógyszeresen nem befolyásolható, üteme egyénenként változó. A 
szemlencse teljes elszürkülése az érintett szeme teljes megvakulásához vezethet, amit nem kell 
megvárnia. 

 

A műtét 

  
 
A műtét célja a homályos lencse eltávolítása és helyére műanyag lencse beültetése. A műtétet 
helyi csepp-érzéstelenítésben végezzük. Közvetlenül a műtét előtt pupillatágító cseppeket fog 
kapni, mely után érzéstelenítjük a szemét. Ezt az esetek túlnyomó részében egyszerű érzéstelenítő 
szemcseppekkel érjük el, ritkábban helyi érzéstelenítő injekciót adunk a szem körüli szövetekbe.  
 
A műtét alatt Ön a műtőasztalon háton fekszik és végig előre tekintve, mozdulatlanul, nyugodtan 
kell majd feküdnie. Az operáló orvos folyamatosan tájékoztatja Önt a műtét menetéről. A műtendő 
szemét fertőzés elleni oldattal öblítjük, majd fejét, felső testét steril műtői lepedővel letakarjuk. A 
műtéti mikroszkópot használva a beteg szemlencsét a legkíméletesebb eljárással, számítógép által 
vezérelt, ultrahang-energiával működő (úgynevezett fakoemulzifikációs) készülék segítségével 
eltávolítjuk és előzetesen kiválasztott fénytörő képességű (dioptriájú) műanyag szemlencsét 
ültetünk be.  
 
A műtét közben a szem érzékeny szöveteit öblítő folyadékkal és a károsodást kivédő anyagokkal 
óvjuk. A műtét általában 10-20 percig tart, ritkán akár 45 perc is lehet. A műtéti seb varrat nélkül is 
tökéletesen záródik, szükség esetén 1-2 varrattal zárjuk. A műtét végén a szemgolyó védelme 
céljából fertőzés elleni szemcsepp és kenőcs, valamint kötés kerül a szemére. A fenti korszerű 
eszközök az Ön eredményes, kíméletes műtétjét szolgálják, ennek ellenére műtét közben 



felléphetnek váratlan nehézségek. 
 

 
Műtét közbeni lehetséges szövődmények 
 

 A lencse hátsó tokjának a szakadása, amely meghiúsíthatja a műlencse beültetését. Ebben az 
esetben a műlencsét később, újabb műtét során ültetjük be. 

 A lencsetok szakadásán keresztül lencsedarabok kerülhetnek a szem belsejébe, mely további 
műtétet tesz szükségessé. 

 A szem belsejébe történő vérzés  

 
 

1Műtét utáni lehetséges szövődmények 

2 
3A műanyag szemlencse beültetése a műtét utáni időszakban is járhat szövődményekkel, amikkel, 
a gondosan végzett műtét ellenére 1-2%-ban vagy még ritkábban, de Önnek is számolnia kell. A 
nemzetközi szemészeti szakirodalomban közölt adatok szerint, az esetlegesen bekövetkező, 
különböző súlyosságú szövődmények az alábbiak lehetnek: 
4 

 A leggyakoribb szövődmény a hátsó tok elhomályosodása, az úgynevezett másodlagos hályog, ami 
a műtét után hónapokkal, évekkel alakulhat ki. Ebben az esetben a lencse hátsó tokja, mely a műtét 
közben a helyén maradt és tartja a műlencsét, homályossá válik, látásromlást okozva. Ez az állapot 
a hátsó tok lézerkezelésével gyógyítható. 

 Az operált szem különböző mértékű fertőzése, gyulladása, melyet észlelve, általános és helyi 
gyógyszeres kezelés, rendkívül ritkán újabb műtéti feltárás szükséges 

 A szem vagy szemhéj véraláfutása 

 Magas szembelnyomás kialakulása 

 Szaruhártya homályosság 

 A műlencse elmozdulása 

 Látóhártya vizenyő 

 Látóhártya leválás, mely akár a látás elvesztésével is járhat 

 Allergia az alkalmazott szemcseppre 

 
 

1A műtét utáni teendői, a gyógyulás várható folyamata 
2 
3A műtét után szemcseppet fog kapni, melyet több hétig kell majd használni.  
4Kezelőorvosa elmagyarázza, Ön jegyezze fel, hogyan és milyen gyakran kell majd cseppenteni. Az 
operált szemét nem szabad megdörzsölnie! 
5 
6Amennyiben kellemetlen érzése, fájdalma lenne a műtét után, fájdalomcsillapítót bevehet. A 
fájdalomcsillapító típusát, adagját kezelőorvosával előzetesen beszélje meg. Ha panaszai nem 
enyhülnek, forduljon kezelőorvosához. Kezelőorvosával szintén tisztázza a műtét utáni kontroll 
vizsgálatok időpontját, melyek során felmerülő kérdéseire állapotának megfelelő választ kaphat.  
7 
8A szem teljes gyógyulása 2-6 hetet vesz igénybe, ezután lehet felírni a szükséges új szemüveget. 
Egyes tünetek esetén azonnali kezelésre van szükség. Azonnal értesítse / keresse fel 
kezelőorvosát, a műtétet végző intézményt, ha a következőket észleli: 
9 

 Erős fájdalom 

 Látásromlás 

 A szem fokozódó vörössége 

 



A látásjavulás valószínűsége 
 
A legtöbb szem látása jelentősen javul a műtét után, a műtét után olvashat, TV-t nézhet. A gyógyuló 
szemnek időre van szüksége, hogy a végleges látóélesség kialakulhasson. Ne feledje, hogy ha más 
betegsége is van (cukorbetegség, zöldhályog vagy időskori szemfenék elváltozás) akkor a látása a 
sikeres műtét után bár javul, de továbbra is rossz maradhat. 

 
A szürkehályog műtét előnye és kockázata 
 

A műtét legnagyobb előnye a látóélesség és a színlátás javulása. A kiválasztott műlencse révén a 
régebbi fénytörési hibáin is tudunk javítani. A műtét után távolra és/vagy közelre továbbra is 
szüksége lehet szemüvegre, hiszen a beültetett műlencse nem tud alkalmazkodni a távolsághoz. 
Reméljük, hogy ezek az információk segítik a szürkehályog műtét melletti felelős és meggondolt 
döntése meghozatalában. 

Aláírásommal elismerem, hogy az Egészségügyi törvényben (1997: CLIV. tv.) foglalt 
jogaimnak megfelelően minden szükséges tájékoztatást (ideértve az ellátás kapcsán 
fizetendő esetleges térítési díjakat) megkaptam, azt megértettem. 

 

#!AKTDATUM; 

 
Tájékoztatást adó orvos aláírása 

 

 

          beteg olvasható aláírása 
beteg neve (olvasható):#!NEV; 
TAJ: #!TAJ; 

vagy         törvényes képviselő aláírása (1) 
törv. képv. neve (olvasható): 
születési ideje: 
születési helye: 
lakcíme: 

(1) Cselekvőképesség, vagy korlátozott cselekvőképesség esetén a beteg helyett CSAK a törvényes képviselő 
írhatja alá! 




