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TÁJÉKOZTATÁS  
A MÉHSZÁJ MŰTÉTRŐL  

 
Tisztelt Hölgyem! 
 
Ez a BETEGTÁJÉKOZTATÓ segít Önnek eldönteni, hogy vállalja-e a méhszáj 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. 
 
 
Milyen esetben javasolja a szakorvos ezt a műtétet? 
 
Ha a méhszájon szülés nyomán vagy más okból sérülés keletkezik, előfordulhat, hogy a méhszáj már nem 
zár tökéletesen, s nem képes gátat szabni a különféle kórokozóknak, amelyek így szabadon bejutnak a 
méhüregbe, és ott gyulladást, hüvelyi folyást okoznak.  
A másik gyakori eset az, amikor a nőgyógyászati rákszűrés során kóros elváltozásra derül fény a méh hüvelyi 
részén vagy a nyakcsatornában. Ilyen elváltozás ugyancsak kialakulhat seb, sérülés nyomán, de fertőzés 
következtében is. Ez esetben a súlyosabb, akár rosszindulatú elváltozás megelőzése érdekében javasolt a 
beavatkozás.  
 
 
Hogyan történik a műtét? 
 
A beavatkozás lényege a kóros rész eltávolítása, ami sebészi szikével és úgynevezett rádiófrekvenciás 
hurokkal, looppal is történhet. (Hogy önnél melyik eljárás a kedvezőbb, azt kezelőorvosa dönti el, és erről önt 
előre tájékoztatja.) Az esetek többségében kúpszerűen a kóros résszel együtt kevés ép részt is eltávolít az 
orvos, úgy, hogy az elváltozás környezetében csak egészséges szövetek maradjanak. A metszés mélysége 
és nagysága az elváltozás jellegétől és az életkortól is függ.  

 

    
 

A műtétet követően részletes szövettani vizsgálatra kerül sor, amelynek egyik célja annak igazolása, hogy 
nem maradt vissza kóros szövet a méhszájon. Ezzel ellentétes gyanú esetén újabb, esetleg mélyebb 
metszésre lehet szükség. 
A műtét a méh belhártyájának műszeres kitisztításával ér véget. 
 
A beavatkozás altatásban, ritkábban vezetéses érzéstelenítésben történik. Esetenként a nyakcsatornába 
vékony műanyag csövet is behelyeznek: ennek célja a váladék levezetése és a méhnyak későbbi 
összetapadásának megakadályozása. A csövet általában néhány nappal a műtét után veszik ki. 

 



  
Milyen kockázattal jár a műtét? 
 
A legnagyobb gondosság és körültekintés mellett is előfordulhatnak szövődmények. Fontos, hogy ön ezekről 
is tudjon. 
 
A műtött területen szivárgó vérzés léphet fel. Ez tamponálással, esetleg pótlólagos új öltéssel kezelhető. 
Előfordulhat továbbá, hogy a beavatkozást követően összetapad a méhszáj, s ennek következtében a 
későbbiekben a menstruációs váladék nem tud szabadon kiürülni. Ez különféle panaszokkal, például alhasi 
görcsökkel, a menstruáció idejének elhúzódásával és a menzesz addig megszokott jellegének 
megváltozásával járhat. Ez a probléma a méhszáj tágításával kezelhető. 
 
További szövődmény lehet a méh, a petevezetékek gyulladása. Ez általában gyógyszeres kezeléssel 
szüntethető meg.  
 
A műtétet lezáró műszeres méhüreg-tisztításnál, ugyanúgy, mint a terhesség-megszakításnál, előfordulhat a 
méhfal sérülése. Ez a szövődmény az esetek többségében veszélytelen, nem igényel beavatkozást. Egyes 
esetekben, ha súlyos vérzés lép fel, laparoszkópos beavatkozásra, még ritkábban hasi műtétre, esetleg a 
méh eltávolítására is szükség lehet. 
Ugyancsak ritkán, de előfordulhat, hogy a műtét után a méhnyak hegesen záródik. Ennek jele a görcsös, 
kevés vérzéssel járó menstruáció. 
 
Ha a műtét után ön terhességet vállal, arra kérjük, hogy az orvosa által meghatározott gyakorisággal 
jelentkezzen a terhes gondozáson, hogy a méhszáj állapotát a nőgyógyász nyomon követhesse. Fontos 
tudnia, hogy a műtét a normál, hüvelyi úton történő szülést nem zárja ki, bár a vajúdási időszak megnyúlhat. 

 
 

Meddig kell kórházban maradni? 
 
Ha állapota ezt lehetővé teszi, a beteg 6-8 órás megfigyelés után hazamehet. Otthon kímélő életmód javasolt. 
4 hétig tartózkodni kell az ülőfürdőtől és a hüvelyi szexualitástól. Kontrollvizsgálatra a következő menstruációt 
követően, 4-6 hét múlva kell jelentkezni. A szövettani lelet általában 10 nappal a műtét után készül el. 
 
Felelős döntése meghozatalában állunk rendelkezésére további információkkal: kérdéseivel forduljon 
bizalommal kezelőorvosához!  

 

#!AKTDATUM; 

 
Tájékoztatást adó orvos aláírása 

 

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




