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TÁJÉKOZTATÁS  
A MŰVI TERHESSÉG MEGSZAKÍTÁSRÓL 

 
Tisztelt Asszonyom! 
 
Ez a TÁJÉKOZTATÓ segít Önnek eldönteni, hogy vállalja-e a művi terhesség-megszakítást. 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. 

          
 

Hogyan történik a terhesség megszakítása? 
 
A terhességmegszakítás műtét. Lényege a méhnyak mesterséges kitágítása, majd a méh üregének kiürítése. 
A beavatkozás általános érzéstelenítésben történik, amit helyi érzéstelenítés egészíthet ki. 

 
Mi történik a beavatkozás során? 
 
Abban az esetben, ha a nő már szült, a méhnyak tágítását egyre vastagodó (4 és 13 mm közötti) átmérőjű 
fémpálcák felhelyezésével végzik el. Abban az esetben, ha a nő még nem szült – vagy nem hüvelyi úton szült 
–, a sérülés esélyének minimalizálása érdekében először egy nedvesség hatására gyorsan duzzadó 
(természetes vagy mesterséges eredetű) anyagból készült pálcát (úgynevezett lamináriát) helyeznek fel a 
hüvelyen keresztül a méhnyakhoz. Ez az anyag 6-8 óra alatt megduzzad, és viszonylag kíméletes módon, de 
a beavatkozáshoz szükséges mértékben kitágítja a méhnyakat.  
 
Ugyancsak a kíméletességet szolgálja még nem szült nők esetén a méh nyakcsatornájába vagy a 
hüvelyboltozatba előzetesen felhelyezett méhnyaklazító gyógyszer. Ezt követően kerül sor a méh üregének 
kiürítésére. Erre a legelterjedtebb módszer hazánkban az ún. vákuumszívásos eljárás. Ennek során – a 
terhesség nagyságától függően – egy kb. 6-14 mm átmérőjű csövet vezetnek a méhnyakba, és egy 
elektromos szívógép segítségével szívják ki a méh tartalmát, majd az úgynevezett „küret”-kanál segítségével 
ellenőrzik, hogy nem maradt-e magzati szövet a méh üregében. 
 
Egy másik módszer a gyógyszeres eljárás. Ennek során infúzióval adagolt gyógyszer segítségével – mint a 
szüléseknél – méhösszehúzódásokat váltanak ki. A magzat ebben az esetben az összehúzódások nyomán 
távozik a méhből. Ez azonban hosszú ideig is eltarthat, fájdalomcsillapításra is szükség lehet. Az eljárás 
nagyon megterhelő az egész szervezetre, ezért csak nagyon indokolt esetben, főleg középidős 
terhességeknél, a magzat genetikai rendellenessége vagy elhalása esetén alkalmazzák. 



 
Korábban volt elterjedt módszer az úgynevezett küret, melynek során egy fogóval és egy speciális kanállal 
ürítették ki a méhüreget. Ez a műtéttípus azonban az előzőeknél nagyobb mértékben veszélyezteti a nő 
egészségét, és akár további 30 százalékkal is csökkentheti az újabb terhesség esélyét, ezért manapság már 
ritkán alkalmazzák. 

 
Milyen kockázattal jár a terhesség megszakítása? 
 
A legnagyobb gondosság és körültekintés mellett is előfordulhatnak szövődmények. Fontos, hogy ön ezekről 
is tudjon. 
 
A műtétet követően előfordulhat, hogy kóros mértékű és eredetű vérzés lép fel, ha például megsérül vagy 
átfúródik a méhfal. A vérzés nagyon ritkán olyan súlyosnak, elállíthatatlannak bizonyul, hogy a beteg élete 
csak a méh eltávolításával óvható meg. Ez hagyományos hasi vagy kisebb metszéssel járó úgynevezett 
laparoszkópos műtét keretében is történhet. A korai szövődmények sorában ez a legjelentősebb kockázati 
tényező. 
 
Fontos tudni, hogy a műtét során sérül a méh védekező rendszere, és a nyitott méhnyakon keresztül könnyen 
juthatnak fel – a hüvelyben normálisan is jelen lévő – kórokozók a méh üregébe, esetleg a kismedencébe, és 
ily módon gyulladás keletkezhet. Ugyancsak gyulladás léphet fel, ha a beavatkozás természetes 
velejárójaként esetleg magzati szövetek maradnak a méhüregben. A gyulladás következtében jelentősen 
nőhet a meddőség kialakulásának kockázata. A később jelentkező szövődmények közül ez a legsúlyosabb 
kockázati tényező. 
A különféle szövődmények kockázata annál nagyobb, minél előrehaladottabb a terhesség. Aki már többször is 
átesett terhesség megszakításon, jobban ki van téve későbbi terhességei során a vetélés, a halvaszülés és a 
koraszülés kockázatának. A terhesség megszakítás ténye, bármilyen okból is kerül rá sor, sokáig tartó, 
nehezen feldolgozható lelki traumát is okozhat.  
Szakembereink mindent megtesznek azért, hogy a lehető legnagyobb biztonságot nyújtsák az ön számára, de 
arra kérjük, csak a tájékoztatónkban olvasottak alapos és körültekintő mérlegelésével hozza meg személyes 
döntését arról, beleegyezik-e a beavatkozásba. 
 
Felelős döntése meghozatalában állunk rendelkezésére további információkkal: kérdéseivel forduljon 
bizalommal kezelőorvosához. 
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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 




