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A MŰTÉT ELŐTTI VIZSGÁLATOK 

BEVEZETÉS Minden műtét előtt arra kell törekedni , hogy a be
tegről és a műtét j avallatát képező betegségről annyit tudj unk 
meg, amennyit csa k lehetséges , annak érdekében, hogy csök 
kentsük a műtét kockáza tát, a sebész i beava tkozássa l össze füg

gő megbetegedéseket, szövődményeket. A műtét előtti vizsgá
latokkal mérlege lhetj ük, hogy a beteg mennyit nyerhet, és 
mennyit kockáz tat a műtéttel , és eldönthetjük, hogy sürgős-e 
vagy a körülményektől függően halasztható-e a sebész i beavat
kozás. Daganatos betegségek esete iben az is nagyon fontos, 
hogy a daganatos betegség k iterjedtségé t és, amennyire lehet, 
kórjós lati jelzőit még a sebészi beavat kozás előtt megá llapít
suk. Ennek érdekében néha a vizsgálatok egész sorát kell elvé
gezni. 

A műtét előtti vizsgá latok iránye lve it körvonalazva csa k az 
á ltal ános elveket fogalmazhatj uk meg, egy -egy társuló beteg
ség miatt szükséges célzott vizsgá latokat a munka terjede lme 
miatt nem rész letezhetj ük. Az alábbi akban az ún. szokványos 
(rutin ) kiv izsgá lás meggo ndolásait , alkalmazását fog lalj uk 
össze sajá t tapasz talatunk, mind ennapi gyako rlatunk szerint. 
A műtét előtti kivizsgá lásban a műtőorvos és az altatóorvos is 
részt vesz. 

A műtét el őtti kivizsgá lás a nőgyógyászati osztályokon nagyon 
eltérő, még egy-egy kisebb földraj zi területhez tartozó osztá 
lyok is különböző gyako rlatot folytatnak. A sokféleség azon
ban más sebészi szakm ákra is vonatkoz ik. Ennek egységes íté
sére, a feles leges vizsgá latok elkerülésére - amelyek nemcsak 
a betegek nek j e lentenek megterhelést, hanem az egészségügy i 
szemé lyzetnek is, és jelentős anyag i kihatásuk is van - , vala-
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mint, hogy a szükséges vizsgá latok viszont mind ig megtörtén
je nek, az Anaesthesiológ iai és Intenzív Terápiás és a sebész i 
szakmák szakmai kollégiuma i egy aj ánlást adtak közre. Az 
ajánlás a műtéti kockázatnak az American Soc iety of Anes the
sio logists (ASA) által k idolgozo tt nemzetköz i gyakorlatnak 
megfelelő felmérése alapjá n határozza meg a műtéti kockáza
tot. Az alábbiakb an ismertetett j avas latot is ezeknek az irány
elveknek a figyelembe véte léve l fogalmaztuk meg. 

A KÓRELŐZMÉNY A régi mondás, elődeink nagy tanítása: ,,A jó 
anamnézis fél diagnózis", ma is érvényes. A kórelőzmény fel

vétele során kérdezzük meg a beteget, hogy milyen megbe te
gedése i és milyen műtéti beavatkozása i voltak, volt-e a csalá d
já ban hasonló vagy más gyakran előforduló betegség. Különös 
figyelmet ke ll fordítani a családban előforduló dagana tos meg 
betegedésekre . Volt-e állapotos, és mi volt a fogamzás ok kime
netele (szülés, vetélés, váran dósság i szövődmények stb.), hány 
élő gyermeke van, egészségese k-e. Könnyen fogant-e, alkal

mazott-e valami lyen fogamzásgá tlást, és ha igen, mit, vagy 
meddőségi gondjai voltak. Szedett-e hormonokat? Jelenleg ke
zelik-e valamilyen betegség miatt, szed-e va lamilyen gyógy
szert? Tájékozódjunk a beteg székeléséről és vizeléséről. Tud
e valami lyen gyógyszer- vagy más érzékenységről, allerg iá
ról, van-e vérzékenység i hajlama? Ha volt daganatos beteg

sége, milyen kezelésben részes ült (gyógyszeres keze lés, sugár
kezelés stb .)? 

A SZERVEK M0KÖDÉSÉNEK, A BETEG ÁLLAPOTÁNAK MEGÍTÉLÉSE A 

beteg szerveinek működését a kórelőzmény, a beteg gondos 
megv izsgá lása és a kiegészítő vizsgá latok elvégzése alapjá n 
ítélhetjük meg. 

A KERINGÉSI RENDSZER Ha a beteg panaszmentes és a kórelőz

ményben szív-érrendszeri megbe tegedés nem szerepe l, a pul
zusszám megállapítása, vérnyomásmérés és EKG-vizsgá lat 
el egendő. Sokan úgy vélik, hogy 50 évnél fiatalabb, panasz
mentes nő ese tében az EKG-vizsgá lattó l is eltekinth etü nk . 
Szív- és érrend szer i betegség ben szenvedők rész letesebb át
vizsgálás t, esetleg szívgyógyásza ti szakvéleményt igényelnek. 
A keringés i rendszer állapotát legegyszerűbben a terhelhetőség 

alapján ítélhetj ük meg. Az a beteg, aki 4 emeletet megállás nél
kül fel tud menni , gyakorlati lag nyugodtan terhelhető. 
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A LÉGZŐSZERVEK A légzőszervek állapotának megítélésében a 

kórelőzményi adatoknak, a légzésszám meghatározásá nak és a 

beteg esetleges pana sza inak van alapvető jelentősége. A mell
kas rönt genv izsgá lata gyako rlat ilag minden esetben szükséges; 

amennyiben csak fél év nél régebb i lelet áll rendelkezésre , a 
vizsgá lat szűrő je llege miatt is lényeges. A daganatos betegség

be n szenvedők mellkas-rönt genfelvételén különös gonddal ku
tassunk tüdőáttét után. Légzési pana szo k, légzőszervi betegsé

gek ese tén kiegészítő szakv izsgála tok szükségese k. 

A VIZELETELVEZETŐ RENDSZER A vizeletelvezető rendszer zavará
ra elsősorban a kórelőzményi adatok és a pana szok utalnak. Jó

indulatú betegség miatt végzendő méheltávolítás vagy más ha

si műtétek ese tén, ha a betegnek vize lési panasza nincs, szok

ványos középsugaras vize letv izsgá lat (ké mia és üledék) telje
sen elegendő. Vize lettenyésztésre és az antib iotikum -érzékeny
ség vizsgá latára csak, ha baktérium van a vizele tben, illetve 

a vizeletelvezető rend sze r gyu lladásának gya núja esetén van 

szükség. Rossz indul atú hasi daganatok miatti műtétek előtt a 
vizeletelvezető rendsze r állapotá ráról valamelyik képalkotó el

j árássa l is győződjünk meg. Leggya krabban az ultrahan gv izs
gá latot alka lmazzuk , ha azon ban ennél pont osabb vizsgá lat 
szükséges, urol ógus szakvé lemé nyt kérünk . Intravéná s urográ

fia csak akkor jön szóba , ha az ultraha ngv izsgá lat eltérést mu

tat. Úja bban gyakra n történik hasi-med ence i mágneses magre 

zonanc ia (MR-), ritkábban komputertomográfia (CT-) vizsgá 

lat a daganat kiterjedt ségé nek, stád iumának megá llapí tására. 
Ezek a képek egyút tal a húgyszervekről is felvi lágos ítást ad

nak. Hólyag tükrö zés ! általában csak akkor végzü nk, ha a vize
let véres, vagy ha a daganat közvet lenül a húgyhólyag közelé
ben helyezked ik el (példáu l Wertheim-műtét). Az izotópos 

renográ fia nem tartozik a szokvá nyos vizsgá latok közé, alkal

mazása az utóbbi időben háttérbe szoru lt. 

AZ EMÉSZTŐRENDSZER Ha a betegnek panaszai nincse nek, szé
kelése rendezett , az emésztőrendszert külö n a mindennapi gya

korlatban nem vizsgá ljuk . Petefészek - és méhkürtrák vagy más 
hasüregi daganat esetén azonban a vastagbé l vizsgá lata fontos: 

irrigoszkóp ia vagy szigmoszkóp ia, illetve ko lonoszkóp ia egy

aránt alka lmazható; kivételesen mindkettőre szükség lehet. Ha 
a daganat a végbél környé kén he lyezke dik el, vagy gyanú van 

arra, hogy a végbé l felé terjed t, végbé ltükrözés (rektosz kóp ia) 
mindig szükséges. A végbéltükrözés leletét rendre az irrigo

szkóp ia eredményével vetik össze. Ha a betegnek gyomorpana 
sza i vannak, vagy ha áttétes petefésze k-daganat lehetősége me
rül fe l, a gyomo r-bél röntge nvizsgála t elvégzése is célszerű. 

Újabba n a hasi ultrahan gv izsgá lat a bélrendszer megít élésébe n 
is nagyobb hangsú lyt kap. Ha a hasi ultrahan gv izsgálat eltérést 

nem mutat , sokan úgy vélik, hogy az irrigoszkó pia és a műsze
res vastagbé lvizsgá lat is szükségte len. Ha a képa lkotó eljá rások 

béldaganatra vagy a daga natnak a bélüregbe terjedésé re utal
nak, bé ltükrözé sse l végzett minta vétel, szövettan i vizsgá lat in

dokolt. Májdaganat vagy májátté t eseteibe n (kóros májműködé

si laboratór iumi értékek, nagy máj , képa lkotó vizsgá lat utal rá) 
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ultrah angvezére lt, kiszívásos sejtvizsgá lat (aspirációs citológia i 

vizsgá lat) javaso lt. A máj szc intigrá fia háttérbe szorul t. 

A NYIROKRENDSZER A nyirokrendszer mütét előtti vizsgála ta el

mélet ileg kettős cél t szo lgá l: 1) a nyirokcsomóáttétek felfedé
se, és 2) a nyirokcsomó-eltávolítás alaposságá nak ellenőrzése; 

ez utóbbi azonban csak ese tleges össze hasonlít ás miatt lehet 

érdekes. A limfang iográfia az egyet len olyan képa lkotó vizsgá

ló módszer , amely képes arra, hogy a szabályos nagyságú nyi
rokcsomókban is - a nyirokcsomó k szer keze tének megvá ltozá

sa alapján - valószínűsítse a daganatáttétet. Alkalmazása azon
ban m:hci:zk1:~, nagy jár tasságot igénye l, és a mindem1api mun

kában nem is szükséges; a műtétek előtti vizsgá latoknál szok

ványosa n nem vesszü k igénybe. Az egyéb képal kotó vizsgála
tok, a felbontó képességüktől függően, csak a 0,5-2 cm-né l na

gyobb nyirok csomó kat tudják kimut atni. A nyirokc somók 

megnagyobbodása azo nban még nem je lent áttétet ; jóind ulatú 

elvál tozások követ kezmé nye is lehet. Ilyen esete kben az ultra
hanggal vezé relt, kiszí vásos sejtv izsgálatta l lehet az áttéte t iga

zolni, ha erre egyá ltalán szükség van . A megnagyobbodott nyi

rokcsomót ugya nis mind ig célszerű eltávolí tani. A daga natsej
teket a nyirokcso mókba n - vagy is a nyirokcsomóáttétet biz

tonságga l kizáró lag szöve ttani vizsgá latta l lehet felismern i. 

AZ IDEGRENDSZER Ha a kórelőzményi adato k, panaszok nem 
utalnak idegre ndszeri megbetegedésre , a beteg általános meg

vizsgá lásán kívül más nem szükséges. Idegrendszer i megbete
gedés esetén , ideggyógyász szakvé leményt kérjünk. Agy i da

ganatok, áttétek kimu tatására a koponya CT- vagy MR-vi zs

gálat a lega lkalmasabb. 

A TÁPLÁLTSÁGI ÁLLAPOT A táp láltság i állapotot a legegyszerűb

ben a tápl álkozás i szokások és a testsú ly vál tozása inak feltá 

rásáva l, a betegek álta lános vizsgá latáva l, kül leméne k, izom

zatának megtek intéséve l és a testsúly méréséve l ítélhetjük 
meg. A háromfejű kari zom (musc ulu s triceps brach ii) bőr

redő-vastagságának méré se egyszerű kiegészítő vizsgá lat, 

amely a zsí rszöve t vas tagságá nak megíté lésé re szo lgál; szok
ványosan nem alka lmaz zuk. A labo ratór iumi vizsgá latok kö

zül a szé rum fehé rjék és transferr in mé rése , a vörösvérsej t
szám, a szér um hemoglob in (Hb) men nyiségének és a szérum 

hematokrit (Ht) értéké nek meghatáro zása lehet seg ítségünkre. 

Csökkent albuminértékek (hypa lbuminaemi a) és vérszegé ny
ség alultáp láltságra utalhat. 

ÁLTALÁNOS ÁLLAPOT A beteg általános állapotának je llemzésére 

az ASA által kido lgozott, ún. ASA-fé le súlyosság i beosztás ter

j edt el. Ennek hat csoportja van: 

ASA-1 az alapbetegségen kívü l más sze rvi vagy lelki , labo 

ratóriumi eltérés nincs 

ASA -2 a beteg életv itele - a műtét j ava llatát képző alap - vagy 
társuló betegsége miatt - mérsékel ten kor látozott 
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Bősze P és mtársai 

ASA-3 a beteg é letv itele - a műtét javallatát képző alap- vagy 
társuló betegsége miatt - jelentősen korlátozott (egy 
sze rvet érintő, súlyos - de sze rvelégtelenséget még 
nem okozó betegség vagy több szervet érintő betegség) 

ASA-4 életveszé lyes állapot, ame ly a műtéttel nem j avítható 

ASA-S végzetes állapot, a túlélé si esély nagyon csekély 
(uto lsó megoldá sként a műtét megkísérelhető) 

E (emerge ncy) 
Sürgősségi állapot a surgosseg miatt az ASA-értéket eggye l 

emelni kell (a kockázat azért nagyobb , mert 
a sürgősség miatt a beteg állapota nem ren
dezhető megfelelően) 

A KÉPALKOTÓ VIZSGÁLATOK A nőgyógyászati műtétek előtt szok
ványos vizsgá latként a hasi és - szükség esetén - hüvelyi ultra
hangv izsgá latra kerü l sor. Helyes az a nézet, miszerint nő
gyógyásza ti műtétet - a kisebb beavatkozásoktól , az ún. ,,kis" 
műtétektől eltekintve - ne végezz ünk előzetes ultrahangv izsgá
lat nélkül. A hasi-medencei CT- és MR- vizsgá lat nem tartozik a 
szokványo s vizsgá latok közé. Ezekre többnyir e a méh rosszin
dulatú daganataiban szenvedőknél kerül sor (Id. lejjebb). 

A rossz indulatú daganatok esete iben többe n javaso lták az ún. 
„áttétszűrést". Ennek értelmében a műtétek előtt egy sor olyan 
v izsgá latot végez tek, ame lyek a lehetséges áttétek kimutatá
sára szo lgá lnak. Ezeke t a vizsgá latokat olyankor is szükséges 
nek tartották , amikor semm i nem utalt áttétképződésére. Csak
hamar kiderült, hogy ez a mütét előtti „szokvá nyos áttétszűrés" 
nem szükséges, nem kifizetődő, sok felesleges vizsgá latot je
lent, ezért ma már nem végz ik. 

LABORATÓRIUMI VIZSGÁLATOK A laboratóriumi vizsgá latok cél
ja rejt ett betegségek (pé ldául: vérszegé nység, cukorbeteg ség, 
máj- és veseműködési zavarok stb.) felismerése , a szervezet 
folyadék és elektrolit egyensú lyának megítélése, valamint a 
vércso port meghatáro zása vérrend elés, vérátöm lesztés céljá
ból. A szokványo s, az ún. 'mütéti laboratóriumi vizsgá latokat' 
az 1. táblázat tartalmazza. Ezek me llett a beteg kórelőzmé-

A NŐGYóGYÁSZATI „NAGY" 

MOriTEK ELŐTTI SZOKVÁNYOS 

KIVIZSGÁLÁS 
(saját gyakorlatunk) 

- a kórelőzmény felvétele 
- a beteg nőgyógyászati és általános 

vizsgá lata 
(pulzus , vérnyomás stb.) 

- EKG 
- fél évné l nem régebbi mellkasi 

rőntgenvizsgálat (tüdőszűrési lelet) 
- laboratóriumi vizsgá latok 
(Lásd az 1. táblázatot) 

- hasi/hüvely i ultrahan gvizsgá lat 
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nye és/vagy vizsgá lati le lete 
alapján további laboratóriu 
mi vizsgá latokra lehet szük
ség, pl. v izelettenyész tés és 
antibi ot ikum- érzé kenység 
stb. Szükség lehet azonban 
más laboratóriumi vizsgá la
tokra a nőgyógyászati be
tegség fajtája miatt is (pél
dául a daganatjelzők vizs
gálatára rákos betegekn él 
stb.). Ezeket a vizsgá latokat 
külön ismertetjük ; az ún . 
szokvá nyos vizsgá latok ré-

szét nem képezik. A laboratór iumi vizsgá latok a műtét előtti 

két hétben történjenek, a vizsgá lati leletek két hétnél ne legye
nek régebbiek . 

I. Táblázat A műtét előtti szokványos laboratóriumi vizsgálatok 

Vércsoport- és Rh-meghatározás ellenanyagszűréssel 

(az ellenanyagszürés lehetőleg 3, de 7 napná l semm iképpen 
ne legyen régebbi) 

Vérkép : haemoglobin (Hb), haematocrit (Ht) , vörösvérsejtszám (vvs), 
fehérvésejt szám (fvs), thrombocytaszám, minőségi vérkép 

Vérsejtsüllyedés 

Szérumelektrolit: se. Nátrium, se. Kálium 

Májműködés-vizsgálatok: se. bilirubin (teljes, direkt), SGOT, SGPT, 
ALP, y-GT 

Veseműködés-vizsgálat: se. karbamid, se. keratin in, 

Se . összfehérje, se. albumin 

Vércukor 

Vérzési/véralvadási vizsgálatok: protromb in, PTI, trombinidő, fib
rinogén vagy vérzés i és alvadási idő 

Középsugaras vizeletvizsgálat (kémia és üledék) 

GYAKORLATI MEGGONDOLÁSOK A szükséges műtét előtti vizsgála to
kat esetenké nt kell meghatározni a beteg állapota, kora, kór

előzménye, megbetegedése és a tervezet t sebész i beavatkozá s 
alapján. A kórelőzmény részletes felvéte le és a beteg általáno s 
vizsgálata minden esetbe n elengedhetetlen. 

A gyako rlatban az ún. szokványos átvizs gálásra kerül sor, 
amely, ha sajátságos igény nem merül fel, minden beteg eseté
ben egyforma. 

A nőgyógyászati műtéteknél szokásosan megkülönböztetünk 
,,kis" és „nagy" műtéteket. Az előbbiek a méhka parás és hason
ló megterhelést jelentő műtétek, az utóbbiak a hastükrözés re, 
hasműtétekre, nagyobb hüve lyi műtétekre stb. vona tkoznak. 

.KIS" MÜTÉTEK Saját tapasztalataink alapján , ha a betegnek tár
suló betegsége nincs és klinik ailag nem vérszegé ny, a „kis" 
műtétek előtt a kórelőzményi adatok felvételén, a beteg általá
nos vizsgá latán, a pulzus ellenőrzésén és a vémyomásmérésen 
kívül másra nincs szükség, kivéve a terhe sség-megszakítá st, 
amikor a vércsoport és az Rh meghatáro zása mindig fontos. 
Társuló betegségek esetén (pl. Syncumár keze lésben részes ü
lőknél) általában cé lzott vizsgá latoka t végzünk. 

.NAGY" MÜTÉTEK A mind ennapi gyakor latban a „nagy" műtétek 
előtt az ún. szokványos vizsgá latokat végezz ük el. A terveze tt 
„nagy" műtéteknél az altatóorvos minden betege t - általában 
még a kórházi felvétel előtt - megv izsgá l, leleteit átnéz i (ez az 
ún. 'a nesztez iológiai ambulan cia') . Ennek alapján a követke
zőkről nyilatkozik : 
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• az általános műtéti kockázatról (ASA-féle súlyossági beosztás), 
• a szív-érrendszeri kockázat ról, 
• a vérrö gösödés (trombózi s) veszélyéről, 

• a várható altatási/érzéstelenítési (pl. intubációs) nehézségekről, 

• a vérválasztás szükségességéről, 

• a ja vaso lt vérmentő eljárásokró l (vérhígítás - hemodi lúció, 
saj átvé radás stb.), 

• a műtét utáni esetleges intenzív osztályos elhelyezésről , 

• egyéb feltett kérdésekről , pl. más szako rvosi vizsgá latró l stb ., 
• j avaslatot tesz a műtét előtti befekvés idejére (a társuló be

tegségek beá llítása vége tt), 
• j avas latot tesz a műtéthez szükséges altatás/érzéstelenítés 

formájá ró l. 

Az altató orvos a „kisebb eltéréseket saj át hatáskörében ellen
őrzi , kezeli (a vérnyomás beállítása stb.). 

A szokvá nyos műtéti kivizsgá láso n kívül más vizsgá latra csak 
társuló betegségek ese tén, illetve a nemi szervek rosszindu latú 
daganataiban szenvedőknél kerül sor. A társuló betegsége kre 
ki terjedő vizsgá latok tárgya lása - mint említettük - túlmu tat 
e munk a keretein, azt egy másik közleményben ismertetjük. A 
női nemi szervek rossz indul atú daganataiba n szenvedők ki
vizsgá lásának elemeit a 2. táblázat tartalmazza . 

2. Táblázat A nemi szervek és az emlők rossz indulatú daganatai és a társuló 

műtétek szerinti műtét előni vizsgálatok 

Méhnyak.rák, kiterjesztett méhe ltávolítás 
- szokványos kivizsgálás 
- megfel elő szakember által végzen célzon hüvelyi/has i ultrahangvizsgá lat 
- hasi/medencei MR- vagy CT-vizsgá lat (az MR tájékoztatóbb) 
- hólyagtükröz és 
- vérválasztás 

Méhtestrák, medencei/aorta körüli nyirokcsomó-eltávolítás 
- szokványos kivizsgá lás 
- Ca 125 (daganatjc lző) 

- megfelelö szakember által végze tt célzott hüvelyi/hasi ultrahangvizsgálat 
- vérválasztás egyedileg elrendelt estben 
- has i/medence i MR- vagy CT-vizsgálat (az MR tájékoztatóbb) egyedi 

igény szerint 

Petefészekképlet/rák , bizonytalan hasi daganat 
(kémleléses hasmetszés, exploratív laparo tomia) 

- szokványos kivizsgá lás 
- Ca 125, CEA, AFP, ll-HCG (daganatjelzők) 
- megfele lő szakember által végzett célzon hüvelyi/hasi ultrahangv izsgálat 
- vérválasztás (szokványosan 3 egység) 
- a vastagbél vizsgá lata, egyedi döntés alapján 
- hasi/medencei MR- vagy CT-vizsgálat (az MR tájékoztatóbb) egyedi 

igény szerint. 

Emlőrák 

- szokványos kivizsgálás 

SÜRGŐSSÉGI MŰTÉTEK Sürgősségi műtéteknél természetesen az 
összes vizsgála t elvégzésére nincs mind ig lehetőség. Ezek
ben az esetekben a beteget altató orvos nyi latkozik arról, hogy 
milyen vizsgá latokat tart feltétlenül indokoltnak. Sürgősségi 

vércsoport -meghatározás, vérkép stb., rendszer int elengedhe
tetlen. 
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A MŰTÉTI ELŐKÉSZÍTÉS 

BEVEZETÉS Minden műtét az ún. ,,műtéti előkészítéssel", a beteg 
műtétre történő előkészítésével kezdőd ik. A megfele lő előkészí

tés a műtét sikerének egyik alapfeltéte le. Úgy is fogalmazha
tunk, hogy a nem megfelelően előkészített betegek műtéte után 
sokkal gyakoribbak és súlyosabbak a szövődmények. Meg hatá
rozó az is, hogy a műtét kivitele is lényegese n körülményesebb , 
nehezebb - a sebész néha „vért izzad" - , ha a beteg a műtétre 

nincs megfele lően előkészítve; telt belek eseté n még az egysze 
rűnek látszó méheltávolítás is kín lódás lehet. Az előkészítés 

azonban nemcsak a műtéti területre vonatkozik, hanem a beteg 
lelki egyensúlyára, szorongásá nak , félelmének oldására is kiter
je d. Ennek jelentőségét a gyógyulás szempontjából sem lehet 
eléggé hangsúlyozni . Nem túlzás azt mondani, hogy megfelelő

en műten i csak megfelelően előkészített beteget lehet. 

A műtéti előkészítésnél is külön tárgya ljuk az ún. szokványos 
előkészítést, kiemelve néhány egyéb szempontot is. A különle
ges műtéti előkészítés formáit (például: sz ívbetegek, vérzé
keny betegek előkészítése, teendők bélelzáródás ese tén stb.) 
nem ismertetjük ; erre külön dolgozatban kerül sor. 

A betegek műtétre készítése nemegysze r hetekkel, hónapokkal 
a műtét tervezett időpontja előtt e lkezdődik: például testes be
tegek hasfali sérvműtéte előtt célszerű étkezési megszo rításo
kat tartani, fogyókú rázn i, a testsúlyt, a hasfa li zsírréteget csök
kenteni. A legtöbb esetben azonban az előkészítés a műtét e lőt

ti napra, napokra korlátozódik. Kezdődhet a kórházi felvétel 

előtt, máskor , csak amikor a beteg befekszik a kórházba. A 
szokványos előkészítés a műtétet egy-két nappal megelőző, il
letve a közve tlen műtét előtti teendőket foglalj a magába . 

A haza i viszonyok ezen a területen sem egységesek , az egyes 
osztá lyok gyakorlatában jelentős kü lönbségek va1mak, j óllehet 
az egységes ítés a műtéti e lőkészítésnél is fontos . 

A SZOKVÁNYOS MŰTÉTI ELŐKÉSZITÉS A szokványos műtéti előké

szítés sokrétű, jó llehet egyszerűnek, könnyen áttekinthetőnek 

BETEGFELVÉTEL 
(saj át gyakorlatu nk) 

- A nőgyógyászati „nagy " műtétek.re 
- ha más nem indokolja - a műtét 
előtti napon (sokszo r csak délután , 
este) vesszük fel a beteget, kivétele
sen - a beteg kérése, hastükrözés ek 
előtt stb. - azonban csak a műtéti 
nap regge lén. 

- Az ún . .,kis" műtétek az egyna pos 
betegellátás keretében történnek. 

- A ki terjesztett műtétek, kémleléses 
hasmetszés, illetve minde n ese1be11, 
amikor a bélműtét lehetősége fel
merül, a befekvésre szokványosan a 
műtét előtt 2 nappal kerül sor a vér
rendelés, hosszabb előkészítés (bél
előkészítés) miatt. 

tűnik. Az alábbiakban saját 
gy akorlatunkn ak megfe le
lően adunk útmutatást. 

A BETEGFELVéTEL Az a régi 
gyakorlat, miszerint célsze
rű a beteget napokkal a mű
tét előtt befektetn i, teljese n 
elavult. A tapasztalat, a vizs
gá latok egyértel műen bi
zonyítjá k, hogy min él rö
videbb ideig tartó zkodik a 
bet eg a kórházban a mű

tét előtt, annál ritkábba k a 
gyu lladásos szövődmények. 

A műtét előtt i röv idebb kór-
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Bősze P és mtársa i 

házi bennfekvés lelkileg is kevésbé megterhelő - nem igazán 
szeretünk kórházban feküdni - , és pénzmegtakarí tást is jelent. 
Általánossá vált, hogy a beteg csak a műtét előtti napon vagy a 
műtét napján reggel kerül felvéte lre, ha más - társuló betegség 
stb. - a korábbi befekvést nem indokolja. A Mayo Klinikán , az 
Egyesült Államokban - ahol a műtő éjj el-nappal üzemben van 
- például egy reggel 7 órára tervezett hasi méheltávolítás mű
tétre a beteg regge l 4 órako r fekszik be . A hazai gyakorlat még 
itt nem tart, de ebbe az irányba halad . 

ÉTKEZÉSI MEGSZORÍTÁSOK, A BELEK KIÜRÍTÉSE A táp lálkozás i meg
szo rításokra azért van szüksé g, hogy a belek a műtét alatt üre
sek legyenek; kellő feltárás, a műtéti terüle t megfelelő látótér
be hozása ugya nis csak így lehe tséges. Telt belek fölött ébb 

ÉTKEZ~SI MEGSZORITÁSOK, 

A BELEK KJÜR~SE 

(saját gyakorlatunk) 

NÖGYÓGYÁSZATI „NAGY" MÜTÉTEK, KI

TERJESZTEIT MÉHELTÁVOLITAS 

A műtét előni napon délig lehet en
ni, délben azonban már csak levest. 
A leves után 3 tablena hashajtó 
(Pbenolphtalein). Ezután legalább 2 
liter folyadék fogyasztása szüksé
ges éjfél ig. Este egy beöntés. Éjfél
től teljes koplalás ; még folyadék 
ivása sem megengedett. A műtét 
napján reggel ismételten beöntés. 

KÉMLELÉSES HASMŰTÉT, EXPLORATtv 

LAPAROTOMIA 

(has i daganatok, petefészekrák , 
esetleges bélműtét stb.) 

megnehezíthetik a műtétet, 
sőt meg is gátolhatj ák meg
felelő kivitelét. Az üres be-
lek a műtét utáni lábadozás 
szempontj ából is előnyö

sek. 

A beteg a műtét előtt olyan 
ételeket fogyasszon , ame ly 
után kevés béltartalom ma
rad vissza. Ennek érdeké
ben keveset és rostmente s 
ételeket egye n (pl. krumpli
püré , passz írozott főzelék

félék , szűrt levese k), és bő

ségese n igyon folyadékot. 
Ezekben az esetekben mindig bél- Hús és gyümölcs kerül en
előkészítéSt végzünk. dő. A rostdús ivólevek kivé-

teléve l mind en faj ta folya
dék, beleértve a tejet is, fogyaszt ható. Ezt a diétát már a kórhá

zi felvétel előtt elkezdhet i. 

A belek kielégítő kiürít ését - az étkezés v isszafogása mellett -
beönt ések, hashajtók adásáva l seg íthetjük elő. A beönté sekke l 
elsősorban a végbél, az alsó vastagbél-, hashajtókkal a felső 
vastagbé lszakasz kiürítését érhetjük el. Saját gyako rlatunkban 
mindkettőt alkalmazzuk: a műtét előtti napon délben, a déli le
ves után, 2-3 tabletta hashaj tót (általában Phenolphtaleint) 
adunk , este pedig egy beönt ést. A beöntést a műtét napján reg

gel megisméte ljük. 

A belek, fentiek szerinti kiürítése nem azonos az ún. bélelőké

szítésse l, amely csak meghatáro zott esete kben szükséges (Id. 
lejjebb). 

Az étkezés visszafogása , kop lalás az altatás miatt ís elengedhe 
tetlen. Szigorú szabály , hogy az altatás előtti hat órában a beteg 
semmit nem ehet , és a műtét e lőtti 2 órában folyadékot sem 
fogyaszt hat a hányás veszé lye miatt; két óráva l a műtét előtt 

vizet még ihat. Az altatott beteg ugyanis - ha a gyomra nem 
üres - könnyen hányhat , hányadéka a légcsőbe kerü lhet, fulla-
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A HLELÓKÚzfrts 

NÓGYóGYÁSZATI JAVAJJATAJ 

A nőgyógyászati gyakor latban bél
előkészítés minden olyan esetben in
dokolt, amelyben előfordulhat, hogy 
bélműtétre is sor kerül, vagy amikor 
eleve bélmütétet tervezünk: 

- petefészek- és méhkürtrák (a bél-
műtétek gyakorisága: 20-30%) 

- exenteráció 
- kiterjedt bélösszenövések gyanúja 
- kiterjedt endometriosis 
- több előzetes hasműtét 
- sugárkezelés utáni szövődmények 
- bélszájadék készítése (anus praeter-

naturalis) 
- egyéb bélmütétek 

dást okozhat. A szilárd gyo
mortartalom 6, a folyadék 2 
óra alatt gyakorlatilag min
dig kiürü l, ezért a 6, illetve 2 
órás étkezési tilalom. Sür
gősség esetén egyedileg kell 

mérlegelni. 

AZ. ÚN. BÉLELŐKÉSZÍTÉS Régi 
megfigye lés, amelye t klini
kai tanulm ányok is egyér
telműen alátámasztanak , 
hogy bélelőkészítést követő 

bélműtétek esete iben sok
kal ritkább a lázas , gyu lla

dásos szövődmény, és sokka l jo bb a sebgyógyulás is, mint az 

előkészítetlen beleken végzett műtéteknél. 

A nőgyógyászati gyakor latban a bélelőkészítés minden olyan 
esetben indoko lt, amelyben előfordulhat, hogy bélműtétre is 
sor kerül, vagy amikor eleve bélműtétet tervezünk . Nem vé

gezhető bélelőkészítés bélelzáró dás, bélátfúród ás és gyomor
és bélvérzés esetén. 

A bélelőkészítés a vastagbe lek kitisztítását és azok baktér ium 
tartalmának csökke ntését je lenti. Hagyom ányosa n három rész
ből áll: a) táplákozási korláto zások, b) a belek kitisztí tása és 
c) a bél antibiotikus bélelőkészítése. A hagyo mányos bélelőké

szítés harmadik része, a belek ant ibiotikus előkészítése, a nő
gyógyásza ti gyakor latból kiszorult , inkább a vastagbé lsebé 
szetben alkalmazzák. 

TÁPLÁLKOZÁSI KORIÁTOZÁSOK Az étkezési korlátozáso kná l a fentiek
ben ismerte tett elvek szer int járunk el, de a kímélő étrend két 
napig tart. Az első napon (a műtét előtt 2 nappa l) a bőséges fo
lyadékfelvétel mellett , pépes étrend még fogyasztható, de szi
lárd ételek már nem . A műtét előtti napon azonban már csa k fo
lyadékot ihat a beteg, éjféltől semmit. 

A BELEK KmszTfrAsA A belek kitisztításának legfontosabb része a 
vastagbél kitiszt ítása, a formá lódott béltartalom eltávo lítása. 
Megkülönb öztetünk hagyományos béltisztítást és az ún. bélát
mosást. A fizikai tevékenység a béltisztítás idején is fontos, 
ezért a beteget bátorítani kell , hogy sokat sétáljon. 

a) Hagyományos béltiszt ítás. A mfüét előtt 2 nappal hashajtá st 
végzünk. Erre a célra elsősorban a felszívódás gátlásáva l ható 
hashajt ók, főleg a magnézium tartalmú kész ítmények (pl. 2 
evőkanál keserűsó) a legalkalm asabbak. Megfelelő hatásuk 
azonban csak akko r van, ha lega lább 2 napos étkezés i megszo
rítás után adjuk . Mannitollal történő hashajtás nem szerencsés , 
mert a belek jelentősen gázo sak lesznek, be lfelületük pedi g 
nedves marad. Az olajos hashajtók (ricinus, paraffin olaj ) in
kább felhígítják a formált bélsárt, és - elsősorban a vas tagbél
ben - sikamlóssá teszik a béltarta lmat. A vastagbelet izga tó 
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szenn a kész ítményeket (T isase n A+B, X-PREP oldat stb.) -

amelye k főleg a vastagbél bakt érium ta rta lmával keveredve fej 

tik ki hatásukat , és ezé rt a vastagbél felső szakaszá t á ltalában 

nem tisztítj ák ki eléggé - műtéti előkészítésre ritk ábban alkal

mazzuk. A különböző tám adáspontú ha shajt ók össze tett kész ít

mények form ájá ban is forga lomb an vannak (A rtin tb], Bo lus 

laxans tbl. MII-PAR emul sio) . Eze k a lkalmazá sa azo nban nem 

terj edt e l. 

A műtét előtti napon a beteg hashajtót, majd este beöntést kap . 

A fo lyadék vesz tesége t sz ükség esetén 2 g ká liumot tartalm a

zó, 2000 ml Rin ger-infú zió adásáva l póto lj uk. Éj féltől sem mit 

ne fogyassz on. Beöntést a beteg a műtéti nap regge lén többn yi

re nem kap. 

A hagyományos béltisztít ás jó l bevá lt, megb ízha tó, de ritkán 

a lkalma zz uk, mert a bé látm osásos módsze r eredm ényese bb . 

b) Bélátmosás . Az e lektrolit oldattal történő teljes bé lmo sást 

eredetileg a cho lera keze lésé re használták. Műtét előtti béltisz

títás ra, az így nyert tapasz ta lato k a lapjá n csak később kezdték 

BÉLELŐKÉSZiTÉS 

(saját gyako rla tunk) 

A MŰTÉT ELŐTT 2 NAPPAL: 

- regge li: zse mle és folyadék 
- ebéd: pépes étel és leves 
- vacso ra: joghurt , kefir 

Ebéd után hasbaj tófolyadék 
(fé l adag gyorshashajtó por+ 1 evő
kanál sorbitum 1,5 liter vízben oldva) 
és bőséges (lega lább 2 liter) folya
dékfogyasztás. 

A MŰTÉT ELŐTTI NAPON 

- a beteg egész nap csak folyadékot 
ihat, de azt bőségesen 

- hashajt ó folyadé k; ugya núgy, 
mint az első nap 

- infúzió ( 1500 ml Ringer laktál, 
500 ml Rinde x 5 + 2 g* KCI az in
fúzióba téve 

• a se. káliumszinttől függően na
gyobb mennyiségű káli umra, illetve 
NaCl-re is szilkség lehet 

a lka lmaz ni . Lényege, hogy 

a gyo mor-bé lrend sze rbe 

e lektro lit oldatot jutt atunk , 

ame ly történhet gyo mor-bél 

szo ndá n keres ztül vagy az 

e lek troli t o ldat meg ivásá 

va l. A gyo mor- vagy bé l

szo ndán keresztü li bélmo

sás ma már teljese n háttérbe 

szo rult . Kez detben é lettani 

sóold atot használtak, amel y 

e lektro lit vesz tesége t ered

mén yeze tt, és 10-12 órát 

vett igénybe. Az élettani só

oldatot felvá ltot ták a j e len

tős mennyiségű nátrium ot , 

ká liumot, HCO 3-at és oz

motiku s hatá sú kész ítményt 

(mannito l, polythylene gly

co l) tartal mazó oldatok. Az 

ozmo tikus oldat hatására a 

szervezetből jelentős mennyiségű folyadék kerül a bélbe, ezál

ta l az előkészítési idő jelentősen lerövidíthető. Megfele lő 

elektro lit tarta lmú ozmotiku s old atok a lkalm azásáva l a te ljes 

bé ltisztítás viszony lag kiseb b mennyiségű oldat megivásáva l is 

megbízhatóa n elvégezhető. Eze k az oldatok hűtve, gyü mölcslé 

hozzáa dásáva l vagy ízes ítésse l ke llemesebbe n fogyasz thatók. 

Saját gyakorlatunk ba n a ház ilag előállított, ún. ,,gyo rshajt ó" 

porbó l (pulvis laxa ns) kész ített hashajt ófo lyadékot haszná ljuk. 

A gyors hajtó por 19,5 g NaC l-t, 2,25 g KC L-t és 7,5 g Na-bi 

ca rbonátot tarta lmaz. A port vízben - az egész menny isége t 3 

literben - kell o ldani. A lkalmanként a hashajtó porn ak csak a 

feléből - 1,5 liter vízbe n o ldva - kész ítjü k az oldatot, és 1 evő-
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kanál sorbitum ot adunk hozzá. Az így nyert hashajt ófo lyadékot 

a beteg kortyo lva meg issza. 

A bélmo sássa l a vastagbe lek hatásosan kitisz títh atók és vi

szonylag szá razzá tehetők. Hátránya egyrész t az, hogy jelentős 

folyadékvesz teségge l jár hat, amelyet infú ziók adásá val póto lni 

kell. A folyadék- és elekt rolit-háztartás megfelelő beá llítása 

mindi g lényeges: nemcsak a keringés egye nsúlyba n tartása mi 

att, hanem, mert jelentősen megrövi díti a lába dozás időszakát, 

j av ítj a a sebgyógy ulást és csökke nti a műtét utáni fertőzések 

gyakor iságát is. A nagymennyiségű folyadék meg ivása meg

terhelő; gye ngébb álta lános á llapotban lévő betege k nem is na

gyon bírj ák. 

A BELEK ANTIBIOTIKUS cs fRATLANÍTÁSA A belek bak tér ium tartalm a több 

tényezőtől függ, amelyek közü l a legfo ntosabb a bé ltartal om 

pH- értéke , a nyák és az epesava k je len léte és a bé lmozgáso k 

gyo rsasága. A gyo mor és a fe l ső véko nybé lsza kasz az epesa

vak je lenléte, alacso ny pH- érték és a viszo nylag gyors mozgá

sok miatt gyako rlati lag steri l, ha nincs bélelzá ródás. Az a lsó 

vékonybélszakasz ban már anaerob és col i baktérium ok találha

tók, eze k száma azo nb an nem jelentős . A vas tagbél pH -j a ma

gas, benne epesava k már nincse nek, mozgás a pe dig lassú. En

nek köve tkez tében a vas tagbé lbe n m indi g ta lá lha tó jelentős 

mennyiségű bak térium . 

A bele k folyadékkal történő kitisz títása , bárm ilyen módo n vé

gezzü k is, nem táv olítj a e l a baktér ium okat. A vas tagbé lben lé

vő baktérium ok elpusztításá hoz antibi otiku mokra is szükség 

van. A belek ún . csí rátlanítása egy rég i e lképzelés , amely soha 

nem érhető el. Bármil yen tisztítás t és antibi otikus keze lést is 

alka lmaz unk , a tápcsa torn a csak baktérium szegé nnyé tehető, a 

bélnyá lkahártya nem lesz steril. 

A hagyomá nyos bélelőkészítésre az anti biotikum ok egész tár

házá t kipr óbálták, és megá llap ították, hogy a belek baktér ium 

tartalmát hatásosa n a klion , a neo mycin, az ery thro myc in és a 

szulfonamid ok egy cso portja csökk enti. Újabba n a cefa lospori

nok került ek előtérbe. A vas tagbélsebészet ben a műtét előtt i 

napon a bé ltisztí táso n k ívü l szájon keresztü l antibioti kumot 

(neo myci nt, eryt hr omyc int) is adnak. 

A belek antibio tikus előkészítését saját gyakorlatunkban nem 

alkalmazzuk ; a közvet len műtét előtti antibi ot ikus előkészítést 

részes ítjük előnyben. Ennek magya ráza ta az, hogy : 

a) a be lek baktériumm entessé téte le a hosszú ideig tartó anti

biotiku s kezeléss el sem érhető el, 

b) a fertőzések és a bé lvarrat-e lég tele nség megelőzése szem

pontjá bó l is az a legfo ntosa bb, hogy amikor a kóro kozók a 

vérbe kerü lhetnek (baktériumvérűség), vagyis abban a pill a

natban, amik or a be let megny itj uk , a bélvarratokat készítj ük 

- függe tlenül attó l, hogy kézze l vagy varrógép pel - a bé lfal

ban és a környező szövete kben az antibiot ikumok a lehető 
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legnagyobb tömé nységben legye nek je len. Ezt a célt legjob
ban a közvetlenül a műtét előtt adott antibiotiku mok bevite
léve l érhetjük el (vö . antibiotikus védelem). 

ANTIBIOTIKUS VÉDELEM (ANTIBIOTIKUS PROFILAXIS) A megelőző an
tibiotikus kezelés célja a műtéti beavatkozássa l kapcso latos 
gyu lladásos megbetege dések, lázas állapotok előfordulásának 

megelőzése és ezen keresztül a súlyos, eset leg ha lálos szövőd
mények (például bé lvarrat-elégtelenség) elkerülése. A gy ulla
dásos megbetegedé sek kivédése tovább i szövődmények (trom
bóz is, embólia) megelőzését is je lenti. A vérrögösödés ! a gyu l
ladás közvet lenül, de a hosszas ágy ban fekvés miatt közvetve 
is elősegíti. Lényege s még , hogy a gyu lladásos szövődmények 
kivédéséve l elkerü lhetjük a gyull adás miatt egyébké nt szüksé
ges, tartós antibiot ikus keze lést, és ezze l az ellená lló baktéri
umtörz sek kialakulását (kórházi fertőzés). Ismeretes ugyani s, 
hogy miné l hosszabb az antibiot ikus keze lés, anná l könny eb
ben j önnek létre ellená lló törzsek . Eredményes antibiotikus vé
delemmel a kórházi tartózkodás időszaka is rövidíthető (pénz-

ANTIBIOTIKUS 'lt:DELEM 

(saját gyakor latunk) 

JAVALLAT 

- minden hüve lymegnyitással járó 
hasműtét 

- hüvelyi méheltávolítás 
- bélműtét 
- amikor a társuló betegség megkö-

vetel i 

ALKALMAZOTT ANTIBIOTIKUM, 

ADAGOLÁS 

Ha tervezett bélmüt ét nincs: penicil
lin származékot (Aug mentin 1,2 g iv. 
vagy Unasyn 2 g iv.) adunk a műtét 
kezde tekor, a műtőasztalra feketés
kor, amelyet, ha a műtét elhúzód ik, 3 
óra, erős vérzés esetén - az antib ioti
kum vérszintjének csökkenése miatt 
- 2 óra múlva megismétlünk. 

Tervezett bélműtét esetén: 2 g Roce
phin iv. a műtét kezdetén , és 500 mg 
K.lion-infúzió 2 órával a műtét előtt. 
Rocephint a műtét elhúzódás esetén 3 
óra, erős vérzésné l 2 óra múlva mind 
a kettőt újra adjuk. 

Ha a bélműtétre a műtét során derül 
fény, függetlenül attól, hogy a beteg a 
műtét kezdetekor már kapott penicil
lin-készítményt, más antibiotikumot 
nem adunk. Ha nem kapott antibioti
kumot , Rocep hint adunk, és a Klion
infúz iot is a műtét alatt folya tjuk le. 

Penicillin-érzék eny beteg clindamy
cin (Da lacin 600 mg iv.) + aminog
likozid (Gentamyc in 80- 160 mg test
súlytól függően) kap a műtét kez
detével egyidejűleg. Elhúzódó műtét
nél mindkettőt megismételjük 3 óra -
erős vérzés esetén 2 óra - mú.lva. 
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megtakarítás) . 

A megelőző ant ib iotikus 
kezelésnek azonban hátrá
nyai is vannak: a) Az adott 
antibiot ikum mellékhatásai; 
ezek azonban rendkívü l rit
kák. b) A kezelésnek is van 
költsége. c) Fe ltételezték, 
hogy hatására megbom lik a 
szervezet ben a bakté riumok 
egye nsúlya és az ellenálló 
törzsek irán yába to lódik. 
Hasonló meggondo lás a kór
házi baktériumtörzseket il
letően is felmerü lt. Egy ik 
sem tűnik megalapozottna k. 

Nem lehet eléggé hangsú
lyozn i, hogy a megelőző 

ant ibiotikus kezelés nem 
mentesíti a sebészt az alól, 
hogy a műtétet a legkíméle
tesebb módszerrel végezze, 
és hogy a csírátlanítás szab
lyait mindenkor a legte lje
sebb mértékben betartsa. 

AZ. ANTIBIOTIKUS vi:DELEM JAVALLATAI 

Összeve tve az előnyöket 

és hátrányokat , és figye lem
be véve azt , hogy a műtétek 
több sége antib iot ikum ok 
adása nélkül is gyu lladás -, 
szövődménymentesen gyó-

gyul, úgy tűnik, hogy az antibiotikus védelem nem szüksége s 
mind en esetben. Elsősorban akkor j avaso lt, ha a beteg álta lá
nos állapota, kora , társuló betegsége stb. és/vagy a műtét je lle
ge miatt a gyull adásos megbetegedés kockázata az átlagosná l 
nagyobb (3. táblázat) . Magunk minden hüvelymeg nyitássa l já
ró hasműtétnél (például: hasi méheltávolítá s, császá rmetszés), 
illetve a hasüreg megnyílásáva l já ró hüvelyi műtéteknél és bél
műtétek esetében adunk antib iotikum ot megelőző célzatta l. 

3. Táblázat Az antibiot ikus védelem javalla tainak szem pontjai a Klinikai 

Irányelvek kézikönyvének 2003-as útmutatója szerint 

A j avallat felállításánál figyelembe kell venn i: 

- a műtét saj átságos kockázati tényezőit, 

a műtétek csoportosítása az antibiotikus védelem szerint: 
tiszta műtétek (a fertőzés gyakorisá ga <5%) 
tiszta, de kórok ozók előfordulnak - tiszta-szennyezett műtétek -

( a fertőzés gyakorisága 5- 1 0%) 
kórokozókkal teli műtéti terület - szennyezett műtétek - (a fertőzés 

gyakorisága 20%) 
fenőzött műtétek (a fertőzés gyakorisága 40%) 

- a beteggel kapcso latos szempontokat , 
antibiotikus védelem feltétlenü l javallt: 

fertőző szívbelhártya -gyulladás (endocarditi s) kialaku lásának ve
szélye esetén 

beültetett test idegen szövet jelenlétében (műbillentyű, műizület, 

ventriculoatria lis sönt) 
immungá tolt, csökkent ellenállóképességű betegnél , ha: 

a) alacsony abszo lút granulocytaszám (< 1000) 
b) tartós sztero idkezelés 
c) sejtmérgező gyógyke zelés (citosztatikumok) 

az antib iotikus védelem szóba jö n: 

cukorbetegség , elhízás vagy alultápláltság, súlyos májműködési za
var, veseelégte lenség, gyógyszertú lhasználat, keringé si zavar a mű
tét által érintett területen 

- és a kórházi fertőzöttséget. 
A kórházakban úgynevezett házi baktérium törzsek alakul hatnak ki 
(nosocom ialis fen özések), amelyek antibiotikum- érzé kenysége megvál
tozott, és nemegyszer a hatásosnak vélt antibiot ikumokkal szemben el
lenállók. Ha a kórház i bakté riumtörzsek gyakran okoznak fertőzést, a 
megelőző antibiotikumok adása emiatt is indokolt. 

AZ. ANTIBIOTIKUM ADAGOLÁSA Az iroda lmi adatok egyértelműen bi
zonyítják, hogy az antibiotikus védelem csak akkor hatásos, ha 
az antibiotikum hatása a műtét ideje alatt érvényesül. A műté

tet követő „megelőző antibiotikus" keze lés gyakor latilag ha
tástalan . Ebből következik, hogy a megelőző antibiot ikus keze
lést mindig közvet lenül a műtét előtt, általában az altatással 
egyidejűleg kell adni . Műtét után antib iotikumot csak keze lés 
és nem megelőzés céljábó l adunk. 

Az a régi vita, miszerint az egysze ri vagy a meg isméte lt - a 
műtét után 8- 12 órával ismételten adott - antib iotikus védele m 
a hatásosabb, lezártnak tekjnthető. Az egyszer i, illetve két vagy 
több alka lommal adott megelőző antib iotikus kezelés hatá sos
ságába n lényeges különbség nincs, ugyanakkor az egyszer i 
adagolásnak sok előnye van: ritkábbak az allergiás jelen ségek 
és egyéb mellékhatások, kevesebb gyógyszer szükséges, a ke-
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zelés olcsó bb, kevésbé munkaigényes és kisebb a felül fertőző
dés, az ellenálló baktériumt örzsek kialakulásának veszé lye . Az 

utóbbi miatt, ha az egy alkalomm al adott megelőző antibioti
kus védelem után, gyulladásos szövődmény mégis kialakul , 
ugya naz az antib iotikum adható . 

A megelőző célzatú antibiotikumot a műtét kezdete előtt 15-60 
perccel célszerű adn i. A hatékony antibiotikum -szintet a szöve 
tekben, szérumban a műtét egész ideje alatt biztosítan i kell. En
nek érdekében elhúzódó műtéteknél az antibi otikumot ismétel
ten - általába n 3 óránként - adjuk . 60 percnél rövidebb felezé
si idejű gyógysze r esetén 2 óránké nt szükséges az antibiotikum 
adását meg ismételni. Ha a műtét során jelentős a vérzés, a csök
kenő szérumszint miatt kell ismételten antib iotikumot adni . 

A megelőző antibiotikus keze lés adható intravénásan vagy 
izomba, mindkettő egyformá n hatásos, de az érbe adva gyo r
sabban éri el a megfelelő szövetsz intet. Előfordulhat, hogy he
lyileg (műtéti terület , hasseb) adnak antibiot ikumot a gyulladás 
kivédése céljá bó l. Egyesek javaso lják , hogy bélműtét ese tén a 
keze lés t a műtétet követően, 3-4 napig folytassuk. Magunk ezt 
a tanácso t csak vastagbé lvarratok estén követjük. 

MELYIK ANTIBIOTIKUM1 A nőgyógyászati műtéteket követő fertőzé

sekben az anaerob baktériumoknak (elsősorban a Bactero ides 
frag ilisnak) van a legnagyobb jelentősége. A megelőző keze
lésbe n ezé rt alapvetően az anaerob koro kozókra ható gyógy 
szereket adjuk. 

A szerzők többsége metronid azo l és/vagy egy cefalospor in ké
szítmény adását részes íti előnyben, de eredményesen alkal
mazhatók a penici llin szá rmazékok is. A gyakorlatban azo k az 
antib iotikumok , amelyek az anaerob és az aerob kórokozókra 
is hatnak, egyfo rmán hatásosak. 

Például : amox icillin + klavulánsav (Amoks iklav) 
ampicillin + sulbactam (Unasyn) 
első/második nemze dék ce falospo rin (Zinacef) 

metronida zolum (Klion) 

Penic illinérzéke nység ese tén: c lindamyc in (Dalacin) + am ino
glikoz id (Gentam icin, Brulam icin). 

Bélműtétek eseté n a metronid azo lum (KI ion) + harmadik nem
zedék cefalosporin (Cefo bid vagy Rocep hin) együttes keze lés 
a leghatásosa bb. 

TROMBÓZIS-VÉDELEM (TROMBÓZIS PROFILAXIS) A vérrögösö dés 
(trombózis) vagy mély gyűjtőeres-rögösödés (mélyvénás trom
bózis) és a következményes - nemegysze r végzet es - tüdőembó-

1 ia kockázata a ,,nagy" nőgyógyászati műtétek után jelentős, kü
lönöse n rákos betege knél. A veszé ly messzemenően függ, sok 
egyéb hajl amos ító tényező mellett, a be teg korátó l, általános 
állapotátó l és a társuló betegségektő l (kockázati tényezők). Az 
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irodalmi adatok a műtétekkel összefüggő gyűjtőeres vérrögö 
södés gyakor iságát kockáza ti csoportok sze rint elemzik ( 4. 

tábláza t). Fokozza a veszélyt, hogy a vérrögképződés előre 

nem jelezhető, nemegyszer a végze tes tüdőembólia az első 

megnyilvánulás. 

Nehezíti a vérrögösö dés gyako riságá nak megítélését a klini ka i 
tünetek megbízhatatlansága, illetve, hogy sokszo r „tünetmen
tese n" zaj lik le. 

A TROMBÓZIS KM DÉSÉNEK ÁtTAIÁNOS SZEMPONT JAJ Minden, ami a vér be
sűrűsödését (hemo koncentráció) és a vénás pangás kiküszöbö 
lését j elenti , a vérrögösödés megelőzésére is hat. 

A vérbesűrűsödés, amelyre a labora tóriumi leletekből követ 
keztethetünk (Ht > 40%, trombocyta > 300000), folyadékhiányt 
je lent. Infúziók adásával kell rendezn i. A vizelethajtók adása 
mindig - függetlenül a vérsűrűsödéstől - kerülendő; még azok
nak a betege knek se adjunk a műtét előtt vizele thajtót, akik azt 
többé -kevésbé rendszeresen szedik. 

A gyűjtőeres pangás megaka dályozása szempo ntjábó l a vég
tagok mozga tása, a beteg mozgása, korai felkeltése stb. a legje
lentősebb. Fontos az alsó végtagok bepólyázása és az ún. szorí
tó (kompressz iós) harisnyák alkalmazása is, m ivel a műtét előtt 

és alatt az izomtónus csökke n, a visszeres pangás fokozód ik. 

4. Táblázat A gyűjtőeres vérrögösödés, tiicliíembólia míítéti kockázat: veszé

lyeztetettség szerinti csoportosításban 

- alacsony kockázatú csoport: 
kis műtét (30 perc nél rövidebb ideig tartó nem hasi miitét) 40 éves 
kor alatt, kockázati tényező nélkül. 

alsó mély gyűjtőeres-rögösödés kockázata: < 10% 
felső mély gyüjtőeres-rögösödés kockázata: < 1 % 
tüdőembólia kockázata: 0, 1 % 

- közepes kockázatú csoport: 
kis műtét 40 éves kor alatt, kockázat i tényezőkkel, 
kis műtét 40-60 éves kor között, kockázati tényezők nélkül, 
35 év felett i sürgős császánne tszésnél, 
nagy műtét (valamely testüreg megnyitásával járó 30 percné l 

hosszabb ide ig tartó műtét) 
40 éves kor alall, kockázati tényezők nélkül. 

alsó mély gyűjtőeres-rögösödés kockázata: 10-20% 
felső mély gyűjtőeres-rögösödés kocká zata : 2-4% 
tüdőembólia kockázata: 0. 1-0. 7% 

- nagy kockázatú csoport: 
kis műtét 60 év felett vagy 40-60 éves kor között kockázati ténye-

zőkkel, 

nagy műtét 40 év felett vagy 40 alatt kockázati tényezőkkel. 

alsó mély gyüjtőeres-rögösödés kockázata: 20-40% 
felső mély gyűjtőeres-rögösödés kockázata: 4-8% 
tüdőembólia kockázata : < !% 

- igen nagy kockázatú csoport: 
nagy műtét 40 éves kor felett és 
rosszindu latú dagana t 
vagy fokozott véralvadási hajlam 
vagy a kórelőzményben gyüjtőeres-rögösödés (tromboembó lia) 

alsó mély gyűjtőeres-rögösödés kockázata: 40-80 % 
felső mély gyűjtőcres-rögösödés kockázata: 10-20% 
tüdőembólia kockázata: <5% 
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5. Táblázat. A vérrögösödés gyógyszeres megelőzésének formái 

Gyógyszer 

Heparin készítmények 
(Calciparin, 
Ca-heparin) 
(nem szakaszosan 
adagolt, UHF) 

Kis 
molekulasú lyú 
heparin 

Clexane 

Fragmin 

Mennyiség, 
adagolás* 

200 NE/kg/nap, 
két részletben 

se., mennyisége 
és adagolása 
a választott 
gyógyszer szerint 
kis kockázat : 
20 mg/nap se. 
nagy kockázat: 
40 mg/nap se. 

2500-5000 NE 
naponta se. 

Megjegyzések 

Olcsó, gyakori a 
vérzéses szövődmény, 

munkaigényes, intézeten 
kívül nehezen 
adható. 

Az első adagot a műtét előtt 
2 órával adjuk, általában 
5-7 napig; a beteg teljes 
mozgóképességé ig. 
Az első adagot a műtét 

előtt 1-2 órával adjuk, általá
ban 5-7 napig; a beteg teljes 
mozgóképességéig . 

Fraxiparine testsúlytól függően, 
általában 

Az első adagot a műtét előtt 
2-4 órával adjuk, általában 
5-7 napig; a beteg teljes 
mozgóképességéig . 

0,3 ml naponta 

• a mennyiségek a megelőző kezelésre vonatkoznak 

A WRRÖGÖS0Db MEGELŐllSE 

(saj át gyakorlatunk) 

Véralvadásgátló (alacsony molekula
súlyú heparin) keze lés: az első adago t 
a műtét előtti este•, a másodikat 12 
óra múlva adjuk, majd naponta ismé
teljük legalább 7 nap ig. Amennyiben 
a beteg előbb megy haza, a kezelő
orvos felírja a hátralévő gyógysze r
mennyiséget. Ha a beteg mozgáské
pessége gátolt a kezelést folytatjuk a 
beteg mozgásképességé nek teljes 
v isszanyeréséig. Ha a betegnek volt 
tűdőembóliája, 2x250 ml/nap Volu
renin- fúzió 

A véralvadásgá tlókat minden köze
pes, nagy és az igen nagy kockázatú 
betegcsoportok ban adunk. 

Rugalmas pólya (a sarkok betaka 
rásával) mindenkiné l. A rugalmas pó
lyát a műtét után 2 nappal - illet
ve amikor a beteg már önellátóvá 
válik -, vesszük le. 

Korai felkeltés (általában a műtétet 
követő reggel), mozgatás (a beteget 
biztatjuk, hogy végtagjait, különö
sen az alsókat, az ágyban rendsze re
sen mozgassa), gyógytorna (gyógy
tornász segítségéve l), szorí tó rugal
mas harisnya - csak alkalmanként, 
anyagi okok miatt. 

• Gyakorlati lci vitelezhetőseg miatt 
mindenkinek a műtét előtti este kezd
j ük el a véralvadásgát ló adását és 
folytatjuk a műtét után, így nem kell 
minden betegnél egyed i időpontot be
tartani, ami a j elen körülmények kö
zött, a műtő túlzsúfoltsága miatt szin
te lehetetlen lenne. 
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A TROMBÓZIS GYÓGYSZERES MEG

ELŐZÉSE A vérrögösö dés ki
alakulásának veszélye gyó
gyszeres megelőző keze lés
sel rendkívü l nagymé rték
ben csökkenthető. Ennek el
lenére a gyógysze res meg
előzés még mindig nem ter
jed el kellőképpen, pedig je
lentőségét nem lehet eléggé 
hangsú lyozni . 

Különböző gyógyszerek áll
nak rendelkezésre: a) véral
vadásgá tlók és b) dextrán 
készítmények. A véralvadás
gátlókkal történő megelőző 

kezelés formá it a 5. táblá
zatban foglaltuk össze. Sa
j át gyako rlatunk ban a kis 
moleku lasúlyú heparint ad
juk. 

A véra lvadásgá tlók adása 
kiegészíthető dextrá n ké
sz ítményekkel, je lenleg a 
Voluven 6%-os infúzió fe

lel meg ennek a legjobban. 
Adagolása: 2 x 250 ml/nap 
5-6 napig. Ezt akkor alkal
mazzuk kiegészítés ként, ha 
a kórelőzményben tüdőem

bólia is szerepel. 

A alvadásgátló! adása a közepes, nagy és az igen nagy kocká
zatú betegcsoportokban szükséges. 

GYÓGYSZERES ELŐKÉSZÍTÉS (PRAEMEDICATIO) A gyógyszeres elő

készítést az altatóorvos (anaesthesiologus) írja elő a műtétet 

megelőző 1-5 napon belül, többnyire a műtétet megelőző na
pon. Az altatóorvos az ún. praemedicatios lapot kitölti a beteg 
kórlapj a alapjá n (kórelőzmény, műtétek, gyógysze rek, leletek 

GYÓGYSZERES ELÖ!ász111S 

(saját gyakor latunk) 

stb. kiírása) , majd a beteg
gel egyezteti az adatokat, 
panaszokat stb. Utána meg

Dormicum 5-7,5 mg im. + o.5 mg vizsgálja a beteget, megmé -
Atropin im. a műtét előtt 30 perccel. 

Sürgősségi esetben vagy környék i 
érzéstelenítés előtt 500-1000 ml infú
ziót (Ringer-oldatot) kötünk be, ame
lyet olyan sebességgel folyatunk, 
hogy kitartson, amíg a beteg a műtő
be kerül. 

ri vérnyomását, ismerteti az 
aj ánlott érzés telenítési/alta-
tási módszert, és a beteget 
lelki támogatásban is része 
síti. Ezt követően a beteg 
aláírja, hogy a javaso lt alta

tásba/érzéste lenítésbe beleegyez ik. A javaso lt gyógysze res elő-

készítést az altatóorvos a lázlapra írja. 

A műtét előtt i gyógysze res előkészítés célja elsősorban a szo
rongásnak és a bolygóideg (nervus vagu s) fokozo tt tónusának 
oldása (vago lysis). A gyógysze res előkészítés rendre injekc i
ós formában történik, de mego ldható tabletták adásáva l is. ln
fúziós előkészítést szokvá nyosan regioná lis érzéstele nítés (ge 
rincvelői stb.) előtt, illetve sürgősségi esetekben van szükség. 
Ha a betegnek fájdalmai vannak, fájd alomcs illapítót is adunk, 
ez azonban már nem tekinthető szokványos előkészítésnek. 

Újabban kezd elterjedni az ún. megelőző fájdalomcsillapítás , 
ami azt je lenti, hogy a fájdalomcsillapítókat - el sősorban non
steroid készítményeket - már a fájdalom fellépése előtt adjuk 
(pl. Diclofenac kúp). 

A műtét előtti este legfeljebb nyugtatók szedése j ön szóba, ha a 
beteg nagyon feszült és félő, hogy nem tud rendesen aludni. 
Altatók adása nem célszerü, mert a beteg önellátását zavarhatja. 

A MŰTŐBEN VÉGZENDŐ ELŐKÉSZÍTÉS A műtéti előkészítéséhez 

hozzátartozik még a beteg műtőasztalra fektetése, a műtéti terü
let előkészítése (borotválás), fertőtlenítése és a hólyag katétere
zése, az 'á llandó katéter' felhelyezése. Ezeket közve tlen műtét 

előtti teendőknek nevezzük, mindegyiket a műtőben végezzük. 

FEKTET~s A MŰTŐASZTALON A fektetés szabá lyait nehéz körvo nalaz
ni; a beteget legtöb bször a műtőorvos kívánsága szer int helye
zik a műtőasztalra. A nőgyógyászati műtéteknél rendre szüksé
ges az ún. Trendelenburg-helyzet. Megfelelő, mély Trendelen
burg-helyzetben a belek job ban a hasüregbe csúsznak, szabad
dá téve a medencei műtéti terü letet. A Trendelenburg-helyze t 
mélységének a beteg általános állapota, lélegezte téséne k ne
hézsége szabhat határt. A megfelelő fekte tés az altató- és a mű
tőorvos közös mérlegelése, józa n döntése szer int törté nik . 
Mindkettőnek emberi kötelessége, hogy a másik szempontja it 
józa nul és nem saj át érdeke i szerint mér lege lje . A fektetés nél 
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A nőgyógyászati műtétek előtti szokvány os vizsgálatok és a betegek előkészitése a műtétre: irányelvek 

A SZOKVÁNYOS MO'rm ELŐÓSZITéS 

(saját gyakorlatunk szerint összeállított összefoglaló táblázat) 

BETEGFELVÉTEL 

- Nőgyógyászati „nagy" műtétekre - ha más nem indokolja -

a műtét előtti napon (sokszor csak délután, este) vesszük fel 

a beteget, kivételesen - a beteg kérése, hastükrözések előtt 

stb. - azonban csak a műtéti nap reggelén. 

- Az ún. ,,kis" műtétek az egynapos betegellátás keretében 

történnek 

- Kiterjesztell műtétek, kémleléses hasmetszés, illetve min

den esetben, amikor a bélműtét lehetősége felmerül, a be

fekvésre szokványosan a műtét előtt 2 nappal kerül sor a 

vérrendelés, hosszabb előkészítés (bélelőkészítés) miatt 

ÉTKEZÉS I MEG SZORÍT ÁSOK, A BELEK KIÜRÍTÉSE 

- Nőgyógyászati „nagy" műtétek, kiterjesztett méheltávolítás 

A műtét előtti napon délig lehet enni, délben azonban már 

csak levest. A leves után 3 tabletta hashajtó (Phenolphta

lein). Majd legalább 2 liter folyadék fogyasztása szükséges 

éjfélig. Este egy beöntés. Éjféltől teljes koplalás; még folya

dék ivása sem megengedett. A műtét napján reggel ismétel
ten beöntés. 

- Kémleléses hasműtét, explorativ laparotomia (hasi dagana

tok, petefészekrák, esetleges bélműtét stb.) ezekben az ese

tekben mindig bélelőkészítést végzünk 

BÉLELŐKÉSZÍTÉS 

- A nőgyógyászati gyakorlatban bélelőkészítés minden olyan 

esetben indokolt, amelyben előfordulhat, hogy bélműtétre is 

sor kerül, vagy amikor eleve bélműtétet tervezünk: petefé

szek- és méhkűrtrák, exenteráció , kiterjedt bélösszenövések 

gyanúja, kiterjedt endometriosis, több előzetes hasműtét, 

súlyos bélgyulladás , sugárkezelés utáni szövődmények, bél

szájadék készítése és egyéb bélműtétek .. 

- A műtét előtt 2 nappal 

reggeli: zsemle és folyadék, ebéd: pépes étel és leves, vacso

ra: joghurt , kefir, ebéd után hashajtó folyadék: 

(fél adag gyorshashajtó por + 1 evőkanál sorbitum 1,5 liter 

vízben oldva) és bőséges (legalább 2 liter) folyadékfo

gyasztás. 

- A műtét előtti napon 

a beteg egész nap csak folyadékot ihat, de azt bőségesen, 

hashajtó folyadék; ugyanúgy, mint az első nap, infúzió 

( 1500 ml Ringer !aktát???, 500 ml Rindex 5 + 2 g** KCI az 

infúzióba téve. 

ANTIBIOTIKUS VÉDELEM 

- Javal lat: minden hüvelymegnyitással járó hasműtét, hüvelyi 

méheltávolítás , bélműtét, és amikor a társuló betegség meg

követeli. 
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ALKALMAZOTT ANTIBIOTIKUM , ADAGOLÁS 

Ha tervezett bélműtét nincs: penicillin származékot (Augmen

tin 1,2 g iv. vagy Unasyn 2 g iv.) adunk a műtét kezdetekor, a 

műtőasztalra feketéskor, amelyet, ha a műtét elhúzódik, 3 óra, 

erős vérzés esetén - az antibiotikum vérszintjének csökkenése 

miatt - 2 óra múlva megismétlünk. 

Tervezett bélműtét esetén: 2 g Rocephin iv. a műtét kezdetén, 

és 500 mg Klion-infúzió 2 órával a műtét előtt. Rocephint a 

műtét elhúzódás esetén 3 óra, erős vérzésnél 2 óra múlva újra 
adunk. 

Ha a bélműtétre a műtét során derül fény és a beteg a műtét 

kezdetekor már kapott penicillin-készítményt , más antibioti

kumot nem adunk. Ha nem kapott antibiotikumot, Rocephint 

adunk, és a Klion-infúziot is a műtét alatt folyatjuk le. 

Penicillin-érzékeny beteg clindamyc in (Dalacin 600 mg iv.) + 

aminoglikozid (Gentamycin 80-160 mg testsúlytól függően) 

kap a műtét kezdetével egyidejűleg. Elhúzódó műtétnél mind

kettőt megismételjük 3 óra - erős vérzés esetén 2 óra - múlva. 

A VÉRRÖGÖSÖDÉS MEGELŐZÉSE 
- Javallat: minden közepes, nagy és az igen nagy kockáza

tú betegcsoport (5. táblázat) 

- Véralvadásgát ló (alacsony molekulasúlyú heparin): az el

ső adagot a műtét előtti esete , a másodikat a műtét után 12 

óra múlva adjuk , majd naponta ismételjük legalább 7 na

pig. Amennyiben a beteg előbb megy haza, a kezelőorvos 

felírja a fennmaradó gyógyszert. Ha a beteg mozgáské

pessége gátolt, a kezelést folytatjuk a beteg mozgásképes 

ségének teljes visszanyerésé ig. 

- Rugalmas pólya (a sarkok betakarásával) mindenkinél. A 

rugalmas pólyát a műtét után 2 nappal - illetve amikor a 

beteg már önellátóvá válik - , vesszük le. 

- Korai felkeltés (általában a műtétet követő reggel), moz

gatás (a beteget bíztatjuk, hogy végtagjait , különösen az 

alsókat, az ágyban rendszeresen mozgassa), gyógytorna 

(gyógytornás z segítségével) , szorító , rugalmas harisnya -

csak alkalmanként , anyagi oko miatt. 

A BETEG GYÓGYS ZERES ELŐKÉSZÍTÉSE 
(PRAEMEDICATIO) 

Dormicum 5-7,5 IT\g im. + 0.5 mg Atropin im. a műtét előtt 

30 perccel. 

Sürgősségi esetben vagy környéki érzéstelenítés előtt 500-

1000 ml infúziót (Ringer-oldatot) kötünk be, amelyet 

olyan sebességge l folyatunk, hogy kitartson , amíg a beteg 

a műtőbe kerül. 

BOROTVÁLÁS , A MŰTÉTI TERÜL ET/HÜVELY 

FERTŐTLENÍTÉSE, HÓLYAGKATÉTEREZÉS 

Mindig a műtőben a beteg altatása/érzéstelenítése után. 
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Bősze P és mtársai 

külön ös figye lmet kell fordítani arra, hogy a beteg egye tlen 

testrésze se nyomódj on meg vagy feszüljön nagymé rtékbe n, 

mert ez idegkároso dáshoz, bénuláshoz veze thet. Különösen 
fontos ez például em lőráknál, amikor a kart felfele és hátra haj

lítva a tartórács hoz kötj ük. 

A műtők általában hidegek, a ruhát lan beteg könn yen megfá 

zik . A műtőasztalra fektetett beteget a műtéti terü let előkészí

tésé ig - vagy is a beteget elaltatás ig vagy általános érzés telení
tésé ig - mindi g takarjuk le. A sze méremn yílás letaka rása még 

,,kis" műtételmél is alapvető ember i követelmény, a kiszo lgál
tatottság eny hítése. Soha ne fektessük a betege t sokáig vára
kozva a műtőasztalon; ez betege llenes, de tal án embe rtelennek 

is mondható . Ráérünk a beteget akkor a műtőasztalra helyezni, 
am ikor az altatás kezdődik, és a műtőorvos már bemosaksz ik. 

Egyé bként is nagyon emberi, ha a műtőorvos is szó l egy -két 

szót a műtőasztalon fekvő beteg hez. 

01AMETRIA Ele ktromos vé rzéscsi llap ítás (e lec tro co agul ato r) 
használata ese tén a fek tetésnél kell a semleges elekt ródo t el
helyezn i úgy, hogy az elektr ód mindi g száraz és megfelelő 

nagyságú tes tfe lülettel érint kezzék , mert egyé bként sú lyos 

égés i sérü lések keletkezhetnek. Az elektródot gyako rlatila g bár
mely testrészre he lyez hetjük; általában a farpofák a lá, combra 

tessz ük. 

A MŰTÉTI TERÜLET ELÖ~szfltsE, BOROTVÁLÁS A műtéti terü let előkészíté

se a műtéti terü leten lévő szőrzet eltávo lításáva l kezdődik. A 

borotválás rég i bevált gyakor lat, jóllehet egye tlen ada t sem tá
masz tja alá azt a rég i hiede lmet, hogy a szőrzet fertőzés forrá

sa. A leborotvá lt és a borotválat lan műtéti terü leten végze tt mű

tétek gyulladáso s szövődményei közö tt nincs különbség . A szőr

zet inkább zavaró lehet. A műtéti terü let borotvá lása mindig a 
már e laltatott/érzés telenítet t bete gnél tö rténik, közve tlenül a 
műtéti terü let lemosása előtt. Ez nemcsak sokka l kíméleteseb b, 

ember ibb, de a boro tvá lás során óhatatlanu l előforduló felszí

nes sérü lések fertőződéséből eredő gyu lladásveszély is sokka l 

kisebb , mint azo knál, akiket előző nap borotvál unk. A borot

vá láshoz antib akte riális bőrtisztítóhabot (Sk inman Scrub hab , 
ECOLAB) és egy szer hasz nálatos borotvát használunk. 

A MŰTÉTI TERÜLET FERTÖTLENÍT~SE A műtéti terület fertőtlenítését has
műtéteknél a hasfalnak fertőtlen ítő oldatta l történő lemosásáva l 

érjük el. Erre Medode rrn (színes , vagy Skinse pt co lor színezett) 
bőrfertőtlenítő oldatot használunk, előtte benzine s lemosá st stb. 
nem végzü nk. Steril körülmények között , a fertőtlenítő oldatta l 

átitato tt gézb ucival háromszo r mossuk le a műtéti terü letet a 

metszésvonaltól kifel é ha ladva . Olyan nagy hasfa li területet 

fertőtlenítsünk, amely a műtét kiterjesztését , a műtéti metszés 
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meghosszabbításá t lehetővé teszi anélkü l, hogy a műtét alatt a 

hasfa lat újra lekellene mosni fertőtlenítő oldatta l. Figyeljünk 

arra, hogy a fertőtlenítő folyadék ne fo lyjon a haj latokba vagy 

a beteg alá, mert a bőrét kimarhatja. Hüve lyi műtéteknél a hü
velyt fertőtlenítjük Betad ine-o ldattal. A hüvelyt is háro mszor 

mo ssuk, töröljük ki fertőtlenítő olda tos gézb ucival. 

A HÜVELY ELÖKÉSZfltsE HASI MŰTÉTEKN~L A hüve ly megfelelő kiti sztí tá

sa, fertőtlenítése a hasi műtétek utáni fertőzések megelőzésé

nek egy ik legfo nto sabb része. A hüvely soha nem steri l, meg
nyitása folyamán a hüve lyta rtalom érintkezik a műtéti terület
tel, amely fertőzés forrása . A hüvelyt a műtőasztalon ( császár 

metszésné l is) fertőtlenítő oldattal (Betadine , Brauno l, Skin
sept mucosa) átit atott gézbucikka l alaposan töröljü k ki. Van

nak, akik a fertőtlenítő oldat ta l történő hüve lyöb lítést is fontos
nak tartják , amel yre álta lában a műtét előtti napon este kerü l 

sor. Magunk az utóbb it nem alka lmazzuk. 

A HÚGYHÓLYAG KAIDEREZÉSE Közve tlenül a műtét előtt, a már ela lta

tott , betegnél csapo ljuk meg a hólyagot, kivéve az általános ér
zéstelenítés esetei t, aho l az infúzió bekötéséve l egyidőben, a 

műtőn kívül történ ik a katéter felhelyezése . A húgycsőnyílás 
steril oldatta l történő letö rlése után a húgy hólyagba , steril kö

rülmények közöt t, Foley- katéter vezetünk, amelynek ba llonját 

általában 5-10 ml folyadékka l töltjük fel. A katéter v isszahúzá 

sával győződjünk meg arról, hogy a katéte r a hólyagba n meg 
felelően rögzített-e. A katéter hólyagba vezetésekor a vize let 

ürülése a katéterbe szokásosan azo nna l meg indul, láthatóvá vá

lik. Ez biztos je le annak, hogy a katéter megfelelő helyen van. 
Függe tlenü l a hólyag ketéterzésétől , célszerű a beteg et me g

kérn i, hogy a műtőbe szá llítás előtt vize ljen. 

ZÁRÓGONDOLATOK M inden műtét test i és lelki megterhelés , 

amelyet a betegek nagyon különbözőképpen élnek meg. Bármi 
lyen is legyen a hozzáá llás, a félelem, izga lom m indig a je len 

van. A beteg műtétre történő felkészítésének - a műtéti előkészí

tésnek - cé lja a beteg testi egyensú lyának (homeo sztázisának ) 

biztosítá sa, lelki, idegi előkészítése, valamint az, hogy műtét ki
vitelezéséhez a lehető legjobb körülményeket terem tsük meg . 

Saját gyakorl atunkban ezt biztos ítva látjuk , ezért egy út muta
tó táblázatban , gyako rlati szempo ntok szer int összefog laljuk a 

szokványos műtéti előkészítés általunk alkalmazott iránye lveit 

(Id. az előző oldalon). 

A műtét előtti vizsgá latok és a míítéti előkészítés elve inek , gya
korlatának tárgyalásá nál nem tértünk ki sem a műtéti java lla

tok , ellenj ava llatok, sem a beteg , műtétjével kap cso latos felvi

lágosítá sának és a beleegyező nyilatkozat kérdé sére. Ezek ké

sőbb, és kü lön-kül ön kerü lnek megbeszé lésre . 
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