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Nyaki lipoma eltávolítása
Kedves Betegünk!
Nyakon elhelyezkedő, aspirációs cytológiai vizsgálattal lipomának bizonyult tokos, kiterjedt terime eltávolítása
általános érzéstelenítésben. Lehetséges szövődmények: vérzés, sebgyógyulási zavar, idegbénulás (karemelési nehezítettség,
rekedtség). A tervezett műtétről részletes felvilágosító beszélgetés során- a kezelő (műtétet végző) orvosom, kielégítően
tájékoztatott. A beszélgetés során megválaszoltak minden engem foglalkoztató kérdést a műtéttel, a műtéti kockázatokkal
és a lehetséges szövődményekkel kapcsolatban. Kijelentem, hogy maradéktalanul megértettem az írásbeli és szóbeli
felvilágosítás tartalmát és nincs további kérdésem. Elegendő gondolkodási idő után beleegyezem, hogy a felajánlott műtétet
– azok ismert lehetséges veszélyeinek tudatában – rajtam az orvos elvégezze.
1. A műtét (beavatkozás) menete
Altatásban a lipomának nevezett zsírdaganatot lehetőség szerint teljes egészében eltávolítjuk, az anyagot szövettani
vizsgálatra küldjük. Az altatás lehetőségei, veszélyei (aneszteziológiai lapon részleteztük).
2. Általános műtéti kockázat
A műtétek általános veszélyei, úgymint trombózis/embólia, sebfertőzés, keringési reakciók rendkívül ritkák. A műtét
kapcsán kivitelezett egyszerű beavatkozások sem teljesen veszélytelenek azonban: infúzió bekötése, centrális vénakatéter
behelyezése is szükségessé válhat. A fektetés, műtéti előkészítés során perifériás idegsérülést okozó nyomási károsodás, a
nyaki gerinc sérülése is kialakulhat. A műtéti fertőtlenítés, elektromos kés használata során gyulladások, hegek, égési
sérülések keletkezhetnek. Kérdezze meg orvosát, hogy Önnél nem áll-e fenn fokozott trombózis, vagy embóliaveszély. A
véralvadást befolyásoló gyógyszerek használata megnövelheti az utóvérzés rizikóját.
3. A műtét (beavatkozás) lehetséges mellékhatásai, veszélyei és szövődményei
a. Tipikus, illetve gyakori jelenségek a műtét (beavatkozás) után
A terime eltávolítása után gyakran alakul ki duzzanat, véraláfutás.
b. Ritkán előforduló mellékhatások és szövődmények a beavatkozás után
A beavatkozás után előfordulhat sebgennyedés, elhúzódó sebgyógyulás, vérzés, idegsérülés.
4. A műtét utáni időszak (kb. két hét) fontosabb teendői (amire figyelni kell!)
Fülét, fülkagyló és a műtéti terület környékét óvja nyomástól, víztől.
5. A gyógyulás várható időtartama és megítélése
A teljes gyógyulás hetekig tart. Ekkorra megszűnik a sebkörnyéki duzzanat, véraláfutás, és kialakul az áthámosodás a
műtéti területen.
6. A műtét (beavatkozás) elhagyásának várható kockázatai
A terime további terjedése újabb területek roncsolását okozhatja a fülkagyló mögött.

