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Kedves Betegünk! 
Kérjük, hogy figyelmesen olvassa el az alábbi BETEGTÁJÉKOZTATÓ-t! 

Az Ön esetében elmondott panaszai alapján - amit az elvégzett vizsgálatok is 
alátámasztottak - „Szürkehályog műtét” - et szükséges elvégezni! 

 

1. A műtét célja: 

Szürkehályog által okozott látásromlás műtéti úton történő megszüntetése. 
2. A műtét elmaradásának következménye: 

A szürkehályogot csak műtéttel lehet gyógyítani. Elmaradása a látás további romlásához, majd teljes 
elvesztéséhez vezet. 

3. A műtét eredménye: 

Annyi javulás várható, amennyi látásromlást a szürkehályog okozott. 
4. A műtét ismertetése: 

A műtétet helyi érzéstelenítésben (szemcseppel vagy injekcióval) végezzük. 
A szemgolyó megnyitása után eltávolítjuk az elszürkült szemlencsét a hátsó tok épen hagyásával. A 
kitisztított tokba szövetbarát műanyag lencsét ültetünk, majd varratokkal zárjuk a szemgolyót. 

5. A műtét lehetséges szövődményei és a műtéttel kapcsolatos eddigi orvosi tapasztalatok: 

 Az érzéstelenítő beadásakor bevérzés keletkezhet a szemgödörben, ami miatt szükséges 
lehet a műtét elhalasztása; 

 Ritkán sérülhet a hátsó lencsetok, amikor a nem ép lencsetokba nem ültethető be a 
műlencse. Ha lehetséges, ilyenkor az elülső szemcsarnokba ültetünk egy más típusú 
műlencsét, vagy ha a körülmények azt kívánják, a lencsebeültetéstől eltekintünk. Ebben az 
esetben a látás szemüveggel lesz csak helyreállítható, vagy egy későbbi alkalommal, újabb 
műtéttel lehet műlencsét beültetni.  

 Nagyon ritkán sebfertőzés léphet fel, melynek kezelése napjainkban is nehéz.  
Számos szemfenéki elváltozás - az elszürkült lencse miatt - műtét előtt nem látható, így csak a műtét 
után derül ki esetleg, hogy az egyéb, már korábban is meglévő betegségek miatt továbbra sem 
megfelelő a látásélesség. 
AZ ESETLEGES SZÖVŐDMÉNYEK KEZELÉSÉRE INTÉZETÜNK ORVOSAI FELKÉSZÜLTEK. 
A SZÖVŐDMÉNYEK ELKERÜLÉSÉRE MINDEN LEHETSÉGES ESZKÖZZEL TÖREKEDNI FOGUNK.  
MEGOLDÁSUKHOZ SZÜKSÉG ESETÉN MÁS SZAKTERÜLET KÉPVISELŐINEK SEGÍTSÉGÉT KÉRHETJÜK. 

A felsorolt szövődmények ritkák, de a leggondosabb műtéti technika mellett, tapasztalt és 
gyakorlott orvos beavatkozása során is előfordulhatnak. 
A téma teljes körű kifejtése tájékoztatónk kereteit meghaladja! 
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