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Betegfelvilágosító – tájékoztató – beleegyezı nyilatkozat
GYNECOMASTIA (férfi emlımirigy megnagyobbodása) MŐTÉTI
KEZELÉSE
Tisztelt Uram!
Férfiaknál is panaszt okozhat a nagy mérető, esetleg lógó emlı. Ilyenkor az emlı
állományát el kell távolítani a bimbó és a bimbóudvar megtartásával.
Csak teljesen kifejlett emlı esetében - általában 18-20 éves kortól - végezzük a
beavatkozást.
A mőtét az emlıállomány méretétıl függıen helyi érzéstelenítésben vagy
altatásban végezhetı.
A mőtéti metszések: mellbimbó körüli félköríves vagy körkörös metszésbıl nem
nagy mérető emlıállomány általában eltávolítható és a bırfelesleg is kimetszhetı; nagy
mérető emlıállomány esetén a mell alatti áthajlási redıben ejtett harántmetszés, valamint a
kettıt összekötı, bimbóudvar alatti függıleges metszés is szükséges az állomány és a
bırfelesleg eltávolításához. A bimbóudvar kisebbítése veszélytelenül elvégezhetı. A
metszéseket a bır alatti szövetben és a bırben vezetett, kívülrıl nem látható tovafutó
varratokkal zárjuk, melyeket késıbb eltávolítunk. Tekintettel a nagy sebfelületre, a
leggondosabb vérzéscsillapítás mellett is dréncsı (csövek) behelyezése szükséges a mőtét
végén, melyen át a sebváladék a csıvel összekötött mőanyag palackba kerül, illetve enyhe
szívással a bır letapadását segíti elı. A dréncsı (csövek) eltávolításáig (mőtét után 1-4. nap)
kórházban célszerő tartózkodni. Fokozott váladékképzıdés esetén a dréncsövet tovább kell
benntartani és az is elıfordulhat, hogy a dréncsı eltávolítása után képzıdı sebváladékot a
bırön át injekciós tővel kell leszívni, amely teljesen fájdalmatlan beavatkozás. Elhúzódó
váladékképzıdés esetén kórházi benntartózkodás nem szükséges, a csı (csövek) eltávolítása
illetve a mőtéti terület ellenırzése, szükség esetén a váladék leszívása járóbeteg-rendelésen
elvégezhetı.
A mőtét után hat hétig maximális fizikai kímélet javasolt. Ágynyugalom
felesleges, sıt káros. Rugalmas szorítókötés (rugalmas pólya, haskötı) viselése 6 hétig
szükséges.
A varratszedés több szakaszban történik, a mőtét után 2-3 hét múlva fejezıdik
be. Nehéz fizikai munka, sportolás, a mőtétet követı hat hétig nem engedélyezett, ezt
követıen fokozatos terheléssel a teljes fizikai aktivitás két-három hónap elteltével érhetı el.
Szövıdmények: A mőtétnek a szokásos mőtéti szövıdményeken (utóvérzés,
fertızés, trombózis, tromboembólia) túl általában egyéb szövıdménye nincs ( elıfordulása 35%). Nagyon ritkán elıfordulhat körülírt bırelhalás, valamint - fıleg idısebb korban - steril
zsírelhalás, ami átmeneti váladékozással járhat. Extrém esetben a bimbó és bimbóudvar E
szövıdmények általában spontán gyógyulnak, speciális kezelést, vagy mőtéti beavatkozást
nem igényelnek.
A leggondosabb mőtéti technika, a legjobb varróanyagok és tökéletes mőtét utáni
sebgyógyulás mellett sem lehet azonban ígérni, hogy a mőtéti hegek láthatatlanok lesznek. A
bimbóudvar körüli metszés és a bimbóudvar alatti függıleges metszés általában alig látható,
szép heggel gyógyul az esetek túlnyomó többségében. Ez az eredmény fokozatosan, egy - két
év alatt alakul ki. A leginkább problémás heg mindig a mell alatti harántmetszés hege, illetve
a függıleges heg találkozási pontjai a másik két heggel.
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Ezeken a helyeken a gyenge vérellátás miatt néhány milliméternyi kiterjedésben
gyakori a gyógyulási zavar, ami a heg kiszélesedését eredményezi.
A három metszés eltérı gyógyulási eredménye azok helyének eltérı
bırminıségébıl ered. A bimbóudvar körüli vékony finom bır finomabb heggel gyógyul, mint
a mell alatti vastagabb bır. Aki tehát ilyen mőtétre vállalkozik, el kell döntenie, hogy a
megnagyobbodott emlıje, vagy a mőtét után valamennyire minden esetben látható mőtéti
hegek zavarják jobban.
A hegesedést nagy mértékben befolyásolja az egyéni hajlam. Az esetleg vaskos,
feltőnı mőtéti hegeket, amennyiben hónapok múlva sem javulnak kellı mértékben, egy
kisebb hegkorrekciós mőtéttel általában elfogadhatóvá lehet tenni. Hegkorrekciót legkorábban
a mőtét után egy évvel szabad végezni!
Mivel a mőtét során a bimbót és a bimbóudvart is – a lógás mértékétıl függıen –
a megfelelı magasságba kell áthelyezni, ezek vérellátása és beidegzése is károsodhat. Az
érzészavar a teljes érzéketlenségtıl az enyhe zsibbadásig változó mértékő lehet. Az esetek
túlnyomó többségében néhány hét, esetleg hónap eltelte után az érzıképesség fokozatosan
helyreállhat. Elıfordul azonban maradandó érzéskiesés is.
A bimbó és bimbóudvar vérellátása a centiméterben kifejezhetı lógás
mértékének arányában károsodik a mőtét alatt, ezért ritkán (1-2% körül), de elıfordul a
bimbóudvar részleges, kivételesen teljes elhalása. Utóbbi esetben a bimbóudvar egy másik
plasztikai mőtéttel pótolható.
Mivel az emberi test sem teljesen szimmetrikus, nem várható, hogy a mőtét után
kialakuló forma, a bır feszessége, a mőtéti heg minısége és helyzete teljesen szimmetrikus
legyen.
Fentieket áttanulmányoztam, az abban foglaltakat – valamint a részletes orvosi
felvilágosítás során nyert további információkat - tudomásul vettem. Minden további
kérdésemre kielégítı felvilágosítást kaptam.

Mindezek tudatában az emlımirigy eltávolítást kérem, a mőtét fent leírt
kockázatait vállalom, ezzel kapcsolatban a késıbbiekben panaszt nem emelek.
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