Mit kérdezzünk az orvostól…
az emlıhelyreállító (rekonstrukciós) mőtétrıl:
Az emlıhelyreállító mőtét segíthet visszaállítani a mőtét során eltávolított emlı formáját. A
helyreállító mőtétet plasztikai sebész végzi vagy az eltávolító mőtéttel egy idıben, vagy pedig
késıbb egy másik mőtét keretében. Az, hogy az Ön esetében mikor végezhetı el ez a mőtét,
természetesen függ az Ön döntésétıl és a betegség stádiumától, ugyanakkor a sebésznek az
Ön fizikai állapotát és egyéni helyzetét is mérlegelni kell. Javasoljuk, hogy már a mőtét elıtt
konzultáljon a kezelıorvosával.
A következı kérdések segítenek megérteni az emlıhelyreállító mőtéttel kapcsolatos
tudnivalókat:
Kérdés: Az emlıhelyreállító mőtétnek milyen különbözı típusai vannak? Ezek közül melyiket
fedezi a TB? Önnek mi a javaslata az én esetemben?
Válasz:
Kérdés: Mikor lenne legcélszerőbb elvégezni a mőtétet – azonnali vagy halasztott
rekonstrukciót javasol? Amennyiben sugárterápiára van szükségem, a sugarazás kihatással
lehet-e a helyreállító mőtét eredményére/sikerére?
Válasz:
Kérdés: Melyek a rövid és a hosszú-távú következményei a saját izomlebeny illetve az
implantátum (külsı anyag) beültetésnek?
Válasz:
Kérdés: Mi az eshetısége az elfertızésnek illetve az implantátum kilökıdésének? Milyen
kockázatokat vagy mellékhatásokat kell mérlegelnem?
Válasz:
A következı kérdések segítenek abban, hogyan készüljünk fel jól az emlıhelyreállító mőtétre
és az azt követı kezelésekre:
Kérdés: Hány mőtétre lesz szükség? Ezek mennyi ideig tartanak? Egy alkalommal mennyi
ideig fogok majd a kórházban tartózkodni? A mőtétek után milyen gyorsan fogok
regenerálódni? Van-e olyan gyógyszer, aminek alkalmazásától tartózkodnom kell majd a
mőtét elıtt?
Válasz:
Kérdés: A mőtét után fogok-e fájdalmat érezni? Milyen testi változásokra kell felkészülnöm
(pl. kar alatti duzzanat) a mőtétet követıen, és ezek mennyi ideig fognak tartani?
Válasz:
Kérdés: A helyreállított mellem hogy fog majd kinézni? Milyen lesz a tapintása? Csak a
mőtött mellemet érinti-e a beavatkozás?
Válasz:

Kérdés: Tudna-e nekem fényképeket mutatni az Ön által végzett helyreállító mőtétek
eredményeirıl?
Válasz:
Kérdés: Képes leszek-e majd káros elváltozás felfedezésére a rekonstruált mellemben?
Javasolja-e, hogy részt vegyek mammográfiás vizsgálatokon, vagy számomra inkább az MR
vizsgálat javasolt?
Válasz:
Kérdés: A rekonstrukciós mőtétet követıen mire kell majd figyelnem a mindennapi
szokásaim tekintetében?(pl. torna, higiénia, testápolás, napozás, intimitás, önvizsgálat, stb.)
Válasz:
Kérdés: Ha nem a helyreállító mőtét mellett döntök, milyen protézist vagy emlı-pótló formát
tudok vásárolni, és hol lehet ezeket megvenni? Ezek közül mit támogat a OEP (TB)? Ki fogja
ezeket a recepteket felírni nekem?
Válasz:

