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Betegtájékoztató
(A beleegyező nyilatkozat 19. melléklete)
Hysterosalpingographia
HSG
Tisztelt Hölgyem!
Panaszainak, vizsgálati leleteinek és a fenti diagnosztikus vizsgálat előtti kivizsgálás adatainak
elemzése alapján, az Önnel történt megbeszélés után hysterosalpingographiat ajánlottunk Önnek.
Ön sikertelen gyermekvárás után fordult kezelő orvosához. Ez lehet elsődleges, /nem volt még
terhes/ és másodlagos /volt már korábban terhessége/. A meddőség diagnózisa 30 éves életkor alatt
kettő, 30 éves életkor felett egy év után mondható ki. Jelen vizsgálatot részletes nőgyógyászati
vizsgálat, hormonszint ellenőrzés és a férj andrológiai vizsgálata kell, hogy megelőzze.
A HSG célja elsősorban a kürtök átjárhatóságának igazolása, de a méh bizonyos elváltozásait, alaki
rendellenességeit is kimutatja. A vizsgálatra közvetlenül menstruáció után kell sort keríteni,
törekedni kell arra, hogy terhesség még véletlenül se lehessen jelen, hiszen röntgensugár alatt
végzett kontrasztanyagos vizsgálatról van szó.
Osztályunkon a HSG ambuláns beavatkozás, tehát kórházi felvételt nem igényel. Nem altatásban
történik, csak minimális kellemetlenséggel jár, könnyű reggelit fogyaszthat.
A vizsgálat két helyen zajlik: az V. emeleten a műtőblokkban lévő nőgyógyászati kisműtőben
megtörténik annak a vékony, hajlékony műanyag katéternek a felhelyezése, amin keresztül a IV.
emeleti RTG osztályon a kontrasztanyagot a méhébe juttatjuk. A szállítás betegszállító
fekvőkocsival történik, műtőssegéd segítségével.
A kontrasztanyag kirajzolja a méhét, illetve kétoldalt a kürtöket és átjárhatóság esetén a szabad
hasüregben is megjelenik. Az anyagot nyomás alatt kell a méhbe juttatni, amely esetenként
kellemetlen, feszítő érzéssel járhat, de fájdalomcsillapítást nem igényel. A vizsgálat után a katétert
helyben eltávolítjuk, majd a kórterembe visszaszállítjuk. A vizsgálat után általában semmilyen
fájdalom vagy kellemetlenség nem lép fel, de alhasi görcs, rossz közérzet esetén, az osztályon
dolgozó nővérek segítenek.
Távozás előtt megkapja orvosától az eredményt, és megbeszélik a további teendőket.
A néhány napig tapasztalható váladékozás a hüvelyből a vizsgálat kísérő jelensége, nem kóros.

