
Fővárosi Önkormányzat Uzsoki utcai Kórháza  

Szemészeti osztály 

 

BETEGTÁJÉKOZTATÓ 
(SZÜRKE HÁLYOG MŰTÉT ELŐTT) 

 

Az Ön látásromlásának oka a szemlencse elszürkülése, a szürke hályog. Ennek gyógyítása 

műtéttel lehetséges, amely a szemlencse (homályainak) eltávolítását jelenti. A szemlencse 

domború nagyítólencse, ezért eltávolítása után a látás csak vastag, kb. 10 dioptriás 

szemüveggel vagy kontakt lencsével lenne éles. Ezért ma már csaknem minden esetben 

műanyag szemlencsét ültetünk be a szembe. Ez kívülről nem látható, korlátlan ideig a 

szemben maradhat. A szürke hályog nem újulhat ki, de ritkán műtét nélkül (lézerrel) 

gyógyítható utóhályog kialakulhat. 

 

A műtét jelenleg legmodernebb technikája a phakoemulsificatio és a varrat nélküli, kis seben 

át végzett összehajlítható műlencse beültetés. Ez a technika nagy frekvenciájú ultrahangos 

rezgés alkalmazásával történik, amelyet a betegek sokszor, tévesen lézeres műtétnek 

neveznek. A lézersugarat a szemészet számos egyéb területén alkalmazzuk. A műtét egyes 

speciális esetektől eltekintve helyi érzéstelenítésben (csepp és/vagy szem mellé adott 

injekció) történik.  

 

A műtétet megelőzően, hogy a műtéti szövődmények kockázatát csökkentsük, általános 

kivizsgálást javaslunk. Kérjük, hogy keresse fel háziorvosát (kezelőorvosát) a kórházi 

beutaló (műtéti engedély) beszerzése céljából! 

 

A műtét napján is étkezhet, szedheti gyógyszereit a megszokott módon. (Véralvadást 

gátló gyógyszer szedése esetén egyedi elbírálás szükséges!) A műtétet követően a szemre 

általában kötés kerül, amelyet legkésőbb másnap eltávolítunk. A műtét után néhány órán át 

pihennie kell, az operált szemhez nyúlni nem szabad.  

 

A kórházi felvétel a műtét napján reggel 7 órakor történik a szemészeti osztályon  (Róna 

utca, C ép. I. emelet, nővérpult), a műtét napját megelőző munkanapon az orvossal   

egyeztetett időpontban vizsgálatra berendelhetjük. A műtét másnapján (szövődménymentes 

esetben) a reggeli vizsgálatok után hazamehet, így a kórházi tartózkodás egy éjszakát vesz 

igénybe  Ha közel lakik, a műtét napján otthonában is alhat, de a másnap reggeli vizsgálatra 

vissza kell jönnie.  

 

A műtét nem fájdalmas. Utána jó látás csak abban az esetben várható, ha egyéb szembetegség 

nem áll fenn. A műtét után bizonyos tevékenységeknél szemüveg viselésére szükség lehet. 

Amennyiben érdeklődik a multifokális (több fókuszú) műlencse iránt, kérjen 

tájékoztatást orvosától. A teljes gyógyulás általában egy hónapig tart, ez alatt szemcseppet 

kell cseppenteni. 

 

FELVÉTELKOR A KÖVETKEZŐKET FELTÉTLENÜL HOZZA MAGÁVAL: 

  Beutaló, műtéti engedély 

  Biztosítási (TAJ) kártya, személyi igazolvány 

  Szedett gyógyszerek listája 

  Hálóruha, papucs, tisztálkodó-és evőeszköz 

 


