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A VASTAGBÉL TÜKRÖZÉSES VIZSGÁLATA 

Betegtájékoztató és beleegyező nyilatkozat 
Tisztelt Betegünk! 
A vizsgálat célja: 

A végbél és a vastagbél területén jó- és rosszindulatú béldaganat, bélvérzés, bélgyulladás vagy egyéb 
rendellenesség felismerése. 

 A vizsgálat menete: 

Otthoni megelőző béltisztítást követően egy hajlékony optikai műszer (endoszkóp) kerül felvezetése a 
vastagbélbe, esetenként a vékonybél legutolsó szakaszába is, egyidejű levegő befújással. 
A tükrözés maga rendszerint kevesebb, mint 30 percig tart, de ritka esetekben ez lehet hosszabb is. 
Szükség esetén, orvosi indikáció alapján, a vizsgálat bódításban, altatásban is végezhető. 
 
 Milyen beavatkozások válhatnak szükségessé? 

Szövettani mintavétel a kórosnak ítélt területről (biopsia). 
Jóindulatú vagy kezdődő rosszindulatú daganat eltávolítása (polypectomia). Az endoszkópon bevezetett 
hurokkal a polypot szorosan megfogják és az alapjánál elektromos áram segítségével leválasztják. A 
művelet fájdalmatlan és a leválasztás helyét (a polyp nyelét) elektromos áram segítségével elhegesítik.  
Szűkületek tágítása: tágításhoz ballont vezetnek fel és felfújják  levegővel, vagy vízzel az összeszűkült 
terület tágításához. Esetlegesen vérzéscsillapítás. 
 
Várható komplikációk (szövődmények) 

A kezelés sikerét és abszolút kockázatmentességét egyetlen orvos sem garantálhatja. 
Az előkészítéssel összefüggő vagy fájdalomcsillapító adásából származó szövődmény nagyon ritka. 
Szövettani mintavétel magától megszűnő kis vérzéssel járhat. 
Ritka esetekben a polyp eltávolítása utóvérzésekhez vezethet, amely újabb beavatkozást tehet szükségessé. 
1000 vizsgálat kapcsán 1-2 esetben lehet számítani olyan bélsérülésre, vagy vérzéses szövődményre,amely 
sürgős sebészeti beavatkozást igényelhet.   
 
Tudnivalók a beavatkozást követően          
 
A vizsgálat után a puffadás érzése természetes, míg a levegő el nem távozik.                                                                                       
Abban az esetben, ha a beavatkozás során nyugtatószert kapott, a rá következő 24 órában 
reakciókészségének csökkenése miatt kérjük, ne vezessen gépjárművet, és ne dolgozzon gépekkel. 
Ha a polyp eltávolítása után hasfájást vagy a végbélnyíláson át vér távozását észleli, haladéktalanul értesítse 
kezelőorvosát. Ritka esetekben utóvérzés több nappal a kezelés után is kialakulhat. 
 
Kérjük a vizsgálat előtt tájékoztassa vizsgáló orvosát, hogy az orvos az adott eljárásban a kockázatokat meg 
tudja határozni az Ön számára. 
A következő kérdésekre kérjük, gondosan válaszoljon! 
 
    - Van-e kivehető műfogsora:     nem - igen 
    - Tud-e valamilyen gyógyszer túlérzékenységről:  nem - igen 
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    - Tud-e vérzékenységről:     nem - igen 
    - Szed-e véralvadást gátló gyógyszert:   nem - igen 
    - Van-e epilepsziája, zöldhályogja:    nem - igen 
    - Fennáll-e terhesség:      nem - igen 
    - Tud-e fertőző betegségről:     nem - igen 
    - Van-e beültetett szívritmus szabályozója:   nem - igen 
    - Van-e egyéb említésre méltó betegsége:   nem – igen, ha igen mi az?................... 
……………………………………………………………………………………………………………. 
Tudomására kell hoznunk, hogy jogában áll a felajánlott kezelések bármelyikének, vagy mindegyikének 
elutasítása. Ez esetben a visszautasítás miatt bekövetkező szövődményekért, illetve a gyógyeredmény 
alakulásáért vizsgáló orvosát felelősség nem terheli. Szóbeli tájékoztatás az Ön kórtörténeti előzménye, 
leletei birtokában adható. Ha maradt valamilyen kérdése, tegye fel vizsgáló orvosának. 
Alulírott tanúsítom, hogy engem dr…………………………… kellő mértékben felvilágosított feltételezett 
betegségemről, a javasolt kezelési módról, és annak kockázatairól, valamint a helyette alkalmazható 
gyógymódokról és azok ismertkockázatairól, várható és nem várt szövődményeiről, ismertette az ajánlott és 
egyéb szóba jövő kezelési eljárás előnyeit és hátrányait  
A javasolt gyógymód kockázatairól, lehetséges gyakoribb és a ritkán, de előforduló szövődményeiről és 
várható következményeiről szóban feltett kérdéseimre is megfelelő választ kaptam és kellő idő állt 
rendelkezésemre ahhoz, hogy szabadon döntsek arról, milyen kezelést szeretnék. Tájékoztattak arról, hogy 
kezelőorvosom folyamatosan kész engem állapotomról, illetve annak változásairól megfelelően tájékoztatni. 
A tájékoztató elolvasása, megértése és a vizsgálóorvossal történt megbeszélés után a javasolt  
vizsgálatba, illetve a szükséges műtéti jellegű terápiás beavatkozásba minden kényszertől mentesen, 
IGEN beleegyezem. 
  

  …………………………………                                   …………………………………… 

              beteg aláírása                                                                          orvos aláírása 

Cselekvőképesség hiányában, vagy korlátozott cselekvőképesség esetén a beteg helyett csak a törvényes 
képviselő írhatja alá a beleegyezést. 

Törvényes képviselő neve:               
Születési ideje:        
Címe:                                                                                  …………..……………………….. 
Rokoni fokozata:                                                                     törvényes képviselő aláírása               
 

A tájékoztató elolvasása, megértése és a vizsgálóorvossal történt megbeszélés után a javasolt vizsgálatba 
NEM egyezem bele.              

…………………………………                                       ……………………………………… 

              beteg aláírása                                                                          orvos aláírása 

………………………………….                                       ……………………………………… 

                 tanú                                                                                             tanú                                                                                     


