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ERCP 
(Endoszkópos- Retrograde- Cholangio- Pankreatographia) 
Epe és hasnyálmirigy vezetékek endoszkópos vizsgálata 

 Betegtájékoztató és beleegyező nyilatkozat 
Tisztelt Betegünk! 
A vizsgálat célja: 
 
Az Ön részére ajánlott vizsgálat, epe és hasnyálmirigy vezetékek endoszkópos vizsgálata (ERCP), mely 
orvosa számára lehetővé teszi, hogy tünetei okát meghatározza, és a májban, az epehólyagban, az 
epevezetékben vagy a hasnyálmirigyben patológiai folyamatot (betegséget) korai állapotban 
diagnosztizáljon és kezeljen.  
 
A vizsgálat menete: 
 
A vizsgálat előtt 6 órával éhgyomorra kell maradjon! 
A vizsgálat során a beteg hason fekvő testhelyzetében flexibilis optikai eszközt (duodenoszkópot) vezetnek 
le a szájon, nyelőcsövön, gyomron és a duodenumon (a vékonybél első részén) keresztül, amíg elérik a 
Vater papillát (az a pont, ahol az epevezeték és hasnyálmirigy vezeték a duodenum-ba nyílik.)  
Ez után a katéteren keresztül kontrasztanyagot juttatnak a papillába azért, hogy az epe és hasnyálmirigy 
vezetékrendszer röntgen megfigyelése lehetővé váljon. A jobb vizsgálati feltételek érdekében vagy bármely 
további szükséges eljárás elvégzése érdekében – mint pl. kőeltávolítás, szűkület tágítása, vagy epe és 
hasnyálmirigy vezetékek, emésztőnedv elvezetése – szükségessé válhat a papillába történő vágás 
(papillotomia) egy speciális elektromos vágóeszközzel  melyet az endoszkópon keresztül vezetnek be. 
Ritka esetben anatómiai rendellenességek akadályozhatják az eperendszer vizuális megfigyelését vagy 
meggátolhatják a papillotomiát vagy más elvégzendő kezelést.  
Szükség esetén az endoszkópia alatt szövetminta vehető ki a papillából vagy az eperendszerből (az ilyen 
mintaszövetet hívják biopsziának). A szövet eltávolítás nem jár fájdalommal, de maga a vizsgálat vagy a 
papillotomia és más eljárás néha kellemetlen vagy ritkán fájdalmas lehet..  
 
Az ERCP vizsgálat gyógyszeres előkezelése 
 
Az ERCP vizsgálathoz általában szükséges egy olyan komplex bódítást és fájdalomcsillapítást szolgáló 
gyógyszeres előkezelés, mely lehetővé teszi, hogy a beteg nyugodtan feküdjön a beavatkozás alatt és az a 
lehető legkisebb kellemetlenséggel és megterheléssel járjon számára. Garat érzéstelenítésére  helyi 
érzéstelenítő szert (Lidocain) alkalmaznak  
A gyógyszeres előkezelés az alábbi ritka szövődményekkel járhat: hányinger, hányás, szédülés és nagyon 
ritkán aspiratio /félrenyelés/, légzésleállás, keringésleállás. 
 
Milyen beavatkozások válhatnak szükségessé? 
 
A vizsgálat eredményétől függően a következő eljárások válhatnak szükségessé:  
Kövek eltávolítása az epevezetékből és/vagy hasnyálmirigy vezetékből. Nagyobb köveket, amelyek 
maguktól nem ürülnek ki a papilla bemetszése (papillotomia) után eszközzel (Dormia kosár) el lehet 
távolítani, illetve mechanikusan össze lehet törni.  
Szintetikus műanyag vagy fém csövek (stent) behelyezése a vezeték rendszerbe. Ez lehetővé teszi az 
esetleges szűkület ideiglenes vagy állandó tágítását a célból, hogy az epe és hasnyálmirigy nedv szabadon a 
vékonybélbe ürülhessen. 
Összeszűkült striktúrák mechanikus tágítása vagy szélesítése a vezeték rendszeren belül. Bougienage esetén 
vékony tágítókanülöket (részen) vezetnek fel a szűkületen keresztül, ezek közül mindegyik kicsivel 
nagyobb átmérőjű, mint az előző. Tágításhoz ballont vezetnek fel és felfújják levegővel, vagy vízzel az 
összeszűkült terület tágításához. 
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Milyen szövődmények lehetségesek?  
 
Napjainkban az ERCP papillotomiával és/vagy más kezeléssel rutin eljárásnak tekinthető alacsony 
kockázattal. A legnagyobb gondosság ellenére azonban egyedi esetben komplikációk léphetnek fel az 
eljárás alatt vagy után, amelyek nagyon ritkán még az életre is veszélyesek lehetnek.  
Teljes kockázatmentesség a legnagyobb gondossággal végzett vizsgálat esetén sem garantálható!  
A komplikációk kockázata növekszik, ha anatómiai eltérések vannak – például korábbi operáció után. 
Lehetséges szövődmények a következők:  
Akut, fájdalmas pancreatitis (hasnyálmirigy gyulladása) léphet fel, főképpen papillotomia vagy más terápiás 
kezelés után. A pancreatitis általában gyorsan gyógyul, ha megfelelően kezelik. (koplalás, infúzió)  
Az epetraktus akut gyulladása, néha lázzal együtt léphet fel, ritka esetben, kórokozó mikroorganizmusok 
(pl. baktériumok) kerülhetnek a véráramlatba (vérmérgezés). Ezt a komplikációt általában jól kezelhetjük 
antibiotikummal.  
Vérzés, főképpen papillotomia vagy más terápiás lépés után ritkán léphet fel. A vérzés általában rövid ideig 
tart és kezelés nélkül eláll, vagy akár ismételt endoszkópiával és gyógyszer bejuttatásával kezelhető.  
A sebészeti beavatkozásra és/vagy csak vér transzfúzió vagy vérkomponensek adására az ERCP-t követően 
nagyon kivételesen kerül sor.  
Az emésztő traktus falának sérülése, az endoszkóp által okozott perforáció (átlyukadás) főképpen 
papillotomia vagy más terápiás eljárás után nagyon ritkán fordul elő. A sérülés sebészeti beavatkozást tehet 
szükségessé, annak saját kockázatával együtt.  
Légzési nehézség vagy a légzés leállása nagyon ritkán lép fel; szív és keringési problémák ritkán lépnek fel, 
de elsősorban amikor kontrasztanyagot, nyugtatót és /vagy fájdalomcsillapítót használnak, vagy ha 
túlérzékenységi (allergiás) reakció jelentkezik a kontrasztanyagra, a bevitt gyógyszerre vagy helyi 
érzéstelenítő anyagra. Az orvos vagy asszisztense által történő eszközös megfigyelés (pulzoxymetria) az 
eljárás alatt és után is jelentősen csökkenti ezt a kockázatot.  
Az olyan komplikációk, mint pl. sérülés az eljárás előtt, alatt és után a beteg elhelyezése közben, vagy a 
fogak sérülése, ha a fogak lazák, nagyon ritkák.  
 
Várható későbbi komplikációk  
 
Késői komplikációk ritkán felléphetnek terápiás kezelés után. Ezek a komplikációk azonnal orvosi 
figyelmet és szükség szerint második endoszkópos beavatkozást követelnek. Ezért az ERCP után általában 
a betegek pár napos osztályos megfigyelést igényelnek.  
Ritka esetekben, a vérzést vagy a felső emésztő traktus sérülésének más jelét nem közvetlenül az 
endoszkópos kezelés után, hanem néhány nappal később lehet csak észlelni.  
Megmaradt vagy új kövek által okozott epe ürülés fájdalmas elzáródása nagyon ritkán lép fel. Ezt a 
komplikációt sárgaság (a bőr sárga elszíneződése) és a vezeték rendszer gyulladása vagy láz és még 
ritkábban vérmérgezés (szepszis) kísérheti.  
Szintetikus vagy fém stentek elmozdulása vagy elzáródása ritka esetben fordul elő az eljárás után néhány 
nappal, héttel vagy hónappal. Ez a komplikáció okozhat sérülést az emésztő traktusban, hasi fájdalommal, 
vérzéssel vagy peritonitissel (hashártya gyulladása). Az elmozdult stent szinte mindig endoszkóppal 
megfogható és kivehető. Ha ez nem lehetséges, és ha a stent szokásos módon nem ürül ki a végbélen, akkor 
hasi sebészeti beavatkozás és egy másik stent elhelyezése válhat szükségessé.  
A stent elzáródhat hetek vagy hónapok alatt. A következmény lehet hasi fájdalom, láz, vérmérgezés és/vagy 
sárgaság az ilyen esetben. Általában lehetséges a stent cseréje endoszkópiával. 
 
Milyen óvintézkedéseket kell betartani az ERCP után 
 
Az ERCP-t követően néhány óráig, melyet az orvos határoz meg, a beteg nem ehet vagy ihat semmit, a 
szükséges folyadék bevitele parenteralisan (infúziók adása) történik.  
Ha a vizsgálatot után hasi fájdalmat, vér vagy fekete széklet ürítését, vagy más tünetet észlel (szédülés, 
émelygés, hányinger, hányás, vérhányás) kérjük jelezze kezelőorvosának! 
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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 
    - 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 is. 
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 


