
Betegtájékoztató és beleegyező nyilatkozat colonoscopiás beavatkozáshoz 

Kedves Betegünk! 

Az Ön panaszai, eddigi leletei alapján kezelőorvosa a colonoscopia (vastagbél endoszkópia/tükrözés) vizsgálat 
elvégzését tartja szükségesnek. 

Mi a vizsgálat célja? A vizsgálat célja a vastagbél (esetleg az ebbe becsatlakozó utolsó vékonybél szakasz) 
vizsgálata, betegségének megállapítása vagy éppen kizárása. 

Mi a vizsgálat lényege? A vizsgálatot ma világszerte – intézetünkben is – endoszkópos módszerrel végzik. Ennek 
során a végbélnyíláson keresztül vékony, hajlékony eszközt lehet a vastagbél teljes, mintegy 1,5 m-es hosszán 
végig vezetni.  A vizsgálatot megelőzően alapos hashajtás szükséges a bél teljes kitisztításához. Enélkül a 
vizsgálat nem végezhető el.  

Mi a beavatkozás haszna, várható előnye? Ezzel a módszerrel igen jó képet nyerhetünk a vastagbél 
nyálkahártyájának állapotáról, esetleges kiterjedt vagy körülírt elváltozásairól, betegségeiről. Felismerhető pl. a 
vastagbél gyulladása, kóros érrajzolata (angiodysplasia), kifekélyesedése, sugárterhelés okozta károsodása, 
szűkülete, béltasakok (diverticulum) jelenléte, jó és rosszindulatú daganatok, stb. 
 
A vizsgálat során mintavételre (biopsziára) is lehetőség van szövettani vizsgálat céljából. A mintát a Szent 
Pantaleon Kórház pathológia osztályán gyakorlott szakemberek vizsgálják. Véleményük az Ön további kezelését 
alapvetően befolyásolhatja.  

Ezzel az eszközzel lehetséges a jóindulatú daganatok (polipok) eltávolítása is. Annak ellenére, hogy a polip egy 
jóindulatú elváltozás, magában hordozza a rosszindulatúvá válás esélyét vagy komolyabb vérzését. Gyakran az 
eltávolított polipok rosszindulatú elváltozása derül ki a szövettani vizsgálat során. Ilyen esetben lehetséges, 
hogy a polipeltávolítás az Ön rosszindulatú betegségének teljes megoldását jelentheti. Az eltávolítással 
megszűnik a polip okozta elrákosodás és vérzés veszélye is.  

Az endoszkópos polipeltávolítás úgy történik, hogy az eszközön keresztül hurkot vezetünk le, melyet a polip 
nyakán megszorítunk. Ezután ebbe elektromos áramot vezetünk, mely a polipot leválasztja és egyben a vágás 
közben fellépő vérzés csillapítására is szolgál. Más módszerekkel ilyen pontos bajmegállapítás nem lehetséges 
és a polipeltávolításnak is így a legegyszerűbb. 

Milyen veszélyekkel, kockázattal jár a vizsgálat vagy az esetleg szükséges beavatkozás? A vizsgálat közben 
érzett kellemetlen bélfeszülés, kisebb-nagyobb fájdalom természetes az ébren végzett tükrözés során. A 
mintavétel vagy polipeltávolítás során előfordulhat az elektromos vérzéscsillapítás ellenére kisebb-nagyobb 
vérzés, amely vérpótlást, de akár nyitott hasi műtétet is szükségessé tehet. A polip eltávolításakor a bél 
kilyukadása is bekövetkezhet, amely azonnali altatásban végzendő műtétet jelenthet.  

EGÉSZSÉGHÁZUNKBAN a nagyobb kockázatot jelentő, 2 cm feletti polipokat nem távolítjuk el, a vizsgálat 
végén felajánljuk a műtéti háttérrel rendelkező, kórházban történő eltávolítást. 

Polipeltávolítás előtt mindent megteszünk az esetleges kockázati tényezők felismerésére, elhárítására, pl. labor 
vizsgálatot kérünk a beavatkozás előtt, illetve szükség szerint vérzéscsillapító injekciót adunk, stb. A 
colonoscopiával járó szövődmények gyakorisága, súlyossága gyakorlott kézben nem nagy (1-2 ezrelék), 
vállalható az Ön számára. Az endoszkópia előtt számos vizsgálat, beavatkozás történik, hogy ezt a kockázatot a 
lehető legkisebbre csökkenthessük.  

Ennek érdekében kérjük jelezze, ha az alábbiak közül valamelyik előfordult már az Ön kórelőzményében vagy 
jelenleg is fennáll:  

-vérzékenység (pl. korábbi sérüléseknél, foghúzásnál) 
-véralvadásgátló vagy vérrögképződést gátló gyógyszer szedése 
-allergia, túlérzékenység 
-esetleges terhesség 
-idült betegség 
-súlyos, zajló betegség 
-beültetett pacemaker (szívritmus-szabályzó) 
-szívbillentyű betegség vagy műbillentyű. 
 



Milyen előkészítés szükséges a beavatkozáshoz? 

A vizsgálat csak teljesen kitisztított bélnél teljes értékű. Szennyezettség esetén kisebb elváltozások rejtve 
maradhatnak. Emiatt speciális hashajtó oldatokat használunk és bőséges rostmentes folyadékfogyasztás 
javaslunk. A vizsgálat előtt erről részletes, írásos és szóbeli tájékoztatást adunk. 

Lehetséges-e érzéstelenítési eljárás alkalmazása? Lehetséges, de általában, átlagos tűrőképesség mellett külön 
fájdalomcsillapításra nincs szükség. Kérésére azonban kábító fájdalomcsillapító vénás alkalmazásár kerülhet 
sor. Ezt a lehetőséget vizsgálat közben is kérheti, illetve azt felajánljuk, ha az átlagosnál megterhelőbbnek 
bizonyul a vizsgálat. Ez esetben azonban néhány órás várakozás után és csak kísérővel távozhat, nem vezethet 
gépkocsit, illetve a nap folyamán egyedül nem vehet részt forgalomban, veszélyes munkavégzésben és nem 
hozhat felelős döntést.    

Kockázata, veszélye a vizsgálat elmaradásának is van! 

-Az Ön panaszainak, tüneteinek oka kiderítetlen maradhat, amely betegségének súlyosbodásához vezethet, 
rontva a gyógyulás esélyét. 

-Esetleges rosszindulatú vastagbél betegsége késve kerülhet felismerésre. 

-Fentiek miatt érzett szorongása meghaladhatja a mostani, vizsgálat előtti természetes aggodalmát. 

Az előnyöket és veszélyeket kezelőorvosa és az endoszkópos orvos is mérlegelte, ezért ajánlotta Önnek ezt a 
beavatkozást. Amennyiben fentiekből valami nem érthető az Ön számára vagy további kérdése van, azt a 
vizsgálat/beavatkozás előtt jelezze, hogy minden szempontból tájékozottan dönthessen a vizsgálatba való 
beleegyezésről vagy annak elutasításáról. Bármelyik mellett dönt, azt aláírásával is tanúsítania kell.  

A beavatkozás során számíthat a személyzet tapasztalatára, figyelmére, gondosságára, türelmes bánásmódjára 
csakúgy, mint eszközeink biztonságos beavatkozást lehetővé tevő állapotára, melyet rendszeres 
karbantartással, gondos fertőtlenítéssel érünk el.  

Reméljük, hozzájárulhatunk az Ön mielőbbi gyógyulásához! 

BELEEGYEZŐ NYILATKOZAT 

Alulírott……………………………………………(szül.: …………………………, ………./…………/……….., TAJ:………………….) tanúk 
előtt tett aláírásommal igazolom, hogy a dunaújvárosi EGÉSZSÉGHÁZ gastroenterologiai magánrendelés 
endoszkópos vizsgálatába  

beleegyezem   /    nem egyezem bele. 

A beavatkozás előtt Dr. Fekete Ramóna/Dr. Takács Máté٭ az elvárható legnagyobb gondossággal és 
részletességgel, igényeim szerint tájékoztatott. Lehetőségem volt szóban is tájékozódni és kérdéseket feltenni, 
melyekre kellő részletességgel kielégítő választ kaptam. Mindezek után kellő információ és idő állt 
rendelkezésemre, hogy a szükséges beavatkozásról önálló, felelős döntést hozhassak. A beavatkozás előtt 
eddigi betegségeimről, panaszaimról, kezelésemről, állapotommal kapcsolatos valamennyi információról 
kezelőorvosomat tájékoztattam, rendelkezésemre álló leleteimet bemutattam. 

Dunaújváros, 202.. ……………….. ………. 

 

_______________________________    ___________________________ 

a beteg aláírása       az orvos aláírása 

Előttünk, mint tanúk előtt: 

Tanú sajátkezű aláírása:   _____________________   ___________________________ 

Tanú viselt neve olvashatóan:  _____________________   ___________________________ 

Tanú lakcíme saját kezűleg, olvashatóan: ________________________ ___________________________  

 !A választott orvos neve aláhúzandó٭

 


