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Osztályvezető főorvos: 

BETEGTÁJÉKOZTATÓ 
A gyomor tükrözéses vizsgálata 

Eljárás célja:  
− a nyelőcső - gyomor és nyombél rendellenességeinek (vérzés, fekély, daganat, ill. egyéb elváltozás) 

felismerése, 
− szövettani mintavétel a kórosnak ítélt területből, 
− bizonyos terápiás műveletek elvégzése (vérzéscsillapítás, idegentest-eltávolítás, polyp levétel, stb.). 

 

A vizsgálat menete: éhgyomorra, a garat helyi érzéstelenítésével egy hajlékony optikai műszer levezetése 
szájon át a nyelőcsövön, gyomron keresztül a nyombélbe. Szükség esetén a beteg nyugtató injekciót kaphat. A 
vizsgálat fájdalommentes, ideje 3-15 perc. 
 

A vizsgálat után: 
− ha a beteg nyugtató injekciót kapott, aznap járművet nem vezethet, 
− a garatérzéstelenítés miatt a vizsgálat után 2 óráig nem étkezhet,  
− ha görcs, hányás, vagy fekete széklet jelentkezne, jelezze vizsgáló orvosának személyesen, vagy telefonon: 

555-800 
 

Szövődmények: 
− érzéstelenítő szer, vagy nyugtató injekció iránti túlérzékenység,   
− szövettani mintavétel vagy polyp eltávolítással kapcsolatos kisebb vérzés, 
− eszköz okozta sérülés, vagy terápiás endoscopos művelet kapcsán fellépő szövődmény miatt 10 000 

vizsgálatra átlagosan 1 esetben sürgős műtét válhat indokoltá.  

Az esetleges szövődmények csökkentése érdekében KÉRJÜK X-szeléssel VÁLASZOLJON AZ ALÁBBI 
KÉRDÉSEKRE: 

 

Tud-e valamilyen gyógyszer iránti túlérzékenységről:                                                               nem  igen:   
Tud-e vérzékenységről:  nem  igen:  

Szed-e véralvadásgátló gyógyszert:  nem  igen:  
Van-e epilepsziája, zöldhályoga:  nem  igen:  
Van-e beültetett szívritmus-szabályozója:  nem  igen:  
Fennáll-e terhesség:  nem  igen:  hét 
Van-e egyéb említésre méltó betegsége:  nem  igen:  
 

SZÓBELI TÁJÉKOZTATÁS az Ön kórtörténeti előzménye, leletei birtokában adható. Ha maradt 
valamilyen kérdése, tegye fel vizsgáló orvosának vagy asszisztensének!  
A fentiekkel kapcsolatos kérdéseim és az erre kapott válaszok: 
 
A fentiekről számomra részletes és érthető tájékoztatást adott: (olvasható aláírás) 
 

.................................................................. 
orvos aláírása és bélyegzője 

 
BELEEGYEZÉSI NYILATKOZAT 

 

Azonos szóbeli és írásbeli tájékoztató elolvasása után javasolt gyomor tükrözéses vizsgálatába, 
illetve a szükséges műtéti jellegű terápiás beavatkozásba ezen nyilatkozat aláírásával  

  hozzájárulok    nem járulok hozzá (1)  
Jelen döntésemet akkor hoztam, amikor minden kérdésemre választ kaptam, így a szükséges adatok 
rendelkezésemre álltak, tudomásul véve azt is, hogy átlagostól eltérő kockázatot jelenthet a kivizsgálás 
során ezidáig fel nem derített betegségek, eltérések fennállása. 
 

Miskolc, ……………. 
 

...................................................... ...................................................... 
beteg olvasható aláírása vagy a törvényes képviselő aláírása (1) 

Beteg neve:  Törv. képv. neve:  
Születési ideje:  Születési ideje:  
Születési helye:  Születési helye: 
Lakcíme:  Lakcíme:  
 

(1) nem kívánt rész törlendő!X-szel jelölje a választását! 
(2) cselekvőképesség, vagy korlátozott cselekvőképesség esetén a beteg helyett CSAK a törvényes képviselő írhatja alá! 


