
 
 
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház 
3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72-76 (3501 Postafiók:188 ) 
SZENT FERENC Gasztroenterológiai szakrendelés  OEP KÓD: 056323107 
Osztályvezető főorvos:  

BETEGTÁJÉKOZTATÓ 
A vastagbél tükrözéses vizsgálata 

CÉL: 
− bélvérzés, jó- és rosszindulatú daganat, vastagbélgyulladás vagy egyéb rendellenesség felismerése 
− szövettani mintavétel a kórosnak ítélt területből 
− polyp vagy kezdődő rosszindulatú daganat eltávolítása, kisebb gyógyító beavatkozások elvégzése 
A vizsgálat menete: hashajtás, beöntés vagy ezek kombinációja után hajlékony optikai műszer bevezetése a vastagbélbe 
egyidejűleg levegőbefújással. A vizsgálat kellemetlenségei leküzdésére olykor fájdalomcsillapító injekciót alkalmaznak. A 
körülményektől függően a vizsgálat 10-60 percig tart. 
A vizsgálat után: 
− ha a beteg nyugtató injekciót kapott, aznap járművet nem vezethet, 
− ha görcs, vagy véres széklet jelentkezne, jelezze vizsgáló orvosának személyesen, vagy telefonon: 555-869 
Szövődmények: 
− az előkészítéssel összefüggő vagy fájdalomcsillapító adásából származó szövődmény igen ritka,  
− szövettani mintavétel magától megszűnő kis vérzéssel járhat, 
− 1000 vizsgálat ill. beavatkozás kapcsán 1-2 esetben lehet számítani olyan bélsérülésre vagy vérzéses szövődményre, mely miatt 

sürgős sebészeti beavatkozásra kerül sor. 
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 vastagbél 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: t 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! 


