
 
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház 
 

BELEEGYEZŐ NYILATKOZAT DEFECOGRAPHIAS RÖNTGEN VIZSGÁLATHOZ 
 
Beteg neve: …………………………………………….…………………………… …………………….                    
Beteg TAJ száma :…………………………………………………………………………………………. 
Dátum: …………………………………………………………………………………………………….. 

 
Kedves Betegünk! 

 
Kérjük, hogy a beleegyező nyilatkozat kitöltése előtt olvassa el  a hátoldalon található betegtájékoztatónkat. 

Kérjük a megfelelő válasz aláhúzásával  nyilatkozzon az alábbiakról: 

 

1.. A vizsgálat elvégzésébe beleegyezem: 

 Igen Nem 

2. A báriumos vagy vízoldékony kontrasztanyag adásába beleegyezem: 

 Igen Nem 
 
 Tudomásul veszem, hogy a B.A.Z. Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórházban gyakorlati oktatás 
is zajlik.   
Tudomásul veszem, hogy a KDC Sebészeti Radiológiai Osztályon a közalkalmazotti jogviszonyban dolgozó 
munkatársak mellett vállalkozási szerződésben álló orvosok is tevékenykednek, akik ellátásomban részt 
vehetnek.  
A kórház házirendjében foglalt szabályokat megismertem, azokat gyógykezelésem alatt betartom. Tudomásul 
veszem, hogy a házirendben foglalt szabályok megsértése esetén – amennyiben egészségi állapotom azt nem 
zárja ki – a kórház a gyógykezelésem megszakíthatja és elbocsájthat.  
 
Kijelentem, hogy betegségem megítélésére és a javasolt orvosi eljárásra vonatkozóan az írásbeli tájékoztatót 
elolvastam, a tájékoztatást megértettem. Szóbeli tájékoztatás keretében, személyre szólóan, közérthető 
szóhasználattal, részletes felvilágosítást kaptam. A beavatkozás lehetséges kockázataival, szövődményeivel, 
mellékhatásaival kapcsolatban minden kérdésem megválaszolást nyert. További kérdésem nincs, a fenti 
tudnivalókat megértettem, tudomásul vettem. Beleegyezem, hogy a 
……………………………………………………….. beavatkozást végezzék el. 
 
 

………………………………….. 
A  beteg vagy a törvényes  képviselő  aláírása 

 
 
Törvényes képviselő neve: 
Lakcím: 
Szül. hely, dátum: 
 
Felvilágosítást végző: …………………………………………… 
 
 



 

 

BETEGTÁJÉKOZTATÓ DEFECOGRAPHIAS RÖNTGEN VIZSGÁLATHOZ 
 
Betegségének kimutatása érdekében Önt a kezelő orvosa röntgensugár alkalmazásával történő vizsgálatra 
küldte. 
Az alábbiakban arról szeretnénk tájékoztatni, mi várható a vizsgálattól és mit kell figyelembe vennie a 
vizsgálatra való előkészület során. 

A defecographia egy funkcionális vizsgálat, mely információt nyújt a kismedencei izmok működéséről illetve a 
végbél záróizmainak működési hatékonyságáról és a végbél esetleges eltéréseiről. 
A sikeres vizsgálathoz gondos előkészítés szükséges (pl. hashajtás a vastagbél kitisztítására), mely a vizsgálatot 
kérő orvos utasítása alapján történik. 
A vizsgálat előtt a személyzet szóban is tájékoztatja Önt a vizsgálat menetéről, a tájékoztatás után beleegyező 
nyilatkozatot kell aláírnia. 
A vizsgálat kezdetén Önnek fel kell feküdnie a röntgenasztalra. Először kontrasztanyag nélkül nézik át a hasát, 
majd egy síkosítóval bekent, beöntő csövet vezetnek óvatosan a végbélnyílásán keresztül a végbelébe. Az 
defecographia során sugárfogó anyagként bárium-szulfátot tartalmazó kontrasztanyagot alkalmazunk, ami előre 
elkészített- egyszer használatos- beöntő zsákban van. Ennek megemelésével a kontrasztanyag lassan beáramlik 
a csövön keresztül a végbélbe, és feltölti azt. Ha megfelelő módon feltöltődött a végbél illetve a vastagbél egy 
része, megkérik Önt, hogy foglaljon helyet egy WC-szerű utánzaton. Az orvos kérésére Önnek különböző 
feladatokat kell elvégezni (lazán tartani a végbélzáróizmát, majd szorítani, préselni, de a kontrasztanyagot nem  
kiengedni illetve a vizsgálat végén a kontrasztanyagot ki is kell engedni. 
A vizsgálat az átvilágító képernyőn folyamatosan követhető, melyről videó illetve álló képek is készülnek. 
A vizsgálatot követően pihenjen pár órát, és igyon sok folyadékot, hogy a hashajtás következtében elvesztett 
vizet szervezete mielőbb pótolhassa.  

Terhesség 
 
A terhességet vagy annak gyanúját jelezni kell a vizsgálat előtt. A fejlődő magzat különösen érzékeny a 
röntgensugár okozta károsodásokra! 
 
 
  
 

 


