
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház 
 

BELEEGYEZŐ  NYILATKOZAT IRRIGOSCOPIÁS 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 Belgyógyászati 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 IRRIGOSCOPIÁS 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. 

Az irrigoscopia célja a vastagbél nyálkahártyáján lévő fekélyes, gyulladásos folyamatok, a bél falából kiinduló 
daganatok, szűkületet okozó, illetve egyéb elváltozások röntgenvizsgálattal történő kimutatása. 
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 
irrigoscopia 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 vastagbélbe, és feltölti azt. 
A kontrasztanyag után -annak egy részét a beöntő zsákba visszafolyatva- levegőt is pumpálnak. Ez az úgynevezett 
kettős-kontrasztos irrigoscopia. A kétféle kontrasztanyag a kontrasztanyag és a levegő. A beöntés, valamint a 
levegőbefújás feszítő érzést okozhat, enyhe görcsös hasi fájdalommal járhat. 
A feltöltés hatására a bélfalak kifeszülnek, eltávolodnak egymástól, így a falra tapadó kontrasztanyag finoman 
kirajzolja a nyálkahártya redőzetét és az azon látható eltéréseket.  
A vizsgálat közben többször testhelyzetet kell változtatnia, esetleg megnyomkodják a hasát, hogy a 
kontrasztanyag mozgását elősegítsék. Az átvilágító berendezés képernyőjén folyamatosan követhető a 
kontrasztanyag útja, egy-egy adott pillanatban állókép is készíthető. A felvételek készítése közben megkérhetik, 
hogy tartsa vissza a lélegzetét.  
A vizsgálat végeztével kiürítheti a kontrasztanyagot.  A kontrasztanyag kiürítése után a röntgenasszisztens még 
néhány felvételt fog készíteni a hasáról. 
Mivel a vizsgálat közben levegőt fújnak a vastagbélbe, ezért később puffadtnak érezheti magát, szélgörcsei 
lehetnek, míg a gázok ki nem ürülnek. Ha a vizsgálatot követő napokban erős hasi görcsei, fokozódó hasfájása, 
láza lenne, forduljon kezelőorvosához.  
 
A vizsgálatot követően pihenjen pár órát, és igyon sok folyadékot, hogy a hashajtás következtében elvesztett 
vizet szervezete mielőbb pótolhassa.  
A vizsgálat veszélye a vastagbél sérülése, falának kilyukadása, főként akkor, ha a bél fala daganat vagy 
gyulladásos betegség következtében elvékonyodott. Ez nagyon ritka, de igen veszélyes szövődmény.  
Mivel a vizsgálat sugárterheléssel és nagyon ritkán ugyan, de szövődménnyel is jár, csak akkor célszerű 
elvégezni, ha az általa nyert információ feltétlenül szükséges a kezeléshez, esetleg megváltoztatja az 
alkalmazott terápiát.  

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