
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház 
 

Betegtájékoztató és beleegyező nyilatkozat  
Kontrasztanyagos nyelési, gyomor- és vékonybél passage röntgenvizsgálathoz  

 

Beteg neve: …………………………………………….……………………………                   

Beteg TAJ száma ……………………………………………………………………………. 

Dátum: ……………………………………………………………………………………….. 

Kedves Betegünk! 

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 vizsgálat során szükség lehet Röntgen Kontrasztanyag alkalmazására, amelyet szájon át, 
szükséges a szervezetbe juttatni 
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 per os (szájon át) kontrasztanyag fogyasztásába 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 Radiológia Osztályon közalkalmazotti 
jogviszonyban dolgozó munkatársak mellett vállalkozási szerződésben álló orvosok is 
tevékenykednek, akik ellátásomban részt vehetnek.  
Tudomásul veszem, hogy a kapott tájékoztatás nem teljes körű. 
A tájékoztatóban foglaltakat megértettem, a kért felvilágosítást megkaptam. 
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.  
           
…………………………………..           ………………………………… 
       Beteg aláírása               Törvényes képviselő aláírása 
       Név: 
       Szül.: 
                   Lakcím: 
Felvilágosítást  végző  orvos: ………………………………………………… 
  



Tájékoztató Röntgen vizsgálatokról 
 
 
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. 
 
Hagyományos röntgentechnikával készülő kontrasztanyagos vizsgálatok: 
Nyelőcső, valamint gyomor röntgen vizsgálat célja a nyálkahártyán lévő fekélyes, gyulladásos 
folyamatok, a nyelőcső, valamint gyomor falából kiinduló daganatok, szűkületet okozó, illetve 
egyéb elváltozások röntgenvizsgálattal történő kimutatása. 
A sikeres vizsgálathoz gondos előkészítés szükséges (pl. éhgyomor), mely a vizsgálatot kérő 
orvos utasítása alapján történik. Ezért ezeket a vizsgálatokat rutinszerűen csak a reggeli órákban 
végezzük.  
A vizsgálat előtt a személyzet tájékoztatja a vizsgálat menetéről. 
A vizsgálat kezdetén Önnek be kell állnia a röntgen berendezésbe. Először kontrasztanyag 
nélkül nézik át a hasát, majd a vizsgálatot végző orvos megkéri Önt, hogy néhány kortyot igyon 
az Önnek készített kontrasztanyagból. Arra is kérheti, hogy ne nyelje le az anyagot, csak 
felszólításra, ezzel is a vizsgálat sikerességét biztosítva. A gyomor vizsgálat során sugárfogó 
anyagként bárium-szulfátot tartalmazó vagy vízoldékony kontrasztanyagot alkalmazunk. 
A nyelőcső, illetve gyomorfalra tapadó kontrasztanyag finoman kirajzolja a nyálkahártya 
redőzetét és az azon látható eltéréseket. 
A vékonybél vizsgálat során 2-3 dl kontrasztanyagot kell elfogyasztania, lassú ütemben, hogy 
a teljes vékonybélszakasz feltelődjön és az orvos által meghatározott időközökben  újra 
átvilágítják a hasát, így megfigyelve a kontrasztanyag haladásának ütemét. Ha az orvos 
máshogy nem kéri a felvételek készítések között étkezhet is. Az elfogyasztott 
kontrasztanyagnak a teljes vékonybélrendszert ki kell töltenie lehetőség szerint, így a vizsgálat 
több órát, esetenként napot is igénybe vehet. A bélfalra tapadó kontrasztanyag finoman 
kirajzolja a nyálkahártya redőzetét és 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 mozgó kontrasztanyag útja, egy-egy adott időpillanatban állókép is 
készíthető. A felvételek elkészítése közben megkérhetik, hogy tartsa vissza a lélegzetét.  
 
Kontrasztanyagos röntgen vizsgálat előtt  
A vizsgálat napján ne fogyasszon szilárd táplálékot, folyadékot, vagyis teljes éhgyomorral kell 
jelentkeznie a vizsgálatra. A szokásos gyógyszereit a vizsgálat után veheti be. 
 
Terhesség 
Feltétlenül jelezze, ha terhes, vagy fennáll ennek lehetősége. A magzatot ért sugárterhelés miatt 
a vizsgálatot csak nagyon indokolt esetben végezzük el.  
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