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BETEGTÁJÉKOZTATÓ 
A LÉGCSŐ ÉS A HÖRGÖK TÜKRÖZÉSES VIZSGÁLATA 

(BRONCHOSZKÓPIA) 
 
Tisztelt Betegünk ! 
 
Ezzel a tájékoztatóval ismertetjük Önnel a légutak tükrözésének célját, jelentőségét, módját és a 
beavatkozással kapcsolatos esetleges szövődményeket. 
 A bronchoszkópia a légutak – hangszalagok, légcső, hörgőrendszer - bélfelületének 
áttekintésére szolgáló diagnosztikus vagy terápiás célú invazív vizsgálati módszer. Gyermekeknél 
minden esetben altatásban történik a vizsgálat. 

Cél: A vizsgálat célja az anatómiai viszonyok megítélése, esetleges beavatkozások elvégzése, pl.: 
légúti idegentest eltávolítása, váladékleszívás, mikrobiológiai vizsgálat céljából mintavétel, ritka 
esetekben citológiai illetve szövettani mintavétel. 

  a légutak rendellenességeinek (szűkület, gyulladás, daganat, tbc. vérzés ill. elváltozás) 
felismerése. 

 bakterológiai, szövettani mintavétel a kórosnak ítélt területből. 
 gyógyító beavatkozások végzése (a sok és sűrű váladék felhígítása és leszívása, idegentest 

eltávolítás, vérzéscsillapítás) 
 
A vizsgálatot leggyakrabban a következő esetekben indokolt elvégezni: krónikus köhögés, stridoros 
légzés, idegentest aspiráció, egyéb módon nehezen eltávolítható légúti váladék, szövettani- 
mikrobiológiai mintavétel, tartósan fennálló rtg. eltérés, véres köpetürítés. 

 
A vizsgálat menete: Gyermekkorban két vizsgálati módszert alkalmazunk indikációtól függően: 
• merevcsöves vizsgálat – minden esetben altatásban végezzük  
• flexibilis eszközzel (bronhofiberoszkóp) történő vizsgálat - gyermekkorban többnyire 

(kooperációtól függően) szintén altatásban végezzük. 

Esetleges szövődmények: 
 az érzéstelenítő vagy nyugtató injekció iránti túlérzékenység, 
 nem kellő érzéstelenség esetén gégegörcs, 
 asztmásokon hirtelen nehézlégzés fellépése, 
 rekedtség, 
 szövettani mintavétellel, idegentest eltávolítással járó kisebb vérzés (átlag minden 5000 

vizsgálatra esik 1 súlyosabb vérzés), 
 mellüregi levegőképződés (PTX), amely esetleg leszívást igényelhet (nagyon ritkán előforduló 

szövődmény) 
 a gége, légcső és hörgők eszközös sérülései rendkívül ritkák, komolyabb következményekkel nem 

járnak. 
 tüdőgyulladás 
 hypoxia 
Kérjük (mezőkben X-vel)válaszoljon az alábbi kérdésekre 
 
 
Dr. ..................................... a mellékelt tájékoztató alapján felvilágosító beszélgetést folytatott velem, 
amelynek során minden engem érdeklő kérdést feltettem. 
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Alulírott             tanúsítom,hogy engem  dr. ……………………………………… kellő mértékben felvilágosított az 
alábbiakról: 
1. A betegségemről, mely kórisme szerint (magyarul, esetleg latinul):  
2.A javasolt gyógymódról, mely (magyarul):  
Annak kockázatairól a fenti tájékoztató alapján részletes tájékoztatást kaptam. 
és a helyette alkalmazható gyógymódokról, mint: 
valamint azok ismert kockázatairól és következményeiről, ismertette az ajánlott és más szóbajövő kezelési eljárás 
előnyeit, illetve hátrányait is. 
A műtéthez érzéstelenítésre, altatásra van szüksége, melynek biztosítása a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Kórház és Egyetemi Oktató Kórház feladata. 
a.) Az Ön érzéstelenítését, illetve altatását a kórházzal megbízási szerződési jogviszonyban lévő 
……………………………… 
 Bt., Kft., Kht., egyéni vállalkozó, ezen belül is Dr. ………………………………………………………………… 
fogja elvégezni. 
b.) Az Ön érzéstelenítését, illetve altatását a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház 
Központi 
 Anaesteziológiai és Intenzív Terápiás Osztályának orvosa és szakdolgozója fogja elvégezni. 

Tájékoztatjuk arról, hogy kórházunkban a közalkalmazotti jogviszonyban dolgozó munkatársak mellett a 
kórházzal vállalkozási szerződésben álló orvosok és szakdolgozók is tevékenykednek. ĺgy az Ön gyógykezelése 
kapcsán (műtétek-, diagnosztikai és therápiás beavatkozások) Önt a kórházunkkal vállalkozási jogviszonyban 
lévő munkatárs is elláthatja. Ezt a tényt az Önre vonatkozó egészségügyi dokumentációk tartalmazzák. 
Amennyiben ezzel kapcsolatos részletes felvilágosítást kér, úgy ezt 
a kezelőorvosa vagy osztályos orvosa megadja. 

3. A javasolt gyógymód kockázatairól, lehetséges gyakoribb és a ritkán, de előforduló szövődményeiről és 
várható következményeiről szóban feltett kérdéseimre is megfelelő választ kaptam, és kellő idő állt 
rendelkezésemre ahhoz, hogy szabadon döntsek arról, milyen kezelést szeretnék. Tájékoztattak arról, hogy 
kezelőorvosom folyamatosan kész engem állapotomról, illetve annak változásairól megfelelően tájékoztatni. 
4. Tájékoztatjuk arról, hogy kórházunkban a közalkalmazotti jogviszonyban dolgozó munkatársak mellett a 
kórházzal vállalkozási szerződésben álló orvosok és szakdolgozók is tevékenykednek. ĺgy az Ön gyógykezelése 
kapcsán (műtétek-, diagnosztikai és therápiás beavatkozások) Önt a kórházunkkal vállalkozási jogviszonyban 
lévő munkatárs is elláthatja. Ezt a tényt az Önre vonatkozó egészségügyi dokumentációk tartalmazzák. 
Amennyiben ezzel kapcsolatos részletes felvilágosítást kér, úgy ezt a kezelőorvosa vagy osztályos orvosa 
megadja. 

  ................................................................................................... 

  a felvilágositást végző orvos aláirása  

Miskolc,.……………………………………………………………….. 
                               A beteg vagy törvényes képviselőjének aláírása (1) 
                               Születési ideje: 
                              Születési helye   
                              Lakcíme: 

 
1 cselekvőképesség hiányában, vagy korlátozottan cselekvőképesség esetén a  beteg helyett CSAK a  
törvényes képviselő (hozzátartozó) írhatja alá vagy a beleegyezés jogának gyakorlása - közokiratban,teljes 
bizonyító erejű magánokiratban,vagy írásképtelensége esetén két tanú együttes jelenlétében megtett 
nyilatkozattal - megnevezett cselekvőképes személy nem törvényes képviselő. 
Az Eü. törvény 15§(5) bekezdése szerint az intenziv beavatkozásokhoz a beteg, írásbeli,  vagy - amennyiben erre 
nem képes - két tanú együttes jelenlétében, szóban, vagy más módon megtett nyilatkozata szükséges.  
 
....................................................                                                                               
........................................................... 
(1)Tanú aláírása                                                                                             (2) Tanú aláírás 
(1) Tanú neve:....................                                                                            (2)Tanúneve:..................... 
Születési dátum:........................................                                                    Születési dátum 
 

 

 


