BELEEGYEZO NYILA TKOZAT

A kovetkez6 kontrasztanyagos vizsgalathoz:

irrigoscopia

Alulirott. ............................. ........................................ (sziil.: ........... ev .......... ... h6 ...... ....nap)
jelen
nyilatkozat alairasaval tanusitom, hogy eng em Dr. ....... ................... ... ... ................................... ..
a .... ....................................................... osztaly (szakrendeles) orvosa megfelel6, szamomra erthet6
es kielegit6 m6don tajekoztatott az alabbiakr6l:
1) Kezel6orvosom felvilagositott arr61, hogy raj tam rontgen kontrasztanyaggal vegzend6
vizsgalat vegrehajtasa sziikseges.
2) Tajekoztatast kaptam arr6l, hogy ezen vizsgalat kovetkezmenyekent, szov6dmenyekent
fellephet: atmeneti rosszullet, allergias reakci6, ritkan orvosi kezelest, beavatkozast igenyl6
allapot, egeszen kiveteles esetben halalos szov6dmeny.
3) Az orvos altal adott felvilagositassal osszeftiggesben (a vizsgalat kockazatair6l, lehetseges
szov6dmenyeir61 es varhat6 kovetkezmenyeir61) a sz6ban feltett kerdeseimre tole megfelel6
valaszt kaptam es megfelel6 id6 allt rendelkezesemre ahhoz, hogy dontsek arr6l, hogy
gy6gyulasom erdekeben, beleegyezem-e a vizsgalatba vagy sem.
4) A fenti tajekoztatas alapjan kell6 merlegeles utan:
belegyezem *' hogy raj tam a rontgen kontrasztanyaggal vegrehajtand6 vizsgalatot
elvegezzek.
~ nem egyezem bele*, hogy raj tam a rontgen kontrasztanyaggal vegrehajtand6 vizsgalatot
elvegezzek.
* (A megfelel6 alahuzand6.)
~

Tudomasul birok arr61, hogy amennyiben a vizsgalatot visszautasitom a kezeloorvosomat felelosseg nem terheli az
ennek kovetkezteben bekovetkez6 szovodmenyekert, illetve a gy6gyeredmeny alakulasaert.

Alkalmazott rontgen kontrasztanyag: ................................................................. .... .......... .. .. ... .. ... ....... .. ... ... ....... ... ......... .

kezeloorvos

paciens(v. tOrvenyes
kepviselo)

asszisztens

Nagykoros, 20 ..... ... .ev .. ... .. h6 .... ... . nap.
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Vastagbelrontgen
(Irrigosc6pia)
Celja a vastagbel nyalkahartyajan leva fekelyes, gyu}ladasos folyamatok, a bel falab61 kiindul6
daganatok, sziiklileteket okoz6, illetve egyeb elvaltozasok rontgenvizsgalattal t6rten6 kimutatasa.
Ma mar a korszeriibb kt~palkot6 diagnosztika es gasztroenterol6giai m6dszerek birtokaban
jelentosege alarendelt, csokkent. A sikeres vizsgalathoz gondos elokeszites sztikseges (pl.
hashajtas , belmos6 folyadek elfogyasztasa a vastagbel kitisztitasara), mely a vizsgalatot kero orvos
utasitasa alapjan Wrtenik.
A vizsgalat soran a keperosito kepemyojen folyamatosan kovetheto a mozg6 kontrasztanyag utja,
de termeszetesen egy-egy adott idopillanatban hagyomanyos felvetel, all6kep is keszitheto. Tobb
felvetelsorozatb61 all6, idoigenyes vizsgalat. Onnek fel kell fekudnie a rontgenasztalra. Eloszor
kontrasztanyag nelktil nezik at a hasat, majd egy sikosit6val bekent, puha beonto csovet vezetnek
6vatosan a vegbelnyilasan kereszttil a vegbelebe.
Az irrigoszk6pia soran sugarfog6 anyagkent leggyakrabban barium tartalmu kontrasztanyagot
alkalmaznak, amit egy beontozsakba toltenek. A beonto zsak megemelesevel kontrasztanyag lassan
bearamlik a vastagbelbe es feltolti azt. A kontrasztanyag melle levegot is pumpalnak. ez az
ugynevezett kettos kontrasztos irrigoszk6pia. Ekkor a belfalak kifesztilnek, eltavolodnak egymast61,
igy a falra tapad6 kontrasztanyag finomabban kirajzolja a nyalkahartya redozetet es az azon lathat6
eltereseket. A vizsgalat kozben Wbbszor testhelyzetet kell valtoztatnia, esetleg megnyornkodjak a
hasat, hogy a kontrasztanyag mozgasat elosegitsek. A felvetelek elkeszitese kozben megkerhetik,
hogy tartsa vissza a lelegzetet. A vizsgalat vegeztevel a beonto zsakba visszafolyatjak a
kontrasztanyagot. Ezt kovetoen is atvilagithatjak meg a hasat, esetleg tovabbi felveteleket
keszitenek.
A terhesseget vagy annak gyanujat jelezni kell a vizsgalat elott. A fejlodo magzat ktilOnosen
erzekeny a rontgensugar okozta karosodasokra!
Mivel vizsgalat kozben levegot fujnak a
vastagbelbe, ezert kesobb puffadtnak erezheti
magat, szelgorcsei lehetnek, mig a gazok ki
nem tirtilnek. Ha
a vizsgalatot
koveto
napokban eros hasi gorcsei, fokoz6d6 hasfajasa,
laza lenne, forduljon kezeloorvosahoz.
A vizsgalatot kovetoen pihenjen par 6rat es
igyon sok folyadekot, hogy a hashajtas
kovetkezteben elvesztett vizet szervezete
mielobb p6tolhassa. A vizsgalat veszelye a
vastagbel sertilese, falanak kilyukadasa, fokent
akkor, ha a bel fala daganat vagy gyulladasos
betegseg kovetkezteben
elvekonyodott. Ez
nagyon ritka, de igen veszelyes szovodmeny,
ktilonosen akkor, ha a barium a hashartyara
kertil, mert sulyos hashartyagyulladast okoz.
Errol a vizsgalat elott pontos tajekoztatast kap, irasban is. A tajekoztat6t elolvasva, a szemelyzet
sz6beli tajekoztatasat is kerheti, majd beleegyezeset a vizsgalatba irasos formaban is meg kell
adnia.
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