
BELEEGYEZO NYILATKOZAT 

A kovetkez6 kontrasztanyagos vizsgalathoz: urographia. 

Alulirott. .......... ...... ....... ... ...... .. ............ ..... .... .... ..... ................ .... (sztil. : .... .... 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 (j6dtartalmu) kontrasztanyaggal 
vegzend6 vizsgalat vegrehajtasa sztikseges. 

2) Tajekoztatast kaptam arr61, hogy e vizsgalat kovetkezmenyekent, szov6dmenyekent 
fellephet: atmeneti rosszullet, allergias reakci6, ritkan orvosi kezelest, beavatkozast igenyl6 
allapot, egeszen kiveteles esetben halalas szov6dmeny. 

3) Az orvos altai adott felvilagositassal osszefl.iggesben (a vizsgalat kockazatair61, lehetseges 
szov6dmenyeir61 es varhat6 kovetkezmenyeir61) a sz6ban feltett kerdeseimre tole megfelel6 
valaszt kaptam es megfelel6 id6 alit rendelkezesemre ahhoz, hogy dontsek arr61 
gy6gyulasom erdekeben beleegyezem-e a vizsgalatba vagy sem. 

4) A fenti tajekoztatas alapjan kell6 merlegeles utan: 

~ belegyezem*, hogy rajtam a rontgen kontrasztanyaggal vegrehajtand6 vizsgalatot 
elvegezzek. 

~ nem egyezem bele*, hogy rajtam a rontgen kontrasztanyaggal vegrehajtand6 vizsga1atot 
elvegezzek. (A megfelel6 ahihuzand6.) 

Tudomasul birok arr6l, hogy amennyiben a vizsgalatot visszautasitom a kezel6orvosomat felel6sseg 
nem terheli az ennek kovetkezteben bekovetkez6 szov6dmenyekert, illetve a gy6gyeredmeny 
alakulasaert. 

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

kezel6orvos 

asszisztens 

Nagyk6ros, 20 .... ev .. .. h6 .. . nap. 
F 136/1 

paciens (v. tarvenyes kepvisel6) 

Oldalszam: 1/1 



Vesefestes- Urographia 

Az urognifias vizsgalatot leggyakrabban azert vegzik, hogy lathat6va tegyek a vesek 

tiregrendszeret, a hugyvezeteket es a hugyh6lyagot. Pontosan meg lehet hatarozni a gyanitott 

vesek6 helyet. Kovetkeztetni lehet a vesek mukodesere es arra, hogy a k6 milyen mertekben 

akadalyozza a vizelet elfolyasat. 

Egyeb betegsegekre, peldaul a hugyutak daganatos betegsegeire vagy a komyez6 szervek 

betegsegeire is lehet kovetkeztetni, de ilyen esetekben ez a vizsgalat a korszerubb kepalkot6 

diagnosztikai m6dszerek mellett mar alarendelt j elent6segu. 

Az urografia soran a j6dtartalmu kontrasztanyagot a venan (gyujtoeren) kereszttil a veraramba 

juttatjak, majd a vese innen valasztja ki a hugyutakba. 

A rontgenkepen abrazol6dik a kontrasztanyag kivalasztasa kovetkezteben kirajzol6d6 tiregrendszer 

es hugyvezetek. Egy-egy adott id6pillanatban hagyomanyos rontgenfelvetel kesztil. Tobb 

felvetelsorozatb61 al16, idoigenyes vizsgalat, mikozben testhelyzet-valtoztatasra kerhetik meg, a 

felvetelek elkeszitesekor olykor sztikseg van a lelegzet visszatartasara is. 

El6fordulhat, hogy tObbszor visszahivjak a vizsgal6helyisegbe, hogy megnezzek, 

kontrasztanyag valaszt6dott ki 1-2 6ra alatt az tiregrendszer 

A kontrasztanyag hanyingert, emelygest okozhat, ezert a vizsgalatra ehgyomorral menni. 

menny1 

fele. 

A fejl6d6 magzat ktilonosen erzekeny a rontgensugar okozta karosodasokra, ezert a n6k 

terhessegtiket vagy annak lehet6seget feltetlentil jelezzek a vizsgalat el6tt. 

Az alkalmazott kontrasztanyag allergias reakci6t okozhat! Errol a vizsgalat el6tt pontos 

tajekoztatast kap, irasban is. A tajekoztat6t elolvasva, a 

szemelyzet sz6beli tajekoztatasat is kerheti, majd 

belegyezeset a vizsgalatba irasos formaban is meg kell 

adni. A tudott j6derzekenyseget szinten jelezni kell a 

vizsgal6 orvosnak. A tuszuras helyen verzes, 

b6rbeverzes, gyulladas keletkezhet. 

Az allergias reakci6 rendszerint ritka es enyhe, pl. 

b6rpir, csalankitites, b6rviszketes jelentkezik, de a 

kontrasztanyag-allergia egyeb gy6gyszer- es 

vegyszerallergiakhoz hasonl6an 

eletveszelyes szov6dmenyek, lin. 

kialakulasahoz is vezethet. 

sulyos, akar 

anafilaxias sokk 

Bar a vizsgalattal jar6 sugarterheles alacsony es az 

allergias reakci6 is viszonylag ritka, megis csak akkor 

vegzik el, ha az altala nyert informaci6 feltetlentil 

sztikseges a kezeleshez, esetleg megvaltoztatja az 

alkalmazott terapiat. 


