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Kedves beUg!
~ezelp~ryosa azt ajanlja, hogy 6non elvegeZZilk a vegbel endoscopos (tilkrozeses)
vizsg-l~tat A vizsgalathoz at On beleegyezese siiik~eges. Ahhoz, hogy donteni tudjon
a t~j~k4:~~t6ban felvila.gositjuk a vizsgalat jelentosegerol, m6djar61 es esetleges
szovodtn~rtye~ol.
.,.. ,_, ·.

.
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A .VitsmUat.celia:

A beltri!ktus uto ls6 20-25 centim eterenek nt erev eszkozzel val6 en doscopos
vitsgfi.lat~ra szo1gal6 eljaras. Ertnek so ran a. vegbei (latinul rectum ), illetve a szigmabel
utolso n6harty centimetere vizsgalhat6.
Avizsg{diit 1ehetove teszi, hogy az orvos felismerjen minden rendellenesseget a vegbel
. szakaszan1 s szukseg eseten a fenti belszakasz nyalkahartyab61, illetve az esetlegesen
talalt elvaltozasokb61 val6 mintavetelt (biopsia)~ illetve terapias beavatkozasok (pl.:
· po lipectom ia) elvegzeset. (m intavetel nem okoz panaszt).
Ellik~s.zites:

Csak egeszen tiszta vegbel vizsgalhat6, igy az elokeszites elengedhetetlen feltetele a
siketes v·izsgalatnak.
Elllioh~ hash ajtast kell vegezn i 2x20 csepp Guttalax csepp bevetelevel, majd 3-4 liter
folya~ekot kell elfogyasztani egesz napra elosztva. Masnap reggel kell jelentkeznie
vizsgalatta~ ah oI megk ap ja a tisztit6 b eon test.
K6rhazban fekvo beteg elokeszitese az osztalyon tortenik.

A -~izs1alat:
·
.Bal oldalfekvesbett az orvos egy merev eszkozt vezet be a vegbelbe. A vizsgalaf alatt
leveg~Jfltjunk

a belbe, ez szekelesi ingert, esetleg kisebb gorcsot okozhat.
A viz~g~laflO es 30 pete kozott vegz8dik .
. ·'~. ·:.:.:.'·'

1\{aaat~Has .v.izsealat .utan:
A Vii~gitm ~tatt etezhet kis fajdatmat. Ha a vizsgalat utan 6takkal is erezne fajdatmat,
gdrbslll, ·vtigy pedig a szek let6ben vert latna, azonnaJ lepjen erintkezesbe az
en d6seopo s osztAtlyal.

Eleth~ts

az endosCOpos otvos telefort()ft hthfotol peiitekig teggel8 es du. 4 ora kozott

a koth~ telefonjan: 0~53/351-444/16(ffitell.
ggyeb tdoben jelentkezzek a korhaz belgy6gyaszati oSitalyan.

Lehetse:;:es szovodntenyek:
Teljes kockazatmentes eljanist egyetlen orvos ·sem igerhet. A szovettani mintavetel
atm en eti ,, magat61 megsziin 5 k is verzessel jarhat. Elofordu lhat belserules 10.000
vizsga.latb 61 1 esetb en.
Azonban kisebb seruh~s is kedvezotlen koriilmenyek fenn allasa eseten
szovodmenyekkel jarhat, vagy eppen sebeszeti beavatkozast igenyelhet. Ezek aranya
azonban igen csekely.

A lehetseees kockazatok csokkentese erdekeben kcrjiik, ho::y feleljen
az alabbi kerdesekre:
· ,
1. Tud~e verzekenysegi hajlamr61? (kisebb seriilesek, foghuzas utan)

tgen

2. Tud-e valamilyen gy6gyszer iranti tUlerzekenysegrol?

tgen

nem
nem

Haigen -----------------------""'"-------3. Fenn all-e terhesseg 6nnel?

nem

tgen

4. Szenved-e idiilt (kr6nikus) megbetegedesben? (pld. epilepsia, zoldhalyog, magas
vernyom as, cukorbetegseg stb.)
igen
nem
Haigen: _______________________________ _
5. Veralvadast gatl6 szert, mint pl. Syncumar, vagy szalicilatot szed-e?
tgen
nem
tgen

6. Van-e beiiltetett szivritmus szabalyoz6ja (pace-maker)?

nem

KERDEZZEN MINKET, ha valam it nem ertett meg, ha a vizsgalatr61, vagy valam ilyen
mas, ritkan elofordul6 kockazatr6l tobbet kivan megtudni. SZiVESEN ADUNK
FELVILA GO SITAST MINDEN KERDESERE.
A beteg nyilatkozata a tajekoztat6 elolvasasa utan, vagy ismertetese utan:
Kezeloorvos a tajekoztatasban leva utasitasok alapjan velem mindent megbeszelt,
kerdeseimre valaszt adott. Nines tobb kerdesem .
A javasolt vizsgalatba

beleegyezem

nem egyezem bele.

Elutasihisom lehetseges hatninyair6l a vizsgalattal kapcsolatban felvilagositast kaptam.
Datum :

beteg ahiirasa

F358:'1

orvos alainisa
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