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Polypectomia elvegzesehez beleegyezo. nyilatkozat

Kedves beteg!

Kezeloorvosa az Onon elvegezett endoszk6pos (tiikrozeses) vizsgalat alkalmaval igazolt polyp
eltavolitasat javasolta, amihez az On beleegyezese sziikseges. Ahhoz, hogy donteni tudjon, a
tajekoztat6ban felvilagositjuk a beavatkozas jelentosegerol, m6djar61 es esetleges
szovodmenyeirol.
Altemativ lehetoseg a polyp miiteti uton tOrteno eltavolitasa.

A beavatkozas celia es kivitelezese:
A beavatkozas lehetove teszi, hogy az orvos a beteget az endoszk6pia soran igazolt polypjat61 mely rakmegelozo (vagy mar epp rakossa val6) allapot - miitet elkeriilesevel megszabaditsa, es
pontos szovettani diagn6zishoz jusson.
Elokeszites:
Csak egeszen tiszta tapcsatomaba vegezheto el a vizsgalat, igy az elokeszites elengedhetetlen
feltetele a sikeres vizsgalatnak.
Felso tapcsatoma polypectomiaja eseten, az On gyomranak iiresnek kell lennie, ezert a
vizsgalatot megelozo este 10 6ra utan nem fogyaszthat semmit.
Vastagbel polypectomiaja eseten a vizsgalat elott ket nappal csak folyekony-pepes etelt (pld.
fozelek, joghurt, iv6levek) fogyaszthat. A vizsgalatot megelozo napon koplalni kell. A kiirt
beltisztit6 folyadekot az utasitas szerint beveszi (pl.: X-PREP, Pico-prep ), s ezt kovetoen 4 liter
folyadekot kortyolgasson el (tea, szensavmentes asvanyviz, viz). Delben csak a leves levet
fogyaszthatja el. Ha a hashajtasnak delben meg nines eredmenye, 20 csepp Guttalax, vagy mas
hashajt6 bevetele ajanlott. A beltisztit6 melle nem ajanlott tejet, rostos gyiimOlcslevet, szensavas
iiditoket, szensavas asvanyvizet fogyasztani!
Masnap reggel kell jelentkezni vizsgalatra- beutal6val, beleegyezo nyilatkozattal es ket hetnel
nem regebbi haemostasis parameterekkel (thrombocyta, prothrombin- INR, PTI, vagy verzesi
ido, alvadasi ido es vercsoport + Rh.)
Veralvadas gatl6 szerek szedese eseten orvosaval egyeztessen a gy6gyszer kihagyasanak
m6djar61.
Colonoscopos vizsgalat eseten a vizsgalat elott megkapja a beonteseket. K6rhazban fekvo beteg
· elokeszitese az osztalyon tOrtenik.

A beavatkozas:
Az endoszk6p munkacsatomajan keresztiil bevezetett izolalt acelhurokkal nyelenel, vagy
alapjanal meghurkolt polypot magasfrekvenciaju aram segitsegevel levagjuk. (Elozetesen a
beteget elektromosan foldeljiik.) A beavatkozas teljesen fajdalommentes. Az igy kinyert polypot
szovettani vizsgalatra kiildjiik. A szovettani vizsgalat eredmenye kb. 14 nap mulva varhat6.
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Lehetseges szovodmenyek:
Teljes kockazatmentes eljarast egyetlen orvos sem igerhet. El6fordulhat verzes, belsertiles,
melyek miatt sebeszeti beavatkozas is sztiksegesse valhat- 1.000 vizsgalatb61 1 esetben.
A polypectomia utan a beteget 24 6rara osztalyon observaljuk (megfigyeljtik).

A lehetseges kockazatok csokkentese erdekeben kerjiik, bogy feleljen az alabbi
kerdesekre:
l.Tud-e verzekenysegi hajlamr61? (kisebb sertilesek, foghuzas utan)

tgen

2.Tud-e valamilyen gy6gyszer iranti tulerzekenysegr61?
Haigen ------------~--------------

tgen

3.Fenn all-e terhesseg Onnel? \

tgen

nem
nem

nem

4.Szenved-e idtilt (kr6nikus) megbetegedesben? (pld. epilepsia, zoldhalyog, magas vemyomas,
cukorbetegseg stb.)
tgen
nem
Ha igen: ___________________________
5.Veralvadast gatl6 szert, mint pl. Syncumar, vagy szalicilatot szed-e?
tgen
nem
6.Van-e betiltetett szivritmus szabalyoz6ja (pace-maker)?

tgen

nem

KERDEZZEN MINKET, ha valamit nem ertett meg, ha a vizsgalatr61, vagy valamilyen mas,
ritkan el6fordul6 kockazatr61 tobbet kivan m~gtudni. SZIVESEN ADUNK FELVILAGOSiTAST
MINDEN KERDESERE.
A beteg nyilatkozata a tajekoztato elolvasasa utan, vagy ismertetese utan:
Kezel6orvosa a tajekoztatasban lev6 utasitasok alapjan velem mindent megbeszelt, kerdeseimre
valaszt adott. Nines tobb kerdesem.
A javasolt beavatkozasba

beleegyezem

nem egyezem bele

Elutasitasom lehetseges hatranyair61 a beavatkozassal kapcsolatban felvilagositast kaptam.

beteg alairasa
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orvos alairasa
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