
Dokumentált betegtájékoztató 
(Alapinformációk a felvilágosításhoz) 

 
 

ERCP 
(Endoszkópos Retrograde – Cholangio Pankreatographia) 

 
A hasnyálmirigy és/vagy epeutak ábrázolása esetlegesen a papilla behasításával és / vagy további beavatkozásokkal 
egybekötve. 
 
A beteg adatai: #!NEV; 
Születési idő: #!SZULIDO; 
Anyja neve: #!BANYJANEVE; 
TAJ-szám: #!TAJ; 
Lakcím: #!BIRSZAM; #!BVAROS;, #!BUTCA; 
 
 
KÉRJÜK FIGYELMESEN OLVASSA EL! 
 
Kedves Páciensünk! 
 
A javasolt vizsgálati módszer lehetővé teszi, hogy pontosabban megállapítsuk panaszainak okát, illetve segíthet a 
kóros elváltozások korai felismerésében. Az orvosa beszélni fog Önnel a vizsgálat előtt a tervezett intézkedések 
szükségességéről és kivitelezéséről. Ahhoz, hogy dönteni tudjon, ismernie kell a vizsgálattal járó jellemző kockázati 
tényezőket és a lehetséges következményeket. Ez a betegtájékoztató segíthet az orvosával való megbeszélés 
előkészítésében és a legfontosabb pontok dokumentálásában. 
 
Hogyan történik a vizsgálat? 
 
Egy hajlékony optikai eszközt (endoszkópot) vezetnek le a szájon, nyelőcsövön, gyomron és patkóbélen keresztül az 
un. papilláig (a hasnyálmirigy – és epevezeték közös beszájazása a patkóbélben) (1. ábra) 
Egy katéteren keresztül kontrasztanyagot juttatunk a papillába, amely lehetővé teszi a vezetékrendszer ábrázolását 
röntgenátvilágítás segítségével. 
A vizsgálat pontosabbá tétele vagy további beavatkozások (pl. kőeltávolítás, szűkület megszüntetése, az epe-, vagy 
hasnyálmirigy szekrétumának elvezetése) szükségessé tehetik a papilla behasítását (papillotomia). Ehhez egy, az 
endoszkópon keresztül bevezetett elektromos vágóeszközt használnak (papillotom) (2. ábra) 
A vezetékrendszer ábrázolását, a papilla behasítását és egyéb beavatkozásokat csak ritka esetben akadályozhatják 
bizonyos testi rendellenességek. 
Szükség esetén a tükrözés során mind a papillából, mind a vezetékből szövetminta nyerhető. A szövetminta vétele 
fájdalmatlan, de maga a vizsgálat, a papilla behasítása és további beavatkozások kellemetlenek, sőt fájdalmasak 
lehetnek., ezért a páciensek rendszerint fájdalom – és / vagy nyugtató injekciót kapnak, valamint kiegészítésül a 
vékonybél mozgásait csökkentő gyógyszert. 
 
Milyen további kezelési lehetőségek jönnek szóba? 
 
A vizsgálat eredményétől függően a következő terápiás beavatkozások válhatnak szükségessé: 
– Kövek letávolítása az epe- és/vagy hasnyálmirigy vezetékből. A nagyobb kövek, amelyek megnyitott papillán 

keresztül nem távoznak maguktól, vagy egy kis kosár segítségével, mechanikusan vagy lökéshullámokkal 
szétzúzhatók. (3. ábra) 

– Műanyag - vagy fémcsövek (protézis, sztent) behelyezése a vezetékrendszerbe. Ezáltal lehetővé válik a szűkület 
átmeneti vagy tartós áthidalása és / vagy hasnyálmirigy szekrétumának a vékonybélbe való elvezetése.(4. ábra) 

– A vezetékrendszer szűkületeinek mechanikus tágítása (dilatáció). A dilatációhoz egyre növekvő átmérőjű 
műanyag rudacskákat csúsztatnak endoszkópos kontroll mellett a szűkült részen át. Alternatív megoldásként a 
szűkült területre egy ballont vezetnek be, amely levegő vagy víz befújásával feltágítja a szűkületet. 

 
Milyen előkészületetek szükségesek a vizsgálathoz? 
 
A megbízható vizsgálat és a terápiás beavatkozások feltétele, hogy a felső emésztőtraktus ételmaradékot ne 
tartalmazzon. Ezért a vizsgálat éhgyomorra történik, ami azt jelenti, hogy legalább a vizsgálatot megelőző 5 órában 
sem étel, sem ital nem fogyasztható. 

 
Milyen kockázati tényezőkkel (szövődményekkel) lehet számolni? 
 



Manapság a hasnyálmirigy – és / vagy epeutak vizsgálata, a papilla behasítása és az egyéb terápiás beavatkozások 
alacsony kockázattal járó rutin eljárásnak tekinthetők. Azonban a legnagyobb gondosság ellenére egyedi esetekben 
előfordulhatnak komplikációk, amelyek akár életveszélyessé is válhatnak. A kockázat magasabb bizonyos (túlsúlyos) 
testalkatú pácienseknél, vagy pl. korábbi operációk után. 

 
A következő komplikációkkal számolhatnak: 
– Ritkán a hasnyálmirigy fájdalmas, akut gyulladása, különösen a papilla behasítása, vagy egyéb beavatkozások 

után. Ez a gyulladás gyógyszeres kezelés hatására gyorsan lecseng. 
– Ritkán az epeutak akut, lázzal járó gyulladása is kialakulhat, amely súlyos estben vérmérgezéshez (szepszishez) 

vezethet. Antibiotikumok adásával ez a szövődmény többnyire elkerülhető, illetve hatásosan kezelhető. 
– Ritkán vérzés léphet fel, elsősorban a papilla bemetszése, ill. egyéb beavatkozások után. Ez többnyire magától 

megszűnik, ha mégsem, az endoszkópon keresztül bejuttatott vérzéscsillapító gyógyszerekkel kezelhető. Műtét 
vagy transzfúzió csak ritka esetben válik szükségessé. 

 

                         
1. ábra                              2. ábra                              3. ábra                              4. ábra 

 
– Nagyon ritkán transzfúziós szövődmény, lehet fertőzés pl. hepatitis vírusokkal (következménye májgyulladás) 

illetve extrém ritkán HIV vírussal (késői következményes AIDS kialakulásával. 
– Ritkán az emésztőtraktus falának, a gégefőnek vagy a légcsőnek a sérülése következhet be (endoszkóppal vagy 

más szükséges kiegészítő eszköz), amely legsúlyosabb esetben akár perforációhoz is vezethet, elsősorban a papilla 
bemetszése vagy egyéb beavatkozások szövődményeként. Műtét is szükségessé válhat, amelynek szintén megvan 
a saját kockázata. 

– Ritkán károsodhat a légzésfunkció, esetleg légzésmegállás alakul ki. Nagyon ritkán szív-, keringési zavarok 
léphetnek fel kontrasztanyag, fájdalomcsillapító vagy nyugtatószer adása után, vagy kontrasztanyag (gyógyszer, 
helyi érzéstelenítő túlérzékenységi reakció következményeként. A vizsgálat / beavatkozás alatti és utáni orvosi 
felügyelet azonban ennek a veszélyét jelentősen csökkenti. 

– Nagyon ritkán a vizsgálat előtt, alatt, után a szállításból (elhelyezésből) adódó sérülések alakulhatnak ki, vagy laza 
fogak esetén a fogsor sérülése jelentkezhet. 

 
Kell – e későbbi komplikációkkal számolni? 
 
A papilla bemetszése és a további beavatkozások némely esetben késői szövődményekhez vezethetnek. Ekkor 
azonnali orvosi ellátás szükséges, lehetőség szerint ismételt tükrözéssel egybekötve. 
A későbbi komplikációk lehetnek: 
Utóvérzések vagy a felső emésztőtraktus sérülésére utaló jelek: ezek ritka esetben több nappal a kezelést követően 
jelentkezhetnek. 
Nagyon ritka esetekben fájdalmas epeelfolyási zavar alakulhat ki visszamaradt vagy újraképződött kövek 
következményeként némely esetben sárgasággal, az epeutak gyulladásával és mérgezésével társulva. 
 
Nagyon ritkán a behelyezett műanyag- vagy fémcsövek félrecsúszhatnak. Ennek következményeként az 
emésztőtraktus sérülhet, amely hasfájással, vérzéssel, ill. hashártyagyulladással járhat. 
Általában a félrecsúszott protézisek endoszkópos úton eltávolíthatók. Ha ez mégsem lehetséges, és a protézis nem 
távozik természetes úton a végbélnyíláson keresztül, szükségessé válhat műtét hasi feltárással, vagy egy újabb protézis 
bevezetése. Hetek – hónapok múlásával a behelyezett protézisek eldugulhatnak, melynek következményeként 
hasfájás, láz és / vagy sárgaság alakulhat ki. Többnyire sikerül endoszkópos úton kicserélni a protézist és újra 
biztosítani emésztőnedvek szabad áramlását. 
 
Mi a haszna a műszeres vizsgálatnak / beavatkozásnak? 
 
Az ERCP és az esetleges szövetminták szövettani vizsgálata segítségével az epe- és a hasnyálmirigy vezetékek kóros 
elváltozásai nagy biztonsággal felismerhetőek. 
A papilla bemetszése gyakran végleges terápiás megoldást jelent, vagy további diagnosztikus és terápiás 
beavatkozásoknak teremti meg a lehetőségét. Egyéb beavatkozások, mint pl. a kőeltávolítás vagy protézis 
behelyezése, szintén végleges megoldást jelenthet. Néha a kezeléseket többször ismételni kell. 
 
Mire érdemes figyelni? 
 



A vizsgálat során nyugtató injekciót kapott, legalább a vizsgálatot követő 1 órában ne fogyasszon ételt, italt. A 
későbbiekben feltétlenül kövesse kezelőorvosának javaslatait étkezési és egyéb kérdésekkel kapcsolatban. 
 
Abba az esetben, ha nyugtató- vagy fájdalomcsillapító injekciót kapott, legkorábban 24 óra elteltével vehet részt 
aktívan az utcai közlekedésben. Ugyanezen idő alatt lehetőleg ne dolgozzon balesetveszélyes helyeken. 
Ambulánsan végzett tükrözés esetén lehetőség szerint kísérő személy jelenlétében távozzon és kérdezze meg orvosát, 
hogy otthonában szükséges –e felügyelő személy jelenléte egy bizonyos időtartamra. 
Ha tükrözés után fájdalom lép fel vagy egyéb panaszai jelentkeznek (pl. szédülés, rosszullét, hányinger, vérhányás), 
esetleg vér távozik a végbélnyílásán keresztül, haladéktalanul értesítse kezelőorvosát. 
 
Szükséges – e kontroll vizsgálat? 
 
A tükrözés, a kezelés és az esetleges szövetminta eredménye alapján kontrolvizsgálatra, vagy ismételt beavatkozásra 
lehet szükség. Erről Önt és a további kezelést végző orvost is tájékoztatni fogjuk. 
 
Milyen kérdések merülhetnek még fel a felvilágosító beszélgetés kapcsán? 
 
Az orvosával folytatott elbeszélgetésben mindenre kérdezhet, ami Önnek fontosnak vagy tisztázatlannak tűnik, pl. 
I. Mennyire szükségszerű és sürgős a vizsgálat / beavatkozás? 
II. Vannak – e más alternatív vizsgálati, kezelési módszerek? 
III. Van- e olyan rizikótényező, ami az Ön esetében speciálisan magasabb és nincs említve a tájékoztatón? 
IV. Van-e értelme az autotranszfúziónak? (saját vér gyűjtésének, majd visszajuttatásának) 
 
Fontosabb kérdések, 
Amelyeket kérjük, gondosan válaszoljon meg, hogy a veszélyforrásokat idejében felismerjük és az Ön esetében 
esetleg fennálló speciális kockázati tényezőket felbecsülhessük. 
 
1. Van-e valamilyen véralvadási zavara?  
(pl. gyakori orrvérzés, véraláfutásra / kék foltra / való hajlam. 

  Igen    Nem 
 
2. Szed-e alvadásgátló gyógyszert? (pl. Syncumar, Aspirin) 

  Igen    Nem 
 
3. Tud-e allergiáról (túlérzékenységi reakcióról)? 
(pl. asthma, szénanátha, gyógyszer, helyi érzéstelenítő, étel-, tapasz allergia stb.) 

  Igen    Nem 
 
4. Van-e szív-, keringési rendszer, vagy tüdőbetegsége? 
(pl. szívbillentyű-betegség, magas vérnyomás, asthma) 

  Igen    Nem 
 
5. Van-e akut vagy krónikus fertőző betegsége (pl. hepatitis, AIDS), vagy más komoly krónikus betegsége 
(zöldhályog, epilepszia, bénulások) 

  Igen    Nem 
 
6. Ismert-e valamilyen anyagcsere betegsége? (pl. cukorbetegség) 

  Igen    Nem 
 
7. Van-e pacemakere vagy valamilyen fém implantátuma? (pl. izületi protézis) 

  Igen    Nem 
 
8. Van-e laza foga vagy valamilyen fogpótlása? (pl. tömött fog, korona, híd, kivehető protézis) 

  Igen    Nem 
 
9. Ivarérett korban lévő nők esetén! Fennállhat-e terhesség lehetősége? 

  Igen    Nem 
 
10. Volt-e már korábban szív, tüdő, gyomor vagy bélműtéte? 

  Igen    Nem 
 
Orvosi feljegyzések a beteggel való beszélgetés kapcsán  



(pl. speciális rizikótényezők és az ezzel kapcsolatos lehetséges komplikációk, a beleegyezés korlátozása, pl. 
transzfúzió tekintetében, a vizsgálat/kezelés elutasításából adódó esetleges hátrányok, az elutasítás okai, gondozott 
beteg). 
  
 
 
Dátum 
  
Az orvos aláírása 
 
A beteg beleegyező nyilatkozata 
 
Dr…………………………………………kielégítően felvilágosított a tervezett vizsgálatról és az esetleg szükségessé 
váló további beavatkozásokról. A beszélgetés kapcsán feltehettem minden, számomra fontosnak tűnő kérdést a 
vizsgálat módjáról és jelentőségéről, a speciális rizikótényezőkről és a lehetséges komplikációkról, valamint a 
szükséges kiegészítő beavatkozásokról. 
További kérdéseim nincsenek megfelelő felvilágosítás és gondolkodási idő után a tervezett vizsgálat elvégzésébe 
beleegyezem. 
Szintén egyetértek az előre nem látható, de esetleg szükségessé váló kiegészítő beavatkozások elvégzésével. A 
beleegyezésem vonatkozik az esetleges vértranszfúzióra is. 
 
Dátum:  
  
A beteg aláírása 
 
A tükrözés elutasítása esetén: 
 
A javasolt vizsgálatot kielégítő felvilágosítás ellenére elutasították. A beteget tájékoztattuk az ebből adódó lehetséges 
hátrányokról. 
 
Dátum: 
     
                Orvos aláírása  Beteg aláírása 
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