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KÉRJÜK OLVASSA EL FIGYELMESEN! 
 
Kedves Páciensünk! 
 
A polypok rendszerint jóindulatú daganatok. Azonban idővel rosszindulatúvá válhatnak, ezért a polypokat idejében el 
kell távolítani és szövettani vizsgálatot kell végezni. Bizonyos méret alatti polypok eltávolítása történhet egy optikai 
eszköz (az endoszkóp) segítségével, amelyet a szájon és a nyelőcsövön keresztül a gyomorba vezetnek. Levegő 
befújásával lehetővé válik a gyomor áttekintése. Az endoszkópon bevezetett hurokkal a polypot szorosan megfogják 
és az alapjánál elektromos áram segítségével leválasztják (lásd. 1. ábra). A művelet fájdalmatlan és a leválasztás 
helyét (a polyp nyelét) elektromos áram segítségével elhegesítik. Végül a polypot speciális eszközökkel vagy szívással 
az endoszkóp végéhez tapasztva ki a gyomorból, majd szövettani vizsgálatnak vetik alá. Több polyp fennállása esetén 
is előfordul, hogy egy kezelés során csak egy polypot tudnak eltávolítani, így szükség lehet újabb beavatkozásra. 
Bizonyos esetekben lézer is alkalmazható polypok eltávolítására. 
Szükség esetén a garatot érzéstelenítik és/vagy nyugtatószert adnak. 
 
Lehetséges komplikációk: 
 
A kezelés sikerét és abszolút kockázatmentességét egyetlen orvos sem garantálhatja. 
Ritka esetekben a polyp eltávolítása utóvérzésekhez vezethet, amely újabb beavatkozást tehet szükségessé. 
Ritkán szervi sérülések történhetnek, amelyet vagy maga az eszköz, vagy a levegő befújása okozhat. 
Önmagukban jelentéktelen sérülések is súlyos életveszélyes következményekkel járhatnak pl. vérmérgezés (szepszis) 
következtében, ha szerencsétlen körülmények összejátszása áll fenn. A nyugtatószerre kialakuló túlérzékenységi 
reakciók éppúgy, mint a szív-, keringési rendszer zavarai nagyon ritkák. 

 
1. ábra 

 
Hogy a beavatkozás kockázata a lehető legkisebb legyen, kérjük, válaszoljon a következő kérdésekre: 
 
1. Tapasztalt – e fokozott vérzékenységi hajlamot kisebb sérülések után, vagy foghúzás esetén? 

  Igen    Nem 
 
2. Könnyen keletkeznek – e kék foltok Önön, vagy van – e valakinek hajlama ilyen foltokra a vér szerinti 
hozzátartozók között? 

  Igen    Nem 
 
3. Tud-e allergiáról (pl. szénanátha, asthma) vagy étel -, gyógyszer-, helyi érzéstelenítő, esetleg ragtapasz 
túlérzékenységi reakciókról? 

  Igen    Nem 
 
4. Ivarérett nők esetén : fenn áll – terhesség lehetősége? 

  Igen    Nem 



 
5. Ismert – e szív - , légzőszervi megbetegedése? 
(pl. szívelégtelenség, szívritmuszavarok, magas vérnyomás, asthma) 

  Igen    Nem 
 
6. Van-e beültetve (belső) protézise vagy szívritmus szabályozó (pacemaker)? 

  Igen    Nem 
 
7. Szenved – e valamilyen krónikus betegségben? (pl. zöldhályog, epilepszia) 

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

  Igen    Nem 
Ha igen milyen?  
 
9. Van – e laza, vagy rossz foga, vagy valamilyen fogpótlása? 

  Igen    Nem 
 
Tudnivalók a beavatkozást követően 
 
Abban az esetben, ha a beavatkozás során nyugtatószert kapott, a rá következő 24 órában reakciókészségének 
csökkenése miatt kérjük, ne vezessen gépjárművet, és ne dolgozzon gépekkel. 
Ha a polyp eltávolítása után hasfájást, vérhányást, vagy a végbélnyíláson át vér távozását észleli, haladéktalanul 
értesítse kezelőorvosát. Ritka esetekben utóvérzés több nappal a kezelés után is kialakulhat. 
 
A beavatkozás kilátásai 
 
Az endoszkópos polyp eltávolítás sikeressége a szövettani vizsgálat eredményétől függ. Ennek függvényében dől el az 
is, szükség van –e műtétre, illetve az, mennyi idő múlva kell utókezelést vagy kontroll vizsgálatot végezni. 
 
Kérjük kérdezze meg orvosát, 
 
ha valamit nem ért, vagy többet szeretne megtudni a vizsgálatról, esetleg más szóba jöhető vizsgálati módszerekről, az 
említett szövődményekről, amelyek csak ritkán fordulnak elő. 
Néha a kiegészítő beavatkozások (pl. injekció beadása) is járhatnak bizonyos kockázattal. Minden kérdésével 
kapcsolatban szívesen adunk felvilágosítást az elbeszélgetés kapcsán. Kérjük, tegyen fel minden kérdést, ami Önnek 
fontosnak tűnik. 
 
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 




