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MÁJPUNKCIÓ AZ EPEUTAK ÁBRÁZOLÁSA ÉS AZ EPE ELVEZETÉSE  
(KIFELÉ, ILLETVE BEFELÉ) 

 
A beteg adatai: #!NEV; 
Születési idő: #!SZULIDO; 
Anyja neve: #!BANYJANEVE; 
TAJ-szám: #!TAJ; 
Lakcím: #!BIRSZAM; #!BVAROS;, #!BUTCA; 
 
KÉRJÜK FIGYELMESEN OLVASSA EL! 
 
Kedves Páciensünk! 
 
Ha az epeelvezetésben zavarok támadnak, sürgősen tisztázni kell a zavar okát (pl. az epeutak szűkülete vagy epekő). 
Szükségessé válhat a máj punkcióján keresztül az  epeutak röntgen-kontrasztanyagos vizsgálata. 
Súlyos epeelvezetési zavar esetén az epét egy katéteren keresztül elvezethetjük, és így elkerülhetővé válik a 
maradandó májkárosodás. A megbetegedés mibenlététől függően ez az ún. drenázs hosszabb időn keresztül is 
megvalósítható. 
 
A beavatkozás menete: 
 
Helyi érzéstelenítés mellett egy vékony tűt vezetnek a májba a bőrön keresztül és kontrasztanyagot adagolnak, hogy az 
epeelvezető vezetékrendszer a röntgenképen láthatóvá váljon. (lásd 1. ábra.) 
 
Az epe elvezetésére 2 módszer ismert: 
- A kifelé történő elvezetés során az elzáródott epeutat egy üreges tűvel szúrják meg. Ha az epe a tűn keresztül 
csöpögni kezd, a következő lépésben a tű üregén keresztül először egy vezetődrótot, majd ennek segítségével egy 
műanyag katétert vezetnek be az elzáródott epevezetékbe, így biztosítva az epe elvezetését a hasfalon keresztül a 
külvilágba. (lásd 2. ábra)  
- A belekbe (befelé) történő elvezetés során a patkóbélbe endoszkópot vezetnek a szájon keresztül, majd ennek 
segítségével szemellenőrzés mellett egy katétert vezetnek az epevezetékbe. Így a katéteren keresztül az epe a beleken 
keresztül vezetődik el. (lásd 3. ábra) 
 
Egyszerűsített sematikus ábra 
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Lehetséges komplikációk: 
 
Teljes kockázatmentességet egyetlen orvos sem garantálhat. 
A máj punkciója ritka esetben vérömleny kialakulásához, vagy az epe hasüregbe jutásához vezetnek. Már néhány 
csepp epe heves, jobb bordaív alatti fájdalmat okozhat. Ha a vizsgálat idején az epeutakban már gyulladás állt fenn, a 
beavatkozás ritka esetekben a testhőmérséklet emelkedését és hidegrázást okozhat. 
Mindenkinek tisztában kell lennie azzal, hogy önmagukban jelentéktelen sérülések is vezethetnek súlyos, esetleg 
életveszélyes szövődményekhez, ha a körülmények szerencsétlen láncolata úgy alakul, pl. sérülés (perforáció) 
vérmérgezéshez (sepsishez) vezethet. 
 
Kérjük, gondosan válaszoljon a következő kérdésekre, hogy egy nagyobb vérzés vagy túlérzékenységi reakció (pl. 
lokális érzéstelenítőre vagy kontrasztanyagra) kockázatát csökkenteni tudjuk. 
 
1. Jelentkezik-e fokozott vérzékenység már kis sérülések után vagy foghúzást követően? 

  Igen    Nem 
 
2. Könnyen alakulnak ki kék foltok a bőrén vagy van-e a vérrokonság körében erre hajlam? 

  Igen    Nem 
 
3. Tud-e allergiás betegségéről (pl. szénanátha) vagy érzékeny-e élelmiszerre, gyógyszerre, ragtapaszra vagy 
helyi érzéstelenítőre? 

  Igen    Nem 
 
4. Korábban volt-e ezen a területen röntgen-vizsgálata? 

  Igen    Nem 
 
5. A korábbi röntgenvizsgálat kapcsán előfordult-e bőrkiütés, viszketés vagy keringési reakció? 

  Igen    Nem 
 
6. Ivarérett korú nők esetében: fennállhat – e terhesség lehetősége? 

  Igen    Nem 
 
Mire kell ügyelni a vizsgálatot követően? 
 
A májpunkció után 2 órán át a jobb oldalán feküdjön. 
Amennyiben az epeelfolyás segítésére katétert helyeztek, néhány napig szigorú ágynyugalom javasolt, hogy a katéter 
elmozdulása vagy kicsúszása elkerülhető legyen. Ha a katéteren keresztül az epe elfolyása megszűnik, vagy vér 
távozik, haladéktalanul szóljon orvosának! Ugyancsak értesítse orvosát, ha a kórházból való távozást követően láza 
alakul ki. 
Kérjük, kérdezzen, ha  valamit nem ért, vagy többet szeretne tudni a vizsgálatról, a lehetséges komplikációkról és 
azok gyakoriságáról. A kiegészítő beavatkozások (pl. injekciók beadása) is járhatnak kockázattal. Készséggel adunk 
felvilágosítást az elbeszélgetés során. 
 
A beteg nyilatkozata az orvossal folytatott beszélgetés után: 
 
Dr………………………………………………….a betegtájékoztató útmutatásai alapján a mai napon minden 
tekintetben felvilágosított és minden , általam fontosnak tartott kérdésemet feltehettem. 
 
  nincsenek további kérdéseim és nem igényelek több gondolkodási időt. 
 
  beleegyezem a javasolt vizsgálatba és az esetleg szükségessé váló terápiás beavatkozásokba (pl. az 

aranyerek elhegesítése, polypok eltávolítása). 
 

  úgyszintén beleegyezem a kiegészítő és következményes beavatkozások elvégzésébe. 
 
Vagy 
 
  Nem egyezem bele a vizsgálat elvégzésébe. A kezelés elutasításából adódó lehetséges egészségkárosító 
következményekről megfelelően felvilágosítottak. 
 
 



Orvosi megjegyzések az elbeszélgetés kapcsán: 
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