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KÉRJÜK, OLVASSA EL FIGYELMESEN! 
 
Kedves Páciensünk! 
 
Ahhoz, hogy a javasolt beavatkozást Önön elvégezhessük, szükségünk van a beleegyező nyilatkozatára. Döntésének 
megkönnyítése érdekében ebben a betegtájékoztatóban és az azt követő elbeszélgetésben próbáljuk összefoglalni a 
tervezett beavatkozás módját, jelentőségét és az esetleges komplikációkat. 
 
Miért javasoljuk a kezelést? 
 
Krónikus májbetegség vagy a máj portális véna elfolyási zavarainak következményeként a nyelőcső falában varixok 
képződnek. Ha ezek a tágult visszerek elpattannak, súlyos, életet fenyegető vérzés alakulhat ki. Nem ritkán a kezelést 
sürgősségi körülmények között kell végezni. 
 
A kezelésről 
 
Hasonlóan a gyomortükrözéshez, egy hajlékony optikai eszközök (endoszkóp) kerül bevezetésre a szájon keresztül a 
nyelőcsőbe. Az optikai rendszer segítségével átvizsgáljuk a nyelőcsövet. 
Ha ennek során kezelendő varixokat találunk, az eszköz munkacsatornáján keresztül egy tűt vezetünk le, amelyen át a 
sklerotizáló anyagot a tágult visszerekbe, illetve a nyelőcső falába juttatjuk. Ezáltal a nyelőcső falában futó visszerek 
közvetlenül elhegesednek, vagy közvetve, a szövetzsugorodás miatt nyomódnak össze. 
Ezzel elérhetjük, hogy a jövőben további vérzés a varixból ne lépjen fel. 
A kezelés rendszerint fájdalmatlan. 
Alternatív megoldásként a hajlékony eszköz helyett merev optikai eszköz is alkalmazható, ekkor azonban a 
beavatkozás narkózisban, altatásban történik. 
A kezelést egy hosszabb időtartam alatt többször megismételjük, míg a nyelőcső tágult visszerei teljesen vissza nem 
húzódnak. 
 
Kérjük, hogy a beavatkozás napján ne fogyasszon sem ételt, sem italt. 
 
 

 
 
 



Lehetséges komplikációk: 
 
A legnagyobb odafigyelés mellett sem garantálhatja egy orvos sem a beavatkozás sikerét és a teljes 
kockázatmentességet. 
A tágult visszerek elhegesítéséhez használt anyag krónikus gyulladásos reakciót vált ki a nyelőcső falában, ami a 
kezelés lényege. Ennek kapcsán viszont előfordulhat, hogy a nyálkahártyán felületes fekély alakul ki. A fekély 
gyógyulásakor kialakuló heg nagyon ritkán beszűkítheti a nyelőcső – gyomor átmenetet. Ez a szűkület egyszerű 
eszközökkel megszüntethető. 
Ritkán vérzés alakulhat ki, vagy a már fennálló vérzés erősödhet. 
Kivételes esetekben előfordulhat, hogy a nyelőcsövön keresztül a gyulladás kiterjed a mellkas üregére, vagy 
folyadékgyülem képződik a mellkasban. Ez gyógyszeres kezelést és/vagy műtéti megoldást tehet szükségessé. 
Szerencsétlen körülmények összejátszásakor még önmagukban kis sérülések is súlyos, esetleg életveszélyes 
következményekkel járhat (pl. vérmérgezés / szepszis / esetén). 
 
Tudnivalók a kezelést követően 
A kezelés ellenére előfordulhat, hogy kiújul a vérzés, ami azonnali orvosi beavatkozást tesz szükségessé.  
A vérzést követő napokban májelégtelenség jelei (tudatzavar, kóma) mutatkozhatnak. A vérzés elállítása után is tartós 
utóvérzésre van lehetőség. 
Abban az esetben, ha a beavatkozás során nyugtató injekciót kapott, az elkövetkező 24 órában válaszreakcióinak 
gyengülése miatt nem vezethet járművet és nem dolgozhat veszélyes gépekkel. 
 
Kérjük kérdezze meg orvosát, ha valamit nem ért,  
 
Vagy ha többet szeretne tudni a kezelésről, a lehetséges alternatív megoldásokról, mint pl. műtéti beavatkozás, vagy a 
fentebb említet komplikációkról és azok gyakoriságáról. A kezelést kísérő egyéb beavatkozások szintén kockázattal 
járhatnak, melyekről szívesen adunk felvilágosítást az elbeszélgetés során. Kérjük, mindenre kérdezzen rá, ami Önnek 
fontosnak tűnik. 
 
FONTOS KÉRDÉSEK, 
 
Melyeket gondosan meg kell válaszolnia, hogy a veszélyforrásokat idejében felismerjük és az Ön speciális kockázati 
tényezőit jobban fel tudjuk becsülni. 
 
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: 
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