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Kérjük olvassa el figyelmesen! 
 
Kedves Páciensünk! 
 
A nyelőcső, gyomor és patkóbél tükrözése lehetővé teszi, hogy pontosabban megállapítsuk panaszainak okát, illetve 
segíthet a kóros elváltozások korai felismerésében. Az orvosa beszélni fog Önnek 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 TÜKRÖZÉS? 
 
A tükrözéshez egy hajlékony optikai eszközt (endoszkópot) csúsztatnak a szájüregen keresztül a nyelőcsőbe, 
gyomorba, majd a patkóbélbe. 
Levegő befújásával feltárulnak a szervek, és a kóros elváltozások könnyebben felismerhetővé válnak. Ha szükséges, a 
tükrözés közben egy kis fogó segítségével szövetminták is nyerhetők. Maga a szövetminta vétele fájdalmatlan, a 
tükrözés viszont kellemtelen érzéseket válthat ki. Ha a tükrözés keretében terápiás beavatkozások is szükségessé 
válnak (pl. a nyelőcső visszereinek hegesítése, szklerotizációja), arról Önt külön informáljuk. 
 

 
 
MILYEN ELŐKÉSZÜLETEK SZÜKSÉGESEK? 
 
Ahhoz, hogy a felső emésztőtraktus jól áttekinthető legyen, biztosítani kell az ételmaradéktól való mentességet. Az 
éhgyomri vizsgálat azt jelenti, hogy legalább 5 órával a vizsgálat előtt sem inni-,sem ennivalót nem fogyaszthat. 
 
MILYEN KOCKÁZATTAL (komplikációval) LEHET SZÁMOLNIA? 
 
A nyelőcső, gyomor és patkóbél tükrözése manapság már egy alacsony kockázattal járó rutin vizsgálati módszer. 
 

Ritka esetben azonban a legnagyobb körültekintés ellenére is előfordulhatnak komplikációk, melyek kivételes 

esetben életveszélyessé válhatnak. Ez a kockázat bizonyos betegeknél magasabb lehet (pl. korábbi műtétek miatt).  

 
Lehetséges komplikációk: 
- ritkán: az emésztőtraktus, a gégefedő vagy a légcső falának sérülése, amelyet okozhat az endoszkóp vagy más 

kiegészítő eszköz és legsúlyosabb esetben perforációhoz vezethet. Ennek megoldása műtétet tehet szükségessé, 



amelynek szintén megvannak a saját kockázati tényezői.  
- rendkívül ritkán: a szövetminta vételekor erősebb vérzés léphet fel. Ez azonnal kezelhető az endoszkópon 

keresztül bejuttatott vérzéscsillapító gyógyszerrel. 
- ritkán: légzési zavarok, légzésmegállás 
- nagyon ritkán: szív-, keringési zavarok, elsősorban  nyugtatószerek vagy túlérzékenységi reakció 

következményeként (beadott gyógyszerre vagy helyi érzéstelenítőre). A vizsgálat alatti és utáni folyamatos orvosi 
felügyelet azonban ezt a veszélyt jelentős mértékben csökkenti.  

- nagyon ritkán: vér útján fertőződés (vérmérgezés) a vizsgálat alatt és után bekövetkező sérülések a szállítás, 
elhelyezés kapcsán, vagy fogsérülések, laza fogak 

 
MIRE KELL VIGYÁZNI?  
 
A vizsgálat után legalább 1 órán át ne egyen vagy igyon, ha a vizsgálat során a garatot érzéstelenítették vagy 
nyugtatóinjekciót kapott. 
A későbbi étkezési és egyéb szabályokkal kapcsolatban feltétlenül kövesse kezelőorvosa javaslatait. 
Abban az esetben, ha nyugtató vagy fájdalom-csillapító injekciót kapott, legkorábban 24 óra elteltével vehet részt újra 
aktívan a közlekedésben. Ezen idő alatt (24 óra) ne hozzon fontos döntéseket, és ne dolgozzon veszélyes gépeken. 
Ambulánsan végzett tükrözés esetén lehetőleg kísérő személy jelenlétében hagyja el a kórházat, és kérdezze meg 
orvosát, hogy otthon szükséges-e felügyelő személy jelenléte. 
Ha fájdalom lép fel, vagy közérzete romlik (szédülés, hányinger, vérzés) haladéktalanul értesítse orvosát. 
 
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 

  Igen    Nem 
 
4. Van-e szív-, keringési rendszer, vagy tüdőbetegsége?  
(pl. szívbillentyű-betegség, magasvérnyomás, 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 laza vagy rossz foga, fogínysorvadása? 

  Igen    Nem 
 

8. Van-e protézise (kivehető), koronája, hídja? 
  Igen    Nem 

 

9. Volt-e már korábban szív, tüdő, gyomor és bélműtét-e? 
  Igen    Nem 

 
- esetén szintén ritka esetekben fordulnak elő.  
 
Vannak-e kérdései a felvilágosítással kapcsolatban? 
 



Az elbeszélgetés során lehetősége van rákérdezni mindenre, ami Önnek fontosnak tűnik, például: 
- Mennyire szükséges és sürgős a vizsgálat? 
- Vannak-e más vizsgálati módszerek? 
- Felmerülhet-e velem kapcsolatban olyan kockázati tényező, amely nincs megemlítve a betegtájékoztatón? 
 
ORVOSI MEGJEGYZÉSEK A BETEGGEL ELBESZÉLGETÉS KAPCSÁN 
(pl. speciális rizikótényezők és ezzel kapcsolatos lehetséges komplikációk, a vizsgálat megtagadásából eredő 
lehetséges hátrányok, a vizsgálat megtagadásának okai, gondozott beteg) 
 
  
  
  
  
  
 
 
Dátum: 
 
  
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 




