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KÉRJÜK OLVASSA EL FIGYELMESEN! 
 
Kedves Páciensünk! 
 
A kielégítő táplálkozás az egyik alapfeltétele a szervezet betegségek elleni védekező képességének. Mivel Ön a 
normális úton hosszabb időszakon keretül nem tud elegendő táplálékhoz jutni, és az orron keresztüli tápszondát nem 
tűri jól vagy elutasítja, egy olyan tápszonda beültetését javasoljuk, amely lehetővé teszi, hogy a táplálékot a hasfalon 
keresztül közvetlenül a gyomorba vagy a vékonybél felső részébe juttassuk 
 
A beavatkozás kivitelezése 
 
A szájon- nyelőcsövön keresztül egy hajlékony optikai eszközt (endoszkóp, "gyomortükör") juttatnak a gyomorba. Az 
endoszkópon keresztül levegővel felfújják, amely így jól áttekinthetővé válik. 
 
A helyi érzéstelenítést vagy altatást követően 
 
- egy punkciós tű segítségével a tápszondát a hasfalon keresztül kívülről a gyomorba vezetik (direkt punkciós 

technika 1. ábra) 
- a hasfal punkciója után a tápszondát az endoszkópon (szájon és nyelőcsövön) keresztül a gyomorba húzzák vagy 

tolják, majd a szonda egyik végét a gyomorból a punkció helyén keresztül a hasfalon át (belülről kifelé) vezetik ki 
(áthúzásos technika) 

 
Kezelőorvosa közölni fogja Önnel, melyik módszert alkalmazza. Röntgenvizsgálattal a tápszonda pontos helyzetét 
lehet ellenőrizni. 
 

A tápszondát egy erre alkalmas szerkezettel rögzítik a gyomorba vagy a patkóbélbe, amely így általában hónapokon 
keresztül betölti funkcióját elmozdulás nélkül. (2. ábra) 
 

A szonda ugyanolyan módon eltávolítható, ahogyan behelyezték, tehát vagy egyszerű kihúzással vagy endoszkópos 
úton, gyomor-tükrözés segítségével. A hasfali punkció helye rendszerint rövid időn belül gyógyul. 
 
Lehetséges komplikációk: 
 
A beavatkozás sikerességét és abszolút kockázatmentességét senki nem garantálhatja. Mindenki tisztában kell, hogy 
legyen azzal, hogy önmagában jelentéktelen sérülések is vezethetnek súlyos, esetleg életveszélyes 
következményekhez, ha szerencsétlen körülmények láncolata alakul ki. 
Említést érdemlő vérzések kialakulása nem várható, hacsak nincs fokozott vérzési hajlam. A lokális érzéstelenítőre 
vagy nyugtatő-injekcióra fellépő túlérzékenységi reakciók ritkák. Bár a gégető, a belek vagy a gyomor hátsó falának 
sérülése nem zárható ki teljes biztonsággal, ezek a  sérülések általában rövid időn belül maguktól meggyógyulnak; 
súlyos sérülések, mint pl. perforáció vagy következményes hashártya-gyulladás (peritonitis), amelyek műtéti 
megoldást igényelhetnek, extrém ritka esetben fordulnak elő. 
Alkalmanként előfordul, hogy a szonda hasfalon keresztüli áthaladásánál lokális gyulladás lép fel a hasfalban, amely 
azonban helyi kezeléssel rendszerint megoldható. 
 



 
1. ábra                          2. ábra 

 
A következő kérdésekre kérjük gondosan válaszoljon! 
 
1. Jelentkezik-e fokozott vérzési hajlam, más kis sérülések vagy foghúzás esetén? 

  Igen    Nem 
 

2. Könnyen képződnek-e kék foltok a bőrén vagy van a vérrokonai közül valakinek ilyen hajlama? 
  Igen    Nem 

 

3. Tud-e allergiáról (pl. szénanátha, astma) vagy túlérzékenységről valamilyen élelmiszerrel, gyógyszerrel, 
ragtapasszal vagy helyi érzéstelenítővel szemben? 

  Igen    Nem 
 

4. Hajlamos-e gyakori hányásra? 
  Igen    Nem 

 

5. Szenved-e valamilyen krónikus betegségben (pl. zöldhályog, epilepszia)? 
  Igen    Nem 

Ha igen, miben?   
  
 
 
 
Teendők a beavatkozást követően: 
 
Kérjük, azonnal értesítse orvosát, ha hasi fájdalma van, ha láza alakul ki vagy a tápszonda bemeneténél gyulladást 
észlel, esetleg a tápszonda kicsúszását tapasztalaja. 
A tápszonda kezelésével kapcsolatos gyakorlati tudnivalókat kezelő orvosa részletesen elmagyarázza Önnek vagy 
hozzátartozójának. Ameddig szükséges, Ön vagy hozzátartozója (esetleg a gondozó személyzet) is képes a tápszondán 
keresztüli táplálási feladat elvégzésére. 
Orvosa szintén el fogja magyarázni, szabad-e fürödnie vagy zuhanyoznia és hogy milyen időközönként szükséges a 
kontroll vizsgálat elvégzése. 
 
Kérjük, kérdezzen, ha valamit nem ért, 
vagy többet szeretne tudni a vizsgálatról, esetleges más szóba jöhető kezelési eljárásokról az említett 
szövődményekről és azok gyakoriságáról, vagy olyan egyéb kockázati tényezőkről, amelyek ritkán vagy csak a 
legritkábban fordulnak elő. Még a kiegészítő beavatkozások (pl. injekció beadása) is járhatnak kockázattal. Minden 
kérdésére szívesen adunk felvilágosítást az elbeszélgetés során. Kérjük, kérdezzen rá mindenre, ami Önnek fontosnak 
tűnik. 
 
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: 
 
  
 
 
Dátum: 
 
 
    
                                    Orvos aláírása Beteg aláírása 
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