
Dokumentált betegtájékoztató 
(Alapinformációk a felvilágosításhoz) 

 
A VÉGBÉL ÉS / VAGY VASTAGBÉL TÜKRÖZÉSE 

(rectosigmoidoscopia, colonoscopia) 
 

POLYPELTÁVOLÍTÁSA (polypectomia) ÉS / VAGY SZŰKÜLETEK MEGOLDÁSA 
 
A beteg adatai: #!NEV; 
Születési idő: #!SZULIDO; 
Anyja neve: #!BANYJANEVE; 
TAJ-szám: #!TAJ; 
Lakcím: #!BIRSZAM; #!BVAROS;, #!BUTCA; 
 
 
KÉRJÜK OLVASSA EL FIGYELMESEN! 
 
Tisztelt Páciensünk! 
 
A végbél és a vastagbél S-alakú részének (szigmabél) (rectosimoidoscopia) vagy a teljes vastagbél tükrözése 
(colonoscopia) (1. ábra) egyike a leggyakoribb és legfontosabb vizsgálati módszereknek, melyek az emésztőtraktus 
alsó részének megbetegedései felderítésére, illetve egyúttal azok megelőzésére is szolgál. 
Egy vékony, hajlékony optikai eszköz (endoszkóp, lásd 4. ábra) segítségével nem csak a végbél (rectum), a vastagbél 
S-alakú része (szigma) és a vastagbél többi része (colon) válik áttekinthetővé, de a vékonybél vastagbélbe szájazása 
(2. ábra) is. A kiegészítő eszközök (pl. biopsia vételére szolgáló fogó, elektromos hurok 5. ábra) révén lehetőség van 
szövetminták (fájdalmatlan) vételére és mikroszkópos vizsgálatára is. 
Amennyiben a tükrözés során polypokat fedeznek fel, azokat lehetőség szerint együlésben, azonnal eltávolítják. A 
belek szűkülete (stenosis) szintén feloldható a tükrözés keretében. 
Ha a tükrözés helyett más módszer is komolyan megfontolandó, amellyel a vizsgálat, polyp eltávolítás vagy a szűkület 
megoldása elvégezhető, a felvilágosító elbeszélgetés folyamán orvosa erről tájékoztatni fogja Önt. 
 
A tükrözés fájdalmas lehet. Speciális esetben az életfontosságú funkciókat az EKG, a pulzus és az oxigéntelítettség 
követésével ellenőrizzük. 

                            
               1. ábra                      2. ábra                 3. ábra                       4. ábra                       
5. ábra 
Az optikai eszközt a végbélnyíláson vezetik be a vastagbél egy adott szakaszáig, illetve egészen a vékonybélnek a 
vastagbélbe történő beszájazásához tolják előre. A látási viszonyok javítása miatt levegőt fújnak a belekbe. A tükrözés 
maga rendszerint kevesebb, mint 30 percig tart, de ritka esetekben ez lehet hosszabb is. 
 
Polyp-eltávolítás 
 
A polypok többsége a nyálkahártya jóindulatú szövetburjánzásának tekinthető. Lehetnek széles alapon ülők, laposak, 
faágszerűen elágazódóak vagy nyelesek, magányosak vagy csoportban elhelyezkedők, esetleg a nyálkahártyát 
gyepszerűen teljesen beborítók. 
Az átmérőjük átlagosan kevesebb, mint 1 cm, de előfordulhatnak több cm nagyságúra is megnövő polypok. 
A legtöbb polyp nem okoz panaszt, de előfordulhat, hogy vérzés indul ki belőlük vagy rosszindulatúvá válnak. 
A polypok bizonyos méret alatt az optikai eszközön keresztül bevezetett elektromos hurok segítségével eltávolíthatók 
(lásd 3. ábra) 
Ritka esetben lézer is alkalmazható erre a célra. Több polyp esetén több kezelésre is szükség lehet. 
Az eltávolított polypokat szövettani vizsgálatnak vetik alá. Az eredmény függvényében döntenek arról, hogy szükség 
van-e további intézkedésekre (pl. műtéti beavatkozásra). 
 
 

 



Szűkület feloldása 
 
A belek szűkülete székrekedésen és fájdalmas bélgörcsökön (kólika) kívül akár teljes bélelzáródásához (ileus) 
vezethet, amely súlyos, életveszélyes állapot, ezért a bélszűkületet a lehető leggyorsabban meg kell szüntetni. A 
tükrözés keretében a szűkült rész 
- egy merev tágítószondával vagy műanyag ballonnal mechanikusan tágítható (dilatáció) 
- lézerrel vagy más, magas hőmérsékletet előidéző eljárással megszüntethető. 
A beavatkozás előnyeiről és hátrányairól az elbeszélgetés kapcsán tájékoztatjuk. 
Ha nem lehetséges endoszkópos úton a szűkület megoldása, szükségessé válhat a hasüreg megnyitásával járó műtéti 
megoldás. 
 
Milyen szövődmények léphetnek fel? 
 
Évente milliószámra végeznek tükrözéseket, amely általában igen alacsony kockázattal jár. Mivel az orvos 
szemellenőrzés mellett dolgozik, ritkák a bélfal sérüléséből vagy átszakadásából (perforáció) adódó szövődmények, 
amelyeket az eszköz vagy a levegő befúvása okozhat. Ha mégis előfordul, szükségessé válhat műtéti beavatkozás. 
A szív- keringési rendszer zavaraihoz hasonlóan ritkák a súlyos túlérzékenységi reakciók (nyugtató- vagy 
fájdalomcsillapító szerre) és más életveszélyes szövődmények, mint pl. a fertőzés következtében fellépő vérmérgezés 
(sepsis). 
 
Polyp eltávolítás / szűkület megszüntetése 
 
Ezen beavatkozások következményeként a bélfal sérülhet vagy átszakadhat. Néha a tünetek csak napokkal a 
beavatkozást követően jelentkeznek. Ekkor műtéti megoldás válhat szükségessé. 
Vérzékenység hajlam fennállása esetén erősebb vérzés léphet fel közvetlenül a beavatkozás után, vagy akár napokkal 
később. Rendszerint a vérzés elállítható vérzéscsillapító gyógyszerek befecskendezésével. Ha mégsem, ritka esetekben 
műtéti beavatkozásra és/vagy vérátömlesztésre is szükség lehet. 
 
Mellék- és következményes beavatkozások 
 
Az esetleges előkészítő vagy kiegészítő intézkedések (pl. injekciók, vérátömlesztés) is kockázattal járhatnak. Például 
az injekció következménye lehet fertőződés (tályog az injekció helyén), ideg- érsérülés (vénagyulladás, trombosis) 
vagy szövethalás (necrosis). A vérátömlesztés (transzfúzió) pl. hepatitis-vírusokkal (májgyulladás), vagy extrém ritkán 
(1:1 000 000 vérkonzervátum) HIV-vírussal (AIDS) való fertőződéshez vezethet. 
 
Kérjük, tegye fel kérdéseit, ha további információkat igényel! 
 
Kérjük, feltétlenül vegye figyelembe a következő útmutatásokat! Ha az orvos másképp nem rendeli: 
 
A tükrözés előtt: 
Ahhoz, hogy a beleket át lehessen vizsgálni, tisztának kell lennie. Ha csak a végbelet és szigmabelet tükrözik, 
beöntéssel tisztítják ki a végbelet. A vastagbél teljes szakaszának vizsgálata esetén 1 nappal a vizsgálat előtt hashajtót 
kap a belek teljes kiürítéséhez és azt 3-4 liter folyadék megivásával öblítik, tisztítják. Kérjük, minden esetben 
pontosan kövesse az ezzel kapcsolatos útmutatásokat. 
A hashajtó és öblítő (lavázs) következtében a nyugtatószerek hatása csökkenhet vagy meg is szűnhet.  A 
szorongásérzés csökkentése érdekében így egyéb intézkedések javasolhatók. 
 
A tükrözés után: 
Ha a beavatkozást ambulanter végzik, kérjük, gondoskodjon arról, hogy a kórházból való távozása kísérő személy 
jelenlétében történjen. Ha nyugtató injekciót kapott, ennek utóhatásai miatt legkorábban 24 óra elteltével vehet újra 
részt aktívan a közlekedésben, dolgozhat veszélyes gépen vagy ihat újra alkoholt. Kérjük. lehetőség szerint ne hozzon 
fontos döntéseket ebben a 24 órában. 
Rosszullét (émelygés, szédülés), hasfájás vagy vérzés esetén kérjük, azonnal értesítse orvosát! 
Polyp-eltávolítás vagy bélszűkület megoldása esetén napokkal a beavatkozás után is jelentkezhet vérzés. 
Fontos a rendszeres ellenőrző vizsgálat, mert az esetleg újraképződő polypok (akár más helyen) idejében 
felismerhetővé válnak. 
 



RECTOSIGMOIDOSCOPIA, COLONOSCOPIA  esetleges polyp eltávolítással 
ANAMNÉZIS 

 
A beteg adatai: #!NEV; 
Születési idő: #!SZULIDO; 
Anyja neve: #!BANYJANEVE; 
TAJ-szám: #!TAJ; 
Lakcím: #!BIRSZAM; #!BVAROS;, #!BUTCA; 
 
Kérdőív 
 
Kérjük, az orvossal való elbeszélgetés előtt kitölteni! 
 
Tisztelt Betegünk!  
 
A következő kérdések megválaszolása a beavatkozás lehető legbiztonságosabb elvégzését szolgálják. Kérjük, minden 
kérdésre lelkiismeretesen válaszoljon. 
A megfelelő választ karikázza be, húzza alá vagy egészítse ki. Szükség esetén mind orvosa, mind az ápolószemélyzet 
készséggel segít a kérdőív kitöltésében. 
 
Hogy a beavatkozás kockázata a lehető legkisebb legyen, kérjük, válaszoljon a következő kérdésekre: 
 
1. Volt-e már korábban gyomor-, bél-, szív- vagy tüdőműtéte? 

  Igen    Nem 
 

2. Tud-e valamilyen krónikus fertőző betegségről (pl. hepatitis, HIV-vírus fertőzés vagy más)? 
  Igen    Nem 

 

3. Szed-e rendszeresen véralvadást befolyásoló gyógyszereket (pl. Syncumar, Heparin injekciók, aspirin, vagy más 
gyulladáscsökkentő-, fájdalomcsillapító), altatót, hashajtót, vérnyomáscsökkentőt, vagy fogamzásgátlót? 

  Igen    Nem 
 

4. Tud-e valamilyen vérzéssel kapcsolatos megbetegedésről (pl. gyakori orrvérzés, kis sérülések okozta feltűnően 
hosszú vérzés, ok nélkül, vagy csak enyhe nyomásra keletkező kék foltok, vérzékenység), vagy valamilyen öröklődő 
vérzékenységről a vérrokonai közt? 

  Igen    Nem 
 

5. Van-e allergiás betegsége (pl. szénanátha, asthma), vagy érzékeny-e valamilyen gyógyszerre, antibiotikumra, 
kontrasztanyagra, jódra, ragtapaszra, latex-ra, helyi érzéstelenítőre? 

  Igen    Nem 
 

6. Van-e szív-, keringési- vagy tüdőbetegsége (szívelégtelenség, szívbillentyű – megbetegedés, szívritmuszavarok, 
angina pectoris, magas vérnyomás, krónikus bronchitis, asthma bronchiale)? 

  Igen    Nem 
 

7. Van-e izületi protézise, szívritmus szabályozója, vagy más mesterséges implantátuma a szervezetben? 
  Igen    Nem 

 
8. Szenved-e más krónikus betegségben? (pl. zöldhályog, epilepszia, bénulások) 

  Igen    Nem 
 

9. Van-e laza foga, vagy valamilyen fogpótlása (pl. protézis, korona, tömött fog)? 
  Igen    Nem 

 

10. Van-e cukorbetegsége (pl. inzulin adása, vagy gyógyszer szedése szükséges)? 
  Igen    Nem 

 

11. Ivarérett korú nők esetén: Fennállhat-e terhesség lehetősége? 
  Igen    Nem 

 

 
 
 
 
 
 



Speciális kérdések 
 
1. A tervezett vizsgálat előtt érez- e különösen nagy félelmet? 

  Igen    Nem 
 

2. Előfordult-e már, hogy rendkívüli helyzetben elájult? 
  Igen    Nem 

 

3. A végbélnyílás környéke különösen érzékeny-e fájdalomra? 
  Igen    Nem 

 

4. Van-e aranyér betegsége? 
  Igen    Nem 

 

 
Korábbi tükrözés (endoszkópia) 
 
1. Volt-e már korábban endoszkópos vizsgálata? 

  Igen    Nem 
 

2. Megállapítottak-e akkor kezelést- vagy rendszeres kontrollt igénylő megbetegedést? 
  Igen    Nem 

 

3. Volt-e korábbi vizsgálat kapcsán valamilyen szövődménye / rendellenessége? 
  Igen    Nem 

 

4. Előfordult-e, hogy korábbi endoszkópos vizsgálatot valamilyen váratlan ok miatt félbe kellett szakítani? 
  Igen    Nem 

 

5. Kapott-e injekciót az utolsó endoszkópos vizsgálatnál? 
  Igen    Nem 

 

6. Vannak-e kellemetlen élményei korábbi endoszkópos vizsgálattal kapcsolatban? 
  Igen    Nem 
 

Felvilágosítás, elbeszélgetés 
 
Beleegyező nyilatkozat 
 
Kérjük, csak a felvilágosító elbeszélgetés után töltse ki, és írja alá! 
 
Kérjük a megfelelőt aláhúzni, illetve kiegészíteni! 
 
  A vizsgálattal kapcsolatos információkat megkaptam, elolvastam. Az ezzel kapcsolatos útmutatásokat figyelembe 

veszem. A kérdőív kérdéseit legjobb tudásom szerint megválaszoltam. 
 
A felvilágosító elbeszélgetés során Dr. ………………………………-nál többek között megbeszéltük: a beavatkozás 
oka, más módszerekkel szembeni előnyök, hátrányok, lehetséges komplikációk, a kockázatot növelő tényezők, 
valószínű kiegészítő/következményes beavatkozások, úgy mint:  
  
  
A kérdéseimre kielégítő és érthető választ kaptam. 
Kérjük, a megfelelőt karikázza be, vagy egészítse ki ahol szükséges! 
 
Alapos megfontolás után beleegyezem  
 
  A végbél és szigmabél tükrözésébe (rectosigmoidoscopia) 
  A teljes vastagbél tükrözése (colonoscopia). Úgyszintén az esetleges szövetminta vételbe. 
  Polyp – eltávolításba. 
 
Szűkület megoldásába. 
  Mechanikus tágítás (dilatáció) révén 
  Lézer, vagy más hőkezelés útján 
 
  Szintén beleegyezem a tervezett beavatkozás esetleg szükségessé váló megváltozásába / kibővítésébe és a 



szükséges kiegészítő, vagy következményes beavatkozások elvégzésébe. 
 
Kérjük, írja alá, ha valamilyen kísérő beavatkozás elvégzésével nem ért egyet  
 
Nem egyezem bele: 
 
  a tükrözésbe  
  a polyp eltávolításba  
  a szűkület tágításának elvégzésébe 
 
Megfelelően felvilágosítottak, hogy a beavatkozás elutasítása a lehetséges megbetegedés diagnózisát/kezelését 
nagymértékben bizonytalanná teszi. 
 

Megfelelően felvilágosítottak, ennek keretében a vizsgáló orvos tájékoztatott az egyéb 
lehetőségekről - irrigoscopia, vastagbél kontrasztanyagos feltöltése, virtuális colonoscopia - és ezek 
ismeretében döntöttem az orvos által javasolt vizsgáló eljárás mellett. A beavatkozás elutasítása a lehetséges 
megbetegedések diagnózisát/kezelését nagy mértékben bizonytalanná teszi. 

 
 

Dátum: 
    
                           A beteg vagy gondviselő aláírása  orvos aláírása 
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