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A végbél tükrözése (proctoscopia, rectoscopia) 

 
A beteg adatai: #!NEV; 
Születési idő: #!SZULIDO; 
Anyja neve: #!BANYJANEVE; 
TAJ-szám: #!TAJ; 
Lakcím: #!BIRSZAM; #!BVAROS;, #!BUTCA; 
 
Kedves Páciensünk! 
 
A javasolt beavatkozások elvégzéséhez az Ön beleegyezésére van szükség. Döntését megkönnyítendő, ebben a 
betegtájékoztatóban és az orvosával folytatandó felvilágosító elbeszélgetés során mutatunk rá a tervezett vizsgálat 
módjára, jelentőségére és a lehetséges szövődményekre. 
 
Miért javasoljuk a végbél tükrözést? 
 
A kezelés sikeressége annál nagyobb, minél pontosabb a diagnózis, amelyet a végbéltükrözésnél kaphatunk. 
Panaszai alapján, vagy az emésztőtraktus kóros elváltozásainak felismeréséhez szükségessé válhat a végbél tükrözés. 
Mivel a vizsgálat során a bélrendszernek csak az utolsó 30 cm-ről nyerhetünk felvilágosítást, következő lépésként 
szükségessé válhat Röntgen vizsgálat vagy a bélrendszer egészének endoszkópos átvizsgálása. 
 
A vizsgálat menete: 
 
A végbél beöntésekkel való kitisztítása majd ujjtapintással való ellenőrzése (manuális vizsgálat) után egy merev vagy 
hajlékony optikai eszközzel tekintik át a végbelet. Ha a vizsgálat során nyálkahártya elváltozásokat találunk, 
szövetmintát veszünk mikroszkópos analízis céljából. 
A vizsgálat keretében sor kerülhet a hemorrhoidális vénák (aranyerek) elhegesítésére vagy szövettani burjánzások: 
polypok elektromos hurok vagy fogó segítségével történő eltávolítására. 
 
Lehetséges szövődmények: 
 
A kezelés sikerességét és kockázatmentességét senki sem garantálhatja. 
A szövetminta vétele és polypok eltávolítása általában csak nagyon enyhe vérzéssel jár, hacsak nem áll fenn 
vérzékenységi hajlam. 
Nagyon ritka az aranyeres elhegesítésére használt szerre fellépő túlérzékenységi reakció, úgyszintén az eszköz által 
okozott bélfal sérülés (perforáció), mely utóbbi műtéti megoldást tehet szükségessé.  
Extrém ritkán jelentkeznek a keringési – légzési zavarokból adódó komplikációk, mert ezek többnyire megelőzhetők 
előzetes vizsgálatokkal, illetve a vizsgálat alatt a keringési paraméterek szoros követésével (pl. oxigéntelítettség 
mérésével). Mindenki tisztában van azzal, hogy akár kis sérülései is vezethetnek súlyos szövődményekhez, pl. 
vérmérgezés következtében (szepszis), ha a körülmények szerencsétlen láncolata alakul ki. 
 
Kérjük, válaszoljon a következő kérdésekre, hogy nagyobb vérzés vagy súlyos túlérzékenységi reakció kialakulásának 
az esélyét a lehető legkisebbre csökkentsük. 
 
1. Van – e fokozott vérzékenységi hajlama akár kis sérüléseket vagy foghúzást követően? 

  Igen    Nem 
 
2. Könnyen alakul–e ki kék folt minden különösebb sérülés nélkül vagy tud-e ilyen hajlamról vérrokonai 
között? 

  Igen    Nem 
 
3. Szed-e rendszeresen véralvadásgátló gyógyszereket (pl. Syncumar, Aspirin) 

  Igen    Nem 
 
4. Tud-e allergiás betegségről (pl. szénanátha, asthma) vagy túlérzékenységről  valamilyen élelmiszerre, 
gyógyszerre, ragtapaszra vagy helyi érzéstelenítőre? 

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

  Igen    Nem 



 
Mire kell figyelni a vizsgálatot követően? 
 
Kérjük haladéktalanul értesítse kezelőorvosát, ha a vizsgálat után hasi fájdalom vagy a végbélnyíláson keresztül 
vérzés jelentkezik. 
 
Kérjük, kérdezzen, ha valamit nem ért, vagy többet szeretne tudni a vizsgálatról, esetleg más, szóba jöhető vizsgálati 
módszerekről, az említett szövődményekről és azok gyakoriságáról, vagy egyéb olyan kockázati tényezőkről, amelyek 
ritkán vagy csak a legritkábba fordulnak elő. Még a kiegészítő beavatkozások (pl. injekciók beadása) is járhat 
kockázattal. 
Minden kérdésére szívesen adunk felvilágosítást az elbeszélgetés során. Kérjük, kérdezzen rá mindenre, ami Önnek 
fontosnak tűnik. 
 
Példák a beteg lehetséges pozíciójára a vizsgálat 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: 
 
 
 
Dátum: 
 
    
                                      Orvos aláírása  Beteg aláírása 




