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A vastgbel titkrozese (Colonoscopia) 

Kedves Bet-eg! 

Kezeloorvosa azt ajanlja, hogy Onon elvegezziik a vastagbel endoscopos (tiikrozeses) vizsgala
tat. A vizsgalathoz az On beleegyezese sziikseges. Ahhoz, hogy donteni tudjon a tajekoztat6ban 
felvilagositjuk a vizsgalat jel~ntosegerol, m6djar6l es esetleges szovodmenyeirol. Altemativ 
lehetoseg a vastagbel rontgen vizsgalata (irrigoscopia, passage vizsgalat) korlatozott diagnoszti

kus ertekkel. 

A viZSialat celja es kivitelezese: 
A vizsgalat lehetove teszi, hogy az orvos felismerjen minden rendellenesseget a vastagbel egesz 
szakaszan, s sziikseg eseten szovettani vizsgalathoz mintat vegyen a k6rosnak itelt teriiletrol 
(mintavetel nem okoz panaszt). Tovabba lehetoseg nyilik gy6gyit6 beavatkozasok elvegzesere. 

Elokeszites: 
Csak egeszen tiszta vastagbel vizsgalhat6, igy az elokeszites elengedhetetlen feltetele a sikeres 
vizsgalatnak. A vizsgalat elott ket nappal csak folyekony-pepes etelt (pld. fOzelek, joghurt, 
iv6levek) fogyaszthat. A vizsgalatot megelozo napon veszi be a kiirt beltisztit6 folyadekot (pl.: 
Picoprep) - az utasitas szerint. Ezen a napon koplal, csak folyadekot fogyaszthat (tea, 
szensavmentes asvanyviz, viz, delben csak sziirt leves levet). Amennyiben szekrekedese van 
elozo este 20 csepp Guttalax, vagy mas hashajt6 bevetele ajanlott. A beltisztit6 melle nem szabad 
tejet, rostos gyiimolcslevet, szensavas uditoket, szensavas asvanyvizet fogyasztani! 
Az addig szedett gy6gyszereit valtozatlanul beveheti az elokeszites alatt. 
Masnap reggel kelljelentkezni vizsgalatra- beutal6val es beleegyezo nyilatkozattal. 
Amennyiben cukorbeteg, azt elore jelezze kezeloorvosanak. 
K6rhazban fekvo beteg elokeszitese az osztalyon tOrtenik - belmos6folyadekkal. 

A vizs2alat: 
Bal oldalfekvesben az orvos vegbelen kereszttil egy 
hajlekony optikai miiszert vezet vegig a vastagbel egesz 
hosszaban. Sziikseg eseten "fajdalomcsillapit6" injecti6t 
kaphat. A vizsgalat alatt levegot fujunk a belbe, ez 
szekelesi ingert, esetleg kisebb gorcsot okozhat. Idonkent 
fel fogjuk kerni testhelyzete megvaltoztatasara (hanyatt 
fekves, baloldalra, esetleg jobb oldalra fekves ), ebben az 
asszisztensno segiteni fogja. 
A vizsgalat 10-60 perc kozott vegzodik. 

Ma~:atartas vizsgalat utan: 
Ha nyugtat6 injecti6t kapott , reakci6keszsegenek 
csokkenese miatt a vizsgalat napjan jarmiivet nem 
vezethet, ezert sziikseg eseten gondoskodjon kiseroroL 
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Ha a vizsgalat utan 6rakkal is erezne fajdalmat, gorcsot, vagy pedig a szekleteben vert lat, 

azonnallepjen erintkezesbe az endoscopos osztallyal. 

Elerheto az endoscopos orvos telefonon hetfotol pentekig reggel 8 es du. 4 ora kozott a k6rhaz 

telefonjan: 06-53/351-444/166 mell. 
Egyeb idobenjelentkezzek a k6rhaz belgy6gyaszati osztalyan. 

Lehetseaes szovoomenyek: 
Teljes kockazatmentes eljarast egyetlen orvos sem igerhet. A szovettani mintavetel atmeneti, 

magat61 megsziino kis verzessel jarhat. Elofordulhat belseriiles 10.000 vizsgalatb61 1 esetben. 

Azonban kisebb seriilesek rs kedvezotlen koriilmenyek fenn allasa eseten szovodmenyekkel 

jarhatnak, vagy eppen sebeszeti beavatkozast igenyelhetnek. Ezek aranya azonban igen csekely. 

A lehetseges kockazatok csokkentese erdekeben kerjiik, hoc feleljen az alabbi 
kerdesekre: 
1 . Tud-e verzekenysegi hajlamr61? (kisebb seriilesek, foghtizas utan) igen nem 

2. Tud-e valamilyen gy6gyszer iranti rulerzekenysegrol 1gen nem 

Haigen: _______ ___ _ _ _ __ _ 

3. Fenn ail-e terhesseg 6nnel? tgen nem 

4. Szenved-e idtilt (kr6nikus) megbetegedesben? 

(pld. epilepsia, zoldhalyog, magas vernyomas, cukorbetegseg stb.) 1gen nem 
Haigen: _______ _____ ___ _ 

5. Veralvadastgatl6 szert, mint pl. Syncumarvagy szalicilatotszed-e? 

1gen,neve: nem 

6. Van-e beiiltetett szivritmus szabalyoz6ja (pace-maker)? tgen nem 

KERDEZZEN MINKET, ha valamit nem ertett meg, ha a vizsgalatr61, vagy valamilyen mas, 

ritkan el6fordul6 kockazatr61 tabbet kfvan megtudni . SZIVESEN ADUNK 

FELVILAGOSiTAST MINDEN KERDESERE. 

A beteg nyilatkozata a tajekoztat6 elolvasasa utan vagy ismertetese utan: 

Kezeloorvosa a tajekoztatasban levo utasitasok alapjan vel em mindent megbeszelt, kerdeseimre 

valaszt adott. Nines tabb kerdesem. 

Ajavasolt vizsgalatba beleegyezem nem egyezem bele 

Elutasitasom lehetseges hatranyair61 es a vizsgalattal kapcsolatban felvilagositast kaptam. 

Datum: 

beteg alai rasa orvos alairasa 

Legkozelebbi hozzatartoz6 neve, elerhetosege: 
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