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Betegtájékoztató 

 

Altatásos tápcsatorna tükrözés beleegyező nyilatkozata 
 

Tisztelt Betegünk! 
 

Önnél kezelőorvosa, tápcsatorna tükrözés elvégzését tartja indokoltnak. A beavatkozást 
altatásban fogjuk végezni, ennek során vénás injekció formájában propofolt alkalmazunk. A szer 
hatására bódulat, eszméletvesztés alakul ki. Így Ön a vizsgálatra nem fog emlékezni, az önnek 
fájdalomérzéssel nem jár. Szükség szerint intubációt (tubus bevezetése a légútba) végzünk.  
 

Lehetőség van a beavatkozás altatás mentes elvégzésére is. Amennyiben ezt vállalja, a jelen 
nyilatkozatot ne írja alá! 
 
Milyen szövődmények lehetségesek? 

A propofol alkalmazásának legfontosabb mellékhatásai a következőek: alacsony vérnyomás, 
légzésleállás, köhögés, csuklás, alacsony pulzusszám (bradycardia). Emellett a beavatkozás 
(altatás) jellege miatt, kellő gondosság ellenére is kialakulhat aspiráció (gyomortartalom a légútba 
jutása) következményes tüdőgyulladás, ritmuszavar, kis arányban életet veszélyeztető egyéb 
szövődmények (uralhatatlan vérnyomásesés, bradycardia, malignus ritmuszavar), halál.  

Az intubáció lehetséges szövődményei: garatsérülés, idegsérülés, vérzés, fertőzés.  
 
Amennyiben ezen kívül bármilyen kérdése lenne, további felvilágosítás céljából forduljon a 
vizsgálatot végző orvoshoz! 
 
Mi a teendő a vizsgálat után? 
 
A vizsgálat végeztével Ön az ébredő helyiségünkbe fog kerülni. Itt alapesetben egy kb. 2 órás 
megfigyelés következik. Amennyiben szövődményt nem észlelünk, otthonába bocsátjuk. Kisérőt 
minden esetben hozzon magával. A beavatkozás/szedáció napján gépet nem kezelhet (autót sem 
vezethet).  
 
Sorolja fel a rendszeresen szedett gyógyszerei nevét: 
 
……………………… 
 
……………………… 
 
……………………… 
 
……………………… 
 
……………………… 
 
……………………… 
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Kérjük, hogy a következő kérdések megválaszolása után írja alá a nyilatkozatot! 
 
Kérjük aláhúzással válaszoljon az alábbi kérdésekre: 
 
Tud-e valamilyen gyógyszer iránti túlérzékenységről?   Nem - Igen 

(Ha igen, mely gyógyszerre? …………………………………………….) 
Tud-e vérzékenységéről?   Nem - Igen 
Van-e epilepsziája?   Nem - Igen 
Fennáll-e Önnél terhesség?   Nem - Igen 
Van-e zöldhályogja?   Nem - Igen 
Van-e beültetett szívritmus - szabályozója?   Nem - Igen 
Van-e egyéb említésre méltó betegsége?   Nem - Igen 

(Ha igen, mi az? ………………………………………………………….) 
Szed-e véralvadásgátló gyógyszert?   Nem - Igen 

(Ha igen, mi az? ………………………………………………………….) 
 
 

BELEEGYEZŐ NYILATKOZAT 
 
Alulírott ………………………………………. (név) …………….. (születési idő) ennek a nyilatkozatnak 
az aláírásával tanúsítom, hogy  

1. A betegtájékoztatót elolvastam. 
2. Ismertették hogy a beavatkozás következményeként szövődmények léphetnek fel, ritkán 

orvosi kezelést is igénylő állapot alakulhat ki. 
3. A beavatkozással kapcsolatos kérdéseimre választ kaptam. 
4. A vizsgálat elutasításának lehetséges egészségügyi következményeiről tájékoztattak. 

Tudomásul veszem, hogy amennyiben a vizsgálatot visszautasítom, kezelőorvosomat nem 
terheli felelősség az emiatt fellépő káros következményekért, illetve betegségem kedvezőtlen 
alakulásáért. 

5. A fenti tájékoztatás alapján, kellő mérlegelés után, a vizsgálatba, ill. az esetleg 
szövődmények kezelésébe 

beleegyezem    /    nem egyezem bele 
(Kérjük a megfelelőt aláhúzni!) 

 
Pécs, 202__. __ __.__ __. 
 
 
  
 ……………………………….… ……………………………….…  
               a beteg vagy törvényes a beteget tájékoztató 
 képviselője orvos 
 
 
 

……………………………….… 
endoszkópos asszisztens 


