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Betegtájékoztató 

 

Endoszkópos retrográd cholangio-pancreatographia (ERCP) 
 
Mi az ERCP? 
Az epe- és hasnyálmirigy-vezetékek endoszkópos vizsgálata (ERCP) lehetővé teszi, hogy az 
epevezeték, az epehólyag, a májon belüli epeutak és / vagy a hasnyálmirigy-vezeték kóros 
folyamatait felismerjük (például epevezeték-kövesség, -szűkület, hasnyálmirigy-gyulladás, -ciszta, -
daganat). Emellett számos esetben gyógyító beavatkozásra is lehetőség van (pl. kő eltávolítás, 
szűkület tágítása, epeelfolyás biztosítása). 
 
Hogyan kell felkészülni a vizsgálatra? 
A vizsgálat éhgyomorral történik, ezért a vizsgálat előtt 6–8 órával szilárd étel, 4 órával pedig 
folyadék sem fogyasztható. Kérjük, hogy rendszeresen szedett gyógyszerei közül a szokott időben 
csak a vérnyomás csökkentőket és szívgyógyszereit vegye be néhány korty vízzel. A vizsgálat után 
általában a késő délutáni órákig még nem ehet és nem ihat.  
 
Hogyan történik a vizsgálat? 
A beavatkozás a garat helyi érzéstelenítése és bódító–fájdalomcsillapító injekció adása után hason 
fekvő testhelyzetben történik. Szájon keresztül egy ujjnyi vastagságú hajlékony eszközt 
(duodenoszkópot) vezetünk a nyelőcsövön keresztül a gyomorba, majd a nyombél középső 
részébe, ahol az epevezeték és hasnyálmirigy-vezeték egy közös szájadékon (Vater papilla) át a 
patkóbélbe nyílik. Ezután a katéteren keresztül kontrasztanyagot juttatunk az epe és a hasnyálmirigy 
vezetékrendszerébe, hogy azokat röntgennel ábrázolni tudjuk. Ezt követően történik a Vater papilla 
esetleges felmetszése, ami lehetővé teszi egyéb beavatkozás elvégzését (például kőeltávolítás, 
szűkület tágítása, műanyag vagy fém csövek (stentek) behelyezése az epe vagy a 
hasnyálmirigynedv elvezetésénék biztosítására, szövetminta vétele). A vizsgálat kellő 
együttműködés mellett 10–30 percig tart, kellemetlen vagy ritkán fájdalmas lehet. Az eszköz nem a 
légutakba kerül, ezért zavartalanul tud lélegezni.  
 
Mi a teendő a vizsgálat után? 
Osztályos megfigyelése során infúziót, szükség szerint fájdalomcsillapítókat kap. Panaszai illetve 
laborvizsgálatok függvényében döntünk arról, hogy mikortól fogyaszthat folyadékot és mikor kezdhet 
táplálkozni.  
 
Milyen szövődmények lehetségesek? 
Kisebb szövődmények kb. 5 százalékban (100-ból 5 esetben) a legnagyobb gondosság ellenére is 
előfordulhatnak (enyhe hasnyálmirigy- vagy epeútgyulladás, vérzés). Amennyiben a vizsgálatot 
tapasztalt szakember végzi, a súlyos szövődmények ritkák (1000-ből néhány esetben súlyos 
hasnyálmirigy-gyulladás, súlyos vérzés, bélfalsérülés, légzési és/vagy keringési elégtelenség 
alakulhat ki). Rendkívül ritka esetben a szövődmények ellátása érdekében sürgős műtét is 
szükségessé válhat. 
  
Amennyiben ezen kívül bármilyen kérdése lenne, további felvilágosítás céljából forduljon a 
vizsgálatot végző orvoshoz! 
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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 


