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Betegtájékoztató 

 

POLIPEKTÓMIA EGYNAPOS ELLÁTÁS KERETÉBEN 
 
Mi a polipektómia?  
A polip eltávolítását jelenti, ami az esetek többségében már az első endoszkópos vizsgálat 
során megtörténhet. A többnyire jóindulatú polipok eltávolítását a rosszindulatú elfajulás 
megelőzése teszi indokolttá. A polipok leggyakrabban a bél lumenébe bedomborodó változó 
nagyságú képletek, amiket a méretük és alakjuk alapján választott technikával tudunk 
eltávolítani.  
 
Milyen szövődmények lehetségesek?  
Amennyiben a vizsgálatot tapasztalt szakember végzi, a szövődmények ritkák (1.000 esetben 
1). Előfordulhat az érzéstelenítőszer illetve a nyugtató iránti túlérzékenység, műszer okozta 
sérülés, szövettani mintavételt vagy polip levételét követően jelentkező vérzés vagy a 
tápcsatorna falának sérülése. Rendkívül ritka esetben a szövődmények ellátása érdekében 
sürgős műtét is szükségessé válhat. Amennyiben a vizsgálat után több órával is hasi fájdalmat, 
görcsöket észlelne, értesítse vizsgáló orvosát vagy ügyeleti időben az ügyeletes orvost! 
Mintavétel vagy poliplevétel után széklete néhány csepp vért tartalmazhat, ennél nagyobb 
mennyiség ürítése esetén kontroll vizsgálata szükséges.  
 
Amennyiben ezen kívül bármilyen kérdése lenne, további felvilágosítás céljából forduljon a 
vizsgálatot végző orvoshoz! 
 
 
 

BELEEGYEZŐ NYILATKOZAT 
 

 
Alulírott ________________________ (név) _____________________ (születési idő), mint 
beteg, a beavatkozással kapcsolatos a következő nyilatozatot teszem, figyelemmel az 
egynapos sebészeti és a kúraszerűen elvégezhető ellátások szakmai feltételeiről szóló 16/2002 
( XII.12.) EszCsM rendelet 2. §.(2) bekezdés d) pontjára: 
 
- önellátásra képes vagyok, az otthoni gondozásom biztosított,  
- lakás- és higiénés körülményeim megfelelőek, a beavatkozást követő elbocsátásra is 
tekintettel, 
- a beavatkozást követően a tartózkodási helyemről az ellátó egészségügyi intézmény 
személygépkocsival (mentővel) – átlagos forgalmat figyelembe véve – 30 perc alatt elérhető, 
- a tartózkodási helyemen telefon biztosított, 
- a tartózkodási helyemen a beavatkozást követő éjszakán a felügyelet, valamint szükség 
esetén a megfelelő egészségügyi ellátáshoz jutás lehetősége biztosított,  
- hozzájárulok a polipektómia járóbeteg vagy egynapos sebészeti ellátás formájában 
történő elvégzéséhez. 
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A zárójelentést/ambuláns lapot a szövettani eredmény ismeretében kb. 2 hét múlva postán 
fogjuk megküldeni. 
 
A fentieket megértettem és tudomásul vettem. Egyúttal kijelentem, hogy a valóságnak nem 
megfelelő nyilatkozattal összefüggésben felmerült egészségügyi problémák tekintetében a 
beavatkozást végző intézmény felelősséggel nem tartozik. 

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

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


