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BELEEGYEZŐ NYILATKOZAT ENDOSZKÓPOS
ULTRAHANG VÉKONYTŰ ASPIRÁCIÓ VIZSGÁLATHOZ

Beteg neve: ………………………………………………… Szül..: …………………………………
TAJ szám: ………………………………………………….
Az eddigi vizsgálatok eredményei alapján orvosa endoszkópos ultrahanggal (EUH) történő citológiai mintavétel
elvégzését javasolja. A vizsgálat elmagyarázását, illetve a vizsgálat kockázatának, lehetséges szövődményeinek
említését követően kérjük, hogy beleegyezése jeléül írja alá az alábbi nyilatkozatot.
Az EUH egy biztonságos vizsgálat, mely lehetővé teszi a gasztrointesztinális traktus (nyelőcső, gyomor, nyombél)
falának és a környező szöveteknek (mediastinum, hasnyálmirigy, epeutak, kismedence) ultrahanggal történő nagy
felbontású ábrázolását és vékonytűvel az adott szervek betegségeiből sejtek nyerését, mely szövettani diagnózist
tesz lehetővé. A vizsgálat során a gyomortükrözésnél használatos endoszkópot (rugalmas cső, melynek végén
fényforrás, videokamera és ultrahangfej van) vezetünk a száján keresztül a nyelőcsőbe, gyomorba, majd a
nyombélbe. A vizsgálat éhgyomorra történik. A garat lidocainnal történő érzéstelenítését követően intravénás
injekcióval felületesen elaltatjuk (annyira éber marad, hogy kooperálni tudjon), hogy segítsük Önt az ellazulásban
és minimalizáljuk a vizsgálat okozta kellemetlenséget. A vizsgálat közben vitális paramétereit (szívfrekvencia,
oxigénszaturáció) monitorozzuk. A vizsgálat során 0,6 mm vastag tűvel veszünk sejteket a kérdéses szervből. A
vizsgálatot követően egy napig megfigyeljük Önt. A vizsgálatot követően aznap nem ehet, infúziót fog kapni.
A vizsgálat során nagyon ritkán szövődmények léphetnek fel, úgy, mint a bélfal kilyukadása és vérzés, melyek
gyakorisága megegyezik a rutin gyomortükrözés során fellépő szövődmények gyakoriságával. Az altatáshoz
használt injekció allergiás reakciót okozhat, mely rendszerint enyhe lefolyású és általában csak arra hajlamos
egyéneken alakul ki.
Kérjük, informáljon, ha allergiás valamelyik gyógyszerre, műbillentyűje van, korábban endocarditisze volt,
vérzékenysége, szív, tüdő, vesebetegsége van, véralvadásgátlót (heparin, Syncumar, Warfarin), vagy trombocita
aggregáció gátlót (aspirin, clopidogrél, ticlopidin) szed, krónikus fertőző betegsége (AIDS, hepatitis B, C) van, és
ha Ön terhes.
A betegtájékoztatót elolvastam, megértettem. A vizsgálattal kapcsolatos kérdéseimre adekvát szóbeli tájékoztatást
kaptam. Az EUH vizsgálat elvégzésébe beleegyezem.
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