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A/1. 

1. Beteg neve:  

Születési helye, ideje:  

Anyja neve:  

Lakóhelye:  

TAJ száma:  

 
2. Betegség megnevezése (magyar nyelven): Algarat/nyelőcső idegentest 

gyanúja,szövetszaporulata 
 
3. Tervezett kezelés (magyar nyelven): Algarat-,Nyelőcsőtükrözés, idegentest 

eltávolítás/szövettani mintavétel 

 
Kedves Betegünk! 
Az előzetes vizsgálatok és leletek alapján Önnek/gyermekének endoszkópos gége/garat vizsgálatra és/vagy 
beavatkozásra van szüksége. Az alábbiakban tömören megtalálható minden fontos információ a beavatkozással 
kapcsolatban. 
 
Alapvető anatómiai és élettani tudnivalók 
A gége két oldalán, illetve mögötte helyezkedik el az algarat, amely a nyelőcsőben folytatódik. A nyelőcső izmos 
falú, üreges szerv, amely a gége gyűrűporca mögött kezdődik és egy záróizom közbejöttével a gyomorszájba 
torkollik. Kisebb élettani szűkületet okoz rajta a gégebemenet, a légcső és az aorta (nagy verőér). A szájüregben 
képzett falatot bonyolult reflexmechanizmus juttatja el a garaton és a nyelőcsövön keresztül a gyomorba.  
Előnyei, a beavatkozás elvégzését indokló tényezők:  
Diagnosztikus célú beavatkozás: ha az előzetes vizsgálatok során a panaszokkal összefüggésbe hozható gyanús 
terület vagy elváltozás látható, akkor a kiterjedés megállapítása, valamint szövettani mintavétel és vizsgálat 
céljából végezzük el a vizsgálatot. 
Terápiás célú beavatkozás: a nyelvgyökben, garatban, algaratban, lehetnek olyan elváltozások, amelyeket teljes 
egészében el lehet távolítani ezzel az eljárással.  
Sokat dohányzó betegeknél (és/vagy nagyobb mennyiségű alkoholt rendszeresen fogyasztóknál) kóros szaruréteg 
képződik a hangszalagon, amely rekedtséget von maga után. Bizonyos esetekben elfajulás, rosszindulatú folyamat 
lehetősége is felmerül, amely miatt a szövettani vizsgálat elengedhetetlen. A bavatkozás célja a biztonságos 
diagnózis nyerése, valamint mintavétel szövettani vizsgálatra. 
Nyelőcsőbe jutott éles, szúró tárgyak a nyelőcső falának átfúródását okozhatják, amely életveszélyes állapot. Nem 
ritka –különösen nyelőcsőszűkületben-, hogy étel, vagy egyéb tompa, kerekded tárgy akad el a nyelőcsőben, 
amely nem okoz feltétlenül közvetlen sérülést, és esetleg később a gyomorba is lejuthat. A fémidegentestek 
röntgen árnyékot adnak, az egyéb természetű anyagokat a lenyelt kontrasztanyag körülfolyja, ezért ezek a 
röntgenképen telődési hiányt okoznak. 
Egyéb kezelési lehetőségek, helyette alkalmazható gyógymódok: 
A kezelési módozatot mindig egyedileg kell meghatározni. Az éles idegentestet a lehető legrövidebb időn belül el 
kell távolítani. Egyes esetekben –ételidegentest elakadásakor- a nyelőcsövet tágító infúziós kezeléstől remélhető 
megoldás. Daganat gyanúja esetén csak szemrevételezés, szövettani vizsgálat adhat biztos eredményt. 
A műtét menete, illetve a beavatkozás rövid leírása 
A nyelőcsövet és/vagy az algaratot merev endoszkóppal lehet vizsgálni. Az eszközt az a szájon át vezethetjük be, 
amely igen jó megvilágításban, éles, közvetlen képet ad a vizsgált területről. Az idegentesteket fogók és szívók 
segítségével távolítjuk el. A nyelőcsőtükrözést minden kontroll rtg.vizsgálat követ, az esetleges sérülés korai 
megállapítása céljából. 
Az érzéstelenítés lehetőségei, veszélyei: 
A fenti beavatkozásokat általában helyi érzéstelenítésben, ritkábban altatásban végezzük. Az altatásról és annak 
veszélyeiről egy külön nyomtatványon tájékoztatjuk és kérjük a beleegyezését. A helyi érzéstelenítés során 
érzéstelenítő oldatot permetezünk a garatba, ill. nyelőcsőbe. Nagyon ritkán az érzéstelenítéssel kapcsolatban is 
felléphetnek az alábbi reakciók: 



ME 07-04 Tájékozott beleegyezés  2. melléklet 
 

 

Nyilatkozat 
az egészségügyi ellátás elvégzésére való hozzájárulás megadásáról 

ALGARAT-,NYELŐCSŐTÜKRÖZÉS, IDEGENTEST ELTÁVOLÍTÁS/SZÖVETTANI 
MINTAVÉTEL 

Oldal: 2/4 

BAJAI SZENT RÓKUS KÓRHÁZ FÜL-, ORR, GÉGEOSZTÁLY 

 

új Nyelőcső tük_A1 2012. 09. 01. 

 allergiás reakció (duzzanatok, viszketés, vérkeringési rendszer reakciója, shock), 

 idegrendszeri mellékhatások (nyugtalanság, görcsök, légzészavar), 

 vérnyomás-emelkedés, vérnyomásesés, szívritmuszavarok. 
Általános műtéti kockázat 
A műtétek általános veszélyei, úgymint trombózis/embólia, sebfertőzés, keringési reakciók egyébként egészséges 
egyénben ritkák. A műtét kapcsán kivitelezett egyszerű beavatkozások sem teljesen veszélytelenek: infúzió 
bekötése, centrális vénakatéter behelyezése is szükségessé válhat. A fektetés, műtéti előkészítés során perifériás 
idegsérülést okozó nyomási károsodás, a nyaki gerinc sérülése is kialakulhat. A véralvadást befolyásoló 
gyógyszerek használata megnövelheti a műtét utáni utóvérzés rizikóját. 
A műtét (beavatkozás) lehetséges mellékhatásai, veszélyei és szövődményei: 
a.) Tipikus, illetve gyakori jelenségek a műtét után 
Gyakrabban –a cső elhelyezkedésének megfelelően észlelhető átmeneti idegentest érzés a torokban. A bevezetett 
merev cső –egy vastagabb védőréteg közbeiktatásával- közvetlenül az elülső fogakon és kisebb mértékben a 
szájzugban támaszkodik, ezért előfordulhat, hogy az ajkakon, szájzugban kisebb-nagyobb sérülések keletkeznek, 
amelyek néhány napon belül nyom nélkül gyógyulnak. Egyes esetekben –elsősorban meglazult, sérült, kiálló, 
ragasztott- fogak sérülhetnek vagy kitörhetnek. Ez a leggondosabb eljárás esetén is előfordulhat, leggyakrabban 
akkor, ha az anatómiai viszonyok megnehezítik a feltárást. Kivehető fogsorokat a beavatkozás előtt kérjük kivenni. 
Közvetlenül műtét után jellemző a torok-, és nyelési fájdalom, véres köpet, köhögési inger, köhögés, teljes fokú 
hangadási képtelenség. Idegentest érzés, kaparás, szárazságérzés a garatban, több napos rekedtség, 
hanggyengeség, hangfáradás napokig is fennállhatnak. 

b.) Ritkán előforduló mellékhatások és szövődmények műtét után 
Utóvérzés a torokból, gégéből; elhúzódó idegentest érzés, torokkaparás, nyelési fájdalom. Nyelőcső-perforáció (a 
nyelőcsőfal áthatoló sérülése) minden nyelőcső tükrözés kapcsán előfordulhat, de szűkületes, gyulladásos és 
daganatos elváltozásokban sokkal nagyobb a veszélye. Ugyanez érvényes hegyes, kiálló részekkel bíró vagy 
beékelődött idegentestek eseték. A perforáción keresztül bejutó fertőzés miatt a mellkas és a mellűr gennyes 
gyulladása következik be, amely életveszélyes állapot és általában azonnali műtétet igényel. 

c.) Extrém (nagyon) ritkán előforduló mellékhatások és szövődmények műtét után 
Tartós esetleg maradandó rekedtség, hanggyengeség, hangadási képtelenség; növedék ún. intubációs granuloma 
a hangszalago(ko)n, amely eltávolítható Nem várható anatómiai eltérések, illetve fejlődési rendellenességek 
kapcsán életveszélyes vérzés is felléphet. 
A műtét utáni időszak (kb. egy hét) fontosabb teendői: 
A dohányzás és alkoholfogyasztás mellőzése szükséges. Kontrollra megbeszélés szerint jelentkezni kell a 
szakorvosnál. A garatban végzett műtét után kb. 10 napig csak pépes ételek fogyasztása ajánlott. Kerülni kell a 
csípős ételeket, a banánt, paradicsomot. Nem szabad szénsavas italokat inni. Nyelőcső perforációra utalhat a 
hirtelen fellépő magas láz, nyelési fájdalom és nehezítettség, elesettség, ekkor azonnal jelentkezni kell a 
kórházban. Idegentest eltávolítás után –ha a kontroll röntgen negatív- egy-két napig pépes étrend javasolt, hacsak 
a kezelőorvos másként nem rendelkezik. 
A gyógyulás várható időtartama és megítélése 
A teljes gyógyulás általában pár napig tart. 
4. A tervezett kezelés, beavatkozás visszautasítása esetén várható kockázatok:  
A műtét elmaradásának kockázatai nehezen ítélhetők meg előre. Az eltávolítandó szövetszaporulat tovább 
növekedhet, amely miatt a panaszok kifejezettebbé válhatnak. Ritkán olyan mértéket is ölthet, amely komoly orvosi 
beavatkozást igénylő nehézlégzést okoz. A műtéti beavatkozás elmaradásának veszélyei megjósolhatatlanok, de 
gyakran végzetes kimenetelű lehet. Éles, szúró vagy beékelődött idegentest perforációhoz, a jelentős szűkületet 
fenntartó pedig táplálási nehézséghez vezethet.  
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N Y I L A T K O Z A T 
 

Alulírott, fent megnevezett személy ügyeim viteléhez szükséges belátási képességem, cselekvőképességem teljes 
birtokában, szabad akaratomból, minden kényszertől és befolyástól mentesen kijelentem és aláírásommal 
igazolom, hogy a kezelő orvosom által állapotomról adott általam teljes körűnek elismert tájékoztatást megértettem. 
Betegségem gyógykezelése céljából az intézmény, mint egészségügyi szolgáltató által tervezett kezeléshez orvosi 
beavatkozáshoz műtéthez 

beleegyezésemet teljes körűen megadom, 

s kérem azok elvégzését. 

A fenti nyilatkozatot az alábbi tájékoztatás ismeretében teszem: 

1. A kezelőorvostól kapott általam igényelt és értett megfelelő tájékoztatás alapján megértettem betegségem 
természetét, a javasolt, illetve helyette alkalmazható beavatkozások elvégzésének, illetve elmaradásának 
lehetséges előnyeit és kockázatait, ezzel összefüggésben a beavatkozás várható eredményét, esetleges 
szövődményét, károsító hatását, valamint ezek bekövetkezésének valószínűségét. Felvilágosítást kaptam az 
ellátás várható tartalmáról és kimenetéről, az ezt követően szükséges további gyógykezelésről, illetve javasolt 
életmódról. 

2. A javasolt vizsgálatok, beavatkozások tekintetében az ellátás bármelyik, vagy mindegyik visszautasításának 
joga megillet, ha ezek elmaradása mások életét, testi épségét nem veszélyezteti. A felajánlott ellátás 
visszautasítása miatt bekövetkezett közvetlen vagy közvetett szövődményekért, illetve állapotom további 
alakulásáért a Bajai Szent Rókus Kórházat, mint egészségügyi szolgáltatót felelősség nem terheli. 

3. A gyógykezelésemmel kapcsolatos tájékoztatási jogomról - írásban - lemondhatok, illetőleg más személyt a 
helyettem való tájékoztatásra külön írásbeli nyilatkozattal feljogosíthatok. 

4. Amennyiben az általam elfogadott ellátás (kezelés, beavatkozás, műtét) közben valamilyen kiegészítő 
beavatkozás szükséges ezen nyilatkozatom az egészségem védelme érdekében szükséges mértékig ezekre a 
beavatkozásokra is érvényes. Az orvosi beavatkozás során esetleg szükséges vérátömlesztést, valamint 
emberi vérből készített anyagok, gyógyszerek beadását nem ellenzem. 

5. A jelen beleegyező nyilatkozatom bármikor írásban visszavonható, azonban a beleegyezés alapos ok nélküli 
visszavonása esetén kötelezhető vagyok a visszavonás következtében felmerült és indokolt költségek 
megtérítésére. 

6. A Bajai Szent Rókus Kórház házirendjének, az orvosok, és asszisztensek, betegek érdekeit szolgáló 
utasításának betartása minden betegre - így a jelen nyilatkozat megtevőjére is - vonatkozik. 

7. Közokiratban, teljes bizonyító erejű magánokiratban, illetve írásképtelenség esetén két tanú együttes 
jelenlétében megnevezhetek olyan cselekvőképes személyt, aki jogosult helyettem a beleegyezés, illetve a 
visszautasítás jogának gyakorlására, vagy akit egészségi állapotomról tájékoztatni lehet. 

8. A beleegyezés, illetve visszautasítás jogának helyettem történő gyakorlásából a 7. pontban meghatározott 
személy mellett, vagy anélkül is kizárhatok bárkit (az Egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. tv. 16.§ (2) 
bekezdésében meghatározott személyek közül) illetve meghatározhatom azon személyek körét, akik részére 
állapotommal kapcsolatos tájékoztatás nem adható. 

9. Tudomásom van arról, hogy esetleges panaszommal a kórházi etikai bizottsághoz is fordulhatok. 

10. Ezen nyilatkozatom alapján a Bajai Szent Rókus Kórház jogosult - személyem azonosítási lehetőségének 
teljes kizárásával - a kezelésemmel kapcsolatos orvosi dokumentációt, adatokat, tudományos illetve oktatási 
célra felhasználni. 

Baja, ________ év _______________ hó _______ nap 

     

Orvos aláírása, pecsétje  Beteg aláírása  A beteg által megnevezett, a 
nyilatkozat megtételére feljogosított 

személy 
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Amennyiben a nyilatkozat megtételére a beteg más személyt jogosít fel csak ezen személy aláírása szükséges. Ez 
esetben a feljogosító közokiratot, vagy teljes bizonyító erejű magánokiratot a nyilatkozathoz csatolni kell. 
Amennyiben a beteg helyett az erre feljogosított személy írja alá a nyilatkozatot, az abban foglaltak értelemszerűen 
a betegre vonatkoznak. 


