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Tüdőgyógyintézet Törökbálint Csecsemő- és Gyermekpulmonológia, Bronchológia

Tájékoztató és beleegyező nyilatkozat I.
Hörgőtükrözés (bronchoscopia)
Kedves Szülő!
Írásos összegfoglalónk és egy beszélgetés során tájékoztatjuk Önt a hörgőtükrözéses vizsgálat módjáról, jelentőségéről és lehetséges veszélyeiről.
A vizsgálat menete:
Hátrahajtott fejtartás mellett a vizsgáló eszközt a szájon, majd gégén át a légcsőbe és hörgőkbe vezetjük. A légutakat belülről megtekintve felismerhetők azok látható elváltozásai, melyek más vizsgáló
módszerrel nem diagnosztizálhatók. A hörgőtükrözés során a légúti váladékot leszívjuk, vizsgálatra
küldjük. A hörgőkben lévő félrenyelt idegentest az eszköz segítségével eltávolítható.
HÖRGŐTÜKRÖZÉS SORÁN ELVÉGEZHETŐ KIEGÉSZÍTŐ VIZSGÁLÓ ELJÁRÁSOK
-

Hörgőtöltés (bronchographia)
A vizsgálni kívánt hörgőágba az eszközön keresztül néhány milliméter sugárfogó kontrasztanyagot töltünk, mely a hörgők falát röntgenfelvételen kirajzolja, így a vizsgálat során nem belátható
kis hörgők kóros eltérései felismerhetők, ezt követően a kontrasztanyagot leszívjuk. A nem leszívható maradék részben felszívódik, részben köhögéssel a légutakból eltávozik.

-

Hörgőmosás (lavage)
A vizsgálni kívánt hörgőágba az eszközön keresztül néhány milliméter sugárfogó kontrasztanyagot töltünk, mely a hörgők falát röntgenfelvételen kirajzolja, így a vizsgálat során nem belátható
kis hörgők kóros eltérései felismerhetők. Ezt követően a kontrasztanyagot leszívjuk. A nem leszívható maradék részben felszívódik, részben köhögéssel a légutakból eltávozik.

-

Hörgőnyálkahártya mintavétel (biopsia)
Az eszközön keresztül gombostűfejnyi nyálkahártya darabot kimetszünk, melynek mikroszkópos
és elektromikroszkópos vizsgálatával a kóros eltérések, betegségek felismerhetők.

A HÖRGŐTÜKRÖZÉS VESZÉLYEI
A vizsgálat során a leggondosabb kivitelezés mellett is előfordulhat hörgőnyálkahártya vérzés vagy
igen ritkán a hörgőfal sérülése. A vérzés rendszerint spontán, beavatkozás nélkül szűnik, erősebb
vérzés estén azt helyileg kezeljük. A hörgőfal sérülése estén levegő juthat a mellüregbe (légmell).
Enyhe esetben kezelés nélkül felszívódik, jelentősebb mennyiség esetén mellkasi szívókezelést végzünk. Sebészeti ellátást igénylő sérülés előfordulása igen ritka.
Fentebb leírt tájékoztatót megértettem, kérdéseimre választ kaptam.
Gyermekemnél ………………………………………………………………………………………………… (név, szül. dátum)




A beavatkozás elvégzéséhez hozzájárulok.
A beavatkozáshoz nem járulok hozzá, annak ellenére, hogy elmaradása esetén a lehetséges
következményekről felvilágosítást kaptam.



Az adatkezelési tájékoztatót megismertem, az abban foglaltakat megértettem, gyermekem
személyes és különleges adatainak kezeléséhez hozzájárulásomat adom.
Dátum:……………………………………….
………………………………………………….
orvos aláírása
Érvényes 2022.09.01. v4

……………………………………………….
szülő (gyám) aláírása

