ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΚΟΛΟΝΟΣΚΟΠΗΣΗΣ
Ονοµ/νυµο ασθενούς:

Ηµερ/νία:

Ο ιατρός σας έχει παραπέµψει για κολονοσκόπηση µε σκοπό τον έλεγχο του παχέος εντέρου και πιθανώς και
του τελευταίου τµήµατος του λεπτού εντέρου (τελικός ειλεός), χρησιµοποιώντας ένα εύκαµπτο σωλήνα, το
κολονοσκόπιο.
Σας παρακαλούµε να διαβάσετε λεπτοµερώς και να υπογράψετε το συγκεκριµένο έντυπο επιβεβαιώνοντας ότι
έχετε καταλάβει πλήρως τον τρόπο εξέτασης και τους πιθανούς κινδύνους που περικλείει και συγκατίθεστε στη
διενέργεια της πιο πάνω εξέτασης.

Εξέταση:
Προ της εξέτασης θα σας χορηγηθεί αναισθητικό (µέθη) µέσω ενός φλεβοκαθετήρα που θα τοποθετηθεί στο
χέρι σας. Στη συνέχεια το κολονοσκόπιο εισέρχεται µέσω του πρωκτού προς το ορθό και τα λοιπά τµήµατα του
παχέος εντέρου και ίσως και στο τελικό τµήµα του λεπτού εντέρου (τελικός ειλεός). Κατά τη διάρκεια της
εξέτασης δυνατό να ληφθούν βιοψίες ή ακόµη και να αφαιρεθούν πολύποδες σε περίπτωση ανεύρεσης
αυτών. ∆υνατό επίσης να διενεργηθούν πρόσθετες επεµβάσεις όπως καυτηριασµός σηµείου που αιµορραγεί ή
διαστολή στένωσης του εντέρου.

Κίνδυνοι:
Η κολονοσκόπηση είναι µια ασφαλής εξέταση αλλά όπως κάθε εξέταση εµπερικλείει µερικούς κινδύνους που
σχετίζονται µε την εξέταση και την αναισθησία. Σπάνιες επιπλοκές αποτελούν η αιµορραγία ή διάτρηση του
παχέος εντέρου σε ποσοστό µικρότερο από 3/10.000 κολονοσκοπήσεις. Αν αφαιρεθεί πολύποδας, ο κίνδυνος
επιπλοκής είναι περίπου 1/100 των πολυπεκτοµών.
Άλλες λιγότερο σοβαρές επιπλοκές αποτελούν αλλεργικές αντιδράσεις στο χαλαρωτικό φάρµακο που σας
χορηγήθηκε και το οποίο δυνατό να επηρεάσει επίσης την καρδιά ή το αναπνευστικό σας. Γι’αυτό και κατά τη
διάρκεια της κολονοκόπησης γίνεται συνεχής παρακολούθηση µε καταγραφέα της αρτηριακής πίεσης, των
παλµών και της αναπνοής σας, οπότε και µειώνεται η πιθανότητα εµφάνισης των πιο πάνω κινδύνων.

Εναλλακτικοί τρόποι εξέτασης:
Εναλλακτικοί τρόποι διάγνωσης των συµπτωµάτων από τα οποία πάσχετε αποτελούν ο βαριούχος
υποκλυσµός, η ενδοσκόπηση µε κάψουλα, η εικονική κολονοσκόπηση ή η χειρουργική επέµβαση (εξετάσεις
οι οποίες υστερούν αρκετά στη διαγνωστική τους αξία).

Συγκατάθεση:
1. Κατανοώ τις πληροφορίες που αναγράφονται στο συγκεκριµένο έντυπο και µου δόθηκε η δυνατότητα να ρωτήσω
οποιαδήποτε άλλη πληροφορία έχω, µε τον ιατρό µου.
2. Συγκατίθεµαι στη διενέργεια της κολονοσκόπησης και λήψης φωτογραφιών ή βίντεο της εξέτασης.
3. Συγκατίθεµαι επίσης στη λήψη βιοψιών ή όποιας άλλης επέµβασης απαιτηθεί στην περίπτωση ανεύρεσης οποιουδήποτε
άλλου παθολογικού ευρήµατος κατά τη διάρκεια της εξέτασης.
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