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II/B.

• A rutin vizsgálatok eredményei, tanulságai

• Over(sold) and underuse(d)

• A sürgősségi kolonoszkópia a gyakorlatban, 
tanulságai

• Az operabilitás határai II/B. szinten

• Sikerélmény?



II/B. szint Gyöngyös

• Személyi feltételek
– 4 tapasztalt endoscopos szakorvos, 1 sebész, 3 

belgyógyász
– 3 szakasszisztens, 1 szakasszisztensi képzésen levő 

asszisztens
– 1 adminisztrátor
– Altatóorvos+ anaesth. asszisztens altatásos 

inváziókhoz
– Beteghordók munkaidőben főleg az endoszkópiához

lekötve, amíg szükséges
– 24 órás endoscopos behívósság



Szervezeti felépítés  Gyöngyös II/B.

• Gasztroenterológiai endoscopos labor

• Acut Gasztroenterológiai Osztály 15 ágy, külön 
finanszírozással

• 5 ágy Izoláló Kórterem

• Rtg átvilágító az invazív beavatkozásokhoz 
(rossz volt 3 hónapig)

• Szakrendelési idő és szakrendelés a 
Rendelőintézetben, elkülönítve az endoscopos
labortól



II/B. építészeti feltétel

• 2 vizsgáló
• 3 mosó helyiség
• 1 rtg átvilágító
• Adminisztrációs szoba
• 1 asszisztensi pihenő
• 2 beteg pihenő 4 ággyal
• 1 beteg vetkőző, mosdó, zuhanyzó, WC egyben
• Nagy váróterem TV-vel
• Raktár
• Beteg WC
• Gasztroenterológiai Szakrendelés a RI-ben van, külön rendelőben
• Elindul a regionális IBD Szakrendelés is!!!
• 15 ágyas Gasztroenterológiai Osztály
• 3+2 ágyas Izoláló Kórterem infekció (gyanús?) betegek elkülönítéséhez



II/B. tárgyi feltételek

• 6 működő endoscopos torony (5 Olympus, 1 Fuji)
• Altatógép a colon helyiségben
• Altatógép a rtg-ben
• AP rendszer
• Minden toronyhoz vágó berendezés
• Gastroscop (5 db, ebből 2 NBI+1 therápiás)
• Colonoscop (5 db, NBI 2 db, 160 cm-es 1 db, 3 Olympus+ 2 Fuji)
• Duodenoscop 2 db. 4.2 munkacsatornás
• 4 automata mosógép (2 db 1 eszközös, 1 db 2 eszközös, +1 

Medivator 1 eszközös)
• Endobase (rossz)
• UH tisztító 3 db
• Konszignációs raktár, benne mindennel, de korlátokkal!!







Gasztroszkópia, kolonoszkópia, ERCP
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Kolonoszkópos rutinvizsgálatok 

Indikáció 
• A szokásos (hasi panaszok, kivizsgálás, tapintható 

rezisztencia, vérzés, IBD gyanúja stb)
• Szervezett széklet szűrővizsgálat alapján
• Nem szervezett szűrővizsgálat talál vért a székletben
• Új! A media, (vagy új kapcsolat??!), vagy a családtag, 

rokon , ismerős betegségének, halálának elrettentő 
hatására szűrővizsgálat kérése. 

• Előzményben colon tumor. Helytelenül sűrű kontroll.
• Előzményben banális, vagy nem banális polypus „éves” 

kontrollja.



A rutinvizsgálatok eredményei

• Coecum intubáció: 94%
• Polypus regisztráció: 18%
• Tumor regisztráció: 11%
• Egyéb: diverticulum, teleangiectasia, Dieulafoy-vérzés, stb. 33%
• Aranyér: 41 %
• Szövődmények:  évente 1 perforáció, főleg polypectomia után
• Postpolypectomias láz: 4-5 évente
• Postopolypectomiás benignus, nem sebészi pneumoperitoneum:    2 db 

2019-ben
• Jelentős vérzés, beavatkozás után: 3-4 db évente
• Késői vérzés: 1 db 8 napos, 1 db 10 napos 2019-ben. Mindkettőnek a 

DOAC visszadva 5 nap után!!
• Haláleset , mely a colonoscopia vagy szövődmény következménye, 10 éve 

nem volt. 
• Endoscop „beszorulás” herniába 2/10 év



Recto-sigmoidoscopia-urgens
colonoscopia 2003-2019
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Am J Gastroenterol. 2005 Nov;100(11):2395-402. 
Urgent colonoscopy for evaluation and management of acute lower gastrointestinal 

hemorrhage: a randomized controlled trial. 
Green BT 1 , Rockey DC , Portwood G , Tarnasky PR , Guarisco S , Branch MS , Leung J , Jowell P . 

OBJECTIVES: 

Javítja-e a beteg esélyeit a korai endoscopia, vagy nem, szemben a tervezett, normál protokollal, 
mely angiographia és tervezett colonoscopia volt.

METHODS: 

Urgens vizsgálat beöntés után vagy angiographia és elektív colonoscopia összehasonlítás

RESULTS: 

50-50 beteget randomizáltak mindkét csoportba. Gyakrabban találták meg a vérzésforrást  urgens
endoscopia során. Leggyakrabban diverticulumokat, telengiectasiát és colitist találtak. A 
halálozásban nem volt szignifikáns különbség a két csoportban. Az urgens vizsgálattal 
szemben 4,2 E-ről 5 E volt a transfúziós igény, a kórházi ápolás ideje 5,8 vs 6,6 nap lett. ICU 
kezelés 1,8 vs 2,4 nap. Ez nyílván a 17 esetben alkalmazott sikeres vérzéscsillapításnak 
köszönhető. Műtétre került 12 vs14 beteg. 

CONCLUSION: 

Szignifikáns különbség nincs a két csoport között. Az akut LGIB-ben szenvedő betegek ellátására 
vonatkozó döntéseknek az egyéni tapasztalaton és a helyi szakértelmen kell alapulniuk.
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https://translate.googleusercontent.com/translate_c?anno=2&depth=1&hl=hu&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&tl=hu&u=https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Tarnasky%20PR%5bAuthor%5d&cauthor=true&cauthor_uid=16279891&xid=17259,15700023,15700186,15700190,15700259,15700271&usg=ALkJrhhKE_wuJ3fdHHfTcW0RW5xPf0o_TQ
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Urgens kolonoszkópia eredményei

• Rendszerint a negatív felső panendoscopia után, egy ülésben
• Előkészítetlen, szennyezett beteg, max. beöntést kap
• Gyakran súlyos állapotban levő, polymorbid betegek. Az endoscopos

döntse el, alkalmas-e a beteg endoscopiára. Tapasztalatunk, hogy a 
„kibicnek” minden vérzés, vagy annak gyanúja (vér pozitív sárga 
széklet+anaemia+éjfél) indikáció!!

• 40%-ban ad információt
1. Vérzés a coecumnál magasabbról jön. Biztos?
2. A vér a colon egy bizonyos részén már nem látható nyomokban sem, 

tehát az alatt kell keresni a forrást
3. Nagy tumor, vagy polypus felismerhető
4. Aranyér eredetű vérzés talán felismerhető
5. Sok diverticulum felismerhető, erre jellegzetes vérzéssel
6. IBD felismerhető mosással, vagy anélkül is
7. Teleangiectasia nehezebben ismerhető fel. Sokat kell mosni.
8. Szerencse faktor!!



MI.  79 éves férfibeteg 



MI. 79 éves férfibeteg



MI. 79 éves férfibeteg







A colonoscopia indikációjának 
újragondolása?

• Aki panaszos, mindenkit meg kell vizsgálni!!
• Minden ellátási szinten, mindenkit gondosan meg kell 

hallgatni és vizsgálni, ennek alapján értékelni!!
• 4,5 éves a legfiatalabb 2 cm-es recto-sigma polypus
• 23 éves a legfiatalabb rectum tumoros férfi
• 23 éves a legfiatalabb gyomor nagygörbületi adenocc.
• 27 éves a legfiatalabb rectum tumoros nő
• 32 éves korai sigma tumoros nő, familiaris

terheltséggel, szülés után 6 hónappal
• IBD bármely életkorban előfordulhat
• Crohn-betegség különösen becsapós



„Straight to colonoscopy”

• UK-ban a colorectalis halálozás magasabb, mint az európai átlag
• Bevezették egy kérdőív alapján, hogy CR tu. gyanúja miatt 

egyenesen kerüljön a beteg colonoscopiás szakorvosi járóbeteg
vizitre, 2 hetes szabály alapján!!, illetve 62 napon belül meg kell 
lenni a colonoscopiának és el kell kezdeni kezelni a tumoros 
betegeket. 

• 317 beteget dolgoztak fel retrospektív módon
• Költség 159598 (63 839 000 HUF)  vs.186134 font (74 453 600 

HUF) volt. A megtakarítás 26176 (10 470 400 HUF)  font volt
• Következtetés: be kell vezetni a 2 hetes „egyenesen a 

colonoscopiához” rendszert

Ann R Coll Surg Engl . 2011 Mar; 93(2): 114–119. 
Published online 2010 Nov 12. doi:
Straight to colonoscopy: the ideal patient pathway for the 2-week suspected cancer referrals? 
Andrew D Beggs , Ravinda D Bhate , Shashi Irukulla , Mayen Achiek , and A Muti Abulafi
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Urgens colonoscopia indikációja

• Intenzív vérzés, mely nem a felső gi. területről 
jön. 

• A szerencse faktort is figyelembe véve, meg 
kell próbálni a vizsgálatot, ha nincs 
kontraindikációja.

• Ha megvan a forrás, akkor az endoscopos
vérzéscsillapítás elvégezhető

• Fontos a vizsgálók tapasztaltsága!



A kompetencia (operabilitas) határai
II/B

• Szövettan legyen un. nehéz-polypus esetén
• Tapasztalat kell, hogy bele lehessen vágni pl. a polypectomiába. Pl: mennyire 

emelhető el, mekkora a kiterjedése, intuíció(!), hol van, redő élén van-e stb.
• Ha valaki bizonytalan, kérje ki az asszisztencia(!!), endoscopos kollégák, sebész 

véleményét, ahogy mit csináljunk! 29 év endoscopia után is van olyan, amit még 
nem láttunk!Team konzílium a vizsgálat alatt, azonnal!!  Ha nem sikerült, 
bőségesen fotózzunk. Nálunk ez nem jelent problémát. Tudomásul kell venni, 
pillanatnyi intuíció, fáradtság befolyásolja a döntésünket. Ezért kell másokat is 
meghallgatni. 

• „Virtusból” nem szabad felvállalni mindent. II/B. szinten, már csaknem minden 
endoscopos procedúra felvállalható, sőt fel kell vállalni. Amit nem vállalunk fel, az 
sebészi indikáció!!

• Endoscopos uh hiánya probléma, de  megszervezhető a döntésünkhöz. 
• Regionális szerepet is betöltünk, illetve be kell tölteni.
• Sebészi háttér elengedhetetlen! Gyöngyösön II/B. a sebészi kompetencia szint is. 

Jó, hogy van tapasztalt sebész is a teamban. 



Sikerélmény

• Más intézetben nem felvállalt polypectomia sikeres elvégzése –nem 
virtusból!

• Sigma-bél Dieulafoy-vérzés sikeres ellátása, fiatal, CU-s nőbetegnél, 
2. ülésben

• Az endoscopián a betegeink 30%-a, a fekvőbeteg részlegen 40-45 
%-a, nem az ellátási kötelezettségünknek megfelelő területről 
érkezik!!

• Kiváló az endoscopos és kórházi team csapatmunkája és hangulata. 
Érthetetlen módon a kórházi felső vezetőség lehetőségeinek 
megfelelően támogat bennünket mindenben!!

• Munkánk eredményeként a Bel-gasztroenterológiai osztály-
endoscopia gasztro szakvizsga képzési centrum lett, tudunk 
rezidenseket fogadni. 



Ami még kellene 
(Nemcsak II/B. szinten!!)

• A II/B. szint (is) drága dolog. Azért azt vártuk 
volna, hogy a szinthez plusz finanszírozást 
rendelnek, nem csak plusz feladatot. 

• A colonoszkopos szűrések finanszírozása is 
akadozik! Konkrétan mi még semmit nem 
kaptunk!!

• Amortizáció finanszírozása! Az eszközök 
kopnak, a legkisebb javítás is milliós tétel. 
Miből??



Megtiszteltetés, hogy elmondhattuk a 
tapasztalatainkat!!


