
LABORATÓRIUMI  LELET  VÉGSŐ LELET

TRUBARJEVA 2, 1000 LJUBLJANA
TEL.: 01/244 14 00, TELEFAKS: 01/244 14 47

a rák el tt jelentkez 
elváltozások, valamint a 

vastag- és végbélrák sz 
rését és korai felismerését  

szolgáló állami sz r program

A rák korai felismerésének központja 
Telefon: 01/620 45 21     
Svit Laboratórium      Egészségügyi Minisztérium
Tehnološki park 24, 1001 Ljubljana          munkaengedélye,szám:

Páciens:
Születési dátum:
Székletminta átvételének dátuma és időpontja: 
Székletminta vizsgálatának dátuma és időpontja: 
Lelet kiírásának dátuma és időpontja: 
Megrendelő: A rák előtt jelentkező elváltozások, valamint a vastag- és végbélrák szűrését és korai 
felismerését szolgáló állami szűrőprogram.

Vizsgálat Eredmény
Szűrővizsgálat ajánlott
értéke (Cut off) Egység

F-Hb spec. – minta I 0,0–100,0 ng/mL

F-Hb spec. – minta II 0,0–100,0 ng/mL

Székletminta vizsgálata:

Az eredményeket feldolgozta:

Vélemény:
A rejtett székletvér-vizsgálat eredménye pozitív.

Laboratóriumvezető:

Következő oldal!

Felelős személy:
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VÉLEMÉNY

A laboratóriumban átvizsgáltuk mindkét beérkezett székletmintáját. Értesítjük, hogy a rejtett 
székletvér-vizsgálat eredménye pozitív. 

A  pozitív  eredmény azt jelenti, hogy a székletmintája nyomokban vért tartalmaz. Ez 
azonban még nem azt jelenti, hogy Ön vastag- vagy végbélrákban szenved. Azon emberek 
többségének, akiknek pozitív a leletük, nincs rákja. A lelet csak azt mutatja ki, hogy a 
bélrendszerében vérzést okozó változások történnek, ezért ezeket részletesebben ki kell  
vizsgálni. A vérzés okának meghatározása érdekében vastagbélvizsgálatra van szükség. A 
legmegfelelőbb vizsgálat a kolonoszkópia. Bővebb információt erről és az előkészületekről a 
mellékelt anyag tartalmaz.

A lelet eredményéről a kezelőorvosát is értesítettük. Kérjük, hogy ezzel a lelettel és összes 
mellékletével legkésőbb egy héten belül keresse őt fel. Az orvosa megvizsgálja Önt, hogy 
megállapítsa, vannak-e olyan egészségügyi problémái, amelyek megakadályoznák a vastagbél 
vizsgálatát – a kolonoszkópiát. Amennyiben egészségi állapota megengedi a vizsgálatot, a 
kezelőorvosa a következőket fogja tenni:

• kitölti a SVIT kolonoszkópiás szűrés beutalóját,

• vényt ír ki a Moviprep® béltisztító  szerre (ingyen átvehető a gyógyszertárban),

• önnel együtt kitölti a mellékelt kérdőívet, amelyet a kolonoszkópiás vizsgálatkor átad a 
szakorvosnak,

• amennyiben olyan gyógyszert fogyaszt, amelyek befolyásolhatják a kolonoszkópia folyamatát, 
megadja az összes szükséges, erre vonatkozó utasítást (ezek közé tartoznak a cukorbetegség 
kezelésére szolgáló vagy véralvadásgátló gyógyszerek stb.),

• átadja Önnek az előzetes kolonoszkópiás leleteit vagy egyéb, kezelőorvosa döntése szerinti 
dokumentációt.

Kérjük, hogy miután meglátogatta a kezelőorvosát, azonnal hívjon bennünket a 01/620 4522-es 
telefonszámon, hétfőtől péntekig 9 és 14 óra között,hogy egyeztessük a kolonoszkópia időpontját 
és helyszínét, de küldhet e-mailt is a svit@nijz.si címre vagy a 01/6204529-es faxszámra. A  
vizsgálat pontos időpontjáról, valamint a vizsgálatot elvégző rendelő címéről postán értesítjük.

Kérjük, lépjen kapcsolatba velünk abban az esetben is, ha kezelőorvosa megállapítja, hogy 
egészségi állapota miatt a kolonoszkópia az Ön számára jelenleg nem a legmegfelelőbb. 

Egészségéről gondoskodva tisztelettel üdvözöljük.

A Svit Program munkatársai
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