
Vizsgálat Eredmény
Szűrővizsgálat ajánlott 
értéke (Cut off) Egység

F-Hb spec. – minta I 0,0–20,0 µg/g

F-Hb spec. – minta II 0,0–20,0 µg/g

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.

Székletminta vizsgálata:

Az eredményeket feldolgozta:

Vélemény:
A rejtett székletvér-vizsgálat eredménye negatív.

Laboratóriumvezető:

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

LABORATÓRIUMI  LELET VÉGSŐ LELET

Következő oldal!

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

Felelős személy:
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VÉLEMÉNY

A laboratóriumban megvizsgáltuk mindkét beérkezett székletmintáját. Értesítjük, hogy a rejtett 
székletvér-vizsgálat eredménye negatív. 

A negatív eredmény azt jelenti, hogy a székletmintájában a hemoglobin mennyisége nem haladta 
meg a szűrővizsgálat ajánlott értékét. Ismételt vizsgálatra a Svit Program keretében, a jelenlegi 
szűrési körben való részvételre vonatkozó meghívó kiküldésétől számított két éven belül fogjuk 
hívni. 

A laboratóriumi vizsgálat leletét mutassa meg kezelőorvosának.

Ennek ellenére figyeljen fel arra, ha az alábbi problémák előfordulását észlelné:
• látható véres széklet,
• ha megváltozik a székelési mód,
• nagyon vékony széklet,
• székrekedés, amelyet hasmenés követ,
• erős, ismétlődő vagy hosszabb ideig tartó hasfájás,
• nem szándékos fogyás vagy más, megmagyarázhatatlan problémák.

Bármelyik fenti probléma előfordulása esetén keresse fel a kezelőorvosát és ne várjon a Svit 
Program meghívójára. Amennyiben a Svit Programon kívül is kapott beutalót kolonoszkópiára, 
javasoljuk, hogy azon a székletvizsgálat negatív eredménye ellenére is vegyen részt.

Bármilyen további információért hívjon bennünket a 01/620 45 21- es  telefonszámon hétfőtől 
péntekig 9 és 14 óra között, vagy küldjön e-mailt a svit@nijz.si címre. Levelet postai úton vagy 
faxon is küldhet a 01/620 45 29-es számra. Számos érdekes információ a Svit Program honlapján 
www.program-svit.si is elérhető.

Üdvözöljük és reméljük, hogy következő meghívásunknak is eleget tesz.

A Svit Program munkatársai 
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