A megelőzési és egészségfejlesztési
programok igazgatósági központja
Svit program osztálya
Telefon: 01 620 45 21					
Svit laboratórium						
Tehnološki park 24, 1000 Ljubljana

Az Egészségügyi Minisztérium
által kiadott munkaengedély száma:

LABORATÓRIUMI EREDMÉNY

VÉGEREDMÉNY

Páciens:
Születési dátum:
A székletminta átvétel dátuma (nap/óra):
A székletminta vizsgálat befejezésének dátuma (nap/óra):
Az eredmény megjelenítése (nap/óra):
Megrendelő: Állami szűrőprogram a rákmegelőző állapot a vastag- és végbélrák szűrésére és
korai felismerésére
Székletvizsgálat:
A szűrőteszt határértéke
(Cut off)

Egység

F-Hb spec. – minta I

100,00

ng/mL

F-Hb spec. – minta II

100,00

ng/mL

Vizsgálat

Eredmény

Az eredményt feldolgozta:
Vélemény:
A széklet rejtett vér tartalmának vizsgálatára alkalmazott
laboratórium vizsgálat eredménye pozitív.
A laboratórium vezetője:
Spomenka Lajtner, univ. dipl. ing. kemije, spec. med. biokem. (vegyészmérnök, orvosi biokémikus)
Kérem, fordítsa meg a lapot!

VÉLEMÉNY
A laboratóriumunkban megvizsgáltuk mind a két beérkezett székletmintát. Értesítjük, hogy a széklet
rejtett vér tartalmát kimutató laboratóriumi vizsgálat eredménye pozitív.
A pozitív lelet azt jelenti, hogy a székletmintákban vér jelenlétét mutattuk ki. Ez még nem jelenti
azt, hogy önnek vastagbél vagy végbél rákja van. A páciensek nagyobb hányadának a pozitív
eredmény ellenére sincs rákja. A lelet azt jelenti, hogy az ön bélrendszerében olyan elváltozások
keletkeztek, amelyek vérzés idéztek elő, ezért további vizsgálatokra van szükség. A vérzés okának
megállapítása érdekében a vastagbél vizsgálatára van szükség. A legmegfelelőbb vizsgálati módszer
a kolonoszkópia - vastagbéltükrözés. Erről bővebben a mellékelt kiadványban talál információt. A
vastagbéltükrözést általában rendelőintézetben végzik, ritkán van szükség egy napos kórházi felvételre.
Körülbelül az esetek egy harmadában megállapítható, hogy a bélrendszerben nincs kóros elváltozás
és a vér jelenléte a székletben csak véletlen eredménye. Az esetek több mint felében a bélrendszer
nyálkahártyáján kinövéseket - polipokat találunk, amelyek rákmegelőző állapotra utalnak.
A végbéltükrözést végző szakorvos általában azonnal eltávolítja a kisebb rákmegelőző
elváltozásokat és így megelőzi a rák kialakulását. Az esetek kisebb hányadában a szakorvos
a béltükrözés közben más kóros elváltozásokat vagy rákot fedez fel a vastagbélben vagy
a végbélben, amelyek további kivizsgálásokat és kezelést igényelnek. Mindenképpen azt
ajánljuk önnek, hogy menjen el a kolonoszkópiás vizsgálatra, mert ez által lehetőséget nyújt a
rákmegelőző állapot illetve a rákos elváltozás időbeni felfedezésére, amikor a kezelés is sikeres
lehet.
A székletminta eredményéről a háziorvosát is értesítettük. Kérjük önt, hogy az eredménnyel és a
kapott mellékletekkel egy héten belül keresse fel háziorvosát. A háziorvos megvizsgálja önt és
megállapítja, hogy fennállnak-e olyan egészségügyi problémák, amelyek esetleg nem teszik lehetővé
a bélrendszer alapos vizsgálatát - a vastagbéltükrözést. Orvosával közösen döntenek az ön számára
legmegfelelőbb vizsgálati módszerről. Ha az ön egészségi állapota lehetővé teszi, akkor orvosa
kiállítja a kolonoszkópiához szükséges beutalót és a bél tisztításához szükséges receptet a
MoviPrep elnevezésű gyógyszerre. Közösen ki fogják tölteni a mellékelt kérdőívet is, amelyet a
kolonoszkópiát végző orvosnak kell átadnia. Orvosától megkapja mindazokat az információkat és
utasításokat, amelyekre szüksége van.
Kérjük önt, hogy mindazokat a leleteket, amelyeket háziorvosától kap, vigye magával a
vastagbéltükrözésre és adja át a vizsgálatot végző szakorvosnak. Különösen fontos, hogy átadja az
esetleges régebben elvégzett kolonoszkópiás leleteket. Ha a háziorvosa úgy ítéli meg, hogy az ön
egészségi állapota nem teszi lehetővé a vastagbél vizsgálatát, akkor közösen fogják eldönteni, hogyan
tovább. Szükség esetén kikéri gasztroenterológus (gyomor és bélrendszeri betegségek szakorvosa)
véleményét is.
Kérjük önt, hogy a háziorvosnál tett látogatása után azonnal hívjon fel bennünket, akár az egészségügyi
nővér segítségével, a 01/ 620-45-22 telefonszámon, hétfőtől péntekig 9. és 14. óra között, hogy
megbeszéljük a kolonoszkópiás vizsgálat ön számára leginkább megfelelő időpontját és helyszínét. A
kolonoszkópiás vizsgálatot megbízott, erre a vizsgálatra szakosodott központokban végzik. Kérjük
önt, hogy akkor is hívjon fel bennünket, ha az orvosa úgy ítéli meg, hogy az ön egészségi állapota a
béltükrözést nem teszi lehetővé. Értesíthet bennünket e mailen is: svit@nijz.si vagy faxon: 01/620-45-29.
Postai úton fogjuk értesíteni a kolonoszkópiás vizsgálat pontos dátumáról és időpontjáról valamint
a rendelőintézet címéről, ahol a vizsgálatot el fogják végezni. Kérjük önt, hogy minél előbb hívjon fel
bennünket, hogy közösen elrendezzünk a vizsgálattal kapcsolatos minden szükséges teendőt, és minél
előbb magyarázatot kapjunk a székletmintában talált vér jelenlétére.
Egészségének megőrzése érdekében szívélyesen üdvözöljük.
A SVIT program munkatársai
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