
BETEGTÁJÉKOZTATÓ ÉS BELEEGYEZŐ NYILATKOZAT
ULTRAHANG VEZÉRELT CORE BIOPSZIÁHOZ

Kedves Betegünk! 

Ez a betegtájékoztató a CORE biopsia (vastagtű mintavétel) 
hogy az Ön esetében miért tanácsolt a beavatkozás, és milyen más lehetőségei vannak, orvosa szívesen 
elmagyarázza.  

Miért indokolt a CORE biopsia?  

Önnél előzetes szakorvosi vizsgálat, konzultáció alapján
szövettani  vizsgálat elvégzése szükséges. 

Mintavétel előtti teendők:  

Nem kell éhgyomorra maradni, pld. könnyű reggeli fogyasztható. 
Rendszeresen szedett gyógyszereit a szokott módon beveheti.

 
Mintavétel menete: 

A core biopszia elvégzéséhez mindig alkalmaznak helyi érzéstelenítést
A beavatkozást egy speciális eszközzel végzik.
A mintavétel helyét a szövethenger kinyerése után pár percig nyomja az asszisztens annak érdekében, hogy a 
vérzés minimális legyen. Ezt követően steril kötés kerül a területre, a szövettani mintát pedig továbbítják a 
patológiai laborba. A patológus mikroszkóp alatt értékeli ki a mintát, majd mondja meg, hogy
elváltozásról van szó.  

A bevatkozás tervezett időtartama:

A beavatkozás kockázatai, szövődményei:

Előfordul, hogy a beavatkozás után fájdalom 
alatt elmúlik. Ilyen esetekben szükség lehet száraz
alkalmazni, akkor fontos olyat választani, amelynek nincs hatása a véralvadásra 
betegtájékoztatón).  

Minden biopsziának lehetnek veszélyei, történhet vérzés vagy éppen fertőzés is, de ennek esélye minimális.

Mintavétel utáni teendők: 

Panaszmentesség esetén, a beteg otthonába távozhat. 

Bonyolultabb beavatkozás után még távozás előtt egy kontroll áttekintő ultrahangot végzünk. Aznap megerőltető 
munkát, (pl. nehéz tárgyak emelése) ne végezzen! 
zuhanyozni lehet, áztatást kerülje el.

Vizsgálati eredmény átvétele, értékelése:

A mintavétel eredmény a mintavételt követő 14
szakorvos kapja kézhez. A vizsgálati eredmény átvételének egyéb módjairól a Szolgáltató ÁSZF 
adatvédelemmel kapcsolatos rendelkezései és 

 

Kérjük nyomtatott betűkkel kitölteni!

Név: ................................................................

Születési dátum: .............................................

 

BETEGTÁJÉKOZTATÓ ÉS BELEEGYEZŐ NYILATKOZAT 
ULTRAHANG VEZÉRELT CORE BIOPSZIÁHOZ 

a CORE biopsia (vastagtű mintavétel) vizsgálatról tartalmaz alapvető információkat. Azt, 
hogy az Ön esetében miért tanácsolt a beavatkozás, és milyen más lehetőségei vannak, orvosa szívesen 

 

Önnél előzetes szakorvosi vizsgálat, konzultáció alapján a felmerülő betegség okának tisztázása céljából 
szövettani  vizsgálat elvégzése szükséges.  

Nem kell éhgyomorra maradni, pld. könnyű reggeli fogyasztható.  
Rendszeresen szedett gyógyszereit a szokott módon beveheti. 

mindig alkalmaznak helyi érzéstelenítést.  
A beavatkozást egy speciális eszközzel végzik. 
A mintavétel helyét a szövethenger kinyerése után pár percig nyomja az asszisztens annak érdekében, hogy a 

en. Ezt követően steril kötés kerül a területre, a szövettani mintát pedig továbbítják a 
patológiai laborba. A patológus mikroszkóp alatt értékeli ki a mintát, majd mondja meg, hogy

A bevatkozás tervezett időtartama: 5-20 perc. 

kozás kockázatai, szövődményei: 

Előfordul, hogy a beavatkozás után fájdalom jelentkezik, esetleg kis ödéma vagy bevérzés, mely pár nap
alatt elmúlik. Ilyen esetekben szükség lehet száraz-hideg borogatásra vagy fájdalomcsillapítóra. Ha utóbbit kell 
alkalmazni, akkor fontos olyat választani, amelynek nincs hatása a véralvadásra (ez mindig szerepel a 

Minden biopsziának lehetnek veszélyei, történhet vérzés vagy éppen fertőzés is, de ennek esélye minimális.

a beteg otthonába távozhat.  

án még távozás előtt egy kontroll áttekintő ultrahangot végzünk. Aznap megerőltető 
munkát, (pl. nehéz tárgyak emelése) ne végezzen! A mintavétel helyén egy napig fent kell tartani a kötést
zuhanyozni lehet, áztatást kerülje el. 

e, értékelése: 

A mintavétel eredmény a mintavételt követő 14-21 munkanapon belül készül el. Az eredményt a mintát vevő 
szakorvos kapja kézhez. A vizsgálati eredmény átvételének egyéb módjairól a Szolgáltató ÁSZF 
adatvédelemmel kapcsolatos rendelkezései és Egészségügyi dokumentációs szabályzata irányadóak. 

Kérjük nyomtatott betűkkel kitölteni! 

....................................................................... TAJ szám: .............................................

................................................... Vizsgálat időpontja: 2020. 

 

vizsgálatról tartalmaz alapvető információkat. Azt, 
hogy az Ön esetében miért tanácsolt a beavatkozás, és milyen más lehetőségei vannak, orvosa szívesen 

a felmerülő betegség okának tisztázása céljából 

A mintavétel helyét a szövethenger kinyerése után pár percig nyomja az asszisztens annak érdekében, hogy a 
en. Ezt követően steril kötés kerül a területre, a szövettani mintát pedig továbbítják a 

patológiai laborba. A patológus mikroszkóp alatt értékeli ki a mintát, majd mondja meg, hogy milyen 

jelentkezik, esetleg kis ödéma vagy bevérzés, mely pár nap-hét 
hideg borogatásra vagy fájdalomcsillapítóra. Ha utóbbit kell 

(ez mindig szerepel a 

Minden biopsziának lehetnek veszélyei, történhet vérzés vagy éppen fertőzés is, de ennek esélye minimális. 

án még távozás előtt egy kontroll áttekintő ultrahangot végzünk. Aznap megerőltető 
egy napig fent kell tartani a kötést, 

munkanapon belül készül el. Az eredményt a mintát vevő 
szakorvos kapja kézhez. A vizsgálati eredmény átvételének egyéb módjairól a Szolgáltató ÁSZF 

Egészségügyi dokumentációs szabályzata irányadóak.  

 

............................................................ 

 ................................. 



A beavatkozás, vizsgálat elvégzésének illetve elmaradásának lehetséges előnyei és kockázatai:  

A mintavételt érdemi egyéb módszer nem helyettesíti. 
A CORE biopsia segít egyrészt a gyanús képletek, ill. az alapbetegség diagnosztikájában, korai rosszindulatú 
betegségek felfedésében, esetleges nyirokcsomó áttétek detektálásában.  
A mintavétel, vizsgálat elmaradása az alapbetegség pontos meghatározását, korai rosszindulatú betegségek 
felfedezését, ezzel a megfelelő gyógymód megválasztását, a gyógyulást nehézkessé, sok esetben lehetetlenné 
teszi.  

 

KÉRJÜK, ALÁHÚZÁSSAL VÁLASZOLJON AZ ALÁBBI KÉRDÉSEKRE! 

 Tud-e arról/van-e Önnek valamilyen gyógyszerre túlérzékenysége? ..................  NEM …….. IGEN 
 Van-e lidocain érzékenysége? ................................................................................  NEM …….. IGEN 
 Tud-e arról/van-e Önnek vérzékenysége? ............................................................   NEM ….…. IGEN 
 

NYILATKOZAT A VÉKONYTŰ ASPIRATIOS CYTOLÓGIA MINTAVÉTEL ELVÉGZÉSÉRŐL 

Alulírott kijelentem, hogy ezen írásbeli tájékoztató mindkét oldalát elolvastam, (illetve kérdésem alapján szóbeli felvilágosítást kaptam) a 
vizsgálat lényegét megértettem. Tudomásul veszem, hogy a beavatkozást szakszerű végrehajtása esetén is előfordulhatnak előre nem látható, 
az előzőekben nem említett szövődmények, melyek a várható gyógytartamot kedvezőtlenül befolyásolhatják.  
A  javasolt  mintavétel vizsgálatba BELEEGYEZEM. 

Beteg (vagy törvényes képviselő) aláírása: 

 

A beteg a tájékoztató átbeszélése ellenére elutasítja a beavatkozást. Az elutasítás lehetséges következményeiről a páciens felvilágosítást 
kapott. Az elutasítás okaként a páciens a következőt jelöli meg:  

A mintavétel, vizsgálat elmaradása esetén tudomásul veszem, hogy a diagnózis felállításának nehézsége pontatlan diagnózishoz, 
állapotromláshoz vezethet.  
A  javasolt  mintavétel vizsgálatba NEM EGYEZEM BELE. 

Beteg (vagy törvényes képviselő) aláírása: 

 

 

2020.  ................ hó ................ nap  

 

 

 

 Asszisztens/Orvos aláírása 


