
BETEGTÁJÉKOZTATÓ ÉS BELEEGYEZŐ NYILATKOZAT
PAJZSMIRIGY/ EMLŐ / NYIROKCSOMÓ VÉKONYTŰ ASPIRÁCIÓS CITOLÓGIA 

ULTRAHANG VEZÉRELT 

Kedves Betegünk! 
Ez a betegtájékoztató a pajzsmirigy 
mintavétel és szövettani  patológiai vizsgálatról tartalmaz alapvető információkat. Azt, hogy az Ön esetében 
miért tanácsolt a beavatkozás, és milyen más leh

Azokat a kérdéseket, amelyek a tájékoztató elolvasása után Önben felmerülnek, beszélje meg orvosával! 

Miért indokolt a vékonytű aspirációs citológiai mintavétel és vizsgálat? 

Önnél előzetes szakorvosi vizsgálat, konzultáció alapján a felmerülő betegség okának tisztázása céljából 
pajzsmirigy/emlő/ nyirokcsomó/ egyéb lágyrész
szükséges.  

Mintavétel előtti teendők:  

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

Mintavétel menete: 

Mintavételhez, miután az orvos fertőtlenítette a bőrfelületet, egy vékony tűvel megszúrja a 
pajzsmirigyet/emlőt/nyirokcsomót, illetve abba

A tű segítségével a megszúrt területből mintát szívunk el. A tű kihúzását követően mintavétel helyét steril 
fedőlappal fedjük le.  

A beavatkozás tervezett időtartama:

Milyen komplikációk fordulhatnak elő a mintavéte

Alkalmanként előfordulhat: 
• enyhe bőrpír  
• kis bőralatti vérömleny, minimális érzékenység a szúrás helyén 
 

Ritkán előfordulhat:  
• szöveti vérömleny  
• átmeneti rekedtség  
• gombócérzés  
 

Nagyon  ritkán előfordulhat:  
• nagyobb szöveti vérömleny 

 

 

 

 

Kérjük nyomtatott betűkkel kitölteni!

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

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

 

BETEGTÁJÉKOZTATÓ ÉS BELEEGYEZŐ NYILATKOZAT
PAJZSMIRIGY/ EMLŐ / NYIROKCSOMÓ VÉKONYTŰ ASPIRÁCIÓS CITOLÓGIA 

ULTRAHANG VEZÉRELT MINTAVÉTELHEZ ÉS VIZSGÁLAT

 / emlő / nyirokcsomó/ egyéb lágyrész vékonytű aspirációs citológiai 
mintavétel és szövettani  patológiai vizsgálatról tartalmaz alapvető információkat. Azt, hogy az Ön esetében 
miért tanácsolt a beavatkozás, és milyen más lehetőségei vannak, orvosa szívesen elmagyarázza. 

Azokat a kérdéseket, amelyek a tájékoztató elolvasása után Önben felmerülnek, beszélje meg orvosával! 

Miért indokolt a vékonytű aspirációs citológiai mintavétel és vizsgálat?  

vizsgálat, konzultáció alapján a felmerülő betegség okának tisztázása céljából 
/ egyéb lágyrész aspirációs (vékonytű)  biopszia és annak szövettani feldolgozása 

i, pld. könnyű reggeli fogyasztható.  
Rendszeresen szedett gyógyszereit, a szokott módon beveheti. 

Mintavételhez, miután az orvos fertőtlenítette a bőrfelületet, egy vékony tűvel megszúrja a 
pajzsmirigyet/emlőt/nyirokcsomót, illetve abban a vizsgálandó elváltozást.  

A tű segítségével a megszúrt területből mintát szívunk el. A tű kihúzását követően mintavétel helyét steril 

vatkozás tervezett időtartama: 5-20 perc. 

Milyen komplikációk fordulhatnak elő a mintavétel során, után?  

• kis bőralatti vérömleny, minimális érzékenység a szúrás helyén  

• nagyobb szöveti vérömleny  

Kérjük nyomtatott betűkkel kitölteni! 

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

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

BETEGTÁJÉKOZTATÓ ÉS BELEEGYEZŐ NYILATKOZAT 
PAJZSMIRIGY/ EMLŐ / NYIROKCSOMÓ VÉKONYTŰ ASPIRÁCIÓS CITOLÓGIA 

ÉS VIZSGÁLATHOZ 

vékonytű aspirációs citológiai 
mintavétel és szövettani  patológiai vizsgálatról tartalmaz alapvető információkat. Azt, hogy az Ön esetében 

etőségei vannak, orvosa szívesen elmagyarázza.  

Azokat a kérdéseket, amelyek a tájékoztató elolvasása után Önben felmerülnek, beszélje meg orvosával!  

vizsgálat, konzultáció alapján a felmerülő betegség okának tisztázása céljából 
biopszia és annak szövettani feldolgozása 

Mintavételhez, miután az orvos fertőtlenítette a bőrfelületet, egy vékony tűvel megszúrja a 

A tű segítségével a megszúrt területből mintát szívunk el. A tű kihúzását követően mintavétel helyét steril 

 

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

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



Mintavétel utáni teendők: 

A fedőlapot 10 percig enyhe nyomással rögzítse, ez alatt a váróban foglaljon helyet. Amennyiben panaszt 
(fájdalom, gombócérzés, vér-ömleny képződés) nem észlelünk, a beteg otthonába távozhat.  

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

Az aspirációs mintavétellel nyert szövettani mintát szövettani laboratóriumba kerül, ahol a mintát szövettani és 
molekuláris patológiai módszerekkel feldolgozzák. A vizsgálat során normálistól eltérő, kóros - pl. 
daganatgyanús - sejteket, molekuláris eltéréseket keresnek.  

Vizsgálati eredmény átvétele, értékelése: 

A cytológiai mintavétel eredmény a mintavételt követő 14 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.  

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

A vékonytű aspirációs citológia mintavételt érdemi egyéb módszer nem helyettesíti. 
A citológiai vizsgálat 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 
 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 


