SZŰRŐVIZSGÁLAT ELŐTTI TÁJÉKOZTATÓ
ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK
• Informatikai rendszerünk a bejelentkezésnél e-mailben értesítést küld a lefoglalt időpontról és a szűrővizsgálat
helyszínéről.
• Ha a szűrővizsgálaton mégsem tud megjelenni, kérjük, legkésőbb három munkanappal a vizsgálat előtt mondja le
előjegyzését!
• Kérjük, vegye figyelembe, hogy a szakmai javaslat szerint, két mammográfiás vizsgálat között legalább 11, két
mellkasröntgen vizsgálat között pedig legalább 9 hónap várakozási idő szükséges.
• Az Országos Mammográfiás Szűrési Munkabizottság állásfoglalása alapján az emlő ultrahangvizsgálata 40 év felett
önmagában vagy első vizsgálatként nem alkalmas sem emlőrákok primer diagnosztikájára, sem szűrésre, ezért 40
év felett emlő ultrahang vizsgálatot önállón nem végzünk, csak mammográfiával együtt.
• Orvosszakmai tapasztalat alapján, amennyiben Ön 75 éves vagy idősebb, illetve nem vesz részt rendszeres
állapotfelmérésen, javasoljuk, hogy előbb belgyógyászati szakvizsgálatra jelentkezzen, mert így körültekintőbb,
személyre szabott kivizsgálást tudunk Önnel egyeztetni.
HOGYAN KÉSZÜLJÖN FEL A VIZSGÁLATRA?
• A vizsgálatokat éhgyomorra végezzük. Kérjük, hogy előjegyzési időpontja előtt legalább egy órával fél liter csapvizet
vagy szénsavmentes ásványvizet fogyasszon (a cukor és szénsav tartalmú folyadék fogyasztása kerülendő), ez
különösen fontos, mert az ultrahang vizsgálathoz teli húgyhólyag szükséges. A vizsgálati nap reggelén a szokásos
gyógyszereit nyugodtan vegye be.
MIT HOZZON MAGÁVAL?
• Kérjük, hogy az adatfelvételhez szükséges iratokat: személyi igazolványát, lakcímkártyáját és TAJ kártyáját hozza
magával! Ha korábbi leletek, zárójelentések és röntgenfelvételek is vannak Önnél, úgy kérjük, azokat is hozza el!
• Ajánljuk, hogy papucsot vagy könnyen levehető ruhát/cipőt hozzon/vegyen fel a vizsgálatra!
• Kérjük, hozzon magával vizelet- és széklettartályt (széklet vizsgálatot 40 éves kor fölött végezzük), mert a
mintákat csak ebben áll módunkban átvenni! Mindkét tartály bármely patikában könnyen beszerezhető.
Fontos tanács urológusainktól a vizeletvizsgálat a mintaleadásához: középsugaras, nem reggeli első,
nem fizikai vagy szexuális aktivitást követő minta leadása ajánlott. 40 felett pedig a PSA vizsgálat
miatt javasolt a vérvételt megelőző 48 órában biciklizés, szexuális aktivitás kerülése.
Az esetlegesen elmaradt mintát/mintákat 1 hónapig lehetséges pótolni hétfőtől csütörtökig 7.30-20.00 között,
pénteken pedig 7.30-14.00 között.
• A legutoljára felírt szemüvege, illetve progresszív (multifokális) szemüveg esetén az optikus által kiadott igazolás
szintén legyen Önnél!
• A szűrővizsgálatot kontaktlencse viselésével is el tudjuk végezni, de ha szemüveget is szeretne íratni, úgy a lencsét
a vizsgálat előtt legalább 24 órán át ne viselje. Praktikus, ha a kontaktlencse tartó is Önnél van.
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ÉRKEZÉS, PARKOLÁS
• A szűrővizsgálatot az előjegyzett időpontban tudjuk elkezdeni. Amennyiben korábban vagy később érkezik,
szíves türelmét kérjük!
• Ha cukorbeteg vagy várandós, akkor kérjük, még a vizsgálatok megkezdése előtt, a regisztráció
(adategyeztetés) során jelezze!
• A parkolás pácienseink számára díjmentes.
• A kerékpárral érkezők számára kerékpártárolót biztosítunk.
A SZŰRŐVIZSGÁLAT MENETE
• A szűrővizsgálat várható időtartama a szűrővizsgálat típusától függően 3-5 óra, ritkán azonban ennél hosszabb is
lehet. Ügyfélszolgálati munkatársaink nagy gonddal, rugalmasan bonyolítják a szűrés menetét, szívesen fogadják
észrevételüket, megkeresésüket.
• Az egyes vizsgálatok között esetlegesen várakozni kell, ezért kérjük, erre készüljön fel. Olvasnivalót és WIFI
elérhetőséget biztosítunk.
• Az éhgyomri vizsgálatok befejeztével, biztosítunk gyümölcslevet és gabonában gazdag kekszet. Kérjük,
érkezéskor jelezze, ha gluténmentes diétát tart! Folyadékot (kávét, teát) ital automatáinkból vásárolhat! Amíg
ügyfélszolgálati munkatársaink nem jelzik Önnek, hogy étkezhet, kérjük, hogy ne fogyasszon semmilyen
élelmiszert. Távozást követően Ön gépkocsit vezethet és munkát is végezhet.
EREDMÉNY
• Az egyes szakorvosi vizsgálatok befejeztével orvosaink tájékoztatják Önt a vizsgálatok eredményéről, de vannak
olyan diagnosztikai vizsgálatok (nőgyógyászati citológia, emlődiagnosztika), amelyek eredménye csak később
áll rendelkezésünkre.
• Laboratóriumi leletét –tájékoztató jelleggel – már a vizsgálatot követő napon elküldjük Önnek.
• Valamennyi lelet birtokában (legkésőbb négy hét elteltével), „Összefoglaló véleményt”, illetve a prémium
szűrővizsgálaton való részvétel esetén „Egészségtervet” készítünk aktuális egészségi állapotáról és a további
teendőkről.
• A javaslatok alapján 90 napon belül elvégzett kiegészítő vizsgálatok díjából 10% kedvezményt biztosítunk!
• Amennyiben lelete azonnali intézkedést igényel, természetesen személyesen felvesszük Önnel a kapcsolatot.
• Prémium szűrésen résztvevő pácienseink számára daganatos betegségek gyanúja esetén a szűrővizsgálatot
végző klinikus javaslata alapján, a pontos diagnózis felállítása érdekében, az intézményünkben elérhető további
diagnosztikai vizsgálatokat díjmentesen biztosítjuk. Bármilyen orvosi kérdése lenne, forduljon a szűrését végző
belgyógyászhoz vagy a recepciós kolléganők segítségével keresse fel az orvosigazgatót.
További információkért látogasson el honlapunkra (www.bhc.hu), vagy vegye fel a kapcsolatot munkatársainkkal a
489-5200 telefonszámon ill. az info@bhc.hu e-mail címen. Együttműködését előre is köszönjük!
Jó egészséget kívánunk!
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