Kedves szűrésre jelentkező Hölgyem/Uram!
A Kelen Kórház az Európai Unió által engedélyezett CE jelzésű IgM - IgG „gyorsteszt”
eszközzel végzi az új koronavírus (SARS-CoV-2 1 ) ellen a szervezetünk
védekezőképességének eredményeként termelt két immunfehérje kimutatását.

A szűrővizsgálat lépései:
1.

Beteg koordinátorunk fogadja és ellenőrzi, hogy a megjelölt időpontra érkezett-e.

2.

Csak maszkban léphet be és fertőtleníti a kezét, valamint megmérjük a testhőmérsékletét.

3.

Ha az elolvasott, s aláírt beleegyező nyilatkozatban foglaltakkal kapcsolatban további kérdése
merülne fel, betegkoordinátorunk szóban válaszol kérdéseire.

4.

A koordinátorunk a vizsgálati helyiségbe kíséri.

5.

Alkoholos fertőtlenítés után az egyik ujjbegyét megszúrjuk. Az első vércseppet letöröljük,
majd a második cseppet pipettával a vizsgáló eszközbe cseppentjük. A szúrás helyét kötszerrel
fedjük, majd a vizsgálóhelyiségből távozhat. Foglaljon helyet a váróban úgy, hogy a
védőeszközöket magán tartja, a váróban jelen lévő más személyektől legalább 1,5 m-es
távolságot tartson.

6.

A koordinátor kb. 20 perc múlva a recepcióhoz kíséri, ahol átveheti a vizsgálati eredményét.

7.

Pozitív eredmény esetén szakasszisztensünk szóban tájékoztatja Önt az aktuálisan hatályos
eljárásrend szerint teendőkről.

Mennyire pontos a vizsgálat?
1.

Semmilyen orvosi vizsgálat nem tökéletes, e vizsgálat érzékenysége és fajlagossága
(szenzitivitás, specificitás) sem 100%-os, de nagy pontosságúnak tekinthető. A klinikai
szenzitivitás 93.8%, a klinikai specificitás 96%.

Ha Ön azért jelentkezett vizsgálatra, mert a közelmúltban közeli kapcsolatba (másfél méteren
belül, 15 percnél hosszabban, maszk nélkül) került olyan emberrel, akinél igazolták a
koronavírust fertőzést, ebben az esetben azt javasoljuk, hogy végeztessen PCR vizsgálatot!

Milyen szövődményekkel kell számolni?
1.

A szúrás helye átmenetileg fájdalmas lehet.

2.

Nagyon ritkán a szúrás helyén gyulladás alakulhat ki. Ez a kézmosás és fertőtlenítés ellenére
is lehetséges, mivel a bőr soha nem tehető tökéletesen baktérium-mentessé, és a szúrás során a
kórokozó a mélyebb rétegekbe juthat ugyanúgy, mint amikor otthonában véletlenül egy tűvel
szúrja meg az ujját. Ennek gyakorisága olyan ritka, hogy az Egészségügyi Világszervezet
protokollja nem is említi.2

A külön lapon átadott adatvédelmi tájékoztatót elolvastam, megértettem és elfogadtam.
Az itt leírt tájékoztatást végigolvastam, megértettem, a kérdéseimet feltehettem, azokra
érthető és kimerítő választ kaptam.
Mindezek alapján kérem az IgM/IgG vizsgálat elvégzését, majd az eredmény közlését.
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