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Adatlap és belegyező nyilatkozat ultrahang vizsgálathoz

KÉRJÜK ELOLVASNI, A MEGLÉVŐ ADATOK ELLENŐRIZNI ÉS A HIÁNYZÓ ADATOKAT NYOMTATOTT 
BETŰKKEL, OLVASHATÓAN KITÖLTENI!

Név:1  TAJ: 
Születési neve: 
Lakcím (irányítószámmal): 
Telefonszám: 
E-mail cím (ide fogjuk elküldeni a leletet):2 
Születési hely, idő: 
Anyja születési neve: 
Páciens törvényes képviselőjének neve, címe:3

Kért ultrahang vizsgálat (a megfelelő aláhúzandó):                   

 emlő
 has és kismedence
 has és kimedence + lágyéksérv/hasfali sérv
 hasfal / hasfali sérv / lágyéksérv
 Melanoma kontroll:has és kimedence+lágyéki nyirokrégió
 Melanoma kontroll:has és kimedence+lágyéki+nyaki és axillaris nyirokrégiók
 pajzsmirigy + nyirokcsomók + nyálmirigyek
 pajzsmirigy + nyirokcsomók
 nyaki erek (Carotis color Doppler)
 törzsi és végtagi lágyrész
 végtagi vénák
 egyéb: ...............................................................

 Panaszok (amiért a vizsgálatot kéri): ………………………………………………………………………………...…

 Vizsgálat indoka (a megfelelő aláhúzandó):       orvosi javaslat         nem orvosi javaslat (saját kérés)

Orvosi javaslat esetén a vizsgálatot kérő orvos és intézmény neve: ……………………………………………………

FONTOS! Amennyiben Ön nem szakorvosi javaslatra kéri a vizsgálatot, javasoljuk, hogy a vizsgálat előtt, de az 
elvégzett vizsgálati leletekkel mindenféleképpen, a panaszainak és tüneteinek megfelelően vegyen részt 
szakorvosi vizsgálaton. Az elvégzett ultrahang vizsgálat nem helyettesíti a megfelelő szakorvosi vizsgálatot és az 
ennek megfelelő célirányos kivizsgálást és kezelést. 

_____________________________________________________

[1] Személyes adatai megadása kötelező. Ezen adatok nélkül nincs lehetőségünk szolgáltatást nyújtani Önnek. Kérjük, hogy megadott adatait személyi igazolványa, 
lakcímkártyája és TAJ kártyája bemutatásával is igazolja munkatársunk felé.
[2] Nem az Európai Unión belüli e-mail szolgáltató (pl. Yandex) használatával az Ön adatai kikerülnek az EU általános adatvédelmi rendeletének (GDPR) hatálya alól. Ilyen 
cím megadása esetén Ön hozzájárul ahhoz, hogy az adatait erre a címre továbbítsuk.
[3] Amennyiben a páciens kiskorú (18 éven aluli) vagy gondnokság alatt áll.

 

Kérjük, ne Ön végezze az ultrahang lelet értékelését és értelmezését (internet, ismerősök, stb.), bízza ezt 
szakemberre. Központunk nem tehető felelőssé páciensünk vizsgálatra vonatkozó szakszerűtlen utasításából eredő 1 / 2



mindazon kárért, ha a páciens olyan testrész, régió vizsgálatát kéri, amely nem egyezik meg a panaszokat 
szakmailag ténylegesen magyarázó elváltozások kimutatására szükséges vizsgálati régióval vagy vizsgálattal.

A képanyag radiológus szakorvos által véleményezett lelete közvetlenül a vizsgálat után átadásra kerül és/vagy
kérés esetén elküldésre kerül. Ezzel egyidőben a 1997. évi XLVII. törvénynek [Eüak.] és a 39/2016. (XII. 21.) EMMI
rendeletnek megfelelően a lelet felkerül az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér (EESZT) rendszerébe. 

Az ultrahang vizsgálathoz szükséges, valamint a vizsgálat során esetlegesen keletkező személyes és egészségügyi
adatait a hatályos jogszabályoknak megfelelően kezeljük. A páciens és képviselője személyes adatai kezeléséről
szóló adatkezelési tájékoztató elérhető az Újbuda Medical Center recepcióján nyomtatott formában, valamint a
https://ujbudamedical.hu/adatvedelmi-tajekoztatok/ weboldalon.

Szakorvosi vizsgálat elvégzésére központunkban is lehetősége van, előzetes időpont egyeztetést követően, külön 
térítési díj ellenében.

Beleegyezem, hogy értesítsenek a további szolgáltatásaikról,  kedvezményeikről, ajánlataikról (a 
megfelelő aláhúzandó):              igen                 nem

Kérem a következő csatorna mellőzését:   telefon       email           posta (megfelelő csatorna aláhúzandó)

Kérem, hogy a vizsgálat szöveges szakorvosi értékelését (lelet):4 e-mailben     vagy       postai úton  
küldjék meg   (a megfelelő aláhúzandó)

A szóbeli tájékoztatás során megválaszoltak részemre minden, engem foglalkoztató kérdést. A vizsgálatra
vonatkozó részletes tájékoztatást megértettem és elegendő gondolkodási idő után elfogadom.

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek.

Az ultrahang vizsgálat elvégzéséhez az Ön hozzájárulása szükséges. A fentiek alapján és az adatvédelmi 
tájékoztatóban foglaltak ismeretében kérem az ultrahang vizsgálat elvégzését magamon, illetve a törvényes 
képviseletem alatt álló páciensen.

Törvényes képviselő nyilatkozata: Büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy a páciens törvényes 
képviselője vagyok, törvényes képviseleti jogom nem korlátozott, jogosult vagyok a páciens egészségügyi ellátása 
körében önállóan nyilatkozatot tenni. Nyilatkozom továbbá, hogy a fentiekben nyújtott tájékoztatást a páciens 
egészségügyi ellátására vonatkozóan megértettem, és azt vele közlöm.

Budapest,  ......................................

 

..............................................................
páciens vagy törvényes képviselő aláírása

_________________________________________________

[4] Kérjük aláhúzással jelölje, ha kéri a lelet e-mailben vagy postán történő megküldését. A leletet választása alapján a nyomtatványon megadott e-mailcímre, vagy 
lakóhelyére fogjuk küldeni. Kérjük olyan címet (e-mail cím és lakóhely címe) adjon meg, amelyen biztosított, hogy jogosulatlan személy a lelet tartalmát nem ismerheti meg. 
A lelet jogosulatlan személy általi megismeréséért – amennyiben Ön kérte a lelet e-mailben vagy postai úton való közlését - nem vállalunk felelősséget. Postai úton történő 
leletküldést központunk külön térítési díj ellenében vállal, melyről kérjük tájékozódjon munkatársainknál.
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