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A mintát nem szabad lefagyasztani!

A. Emlôrák diagnózis (beleértve az invazív és ductális carcinomát) az alábbi anamnesztikus adatok bármelyikével:
≤ 50 éves korban felállított emlôrák diagnózis
Triple-negatív emlôrák ≤ 60 éves korban felállított diagnózissal
Primer bilaterális emlôrák vagy két különálló, egyidejûleg vagy egymás után kialakult primer emlôrák
Férfi emlôrák
Bármilyen életkorban kialakult emlôrák az alábbiak valamelyikével
- Legalább 1 vérrokon, akinél ≤ 50 éves korban diagnosztizáltak emlôrákot, vagy
- Legalább 1 vérrokon, akinél petefészek, petevezeték vagy primer peritoneális rákot diagnosztizáltak
bármely életkorban, vagy
- Legalább 1 vérrokon, akinél férfi emlô-, hasnyálmirigy- és/vagy prosztatarákot (Gleason-score ≥ 7)
diagnosztizáltak bármely életkorban, vagy
- Legalább 2 vérrokon, akiben bármely életkorban emlôrák alakult ki
B. Petefészekrák, hasnyálmirigyrák, metasztázist adó prosztatarák vagy férfi emlôrák diagnózis
C. Saját és/vagy családi anamnézis - a rák kialakulását elôsegítô ismert
vagy feltehetôen patogén mutáció a családon belül vagy a tumor analízisekor
Ha igen, a korábban detektált mutáció:
D. Családi anamnézis - az alábbi három vagy több diagnózis a család ugyanazon ágán:
Emlôrák, sarcoma, mellékvese carcinoma, agytumor, vagy leukémia
(különösen ≤ 50 éves korban diagnosztizált esetek)
Vastagbél-, endometrium, pajzsmirigy- vagy veserák, Cowden-szindróma (bôrgyógyászati tünetek),
macrocephalia, vagy gasztrointesztinális hemartomatosus polipok
Lobuláris emlôrák, diffúz gyomorrák
Emlôrák, gastrointestinalis tumor, vagy hamartomatosus polipok, ivarléc eredetû petefészekrák,
hasnyálmirigyrák, Sertoli sejtes tumor vagy gyermekkori bôrpigmentációs eltérések
E. Nincs daganatos megbetegedés, de az alábbi anamnesztikus körülmények valamelyike fennáll:
Elsô- vagy másodfokú vérrokon az alábbi diagnózissal: emlôdaganat ≤ 45 éves korban történt diagnózissal,
petefészekrák, férfi emlôrák, hasnyálmirigyrák, vagy metasztázist adó prosztatarák
(ezekben az esetekben az érintett családtag vizsgálata javasolt)
Elsô- vagy másodfokú vérrokon ≥ 2 primer tumorgóccal, vagy a család ugyazon ágán
emlôrákos rokon ≤ 50 éves korban történt diagnózissal
F. Ashkenázi zsidó származás emlôrákkal vagy magas grádusú (Gleason-score ≥ 7) prosztatarákkal

igen
igen
igen
igen

nem
nem
nem
nem

igen

nem

igen

nem

igen
igen
igen

nem
nem
nem

igen

nem

igen

nem

igen
igen

nem
nem

igen

nem

igen

nem

igen
igen

nem
nem

A vizsgálat elvégzésének elôfeltétele minden sor kitöltése, és legalább egy „igen” bejelölése, valamint a vizsgált személy által aláírt
beleegyezô nyilatkozat csatolása a kérôlaphoz. A beleegyezô nyilatkozat letölthetô intézetünk honlapjáról (www.labmed.hu).

DEBRECENI EGYETEM, KLINIKAI KÖZPONT
LABORATÓRIUMI MEDICINA
ÚTMUTATÓ A LABORATÓRIUMI VIZSGÁLATKÉRÔ LAP KITÖLTÉSÉHEZ
A KÉRÔLAPOT KÉRJÜK NYOMTATOTT NAGYBETÛKKEL KITÖLTENI!
VIZSGÁLATOT KÉRÔ INTÉZMÉNY KÓDJA
Az intézmény és/vagy szakrendelés kilenc jegyû ÁNTSZ kódja.
DIAGNÓZIS
Feltétlenül kitöltendô!
TÉRÍTÉSI KATEGÓRIA
Feltétlenül kitöltendô!
A négyzetbe az alábbiak közül a megfelelô szám vagy betûjel írandó be.
1. Magyar egészségbiztosítás alapján (járóbeteg szak- és alapellátás)
4. Egyéb nem magyar biztosítás alapján
6. Fekvô beteg részére végzett ellátás
D. Menekült, menedékes státuszt kérelmezô
E. Elszámoláson alapuló nemzetközi szerzôdés alapján történô ellátás, közösségi szabály alapján történô ellátás
VIZSGÁLATKÉRÔ ORVOS
A vizsgálatot kérô orvos neve ill. pecsétje.
TELEFONSZÁM
Amelyen szükség esetén konzultáció vagy sürgôs eredményközlés céljából elérhetô a vizsgálatot kérô orvos.
MEGJEGYZÉS
A vizsgálatkéréssel vagy mintákkal kapcsolatos megjegyzések.

VIZSGÁLATOK KÉRÉSE
A megfelelô négyzetbe X jelöléssel történik.
A csillaggal (*) jelzett vizsgálatoknál kérjük, hogy a módszertani levélnek megfelelôen járjanak el.
VIZSGÁLATI MINTA
A minta típusát a megfelelô négyzetben X-szel jelölje.
A vizsgálati mintát postai úton is el lehet küldeni. A mintát nem szabad lefagyasztani, elküldésig +4 oC-on kérjük tárolni!
A VIZSGÁLAT LELETÁTFORDULÁSI IDEJE (TAT) 8 HÉT.

