Adatfelvételi ív és tájékoztató a Tiason Diagnosztikai Rendelő
COVID-19 IgM/IgG gyorsteszt vizsgálatáról, továbbá a személyes adatok kezeléséről
Kiskorúak esetén (a 18. életévét be nem töltött igénybe vevő) kérjük, hogy a szülő/törvényes képviselő töltse ki.
A vizsgálatra jelentkező neve …………………………………………………………….…………………………………………………………..….……
Születési dátuma: …………………………………….……… Anyja neve: …………………………………………….…………...….………
Kiskorúak esetén a szülő/törvényes képviselő neve:…………………………………………….…………..……………………………….……..
Lakcím:………………………………………………………………………………………………………………..………………………….………….…….…….
A vizsgálatra dátuma: Győr, 2021. …………………………………… TAJ szám: .………………………………………………………..….….….
Telefonszám (nem kötelező):……………………………………………………………………………………………..………….……………….…….….
E-mail cím (nem kötelező):……………………………………………………. @ ………………………..

Az alábbi tünetek bármelyikét tapasztalja-e
magán? (kérjük mindenhol karikázza be a
megfelelőt)
Vizsgálatkori testhőmérséklet:
Hányadik COVID-19 gyorstesztje?
Járt-e külföldön az elmúlt 30 napban?

Láz (≥38 Co)
igen / nem
Köhögés
igen / nem
Légszomj
igen / nem
………… °C
Első / Második / Harmadik / Negyedik
Igen / Nem
Ha igen, akkor az alábbi országban:
…………………………………………………………….…………..……….

Van-e tudomása arról, hogy megerősítetten
vagy valószínűsítetten koronavírussal fertőzött
személlyel került kapcsolatba?
- rokon
- munkatárs
- egészségügyi dolgozó
- kórház, rendelő intézet vagy bármely
más látogatható közösségi tér
- személyszállítás
- rendvédelem
- közösségi munka
- egyéb

Igen / Nem
Ha igen, akkor írja le, hogy hol és kivel került
kapcsolatba:
…………………………………………………………….…………..……….
………………………………………………………………….…………..….
………………………………………………………………………..………..

A páciens COVID-19 gyorsteszt eredménye (az orvos tölti ki):

……………………….. IgG és ……………………. IgM
Győr, 2021. ………..……………………………….……..
……………………………………………………
Orvos aláírása és bélyegző
Kijelentem, hogy ezen adataimat önkéntesen, minden külső befolyás nélkül, a megfelelő tájékoztatás és a vonatkozó
jogszabályi rendelkezések ismeretében adtam meg. A külön lapon átadott adatvédelmi tájékoztatót elolvastam,
megértettem és elfogadtam. A leírt folyamatot végigolvastam, megértettem, a kérdéseimet feltehettem, azokra érthető és
kimerítő választ kaptam.
Aláírás (kiskorúak esetén a szülő/törvényes képviselő aláírása):
……………………….………………………….
páciens aláírása

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

A Tiason Diagnosztikai Rendelőt üzemeltető cég, a Borsafa Kft. (székhely: 9024, Győr, Babits Mihály u. 38/C,
cgj. 08-09-023181.) a rendelkezésére bocsátott személyes adatok (a továbbiakban: személyes adatok)
kezelésével kapcsolatosan az alábbi tájékoztatást nyújtja:
1. Az adatkezelés jogalapja az Európa Parlament és Tanács 2016/679 sz. általános adatvédelmi
rendeletének 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint az Ön önkéntes hozzájárulása. 16 éven aluli személyek
esetén az adatokat csak a kiskorú törvényes képviselőjével (szülő, törvényes képviselő vagy gyám)
egyetértésben rögzítjük, ilyen esetben az adatfelvételi ívet a törvényes képviselőnek is alá kell írnia.

2. Az adatkezelés célja a Borsafa Kft. által vállalt szolgáltatások és kötelezettségek teljesítése, a
szolgáltatást igénybe vevő azonosítása, a későbbi kapcsolattartás és kommunikáció (levélben vagy emailen). A Borsafa Kft. az adatfelvételi ív kitöltése során rendelkezésére bocsátott személyes adatokat a
kitöltők önkéntes valamint előzetes, részletes tájékoztatáson alapuló hozzájárulása alapján kezeli.

3. Az adatokat a Borsafa Kft. a személyes adatokat a kitöltők vizsgálatra jelentkezése közben ismerte meg.
A személyes adatok kezelését és feldolgozását kizárólag a Borsafa Kft. végzi és jelen esetben követi a
bejelentési kötelezettséggel kapcsolatos, az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok
kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény (Eüak) 15. § (1) bekezdésében hivatkozott 1.
számú mellékletében található a „Korábban Magyarországon nem észlelt, különösen veszélyes fertőző
betegség”-re vonatkozó előírásokat.
4. Ha az Ügyfél harmadik személy (pl.: orvos, asszisztens) közreműködését is kéri, akkor adatai ezen
harmadik személy számára is elérhetőek lesznek.

5. Az érintett jogai: Tájékoztatjuk, hogy a Borsafa Kft-nél kérelmezheti

a) tájékoztatását személyes adatai kezeléséről
b) személyes adatainak helyesbítését
c) személyes adatainak - a kötelező adatkezelés kivételével - törlését vagy zárolását
d) tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen
e) bírósághoz fordulhat jogainak megsértése esetén

Tájékoztatjuk továbbá arról, hogy az adatfelvételi ív aláírásával a fenti tájékoztatás tudomásulvételét elismeri és
kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az önkéntesen rendelkezésre bocsátott valamennyi adatot – a személyes
adatokat is beleértve – a Borsafa Kft. a vonatkozó jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően kezelje.

Tájékoztató a tesztről és a protokollról
2020. április 24.
Ezen tájékoztatóval a Tiason Diagnosztikai rendelő üzemeltetője, a Borsafa Kft. be kívánja mutatni,
hogy az új koronavírus (SARS-CoV2) kimutatására használt gyorstesztet milyen feltételekkel és protokollal
használja.
Ez a vírus egy lipid burokkal rendelkező, egyszálú RNS vírus, mely először 2019. év végén került
azonosításra Kínában, mint tüdőgyulladás halmozódás kórokozója. Az elnevezése „súlyos akut légúti tünet
együttest okozó koronavírus 2” (SARS-CoV2), az általa okozott megbetegedés a pedig „koronavírusbetegség 2019” (COronaVIrus Disease 2019), melynek rövidített változata a COVID-19.

Kinek javasoljuk?
Önnek, ha
- az Ön fertőzésének lehetősége biztosan nem zárható ki
- enyhe légúti tünetei vannak (enyhe köhögés, láz nélkül)
- rokonai, ismerősei közül influenzás tünetei voltak valakinek
- külföldről, magasan fertőzött területről érkezett haza
- egészségesnek érzi magát, de korábban átesett influenzaszerű betegségen - ebben az esetben
nyugodtabb lehet, hogy nagy valószínűséggel nem fog újra fertőződni
A teszt segítségével megtudhatja jelen van-e szervezetében a Covid-19 vírus (SARS-CoV-2) elleni antitest,
melyből arra lehet következtetni, hogy
- esetleg a nagyszámú tünetmentes hordozói csoportba tartozik-e, vagy
- átesett-e már a fertőzésen, vagy
- az ön szervezete nem termelt még kimutatható mennyiségű ellenanyagot a vírus ellen - korai
stádium, a fertőzés kezdeti szakaszában (3-7 nap). Tehát a vizsgálat nem azért
„gyorsteszt”, mert a fertőzés korai szakaszában jelez, hanem azért, mert 15 perc alatt megtudható
az eredmény
- negatív lelet esetén szükség lehet a vizsgálat megismétlésére, körülbelül 2-4 héttel később

A VIZSGÁLAT MENETE:
Kérjük pontosan érkezzen és fogadja el asszisztensünk iránymutatásait:
- a vizsgálat előtt nem kell diéta, nyugodtan ehet és ihat
- érkezés után testhőmérsékletet mérünk (nem lehet magasabb, mint 38 Celsius fok)
- ellátjuk szájmaszkkal - ha nem hozott magával
- kézfertőtlenítést kérünk – erre specifikus gélt biztosítunk
- adategyeztetés következik a hozott nyomtatvány és a személyes dokumentumai alapján (ha nem
hozta a nyomtatványt, mi biztosítunk, de akkor ott kell kitölteni és aláírni)
- ezek után kísérjük a doktornőhöz, aki elvégzi a vizsgálatot
- 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
- a teszt után 10-12 percet kell várnia az eredményre a váróban úgy, hogy a védőeszközöket magán
tartja, a váróban jelen lévő más személyektől legalább 1,5 m-es távolságot tart
- a szükséges várakozási idő után újra a rendelőbe hívják és a doktornő átadja az eredményt és az
értékelést

A VIZSGÁLAT ELVE:
A koronavírus gyorsteszt ujjbegyből vett teljes vérrel használható, a szerológiai, immunológiai gyorstesztek
csoportjába tartozik. Ezzel a vizsgálattal az immunrendszernek a fertőzésre adott válaszát mutathatjuk
ki. Az immunrendszer a vírus ellen először IgM típusú, majd később IgG típusú ellenanyagokat termel – a
szerológiai tesztek ezen fehérjék kimutatásán alapulnak. Tudomásunk szerint jelenleg nincs olyan orvosi
vizsgálat, amely alkalmazásával 100 %-os bizonyossággal ki lehetne azt jelenteni, hogy Ön nem fertőzött.
Így mi is csak azt mondhatjuk, hogy ez a vizsgálat nagy pontosságúnak tekinthető. Jelen teszt szenzitivitása
(valós pozitív) nagyon magas 98.511% (OGYÉI és CE minősítéssel rendelkezik, megbízható német
forrásból).

A fertőzés kezdeti szakaszában (3-7 nap) előfordulhat, hogy a szervezet még nem termel kimutatható
mennyiségű ellenanyagot, így a koronavírus esetében is szükség lehet a vizsgálat megismétlésére,
körülbelül 2-4 hét időkülönbséggel.

Kérjük ne jelentkezzen a gyorstesztre, ha Ön







sürgős helyzetben szeretné használni – például a beteg rossz általános állapota, láz, köhögés,
fulladás esetén. Ezek a koronavírus tipikus tünetei, ilyen esetben sürgősen értesíteni kell a
háziorvost telefonon, aki az érvényes eljárási rend szerint intézkedik a beteg további ellátásáról. Mi
ilyenkor nem csinálunk tesztet.
szeretne csak az utcáról bejönni és nem jelentkezett be online
a vizsgálat előtt nem áll szándékában aláírni és átadni a szükséges dokumentumokat (lásd
bejelentkező és adatközlő lap)
nincs 18 éves és egyedül akar jönni. Kiskorú személyt abban az esetben tudunk fogadni, ha
törvényes képviselőjével (szülő/gyám) egyidejűleg kívánják a tesztet elvégeztetni.
o
tudja, hogy lázas. Amennyiben a helyszínen kiderül, hogy hőemelkedése, láza van (>= 38 C ), a
tesztet sajnos nem áll módunkban elvégezni

A teszt eredmények magyarázata:
Első vizsgálat esetében:

1. Negatív IgM és IgG
Negatív, de nincs egyértelmű válasz:
- a fertőzés nincs jelen
- a fertőzés lappangási vagy nagyon korai szakában van, amikor még nem mutatható ki az
ellenanyag jelenléte.
Javaslat: aktuálisan érvényes szabályok betartása. Érdemes tehát fokozottan óvnia magát és az
egyéb körülményeket is figyelembe véve 4 hét múlva célszerű e szűrővizsgálatot megismételni.
A két teszt összevetéséből lehet a helyzetet értékelni.

2. Pozitív IgM és negatív IgG
A fertőzés jelen van a szervezetében - függetlenül attól, hogy ez tünetekkel vagy tünetmentesen
zajlik. A teszt elvégzését megelőzően kb. 2-3 héttel fertőződhetett meg.
Javaslat: Feltétlenül értesítse a háziorvosát!
Az érvényes jogszabályi kötelezettségnek megfelelően értesítjük a népegészségügyi hatóságot.

3. Pozitív IgG és pozitív IgM
A fertőzés jelen van a szervezetében, de már gyógyulóban van. A teszt elvégzését megelőzően 14-28
nappal korábban fertőződhetett meg és még megfertőzhet másokat.
Javaslat: Feltétlenül értesítse a háziorvosát!
Az érvényes jogszabályi kötelezettségnek megfelelően értesítjük a népegészségügyi hatóságot.

4. Pozitív IgG és negatív IgM
Az IgG tiszta pozitivitás általában 28 nap után várható, a páciens nagy valószínűséggel már tartós
immunitással bíró, korábban a betegségen átesett fertőzött. Jelen tudásunk szerint ekkor ez a páciens
már nem fertőző. Az érvényes jogszabályi kötelezettségnek megfelelően értesítjük a népegészségügyi
hatóságot.

5. Nem értékelhető eredmény
Amennyiben a Control vonal nem alakul ki, úgy a vizsgálat eredménye érvénytelen a teszt vonalak
esetében esetlegesen mutatkozó színfejlődéstől függetlenül. A tesztet ismételni kell.

A 2-4 hét eltelte után megismételt vizsgálat esetében:

1. IgM negatív és IgG negatív
A páciens az első vizsgálat idején nem volt fertőzött. Ha az eltelt 2-4 hét alatt karanténban volt, akkor
elhanyagolható annak valószínűsége, hogy időközben fertőződhetett.

2. IgG pozitív, ami mellett az IgM akár pozitív, akár negatív
A páciens átvészelte a fertőzést, mai ismereteink szerint már nem fertőző környezetére.

