
SEMMELWEIS EGYETEM 
Daganatgyanús 

C vagy D BNO-főcsoportba sorolt indikáció esetén képalkotó 
- computer tomográfia (CT) / mágneses rezonancia (MR) – 

diagnosztikai vizsgálatok elvégzésére 
 

 

BEJELENTKEZÉS:  

 

Siraki Krisztina – BP ONKO koordinátor 

telefonon: + 36 20 825 8827 

hétfő-péntek: 8:00 – 18:00 között 

szombat: 8:00 – 12:00 között 

 

e-mail címen keresztül: bponko@semmelweis.hu 

 

A bejelentkezéstől számított 7 napon belül vizsgálati időpontot, a vizsgálat elvégzését követő 3 
napon belül leletet biztosítunk „BUDAPEST FŐVÁROS ÖNKORMÁNYZATA TÁMOGATÁSÁVAL” 
azoknak a pácienseinknek akik „Budapesten bejelentett állandó lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel 
rendelkező bejelentett lakosok és C vagy D BNO főcsoportba sorolt indikáció esetén 
(DAGANATGYANÚS) CT vagy  MR vizsgálatot kér” szakorvosi beutalóval az orvosuk és „onkológiai 
szempontból gyanús eseteknek számítanak (staging vizsgálat) a már diagnosztizált, kezelés alatt álló 
betegek esetén a terápia hatékonyságát ellenőrző kontroll CT/MR vizsgálatra várnak” 

 

FONTOS TUDNIVALÓK: 

 

A beutalónak tartalmaznia kell: 

- a páciens személyes adatait 
- C vagy D típusú BNO kódot 
- beutaló intézmény kódját 
- naplósorszámot 
- beutaló orvos pecsétszámát és nevét 
- beutalás dátumát 

 

A vizsgálatra kérjük hozzák magukkal: 

• személyes okmányait (személyi igazolvány, lakcím- és TAJ kártya)   
• korábbi írásos leleteit 



• korábbi, rendelkezésre álló képanyagot (rtg,CT,MR, stb. felvételek) 
• friss labor leletet (CT vizsgálat elvégzéséhez e-GFR labor lelet megléte szükséges, ezért 

kérjük, hogy az elvégzett laborvizsgálat után a lelettel jelentkezzen CT/MR vizsgálatra) 

 

 

ELŐKÉSZÜLET AZ ALÁBBI VIZSGÁLATOK ESETÉBEN SZÜKSÉGES: 

Has és kismedence CT/MR vizsgálat elvégzése előtt: 

- Tekintettel arra, hogy a CT/MR-vizsgálatok többsége kontrasztanyagos vizsgálat, kérjük, hogy 
éhgyomorra érkezzen, a vizsgálat előtt 4-6 órával ne egyen semmit. Szénsavmentes vizet, teát 
ez idő alatt is fogyaszthat. Rendszeresen szedett gyógyszereit, - az alábbi kivétellel - a vizsgálat 
előtt is vegye be:  

o amennyiben Ön cukorbeteg, kérjük előzetesen egyeztessen diabetológusával, hogy az 
Ön által szedett gyógyszert a CT/MR vizsgálat miatt szükséges e szüneteltetni, 
amennyiben igen, akkor milyen időszakra vonatkozóan. 
 

- A hasi és kismedencei CT/MR vizsgálatok esetében készüljön fel arra, hogy esetlegesen a 
vizsgálat helyszínén egy-másfél órán keresztül kontrasztanyaggal jelölt vizet kell innia.  

 

VIZSGÁLAT HELYSZÍNEI: 

Az adott kerületből érkező pácienst a kerülethez rendelt telephelyek közül a sorrendben előbb álló 
telephelyeinken jegyezzük elő vizsgálatra: 

 

SE Orvosi Képalkotó Klinika  

1082 Budapest Üllői út 78/A , valamint  

1085 Budapest Gyulai Pál utca 2. 

https://semmelweis.hu/kepalkotas/ 

 

SE Transzplantációs és Sebészeti Klinika Radiológiai Osztály 

1082 Budapest Baross utca 23. 

https://semmelweis.hu/transzplant/ 

 

SE Kardiológiai Központ Képalkotó Diagnosztikai Részleg 

1122 Budapest Határőr út 18. 

http://vszek.semmelweis.hu/ 

 

https://semmelweis.hu/transzplant/
http://vszek.semmelweis.hu/


 

 

 

BEJELENTKEZÉS ÉS FELVÉTEL 

Intézményeink betegfelvételi pultjainál történik, ahonnan kollégáink tovább irányítják majd Önöket a 
CT és MR laborokba. A vizsgálat elvégzését követően – a járványügyi helyzetre való tekintettel - 
lehetőség van a képanyagot tartalmazó CD/DVD lemez azonnali átvételére a vizsgálat helyszínén. 

A diagnosztikai vizsgálatról elkészült lelet a vizsgálatot követően 3 napon belül – a járványügyi 
helyzetre való tekintettel - az EESZT rendszerben lesz elérhető 
(https://www.eeszt.gov.hu/hu/bejelentkezes). A leletek személyes átvételére nincs szükség!  

Amennyiben rendelkezik ügyfélkapuval, a vizsgálat után maximum 3 nappal Ön is meg tudja nézni a 
saját leletét az EESZT-ben, amennyiben nincs EESZT hozzáférése, úgy kezelőorvosa, illetve háziorvosa 
látni fogja a leletét. 

  

  

További jó egészségben töltött éveket kívánunk! 
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