
 

 

 

 

 

 

BETEGTÁJÉKOZTATÓ 

(10 -14 éves gyermekek részére) 

”Pankreász Regiszter” 

című vizsgálathoz 

 

 

A kutatás címe: “ Pankreász megbetegedések epidemiológiájának, diagnosztikájának és kezelésének, 

valamint genetikai hátterének vizsgálata – Pankreász Regiszter” 

Kutatásvezető: Prof. Dr. Hegyi Péter, témavezető, Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar, 

Transzlációs Medicina Intézet, 7624 Pécs, Szigeti út 12. II. emelet 

 

Kedves Betegünk! 

 

Nálad hasnyálmirigy betegséget állapítottak meg az orvosaid. A hasnyálmirigyed felel az elfogyasztott 

táplálék lebontásáért és a vércukor szint szabályzásáért. A hasnyálmirigy működéséz szeretnénk jobban 

megismerni, hogy Neked és a többi ilyen betegségben szenvedő gyermeknek is segíteni tudjunk. Ezért 

szeretnénk, ha megengednéd számunkra, hogy a vizsgálati eredményeidet és más, számunkra fontos 

egészségügyi adatodat (pl. testsúly, testmagasság, vérvételi eredmények) egy biztonságos elektronikus helyre 

eltehessük, és ott a neved és más személyes adatod nélkül tárolhassuk. 

 

A vizsgálatban való részvételed azt jelenti, hogy rögzítjük az egészségügyi adataidat egy adatbázisban. A 

szükséges adatok rögzítése miatt több időt nem kell a kórházban töltened. Természetesen bármely kérdésre 

megtagadható a válasz. 

 

Kérjük, olvasd el figyelmesen az alábbiakat és amennyiben nincs ellenedre, megkérnénk, hogy mintaadással 

is járulj hozzá kutatási erőfeszítéseinkhez, mellyel rajtatok, betegeken kívánunk segíteni. Nagyon fontos 

lenne, ha abban is tudnál nekünk segíteni, hogy egy kevés vér- és székletmintát is adnál. Ezt a vért és székletet 

az orvosok nagyon alaposan megvizsgálják és próbálják kitalálni belőle, hogyan tudnának benneteket, beteg 

gyerekeket jobban és gyorsabban meggyógyítani. 

 

Vérvétel 

A vérvételt megelőzően a szúrás várható helyét helyi érzéstelenítő krémmel kenjük be, hogy ne legyen 

kellemetlen. A vérvétel során három darab kis cső plusz vért vennénk le. Ez plusz szúrást neked nem jelentene, 

így egyáltalán nem fog jobban fájni, mint a szokásos vérvétel. 

 

Széklet mintavétel 

Szeretnénk továbbá kérni tőled székletmintát. A szüleid segítenek a kis székletdarabot berakni egy tartályba, 

amit visszaadnak nekünk. Ez semmi fájdalommal vagy rossz érzéssel nem fog járni. 

 

Szövet mintavétel 

Szövetmintavétel kizárólag akkor történhet, hogy ha Neked ettől a vizsgálattól függetlenül lenne olyan 

műtéted, ami során egy kis szövetet amúgy is kivennének. Ebből egy kis darabot szeretnénk felhasználni, úgy, 

hogy az a diagnózis felállítását semmiképp sem veszélyeztetné és a vizsgálat idejét nem növelné. 

 

Amennyiben a vizsgálat során bármikor kérdésed merülne fel vagy esetleg a vizsgálattal kapcsolatban sérelem 

érne, fordulj bizalommal a kutatás vezetőjéhez, Dr. Hegyi Péterhez (Tel:70/3751031). 

 

A vizsgálatban való részvételhez a beleegyezés önkéntes és befolyásolástól mentes, bármikor akár szóban, 

akár írásban indoklás nélkül vissza lehet vonni anélkül, hogy ebből bármilyen hátrányod származna. 

 



 

 

 

 

 

 

Amennyiben megértetted az általunk adott információkat, és beleegyezel a vizsgálatban való részvételbe, 

szüleidnek beleegyező nyilatkozatot kell aláírnia. 

 

Köszönjük szépen a segítségedet! 

 

Prof. Dr. Hegyi Péter 

vizsgálatvezető 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


