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SZÜLŐI TÁJÉKOZTATÓ EKG VIZSGÁLATRÓL  

Az EKG vizsgálat leírása:  

Az elektrokardiográfia (röviden EKG) egy non-invazív diagnosztikai eljárás, mely a szív működéséről ad hasznos 
információt, fájdalom mentes és mellékhatások nélküli vizsgálat. Az EKG diagnosztikai rendszere a szív elektromos 
jelenségeit és aktivitását vizsgálja a szívizomösszehúzódásakor keletkező elektromos feszültség regisztrálásával. 
Segítségével megfigyelhető az ingerület útja, esetleges zavara, illetve egyéb ritmus zavar. Az EKG készülék úgynevezett 
végtagi és mellkasi elektródákból, elvezetésekből gyűjti össze az elektromos jeleket. Minden elvezetés külön szögből 
érzékeli a szívet, ami átfogó képet ad a szív elektromos működéséről.  

A vizsgálat menete:  

A vizsgálat közben gyermekéneknek hanyatt kell feküdnie. Meghatározott színkód szerint, csuklóira és bokáira 
csipeszelektródát és mellkasára szívelektródát rögzítenek. Az elektródával érintkező bőrfelületet vízzel benedvesítik, 
vagy géllel bekenik. Az elektródák másik vége a szív elektromos jeleinek feldolgozására alkalmas készülékhez 
csatlakozik. A vizsgálat közben nem lehet mozogni vagy beszélni, mert a légzőizmok mozgása és a különböző zajok a 
mérés pontosságát károsan befolyásolják. A szív által keltett elektromos jelzéseket a készülék átalakítja, és görbe 
formájában rajzolja meg. Az elektromos jeleket 12 különböző elvezetésben ábrázolják, vagyis ennyi görbe látható. 

Bármilyen további kérdés esetén kérjük, keresse munkatársainkat az alábbi elérhetőségek bármelyikén: 3515 
Miskolc, Egyetem u. 1. Tel: +36-46/785-360, E-mail: info@miefi.hu  

BELEEGYEZŐ NYILATKOZAT EKG vizsgálathoz: 

Tanuló neve:   ………………………………………………………………………………………… 

Születési idő:   ………………...……………………………………………………………………… 

TAJ szám:   ………………………………………………………………………………………… 

Tanuló háziorvosának neve:  ………………………………………………………………………………………… 

Kijelentem, hogy megkaptam, elolvastam és megértettem a EKG vizsgálatra vonatkozó tájékoztatót, tudomással bírok 
a vizsgálat elvégzésének előnyeiről és kockázatairól, a vizsgálat folyamatáról. Aláírásommal igazolom, hogy az EKG 
vizsgálat elvégzéséhez és az adatok oktatási és kutatási célokra való használatához saját elhatározásomból 
beleegyezem. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, az 
Európai Parlament és a Tanács 2016/679 EU Adatvédelmi rendelete, valamint az egészségügyi és a hozzájuk 
kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény 9. § Kijelentem és aláírásommal 
igazolom, hogy az általam közölt adatok a valóságnak megfelelnek! A Miskolci Egészségfejlesztési Intézet 
iskolaegészségügyi szűrési tevékenységéről szóló, a miefi.hu/dokumentumok oldalon található Adatkezelési 
tájékoztatót megismertem 

 

A Tanuló (kiskorú esetén törvényes képviselője) dátummal ellátott saját kezű aláírása: 

Név:    …………………………………………………………………………………………. 

Aláírás:    …………………………………………………………………………………………. 

Kelt:    …………………………………………………………………………………………. 


