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ORVOSI MIKROBIOLÓGIA 
 

ÚTMUTATÓ A COVID PCR VIZSGÁLATKÉRŐ/KÉRŐLAP KITÖLTÉSÉHEZ 

 

EGY KÉRŐLAPON KIZÁRÓLAG EGY MINTA VIZSGÁLATA KÉRHETŐ! 

A minták átadásához, átvételéhez a Debreceni Egyetem Orvosi Mikrobiológia által kiadott Átadás 

átvételi jegyzőkönyvet kötelező használni. A jegyzőkönyvön a minta vagy együttes szállítás és átadás 

esetén valamennyi minta adatát kötelező előre kitölteni.  

A kérőlapot kérjük olvashatóan, lehetőleg elektronikusan vagy nyomtatott nagybetűkkel kitölteni! 

A VIZSGÁLATKÉRŐ LAPON FELTÜNTETETT VALAMENNYI ADAT MEGADÁSA 

KÖTELEZŐ! 

TÉRÍTÉSI KATEGÓRIA 

Feltétlenül kitöltendő! 

Az alábbiak közül a megfelelő szám vagy betűjel írandó be. 

1. Magyar egészségbiztosítás alapján (járóbeteg szak-és alapellátás) 

4. Egyéb nem magyar biztosítás alapján 

6. Fekvőbeteg részére végzett ellátás 

D. Menekült, menedékes státuszt kérelmező 

E. Elszámoláson alapuló nemzetközi szerződés alapján történő ellátás, közösségi szabály alapján történő ellátás 

Vizsgálatok kérése 

A megfelelő négyzetbe X jelöléssel történik. 

Vizsgálati minta 

A vizsgálat(ok)ra kizárólag a kérőlapon előírt mintákat fogadjuk. Az előírttól eltérő mintát a 

laboratórium automatikusan visszautasítja. Kérjük, hogy a minta típusát a megfelelő négyzetben X-

szel jelölje! Amennyiben több minta vétele történt ugyanattól a betegtől, a különböző mintákat külön 

csomagolva, külön kérőlappal kell beküldeni!  

Visszautasítandó minták 

A laboratórium nem dolgozza fel a vizsgálati mintát, ha  

- a kísérőlap hiányosan, vagy olvashatatlanul van kitöltve 

- a mintán és a kísérőlapon szereplő adatok nem egyeznek, a minta nem azonosítható 

- a minta megnevezése nincs feltüntetve 

- a vizsgálati anyag beszáradt vagy jelentősen sérült 

- a vizsgálati anyag a tartályból kifolyt, fertőzésveszélyes vagy felmerül a kontamináció lehetősége 

- ha a vizsgálatra küldött mintát nem az előírt időn belül és nem a megfelelő hőmérsékleten juttatják el     

a laboratóriumba 

Vizsgálati mintákra vonatkozó előírások 

Minta típusa Transzport medium Szállítási körülmények  

nasopharyngealis tampon vírus transzport medium (VTM) ≤ 4 napon belül,  2-8 °C -on 

naso- és oropharyngealis tampon vírus transzport medium (VTM) ≤ 4 napon belül,  2-8 °C -on 

tracheaváladék nem szükséges a mintavétel napján,  2-8 °C -on 

bronchoalveolaris lavage nem szükséges a mintavétel napján,  2-8 °C -on 

 

Járványügyi kategóriák 

A laboratórium jelentési kötelezettsége és szükség esetén a minták priorizálása miatt az elsődleges és 

másodlagos járványügyi kategóriák megadása kötelező. Kérjük, hogy mindkét kategória esetén X-szel 

jelölje az 1-1 kategóriát! 


