Kérelem az új koronavírus kimutatásának elvégzésére

Kedves PCR vizsgálatra jelentkező Hölgyem/Uram!
A vírus a PCR módszerrel a megfertőződést követő



 lappangási időszak kezdeti napjai után (1-14 nap, általában 5 nap),
 a tünetekkel járó időszakban, és – mai ismereteink szerint –
 a betegség elmúltával, azaz a tünetmentessé válás után még két héten át1
 mutatható ki.
A Kelen Kórház e vizsgálatra kiképzett szakasszisztense a garat és orrnyálkahártyáról törléses
mintát vesz. A mintavételt erélyesen kell végezni annak érdekében, hogy az sejteket is tartalmazzon.



A mintát az ön személyes adataival egyedi azonosítót használva továbbítjuk a Kelen Kórházzal szerződött akkreditált mikrobiológiai laboratóriumba, ahol a kapott mintán PCR módszerrel vizsgálatokat végeznek, melynek során a kizárólag a SARS CoV-2 vírusra jellemző
nukleinsav-szakaszokat azonosítanak.



Az eredményeket mikrobiológia szakvizsgával rendelkező biológus értékeli, Az eredményekről Önt két napon belül elektronikus úton értesítjük.

Mi lehet a PCR vizsgálat eredménye?
pozitív: kimutatható a vírus, Ön fertőzőképes. Ha állapota jó, értesítse telefonon háziorvosát,
és legyen otthonában vesztegzárban. A Kelen Kórház a járványügyi eljárásrendnek2 megfelelően értesíti a Kormányhivatal Népegészségügyi Osztályát, akik a vesztegzárat elrendelik. Ha
állapota nem jó, értesítse telefonon háziorvosát, aki gondoskodik a kórházba szállításáról.
Bármilyen kérdéssel hívhatja a recepciónkat, 0612050205 telefonszámon.
negatív: nem mutatható ki a vírus. A többi adat ismeretében kell dönteni a továbbiakról.
Milyen szövődményekkel kell számolni?
a. A mintavétel kellemetlen, öklendezéssel járhat, nagyritkán fájdalmas
b. A mintavétel helye átmenetileg vérezhet. Erre főként akkor kerül sor, ha ön alvadásgátlót, a
vérlemezkék összecsapzódását (aggregatio) gátló szert szed.
c. Ha ön a vizsgálat közben Ön hirtelen nagy mozdulatot tesz, a mintavevő eltörhet, és akkor ezt
nagyritkán csipesszel kell eltávolítani.
A külön lapon átadott adatvédelmi tájékoztatót elolvastam, megértettem és elfogadtam.
Az itt leírt tájékoztatást végigolvastam, megértettem, a kérdéseimet feltehettem, azokra érthető és kimerítő választ kaptam. Tudomásul veszem, hogy előfordulhat, hogy a lakóhelyem szerint illetékes kormányhivatal népegészségügyi osztálya két negatív PCR lelet ellenére is karantént rendelhet el számomra. Kijelentem, hogy a vizsgálat díjának visszatérítésére ebben az esetben sem tartok igényt.
Mindezek alapján kérem PCR vizsgálat elvégzését, majd az eredmény közlését.
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