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                                                                      TAJ              Nem/szül.idő                             
                                                                                                      Beteg neve                                                    Vonalkód helye    
                                                                                                      Anyja neve   Állampolg. H U N /           (Kérjük szabadon hagyni!)    
                                                                                                                                                                  Irányítósz.       Helység:         Tér.kat. 1 4 E egyéb                  
                                                                                                                                                                                    Utca, házsz.             Beküldő hosszú bélyegzője:       Pecsétszám     
                                                                                                                                            Bek. kódja                                    

Orvos bélyezgője 
(nem fénymásolt!) 

  
                                                                                                                                                                Naplószám                             Orvos aláírása:          
                                                                                                                                                           Beutaló dátuma                                            
                                                                                                                                                                                 Esedékesség            Telefonszám 06            Diagnózis (BNO kód)        
                                                                                                                                                                       Beut. iránya 1 5 0 1 2 5 0 1 2 JAOK TBC Laboratórium, Nyíregyháza-Sóstó  Területi ellátási kötelezettség ("X")    
                                                                 

A vizsgálatkér ő lap  a beutaló/esedékesség dátumától számított 90 napig érvényes! ● ● Hiányosan / nem olvashatóan kitöltött kér őlapokat nem tudunk elfogadni! ● 
● EU beteg  kérőlapjához kérjük csatolni az EU biztosítási kártya mindkét oldalának fénymásolatát, útlevélszámát. 

 

                                                Mintavétel dátuma:                                     
                                                                                                                                                                        Minta 
típusa: 

    köpet         pleura punctatum     menstruációs vér     egyéb:______________ 
                                                hörgőmosó folyadék    genny        liquor              
                                                hörgő szivadék      gyomormosó folyadék    vizelet             
                                        Vizsgálat célja:    diagnózis megállapítása            kezelés eredményességének meghatározása  
                                                rezisztencia meghatározása           egyéb:              
                                                                                                                        Korábban kezelték-e TBC miatt?     igen    nem  Stádium:        

 

         
                                                                                                                                                                        Laborba érkezés dátuma:            Laboratóriumi azonosító száma:              
                                                                                                                                 

VIZSGÁLATOK EREDMÉNYEK 

Mikroszkópos vizsgálatok                                                             
                                            
                                            
                                            
                                            
                                                                                
Tenyésztés                                                                       
szilárd táptalajon (L-J)                                    
                                            
                                            
                                            
                                                                                
Tenyésztés                                                                       
folyékony táptalajon (MGIT)                                 
                                            
                                            
                                            
                                                                                
Rezisztencia           INH 

 
STR 

 
RIF 

 
ETB 

 
PZA 

 
OFX 

 
RIB 

 
PAS 

 
            

                                                                        
                                                              
                                                                                

 

Fontos  in fo rmác ió  a  há to lda lon ,  kér jük  e lo l vasn i !  
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Betegtájékoztató helyes köpetvételr ől 
Mycobacterium tenyésztéshez 

Köpetvétel: 

• 3 különböző, lehetőleg egymást követő napon, a reggeli ébredés után mélyről 
felköhögött köpet 5-10 ml mennyiségét kell a laboratórium által biztosított csavaros 
tetejű, jól zárható steril edénybe tenni.  

• Minden nap más-más mintavételi edénybe kell a mintát helyezni, így összesen 3 mintát 
kell a laboratóriumba juttatni. 

• A köhögési inger kiváltását többszöri erőltetett lélegzetvétellel és rövid idejű bent 
tartásával lehet megkísérelni. 

• A vizsgálati minta 1-2 órán át szobahőmérsékleten tárolható. Amennyiben ezen idő 
alatt a mintát nem lehet a feldolgozó laboratóriumba juttatni, akkor a mintát 2-8 C°-ra 
hűtőszekrényben kell elhelyezni. Ott 24-72 órán át tárolható. 

A minta feldolgozását a laboratórium megtagadhatja/ megtagadja: 

• ha a minta mennyisége túl kevés (<1ml) 

• ha beszáradt 

• ha csak habos nyál 

• ha tamponon érkezett 

• ha a mintavétel a feldolgozást megelőzően 7 nap vagy hosszabb idő elteltével történt 

• ha a mintavételi edény sérült és emiatt a minta szennyeződhetett.  

Kérjük a vizsgálatkér ő lapon a mintavételi id őt pontosan feltüntetni! 


