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  Tisztelt Betegeink! 
 
 Tájékoztatjuk Önöket, hogy a koronavírus
Jósa András Oktatókórház Központi Laboratórium
 MINTAVÉTEL: 
A vérvételi váróban egyszerre 15 ember tartózkodhat. Ezt saját kollégánk felügyeli és irányítja.
A többi beteget kérjük, hogy a váró előtti folyosón, illetve a rendelőintézet folyosón várakozzon.
folyosón való várakozás során 
szolgálat munkatársai is segítségünkre
 Bizonyos esetekben a vérvételt szakmai illetve
Kérjük ezeknek a speciális eseteknek

Ezekben az esetekben a kollégánknak ki kell 
Köszönjük megértésüket és türelmüket!
 LELETKIADÁS: 
A leletkiadás továbbra is szünetel, ezzel is csökk
kapcsolatban érdeklődhet kezelő orvosánál, vagy online letölthetőek az EESZT oldaláról.
szolgálhat az alábbi tájékoztató is

Az elkészült leletéhez gyorsan, egyszerűen, ingyenesesorban állás nélkül akár otthonából hozzáférhet!rendelkezik ügyfélkapus azonosítóval,oldalon keresztül az alábbi lépéseket követve már akár a vizsgálat napján megismerheti eredményeit: 1) Jelentkezzen be az ügyfélkapu2) Adja meg a TAJ számát 3) Kattintson az ellátások → különböző szűrők beállítására van lehetőség. Az alapértelmezett beállítással a lekérdezést megelőző egy hónapon belül keletkezett4) A listázást követően válassza ki a megtekinteni kívánt betegdokumentációt, majd kattintson a letöltés gombra. 5) A letöltés pdf  formátumban történik, melyet követően Ön azonnal megtnyomtathatja az egészségügyi dokumentációját. 
 

Székhely: 4400 Nyíregyháza, Szent István u. 68.Levelezési cím: 4403 Nyíregyháza, Pf. 46.Adószám: 15813743-2-15
Telefon: +36 (42) 599 790 • Fax: +36 (42) 599 788
E-mail: josalabor@josa.huKÖZPONTI  LABORATÓRIUM

koronavírus (COVID-19) fertőzésveszély minimalizálása érdekében a
Központi Laboratóriumában az alábbi szabályozásokat alkalmazzuk

gyszerre 15 ember tartózkodhat. Ezt saját kollégánk felügyeli és irányítja.
k, hogy a váró előtti folyosón, illetve a rendelőintézet folyosón várakozzon.

rakozás során igyekszünk betartatni a 1,5 méteres távolságot.
is segítségünkre vannak. 
vérvételt szakmai illetve szervezési szabályok miatt 

eseteknek a tudomásul vételét és az eljárás elfogadás
 3-10 év közötti gyermek vérvétele  Bizonyos elvégzendő vizsgálatok esetén: 

- cukorterhelés (időben elhúzódó vizsgálat)
- reggeli kortizol-szint 9:00-ig, (diagnosztikai jelentősége van)
- thrombocyta aggregáció: előjegyzés 
- szerdai napokon 8:00-ig: Debrecenben végzett

vérvétele (ha a minta csak a szállítás   Sürgős minősítéssel ellátott kérőlappal érkez
Ezekben az esetekben a kollégánknak ki kell vonnia a sorban állásból az illet
Köszönjük megértésüket és türelmüket! 

továbbra is szünetel, ezzel is csökkentve a naponta megjelenő betegek számát. 
kapcsolatban érdeklődhet kezelő orvosánál, vagy online letölthetőek az EESZT oldaláról.
szolgálhat az alábbi tájékoztató is! 

Kedves Betegünk! Gyorsabban juthat leletéhez a weben!Az elkészült leletéhez gyorsan, egyszerűen, ingyenesesorban állás nélkül akár otthonából hozzáférhet!kezik ügyfélkapus azonosítóval,a https://www.eeszt.gov.hu/hu/nyito-oldaloldalon keresztül az alábbi lépéseket követve már akár a vizsgálat napján 
félkapu  azonosítójával 

 Betegdokumentumok fülre, ahol a betegdokumentumok lekérdezésénél különböző szűrők beállítására van lehetőség. Az alapértelmezett beállítással a lekérdezést megelőző keletkezett dokumentáció listázása történik meg a KeresésA listázást követően válassza ki a megtekinteni kívánt betegdokumentációt, majd kattintson a 
A letöltés pdf  formátumban történik, melyet követően Ön azonnal megtekintheti, vagy akár ki is nyomtathatja az egészségügyi dokumentációját.  
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minimalizálása érdekében a 
szabályozásokat alkalmazzuk: 

gyszerre 15 ember tartózkodhat. Ezt saját kollégánk felügyeli és irányítja. 
k, hogy a váró előtti folyosón, illetve a rendelőintézet folyosón várakozzon. A 

1,5 méteres távolságot. Ebben a biztonsági 
 soron kívül kell végezni. 

elfogadását. 

:  
vizsgálat) 

(diagnosztikai jelentősége van) 
előjegyzés alapján végzett vizsgálat. 

ben végzett vizsgálatok 
zállítás napján vehető le) 

kérőlappal érkező betegek ellátása 
illető személyt.  

betegek számát.  Leletével 
kapcsolatban érdeklődhet kezelő orvosánál, vagy online letölthetőek az EESZT oldaláról. Segítségül 

Gyorsabban juthat leletéhez a weben! Az elkészült leletéhez gyorsan, egyszerűen, ingyenesen, sorban állás nélkül akár otthonából hozzáférhet! Ha oldal oldalon keresztül az alábbi lépéseket követve már akár a vizsgálat napján 

Betegdokumentumok fülre, ahol a betegdokumentumok lekérdezésénél különböző szűrők beállítására van lehetőség. Az alapértelmezett beállítással a lekérdezést megelőző Keresés ikonra kattintva.  A listázást követően válassza ki a megtekinteni kívánt betegdokumentációt, majd kattintson a 
ekintheti, vagy akár ki is 
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  MINTAVÉTELI IDŐPONTOK: 
 
 Központi Vérvételi Ambulancia: 
Cím:  Nyíregyháza, Szent I. u. 68 – Sebészeti tömb I. emelet 
Beutaló:  A szakrendelés beutaló-köteles. 
Rendelési idő: Hétfőtől – Péntekig:  07:30-14:00 
Vérvétel ideje: Hétfőtől – Péntekig:  07:30-13:00 
 
 
 Sóstói úti vérvételi hely: 
Cím:  Nyíregyháza, Sóstói u. 62 – Alagsorban 
Beutaló:  A szakrendelés beutaló-köteles. 
Vérvétel ideje: Hétfőtől – Péntekig:  07:00-12:00 
 
  
 
 Türelmüket és megértésüket köszönjük! 
 
  Központi Laboratórium 


