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LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ SARS‐COV‐2 SPECIFIKUS IGG ANTITEST KIMUTATÁS LEHETŐSÉGÉRŐL

A Szabolcs‐Szatmár‐Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház 2021. február 15‐től bevezeti a SARS‐CoV‐2
specifikus IgG típusú antitestteszt lakossági kérésének térítéses lehetőségét.
A SARS‐CoV‐2 IgG antitest szint meghatározással új korona vírus betegség (COVID‐19) után vagy COVID‐19 védőoltást
követően kialakult immunválaszt lehet detektálni. A SARS‐CoV‐2 IgG teszt a SARS‐CoV‐2 vírus tüske fehérjéje elleni IgG‐t
méri. A tesztet nagyérzékenységű vizsgálatokra alkalmas immunkémiai analizátorokon mérjük, a vizsgálat eredményeként
számeredményt adunk referencia tartománnyal és szöveges magyarázattal: „a mintában kimutatható SARS‐CoV‐2 elleni IgG
antitest” vagy „a mintában nem mutatható ki SARS‐CoV‐2 elleni IgG antitest”.
A SARS‐CoV‐2 specifikus IgG típusú antitest vizsgálattal ilyen típusú kérdésekre kaphat választ:
 Önnek pozitív PCR vagy antigén teszttel igazolt új korona vírus fertőzése zajlott le. Képződött‐e/ kimutatható‐e
ellenanyag az Ön szervezetében?
 Ön kapcsolatban állt COVID‐19 fertőzésben szenvedő beteggel és felmerült Önben a gyanú, hogy tünetmentesen
átesett a fertőzésen. Kimutatható‐e ellenanyag az Ön szervezetében, ami a fertőzés tünetmentes lezajlása nyomán
keletkezett?
 Tapasztalta magán az új korona vírus infekcióra jellemző tüneteket az elmúlt 3 hónapban, de nem volt PCR/antigén
vizsgálata. Szeretné megtudni átesett‐e a fertőzésen.
Fontos tudnivaló, hogy a vizsgálat nem alkalmas aktív SARS‐CoV‐2 fertőzés kizárására!
A vizsgálat igénybevételének menete:
1. Amennyiben vizsgálatot szeretne, úgy kérjük keresse fel az SZSZBMK lakóhelyéhez legközelebb eső Központi
Laboratóriumi mintavételi helyét (Nyíregyháza Szt István úti telephelyén a Sebészeti tömb vérvételi helye, Mátészalka,
Fehérgyarmat, Vásárosnamény, Nyírbátor, Nagykálló vérvételi helye).
2. Nyíregyházán a sorszámautomatán válassza a 4‐es gombot („Készpénzzel fizető betegek”), további telephelyeinken
jelezze SARS‐CoV‐2 specifikus IgG típusú antitest térítéses vizsgálatra való igényét.
3. Kollégáink minden telephelyünkön tájékoztatni fogják a fizetéssel kapcsolatos helyi teendőkről, majd elvégzik a
vérvételt.
A lelet elkészültének ideje: 2 nap.
A vizsgálat térítési díja: 8.700 Ft.
További kérdéseikkel kérem forduljanak Csajbókné Boldizsár Margit klinikai biokémikushoz a (42) 599‐700 / 2133
telefonszámon.
Nyíregyháza, 2021.02.15.
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