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TÁJÉKOZTATÁS KÖZFINANSZÍROZOTT MIKROBIOLÓGIAI 

MINTÁK BEKÜLDÉSÉHEZ SZÜKSÉGES INFORMÁCIÓKRÓL  

A SYNLAB Hungary Kft. mikrobiológiai laboratóriumaiban leadható közfinanszírozott minták: 

• Csak az adott laboratórium területi ellátási kötelezettségébe tartozó mintákat tudja átvenni 

közfinanszírozott formában 

• A mikrobiológiai minták esetében fontos a személyes mintaleadás a helyes mintatárolási követelmények 

betartása miatt, így a nyitvatartási időben kérjük a minták beszállítását. 

 

Az alábbi szempontokat minden közfinanszírozású mintánál be kell tartani: 

1. Mintavételi tájékoztató áll rendelkezésre a honlapon, melyben megtalálhatók a mikrobiológiai minták 

helyes tárolási, szállítási és alkalmassági feltételei (https://www.synlab.hu/partnereink/leiras/tajekoztatok). 

A mintákat az előírt hőmérsékleten tárolva a megadott időn belül be kell szállítani a feldolgozó 

laboratóriumba. Az előírt időn túl a mintafeldolgozás elutasításra kerülhet, mivel ekkor már nem a releváns 

mikróbák tenyésznének ki, így a minta alkalmatlannak minősül. 

2. Mintaszállítási követelmények: feltétlenül be kell tartani a mintavételi leírásban jelzett hőmérsékleti és 

időbeli korlátozásokat a tárolási és beszállítási idő alatt. 

3. Kérőlapok adattartalmának követelményei: javasoljuk a honlapon lévő SYNLAB-kérőlap használatát, 

melyen minden szükséges adatot feltüntettünk. 

a. szükséges elszámolási adatok: NEAK-elszámoláshoz szükséges adatok hiányában a vizsgálatokat 

nem tudjuk elvégezni közfinanszírozottan, csak a vizsgálati díj befizetése után. Amennyiben 

egészségügyi intézmény gyűjtötte be és szállítja be a mintákat, a továbbító laboratórium felel a 

továbbított minta adattartalmáért, így adathiány esetén a beküldő/továbbító felé fogjuk kiszámlázni a 

vizsgálatokat. 

i. szükséges páciensadatok: páciens neve, TAJ-száma, születési dátuma, neme, lakcíme 

ii. szükséges beküldői adatok: beutaló munkahely 9 jegyű NEAK-os beküldőkódja, beküldő 

munkahely neve, kérőorvos pecsétszáma, orvos neve. Szükséges az eredeti orvosi pecsét és 

az orvos aláírása a beutalóra! 

iii. a beutaló orvos által végzett ellátást azonosító naplósorszám 

iv. beutaló diagnózis szöveges leírása és kódja (BNO-kód) 

v. beutaló kiállításának dátuma 

vi. térítés módja 

b. szükséges szakmai adatok: hiányuk a minta alkalmatlanságát jelentik! 

i. MINTATÍPUS: tenyésztéses minták esetén elengedhetetlen információ, nélküle a minta 

feldolgozását megindítani sem tudjuk, hiszen minden mintatípust más táptalajokra kell 

feldolgozni. 

ii. VIZSGÁLATIRÁNY – hiányában semmiféle vizsgálatot nem tudunk elindítani. Feltétlenül 

jelezni a kell a kérőlapon, pontosan melyik vizsgálatot kéri az orvos. 
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iii. MINTAVÉTELI IDŐPONT: elengedhetetlen a beutalón. Amennyiben a kérőorvos nem írta rá 

a kérőlapra, akkor a mintát átvevő laboratóriumban kell a mintát leadó pácienstől megkérdezni 

és a kérőlapra rögzíteni. Jelentésben is szükséges adat. Amennyiben a tárolhatósági időn túl 

érkezik be a minta, akkor új mintát kell kérni, mert az már alkalmatlannak minősül.  

c. Anamnesztikus adatok segítenek az eredmény mikrobiológus által történő pontosabb 

interpretációjában: a vizsgálat célja, kórelőzmények, tünetek, betegség kezdete, lehetséges expozíció 

ideje, korábbi antibiotikus terápia leírása szükséges a helyes értékeléshez. 

d. A mintát továbbító labor adatok (amennyiben az első mintaleadás nem a feldolgozó laborban történt) 

feltétlenül szükségesek a kérőlapra. Javasoljuk a laboratórium pecsétjének feltüntetését a beutalóra. 

Csak ennek jelzése esetén lehetséges a laborral egyeztetni bármilyen kérdésben.  

4. Mintán szükséges adatok: a mintán legalább 2 betegazonosító adatnak rajta kell szerepelnie: név + TAJ 

vagy születési dátum. A mintavétel dátumát is kérjük feltüntetni a mintán. 

5. Elszámolási lehetőségek: 

a. NEAK felé számoljuk el a vizsgálatokat a SYNLAB területi ellátási kötelezettségi területéről érkező 

járóbeteg minták esetén, amennyiben a jelentéshez szükséges elszámolási adatokat a kérőlap 

tartalmazza. 

b. Hiányos elszámolási adatokkal érkező minták jelentését a NEAK felé nem tudjuk megoldani.  

c. Alkalmassági vagy egyéb szűrővizsgálati céllal beküldött mintákat a NEAK felé nem tudunk jelenteni. 

Befizetésigazolás szükséges a vizsgálat megindításához, illetve a küldő intézmény felé kell kiszámlázni 

fizetős mintaként. 

6. Leletküldési lehetőségek: a leletet a beküldő orvos részére küldjük meg. 

a. beküldők felé elektronikus leletküldés e-mailen: csak abban az esetben történik meg, amennyiben a 

honlapról tetölthető igénylőlapot (https://www.synlab.hu/partnereink/leiras/formanyomtatvanyok) egy 

arra kompetens személy kitöltve visszaküldi a rajta lévő címre. Akkor kerülhet berögzítésre egy 

leletküldési automatizmus, ami alapján a továbbiakban a laboratóriumi informatikai rendszerből minden 

validálás után elindul a titkosított lelet a beküldőkódhoz megadott e-mailcímre. Amennyiben ilyen előre 

beállított automatizmus nincs, a lelet nem küldhető ki e-mailen egy kérőlapra ráírt címre semmiképpen.  

b. Elektronikus leletküldési igény hiányában a leletet nyomtatva tudjuk eljuttatni hosszabb idő alatt a 

beküldőnek. Egészségügyi intézmények szállítói részére csak akkor tudunk leletet átadni, ha erre 

eredeti írásos meghatalmazást kapunk az intézmény felelős vezetőjétől. 

7. Jogszabályi követelmények: 

a. A laboratórium az EESZT-be továbbítja az elkészült leleteket, amennyiben összes szükséges adat 

ismert. 

b. A járványügyi jelentési kötelezettségnek eleget téve laboratóriumaink naponta töltik fel a jogszabályban 

előírt adatokat az OSZIR rendszerébe. 

A fentiek alapján a mintaátvételkor amennyiben kiderül, visszautasításra kerülnek azok a minták, melyek 

szakmailag alkalmatlanok (rossz mintavevőben kért vizsgálatok, sérült, rosszul tárolt, rosszul szállított minták, 

validitási időn túl beérkező minták). Amennyiben az alkalmatlanság az adminisztráláskor vagy a 

feldolgozáskor derül ki, leletet küldünk az alkalmatlanság tényéről. 

Amennyiben adathiányosan vagy alkalmassági szűrővizsgálatra érkezik minta, a vizsgálatokat csak fizetős 

formában tudjuk elvégezni. 

Kérjük a fentiek betartását minden mikrobiológiai minta vizsgálati kérése során! Köszönjük! 
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