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Kelt: Budapest, 2018. április 12. 

 
Tárgy: Tájékoztatás mikrobiológiai vizsgálatok kérhetőségének változásáról 

 

Tisztelt Partnerünk! 

A mikrobiológiai vizsgálatainkat illetően az alábbiakra hívjuk fel a figyelmét: 

A fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről 
szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendeletet tartalma szerint: 

Rubeolavírus fertőzés gyanúja esetén „a klinikai diagnosztikus vizsgálat (specifikus IgM) az OKI 

referencia laboratóriumában történik (átvészeltségi vizsgálat során friss fertőzésre utaló eredmény 

esetén is a minta az OKI-ba küldendő)” 

Mumpszvírus fertőzés (parotitis epidemica) gyanúja esetén „a klinikai minta diagnosztikus 

vizsgálata az OKI referencia-laboratóriumában történik” 

Chlamydia psittaci fertőzés (ornitózis) gyanúja esetén „a klinikai minta diagnosztikus vizsgálata az 

OKI referencia laboratóriumában történik” 

Ezen jogszabály értelmében a felsorolt megbetegedések esetében a diagnosztikus célú fertőzés-
szerológiai vizsgálatokat csak a járványügyi feladatok ellátására kijelölt Országos Közegészségügyi 
Intézet (OKI) referencia laboratóriumai végezhetik. 

Tekintettel arra, hogy a SYNLAB Hungary Kft. laboratóriumai nem járványügyi feladatok 

elvégzésére kijelölt mikrobiológiai laboratóriumok, így a diagnosztikus célból kért rubeolavírus, 

mumpszvírus és Chlamydia psittaci vizsgálatokat az OKI illetékeseivel egyeztetve a jövőben a 
SYNLAB Hungary Kft. laboratóriumaiban 2018. május 1-től nem fogjuk elvégezni.  

Felhívjuk tehát Tisztelt Partnerünk figyelmét, hogy a diagnosztikus célból kért rubeolavírus, 

mumpszvírus és Chlamydia psittaci vizsgálatokra levett szérum mintákat az erre a feladatra 

kijelölt OKI referencia laboratóriumába irányítsa, mert a jövőben ezeket a vizsgálatokat 

közfinanszírozottan nem áll módunkban elvégezni. 

Ha a rubeolavírus vagy mumpszvírus vizsgálatokat (csak IgG antitest) nem diagnosztikai célból, 
hanem valamilyen alkalmassági vagy oltottság-ellenőrzési célból kérnék laboratóriumunktól, azt a 
jövőben is kérheti, kizárólag térítés ellenében.  
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Az OKI tájékoztatása alapján a diagnosztikus vizsgálatkéréseknél a következőkre kérjük legyenek 

figyelemmel: 

Rubeola és mumpszvírus vizsgálatok esetében mielőbbi mintatovábbítás az OKI-ba egyrészt 
járványügyi okokból, másrészt a speciális igényeknek megfelelő mintatárolás miatt indokolt, 
harmadrészt diagnosztikus kérdés esetén szükség van azonnali/mielőbbi egyéb minták levételére 
is (garattörlet, vizelet, EDTA-s vér). A közfinanszírozásban való elszámoláshoz meg kell adni 

minden anamnesztikus adatot, ami a kérés diagnosztikus vagy járványügyi célját igazolja. 

Chlamydia psittaci vizsgálat esetén az OKI nem végez szűrővizsgálatot. Ornithosis gyanúja esetén 
a célzott szerológiai és PCR vizsgálatot elsődlegesen járványügyileg indokolt (feltételezett/igazolt 
madárkontaktus), légúti megbetegedések kapcsán végzik el. A betegség korai fázisában (első hét) 
steril tartályba ürített, légúti minta (köpet, trachea-szivadék, BAL stb.), 2-3 hetes anamnézis 
ismeretében natív vér vagy szérumminta beküldése javasolt az OKI Bakteriális Zoonózisok 
Referencia Laboratóriumába. 

 

Amennyiben a fentiekkel kapcsolatban operatív kérdés merül fel, kérjük keresse: 

• a SYNLAB Hungary Kft. központi mikrobiológiai laboratóriumát 
(e-mail: megyeri@synlab.com, telefon: +36-1-880-6980)  

• vagy az Országos Közegészségügyi Intézet illetékes laboratóriumát (telefon: +36-1-476-1100). 
 
 
 
Megértését köszönjük! 

 

Tisztelettel, 

 
Lévai Richárd 
ügyvezető 

SYNLAB Hungary Kft. 


