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1. HA A FORRÁS ISMERT 

I/A. Ha a Sérült „védett” – dokumentált 10 IU/l feletti anti-HBs titere van – a Forrástól és a 
Sérülttől azonos 2 (összesen 4) kémcső vér szükséges: 
1. HCV IgG, HIV 

o Kérőlap: Mikrobiológiai vizsgálatkérő lap szerológiai vizsgálatokhoz, 5 ml natív vér 
Címzett laboratórium: Laboratórium Kft. 4024 Debrecen, Miklós u. 5-13. 
Telefon: 8529 vagy +36 30/815-2257, +36 52/500-965 

2.  Helyi laborban májenzimek vizsgálatok (AP, GGT, GOT, GPT,  
 
I/B. Ha a Sérültnek nincs igazolt védettsége  
(nincs dokumentált 10/IU/l feletti anti-BSs titere) 
Az előzőeken túl: 
Forrástól még 5 ml vért veszünk, és sürgősséggel a DEKK Víruslaborba küldjük. 
Sérülttől + 2 szerológiai vizsgálat kérése a már levett mintából 
 
Részletezve: 

A Forrástól sürgősséggel HBsAg meghatározásra vért kell küldeni, (forrástól ez lesz a 3. 
kémcső, illetve fenti 4 mellett az 5. kémcső) – 5 ml natív vér (piros dugós kémcső), DEKK 
Mikrobiológiai Intézet Víruslaborba kell küldeni (telefon: 8485/50101 vagy +36 52/411-
717/50101) 
o Kérőlap (Vizsgálatkérő lap DEKK) a kért vizsgálat: HbsAg kimutatás 
o A kérőlapra rá kell írni: SÜRGŐS! „TŰSZÚRÁSOS BALESET” illetve naplószámot, 

az elrendelő orvos elérhetőségét meg kell adni 
o 2-3 óra múlva lesz eredmény, az elrendelőt fogja a laboratórium értesíteni  
o Hét végén előzetes egyeztetés szükséges a labor készenlétes orvosával az alábbi 

telefonszámon: +36 30/436-8860 
 

A sérült vírusszerológiára küldött kérőlapján (Laboratórium Kft.) még 2 sort be kell jelölni: 
o anti-BSs Sürgősséggel 
o HBsAg (HCV IgG, HIV mellett ez lesz a 3. és 4. ikszelt sor) 

 
II. HA A FORRÁS ISMERETLEN 

1. Védett (10 IU/l feletti anti-HBs) sérült esetén vérvétel szükséges (anti-HIV és anti-
HCV) 

2. Ha nincs dokumentált védettség: sérülttől 2 kémcső vért veszünk 
o a Laboratórium Kft. kérőlapon 2 sort kell x-ni: anti-HBs Sürgősséggel HBsAg 
o májenzimek mint fent. 

A vérminták laborokba juttatását a Szállítás végzi. Telefon: 1199 vagy 1340 (osztályra mennek a 
mintákért) 

 

 
 
 

 


