
  
 
 

 
 

 
BETEGTÁJÉKOZTATÓ – PCR TESZT 

A PCR teszt polimeráz láncreakción alapul, mely a vírus RNS-részét képes kimutatni. Ez a teszt csak akkor 
alkalmazható, ha a koronavírus már megtalálható a véráramban és a légutak nyálkahártyáján, tehát ha már 
észleltünk magunkon tüneteket. Nagy előnye, hogy a vírus a klinikai tünetek megjelenése előtt néhány napban is 
pozitív eredményt mutat, de nem minden esetben, ezért lehet szükséges azt megismételni. Ha a koronavírus 
fertőzött meggyógyul, a vírus eltűnik a nyálkahártyáról, ezért egy újabb teszt elvégzése igazolhatja a betegség 
megszűnését. Pozitív teszt után végzett két negatív teszttel mutatható ki, hogy a betegség már nincs jelen a 
szervezetben. 
 

Legfejlettebb mikrobiológiai eljárás, igen nagy biztonsággal mutatja ki a vírus RNS jelenlétét és 24 órán belül 
eredményt mutat. 
 

PCR teszt - hogyan? 
 

Egy mintavevő pálca segítségével reggel éhgyomorra érkező betegnél végezzük a vizsgálatot. A betegnek sem inni, 
sem fogat mosni, sem dohányozni, sem enni nem szabad a vizsgálat előtt lehetőleg minél korábban az ébredés 
után tanácsos elvégezni. 
 

A mintavevő pálca segítségével vesszük a mintát. A beteget először arra kérjük, hogy zárt száj mellett három kisebb 
köhögést végezzen vagy krákogjon, majd ezt követően nyitott szájjal a garat mindkét oldaláról és az orrból - a 
mintavevő pálcával - mintát nyerünk. Akkor végezzük jól a vizsgálatot, ha a páciens öklendezik a vizsgálat közben. 
 

PCR eredménye: 
 

Pozitivitás esetén: a betegtől levett légúti mintában sikerült kimutatni a vírus RNS-et, tehát a beteg, 
fertőzött. Pozitív minta esetén a mindenkori eljárásrend szerint járunk el, tehát jelentési kötelezettségünk 
van. Pozitív PCR esetén a beteg, tehát hatósági karantén alá kerül. 

 

Negatívitás eseten: a betegtől levett legúti minta nem tartalmazza a vírus RNS-t 
 

A fent olvasott tájékoztatót tudomásul veszem, arra vonatkozó járványügyi vonzatokozásokba beleegyezem, 
tekintettel a rendkívüli helyzetre hozzájárulok, hogy adataimat a szolgáltató járványügyi intézkedések 
céljából a mindenkori eljárásrend szerint harmadik fél számára szolgáltassa. 
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Születési hely, idő:  

Anyja neve:  

TAJ szám*:  

Törvényes képviselő / gyám:  

 

(*Amennyiben nem rendelkezik TAJ számmal az EU-kártya száma, nem EU-országból származó betegek esetén útlevélszám írandó be.) 
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aláírás* 
 

*18 éven aluli személy esetén a hozzájárulást a törvényes képviselőnek kell megadni. 
(Cselekvőképtelen kiskorú, vagy egyébként cselekvőképtelen személy esetén a hozzájárulást törvényes képviselője adhatja meg. Korlátozottan 
cselekvőképes kiskorú, vagy e tekintetben egyébként korlátozottan cselekvőképes személy hozzájárulása törvényes képviselőjének hozzájárulásával 
együtt érvényes.) 


