Tisztelt Páciensünk!
Ezúton tájékoztatjuk, hogy más intézmények gyakorlatához hasonlóan, a laboratóriumunkat
közfinanszírozott vizsgálatok igénybevétele céljából felkereső páciensek számára szeptember 15-től
lehetővé válik az online időpontfoglalás.
•

Időpontot, személyesen vagy telefonon, a +36 30 183-5063 vagy 06 1 347 5955 telefonszámon
lehet egyeztetni hétköznapon-ként 11 – 14:30 h között,
illetve a Synlab Weboldalán keresztül, az ott található Időpontfoglalás gombra kattintással.
https://www.synlab.hu/lakossagi

Az alábbi esetekben kaphat a mintavételre megjelenő páciens mentességet az előjegyzés
alól:
•

Sürgősség esetén:
o Abban az esetben, ha sürgősség igénye merül fel, szabályosan kitöltött beutalóval a
páciens jogosult meghatározott vizsgálatokat előzetes időpontfoglalás nélkül is igénybe
venni.
o Sürgősséggel a laboratóriumtól az alábbi vizsgálatok kérhetők: teljes vérkép, teljes
vizelet, protrombin (INR), glukóz, karbamid, kreatinin+eGFR, nátrium, kálium, kalcium,
összbilirubin, GOT (ASAT), GPT (ALAT), alkalikus foszfatáz, amiláz, C-reaktív protein.
o Minden olyan vizsgálat, amely nem képezi a sürgős paletta részét, csak előjegyzéssel
vehető igénybe.
o Ha egy páciens számára sürgős és nem sürgős vizsgálatokat is akar kérni kezelőorvosa,
ehhez két kérőlapot kell kitölteni, tekintettel arra, hogy a sürgős paletta részét képező
vizsgálatok előjegyzés nélkül is elvégeztethetők akár már a következő munkanapon, míg
az egyéb vizsgálatok vérvételére egy másik, előjegyzett időpontban kerülhet majd sor.
o A sürgős vizsgálati igényt az orvosnak kötelessége egyértelműen jelölnie a
vizsgálatkérő lapon: sürgősség jelzése („S” vagy „Sürgős” vagy a csatolt kérőlap
sürgősségi mezőjében „x” jelzés) és az orvos aláírása, valamint az orvosi körpecsét
lenyomata a sürgős jelzés mellett. Ezek hiányában nem érvényesíthető a sürgősség.

•

Mentességet kapnak az előjegyzés alól a magánfinanszírozott vérvételre érkező páciensek is.

Területi ellátási kötelezettség:
Laboratóriumunk eddig is a területi ellátási kötelezettségébe tartozó pácienseket fogadta mintavételre.
Területi ellátási kötelezettség szempontjából az orvos telephelyének címe, vagy a beutalt
lakhelye/tartózkodási helye egyaránt figyelembe vehető.
Felhívjuk ezért szíves figyelmét arra, hogy abban az esetben, ha az Önt beutaló orvos rendelője, vagy
az Ön lakhelye/tartózkodási helye nem laboratóriumunk területi ellátási kötelezettségébe esik, Ön
jogosult arra, hogy mintavétel céljából felkeresse azt a laboratóriumot, ahova orvosa vagy
lakhelye/tartózkodási helye alapján tartozik. Ezzel esetenként lehetővé válik a gyorsabb ellátás és a
rendelkezésre álló kapacitások egyenletesebb kihasználása. (Tehát egy XVII. kerületi lakos, akinek a
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beutalóját egy III. kerületi háziorvos állította ki, jogosult arra, hogy a vérvétel szempontjából akár az XVII.
akár a III. kerület szakrendelőjét felkeresse.)

A vizsgálatkérő lapok helyes kitöltése:
Felhívjuk figyelmét arra, hogy a laboratóriumi beutalók sokszor nagyon hiányosan kerülnek kitöltésre,
ezért javasoljuk, hogy a beutaló orvostól való átvételt követően ellenőrizze, hogy minden szükséges adat
feltüntetésre került-e.
A beutalónak tartalmaznia kell:
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

a beutaló munkahely 9 jegyű beküldő kódját, a munkahely megnevezését, címét
az orvos körpecsétjének lenyomatát, nevét
az előző ellátást igazoló adatot (naplósorszám)
a beutaló kiállításának dátumát
a mintavétel dátumát
a beutaló diagnózis szöveges leírását, kódját (BNO kód)
a közfinanszírozási jogosultságot jelző térítési kategóriát
a páciensre vonatkozó adatokat:
o név, TAJ szám, születési dátum
o lakcím
o nem (ha nem egyértelmű), állampolgárság (amennyiben nem magyar)
a kérni kívánt vizsgálatokat
a területi ellátási kötelezettség alapján címzett laboratórium megnevezését

Általánosságban elmondható, hogy a beutaló a kitöltés napjától 90 napig érvényes. (A kivételek
jogszabály által definiáltak. A beutaló kötelező tartalmi elemeiről a 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet
rendelkezik.)
Nem megfelelően, hiányosan kitöltött beutaló esetén a mintavételt és a vizsgálatok elvégzését a
laboratórium jogosult visszautasítani!

A vérvételre/mintavételre érkezéskor a személyazonosság és a vizsgálati jogosultság
igazolása céljából a páciensnek kötelező bemutatni az alábbi dokumentumokat a
laboratórium munkatársa számára:
•
•
•

a személyi igazolvány/útlevél
lakcímkártya
TAJ-kártya/EU kártya

Kérjük, hogy vérvételre érkezéskor ezeket a dokumentumokat készítsék elő, hogy az ellátás
gördülékenyen történhessen. A fenti dokumentumok hiányában a laboratórium a mintavételt és a
vizsgálatok elvégzését jogosult visszautasítani!
Köszönjük megértésüket és együttműködésüket,
Synlab Hungary Kft Kispest Laboratórium
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