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Betegtájékoztató 
Laboratóriumi vizsgálat 

 
Tisztelt Betegünk! 

A betegtájékoztató célja, hogy már a vizsgálatra jelentkezés előtt teljes képet kapjon a 

vizsgálattal kapcsolatos tudnivalókról és ne legyen technikai akadálya a gördülékeny 

ellátásnak.Rendel: Dr. Bereznai Sándor belgyógyász szakorvos 

rendelési idő 

hétfő kedd szerda csütörtök péntek 

08:00 – 10:00 08:00 – 10:00 08:00 – 10:00 08:00 – 10:00 08:00 – 10:00 

 

 

1. Általános tudnivalók: 

a. A vizsgálatra időpontot nem kell kérni. 

b. A laboratóriumi vizsgálatra érkező betegeknek nem kell a betegirányító pultnál 

(recepción) regisztrálni!  

c. Az intézetbe érkezés után a laboratórium előtt kell várakozni. A 

személyazonosság és a jogosultság megállapítása végett az alábbi okmányok 

felmutatása szükséges: 

 fényképes igazolvány (személyazonosító igazolvány, vezetői 

engedély, útlevél) 

 lakcímkártya 

 TAJ kártya 

 érvényesen kitöltött beutaló (90 napnál nem lehet régebbi!) 

d. A vizsgálatot kiskorú gyerek esetében csak szülői felügyelet mellett tudjuk 

elvégezni 

e. A betegvizsgálat nem feltétlenül érkezési sorrendben történik. Elsőbbséget 

élveznek: 

 mentővel, betegszállítóval érkezettek, 

 cukorbetegek, kismamák, 10 év alatti betegek, 

 egészségügyi dolgozók. 
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2. Speciális tudnivalók: 

a. A vizsgálat előtt nem lehet enni és inni! (csak tiszta vizet lehet fogyasztani) 

b. Ha a laboratóriumi vizsgálatot követően egyből hasi ultrahang vizsgálatot is 

kér, akkor még vizet sem lehet inni!  

c. Cukorterheléses vizsgálatra, éhgyomorra 08:00-ra kell érkezni. Érkezéskor jelezze 

az asszisztensnek, hogy terheléses vizsgálatra jött! 

 A vizsgálat hossza 2 óra.  

 Hasi ultrahang és a terheléses vizsgálat egy napon nem végezető 

el! 

 Kérjük a cukorbetegséget, terhességet, fertőző betegséget 

érkezéskor jelezni szíveskedjen! 

 

Amennyiben vérvételkor rosszul szokott lenni, vagy fertőtlenítőszer érzékenységről tud, közölje 

ezt a vérvételt végző szakemberrel még a beavatkozás előtt! 


