
Legfontosabb tudnivalók a Fővárosi Önkormányzat és a fővárosi kerületek 
együttműködésében megvalósított

"IgG60+" ingyenes antitestszint-vizsgálatról
Milyen teszt elvégzésére van lehetőségem?

A Fővárosi Önkormányzat a programban részt vevő együttműködő fővárosi kerületek segítségével lehetőséget biztosít a 60 év feletti 
(1961-ben és azelőtt született) budapestiek részére a vérben lévő koronavírusspecifikus IgG típusú antitestek mennyiségének 
meghatározására.

A résztvevők visszajelzést kapnak arról, hogy fogékonyak lehetnek-e a betegségre a vizsgálat idején, valamint átvészelt koronavírus 
betegséget, és/vagy oltást követően milyen mértékű antitest szintű immunválaszt adott a szervezetük.

Tudnivalók a vérvételről

A mintavétel vérvétellel, vénás vérből történik, melyből az Fővárosi Önkormányzat által megbízott egészségügyi szolgáltató 
laboratóriumi vizsgálat keretében méri az antitest szintjét.

A vérvétel helye rendszerint a felső végtag kézhát alkar, könyökhajlat, mivel könnyen azonosítható és hozzáférhető vénák vannak és 
a mintaadó a szúrás helyéről történő vérzést erős nyomással megszüntetheti. A vérvételre nem a legjobban látható, hanem a 
legjobban tapintható vénát kell kiválasztani. A kézháti vénák hátránya, hogy kicsik és könnyen összeesnek, így nagyobb mennyiségű 
vér nyerésére nem mindig megfelelőek.

A mintavétel fekve is történhet, így elkerülhető az ájulás és az ezzel járó esetleges sérülés.

Milyen szövődményei lehetnek?

A vérvétel invazív beavatkozás, a leggyakoribb szövődmények a hematóma és a phlebitis.

Az ideggel való direkt érintkezés kelthet tűszúrás szerű érzetet, vagy éles villanásszerű fájdalmat okozhat. Magának az érzetnek a 
jelenléte nem jelenti, hogy az ideg megsérült, ritka szövődmény a tartós idegsérülés, Ha nem változtatják meg a tű pozícióját sérülés 
alakulhat ki, de az ideg megsérülése nem igazán fordulhat elő, inkább a vénafal áteresztése miatt vér kerülhet a szövetek közé, ami 
nyomhatja az idegszálat. A mintavétel során megkérdezhetik, hogy hajlamos-e a hematóma képződésre, volt-e már hematómája.

Az invazív beavatkozás elvégzése esetén is előfordulhatnak előre nem várható szövődmények, ezért fontos lehet kihasználni a 
vérvétel után biztosított 3-5 percet, amelyet azzal tölt, hogy a tűszúrás helyét a kapott vattával nyomva tartja, ezzel biztosítva a 
további vérzés megállítását és csökkentve a kockázatát a későbbi duzzanat kialakulásának.

Amennyiben az első beavatkozás, vérvétel nem jár sikerrel, úgy a mintavételező szakszemélyzet, a mintaadó kifejezett kérésre még 
egyszer megpróbálja a mintavételt. Második sikertelenség esetén a mintavétel befejezettnek tekintendő.

Fontos!

A mintavétel előtt fontos figyelni a bőséges folyadék bevitelre!

Kérjük, hogy a beavatkozás előtt tájékoztassa a vérvételt végző szakszemélyzet, ha vérvételkor rosszul szokott lenni, vagy 
fertőtlenítőszer-érzékenységről tud, illetve vérhigító gyógyszert szed, anyagcsere vagy szív és vérkeringési betegsége, zavarai 
vannak.

Oltás nélkül vagy csak egyetlen oltás után is van értelme a teszt elvégzésének?

A teljes immunválasz a második oltás utáni második hetet követően mérhető.

Hogy kapom meg az eredményem?

Eredményét az egészségügyi szolgáltató a minden magyar társadalombiztosítással rendelkező személy adatait tartalmazó EESZT 
egészségügyi rendszerbe tölti fel. Innen a résztvevő Ügyfélkapus hozzáféréssel, az internetről letöltheti az eredményét a 
Dokumentumok fül alól.

Ügyfélkapuval vagy interneteléréssel nem rendelkező résztvevők a háziorvosukon keresztül kérhetik az eredmény letöltését.

Ha rendelkezik e-mail címmel, akkor annak megadása esetén a szolgáltató oda is elküldi az eredményt.



Mit jelent az eredmény?

Pozitív: abban az esetben, ha a vizsgált személy bizonyosan védettnek tekinthető.
Érték: ≥ 50 AU/mL
Negatív: abban az esetben, ha a vizsgált személy ellenanyag szintje nem éri el a keringésben található ellenanyag elvárt
szintjét – fogékony lehet a betegség iránt.
Érték:

Mit tegyek, ha negatív az eredményem?

- Ha kaptam már két oltást

Akinél az antitestes védettség hiánya feltételezhető, megnyugtató megoldást az ismételt védőoltások jelenthetnek. Erre jelenleg 
Magyarországon sajnos nincsen lehetőség.

Fontos viszont, hogy továbbra is tartsa be a járványvédelmi megelőző szabályokat, így különösen fontos a fokozott távolságtartás, 
a kézfertőtlenítés, a maszk használata és a köhögési etikett betartása.

- Ha még nem kaptam oltást vagy csak az első oltást kaptam meg

Legfontosabb, hogy jelentkezzen oltásra, illetve vegye igénybe a második oltást. Ha az utóbbi időben nem esett át a betegségen, 
védettséget csak a jelenleg már bármely 12 év feletti személy számára elérhető, az előírt módon beadott oltás tud nyújtani.

Fontos, hogy addig, amíg az oltás révén nem szerez védettséget, továbbra is tartsa be a járványvédelmi megelőző szabályokat, 
így különösen fontos a fokozott távolságtartás, a kézfertőtlenítés, a maszk használata és a köhögési etikett betartása.

Meddig leszek védett?

A védettség mértéke és/vagy időtartama mindenkinél másként, de alapvetően attól függ, hogy a vírus tüskefehérjéje (S1) ellen 
mennyi neutralizáló (vagyis azt semlegesítő) IgG típusú antitestet termelt a szervezet.

Hol tudok kérdezni vagy segítséget kérni?

[A jelentkezők tájékozódását segítő helyi lehetőségek ügyfélszolgálati e-mail cím, illeve 
telefonszám stb.]




