
 
  

 
 

    
 

  
     

  
   
  
  

  
    

 
  

 
   

  
  
   
   
   

 
      

    
   

    
 

      
  

  
 

    
   

        
        

 
 

  
      

       
  

 
  

 
  

 

  
   

 

 

NÉBIH ÉLI TÁJÉKOZTATÓ 
A GOMBAMÉRGEZÉSI ESEMÉNYEKHEZ KAPCSOLÓDÓ VIZSGÁLATOK 

MEGRENDELÉSÉHEZ 

ÉRVÉNYES: 2022. október 20-tól 

Vér és vizelet mintákat gyilkos galóca toxin (amanitin) ELISA vizsgálatra az Országos Kórházi 
Főigazgatóság tájékoztatása szerint az alábbi egészségügyi intézményekbe lehet küldeni. 
2022. október 20-tól 

• Dél-pesti Centrumkórház Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet 
• Petz Aladár Egyetemi Oktató Kórház 
• Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház 

2022. november 1-től 
• Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház 

2022. december 1-től 
• Bács-Kiskun Megyei Kórház 

A NÉBIH a következő mintatípusokat tudja fogadni: 
• gomba 
• gombás étel 
• gomba tisztítási hulladék 
• hányadék humán labortórium által előkészítve (lásd alább) 
• gyomormosó folyadék humán labortórium által előkészítve (lásd alább) 

A mintákat a NÉBIH Élelmiszerlánc-biztonsági Laboratórium Igazgatóság (ÉLI) portáján, a 
Budapest, Mester utca 81.szám alatt lehet leadni munkanapokon 6:00-22:00, munkaszüneti 
napokon és hétvégén 8:00-16:00 óra között. Ettől eltérő időben a mintákat a NÉBIH Tábornok 
utca 2. alatti telephelyén lehet leadni. A minták vizsgálata munkaidőben történik, hétfőtől 
csütörtökig 8-17, pénteken 8-14 óra között. 
A porta telefonszáma: 06 1 4563010 (munkanapokon 6:00-22:00, munkaszüneti napokon és 
hétvégén 8:00-16:00 óra között) 
Gombavizsgálati kapcsolattartó telefonszám: 06 70 4360430 

A humán  minták  előkészítése a minta NÉBIH-be  küldéséhez  
Hányadék  minták:  
A gombadarabokat csipesszel óvatosan kivesszük a vizsgálati anyagból, desztillált vízben óvatosan 
leöblítjük és jól záródó mintaszállító tartályba helyezzük. A tartályt nedvszívó anyagba csavarjuk és 
műanyag tasakba helyezzük, amit alaposan lezárunk. 

Gyomormosó  folyadék: 
Minimum 100 ml (vagy 2x50 ml) gyomormosó folyadékot jól záródó centrifugacsőben 3000 RCF-
en 5 percig centrifugálunk. A felülúszót leöntjük, és a csövet visszazárjuk. A csövet nedvszívó 
anyagba csavarjuk és műanyag tasakba helyezzük, amit alaposan lezárunk. 

Tevékenység Nettó vizsgálati díj 
Gombafaj azonosítása 4.945 

Gombatoxikológiai 
szakvélemény 

4.488 
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