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Új készülékeket vettek  
a közegészségügyiek

Közlésük szerint a PCR-készüléket az igaz-
gatóság belényesi laboratóriumában szerelik 
fel, és 200 lejért bárki kérheti majd a SARS-
CoV-2 vírust kimutató teszt elvégzését. A teszt 
eredményét kérésre angolul is kiállítják majd. 
Februárban folyamatban volt a belényesi la-
boratórium felvétele a PCR-teszteket végzők 

országos listájára. A tesztelésről bővebb tájé-
koztatás munkanapokon 8 és 14 óra között 
a belényesi területi laboratórium 0259/320–
820 vagy a megyei közegészségügyi igaz-
gatóság mikrobiológiai laboratóriumának 
0259/412–573 telefonszámán kérhető.

A spektrofotométer a különböző fémek (pél-
dául ólom, réz, kadmium, króm, vas, nikkel, 
cink, szelén, alumínium stb.) jelentétét mutat-
ja ki zöldségekben, gyümölcsökben, illetve víz-
ben. A közegészségügyiek nemcsak a kötelező 
vizsgálatokat végzik el ezzel, hanem az egyes 
termékek bevizsgálását is, kérésre, legkevesebb 
60 lejért (ez az összeg egy fém kimutatásának a 
költsége). Bővebb tájékoztatás a vizsgálatok el-
végzéséről munkanapokon 8 és 14 óra között 
kérhető az igazgatóság vegyi laboratóriumának 
0259/268–628 telefonszámán.

A harmadik készülék a vízben, talajban 
vagy levegőben jelen levő radon (radioaktív 
nemesgáz) kimutatására alkalmas. A kérésre 
elvégzett vizsgálat ára 284 lej. A radon jelen-
létét kötelező módon csak az ivóvízben vizs-
gálják. Erről a vizsgálatról bővebb tájékoztatás 
ugyancsak munkanapokon 8 és 14 óra között 
kérhető a sugárzással foglalkozó laboratórium 
0259/268–644 telefonszámán.

Fried Noémi Lujza

Egy Real Time PCR-berendezést, egy 
spektrofotométert és egy radon kimutatására 
alkalmas berendezést vásárolt februárban  
a Bihar Megyei Közegészségügyi Igazgatóság 
az egészségügyi minisztérium jóváhagyásával 
tavalyi, saját bevételeiből.

Gyors PCR-teszt is kérhető
Fizetség ellenében bárki kérheti a PCR-gyorsteszt elvégzését, 
s annak eredményét egy órán belül megkapja.

Többen is igényelték azokat a teszteket, amelyeknek ered-
ménye hamar elkészül, főleg amióta az egyes országokba való 
beutazás feltétele a negatív teszteredmény, ezért a nagyvá-
radi Dr.  Gavril Curteanu Városi Kórházban lehetővé teszik az 
ilyen tesztek elvégzését, tájékoztatott az egészségügyi intéz-
mény menedzsere, Laurenţiu Chiană. Mint mondta, az úgyne-
vezett GeneExpert Real Time PCR-teszteket, melyek eredmé-
nye egy óra alatt megvan, tavaly vásárolta a kórház, és olyan 
esetekben használták, amelyekben sürgős orvosi döntést kel-
lett meghozni. Február 22-én kezdték naponta végezni ezeket a 

teszteket – a hétvégét is beleértve – azok számára is, akiknek 
például külföldi utazás miatt van szükségük sürgősen a nega-
tív teszteredményre. Időpontot egyeztetni a 0721/503–558 te-
lefonszámon lehet munkanapokon 8 és 16, szombaton és va-
sárnap 8 és 12 óra között. A hívónak pontosítania kell, hogy az 
egyórás gyorstesztet szeretné elvégeztetni, ennek ára egyéb-
ként 370 lej. A teszteredményt kérésre románul vagy angolul ál-
lítják ki, a mintavételt pedig a tüdőkórházban (Izvorului utca 57. 
szám) kialakított rendelőben végzik. A gyorstesztek mellett to-
vábbra is elvégzik azokat a PCR-teszteket, melyek eredményét 
24–48 órán belül bocsátják ki. Ez a teszt román nyelvű ered-
ménnyel 200 lejbe, angol nyelvűvel 210 lejbe kerül.

F. N. L.

Az egyik 
nagyváradi PCR-
készülékFo
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