
SAJTÓKÖZLEMÉNY  

A Becton Dickinson Hungary Kft. és a Szent Borbála Kórház közös közleménye a koronavírus 

tesztek elvégzéséről.  

2020. április 07.  

A Becton Dickinson Hungary Kft a Szent Borbála Kórház megkeresésére vállalta, hogy spe-
ciális mikrobiológiai laboratóriumában helyet biztosít a koronavírus tesztek elvégzésére hasz-
nált PCR műszernek és munkatársai ingyenesen elvégzik a kórháznak szükséges tesztelése-
ket.  
 
Egy ilyen laboratórium kialakítása hosszú idő és 100 millió forintos nagyságrendű beruházás. 
Maga a tesztelés magasan képzett szakembereket igényel, munkaigényes, egy mérési ciklus az 
előkészítő munkákkal együtt 2-3 óra. A mérés összköltségének csak kisebb része a tesztkit 
ára, szükség van még speciális védőeszközökre, mintavevő eszközökre és segédanyagokra, a 
tesztek előkészítéséhez pedig egyéb kiegészítő berendezésekre is.  

A BD vállalja, hogy a folyamathoz szükséges protokollokat a kórház szakértőivel együtt ki-
dolgozza, a berendezést beüzemeli és működteti az akkreditált laboroknak megfelelő színvo-
nalon.  
A berendezés validálásához és az első időszakban a működtetéshez szükséges valamennyi 
anyagot és eszközt beszerzi és ingyenesen rendelkezésre bocsájtja 2 millió Ft értékben.  
A tesztekhez szükséges valamennyi laboratóriumi munkát a továbbiakban is ingyenesen el-
végzi a kórház számára, a rendelkezésre álló kapacitás erejéig, a járványidőszak végéig. En-
nek a hozzájárulásnak az értéke - a tesztek mennyiségétől függően - sok millió Ft lehet. 
 
A berendezés beszerzéséhez és a rutinszerű működtetéséhez szükséges anyagi forrásokat a 
kórház, illetve alapítványok szándékoznak biztosítani. Ehhez hozzájárulni a Kórház alapítvá-
nyán keresztül lehet. A  Becton Dickinson nem gyűjt adományokat és nem fogad el pénzt 
ezért a tevékenységéért, illetve a Szent Borbála Kórházon kívül mástól megrendelést korona-
vírus tesztelésre nem fogad. 
 
A BD  felajánlása csak a Szent Borbála Kórház gyógyítási munkájához elengedhetetlenül 
szükséges tesztek gyors elvégzéséről szól. Érzékeljük azonban a közösség igényét arra vonat-
kozóan, hogy a tesztelést szükséges lenne szélesebb körre kiterjeszteni. Ennek a lehetőségét a 
Kórház és a vállalat szakértői együtt megvizsgálják és a javaslatukról a későbbiekben adnak 
tájékoztatást.    
 
A közös munkálatok folyamatban vannak. Amennyiben pénzadománnyal kívánnak munkánk-
hoz hozzájárulni, a Szent Borbála Kórházért Közhasznú Alapítványon keresztül várjuk ado-
mányát a 11740009-20088370 számlaszámra. A közlemény rovatba tüntessék fel: PCR készü-
lék COVID-19 vizsgálathoz. 


