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Vážená pani doktorka, vážený pán doktor, vážení klienti, 

 

Vzhľadom na vydané nové odborné usmernenie MZ SR a hlavného hygienika SR 

v súvislosti s ochorením COVID-19 a v súvislosti so vznikom Mobilných odberových miest 

/MOM/ si Vás dovoľujeme informovať o tom že naša spoločnosť zaviedla vyšetrovanie 

vzoriek pacientov na COVID -19 od 1.4.2020.  

Na základe týchto usmernení, ktoré musíme dodržiavať, sme zaviedli vyšetrovanie na COVID-

19 pre indikovaných pacientov /prosíme vychádzať z aktuálneho usmernenia hlavného 

hygienika SR – viď naša web stránka/, zdravotníckych pracovníkov ako aj pre samoplatcov. V 

spolupráci s Fakultnou nemocnicou v Žiline a s Nemocnicou s poliklinikou v Považskej Bystrici 

sme zriadili mobilné odberové miesta. 

V prílohách tohto listu si Vás dovoľujeme informovať o typoch odberových setov, 

možnostiach získania setov a o správnom odbere, manipulácii so vzorkou a doručení do 

laboratória. 

Týmto by sme Vám radi potvrdili že naše zvozové trasy pre bežné vzorky sa nemenia 

a vodiči Vás budú aj naďalej navštevovať v pravidelných intervaloch, ako ste boli odteraz 

zvyknutí. 

Vzhľadom k aktuálne prebiehajúcemu núdzovému stavu a obmedzeniam vyplývajúcim 

z neho Vás chceme súčasne informovať, že naša spoločnosť vyšetruje vzorky bez 

obmedzenia ako doteraz. 

Odbery na základe odporúčania lekára 

Každý, kto chce absolvovať odber na základe odporučenia ambulantného lekára,  cez 

mobilné odberové miesto sa môže nahlasovať cez naše call centrum 0800 820 010. kde mu 

bude pridelené mobilné odberové miesto, dátum a čas odberu.  

Ďakujeme pekne a prajeme Vám v tomto období hlavne veľa zdravia. 

 

V prípade akýchkoľvek dotazov neváhajte kontaktovať našich obchodných reprezentantov: 

Monika Dupkalová, dupkalova@klinickabiochemia.sk ,  mobil: 0918 423 237 

Mgr. Ardian Ameti, ameti@klinickabiochemia.sk , mobil:  0918 210 678 

Prípadne sa môžete obrátiť telefonicky na obchodnú riaditeľku: 

Mgr. Jarmila Melegová, mobil: 0905 220 680 

Call centrum: 0800 820 010 
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Príloha č.1 : 

Odberové sety na vyšetrenie Coronavirusu Covid 19 sú totožné s odberovými súpravami na 

humánnu chrípku. Odberové sety pre odbery na mobilných odberových miestach /MOM/ 

poskytuje a zabezpečuje prevádzkovateľ MOM. 

Odberové sety určené pre indikovaných pacientov s odberom u svojho všeobecného lekára 

respektíve samoplatcov poskytuje naša spoločnosť – na základe požiadavky ich doručí vodič 

alebo medicínsky reprezentant. Toto platí pre plánovaný odber vo Vašej ambulancii alebo na 

MOM. 

Dovoľte nám prosím zosumarizovať zopár základných inštrukcií, potrebných ku správnemu 

odberu a ochrane nášho personálu: 

1. Dodávané sú dva typy odberových setov obsahujúce: 

- Skúmavku s transportným médiom a 1 vatový tampón na ster z nosohltanu - postup 

pri odbere je nájdete v dokumente, Príručka na odber vzorky z nosohlatanu. 

- Skúmavka s transportným médiom a 2 kusy vatových tampónov.  

Postup odberu s dvoma vatovými tyčinkami:  Pacient pred výterom zakašle a vysmrká 

sa. Prvým vatovým tampónom zotrieť krúživým pohybom podnebné oblúky bez dotyku 

mandlí. Druhým vatovým tampónom vytrieť sliznicu zadnej časti nosovej klenby cez obe 

nosné dierky. Vložiť obidva tampóny do skúmavky s odberovým médiom a ich konce 

zalomiť (prípadne odstrihnúť) o okraj skúmavky tak, aby sa skúmavka dala uzavrieť 

zátkou. Obidva tampóny musia byť ponorené v médiu.  

2. Manipulácia so vzorkou a transport vzorky: 

Vzorka musí byť zabalená do dvoch mikroténových vreciek, uložená v chladničke do 
transportu vzorky. Vzorka sa musí prepravovať v chlade do +4 stupňov, v chladiacich boxoch 
s chladiacimi vložkami. Nezmrazovať!!!!! Vzorku je potrebné doručiť na oddelenie 
molekulárnej genetiky, do označeného príjmového okienka. Príjem vzoriek KLINICKEJ 
BIOCHÉMIE je z dolného parkoviska pri vstupných rampách, dvere sú riadne označené. 
V prípade odobratej vzorky z ambulantného sektoru, majú vodiči pripravené transportné 
boxy s chladiacimi vložkami, vzorky vyzdvihujú vodiči našej spoločnosti aj spolu s iným 
materiálom.  
 

Skúmavky musia byť uskladňované a doručované vo zvislej polohe. 
 

Žiadanka nesmie byť priložená pri vzorkách na vyšetrenie COVID – 19. Žiadanku treba 
vkladať čistými rukami do čistého euroobalu,  zvlášť mimo skúmaviek. Nie do 
chladiaceho prepravného boxu. 
 
 
 
 


