KLINICKÁ BIOCHÉMIA s.r.o., V. Spanyola 47A, 010 01 Žilina

Vážení klienti,
v nadväznosti na mnohé dotazy a požiadavky od Vás sa spoločnosť KLINICKÁ BIOCHÉMIA s.r.o. rozhodla umožniť
testovanie na koronavírus COVID - 19 aj pre samoplatcov - čiže nie z lekárskej indikácie.
Test na infekčné respiračné ochorenie COVID-19 je hradené poisťovňou, pokiaľ spĺňate indikačné kritériá,
stanovené aktuálne platným usmernením Hlavného hygienika SR, ktoré nájdete na stránke www.uvzsr.sk a odber
bude vykonaný po dohovore s Vašim všeobecným lekárom, detským lekárom, regionálnym hygienikom alebo na
mobilnom odberovom mieste.
V prípade že máte záujem o testovanie ako samoplatca - za úhradu je potrebné dodržiavať pokyny a postupovať
podľa informácií zo strany našej spoločnosti:

1. Odber vzorky na vyšetrenie je možný nasledovne :
A) prostredníctvom
Vášho ambulantného lekára – v tomto prípade vyplní žiadanku Váš lekár
https://www.klinickabiochemia.sk/download/ziadanky/ziad_COVID19.pdf.
B) prostredníctvom mobilného odberového miesta – v tomto prípade žiadanku vyplníme priamo na odberovom
mieste. Pre objednanie na odber Vás prosíme kontaktovať naše Call centrum 0800 820 010 (zo

zahraničia volajte číslo +421 41 290 15 15), kde Vám bude priradený dátum, čas a miesto odberu.

2. Pre vykonanie odberu sú pripravené mobilné odberové miesta:
vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou Žilina – oproti pavilónu R.
pred Nemocnicou s poliklinikou v Považskej Bystrici – parkovisko pri vstupe do poliklinickej časti nemocnice
pred Nemocnicou s poliklinikou Zdravie v Púchove
v Nemocnici Poprad - na parkovisku pred detskou poliklinikou, ostatné odberové miesta budeme dopĺňať
postupne ako budú vznikať
•

Na odber sa môžete dostaviť autom (drive-trough) - nevystúpite z auta a odber Vám bude urobený v aute
alebo pešo – odber Vám bude urobený pri mobilnej odberovej jednotke.

•

Odber vykonáva kvalifikovaný personál formou hlbšieho výteru z nosa.

•

Celková cena vyšetrenia vrátane odberu je 70 € - cena je platná od 1.5.2020 (odber biologického materiálu
(ster) za účelom zistenia prítomnosti nového koronavírusu SARS-CoV-2 a nákazy COVID-19 pre samoplatcu je
6 €, PCR vyšetrenie biologického materiálu pre samoplatcu je 64 €).

•

Pred odberom alebo najneskôr v deň odberu môžete platbu realizovať na číslo účtu v Tatra banke: SK81 1100
0000 0029 4808 3962, SWIFT TATRSKBX, po vykonaní vyšetrenia Vašej vzorky a kontrole úhrady ceny
vyšetrenia Vám bude oznámený mailom výsledok vyšetrenia. Pri úhrade prosím uvádzajte ako variabilný
symbol Vaše rodné číslo.

•

Pri neskorom zrušení alebo pri nedostavení sa na odber si pri vrátení peňazí účtujeme pokutu 15€<BR>

•

K vypísaniu žiadanky na vyšetrenie a identifikáciu je postačujúci občiansky preukaz,

•

Výsledok vyšetrenia zasielame mailom v zaheslovanom PDF formáte, heslo k otvoreniu Vám bude zaslané
formou SMS na Váš mobilný telefón.

•

V prípade akýchkoľvek dotazov kontaktujte našich obchodných zástupcov:
Monika Dupkalová, dupkalova@klinickabiochemia.sk, mobil: 0918 423 237
Mgr. Ardian Ameti, ameti@klinickabiochemia.sk, mobil: 0918 210 678

KLINICKÁ BIOCHÉMIA s.r.o., V. Spanyola 47A, 010 01 Žilina
prípadne Call centrum našej spoločnosti: 0800 820 010.

