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

Vážení klienti,
Na základe oznámenia VšZP o poskytovaní balíčku vyšetrení PCR respiračných ochorení
svojim poistencom, si Vás dovoľujem informovať a postupe v prípade našich laboratórií
KLINICKÁ BIOCHÉMIA s.r.o.
Toto usmernenie má zabezpečiť optimálne podmienky pre rýchly a jednoznačný spôsob
odlíšenia príčiny respiračných syndrómov tak, aby bolo možné s maximálnou spoľahlivosťou a v
najkratšom možnom čase odlíšiť ochorenie novým koronavírusom a chrípkou a tak zahájiť účinnú
a efektívnu liečbu.
Z uvedených dôvodov v rámci diferenciálnej diagnostiky zavádza pre chrípkovú sezónu možnosť
ošetrujúcemu lekárovi v odôvodnených prípadoch indikovať poistencovi VšZP s respiračnými
syndrómami (kašeľ, nádcha, teplota, ...) tento panel PCR vyšetrení z výteru z nosa a úst:
RT-PCR SARS-CoV-2;
chrípkové vírusy A+B;
RSV vírus;
Postup pre vyšetrenie je nasledovný:
Poistenec VšZP pociťujúci počas chrípkovej sezóny bližšie neidentifikované respiračné
problémy / napríklad zvýšená teplota, kašeľ, nádcha a podobne / sa skontaktuje so
svojím ošetrujúcim lekárom, ktorý po konzultácii rozhodne o potrebe vyšetrenia;
lekár v tomto prípade môže indikovať hore uvedený panel vyšetrení plne hradený VšZP z
verejného zdravotného poistenia
je potrebné aby si pacient prevzal od lekára žiadanku v tlačenej forme / uvedenú
v prílohe infolistu /alebo lekár vyplnil elektronickú žiadanku na odber – platí len pre
klientov s ambulantným softvérom MEDICOM alebo klientov, ktorí majú zriadení
prístup cez WebLims aplikáciu KLINICKEJ BIOCHÉMIE s.r.o..
následne sa pacient musí objednať na call centre našej spoločnosti 0800 820 010 na
výter. Pracovníci nášho call centra mu pridelia dátum a čas odberu. Druhá možnosť
objednania je, že sa môže pacient nahlásiť a objednať cez aplikáciu COVID PASS na
stránke NCZI alebo telefonicky cez call centrum Národného centra zdravotníckych
informácii 0800 221 234 a tým mu bude pridelený COVID PASS a dátum a čas odberu.
lekár môže indikovať v prvom kroku vyšetrenie na SARS-CoV-2,
v prípade pozitívneho výsledku, sa ďalšie vyšetrenia nerealizujú,
v prípade negatívneho výsledku na SARS-CoV-2, môže lekár indikovať vyšetrenie na
Chrípku A a B a RSV vírus, z nového výteru.
Lekár môže indikovať aj všetky tri uvedené vyšetrenia naraz.
Lekárske odbornosti, ktoré sú oprávnené indikovať uvedené vyšetrenia RT-PCR SARS-CoV2/chrípkové vírusy: 001, 007, 008, 020, 022, 014, 114, 003, 156, 002, 331, 325, 040, 140, všetky
chirurgické odbornosti.
V prípade akýchkoľvek otázok prosím kontaktujte našich obchodných zástupcov.
Monika Dupkalová, dupkalova@klinickabiochemia.sk , mobil: 0918 423 237
Mgr. Ardian Ameti, ameti@klinickabiochemia.sk , mobil: 0918 210 678

S pozdravom

Mgr. Jarmila Melegová
Obchodná riaditeľka

