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

Vážená pani doktorka, vážený pán doktor, vážení klienti,
vzhľadom na to, že MZ SR zmenilo odborné usmernenie k indikáciám testovania
metódou RT-PCR, LAMP, PoCT a testovaniu pacientov, zamestnancov a osôb zúčastňujúcich
sa praktickej odbornej prípravy v ústavných zdravotníckych zariadeniach (nemocniciach),
poliklinikách, zdravotných strediskách združujúcich zdravotnícke zariadenia ambulantnej
zdravotnej starostlivosti a ambulanciách, zo dňa 03.05.2022, s účinnosťou od 4.5.2022, si Vás
dovoľujeme informovať o nových aktualizovaných pravidlách PCR testovania pacientov:

Na základe týchto usmernení a v súčinnosti s úhradami zo zdravotných poisťovní Vás
prosíme dodržiavať pokyny odborného usmernenia:

- Pacientovi indikuje na základe klinických príznakov vyšetrenie výlučne lekár
v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo alebo lekár so špecializáciou v inom
špecializačnom odbore ako všeobecné lekárstvo; to neplatí pre osoby vo veku 60 a viac
rokov, ktorí sa môžu kedykoľvek prihlásiť na testovanie cez www.korona.gov.sk bez indikácie
lekára.
- Pacienti do 60 rokov musia mať žiadanku, alebo výmenný lístok s pečiatkou od
indikujúceho lekára v tlačenej forme alebo poslanú elektronicky. Ak sa rozhodnú
registrovať na konkrétny termín cez www.korona.gov.sk musia do formuláru zadať meno
a kód indikujúceho lekára, od ktorého majú výmenný lístok alebo žiadanku.
- V prípade že pacient nespĺňa hore uvedené podmienky, môže si vyšetrenie uhradiť na
vlastné náklady a to tiež formou samoodberu kloktacími alebo slinnými odberovými setmi.
- Ostatné podrobné informácie k testovaniu pacientov - Odborné usmernenie MZSR sú
k nahliadnutiu na stránke MZSR www.health.gov.sk v sekcii KORONAVÍRUS Metodické
usmernenia, alebo na našom webe www.klinickabiochemia.sk v sekcii Novinky alebo v sekcii
COVID 19.
Kloktacie a slinné súpravy pre samoplatcov sú rovnocenné ako nazofaryngeálny výter,
vykonaný v pohodlí domova.
Objednanie na odber je možné bežným spôsobom na našom call centre
041/2000999.
Súpravy si môže pacient vyzdvihnúť v hociktorom laboratóriu našej spoločnosti, kde
môže realizovať platbu za vyšetrenie PCR a vrátiť odobratú vzorku.
V prípade akýchkoľvek otázok neváhajte kontaktovať našich obchodných
reprezentantov:
Monika Dupkalová, dupkalova@klinickabiochemia.sk mobil: 0918 423 237
Mgr. Ardian Ameti, ameti@klinickabiochemia.sk mobil: 0918 210 678
Call centrum: 041/2000999

