Metodický list 6/2020
Zmeny v laboratórnej diagnostike COVID-19
Milé kolegyne, vážení kolegovia,
radi by sme Vás informovali o nasledujúcich zmenách, týkajúcich sa laboratórnej diagnostiky COVID-19 v SK-Lab:
1.

Vyšetrenie RNA vírusu SARS CoV-2 metódou RT-PCR je od 2.11.2020 hradené aj zdravotnou poisťovňou
Dôvera. Postup pre vyšetrenie poistencov ZP Dôvera je teda rovnaký ako u ostatných ZP (lekár vypíše
žiadanku, pacient sa objedná na výter na tel: 0918 950 743). Vzhľadom k uvedenému sa skráti doba
dodania výsledku (e-výsledok k dispozícii nasledujúci deň po odbere, papierový výsledok do 1-2 dní po
odbere). Odber a vyšetrenie budú realizované od 02.11.2020 aj u poistencov ZP Dôvera bez úhrady
pacientom. Detailné informácie nájdete na https://www.sklab.sk/odborna-verejnost/).

2.

Vyšetrenie protilátok proti SARS-CoV-2 je od 2.11.2020 hradené VšZP, ZP Union aj ZP Dôvera.
Podmienkou je indikácia vyšetrenia ošetrujúcim lekárom pri podozrení na ochorenie COVID-19 alebo
vyšetrenie pacienta s potvrdeným ochorením COVID-19 (žiadanka musí obsahovať diagnózu U07.2, alebo
U07.1). Vyšetrenie samoplatcov (bez zdravotnej indikácie) je naďalej možné, cena vyšetrenia je 20 EUR.

3.

Vzhľadom k obmedzenej výpovednej hodnote celkových protilátok proti SARS-CoV-2 sme sa rozhodli
pre zmenu analytickej metodiky. Toto vyšetrenie bude nahradené stanovením protilátok triedy IgM.
Vyšetrovať teda budeme hladiny protilátok anti-SARS-CoV-2 IgG a anti-SARS-CoV-2 IgM. Uvedenú
zmenu plánujeme zaviesť do rutinnej prevádzky v priebehu mesiaca november 2020. Pre vyšetrenie je
potrebné odobrať venóznu krv do skúmavky Greiner Vacuette s červeným viečkom.

4.

Z dôvodu veľkého množstva požiadaviek na výtery a následné vyšetrenie RNA vírusu metódou RT-PCR
rozširujeme prevádzku odberového miesta SK-Lab na 4 dni v týždni (pondelok, utorok, streda, štvrtok).

V prípade akýchkoľvek otázok alebo pripomienok nás neváhajte kontaktovať: Tel. 047/4333 210, 211
peter.secnik@sklab.sk, heda.secnikova@sklab.sk, peter.secnikjr@sklab.sk
Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu a želáme Vám i Vašim blízkym najmä pevné zdravie !

Kolektív SK-Lab s.r.o.

Lučenec, november 2020
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