
dovoľujeme si vás informovať o zmene postupu pri vyšetrení protilátok proti Bordetella pertussis. Z
dôvodu nízkeho počtu požiadaviek v našom regióne sme boli nútení toto vyšetrenie realizovať v režime s
dlhým časom odozvy, ktorý nebol z hľadiska klinickej praxe vyhovujúci.

Vzhľadom k vyššie uvedenému sme sa preto rozhodli nadviazať na existujúcu spoluprácu s Oddelením
klinickej mikrobiológie FNsP F.D. Roosevelta v Banskej Bystrici, kde je toto vyšetrenie dostupné denne.

Vzorky séra určené na vyšetrenie protilátok Anti-Bordetella pertussis IgG a IgA môžete posielať do
laboratória SK-Lab v rovnakom režime ako doteraz. Následne budú uskladnené a dopravované na OKM
FNsP F.D.R. našou transportnou službou 1-2x týždenne.
Výsledky by ste mali obdržať klasickou poštou do 3-7 dní od odberu. O výsledkoch sa môžete informovať
telefonicky na 0915 831 554 medzi 7:00 – 15:30.

Vaša spätná väzba je pre nás veľmi cenná, preto nás v prípade akýchkoľvek otázok alebo pripomienok
neváhajte kontaktovať: Tel. 047/4333210, 211. peter.secnikjr@sklab.sk, lenka.helmova@sklab.sk

Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu,

Kolektív SK-Lab s.r.o. Lučenec, október 2022
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