Informace k testování klientů ANT a PCR testy

Dle nového vládního nařízení vznikla nová metodika celoplošného testování.
Od 1.6.2021 je z veřejného zdravotnictví proplácen:
-

1x antigenní test za 7 dní

-

2x PCR testy za měsíc

Odběrové místo pro COVID stěry v Sušické nemocnici s.r.o. :
-

pro testování antigenních a PCR testů je nutná elektronická registrace
na našich webových stránkách nemocnice www.susnem.cz v sekci COVID19

-

provádíme antigenními testy na prokázání přítomnosti koronaviru v těle :
-

výsledek je k dispozici po cca 30 minutách, na místě

-

1x za 7 dní - jako první den se u antigenních testů bere den odběru, další možnost
hrazeného testování zdarma vzniká tedy osmý den od odběru

-

cena pro samoplátce ANT testu je 200,- Kč

provádíme a odlišujeme PCR testy:
-

diagnostické PCR testy :
-

potřebujete mít vystavenou e-žádanku od lékaře nebo od KHS

-

hrazené z veřejného zdravotního pojištění (zdarma)

-

výsledek testu Vám přijde smskou na Vaše telefonní číslo, ale bez možnosti
vystavení certifikátu

-

preventivní (screeningové) PCR testy:
-

jsou pro pojištěnce v ČR zdarma (z veřejného zdravotního pojištění)

-

sami si o něj žádáte a limit je max. 2x/měsíc

-

zde Vám smska s výsledkem zasílaná není, ale je možné si certifikát
stáhnout z portálu www.ocko.uzis.cz. (viz. níže)

-

pokud budete mít problém se stažením certifikátu (i o víkendu),
volejte tel. číslo 737 220 498 (Bioptická laboratoř Plzeň), za
poplatek 200,- Kč Vám certifikát pošlou na Vaši e -mailovou adresu

-

laboratoř má na vyhodnocení PCR testu 48 hodin, čas se počítá od
doby odběru PCR testu

-

PCR testy pro samoplátce :
-

odvážíme je vždy ve všední den ráno do Bioptické laboratoře Plzeň
(o víkendu se PCR testy nezpracovávají)

-

certifikát je laboratoří zaslán na Vámi uvedenou e-mailovou adresu

-

laboratoř u samoplátců garantuje s vyhodnocením PCR testu
do 24 hodin.

-

čas se počítá od doby odběru PCR testu , proto pokud spěcháte na
certifikát (časový limit před dovolenou), preferujte ranní rezervace
pro odběr 6:30 – 7:30 hod. (před odjezdem do Bioptické laboratoře
Plzeň)

-

cena PRC testu pro samoplátce je 1.500,- Kč

před vstupem do odběrové místnosti si připravte kartičku pojišťovny, příp. průkaz
totožnosti (občanský průkaz nebo pas)

Certifikáty:
-

od 1.6.2021 dle vládního nařízení naše odběrové místo Sušické nemocnice
s.r.o. nevydává certifikáty s výsledkem testu.

-

nyní je certifikát k dispozici ke stažení na portálu www.ocko.uzis.cz.

-

pro výjezd do zahraničí je také nutný certifikát z www.ocko.uzis.cz.

-

každá země má různě stanovenou omezenou platnost ANT a PCR testu
-

potřebné aktuální informace zjistíte podle instrukcí dané cestovní
kanceláře nebo webových stránek Ministerstva zahraničí ČR

-

na stránkách www.ocko.uzis.cz najdete všechny Vaše potřebné informace jako
jsou:
-

Certifikát

o

prodělané

nemoci

(o

pozitivním

výsledku

PCR),

Certifikát o negativním výsledku antigenního testu

-

-

Certifikát o negativním výsledku PCR testu

-

Certifikát po první dávce očkování (vícedávkové schéma)

-

Certifikát po ukončené vakcinaci

podmínky pro přihlášení do systému www.ocko.uzis.cz:
-

rodné číslo klienta

-

číslo občanského průkazu

-

jednorázový kód, který Vám bude zaslán na Vaše mobilní
telefonní číslo

-

proto je velmi důležité správné vyplnění všech identifikačních
údajů včetně telefonního čísla do elektronické registrace

V ČR je aktuálně platnost antigenního tesu 72 hodin, PCR testu 1 týden.

Test na protilátky covid -19:
-

testování na protilátky je vhodné pro ty, kteří prodělali onemocnění COVID-19 a chtějí
vědět, zda si vytvořili protilátky, nebo pro ty, kteří pozorovali nějaké příznaky a chtějí
si ověřit, zda neprodělali COVID-19

-

test na protilátky COVID-19 není hrazen z veřejného zdravotního pojištění

-

cena protilátek pro samoplátce činí 500,- Kč.

