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Vážená pani doktorka, vážený pán doktor, 

 
spoločnosť Alpha medical, s. r. o. sa od 1. apríla 2019 zmluvne dohodla s Union zdravotnou poisťovňou, a.s. (ZP 
UNION) na zmene podmienok úhrady cytologického vyšetrenia metódou Liguid based cytology (LBC).  
 
Pre poistenky ZP UNION je cytologické vyšetrenie metódou LBC plne hradené vrátane špeciálneho odberového 
materiálu. Vaše odporúčanie o vhodnosti metódy cytologického vyšetrenia (konvenčne alebo LBC) a voľba pois-
tenky zostáva aj naďalej zachovaná.  
 
Spoločnosť Alpha medical realizuje toto vyšetrenie najmodernejšou metódou založenou na BD SurePath tech-
nológii, ktorá má štatisticky významný nárast detekcie prekanceróznych lézií krčka maternice všetkých stupňov 
v porovnaní s konvenčnou cytológiou. Preto veríme, že táto zmena prispeje k skoršiemu a vyššiemu záchytu 
rakoviny krčka maternice a stane sa široko dostupnou pre všetky poistenky ZP UNION. 
 
U poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, ktorí naďalej preferujú Cytologické vyšetrenie steru z krčka mater-
nice realizované konvenčnou metódou nedochádza k zmene. 
 
ZP UNION bude plne hradiť realizáciu LBC v našich laboratóriách a z toho dôvodu dochádza od 1. apríla 2019 k 
zmene pravidiel objednávania a fakturácie potrebného odberového materiálu (vialiek). 

Postup pri objednávaní 

1. Spotrebný materiál (vialky) si môžete objednať prostredníctvom objednávkového formulára a to OSO-
BITNE pre poistenky ZP UNION a zvlášť pre poistenky ostatných poisťovní prostredníctvom 
https://www.alphamedical.sk/objednanie-odberoveho-materialu  

2. Vialky objednané pre poistenky ZP UNION nebudeme fakturovať a budú poskytnuté spolupracujúcim 
lekárom a bez doplatku poistenky ZP UNION. 

3. Vialky pre poistenky iných ZP budú fakturované rovnako ako doteraz, v rovnakej cene. 

Doplňujúca informácia 

Lekár má pridelenú svoju odberateľskú kartu, kde sa priebežne sleduje odber spotrebného materiálu. Prie-
bežne sa bude zaznamenávať počet objednaných a následne zaslaných vialiek na vyšetrenie. V prípade, ak sa 
nebudú zhodovať dodané počty vialiek poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti s vykázanými vyšetreniami me-
tódou LBC do ZP UNION, spoločnosť Alpha medical, s. r. o. si uplatní náhradu za vzniknutý rozdiel. 
 

V prípade otázok kontaktujte, prosím, vášho medicínskeho reprezentanta, prípadne call centrum 0850 150 000. 

Ďakujeme za pochopenie. 

 

S pozdravom  

 
 

RNDr. Ľubomír Gallik 
obchodný riaditeľ 

Call centrum 0850 150 000, info@alphamedical.sk 


