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Vážená pani doktorka, vážený pán doktor, 

v rámci zvyšovania efektívnosti a zároveň s cieľom zvýšiť kvalitu diagnostiky sme sa rozhodli realizovať niekoľko 

dôležitých organizačných zmien týkajúcich sa vyšetrení v oblasti lekárskej genetiky. 

 

Proces zmien sme naštartovali ukončením realizácie vyšetrení z oblasti molekulárnej biológie a genetiky (EGFR, 

BRAF, NRAS, KRAS) na pracovisku Histopatologie a ich presunutím na pracovisko spoločnosti Gendiagnostica v 

Košiciach. Druhým krokom je ukončenie prevádzky laboratória lekárskej genetiky v Humennom k 1. máju a 

presun vyšetrení na ostatné pracoviská.  

 
Najdôležitejšou zmenou je postupný prechod všetkých pracovísk pod značkou Gendiagnostica do spoločnosti 

Alpha medical. K 30. aprílu prišlo k integrácii pracoviska Gendiagnostica v Košiciach do spoločnosti Alpha medi-

cal, s. r. o.,  a spoločnosť Gendiagnostica Košice, s. r. o., k  1. máju 2015 zaniká. K obdobnému kroku – t. j.  

k integrácii pracovísk Gendiagnostica v Banskej Bystrici a v Bratislave – príde v najbližšom období. 

 

Súčasťou  prechodu je aj nasadenie nového informačného systému na postupne integrované pracoviská spo-

ločnosti Gendiagnostica, ktorý je dnes používaný na pracoviskách Alpha medical. Táto zmena so sebou prináša 

vydanie nových žiadaniek na genetické vyšetrenia, ako aj nový formát výsledkového listu. Žiadanky si lekári 

môžu objednať elektronicky prostredníctvom formuláru na webovej stránke alebo tak, ako boli doposiaľ zvyk-

nutí – telefonicky prostredníctvom call centra 0850 150 000, prípadne priamo na pracoviskách alebo 

u zvozového vodiča. Personálne obsadenie jednotlivých laboratórií Gendiagnosticy zostáva nezmenené. 

 

Všetky záväzky súvisiace so zlúčením pracovísk na seba preberá Alpha medical a spolupracujúci lekári môžu 

naďalej plynule využívať diagnostiku, na ktorú boli doteraz zvyknutí. Veríme, že tieto zmeny žiadnym spôsobom 

nezasiahnu do diagnostického procesu a v konečnom dôsledku povedú k rýchlejšej dostupnosti výsledkov vy-

šetrení. 

 

V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte, prosíme, call centrum 0850 150 000, alebo sa môžete obrátiť aj 

vedúcich pracovníkov jednotlivých laboratórií lekárskej genetiky.  

 

S úctou 

 
 

 

 

 

 

 doc. MUDr. RNDr. Juraj Šimko, PhD. Ing. Katarína Rumanová 

 riaditeľ riaditeľka projektovej kancelárie 

 Gendiagnostica Alpha medical, s. r. o. 

 

 
Call centrum  0850 150 000 , info@alphamedical.sk 

mailto:info@alphamedical.sk

