
  

 

INFORMAČNÝ LIST 
V Bratislave, 17. 8. 2020 
E2-MNG-5763/2020 -LGA 
         
Vážená pani doktorka, vážený pán doktor, 
 
dovoľujeme si Vás informovať, že spoločnosť Alpha medical, s. r. o. sa s účinnosťou od 1. augusta 2020 dohodla 
s Union zdravotnou poisťovňou, a. s. (ZP UNION) na zaradení nového vyšetrenia : Kvantitatívne stanovenie pro-
tilátok (proti vírusu SARS-CoV-2) medzi vyšetrenia plne hradené z verejného zdravotného poistenia.Toto vyšet-
renie bude zmluvne hradené ZP UNION v prípade dodržania preskripčných a indikačných obmedzení.  
 
Podmienky úhrady: 

 
 Povolené diagnózy - U07.1, U07.2 
 Povolené odbornosti indikujúcich lekárov: 002, 007, 008, 020, 022, 331, 031, 329, 342, 040, 

140, 169, 346, 003, 156, 009, 289 
 Frekvencia: maximálne 6x mesačne, maximálne 3x za deň na jedného poistenca 
 Akceptujú sa vyšetrovacie triedy IgG a IgM pri dodržaní maximálnej frekvencie,  
 uhrádza sa ako doplnková vyšetrovacia metóda u symptomatického pacienta pri negatívnom 

výsledku testu RT-PCR podľa Algoritmu pre mikrobiologickú diagnostiku pacientov s príznak-
mi infekcie dýchacích ciest spĺňajúcich klinické kritériá pre podozrenie z infekcie Covid-19 
(Štandardný postup pre mikrobiologickú diagnostiku pri suspektnej infekcii vírusom SARS-
CoV-2 pre laboratóriá klinickej mikrobiológie v platnom znení),  

 uhrádza sa aj u pacienta s potvrdeným ochorením Covid-19 vyvolaným koronavírusom triedy 
SARS-CoV-2 alebo s podozrením na prekonanie uvedeného ochorenia, ak ide o darcu rekon-
valenscentnej plazmy alebo je po medicínskej stránke potrebné overenie stavu imunity u da-
ného pacienta,  

 realizácia v rámci odbornosti klinická mikrobiológia,  
 realizuje sa certifikovanými validovanými laboratórnymi súpravami z venóznej krvi metódou 

ELISA alebo CLIA (kvantitatívny test),  
 neakceptuje sa vyšetrenie protilátok tzv. „rýchlotestami“ odberom z kapilárnej krvi.    

Kvantitatívne stanovenie protilátok (proti vírusu SARS-CoV-2) vykonávame metódou ELISA zo séra. Výsledky 
sú dostupné do 48 hodín.  

V prípade akýchkoľvek nejasností, alebo otázok vám je k dispozícii naše Call Centrum 0850150000 alebo medi-
cínski reprezentanti.  
 
S pozdravom                                           

  RNDr. Ľubomír Gallik- obchodný riaditeľ 


