
 

 

 

Unilabs rozširuje svoje diagnostické portfólio a ponúka 

testovanie na opičie kiahne 

 

Ženeva, 8. september 2022: Unilabs, popredný poskytovateľ diagnostických služieb, rozšíril 

svoje portfólio a spustil testovanie na opičie kiahne, aby reagoval na súčasný globálny zdravotný 

problém. Skupina spúšťa testovanie vo Francúzsku, Španielsku, Portugalsku a Spojených 

arabských emirátoch a rozšíri túto službu na celú svoju sieť, hneď ako jej to lokálni regulátori 

umožnia.  

„Od prvých správ o infekciách opičích kiahní a po náraste prípadov v krajinách kde pôsobíme, 

sme sa v Unilabs prispôsobili aktuálnym potrebám a pracovali sme na tom, aby sme tento test 

ponúkli pacientom,“ povedal hlavný lekár a operačný riaditeľ Unilabs Dr Christian Rebhan. „Máme 

odborné znalosti a vybavenie na pomoc zdravotníckym orgánom pri zisťovaní tejto choroby, ktorá 

sa v mnohých krajinách sveta rýchlo zvyšuje.“  

Pripravené je aj Slovensko. „V prípade potreby veľmi radi podáme pomocnú ruku štátu, ak by 

bola takáto potreba. Vieme realizovať odbery a, samozrejme, vieme vzorky analyzovať presným 

PCR testom,“ dopĺňa generálny riaditeľ Unilabs Slovensko Stanislav Čársky. 

Referenčný test na zistenie pozitívnych prípadov infekcie opičím kiahňami pozostáva z testu 

PCR, ktorý sa vykonáva priamym odberom vzoriek z kožných lézií pomocou tampónu. Vzorka sa 

analyzuje, aby sa zistila prítomnosť genetického materiálu vírusu a vďaka svojej vysokej 

špecifickosti a citlivosti umožňuje zistiť, či bol pacient infikovaný. Je tiež indikovaný pre každého, 

kto je v blízkom kontakte s postihnutým pacientom alebo sa nachádzal v prostredí, ktoré by mohlo 

byť kontaminované, a prejavuje príznaky ochorenia.  

Test vykonáva zdravotnícky pracovník v zariadeniach Unilabs v bezpečnom prostredí, aby sa 

zabezpečil správny odber vzoriek a diagnóza, v súlade so zdravotnými odporúčaniami pre 

manažment pacienta publikovanými WHO a miestnymi zdravotníckymi orgánmi každej krajiny. 

Výsledky sú dostupné do 48 hodín od odberu vzorky.  

Opičie kiahne sú zriedkavou vírusovou zoonózou, ktorej prvé prípady boli zistené v roku 1970 v 

Konžskej demokratickej republike, v regióne, kde sa sústreďuje väčšina zdokumentovaných 

prípadov. V roku 2022 boli v Európe hlásené prvé prípady infekcie opičími kiahňami bez 

nedávneho cestovania do Afriky a bez kontaktu s importovanými prípadmi choroby. Preto je 

detekcia nevyhnutná na kontrolu šírenia choroby. Medzi hlavné príznaky ochorenia patrí horúčka, 

bolesť hlavy, bolesti svalov, slabosť a lymfadenopatia počas prvých dní po vystavení vírusu. Tieto 

symptómy sú sprevádzané kožnými léziami na rôznych miestach tela, ktoré sa vyvíjajú z plochých 

lézií na vezikuly naplnené tekutinou, pustuly a krusty. 
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Unilabs je jedna z najväčších diagnostických skupín, ktorá poskytuje široké portfólio 
laboratórnych, patologických a zobrazovacích služieb pre pacientov na štyroch kontinentoch. 
Popredný digitálny líder pokrýva celé diagnostické spektrum, pričom viac ako 14 200 ľudí 
spoločnosti Unilabs zachraňuje životy každý deň. 

Unilabs výrazne investuje do technológií, zariadení a ľudí – pomocou digitálnych technológií vo 
svojich najmodernejších laboratóriách a zobrazovacích prevádzkach každoročne zlepšuje životy 
takmer 100 miliónom ľudí. 

 


