V Prostějově 21. 9. 2020
Vážená paní doktorko, vážený pane doktore,

oznamujeme, že od 1. 10. 2020 bude v naší laboratoři znovu ZAHÁJENO VYŠETŘOVÁNÍ KORONAVIRU pomocí
PCR pro indikované pacienty z našeho regionu
ODBĚROVÉ MÍSTO VE ŠTERNBERKU
je umístěno v budově interních pavilonů F. Odběry se provádějí v pracovní dny 8:00 – 12:00 hod.
REZERVACE
Na odběry je nutné se předem telefonicky objednat na čísle 725 663 453.
ŽÁDANKA
Každý pacient musí mít před odběrem vystavenou elektronickou žádanku ÚZIS – vystavuje VŽDY indikující lékař
nebo KHS. (https://eregpublicsecure.ksrzis.cz/Registr/CUD/Zadanka)
Prosíme, abyste respektoval/a toto nařízení MZ ČR a neposílal/a pacienty bez elektronické žádanky.
Bez elektronické žádanky a rezervace odběr nebude proveden.
Pokud se objednaný pacient nemůže dostavit na odběr, je žádoucí tuto rezervaci na výše uvedeném čísle zrušit.
VÝSLEDKY TESTŮ
Laboratoř garantuje výsledek vyšetření do 48 h od přijetí vzorku do laboratoře. Každý pacient obdrží zprávu o
výsledku testu formou generované SMS pouze na mobilní telefonní číslo, které musí být v žádance správně
uvedeno (na pevné telefonní linky výsledek nelze sdělit). Formát SMS:
1) Při negativním testu:
Vysledek testu na COVID u X.Y. nar. 1983 je NEGATIVNI. Na SMS neodpovidejte ani nevolejte
do laboratore.
2) Při pozitivním testu:
Vysledek testu na COVID u X.Y. nar. 1983 je POZITIVNI, kontaktujte telefonicky svého
praktického lekare a zustante doma! Více na agellab.cz/covinfo
3) Při nejasném testu (nutné dovyšetření vzorku):
Vysledek testu na COVID u X.Y. nar. 1983 je NEHODNOTITELNY, kontaktujte svého
praktického lekare a zustante doma! Více na agellab.cz/covinfo
4) V mimořádném případě (technický problém, nedostatek diagnostik, spotřebního materiálu apod.):
Z duvodu zavaznych technických problemu bude vysetreni na COVID u X.Y. nar. 1983
OPOZDENO. Na SMS neodpovidejte ani nevolejte do laboratore.
Pokud nemá pacient mobilní telefon, výsledek testu mu laboratoř nemůže telefonicky sdělit. Výjimečně může
pacient přijít osobně do laboratoře a výsledek mu oproti identifikačnímu dokladu (OP nebo pas) nebo na základě
plné moci vydáme. Běžně výsledky laboratorních vyšetření sděluje pouze ošetřující lékař. V rámci urychlení
celého procesu je vhodné, abyste si zřídili možnost elektronického přenosu výsledků přes naše IT oddělení
(vilem.raska@smn.agel.cz). KHS dostává výsledky vyšetření průběžně každou hodinu.
Veškeré informace jsou Vám k dispozici na webových stránkách Nemocnice AGEL Prostějov
(https://nemocnicesternberk.agel.cz/covid-19.html) či MZČR https://koronavirus.mzcr.cz/seznam-odberovychcenter/.
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