
Materiál (popis odobraného biologického materiálu na vyšetrenie):

Dátum odberu:

Pokyny pre odber, uskladnenie a prepravu materiálu:

Odber: Výter  - obyčajná vatová výterovka na drôte !!! BEZ uhlíka a živného média !!!

Tekutý materiál ( žal.šťava, likvor, punktát, BAL a i.) - vhodná ! TESNIACA ! odberová nádobka ( skúmavka, ependorfka a pod.)

Uskladnenie: 2 - 8 °C  24 hod., príp. -20°C > 24h

Preprava: pri 20 °C, do 2 - 3 hod. od odberu, príp. uskladnenia

objednávku                               
označte  X 

Skupina vyšetrení - PCR

Finančné krytie zo strany ZP je v intervale 31 dní:
VšZP             max. 27 vyšetrení / 3 mesiace 
ZP Dôvera   max. 9 vyšetrení / mesiac
ZP Union      max. 6 vyšetrení / mesiac

 RSV,HMPV,PIV1,2,3,4, HCoV,ADV,HBoV,Rhinovírus                                        
Skupina 10 respiračných vírusov spolu v nedeliteľnej skupine 

započítava sa spolu 10 PCR vyšetrení

SARS-CoV-2 započítava sa spolu 1 PCR vyšetrenie

 RSV / Influenza A, B                                                                                                      
Skupina 2 respiračných vírusov v nedeliteľnej skupine

započítava sa spolu 2 PCR vyšetrenia

 HSV1,2                                                                                                                    
Skupina 2 herpetických vírusov  spolu v nedeliteľnej skupine             

započítava sa spolu 1 PCR vyšetrenie

 VZV                                                 započítava sa spolu 1 PCR vyšetrenie

 EBV, CMV, ADV                                                                                                              
Skupina 3 herpetických vírusov  spolu v nedeliteľnej skupine

započítava sa spolu 3 PCR vyšetrenia

 Mycoplasma, Chlamydia pneumoniae a Legionell pneumophilla                                                                       
Skupina 2 respiračných patogénov v nedeliteľnej skupine

započítava sa spolu 3 PCR vyšetrenia

 Bordetella pertussis, parapertussis                                                                       
Skupina 2 respiračných patogénov v nedeliteľnej skupine

započítava sa spolu 2 PCR vyšetrenia

Pneumocystis jirovecii (carinii) započítava sa spolu 1 PCR vyšetrenie

Burkholderia cepacia komplex - určenie rodu a genotypu:  B.cepacia gv. I.,  
B.c.II multivorans (gv.II), B.cenocepacia (gv.III),  B.stabilis (gv.IV),  
B.vietnamiensis(gv.V)

započítava sa spolu 6 PCR vyšetrenia

TBC - Mycobacterium tuberculosis komplex + Mycobacterium species. V 
prípade pozitivity MTBC automaticky dopĺňame detekciu génov rezistencie 
pre Rifampicin a Izoniazid

započítava sa spolu 2 PCR vyšetrenie ( v prípade doplnenia génov rezistencie 
4 PCR)

Adeno/ rota / noro / astrovírus                                                                                      
Skupina 4 patogénnych vírusov v nedeliteľnej skupine

detekcia antigénu vírusu chromatograficky

Meno, priezvisko a kód indikujúceho lekára:

Meno, priezvisko a kód primára oddelenia:

Kód zdravotníckeho zariadenia:

Telefónny kontakt:

Dátum, podpis, pečiatka:

Národný ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o. Dolný Smokovec

ŽIADANKA  NA  MOLEKULÁRNO-MIKROBIOLOGICKÉ VYŠETRENIE 

Pacient (meno a priezvisko):

Rodné číslo:                                                                                DRG ID:

ZP - Kód zdrav.poisťovne: (EU poistenec - priložte fotokópiu EU preukazu) 

Dg - Kód diagnózy, pre ktorú je vyšetrenie ordinované:

Zdrav.zariadenie a odd:

Novorodenec - Meno a priezvisko matky:

Novorodenec - Rodné číslo matky:                                           ZP  matky:


