
     

 

INFORMACE O VYŠETŘENÍ PROTILÁTEK PROTI COVID-19 PRO SAMOPLÁTCE 

 

• Mikrobiologická laboratoř Nemocnice Šumperk a.s. nabízí vyšetření protilátek 
IgG proti onemocnění Covid-19 způsobenému virem SARS-CoV-2. 

• Cena pro samoplátce činí 420,- Kč. 

• Protilátky IgG jsou tvořeny po prodělané infekci nebo očkování, řadí 
se mezi tzv. anamnestické markery. Jejich tvorba začíná cca 14 dnů po kontaktu s virem.  

• Jejich tvorba závisí na individuální imunologické odpovědi organismu, nelze paušálně 
předpovědět, zda a v jaké míře se vytvoří. 

• Bývají diagnostikovány jak po klinicky manifestní prodělané infekci, tak infekci 
bez klinických příznaků a po prodělaném očkování. 

• Délka jejich přetrvávání zatím není známá, pravděpodobně bude také individuální.  

• Předpokládá se jejich ochranný efekt proti infekci virem SARS-CoV-2, délka ochrany také 
není zatím stanovena, stejně jako hladina nutná k ochraně před infekcí. 

• Vyšetření protilátek neslouží k diagnostice infekce virem, pouze informuje o předchozím 
kontaktu s ním. Jako diagnostické metody jsou zatím uznávány pouze metody přímého 
průkazu viru – RT-PCR test nebo průkaz antigenu. 

 

ODBĚR KRVE 

• Odběry nově provádíme na detašovaném pracovišti: 
 

Lékařský dům Šumperk, M.R. Štefánika 3, vchod D, 3. NP (Odběrové místo), 
tel. 583 311 233. 

 

• K odběru je možné se dostavit v pracovní dny Po - Pá od 9 do 12 hod.  

• Platba přímo na místě buď v hotovosti nebo platební kartou. 

• Prozatím jsou protilátky vyšetřovány 2x týdně (úterý a čtvrtek), odběr je možné provést 
kdykoliv.  

 

VÝSLEDKY VYŠETŘENÍ 

• Vyhodnocení výsledku vyšetření protilátek (vydáván jako tzv. Index pozitivity): 
o 0 - 0,9 negativní  
o 0,9 - 1,1 hraniční 
o více než 1,1 pozitivní 

• Standardně laboratoř zasílá výsledky zabezpečenou formou na email. 

• Společně s výsledkem odesíláme automaticky také certifikát o výsledku vyšetření 
v češtině a angličtině.  



     

 

ZPŮSOB ZASÍLÁNÍ ZABEZPEČENÝCH VÝSLEDKŮ 
 

• Po uzavření vyšetření dostane žadatel heslo formou SMS. Toto heslo je unikátní pro každé 
vyšetření. Následně na zadaný email přijde odkaz ke stažení výsledku. 

• Po rozkliknutí odkazu v emailu budete přesměrováni na stránky Nemocnice Šumperk a.s. 
Po zadání hesla zaslaného v SMS si výsledek můžete zobrazit nebo stáhnout v pdf a uložit. 
Počet pokusů zadání hesla je omezen, po pátém neúspěšném pokusu bude odkaz 
zablokován 

 

 
 

 

• Velmi důležité pro správné doručení výsledku je zadání správného telefonu a emailu 
do žádanky. Zkontrolujte si prosím pečlivě tyto údaje na žádance. Pokud nebudou 
správné, nebude možné výsledek doručit. 
 

• V případě problémů se stažením kontaktujete MKB laboratoř na telefonu 583 333 834-5 
(pracovní doba 7-15 hod), pomůžeme Vám problém vyřešit. Mimo pracovní dobu můžete 
psát na email laboratoře mkb@nemocnicesumperk.cz. 

• Výjimečně je možno vyzvednou vytištěný výsledek v MKB laboratoři Nemocnice Šumperk 
a.s. (budova J, 1. patro) https://www.nemocnicesumperk.cz/oddeleni/mikrobiologicka-
laborator. Z kapacitních důvodů preferujeme zasílání elektronickou formou. 
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