
     

 

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. 

• Momentálně toto vyšetření není hrazeno pojišťovnou, nemůže být indikováno ani 
praktickým lékařem. 

ODBĚR KRVE 

K odběru je možno využít odběrové místo: 

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

o K odběru je možné se dostavit bez předchozího objednání v pracovní dny        
Po-Pá od 9 do 10:30 hod.  

o Platba přímo na místě v hotovosti. 

VÝSLEDKY VYŠETŘENÍ 

• Standardně laboratoř zasílá výsledky zabezpečenou formou na email. 

• Pokud nemá žadatel emailovou adresu pro zaslání výsledku, může si ho přijít vyzvednout 
osobně do Mikrobiologické laboratoře Nemocnice Šumperk a.s., Nerudova 640/41, 
budova J, 1. patro 
 

 
 
 

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



     

 

• Vyšetření provádíme z důvodu snížené poptávky 1x týdně (úterý), výsledky jsou k dispozici 
v den vyšetření. 

 

INTERPRETACE VÝSLEDKŮ VYŠETŘENÍ 

 

Laboratoř stanovuje protilátky proti RBD proteinu viru SARS-CoV-2 ve třídě IgG. 

Výsledky jsou vydávány kvantitativně v mezinárodních jednotkách BAU/ml. 

Rozmezí hodnot: 

<18 BAU/ml negativní 

18-22 BAU/ml hraniční 

>22 BAU/ml pozitivní 

 

Tyto protilátky se tvoří jak po očkování, tak po prodělané infekci. Jedná se tzv. anamnestické 
(paměťové) protilátky, které se začínají tvořit až cca po 14 dnech po kontaktu s virem nebo 
aplikaci vakcíny. Tvorba je individuální, je ovlivněna imunitní reakcí jednotlivce, délkou 
kontaktu s virem, závažností průběhu onemocnění a mnoha jinými faktory. Hladina protilátek 
postupně klesá, jak po očkování, tak po kontaktu, který tvorbu protilátek vyvolal (příznakové 
nebo i bezpříznakové onemocnění Covid-19).  

Momentálně není stanovena žádná mezní hodnota, která by znamenala tzv. ochrannou 
hladinu. Obecně lze předpokládat, že vysoké hladiny protilátek zabrání nové infekci, případně 
tomu, aby měla nová infekce virem (tzv. reinfekce) závažný průběh.   

Pokud jsou protilátky negativní nebo hraniční, je vhodné posílit imunitní odpověď očkováním.  

Vždy je vhodné konzultovat výsledek s praktickým lékařem, který zná nejlépe klinický stav 
pacienta včetně rizikových faktorů. 

 

 

 

 

 

 



     

 

 

ZPŮSOB ZASÍLÁNÍ ZABEZPEČENÝCH VÝSLEDKŮ ELEKTRONICKY 
 

• 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. 

 

 

Aktualizováno 17. 3. 2022 

MUDr. Erika Czyžová, MKB laboratoř 
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