Lužická nemocnice a poliklinika, a.s.
Jiráskova 1378/4
408 01 Rumburk

Testování na COVID-19 na objednání, bez samoplátců

•

Odběrové místo - PAVILON I (pavilon u bazénu), adresa U Nemocnice 1298/6, Rumburk.

•

Provozní doba - v pracovních dnech (ne ve svátky) v čase 08:00 – 10:00 hod. Po ukončení odběrů
jsou vzorky odváženy do laboratoře, proto není možné odběry provádět v jiných časech.

•

Žádanka - je vystavena lékařem nebo KHS . Je třeba ji vyplnit pomocí UZIS elektronického
formuláře (každý poskytovatel zdravotních služeb, dostal od UZIS emailem odkaz). Nepřijímáme
tištěné žádanky.

•

Zavolejte na telefonní číslo: 722 402 941 (telefon bude dostupný PO – Pá v pracovní dny od 07:00
– 11:00 hodin, v ostatních časech bude telefon nedostupný)
➢ Telefonicky Vám bude sdělen termín a čas odběru. Osobní objednání není z organizačních
důvodů možné.
➢ Pro telefonickou objednávku je potřeba nahlásit jméno, příjmení, rodné číslo a zdravotní
pojišťovnu pacienta.

•

Na objednaný termín a čas se dostavte na odběrové místo (nejlépe autem), kde se prokážete
dokladem totožnosti. Z auta nebudete vystupovat, odběr se provede v autě. Pacient, který
nebude objednán, nebude odebrán. ( K odběru je potřeba nosného roztoku, který se musí
připravit. )

•

Samotný výkon (stěr z nosu a z nosohltanu, není bolestivý, pouze nepříjemný), pokud dotyčný
spolupracuje, trvá do 30 vteřin, max. do minuty.

•

Výsledek vyšetření bude zaslán tomu, kdo vyšetření indikoval (ošetřující lékař, hygienická stanice,
zdravotnické zařízení).

•

Odběry na vlastní žádost (bez doporučení lékaře, tedy samoplátce) NEprovádíme.
➢ Seznam odběrových míst pro samoplátce viz. odkaz:
http://koronavirus.mzcr.cz/seznam-odberovych-center/
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