
Vážené kolegyně, vážení kolegové, 

Dovolujeme si vás informovat, že NRL pro chřipku od 24.1.2020 zavedla test na vyšetření přítomnosti 

2019-nCoV. Vyšetřuje se přítomnost virové RNA v klinickém materiálu metodou RT real-time PCR 

(metoda doporučená WHO – 3 cíle v genomu nCoV, NRL má k dispozici i oficiální pozitivní kontroly). 

Tento test zatím poskytuje pouze NRL, v případě změny epidemiologické situace dojde k úpravě 

nastaveného systému a je možné, že budou toto vyšetření poskytovat i další spolupracující laboratoře 

určenou metodikou, za koordinace NRL. O této změně Vás budeme informovat. 

Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci je vyšetření prováděno pouze v indikovaných případech. O 

indikaci laboratorního vyšetření vždy rozhoduje krajský epidemiolog (OOVZ), který má aktuální 

informace o výskytu a šíření nemoci, ve spolupráci s ošetřujícím lékařem.  

Vyšetřovaným materiálem je primárně nasopharyngeální výtěr (2 stěry – nosohltan nosem + patrové 

oblouky) ve virologickém médiu.  

Každý indikovaný požadavek na vyšetření je nutno hlásit předem na telefon: 

724 362 602 (v nouzi 604 232 868) 

Transport materiálu do NRL zajišťuje poskytovatel zdravotních služeb, materiál musí být řádně zabalen v 

trojobalu dle pravidel WHO (nejlépe pathopack) a označen jako UN3373, biologický materiál sk. B.  

Žádanku o vyšetření, kde je specifikován zasílaný klinický materiál dle stavu pacienta a počet 

zkumavek (stěr z nasopharyngu, nos + krk, sputum/BAL/tracheální aspirát + srážlivá krev/sérum) je 

třeba dodat odděleně od materiálu, v případě použití pathophaku mezi 2. a 3 . obal. 

Žádanku je možno stáhnout zde: 

http://www.szu.cz/uploads/documents/CeM/NRLs/chripka/Surveillance/Odberova_karta.jpg 

Stěry z horních cest dýchacích se odebírají tampóny z nylonu (dakronu) na plastové flexibilní tyčince, 

přičemž stěr z obou nosních dírek se provádí jedním tamponem a stěr z krku tampónem druhým. Obě 

stěrové tyčinky se pak zalomí do jediné zkumavky s virologickým transportním médiem. NRL na vyžádání 

poskytuje odběrovou soupravu.  

Odběrové soupravy jsou k dispozici buď na KHS jednotlivých krajů (stejné jako na chřipku), případně 

postačí běžné odběrové soupravy na virologii respiračních agens s médiem, které mají k dispozici 

mikrobiologické/virologické laboratoře. Prosíme, neposílejte suché tampóny bez transportního 

virologického média. 

Od odběru a během transportu je třeba držet materiál v chladu (+ 2 až +8°C). Do pathopaku je možné 

vložit předchlazenou chladicí vložku. 

Za spolupráci děkujeme. 

Pokud by se vyskytly nejasnosti, jsme vám k dispozici. 

Vaše NRL pro chřipku, SZÚ 

 

V Praze dne 28.1.2020 
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