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HIV centrum – odběry na HIV 

 
Informace pro pacienty Duben 2019 

Vážená paní, vážený pane, 

na Klinice infekčních nemocí a cestovní medicíny v HIV centru, které je součástí  Poradny pro poruchy imunity 
provádíme mj. odběry krve na vyšetření protilátek proti viru HIV. 

Náběr se doporučuje v těchto případech: 

1) 3 měsíce po rizikovém chování (nechráněný pohlavní styk s rizikovým partnerem, poranění použitou 
injekční jehlou, nitrožilní aplikace látky nesterilní jehlou, piercing, tetování). Vyšetření indikované lékařem je 
hrazeno z veřejného zdravotního pojištění. V ambulanci je nutno vyplnit jednoduchý dotazník, který je 
součástí vyšetření. (Dotazník je součástí Řízené dokumentace FN Plzeň pod číslem FN/0197).  

 

2) Vyšetření však lze provést i na žádost klienta, kdy před náběrem je nutno uhradit poplatek v hodnotě 
630,00 Kč v ústavní pokladně Fakultní nemocnice Plzeň. Pokud klient souhlasí, je možno výsledek sdělit 
ústně na jeho rodné číslo. Výsledek je k dispozici maximálně do týdne. Před náběrem je nutno předložit 
doklad o zaplacení. 

 

3) Při výjezdu do zahraničí, kdy je požadován Certifikát o negativitě HIV.  

Toto vyšetření ani vystavení Certifikátu není hrazeno z veřejného zdravotního pojištění, jeho cena činí 
724,50 Kč. Při odběru je nutno sdělit číslo cestovního pasu (lépe jej přinést s sebou), které je požadováno 
při vystavení certifikátu. Certifikát je možno vystavit v českém, anglickém a ruském jazyce. 

Při negativním výsledku vyšetření bude Certifikát vystaven na Infekční klinice a potvrzen na Virologickém 
oddělení Fakultní nemocnice Plzeň po předložení dokladu o zaplacení (pokladna Fakultní nemocnice 
Plzeň). 

 

Ordinační doba: 

Pondělí:  7:00 – 14:00 hodin 

Úterý:   7:00 – 14:00 hodin 

Středa:   7:00 – 14:00 hodin 

 

Lékaři:  Doc. MUDr. Dalibor Sedláček, CSc.  

MUDr. Jana Braunová, 

 

Sestra:   Bc. Dana Polívková 

   Irena Svitáková, DiS. 

   

Telefonní číslo:  377 402 546 (Po, Út, St) 

  377 402 657 (ostatní dny) 

 

Mimo uvedenou ordinační dobu je možné se na vyšetření z mimořádných důvodů domluvit telefonicky na výše 
uvedeném telefonním čísle.  

 

 

 

Vypracovala: Bc. Marcela Prayerová, Bc. Dana Polívková, Doc. MUDr. Dalibor Sedláček, CSc. 
Schválil: Doc. MUDr. Dalibor Sedláček, CSc. 
Dne: 4. 4. 2019 
Platnost: do revize 
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