
 

 

Центр ВІЛ - аналізи на ВІЛ  

Інформація для 
пацієнтів 

Квітень 2019 

 

Шановна пані, шановний пане! 

На кафедрі інфекційних хвороб та медицини подорожей ВІЛ-центру, що входить до складу 
Консультативного центру імунних розладів, ми, крім іншого, проводимо забір крові на антитіла проти вірусу 
ВІЛ. 

 
Рекомендується здати аналізи в таких випадках: 

1) Через 3 місяці після ризикованої поведінки (незахищений статевий акт з ризиковим  партнером, 
травма використаною голкою для ін’єкцій, внутрішньовенне введення речовини нестерильною 
голкою, пірсинг, татуювання). Обстеження, призначене лікарем, покривається державним медичним 
страхуванням. Необхідно заповнити просту анкету в амбулаторії, яка входить до складу обстеження. 
(Анкета є частиною Контрольованої документації Університетської лікарні Пльзеня під номером FN / 
0197). 

 
2) Проте обстеження також може бути проведено за бажанням клієнта, коли перед здачею аналізів 

необхідно сплатити 630,00 CZK у  касі Університетської лікарні Пльзеня. Якщо клієнт погоджується, 
результат може бути повідомлений усно на його номер народження Результат доступний протягом 
тижня. Перед здачею аналізу необхідно надати підтвердження оплати. 

 
3) Під час поїздки за кордон, коли потрібна довідка про ВІЛ-негативність. 

Це обстеження та видача Сертифікату не покриваються державним медичним страхуванням, його 
ціна становить 724,50 CZK. При здачі аналізу необхідно вказати номер паспорта (краще мати з 
собою), який потрібен при видачі довідки. Сертифікат може бути виданий чеською, англійською та 
російською мовами. 

Якщо  результати обстеження будуть негативним, Сертифікат буде видано в інфекційній клініці та 
підтверджено у відділенні вірусології Університетської лікарні Пльзень після пред’явлення 
підтвердження оплати (каса Університетської лікарні Пльзень). 

 
Робочий час: 

Понеділок 7:00 - 14:00 годин 

Вівторо: 7:00 - 14:00 годин 

Середа: 7:00 - 14:00 годин 

 
Лікарі: доц. MUDr. Далібор Седлачек, CSc. .  

MUDr. Яна Браунова,  

 
Медсестра  Bc. Дана Полівкова 

Ірена Світакова 

 
Телефонний номер: 
 377 402 546 (По, Ві, Ср) 

377 402 657 (інші дні) 

 

У неробочий час можна домовитися про огляд по телефону за вищевказаним номером телефону з 
надзвичайних причин. 
Розповідала 0  
Результати перекладу  
до нашої ери Марсела Прайєрова, Bc. Дана Полівкова, доц. MUDr. Далібор Седлачек, 
к.т.н. Затверджено: доц. MUDr. Далібор Седлачек, CSc. .  
Дата: 4. 4. 2019 
Діє до: перегляду 
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