PARDUBICKÝ KRAJ:
INFORMACE PRO OBČANY - KORONAVIRUS
DOBROVOLNÉ ANTIGENNÍ TESTOVÁNÍ OBYVATEL
Od 16. prosince 2020 do 15. ledna 2021 probíhá dobrovolné antigenní testování obyvatel.
Kdo se může jít nechat otestovat?
Otestovat se může jít nechat kterýkoli občan ČR, který je zařazen do systému veřejného zdravotního
pojištění. Na odběrovém místě předloží průkaz pojištěnce nebo náhradní doklad. Lidé se mohou nechat
otestovat opakovaně, avšak nejvýše 1× za 5 dní. Nejedná se o jednorázovou akci jako v jiných zemích
– občané ČR se mohou nechat testovat opakovaně.
Kde se provádějí antigenní testy?
Testování probíhá ve dvou sítích, které jsou dle potřeb posilovány:
•

síť antigenních odběrových center (AOC) v již provozované páteřní síti odběrových míst
v jednotlivých krajích,
• u praktických lékařů a ambulantních specialistů, kteří se do testování zapojují.
K posílení odběrových center a míst jsou využity mobilní odběrové týmy Armády ČR a Hasičského
záchranného sboru České republiky (HZS ČR).

Odběrová místa v Pardubickém kraji:
•

Nemocnice Pardubického kraje - https://www.nempk.cz/informace/antigenni-testovani-proverejnost
Pardubická nemocnice
➢ Chrudimská nemocnice
➢ Orlickoústecká nemocnice
➢ Litomyšlská nemocnice
➢

•

Medila Pardubice - www.medila.cz

•

Scimed Pardubice - www.scimed.cz

Centrální rezervační systém
Pro řízení kapacit a usnadnění testování pro občany je spouštěn Centrální rezervační systém.
Do 16. prosince 2020 probíhá připojování jednotlivých odběrových míst na rezervační systémy, což
umožní:
• poskytnout občanům přístup k rezervaci testu z jediného místa (web MZ ČR),
• poskytnout občanům přehled o vytížení AOC formou portálu,
• umožnit předvyplnění údajů z domova a zrychlit tak vyplnění e-Žádanky na AOC.
Zapojení praktičtí lékaři a ambulantní specialisté
Na síť antigenních odběrových center navazuje sekundární síť smluvních poskytovatelů zdravotních
služeb (praktičtí lékaři, ambulantní specialisté…), kterým je od pojišťoven hrazen výkon odběru. To
znamená, že lidé mohou kontaktovat svého praktického lékaře, ambulantního specialistu např. svého
zubaře k provedení odběru. Bližší informace najdete na webu Lékaři pomáhají Česku.

