Víte, zda máte protilátky
na COVID-19? Chcete zjistit,
jestli bude v budoucnosti
nutné očkování?

Jak Studie probíhá?
Před odběrem:

Účastník si vybere ze
seznamu laboratoří
zapojených do Studie.
Všechny tři odběry
je nutné absolvovat
v jedné laboratoři.
Odběrové dny
a termíny se liší podle
konkrétní laboratoře.

Zapojte se do sérologické prospektivní
studie pro pojištěnce ZP MV ČR
Onemocnění COVID–19 je způsobeno virem s názvem SARS–CoV–2. Jedinou možností
ověření, jestli jste se virem v minulosti nakazili a jestli si váš imunitní systém vytvořil
protilátky, které vás proti opakované nákaze ochrání, je vyšetření na přítomnost
paměťových protilátek.

Tyto protilátky chceme testovat v krevním vzorku v průběhu Studie. Informace o přítomnosti
protilátek a jejich množství v těle bude v budoucnu důležitým vodítkem pro výběr vhodné
vakcíny proti COVID–19 a pro rozhodnutí, zdali je očkování proti této nemoci potřeba.

Koho do Studie
hledáme?

Co Studie
účastníkovi přinese?

Jak dlouho
Studie trvá?

Pojištěnce ZP MV ČR,
staršího 18 let, u kterého
se neprojevují a v předchozích 3 týdnech neprojevovaly akutní potíže
spojené s onemocněním
COVID-19.

Informaci, zda prodělal
onemocnění COVID-19
v minulosti, a pokud ano,
má-li v krvi ochranné
protilátky a v jakém
množství.

Z důvodu sledování
vývoje hladiny protilátek
je důležité absolvovat
3 vyšetření, vždy
s odstupem 6 měsíců
od předchozího odběru.

Podepsání
informovaného
souhlasu, jednoduchá
anamnéza (výška,
váha, věk…), odběr
a jeho úhrada
v laboratoři.

Výsledky:

Jsou doručeny
laboratoří, obvykle do
48 hodin. Opakování
odběru proběhne po
6 měsících.

Více informací a přehled odběrových míst zapojených do Studie:
www.qualitylab.cz/protilatkycovid19

Kolik vás testování bude stát?

PROTILÁTKY

Lidský organismus si obvykle po 3 – 5 dnech nakažení virem začne vyrábět protilátky typu
IgA a IgM, následně za 2 – 3 týdny protilátky typu IgG. Protilátky IgG přetrvávají v řádu
měsíců až let.

V den odběru:

Náklady spojené s testováním z významné části refunduje ZP MV ČR z Fondu
prevence, nad rámec ostatních preventivních programů. Cena jednoho testování je
stanovena v síti laboratoří zapojených do Studie na 600 Kč. ZP MV ČR v rámci Studie
proplatí svým pojištěncům za jeden test 500 Kč. Příspěvek za první testování bude
proplacen po prvním odběru, za další dvě testování po absolvování třetího odběru.
Jeden test tak v případě čerpání příspěvku vyjde účastníka na 100 Kč.
Více informací o podmínkách čerpání příspěvku z Fondu prevence:
https://www.zpmvcr.cz/pojistenci/bonusy-na-prevenci/testovani-protilatek-studie-covid-19-0

Upozornění:
Testování v rámci Studie není určeno pro diagnostiku akutně probíhajícího
onemocnění COVID-19. Nejedná se ani o jednorázové testování z krve
pro stanovení diagnózy, ani o vyšetření RNA viru (PCR – stěr sliznice
z nosohltanu). Nepřítomnost protilátek proti onemocnění COVID-19
neznamená, že jste onemocnění neprodělali. Znamená to, že váš imunitní
systém nemá ochranné protilátky proti tomuto onemocnění.
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