V Praze 14.3.2020

Věc: Vyjádření společnosti FutureLife ke článku na www.seznamzpravy.cz

dne 13.3.2020 zveřejnil server www.seznamzpravy.cz článek na podkladě informace, kterou jsme mu
na jejich žádost zaslali: https://www.seznamzpravy.cz/clanek/testy-na-novy-koronavirus-byly-sverenyi-babisove-laboratori-92835
Pan redaktor Radek Nohl nás požádal o vyjádření ohledně ceny testu na koronavirus v naší laboratoři
VIDIA-DIAGNOSTIKA a obdržel od vedení společnosti 13.3.2020 tento e.mail:
Dobrý den,
předpokládáme, že cena vyšetření pro samoplátce bude někde kolem 3.000 Kč. O zařazení na seznam
jsme se dozvěděli včera a protože k vyšetření používáme certifikovaný kit, počítáme náklady včetně
zabezpečení odběrů. V současnosti ovšem v našich odběrových zařízeních nemáme dostatek ochranných
pomůcek, abychom mohli odebírat vzorky a pacienti se proto stále musí obracet na odběrová místa
stanovená MZ ČR.
Stávající kapacita bude v desítkách pacientů za den. K testování jsme se přihlásili sami, VIDIA jakožto
virologická laboratoř má dlouholetou zkušenost v této oblasti.
Pokud budete mít další dotazy, neváhejte mě kontaktovat.
Na základě této informace zpracoval výše zmíněný článek, nicméně ve zcela jiném kontextu. Poprosili
jsme pana redaktora Nohla ihned po zveřejnění, aby informaci uvedl na pravou míru. Protože si nejsme
jistí tím, že to server www.seznamzpravy,cz udělá, činíme toto vyjádření, abychom předešli záměrným
dezinformacím.
Poskytli jsme informaci ohledně předběžné ceny testu pro samoplátce, neboť to se v současnosti řeší.
Pokud je testování indikováno lékařem nebo hygienickou stanicí, bude hrazeno z veřejného zdravotního
pojištění pro všechny stejně. Tedy pro indikované případy bude cena stejná pro všechny laboratoře,
které splní přísná hygienická a kvalitativní kritéria. Laboratoře, které doloží doklad o zajištění kontroly
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kvality, informaci o používaném diagnostickém kitu a zajistí bezpečnost při práci se vzorkem, povolení
jistě obdrží. Každá laboratoř se může přihlásit a pokud vše splní, není zde překážka a Ministerstvo
zdravotnictví i samo mnoho laboratoří oslovovalo.
Cena pro samoplátce, kterou předběžně uvažujeme, zahrnuje i náklady na zabezpečení odběrů, neboť
toto je v současné době problém. Abychom mohli vyšetření provádět, musíme zřídit zvláštní odběrovou
místnost a vybavit personál a v současné době není vůbec jisté, že se nám to podaří. Proto zatím
vyšetření pro samoplátce provádět nemůžeme. Mnohé povolené laboratoře zatím odběry pro samoplátce
ani jejich vyšetření také neprovádějí. A cena u těch, kdo to skutečně provádí je podobná
http://bulovka.cz/testovani-na-koronavirus-pro-indikovane-pacienty-i-samoplatce/
Jsme porovnáváni s laboratoří, která nemá zavedený systém kontroly kvality, ale je nutno použít ke
srovnání laboratoře obdobné, které jsou také na seznamu schválených laboratoří ( např. Aeskulab,
IFCOR, Agel ). Zatím žádná z nich neprovádí v současnosti testy pro samoplátce.
Závěrem dodáváme, že ceny testu se vyvíjejí a jsou dle našich informací i
vyšší
https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/koronavirus-pripad-nakaza-matka-soukroma-laboratortestovani.A200304_134050_domaci_kuce. Nicméně je to logické, protože v takovém okamžiku se nové
testování pouze zavádí.
Zneužití poskytnutých informací v této době a takovým způsobem považujeme za úmysl. Nicméně rádi
poskytneme další informace všem, kteří o to zájem mají a chtějí informovat pravdivě o současném
stavu testování na coronavirus. A budeme se také snažit, abychom samoplátcům dali možnost testovat
se u nás, i když sami řešíme obrovské provozní problémy v důsledku pandemie.
S pozdravem

JUDr. Matěj Stejskal
CEO

FutureLife a.s.
Na Poříčí 26
110 00 Praha 1

T: +420 242 456 890 | info@futurelife.cz
IČO: 026 25 067 | Zapsáno u MS v Praze, oddíl B, vložka 19615

Sídlo firmy:
Na příkopě 22
110 00 Praha 1

