ОБСТЕЖЕННЯ НА COVID-19
В МЕДИЧНІЙ ЛАБОРАТОРІЇ ДІЛА
Для клієнтів від туристичних агенцій обстеження на коронавірус методом ПЛР у відділеннях ДІЛА з 14 години!
Просимо дотримуватись вимог лабораторії.
Перелік відділень та години прийому біоматеріалу дивіться за посиланням https://covid-19.dila.ua/#examine,
обравши розділ: «У відділенні ДІЛА → Метод ПЛР»

КРОК 1

Перед візитом у відділення ДІЛА обов'язково заповніть АНКЕТУ-направлення на сайті.
Скануйте QR-код або заповнюйте анкету за посиланням
www.dila.ua/covid19-corporate.html

КРОК 2

Підготуйтесь до проведення дослідження.

Мазок із носоглотки та ротоглотки (для досліджень методом ПЛР)

• Рекомендовано за 6 годин до взяття мазків не вживати лікарські засоби для зрошення ротоглотки, не використовувати препарати для розсмоктування, не застосовувати краплі чи спреї для носа та не промивати ніс.
• Рекомендовано за 2 години до взяття мазків не вживати їжу і не пити воду, не жувати жувальну гумку,
цукерки, не чистити зуби, не полоскати рот/горло та не курити.
• Перед взяттям мазка, при наявності рясних виділень з носа необхідно очистити носові ходи: сильним видихом видалити слиз з носа (висякатися у серветку).
Для запобігання некоректного результату важливо чітко дотримуватись рекомендованих правил підготовки
перед проведенням тестування. Не здавати в один день декілька досліджень, що передбачають зішкріб з носота ротоглотки, це призводить до хибних результатів!
Кров з вени (для визначення антитіл)

• Можна здати натщесерце, через 8 годин після останнього вживання їжі, якщо інше не визначено лікарем. Не
менше ніж за 6 годин виключити жирну їжу. Можна пити воду.
• ВАЖЛИВО: обов'язково повідомити, якщо протягом двох тижнів до дослідження приймалися імуносупресуючі або імуностимулюючі препарати (аміксин, тілорон та ін.)

КРОК 3

Зверніться до відділення ДІЛА, яке вказали в Анкеті.

• Вхід дозволено тільки в захисних масках.
• При собі обов'язково мати паспорт або інший документ, що засвідчує вашу особу.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ ПРИ ЗАПОВНЕННІ АНКЕТИ:
▶ ПІБ, First&Last Name – зазначайте як вказано в українському і закордонному паспорті.
▶ Контактний телефон – це ваш номер мобільного телефону (якщо ви проходите дослідження для дострокового припинення
самоізоляції обов’язково вкажіть той номер, що ви зареєстрували в додатку «Дій вдома»)
▶ Адресу місця проживання в Україні, місця праці/навчання, назву місця роботи/посади – вказуйте в повному обсязі.
▶ На вимогу МОЗУ обов’язково вказуйте свого сімейного лікаря та лікувальний заклад, в якому ви обслуговуєтесь!
Для пошуку медичної установи за місцем проживання можна скористатися:
• електронною медичною системою HELSI.ME https://helsi.me/
• для мешканців Києва також портал КМДА https://med.kyivcity.gov.ua/medlist/
Якщо на момент заповнення Анкети Ви не пам’ятаєте всієї інформації щодо сімейного лікаря та медичної установи – можете її
дізнатися перед візитом у відділення та дозаповнити Анкету перед взяттям біоматеріалу.
! Без заповненого блоку про медичну установу та лікаря замовлення прийматись не будуть!
▶ Заповнення АНКЕТИ можливе українською або англійською мовою

