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SAMOPLAČNIŠKO TESTIRANJE ZA PROTITELESA PROTI SARS CoV-2 (COVID-19)  
 
 

V Splošni bolnišnici Novo mesto od 8.3.2021 dalje omogočamo samoplačniško testiranje za protitelesa, s 

katerimi ugotavljamo zgolj prebolevnost koronavirusne bolezni v preteklosti. Pri tovrstnem testiranju je 

potreben odvzem krvi. 

 

KDAJ:  testiranje bo potekalo vsak ponedeljek in sredo in sicer od 13.30 do 14.30 ure. Vsak dan bomo 

testirali 20 oseb. 

 

KJE: v  stari (rumeni) interni stavbe Splošne bolnišnice Novo mesto  (pritličje). 

 

 

CENA samoplačniškega testiranja za protitelesa je 20 €. Plačilo je možno osebno pred samim odvzemom. 

 

Na odvzem se lahko naročite na elektronski naslov: alenka.andolsek@sb-nm.si  ali po telefonu na številko: 

07 39 16 502 vsak dan med 8.00 in 14.00. Ob naročanju prosimo, da nam poleg osebnih podatkov poveste 

tudi, ali ste bili cepljeni oz. ali ste Covid že preboleli. 

 

Izročanje izvida: 

Izvid boste po opravljeni analizi prejeli po pošti na naslov, ki ga boste navedli ob prijavi na testiranje. 
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Kaj mi izvid pove? V laboratoriju kvantitativno določamo protitelesa IgM in IgG, ki so usmerjena proti S 

proteinu virusa SARS-CoV-2. 

Na izvidu je podana koncentracija protiteles. Ta je pri osebah, ki so bile cepljene, običajno nekajkrat višja kot 

pri osebah, ki so okužbo z virusom SARS-Co-V-2 preboleli. 

Obstajajo velike razlike med posamezniki v koncentraciji in časovnem pojavu protiteles. 

Negativen rezultat ne izključi popolnoma možnosti okužbe s SARS-CoV-2. Če je vzorec krvi odvzet prezgodaj 

(v pre-serokonverzijski fazi okužbe), bo rezultat negativen. Zato test tudi ni primeren/uporaben za potrditev 

akutne infekcije. 

Izsledki posameznih študij kažejo tudi, da nekateri pacienti s potrjeno okužbo ne razvijejo SARS-CoV-2 

protiteles. 

Koncentracija protiteles lahko pri nekaterih posameznikih v nekaj mesecih močno upade, kar je značilno tudi 

za druge koronaviruse. 

Trenutno ni smernic, ki bi obravnavale, kaj določena koncentracija protiteles pomeni in je še stvar raziskav. 

Prisotnost protiteles pove, da smo okužbo preboleli ali pa bili cepljeni. 

 

Za dodatne informacije smo vam na voljo! 

Ostanimo zdravi! 

S prijaznimi pozdravi, 

Vodstvo Splošne bolnišnice Novo mesto 

 
  


