Kharkiv có ba cơ sở y tế làm dịch vụ xét nghiệm Covid-19
Thứ bảy, 18 Tháng 4 2020 09:24

Hiện nay, người dân Kharkiv có thể làm xét nghiệm virus SARS-COV-2 (Covid-19) tại ba cơ sở y
tế: "Trung tâm y tế Sức khỏe" ("Медицинский центр здоровья"), "Em bé của bạn - Gia đình
của bạn" ("Your Baby-Your Family") và "Evviva" ("Эввива").

(Ảnh minh họa)

Tại "Trung tâm y tế Sức khỏe" ("Медицинский центр здоровья"), mọi người có thể làm xét
nghiệm theo nguyện vọng, không nhất thiết phải có triệu chứng nhiễm dịch. Để lấy mẫu xét
nghiệm, bạn có thể gọi đội y tế cơ động đến nhà, hoặc trực tiếp đến điểm tiếp nhận của Trung
tâm. Trước đó, bạn cần gọi theo số điện thoại: 067-720-70-77 để thống nhất mọi chi tiết liên
quan.

Phòng thí nghiệm của "Trung tâm y tế Sức khỏe" này có thể làm xét nghiệm Covid-19 theo
phương pháp phản ứng polimer dây chuyền (PCR) với thiết bị của Mỹ. Xét nghiệm thực hiện
trên mẫu dịch lấy từ cơ quan hô hấp của khách hàng. Giá một lần xét nghiệm PCR là 3800
grivna. Kết quả nhận trong vòng một ngày làm việc.
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Ngoài ra, tại trung tâm này, bạn cũng có thể làm xét nghiệm kháng thể COVID19- IgM và G, với
giá 800 grivna/lần. Xét nghiệm này làm trên mẫu máu lấy từ ven.

Người làm xét nghiệm tại "Trung tâm y tế Sức khỏe" có thể tư vấn miễn phí với bác sỹ nội khoa
hoặc bác sỹ truyền nhiễm của Trung tâm.

Địa chỉ điểm tiếp nhận của "Trung tâm y tế Sức khỏe": số 2, phố Lesoparkova, thành phố
Kharkiv (вулиця Лесопаркова, 2, Харків). Giờ làm việc: từ 8h00 đến 15h00 trong các ngày từ
thứ hai đến thứ bảy. Lưu ý: Chỉ tiếp khách đã ghi tên đặt giờ trước.

Tại Trung tâm y tế "Em bé của bạn - Gia đình của bạn" ("Your Baby-Your Family"), người có
nguyện vọng có thể làm xét nghiệm bằng test nhanh của Trung Quốc, với hai loại khác nhau,
cho kết quả tổng thể các loại kháng thể, hoặc chỉ số riêng các kháng thể. Người làm xét
nghiệm ở đây cũng không nhất thiết phải có triệu chứng nhiễm bệnh. Giá một lần xét nghiệm là
650 và 750 grivna, phụ thuộc vào hình thức xét nghiệm. Kết quả xét nghiệm có ngay trong vòng
15 phút. Mẫu xét nghiệm là máu lấy từ đầu ngón tay vào buổi sáng, khi khách hàng chưa ăn gì.

Địa chỉ của Trung tâm y tế "Em bé của bạn - Gia đình của bạn": số nhà 28-A, phố
Cooperativna, thành phố Kharkiv (вулиця Кооперативна, Харків). Điện thoại liên hệ: 096
041-16-71.

Trung tâm y tế "Evviva" ("Эввива") chỉ làm xét nghiệm cho người có triệu chứng nhiễm dịch
đặc trưng. Một lần xét nghiệm theo phương pháp phản ứng polimer dây chuyền (PCR) tại đây
có giá từ 2790-4180 grivna, phụ thuộc vào thiết bị của các nhà sản xuất khác nhau. Test nhanh
ở đây, giá 990 grivna/lần.

Địa chỉ của Trung tâm y tế "Evviva": số 90, phố Sumska, thành phố Kharkiv (вулиця Сумська,
90, Харків). Điện thoại: 067-120-33-03.

Thanh Hải. Theo Kharkiv Today.
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