
Oferujemy wykonanie badań w kierunku diagnostyki 
koronawirusa COVID - 19 ( SARS-CoV-2) 

I. Badania serologiczne 
 
przeciwciała IgM SARS-CoV-2 
przeciwciała IgG SARS-CoV-2 

Badanie przeciwciał IgM/IgG pomocne jest przy : 
- identyfikacji osób które przeszły bezobjawowo lub skąpo objawowo zakażenie 

tzw. „cisi” nosiciele 
- aktywną lub przebytą infekcję SARS-CoV-2 
- badaniu osób szczególnie narażonych na kontakt z wirusem 
- identyfikacji osób z nabytą opornością (IgG ) 
- podejmowaniu decyzji o kwarantannie 
- podejmowaniu decyzji o możliwości powrotu do aktywności zawodowej 
- badaniu pacjentów z powikłaniami po niedawnym przebyciu 

infekcji grypopodobnej 
- w badaniach epidemiologicznych 

Badanie IgG SARS-CoV-2 wykonywane jest testem firmy Abbott metodą CMIA . 

Badanie IgM SARS-CoV-2 wykonano testem firmy bio Merieux metodą ELFA. 

Materiał do badania : krew żylna 
Cena badania : p/c IgM SARS-CoV-2 - 70 zł   

                           p/c IgG SARS-CoV-2 - 90 zł 
 

Rejestracja do badania, pobranie krwi, odbiór wyniku odbywa się tak samo jak w 
przypadku każdego badania rutynowo wykonywanego w Laboratorium. 

Poniedziałek-Piątek 7.30-9.30 i 10.30-18.00 

W przypadku pozytywnego ( dodatniego ) wyniku SARS-CoV-2 
będzie udzielona porada lekarska i przeprowadzona dalsza 
diagnostyka w kierunku obecności materiału genetycznego 
wirusa (bezpłatnie). 
 



 
II. Badanie genetyczne metodą RT-PCR 
 
Testy RT-PCR pozwalają na wykrycie materiału genetycznego wirusa SARS-CoV-2 

- przed upływem 7 dni od momentu zakażenia ( przed wystąpieniem pierwszych 
objawów klinicznych) 

- między 7-14 dniem od kontaktu z wirusem ( objawy kliniczne 
zakażenia) testy wykazują najwyższą czułość 

Zaleta badania : możliwość otrzymania wyniku dodatniego przed wystąpieniem 
objawów klinicznych a także możliwość otrzymania wyniku dodatniego u pacjenta u 
którego zakażenie wirusem przebiega bezobjawowo lub skąpo objawowo 

Materiał do badania : wymaz z gardła Rejestracja : 
1. należy zarejestrować się na badanie : poniedziałek - piątek w godz. 12.00 - 14.00 

nr tel. 67 28 26 755 
(potrzebne dane : imię, nazwisko, PESEL, adres zamieszkania, telefon) 
2. po rejestracji zrobić przelew 400 zł na konto 

Szpitala Bank Spółdzielczy o/Chodzież : 40 8945 0002 0026 2424 2000 
0010 w tytule przelewu wpisać : Covid 19, imię i nazwisko pacjenta 
(potwierdzenie zapłaty należy zabrać ze sobą na badanie) 

Przygotowanie do wymazu: 
Wymaz z gardła powinien być pobrany rano po przepłukaniu ust wodą. 
Przed pobraniem materiału nie należy myć zębów, stosować płynów do płukania 
jamy ustnej, tabletek do ssania na gardło oraz gum do żucia. Należy wyjąć ruchome 
protezy zębowe. 

Pobranie wymazu : 
Punkt pobrań znajduje się w miejscu wydzielonym przed Szpitalem przy namiocie. 
Wymazy pobierane są od poniedziałku do piątku w godz. 8.30 - 9.00 ( po 
wcześniejszej rejestracji !! ) 
Do wymazu należy podjechać samochodem , nie wysiadać, przygotować dowód 
osobisty i dowód wpłaty, po sprawdzeniu danych osobowych będzie pobrany wymaz 
z gardła. 
Pobrany materiał transportowany jest od Laboratorium Diagnostyka . 

Odbiór wyniku: 
Wyniki badania dostępne ok 48 godz. od pobrania wymazu w rejestracji 
Laboratorium w godz. 7.30 - 9.30 i 10.30 - 18.00 od poniedziałku do piątku. 
Jeżeli nie można odebrać wyniku osobiście należy wypisać upoważnienie (druk do 
pobrania na stronie internetowej Szpitala). 
 
 
 


