Oferujemy testy molekularno-genetyczne na obecność SARS-CoV-2
metodą real-time PCR.
Badanie stosowane w diagnostyce COVID-19.
Infolinia pod nr telefonu 508 109 530.
W odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie i apele Pacjentów o możliwość przebadania się w
kierunku COVID -19 uruchomić punkt pobrań drive thru. Osoby, które podejrzewają, że mogły
mieć kontakt z osobami zakażonymi i nie mają objawów chorobowych mogą się do nas zgłosić.
Jeżeli:


w ciągu ostatnich 14 dni miałeś lub mogłeś mieć bliski kontakt z osobą chorą na COVID-19



nie masz objawów zakażenia koronawirusem (gorączka powyżej 38, kaszel, duszności i
kłopoty z oddychaniem, bóle mięśniowe)



chcesz wykluczyć u siebie bezobjawowy przebieg zakażenia

Możesz wykonać test na obecność koronawirusa nie wysiadając z samochodu!
Pacjenci poddani kwarantannie domowej, nadzorowi epidemiologicznemu oraz manifestujący
objawy zakażeniem koronawirusem (wysoka gorączka, kaszel, duszności) powinni w pierwszej
kolejności skontaktować się z najbliższą stacją sanitarno – epidemiologiczną i postępować zgodnie
z jej rekomendacjami.
Testy wykonywane są przez laboratorium diagnostyczne Meditest. Laboratorium akredytowane
jest przez Ministerstwo Zdrowia do wykonywana testów genetycznych na obecność koronawirusa
SARS-CoV-2. Meditest wpisany jest na listę laboratoriów COVID-19 Ministerstwa Zdrowia.
Diagnostykę SARS-CoV-2 wykonujemy z użyciem certyfikowanych testów CE-IVD uznanych
producentów europejskich.
Rutynowy czas analizy od momentu otrzymania próbki to około 5 - 10 godzin.
Wymazy pobierane będą przez wykwalifikowany, odpowiednio zabezpieczony personel medyczny
bez konieczności wysiadania pacjenta z samochodu. Zabezpieczona próbka trafi do pracowni
laboratorium Meditest i zostanie poddana testom genetycznym rt-PCR. Wyniki badań przesyłane
będą drogą mailową.
Największą czułość badania w kierunku SARS-CoV-2 metodą real time rt-PCR uzyskuje się
dzień po wystąpieniu objawów klinicznych lub 5-7 dni od potencjalnego zakażenia. Materiał
do badania SARS CoV-2 pobierany jest z dróg oddechowych pacjenta.
UWAGA! Materiał do badania pobierany jest wyłącznie w punkcie drive
thru zlokalizowanym na parkingu przy ulicy Eskadrowej (przy zjeździe na Zdroje tuż przy
przystanku szybkiego tramwaju), od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00-14:00 oraz w
sobotę w godzinach 10.00 – 13.00.

Przygotowanie pacjenta do badania:


Wymaz powinien być pobrany, po przepłukaniu ust przegotowaną wodą lub po upływie
około 3 godzin od ostatniego posiłku.



Przed pobraniem materiału nie należy myć zębów, stosować płynów do płukania jamy
ustnej, tabletek do ssania na gardło oraz gum do żucia.



Wymaz powinien być pobrany po zachowaniu co najmniej 2 godzinnego odstępu od
zaaplikowania donosowych środków przeciwdrobnoustrojowych (kropli, maści, aerozoli).



Przed pobraniem materiału nie należy przepłukiwać ani wydmuchiwać nosa.



Przed pobraniem należy wyjąć ruchome protezy zębowe.

Rejestracja i godziny przyjęć
Aby skorzystać z tej formy badania pacjenci muszą w pierwszej kolejności wypełnić formularz online na stronie www.athernamed.pl/badanie.
Do centrum testowego należy przyjechać samochodem oraz mieć ze sobą dokumentdo
zidentyfikowania osoby.
W czasie badania cały czas pozostajemy w aucie. Badanie polega na zmierzeniu temperatury oraz
pobraniu wymazu z nosogardzieli.
Centrum testowe COVID-19 drive-thru działa od poniedziałku do piątku w godzinach10.00-14.00
oraz w soboty w godzinach 10.00-13.00.
Nie ma możliwości wniesienia opłat za badania i pominięcia procesu kwalifikacji i rejestracji
telefonicznej. Dodatkowo wjazd do punktu jest możliwy tylko dla aut osobowych. Pacjenci
podróżujący inną formą transportu (rower, komunikacja miejska, pieszo itd.), nie zostaną
dopuszczeni do badania.

Jak dojechać
Punkt, w którym wykonywane są badania, znajduje się na parkingu przy przystanku szybkiego
tramwaju przy ulicy Eskadrowej a lotniskiem Dąbie. Najprościej dojechać do niego, jadąc w
kierunku miasta skręcić tuż za przystankiem szybkiego tramwaju wprawo na parking.

