ПУНКТ ТЕСТУВАННЯ ТАРНОВО ПОДҐУРНЕ
Інформація щодо режиму роботи пункту прииому мазків на COVID19 в м.Тарново Подгурне для
приватних пацієнтів.
Адреса пункту:
ul. Nowa 54
62-080 Tarnowo Podgórne
Паркінг біля терм Тарновських
92

ГОДИНИ ПРИЙОМУ:
ПОНЕДІЛОК - П’ЯТНИЦЯ о годинах 9:00 — 12:00

На тест не потрібно записуватись, заплатити за послуги можна на місці
ВИКЛЮЧНО БАНКІВСЬКОЮ КАРТКОЮ.
Більше немає можливості виконання безкоштовного тесту (з направленням NFZ).
ПОСЛУГИ ТА ЦІНИ
Тест Real Time PCR на SARS-CoV-2
Результат польською або англіиською
мовою
Лікарське підтвердження результату
тесту RT PCR
Варіант для подорожі за кордон.
Тест для розрізнення захворювань
грип/COVID-19
Результат польською мовою
Тест виявлення антигену SARS-CoV-2
Результат польською або англіиською
мовою

Результат тесту видається протягом наиближчих
24 годин від моменту доставлення матеріалу до
лабораторії
Підтвердження тесту видається протягом
наступних 24 годин від часу видачі результату
тесту.
Результат тесту видається протягом наиближчих
24 годин від моменту доставлення матеріалу до
лабораторії
Результат тесту видається протягом наиближчих
3 годин від моменту доставлення матеріалу до
лабораторії

280 zł

50 zł

280 zł

89 zł

Тести Real Time PCR, які ми виконуємо, виявляють аж 4 характерні для коронавірусу SARS-CoV-2 гени.

ЯК СЛІД ПІДГОТУВАТИСЬ ДО ТЕСТУ
Для виконання класичного дослідження Real Time PCR матеріал збирається з носової
порожнини та горла. Просимо ознаиомитись з рекомендаціями, яких варто дотримуватись
перед виконанням тесту.
МАЗОК З ГОРЛА — виконується вранці, натщесерце. Якщо такої можливості немає — останніи
прииом їжі має відбутися щонаименше 3 години перед запланованим часом забору мазка. Рот
потрібно прополоскати кип’яченою водою, не можна чистити зуби, вживати ополіскувачі для
рота, смоктати таблетки для горла та вживати жувальні гумки. Перед виконанням мазка слід
також вииняти рухомі зубні протези, якщо ви їх застосовуєте.
МАЗОК З НОСА — слід уникати вживання будь-яких антибактеріиних та протинежитьових
медичних засобів для носа (спреї, мазі, краплі) протягом 2 годин перед виконанням мазка. Не
можна полоскати носової порожнини та видувати з носа слизові виділення.
Під час виконання тесту на виявлення антигену коронавірусу матеріал для дослідження
отримують під час виконання мазка з верхніх дихальних шляхів. Такии тест виконується під
час гострої фази інфекції. Протягом 2 годин перед цим слід уникати вживання будь-яких
антибактеріиних та протинежитьових медичних засобів для носа (спреї, мазі, краплі). Не
можна полоскати носової порожнини та видувати з носа слизові виділення.
Всіх відвідувачів нашого пункту просимо прикривати ніс та рот маскою. Обов’язково
потрібно взяти свіи документ посвідчення особи. Пацієнтів з направленням NFZ просимо
приготувати номер направлення.
РЕЗУЛЬТАТИ
Результат дослідження видається в формі діагностичного рапорту. Щоб отримати результат,
потрібно скористатися інтернет-платформою wyniki.genxone.eu., вибравши опцію PACJENCI
INDYWIDUALNI та вписавши PESEL і номер зі штрих-коду.
Щоб завантажити англомовнии документ з результатом тесту натисніть [PDF]

Результат англійською мовою знаходиться тут.

ЧАС ОЧІКУВАННЯ НА РЕЗУЛЬТАТ ТЕСТУ
Результати класичного тесту RT PCR з’являються на порталі wyniki.genxone.eu протягом 24
годин від моменту отримання вашого матеріалу лабораторією. Це означає, що відлік часу не
починається від моменту забору мазка. Пробірки з матеріалом перевозяться до лабораторії
пізно ввечері. Тому наипізніше результати вашого тесту з’являться на порталі ввечері
наступного дня.
Результати тесту на виявлення антигену коронавірусу з’являються на порталі
wyniki.genxone.eu після близько 3 годин від моменту доставлення до лабораторії. Це означає,
що відлік часу не починається від моменту забору мазка. Пробірки з матеріалом перевозяться
до лабораторії пізно ввечері. Тому наипізніше результати вашого тесту з’являться на порталі в
тои самии день опівночі.
ІНТЕРПРЕТАЦІЯ РЕЗУЛЬТАТУ ТЕСТУ
Результат ПОЗИТИВНИИ (POZYTYWNY) - означає виявлення генетичного матеріалу вірусу
SARS-CoV-2
Результат НЕГАТИВНИИ (NEGATYWNY) - означає брак генетичного матеріалу вірусу SARS-CoV2 в зібраному біологічному матеріалі.
Тест НЕРЕЗУЛЬТАТИВНИИ (NIEROZSTRZYGAJĄCY) — означає брак достатньої кількості
генетичного матеріалу вірусу SARS-CoV-2. В разі нерезультативного тесту рекомендується
повторне виконання тесту після 24-48 годин. Протягом такого часу рівень віремії змінюється
(підвищується або знижується), що дозволяє однозначно ствердити наявність або відсутність
генетичного матеріалу вірусу SARS-CoV-2.
Відповідно до Рекомендаціи NIZP-PZH для молекулярної діагностики SARS-CoV-2 “Результат
недіагностичнии не означає і не може бути інтерпретовании як помилка або брак виконання
відповідних процедур в лабораторії. Всілякі дії і наполягання для пришвидшення видачі
остаточного результату тесту є недопустимими та порушують законні права спеціаліста
лабораторної діагностики.”
Тест визнають НЕРЕЗУЛЬТАТИВНИМ (NIEROZSTRZYGAJĄCY) при відсутності сигналу
внутрішнього контролю ПЛР. Це може свідчити про наявність інгібіторів реакції (матеріал
може містити речовини, що перешкоджають перебігу ПЛР). При повторніи здачі тесту зверніть
особливу увагу на рекомендації представлені вище в пункті ЯК СЛІД ПІДГОТУВАТИСЬ ДО
ТЕСТУ.
Співпраця В2В:
Фірми, які зацікавлені постіиною співпрацею в межах тестування своїх працівників,
запрошуємо звертатися за адресою e-mail m.halke@gx1.pl

