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INFORMACJA NA DZIEŃ 11.06.2021r.
kt pobrań materiału biologicznego do testów na obecność koronawirusa

Punkt pobrań materiału biologicznego do testów
na obecność koronawirusa
Informacja dla osób, które są uprawnione do wykonania testów diagnostycznych
na obecność wirusa SARS-CoV-2 finansowanych przez NFZ, pobieranych w punkcie
pobrań przy Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. L.Perzyny w Kaliszu.
Rejestracja dla w/w osób poprzez ministerialny system elektroniczny e-kolejka.
Pacjent otrzymuje skierowanie na wymaz → Skierowanie trafia do e-kolejki → E-kolejka
rekomenduje placówkę w okolicy i wolny termin wymazu za 2 do 36 godzin → Pacjent
otrzymuje SMS-a z miejscem pobrania wymazu, terminem oraz godziną i udaje się na
wymaz.
Harmonogram czasu pracy punktu pobrań:
PONIEDZIAŁEK

10:00 – 12:00

WTOREK

NIECZYNNE

ŚRODA

10:00 – 12:00

CZWARTEK

NIECZYNNE

PIĄTEK

10:00 – 12:00

SOBOTA

NIECZYNNE

NIEDZIELA

NIECZYNNE

Punkt pobrań znajduje się na lewo przed wejściem do Szpitalnego Oddziału
Ratunkowego w kontenerze.
W przypadku pytań lub wątpliwości informację można uzyskać pod numerem
606 917 093, który czynny jest w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godzinach
od 7:00 do 14:30, lub na adres e-mail: napierala.testy@szpital.kalisz.pl
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Co pacjent powinien wiedzieć, udając się na badanie do punktu pobrań wymazu
w kierunku SARS-CoV-2?
Odpowiadamy na podstawie oficjalnych komunikatów Ministerstwa Zdrowia dostępnych
na stronach: www.pacjent.gov.pl www.gov.pl/web/eKolejka
Pamiętaj, że badanie należy wykonać jak najszybciej od uzyskania zlecenia. Od dnia
zlecenia testu przez lekarza POZ podlegasz 10 dniowej kwarantannie (masz jednak
prawo opuścić miejsce jej odbywania na czas pobrania wymazu oraz dojazdu do punktu
pobrań i z powrotem do domu, a także jeżeli musisz udać się do lekarza). Jeżeli wynik
testu zleconego przez lekarza POZ będzie negatywny i laboratorium wpisze go do
systemu EWP, zostaniesz automatycznie zwolniony z kwarantanny.
Proszę zabrać ze sobą dowód osobisty. Jeżeli nie posiadasz dowodu osobistego (nie
masz nr PESEL), w zleceniu zostanie wpisany np. seria i nr Twojego paszportu – podaj
go następnie w punkcie pobrań.
Jeżeli pacjent samodzielnie nie może udać się do punktu pobrań, lekarz POZ wpisując
w system EWP zlecenie na wymaz, zaznacza potrzebę wysłania karetki. Realizacja
takiego zlecenia odbywa się przez centralny system koordynowania; pacjent musi
oczekiwać na przyjazd karetki. Punkt pobrań przy Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w
Kaliszu nie realizuje zleceń wyjazdowych.
Czy mogę się umówić na test na konkretną godzinę?
Jeżeli podasz swój nr telefonu komórkowego na etapie wystawiania zlecenia, możesz
otrzymać sms z systemu e-kolejka z sugerowanym terminem (dzień i godzina) oraz
adresem punktu w Twojej okolicy, w którym będziesz mógł wykonać badanie. System
dokona dla Ciebie wstępnej rezerwacji tego terminu. Wystarczy, że w punkcie pobrań
pokażesz otrzymany sms. Pamiętaj jednak, że ww. termin ma charakter orientacyjny.
Taką możliwość daje nowa funkcjonalność e-kolejka
Ministerstwo Zdrowia uruchomiło system eKolejka umożliwiający kierowanie pacjentów
na pobranie wymazu w kierunku SARS-CoV-2 do wybranego punktu pobrań.
Po wystawieniu przez lekarza skierowania na test, pacjent otrzymuje SMS z
rekomendacją terminu, godziny oraz lokalizacji testu. Jednocześnie punkt wymazowy
otrzymuje informację, że pacjent został zapisany na określony dzień i godzinę. Dzięki
otrzymanej informacji, punkt pobrań nie dokona zapisu na daną godzinę innego
pacjenta. Termin testu wskazany w systemie eKolejka uzależniony jest od liczby
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skierowań wystawionych przez lekarzy w danym dniu, nie może jednak przekroczyć 36
godzin od momentu wystawienia skierowania.
Do punktu pobrań udaj się najlepiej własnym środkiem transportu lub pieszo. W
drodze na badanie, w oczekiwaniu na wymaz i z powrotem do domu należy zachować
zasady dystansu społecznego.
INFORMACJE DLA PACJENTA
Jak się przygotować do badania?
Na badanie zabierz ze sobą dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający
tożsamość (ten, którego serię i numer podawałeś osobie wystawiającej skierowanie
na badanie). Minimum 2 godziny przed badaniem:
•
•
•
•
•
•
•

nie spożywaj posiłków
nie pij
nie żuj gumy
nie płucz jamy ustnej i nosa
nie myj zębów
nie przyjmuj leków
nie pal papierosów.

Jak otrzymam wynik?
Twój wynik jest widoczny na Twoim Internetowym Koncie Pacjenta. Wynik widzi
również twój lekarz POZ. O wyniku badania powinna poinformować Cię przychodnia
POZ, w której świadczeń udziela Twój lekarz POZ.
Jeśli podałeś/aś w ustawieniach konta swój telefon, to SMS powiadomi Cię o tym, że na
Internetowym Koncie Pacjenta masz już informację o wyniku Twojego testu.
Na swoim Internetowym Koncie Pacjenta oprócz wyniku testu znajdziesz informację o
ewentualnym podleganiu kwarantannie lub izolacji domowej wraz z przewidywaną datą
jej trwania.
Czy mogę wynik odebrać osobiście w punkcie pobrań?
Nie ma możliwości osobistego odbioru wyników. Są one udostępnione na Twoim
Internetowym Koncie Pacjenta. Informację otrzymasz również od swojej placówki POZ.
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Mam wynik pozytywny. Co teraz?
Od momentu uzyskania pozytywnego wyniku testu powinieneś poddać się izolacji w
domu, która w przypadku pacjenta bez objawów trwa 10 dni. Okres trwania izolacji
możesz też sprawdzić na swoim Internetowym Koncie Pacjenta. Po 7 dniu izolacji, ale
nie później niż w jej 10 dniu, skontaktuje się z Tobą Twój lekarz rodzinny, aby sprawdzić
Twój stan zdrowia i w przypadku utrzymujących się objawów wydłużyć okres izolacji.
Czekaj również na kontakt z inspekcji sanitarnej, która przeprowadzi z Tobą wywiad
epidemiologiczny w celu ustalenia osób, które mogły ulec zakażeniu w wyniku kontaktu
z Tobą.
Jeżeli jednak poczujesz się gorzej, wezwij karetkę, dzwoniąc na nr 112.
Jeżeli jesteś poddany izolacji domowej, nie musisz uzyskiwać eZLA. ZUS posiada
dostęp do danych w systemie EWP i udostępni je Twojemu pracodawcy, na tej
podstawie zostanie Ci wypłacone należne świadczenie.
Wynik testu jest nierozstrzygający/niediagnostyczny
Skontaktuj się z lekarzem POZ .
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