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SP ZOZ w Brzesku
szpital

Badania komercyjne w kierunku SARS-CoV-2
Laboratorium Mikrobiologii i Immunodiagnostyki Chorób Zakaźnych SP ZOZ
w Brzesku wykonuje odpłatne badania w kierunku SARS-CoV-2:
genetyczne metodą RT-PCR – koszt badania : 400 zł,
test antygenowy– koszt badania : 100 zł
badania serologiczne:
p/c IgA/IgM – koszt badania : 110 zł.
p/c IgG – koszt badania : 110 zł.
p/c IgA/IgM/IgG – koszt badania : 200 zł.

Materiał do badania w kierunku SARS-CoV-2 wykonywanych metodą RT-PCR i testu
antygenowego (wymaz z nosogardła):
pobierany jest w punkcie mobilnym DRIVE THRU (obok lądowiska, zgodnie z
oznaczeniami ) w godzinach pracy punktu po wcześniejszej REJESTARCJI
TELEFONICZNEJ – tel. 690 579 240
koszt badania RT-PCR 400 zł; koszt badania testu antygenowego 100zł
czas oczekiwania na wynik testu wynosi do 24 h.
odbiór wyników: bezpośrednio w Punkcie Mobilnym DRIVE THRU, forma
przekazania informacji o wyniku badania po uzgodnieniu z pacjentem.
wpłat należy dokonywać na konto SP ZOZ w Brzesku:

BOŚ SA o/Tarnów
IBAN PL 08 1540 1203 2053 4286 3676 0001
Należy wskazać: Tytuł wpłaty: ,,COVID-PCR” lub „COVID-ANTYGEN” oraz:
w przypadku badań osób fizycznych: imię, nazwisko, adres;
w przypadku badań dla pracowników zakładu pracy w opisie przelewu: NIP, adres,
nazwiska i imiona (dane) osób kierowanych na badanie;
w przypadku wpłaty na badanie dokonanej przez osobę fizyczną z żądaniem
wystawienia faktury na zakład pracy należy wskazać dodatkowo NIP zakładu.

Przed wykonaniem badania zgłaszająca się osoba winna okazać:
1) dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość;
2) dowód wniesienia opłaty

Badania serologiczne wykonywane są z krwi. Krew do badania pobierana jest w
Punkcie Pobrań Materiałów Zakładu Analityki Medycznej :– od pon.-pt. – 07:00-14:00
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sobota – 07:00 – 13:00
( I piętro od strony Poradni)
Płatność – w Punkcie Rejestracji Zakładu Analityki Medycznej ( I piętro od strony
Poradni)
Odbiór wyniku – w kolejnym dniu roboczym w godz. 12:00-18:00 w Punkcie Przyjęć
Materiałów do Badań Mikrobiologicznych ( I piętro od strony Oddziału
Pediatrycznego)
Testy serologiczne nie mogą być stosowane jako podstawowe narzędzie w diagnostyce
zakażeń SARS-CoV-2.
„Badania w kierunku COVID-19 – szczegółowe informacje dla pacjenta” (*.pdf)
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