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KARTA INTERPRETACJI WYNIKÓW I ZALECEŃ
dla szybkiego testu na obecność przeciwciał przeciwko koronawirusowi SARS-Cov-2
UWAGA: Dokument z pełnym wynikiem badania będzie dostępny Portalu Pacjenta POLMED w terminie do 6 godzin od wykonana badania.
W razie pozytywnego wyniku testu, POLMED przesyła wymagane odrębnymi przepisami zgłoszenie do właściwej Stacji SanitarnoEpidemiologicznej.
WYNIK BADANIA

INTERPRETACJA */

IgM (-), IgG (-)
(negatywny)

Brak przeciwciał przeciwko koronawirusowi.
Brak zakażenia koronawirusem lub
wczesny jego okres (kilka - kilkanaście dni)

IgM (+), IgG (-)
(pozytywny
IgM)

Kilka - kilkanaście dni temu doszło do
zakażenia koronawirusem.
Świeże zakażenie.

IgM (+), IgG (+)
(pozytywny IgM
i IgG)

Świeże lub przebyte zakażenie.

IgM (-), IgG (+)
(pozytywny IgG)

Prawdopodobnie przebyte zakażenie możliwe, że osoba badana przebyła
zakażenie i nabyła odporność przeciwko
koronawirusowi.

ZALECENIA
Przestrzegaj ogólnych zasad obowiązujących w okresie
epidemii.

Zgodnie z wiedzą medyczną, istnieją wskazania do wykonania
badania weryfikującego obecność materiału genetycznego
koronawirusa SARS-Cov-2 w wydzielinie pobranej metodą
wymazu z górnych dróg oddechowych (test molekularny).
Kontakt telefoniczny z najbliższym szpitalem - oddziałem
chorób zakaźnych i najbliższą Stacją Sanitarno Epidemiologiczną.
Do czasu uzyskania dalszych zaleceń, zadbaj o odizolowanie
się od innych, w miarę możliwości korzystaj z maseczki i
rękawiczek.
Najprawdopodobniej w Twoim organizmie nie ma już wirusa,
ale ze względu na brak absolutnej pewności kiedy doszło do
zakażenia i po jakim czasie wirus jest eliminowany z
organizmu - zaleca się postępowanie jak w przypadku
każdego testu pozytywnego (wykonanie testu molekularnego).

Powyższe informacje dotyczą osób, które czują się zdrowe (nie mają objawów infekcji układu oddechowego).
Niezależnie od wyniku badania:
•

osoby z poważnymi objawami sugerującymi COVID-19 (temperatura ciała >38⁰C, kaszel z dusznością) powinny założyć maseczkę (w razie niedostępności chustkę, cienki szalik itp. zakrywające nos i usta) i rękawiczki oraz zgłosić się bezpośrednio do najbliższego szpitala zakaźnego (unikając komunikacji
publicznej). W razie narastającej duszności utrudniającej poruszanie się, należy skorzystać z pilnej pomocy medycznej (nr alarmowy 112).

•

osoby z łagodnymi (innymi niż w/w) objawami infekcji układu oddechowego powinny skorzystać z telekonsultacji lekarskiej.

*/ w oparciu o wiedzę medyczną, w tym najnowsze doniesienia naukowe oraz informacje udostępnione przez producenta testu
(w/g najlepszej wiedzy na dzień 06.04.2020r.)

