INFORMACJA DLA PACJENTA O KONIECZNOŚCI WYKONANIA TESTU NA COVID-19 PRZED
PRZYJĘCIEM PLANOWYM
W trosce o bezpieczeństwo Państwa – naszych Pacjentów, jak również personelu Centrum
Medycznego HCP sp. z o.o., od 6 października 2020 r., szpital w zależności od wywiadu
epidemiologicznego i stwierdzonych objawów może zalecić wykonanie testu na COVID-19 przed
planowym przyjęciem do szpitala.
W tym celu należy:
1. Oczekiwać na telefon z sekretariatu oddziału docelowego w ciągu 4-5 dni od planowanego

terminu przyjęcia.
2. Nasz personel poinformuje Państwa, że na test należy się zgłosić samodzielnie na 48 godzin

przed planowaną hospitalizacją do jednego z punktów pobrań laboratorium ALAB w
znajdujących się:
a) Poznań, ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 194, wejście „F”;
Czynny: poniedziałek-piątek w godz. 10:00-12:00 oraz 14:30-16:30.
b) Poznań, ul. Grudzieniec 4;
Czynny: poniedziałek-piątek w godz. 8:00-16:00, soboty i niedziele w godz. 8:00-14:00.
c) Luboń, ul. Rzeczna 2 (niebieski kontener przy stadionie);
Czynny: poniedziałek-piątek w godz. 8:00-15:00; soboty w godz. 9:00-13:00 oraz w niedziele
w godz. 9:00-12:00.
Należy się zgłosić w godzinach ich otwarcia.
3. Skierowanie na test będzie wysłane do laboratorium elektronicznie przez Centrum Medyczne

HCP, a wynik zwrotnie przesłany na oddział docelowy i umieszczony na platformie internetowej
dostępnej dla pacjenta.
4. Test dla Państwa jest bezpłatny.
5. O wyniku testu zostaną Państwo poinformowani telefonicznie przez sekretarkę medyczną z

oddziału przed przyjęciem do szpitala.
6. Jeśli wynik będzie ujemny sekretarka w rozmowie z Państwem potwierdzi wcześniej ustalony

termin przyjęcia.
7. Jeśli wynik będzie dodatni, sekretarka ustali z Państwem nowy termin hospitalizacji.
8. O wyniku dodatnim są zobowiązani Państwo we własnym zakresie poinformować swojego

lekarza rodzinnego, który następnie wdroży wobec Państwa izolację.
9. Należy oczekiwać, że sanepid skontaktuje się z Państwem w celu przeprowadzenia dochodzenia

epidemiologicznego i skierowania ewentualnych osób ze wspólnego gospodarstwa domowego
na kwarantannę.
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10. Mogą Państwo wykonać test we własnym zakresie, na własny koszt. Test należy wykonać na 48

godzin przed planowanym przyjęciem do szpitala. O zamiarze wykonania testu na własny koszt
zobowiązani są Państwo powiadomić sekretarkę oddziału w trakcie pierwszej rozmowy
telefonicznej, a następnie poinformować ją o wyniku testu i wynik ten (o ile jest ujemny)
przedstawić w dniu przyjęcia na oddział.

Aktualizacja 2021-02-16

Strona 2 z 2

