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REGULAMIN UMAWIANIA WIZYT w PUNKCIE POBRAŃ CM MEDGEN W CZASIE PANDEMII
SARS-CoV-2 (COVID-19) w celu pobrania materiału biologicznego do badania diagnostycznego
1.

2.

3.

W celu umówienia wizyty w punkcie pobrań należy skontaktować się telefonicznie z Recepcją CM
MEDGENpod numerem 501 377 150. Możliwe jest również samodzielne zarezerwowanie terminu
zdalnie pod adresem: www.medgen.pl/zapisy-online i wybranie usługi „Pobranie krwi”.
Pracownik CM MedGen ustala z Pacjentem rodzaj planowanego badania diagnostycznego oraz jego
koszt. Jeśli Pacjent rezerwuje wizytę online w Punkcie Pobrań, wówczas pracownik CM MedGen
kontaktuje się z Pacjentem telefonicznie lub e-mailowo.
Po zarezerwowaniu terminu pobrania i ustaleniu kosztów badania diagnostycznego, należy opłacić
badanie za pomocą przelewu na rachunek bankowy CM MEDGEN, podany na stronie www.medgen.pl.
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Tytuł przelewu: imię i nazwisko osoby badanej, nazwa badania
4. Potwierdzenie przelewu należy przesłać na adres rejestracja@medgen.pl przed odbyciem wizyty w
Punkcie Pobrań lub najpóźniej w dniu zaplanowanego pobrania.
5. Alternatywnie płatność można zrealizować za pomocą karty płatniczej. Ze względów
epidemiologicznych prosimy o nie realizowanie opłat gotówką.
6. Przed
wizytą
w
punkcie
pobrań
należy
pobrać
ze
strony
https://www.medgen.pl/pl/formularze/pacjenci-indywidualni FORMULARZ ZLECENIA BADANIA
SEROLOGICZNEGO lub GENETYCZNEGO i uzupełnić wymagane dane. Podpisany i wypełniony formularz
(skan lub zdjęcie) należy przed wizytą przesłać na adres mailowy rejestracja@medgen.pl. W razie
braku możliwości wydrukowania formularza, Pacjent ma możliwość uzupełnienia go przed wejściem
do CM Medgen.
7. Pacjent przychodzący do Punktu Pobrań ma obowiązek przybyć we własnych środkach ochrony
osobistej, tj. maseczce oraz jednorazowych rękawiczkach. Przed wejściem do Recepcji CM MEDGEN
Pacjent zobowiązany jest do dezynfekcji rąk/rękawiczek za pomocą środka dezynfekującego
umieszczonego przy drzwiach wejściowych. Przed pobraniem materiału Pacjent ma obowiązek
poddania się kontroli temperatury ciała oraz udzielenia informacji nt aktualnego stanu zdrowia.
Pacjenci z temperaturą powyżej 37⁰C lub objawami infekcji nie będą przyjmowani w Punkcie Pobrań.
8. Na terenie Centrum Medycznego Medgen może przebywać jednocześnie tylko jeden Pacjent. W
przypadku Pacjenta małoletniego lub niepełnosprawnego, osobą towarzyszącą przy pobraniu
materiału do badań jest rodzic/przedstawiciel ustawowy/opiekun faktyczny lub pełnomocnik
przedstawiciela ustawowego.
9. Osoby nieumówione na wizytę w Punkcie Pobrań mogą zrealizować pobranie materiału biologicznego
wyłącznie w sytuacji dostępności personelu pielęgniarskiego oraz po weryfikacji przez personel CM
MEDGEN informacji nt. aktualnego stanu zdrowia Pacjenta oraz po wypełnieniu wymaganej
dokumentacji wymienionej w pkt.5
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