
 

Ważna informacja dotycząca zlecenia badań genetycznych SARS-CoV-2 

Szanowni Państwo, 

Informujemy, że od 23.05.2020 sposób zlecania badań do naszego laboratorium się 

zmienia zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020r. 

Zlecanie badań genetycznych SARS-CoV-2 odbywa się przez system EWP/IKARD. 

W systemie tym jesteśmy widoczni pod nazwą: Centrum Medyczne MedGen. 

• nie ma konieczności podpisywania umowy między Szpitalem a CM MedGen 

• próbki do badania przyjmujemy : 

- od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 22:00 

- w weekend (soboty i niedziele) od godziny 9:00 do 15:00  

(prosimy o informację e-mail: info@medgen.pl o planowanym zleceniu badania). 

• w przypadkach badań pilnych prosimy o kontakt telefoniczny, będziemy starali się 

Państwu pomóc 

• materiał musi dotrzeć do naszego laboratorium w czasie 48h od momentu pobrania, w 

tym czasie materiał powinien być przechowywany w temperaturze do 8°C 

• wyniki wydajemy w czasie 24h od momentu przyjęcia do naszego laboratorium 

materiału, a wyniki można pobrać online ze strony www.medgen.pl, wyniki będą 

również wpisywane do systemu EWP/IKARD 

• CM MedGen zapewnia wymazówki, możliwy jest także transport przez CM MedGen 

• Próbówki z wymazem należy opisać: imieniem, nazwiskiem pacjenta oraz nakleić kod 

kreskowy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dane kontaktowe CM MedGen 

501 377 150 

covidlab@medgen.pl 

mailto:info@medgen.pl
http://www.medgen.pl/


Dodatkowe informacje: 

1. Zestaw pobraniowy zawiera: wymazówkę + torebkę typu kangurek + naklejki z kodem 

badania. 

Etykiety z kodami zawierają 4 naklejki tego samego kodu. Proponujemy: 

- naklejenie jednej naklejki w dokumentacji medycznej pacjenta, 

- naklejenie drugiej naklejki na wymazówkę,  

- naklejenie trzeciej naklejki na skierowanie 

- czwarta naklejka jest naklejką zapasową. 

2. Do pobrania wyniku badania potrzebny jest nr PESEL pacjenta oraz kod badania lub 

zalogowanie się do konta jednostki (login i hasło są przesyłane do koordynatora w szpitalu). 

Strona internetowa: www.medgen.pl 

 

 

3. Prosimy o przesłanie wskazówek dla kierowcy o miejscu odbioru przesyłki. Próbki 

powinny być zapakowane w pojemnik np. styropianowy wraz z bloczkiem 

chłodzącym. 

4. O ile to możliwe bardzo prosimy o wypełnianie skierowań. Niestety z naszego 

doświadczenia wiemy, że system EWP czasem nie działa i otrzymujemy materiał ze 

szpitala, a nie mamy wykazu pacjentów w EWP i nie możemy rozpocząć badań. Mam 

nadzieję, że CSIOZ będzie rozwijało system EWP tak aby był niezawodny i przyjazny dla 

użytkowników. 

 

W przypadku pytań służymy pomocą.      

       Zespół CM MedGen 

 


