
 
 
Mając na uwadze obecną sytuację epidemiologiczną i wychodząc naprzeciw potrzebom naszych 
Pacjentów wprowadziliśmy dla Marynarzy zrzeszonych w OMK możliwość wykonania testów w 
kierunku koronawirusa. 
 
Dajemy Pacjentom wybór pomiędzy dwoma rodzajami badań: 
 

1. Testy na obecność przeciwciał przeciwko koronawirusowi w klasach IgM i IgG  
 

Proponowane szybkie testy kasetowe do jakościowego wykrywania we krwi przeciwciał IgM i IgG 
przeciw COVID-19 przeznaczone są tylko do użytku profesjonalnego. Badanie nie wymaga 
przygotowania, jest przeprowadzane przez pielęgniarkę a wynik jest dostępny w 20 minut.  
KAŻDORAZOWO W PRZYPADKU UZYSKANIA WYNIKU POZYTYWNEGO KONIECZNE 
JEST POTWIERDZENIE WYNIKU METODĄ PCR 
 

2. Test na obecność koronawirusa metodą PCR 
 
Wykrywanie kwasów nukleinowych jest metodą preferowaną w diagnostyce infekcji 
koronawirusowej. Test przeprowadzany jest z wymazu z nosogardła Pacjenta. 
 
Cennik 
Szybki test kasetowy na obecność przeciwciał IgM/IgG przeciw COVID-19) 160,00 zł* 
Test na obecność koronawirusa metodą PCR 510,00 zł 

 W naszej przychodni w Gdyni test kasetowy        125,00 zł 
 

 
 

Procedura umawiania Pacjentów OMK na badania 
 

1. Pacjent kontaktuje się z infolinią HMS pod numerem telefonu +48 798 519 519 i podaje 
imię, nazwisko, pesel, adres email i nr telefonu oraz informację, czy chce wykonać badanie 
w Gdyni czy w Szczecinie czy w innym mieście w Polsce. Oświadcza, ze jest członkiem 
OMK  i podaje również datę, w której chciałby wykonać badanie. 

2. Infolinia przekazuje zgłoszenie do koordynatora badań, który kontaktuje się z Pacjentem i   
  przekazuje mu instrukcje jak się przygotować do badania i gdzie się udać. 

3. Pacjent wykonuje przelew na konto nr 08 8328 0007 2001 0015 0327 0001  w wysokości 
510,00 zł za test PCR lub 160,00 zł (125 zl Gdynia) w przypadku testu kasetowego, 
następnie przesyła potwierdzenie przelewu na adres email hms@hms-assistance24.com 

4. Po uzyskaniu przez HMS potwierdzenia przelewu Pacjent otrzymuje rejestrację na badanie i 
wszystkie dodatkowe  informacje 

5. Wynik badania metodą PCR  przesyłamy na wskazany adres mailowy lub nr telefoniczny w 
ciągu 24 godzin od wykonania badania. 
 
 
 
Badania wykonywane są tylko w laboratoriach wskazanych na liście laboratoriów 
akredytowanych przez Ministerstwo Zdrowia. Szczegóły dotyczące testów w załącznikach. 
 
       Ewa Książek-Bator 


