
 

 

 

Interpretacja wyników: 

 

Przeciwciała IgM: 

 

Jeśli w Państwa próbce krwi zostały wykryte przeciwciała wczesne (zwane również IgM) przeciw 

koronawirusowi SARS CoV-2 -  to wynik ten może oznaczać obecność niedawno przebytego lub 

aktywnego zakażenia tym wirusem i wymaga weryfikacji badaniem molekularnym.  

W tej sytuacji konieczne będzie pobranie wymazu z nosogardzieli, wykrywającego materiał 

genetyczny wirusa, co pozwala na weryfikację aktywności zakażenia.  

Termin ten zostanie podany Państwu telefonicznie przez podmiot realizujący badanie w  kierunki 

obecności przeciwciał. Prosimy o spokojne oczekiwanie na jego wyznaczenie. 

Do czasu pobrania weryfikującego, prosimy o zachowanie dystansu społecznego, używanie maseczek, 

unikanie zbiorowisk ludzkich.  

Jeśli nie mają Państwo objawów chorobowych prosimy o nie zgłaszanie się do szpitala.   

 

Przeciwciała IgG: 

 

Jeśli w Państwa próbce krwi zostały wykryte przeciwciała późne (zwane również IgG), przeciw 

koronawirusowi SARS CoV-2 - to wynik ten, może oznaczać obecność przebytego zakażenia tym 

wirusem i może świadczyć o odporności na to zakażenie. W rzadkich przypadkach może również 

świadczyć o aktywnym zakażeniu SARS CoV-2 i dlatego wymaga weryfikacji badaniem molekularnym.  

W tej sytuacji konieczne będzie pobranie wymazu z nosogardzieli, wykrywającego materiał genetyczny 

wirusa, co pozwala na weryfikację aktywności zakażenia.  

Termin ten zostanie podany Państwu telefonicznie, przez podmiot realizujący badanie w  kierunku 

obecności przeciwciał. Prosimy o spokojne oczekiwanie na jego wyznaczenie. 

Do czasu pobrania weryfikującego prosimy o zachowanie dystansu społecznego, używanie maseczek, 

unikanie zbiorowisk ludzkich.  

Jeśli nie mają Państwo objawów chorobowych prosimy o nie zgłaszanie się do szpitala.   

 

 

Przeciwciała IgM oraz IgG 

 

Jeżeli w Państwa próbce krwi zostały wykryte przeciwciała wczesne i późne (zwane również 

odpowiednio IgM i IgG), przeciw koronawirusowi SARS CoV-2 -  wynik ten może oznaczać obecność 

przebytego lub aktywnego zakażenia tym wirusem i wymaga weryfikacji badaniem molekularnym.  

W tej sytuacji, konieczne będzie pobranie wymazu z nosogardzieli, wykrywającego materiał genetyczny 

wirusa, co pozwala na weryfikację aktywności zakażenia.  

Termin ten zostanie podany Państwu telefonicznie, przez podmiot realizujący badanie w kierunku 

obecności przeciwciał. Prosimy o spokojne oczekiwanie na jego wyznaczenie. 

Do czasu pobrania weryfikującego, prosimy o zachowanie dystansu społecznego, używanie maseczek, 

unikanie zbiorowisk ludzkich.  

Jeśli nie mają Państwo objawów chorobowych prosimy o nie zgłaszanie się do szpitala.   

 

 

 

 

 



 

 

 

Wykrycie materiału genetycznego SARS CoV-2 (wymaz z nosogardzieli): 

 

Wynik dodatni: 

 

W pobranym od Państwa wymazie z nosogardzieli wykryto obecność materiału genetycznego wirusa 

SARS CoV-2. Oznacza to aktywne zakażenie tym wirusem. W takiej sytuacji osoba, która jest 

samodzielna, zasięga teleporady u lekarza POZ i niezwłocznie przekazuje  informację  o wyniku badania 

w kierunku SARS-CoV-2 . 

 

 

W przypadku chęci uzyskania dalszej informacji czy sposobie postępowania prosimy o kontakt z 

infolinią:  

CAŁODOBOWA INFOLINIA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA: 800 190 590 

INFOLINIA SANEPIDU: +48 222 500 115 

 

 

Wynik ujemny: 

 

W wymazie z nosogardzieli pobranym od Państwa nie wykryto obecności materiału genetycznego 

wirusa SARS CoV-2. Oznacza to, że zakażenie tym wirusem nie jest aktywne. Nie jest wymagana 

dalsza ocena lekarska, izolacja ani kwarantanna osób z kontaktu. Prosimy jednak pamiętać, iż w 

rzadkich przypadkach wynik badania może być fałszywie ujemny, dlatego rekomendujemy 

samoobserwację i zgłoszenie telefoniczne do lekarza rodzinnego w przypadku wystąpienia objawów 

chorobowych.  

 

 

Opracował: 

Prof. dr hab. n. med. Miłosz Parczewski 

 

 

 

 

 

 

https://www.gov.pl/web/koronawirus/pytania-i-odpowiedzi

