
 

 

 

 

 

I. Badanie przesiewowe krwi na obecność wirusa HCV (poziom p/ciał anty-HCV) 

1. Osoby, które są chętne skorzystać z badania krwi na obecność HCV zapraszamy do: 

Punkty pobrań materiału do badań WSzS w Białej Podlaskiej  

 ul. Terebelska 57-65 (Budynek główny Szpitala: parter - korytarzem prosto od wejścia głównego) 

a) poniedziałek - piątek w godzinach  6.45-16.00 

b)  sobota w godzinach  7.00-10.00 

 ul. Sidorska 35 

a) poniedziałek - piątek w godzinach  7.00-16.00 

b)  sobota: nieczynne 

 ul. Spółdzielcza 5 

a) poniedziałek - piątek w godzinach  7.00-10.45 

 

2. Osoba, która jest chce skorzystać z badania, po pobraniu numeru rejestracyjnego do Laboratorium 

wypełnia pisemnie „Formularz zgłoszeniowy udziału w badaniu HCV” w zakresie „Oświadczenie o 

wyrażeniu chęci uczestnictwa w badaniu” (formularz jest dostępny w punktach pobrań Szpitala lub na 

stronie internetowej Szpitala). 

Następnie z wypełnionym oświadczeniem pacjent zgłasza się do rejestracji w jednym z punktów 

pobrań w celu zapisu i skorzystania z badania krwi na poziom HCV. 

 

3. Pacjent pozostawia ww. wypełniony formularz zgłoszeniowy w rejestracji, a po zapisaniu jego danych 

przez Laboratorium w udaje się do gabinetu zabiegowego. 

 

4. Przed badaniem należy pamiętać, aby być  na czczo i po nocnym odpoczynku. W dniu poprzedzającym 

badanie, jak i w dniu badania nie należy spożywać jakichkolwiek napojów alkoholowych. 

 

5. Wyniki badań można odebrać  osobiście w jednym z podanych punktów pobrań:  

 ul. Terebelska 57 - 65 

a) poniedziałek - piątek w dniu pobrania w godzinach  14.30-16.00, w dniach następnych 

8.00-16.00, 

b) soboty w godzinach 7.00-10.00 

 ul. Sidorska 35 

a) poniedziałek - piątek w godzinach 7.00-16.00 

 ul. Spółdzielcza 5 

a) poniedziałek - piątek do godz. 16.00 

 

6. Pacjent przy odbiorze wyniku badania laboratoryjnego zobowiązany jest do uzupełnienia  w rejestracji 

„Formularza zgłoszeniowego udziału w badaniu HCV” (pacjent przedłożył go podczas rejestracji na 

badanie),  w zakresie podpisu „Oświadczenia o wykonaniu badania”. 

 

7. Szpital nie udziela informacji o wynikach badań  telefonicznie czy korespondencyjnie. 



II. Badania wątroby metodą elastografii: 

1. Z badania mogą skorzystać osoby: 

 które wykonały wcześniej w Szpitalu w ramach projektu badanie laboratoryjne krwi na 

obecność HCV; 

 w wyniku oceny badania na obecność HCV dokonanej przez personel medyczny HCV (wynik 

badania: Przeciwciała > 1,0  – powtarzalnie reaktywne (+)) zostały zakwalifikowane do II 

etapu badań (badanie wątroby metodą elastografii). 

2. Zapisy na badanie: Rejestracja do poradni specjalistycznych WSzS w Białej Podlaskiej ul. Terebelska   
57-65 – Hol główny Budynku D. 

Podczas rejestracji pacjent proszony jest o przedłożenie: 

 dokumentu tożsamości;  

 wyniku wykonanego uprzednio w ramach projektu badania na obecność HCV (wynik 
badania: HCV Przeciwciała > 1,0  – powtarzalnie reaktywne (+)). 

 

3. W trakcie rejestracji pacjent wyraża pisemną chęć udziału w badaniu, poprzez wypełnienie „Formularz 
zgłoszeniowego na badanie wątroby metodą elastografii”: w zakresie „Oświadczenie o wyrażeniu 
chęci uczestnictwa w badaniu”. 

 

4. Badania są wykonywane w czwartki w godz. 8.00-12.00 w: 

 Zespół Poradni Specjalistycznych Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej 
przy  ul. Terebelskiej 57-65 – Budynek D Szpitala: I piętro, pokój nr 21. 

Przed badaniem należy pamiętać, aby być  2-3 godziny na czczo i po nocnym odpoczynku. W dniu 
poprzedzającym badanie, jak i w dniu badania nie należy spożywać jakichkolwiek napojów 
alkoholowych. 

5. Na wizytę pacjent przychodzi wraz z wynikiem uprzednio wykonanego badania laboratoryjnego w 
Szpitalu na obecność HCV. 

6. Odbiór wyniku badania wątroby metodą elastografii niezwłocznie po wykonaniu badania. Wstępnej 
interpretacji wyniku dokonuje osoba wykonująca badanie. 

7. Po wykonaniu badania pacjent wypełnia „Formularz zgłoszeniowego na badanie wątroby metodą 
elastografii” (złożony przez pacjenta w trakcie rejestracji na badanie):  w zakresie „Oświadczenie o 
wykonaniu badania”. 

8. Szpital nie udziela informacji o wynikach badań  telefonicznie czy korespondencyjnie. 

 


