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Pandemia (gr. pan „wszyscy
”, demos „lud”)



Pandemia COVID-19 – wywołana przez koronawirusa SARS-CoV-2 rozpoczęła się jako epidemia 17 listopada 2019 w 

mieście Wuhan, w prowincji Hubei, w środkowych Chinach, a 11 marca 2020 została uznana przez Światową Organizację 

Zdrowia (WHO) za pandemię.

Dane WHO od początku pandemii w formacie CSV, WHO [dostęp 2022-02-27].
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Diagnostyka wirusa SRAS CoV-2

• Testy genetyczne RT-PCR 

- Systemy „zamknięte”

- Systemy „otwarte” (liofilizowane, forma płynna)

• Test izotermiczne RT-LAMP 

(ang. reverse transcriptase loop-mediated isothermal amplification)

• Testy antygenowe (imunochromatograficzne – kasetkowe)

• Testy serologiczne – wykrywanie przeciwciał

- ELISA, chemiluminescencja (analizatory)

- Western-Blot

- Testy immunhromatograficzne (kasetkowe)

https://pl.wikipedia.org/wiki/SARS-

CoV-2 Wirus SARS-CoV-2 (obraz 

z mikroskopu elektronowego)

https://pl.wikipedia.org/wiki/SARS-CoV-2
https://pl.wikipedia.org/wiki/Mikroskop_elektronowy




Materiał do badań w kierunku COVID-19 (RNA SARS-CoV-2)

Badania molekularne RT-PCR:

• wymazy z nosogardzieli

• wymaz z gardła i błon śluzowych nosa pobierane jednocześnie

• próbki pobrane z dolnych dróg oddechowych (aspiraty tchawicze, popłuczyny) – pacjenci zaintubowani

• plwocina (nieindukowana)

• BAL

• Należy stosować wyłącznie sterylne wymazówki wykonane w całości z tworzywa sztucznego, z wacikiem z włókna syntetycznego np. jedwab, 

wiskoza, dacron.

• Nie wolno stosować wymazówek bawełnianych oraz wymazówek z alginianu wapnia.

• Preferowane pobieranie: wymazówka mokra, np. z PBS lub z podłożem wirusologicznym VTM

Badania w kierunku obecności antygenu:

• wymaz z nosogardzieli lub nosa

• podłoże transportowe VTM (uwaga ! wybrane typy testów)

Po pobraniu materiału należy wymazówkę ułamać tak, aby zajmowała nie więcej niż 2/3 wysokości probówki, a następnie umieścić wymazówkę w

probówce i zakorkować.

Próbki pobrane z dolnych dróg oddechowych (aspiraty tchawicze), plwocinę nieindukowaną oraz BAL należy dostarczać w jałowych pojemnikach

Badania serologiczne (wykrywanie przeciwciał)

• surowica

Uwaga! Zawsze należy stosować 

materiał zalecany i zatwierdzony 

przez producenta do konkretnego 

typu testu



Schemat zabezpieczenia próbek 

przeznaczonych do transportu

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/325884/WHO-WHE-CPI-2019.20-

eng.pdf?ua=1

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/325884/WHO-WHE-CPI-2019.20-eng.pdf?ua=1


Diagnostyka molekularna RT-PCR – wykrywanie 

materiału genetycznego wirusa

Zalety:

• złoty standard w diagnostyce COVID-19

• wysoka czułość 

(zależy od fazy zakażenia – największa 4-7 doba od wystąpienia objawów, rodzaju pobranego materiału, 

pobrania i transportu)

• możliwość potwierdzenia zakażenia we wczesnej fazie

Wady:

• czasochłonność

• konieczność spełnienia określonych warunków logistycznych (systemy otwarte)

• możliwość długotrwałego utrzymywania się wyników dodatnich lub nierozstrzygających – często mimo 

ustąpienia objawów i zakaźności

• cena

• wątpliwe wyniki (systemy zamknięte)



https://www.aotm.gov.pl/



Interpretacja wyników testów molekularnych

• Wg WHO, w obszarach, gdzie dochodzi do zakażeń populacyjnych COVID-19 , wykrycie obecności 

pojedynczego genu wirusa wystarcza do potwierdzenia zakażenia. 

• W Polsce, zgodnie z obowiązującą definicją przypadku COVID-19 z dn. 31.10.2020 r. wykrycie 

pojedynczego genu wirusa pozwala na laboratoryjne potwierdzenie przypadku COVID-19. Jednak ze 

względu na ryzyko wyników fałszywie ujemnych, związanych z pojawieniem się nowych wariantów wirusa, 

WHO rekomenduje stosowanie testów diagnostycznych wykrywających 2 lub więcej fragmentów 

genomu SARS-CoV-2. 

• W Polsce, zaleca się stosowanie testów co najmniej 2 genowych, a optymalnie wykrywających 3 lub 

więcej obszarów genomu SARS-CoV-2. 

• Wykrywane geny SARS-CoV-2 to m.in.: N, E, S, RdRP oraz ORF1ab .



Interpretacja wyników testów molekularnych

Obowiązująca nomenklatura interpretacji wyniku:

• Wynik pozytywny – świadczy o obecności materiału genetycznego wirusa SARS CoV-2 ale nie o zakaźności 

- zakaźność zależy od fazy zakażenia - ustaje średnio po ok. 8 dniach od wystąpienia objawów

- zakaźność u pacjentów z niedoborami odporności utrzymuje się dłużej około 3 tyg. od objawów

Uwaga ! Brak potrzeby badań kontrolnych u ozdrowieńców

• Wynik nierozstrzygający – nie wyklucza i nie potwierdza zakażenia

- zalecane powtórzenie badania po upływie 24-48 h - badanie nowej próbki tym samym testem

- powtórzenie w tym samym dniu tej samej próbki – testem innego producenta

• Wynik negatywny – jednorazowe oznaczenie nie wyklucza zakażenia – nie może być jedynym kryterium diagnostycznym zwłaszcza gdy:

- obraz kliniczny sugeruje zakażenie

- pacjent miał bliski kontakt z osobą zakażoną COVID-19 bez środków ochrony osobistej

Ważność testu RT-PCR 

Państwa członkowskie uzgodniły standardowy okres ważności testów: 72 godziny w przypadku testów RT-PCR

W Polsce ważność UCC wygenerowanego na podstawie ujemnego wyniku testu RT-PCR w kierunku zakażenia SARS-CoV-2 wynosi 48 godzin

Uwaga! Ważność certyfikatu (wyniku) zależy od indywidualnych przepisów w danym kraju.



Wynik ujemny w pierwszym badaniu RT-PCR

Badanie należy powtórzyć:

• Wysokie prawdopodobieństwo zakażenia ocenione na podstawie wywiadu epidemiologicznego, obrazu 

klinicznego, badań obrazowych (kolejne badanie wykonać po 24-48 h)

• Nasilenie objawów ze strony układu oddechowego (kolejne badanie wykonać po 24-48 h)

• Intubacja pacjenta (możliwość pobrania materiału z dolnych dróg oddechowych)

• Nieprawidłowo wykonane procedury przed analityczne (np. niewłaściwe pobranie, przechowywanie 

materiału, wątpliwości co do jakości pozyskanej próbki) – badanie zlecić niezwłocznie

Uwaga ! Brak potrzeby badań kontrolnych u ozdrowieńców i celem potwierdzania 

eradykacji wirusa

Czas utrzymywania się niewielkiej liczby kopii RNA wirusa w organizmie może być długi.



Wartość Ct a zakaźność SARS CoV-2

Wśród wczesnych publikacji sugerujących, że pacjenci z wartościami Ct ≥ 30 nie są 

już zakaźni, znajduje się inne badanie przeprowadzone przez grupę Didiera

Raoulta, które wykazało, że 50% próbek klinicznych z wartościami Ct ≥ 30 może 

być hodowanych i dlatego może być potencjalnie zakaźna.



Wartości Ct między 17 a 32 reprezentują ilości wirusa nadające się do 

hodowli, a zatem należy przyjąć, że są zakaźne

Wartość Ct a zakaźność SARS CoV-2



Poza tym niedawne badanie ze Szwajcarii wykazało, że szereg innych 

czynników środowiskowych, takich jak granica faz powietrze-ciecz, kontakt i 

różnica temperatur, jest kolejnymi ważnymi czynnikami powodzenia replikacji 

SARS-CoV-2 w hodowli komórkowej, co prowadzi do wniosku, że nadal nie 

możemy polegać na wartościach Ct jako markerze zakaźności

Wartość Ct a zakaźność SARS CoV-2



Chociaż prawdopodobieństwo powodzenia hodowli spada do 6%, 

Singanayagam i wsp. wykazali, że wirus nadający się do hodowli może 

być rozsiewany po ponad 10 dniach od wystąpienia objawów, pomimo 

wartości Ct > 35 

Wartość Ct a zakaźność SARS CoV-2



Testy antygenowe

• Jakościowe testy immunochromatograficzne (kasetkowe)

• Półilościowe i ilościowe immunochemiczne testy diagnostyczne (ELISA, chemiluminescencja)

ZALETY:

• Krótki czas trwania badania

• Prosty algorytm użytkowania

• Zwykle wysoka swoistość

• Nie trzeba spełniać określonych wymagań logistycznych celem ich przeprowadzania

WADY:

• Niższa czułość i możliwość uzyskania wyniku fałszywie ujemnego (zwłaszcza w przypadku zakażeń 

bezobjawowych)

• Możliwość reakcji krzyżowych

• Nie zaleca się ich stosowania do badań przesiewowych i u osób bezobjawowych (chyba że odsetek 

dodatnich wyników wynosi >= 10%, lub osoby z kontaktu, ogniska zakażenia)



Testy antygenowe

Wykorzystywane do diagnostyki najlepiej objawowych pacjentów w czasie pierwszych 5-7 dni po wystąpieniu objawów 

lub 1-3 dni przed ich wystąpieniem  (zalecenia WHO, CDC)

KE zaleca także rozważenie zastosowania w badaniach określonych społeczności lub populacji o wysokiej prewalencji

zakażeń np.: domy opieki, zakłady czy ogniska zakażeń

Ujemny lub wątpliwy wynik testu antygenowego nie wyklucza zakażenia, zwłaszcza gdy istnieją przesłanki kliniczne lub 

epidemiologiczne – konieczne potwierdzenie testem PCR

Nie ma mocnych dowodów na ograniczenie transmisji wirusa SARS CoV-2 dzięki masowym badaniom populacyjnym 

(nie jest formalnie zalecane ale też nie jest zakazane – ta forma użycia traktowana jest jako zastosowanie „off-label”)

Ważność testów w Polsce i innych krajach UE to 48 godzin 

Zgodnie z rekomendacjami WHO test do użytku diagnostycznego powinien charakteryzować się czułością 

>= 80% i swoistością >=97%

Zgodnie z rekomendacjami polskiego zespołu ekspertów z dn. 03.11.2020 r. WHO test do użytku 

diagnostycznego powinien charakteryzować się czułością >= 90% i swoistością >=97% w odniesieniu do danych 

walidacyjnych deklarowanych przez producenta.



• Dokument Komisji Europejskiej z dnia 17.02.2021 r. nawiązuje do zaleceń Rady Europejskiej z dnia 21

stycznia 2021 roku w kwestii uwspólniania ram stosowania i walidacji testów antygenowych oraz

wzajemnego uznawania wyników w krajach UE.

• Wykaz testów antygenowych do diagnostyki SARS CoV-2 w oparciu o ustalone dane walidacyjne:

(oznakowanie CE, czułość >=90%, swoistość >=97%, zatwierdzenie do stosowania przez co najmniej

jedno państwo członkowskie które podało informacje na temat metodyki i wyników walidacji)



Interpretacja wyników testów 

antygenowych

• Wynik dodatni – świadczy o zakażeniu z dużym 

prawdopodobieństwem

- W europejskim nadzorze epidemiologicznym jest niewystarczający do 

ostatecznej klasyfikacji przypadku COVID-19

- W Polsce od 31.10.2020 r. uwzględniono możliwość laboratoryjnego 

potwierdzania zakażenia testem antygenowym

- Wyniki dodatnie testy antygenowego, gdzie zalecane potwierdzenie 

wyniku metodą PCR (niska prewalencja, swoistość testu <100%, 

badana była osoba bezobjawowa)

• Wynik ujemny – nie wyklucza zakażenia (zalecane potwierdzenie 

testem PCR gdy istnieją przesłanki kliniczne lub epidemiologiczne)

• Wynik wątpliwy („słabo wybarwiony prążek”) – zalecane 

potwierdzenie testem molekularnym RT-PCR w każdym przypadku.



Forum Zakażeń 2020:11(5):237-248

WIESŁAW PIECHOTA | AGNIESZKA WOŹNIAK-KOSEK



Diagnostyka serologiczna – wykrywanie przeciwciał

Materiał do badań: surowica, osocze

Wskazania do diagnostyki serologicznej:

• Ocena miana przeciwciał u ozdrowieńców np. gdy oddają osocze do celów terapeutycznych - p/c przeciwko białku S

• Ocena odpowiedzi immunologicznej na szczepienie (np. osoby w trakcie leczenia immunosupresyjnego lub z 

niedoborami odporności) – p/c przeciwko białku S

• Celem prowadzenia dochodzenia epidemiologicznego (np. w celu oszacowania liczby osób które miały kontakt z 

wirusem, badań populacyjnych)

• Ocena zakażenia – w określonych przypadkach (badania retrospektywne)

• Podstawowa metoda wykorzystywana w diagnostyce PIMS-TS u dzieci – zwłaszcza przy ujemnych wynikach RT-PCR



Wyniki badań serologiczych

Wyniki dodatnie – szczepienie lub kontakt z koronawirusem (nie definiuje aktualnego 

zakażenia, nie wnioskuje o zakaźności) !

• Retrospektywne potwierdzenie etiologii zakażenia – badanie surowic parzystych (tj. pobranych od tego 

samego pacjenta w odstępie 2 tyg. celem stwierdzenia serokonwersji) np. w śródmiąższowym 

zapaleniu płuc lub w tzw. „burzy cytokinowej”, w celach oceny immunizacji po ekspozycyjnej. Osoby z 

ujemnym testem RT-PCR i Ag

• Klasa przeciwciał IgM, IgG – objawy powyżej 8-14 dni, gdy test RT-PCR ujemny

• Czas wykonania testów serologicznych – związany z tzw. „okienkiem serologicznym” (7-14 dni)

Wynik ujemny – nie wyklucza zakażenia SARS CoV-2, gdyż p/c mogą pojawiać się późno (do 10 dni 

od objawów p/c wykrywano u 50-66% badanych)

Uwaga !– reakcje krzyżowe i związane z tym wyniki fałszywie ujemne lub fałszywie dodatnie



Testy do oznaczania poziomu p/c

• Testy zwalidowane i zgodne ze standardem WHO:

- Testy immunochemiczne – ELISA

- Chemiluminescencja – analizatory

- Western Blot

Automatyczny system detekcji – wizualny odczyt i interpretacja wyników nie zalecana!



Zmiany w zaleceniach i wytycznych dotyczących SARS 

CoV-2 na przestrzeni czasu



https://www.aotm.gov.pl/

Uwaga ! NIEAKTUALNY – ZMIANY W PRZEPISACH O 
IZOLACJI KWARANTANNIE 



Izolacji domowej podlega osoba, u której pozytywny wynik testu na obecność SARS CoV-2 potwierdził zakażenie.

Od 15 lutego 2022 r. izolacja trwa 7 dni

11 lutego 2022 r. zlikwidowana została kwarantanna „z kontaktu”, a kwarantanna dla podróżujących trwa do 7 dni. 

25 lutego 2022 r.  zlikwidowano kwarantannę dla osób przekraczających granicę z Ukrainą w związku z konfliktem zbrojnym

Kwarantanna trwa:

• 5 dni – jeśli udzielasz świadczeń chorym na COVID-19 (personel medyczny, żołnierze, funkcjonariuszem Policji, Straży Granicznej, 
Państwowej Straży Pożarnej lub Służby Ochrony Państwa)

• 7 dni – po wystawieniu skierowania na test

• 7 dni – dla podróżujących z i spoza strefy Schengen

OD 28 MARCA 2022 r. ZNIESIONO OBOWIĄZEK: 
NOSZENIA MASECZEK (poza obiektami medycznymi) 

IZOLACJI I KWARANTANNY

https://pacjent.gov.pl/



Zalecenia postępowania w sytuacji zmniejszania zagrożenia 

epidemicznego związanego z COVID-19 (22.03.2022)

• Nie zaleca się rutynowego testowania w kierunku SARS-CoV-2 pacjentów bezobjawowych 

przed wizytą w POZ oraz planowaną hospitalizacją.

https://www.nfz.gov.pl/ (29.03.2022)

• Od 28 marca 2022 roku przestał obowiązywać wymóg wykonania testu przed wyjazdem do 

sanatorium lub przed przyjęciem do szpitala.

• Podstawowym prawem pacjenta jest dostępność do świadczeń medycznych.

• Wymaganie negatywnego wyniku testu w kierunku SARS-CoV-2, przed przyjęciem pacjenta do 

szpitala lub do poradni, narusza jego prawa. Wskazują Rzecznik Praw Pacjenta i Narodowy Fundusz 

Zdrowia.

• Jeśli taka sytuacja ma miejsce pacjent może złożyć skargę do Rzecznika Praw Pacjenta lub do NFZ.

https://www.nfz.gov.pl/


Zalecenia postępowania w sytuacji zmniejszania zagrożenia 

epidemicznego związanego z COVID-19 (22.03.2022)

Od 1 kwietnia 2022 roku zmieniły się zasady zlecania i wykonywania testów w kierunku SARS-CoV-2.

O zleceniu testu będzie decydował lekarz.

• W POZ nie zaleca się rutynowego testowania pacjentów z objawami infekcji dróg oddechowych. Testowanie 
rozważyć w grupach wysokiego ryzyka

• Przy przyjęciu do szpitala testowanie zalecane jedynie ze wskazań klinicznych, w przypadku pacjentów którzy 
wymagają hospitalizacji ze względu na nasilone objawy infekcji dróg oddechowych.

• W przypadku pozytywnego wyniku testu lekarz zleca zwolnienie lekarskie do czasu ustąpienia objawów (jak przy 
każdej chorobie zakaźnej, w zależności od stanu klinicznego i ryzyka powikłań)

• Nie zaleca się populacyjnych badań przesiewowych poza ośrodkami monitorującymi zagrożenie 
epidemiologiczne.

• Celem prowadzenia nadzoru sanitarno-epidemiologicznego pozostaje konieczne zgłaszanie w ramach 
ogólnokrajowego systemu EWP, podejrzenie lub potwierdzenie zgonu z powodu COVID-19 – powiadomienie 
PSSE w wykorzystaniem druku ZLK-5

https://www.aotm.gov.pl/



Informacja w sprawie zmian realizacji świadczeń u osób z 

podejrzeniem zakażenia SARS-CoV-2 i procedury wykonania testu

https://www.nfz.gov.pl/ (28.03.2022)

• W związku z utrzymującą się tendencją spadkową związaną ze średnią liczbą nowych zakażeń 

koronawirusem oraz wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 25 marca 2022 r. i 

Rozporządzenia Rady Ministrów z 25 marca 2022 r. informuję, że od 1 kwietnia 2022 r. zostaje 

wstrzymane odrębne finansowanie procedury wykonywania testów do diagnostyki SARS-CoV-2 przez 

apteki ogólnodostępne, laboratoria i mobilne punkty pobrań, a także inne podmioty lecznicze 

włączone w system testowania z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

https://www.nfz.gov.pl/
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Dziękuję za uwagę


