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Umawianie wizyt:
1. Wybierz pakiet „Badania laboratoryjne w domu Pacjenta”.

2. Wypełnij formularz wpisując listę badań, które chcesz wykonać lub dołączając plik ze skierowaniem  

od Twojego lekarza (zdjęcie lub skan).

3. Konsultant oddzwoni do Ciebie (w ciągu maksymalnie trzech godzin) - przedstawi Ci wycenę i uzgodni  

z Tobą preferowany termin wizyty. PAMIĘTAJ: większość badań laboratoryjnych jest wykonywana na czczo – 

dlatego najlepiej umawiać wizytę pielęgniarki w godzinach przedpołudniowych.

4. Otrzymasz link do płatności online. Możesz opłacić wizytę.

5. Po uzgodnieniu dostępności z pielęgniarką, konsultant potwierdzi Ci termin wizyty.

Realizacja wizyty:
1. W dniu wizyty odpowiednio się przygotuj – sprawdź zasady przygotowywania się do badań  

https://polmed.pl/przewodnik-pacjenta/kategoria-jak-przygotowac-sie-do-diagnostyki/. 

2. Jeśli wśród badań jest badanie moczu, pamiętaj o wcześniejszym zakupieniu pojemnika na mocz.

3. Pielęgniarka przyjedzie do Ciebie we wskazanym terminie, pobierze krew i bezpiecznie dostarczy próbki 

materiału do laboratorium.

4. W trakcie wizyty pielęgniarka przeprowadzi formalności, niezbędne do odebrania wyników badań online.

5. Usługa pobrania krwi w domu dotyczy osób dorosłych oraz dzieci powyżej 9-go roku życia.  Rodzice, którzy 

chcą aby pobrać krew w domu młodszemu dziecku (3-9 lat), są zobowiązani zapewnić wsparcie personelowi 

medycznemu.

6. Po otrzymaniu wyników, za pośrednictwem konsultanta infolinii możesz umówić się na telekonsultację,  

w trakcie której omówisz wyniki badań z lekarzem.

Uwaga:
Personel medyczny wykonujący badania w domu Pacjenta jest wyposażony w odpowiednie zabezpieczenia 

(maseczki/przyłbice, kombinezony, rękawiczki). 

Pamiętaj:
Zadbaj również o Twoje przygotowanie do wizyty pod kątem bezpieczeństwa epidemicznego:

• dobrze wywietrz pomieszczenie,

• ogranicz do niezbędnego minimum liczbę osób przebywających w pomieszczeniu,  

w którym będzie odbywała się wizyta,

• zadbaj o założenie maseczki i dezynfekcję rąk (lub założenie rękawiczek) u Ciebie i innych osób,  

które będą miały kontakt z pielęgniarką,

• nie umawiaj wizyty, jeśli jesteś w kwarantannie, samoizolacji lub podejrzewasz u siebie  

zakażenie wirusem SARS-CoV-2.

polmed.pl

Infolinia czynna 24/7: 
801 033 200
Połączenie z telefonów stacjonarnych (wg stawki operatora).

58 775 95 99
Połączenie z telefonów komórkowych (wg stawki operatora).
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