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Czym jest gluten 
i gdzie występuje? 
Poznaj produkty 
bezglutenowe 
STRONA 10
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Gwardziści byli 
najlepsi w memoriale 
im. Mirosława 
Wiącka 
STRONA 20
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SZGiCHP będzie badał pacjentów i personel

Od jutra szybkie 
testy genetyczne 
na COVID-19  

Zdrowie 

Musimy się  nauczyć żyć 
z koronawirusem. Specjaliści nie ma-
ja wątpliwości, że czeka nas kolejna 
fala zachorowań. Ostrzega też 
przed nią  minister zdrowia  Łukasz 
Szumowski. By skutecznie walczyć 
z COVID-19, najważniejsze jest szyb-
kie wyłapywanie przypadków. Jutro 
w Koszalinie zostanie otwarta nowa 
pracownia do badań genetycznych 
koronawirusa.  

- Dotąd korzystaliśmy z laboratoriów 
innych placówek, przede wszystkim 
w Szczecinie, czego dużym minusem 
była kwestia m.in. transportu, odle-
głości i czasu związanego z badaniem 
(ponad 24-godzinny czas oczekiwania 
na wynik). Własna pracownia do ba-
dań genetycznych w kierunku COVID-
19 skraca czas oczekiwania na wynik 
do maksymalnie 2 godzin – to zwięk-
sza zasadniczo bezpieczeństwo na-
szego personelu, jak i samych pacjen-
tów - mówi Robert Szank, dyrektor 
Specjalistycznego Zespołu Gruźlicy 

i Chorób Płuc, gdzie pracownia pow-
stanie. Przypominamy, że podobna 
pracowania działa też  od maja w ko-
szalińskim szpitalu.  

Jak zapewnia dyrektor, lecznica ma 
przeszkolony do tego rodzaju badań 
personel, infrastruktura pracowni do-
stosowana jest do standardów euro-
pejskich, a sama pracownia wyposa-
żona w nowoczesny sprzęt diagno-
styczny. Testy genetyczne wykrywa-
jące obecność wirusa SARS COVID-19 
przeprowadzane są z materiału pobra-
nego bezboleśnie i nieinwazyjnie 

z nosogardzieli. Praca personelu zo-
stała zorganizowana w sposób wysoce 
bezpieczny, minimalizujący ryzyko 
zakażenia zachorowania na COVID-19. 

 Badania wykonywane są w syste-
mie zamkniętym, automatycznym. 
Całość badania z pobraniem, doku-
mentacją, weryfikacją zamyka się 
w czasie do 2 godzin - stąd popularna 
nazwa „szybkie testy genetyczne 
na obecność SARS COVID-19”. W tym 
systemie  można jednocześnie prze-
badać  5 próbek.

Joanna Boroń 
joanna.boron@gk24.pl

Pracownia z linią wykonującą testy genetyczne wykrywające obecność 
SARS COVID-1 zacznie działać od jutra 
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Dziewczynka 
wypadła z balkonu 
na II piętrze. 
Ośmiolatka jest 
w szpitalu 
STRONA 2 

Kołobrzeg: 
Przeniesienie 
wydatków 
majątkowych 
na kolejne lata 
STRONA 3 

Uwaga działkowcy! 
Dron patroluje 
z powietrza tereny 
ogródków 
działkowych  
STRONA 3 
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Jak będzie wyglądać nauka w szkołach 
w czasie epidemii?  STRONA 5

Kryzys migracyjny we Włoszech. 
W ostatnich dniach do Włoch 
dostało się ponad 12 tysięcy 
nielegalnych imigrantów, 
głównie z Tunezji  STRONA 6

Policjanci  z regionu obchodzili 101 
rocznicę  powołania Policji 
Państwowej   STRONA 4 
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Przedstawiamy liderów akcji 
Mistrzowie Urody str. 14-15

CZYTAJ TAKŻE STRONY 5-6 
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