
Dział Laboratoryjny Wojewódzkiej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Warszawie 
 

ZLECENIE NA WYKONANIE BADANIA W KIERUNKU WIRUSÓW GRYPY TY PU A, B oraz podtypu A/H1N1/pdm09  

METODĄ REAL TIME RT-PCR 

Zleceniodawca: ......................................................................................................................................... 
………………………………………………………………………………………................................. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
ulica ........................................................................................nr domu................ nr lokalu …………...... 
kod pocztowy..................................  miejscowość ..................................................................................... 
REGON/NIP:.............................................................................................................................................. 
____________________________________________________________________________________________________________________________ 

Dane lekarza zlecającego badanie: ...………………………………………………………………………...……… 
…………………………………………………………………………………………………………...……………………... 
____________________________________________________________________________________________________________________________ 

Dane Pacjenta1:  
imię i nazwisko: ………………………………………………………………………….. płeć ����K ����M 
data urodzenia: ……………………………………. PESEL:     .....  .....  .....  .....  .....  .....  .....  .....  .....  .....  ..... 
Adres zamieszkania: ulica .............................................................................nr domu....... nr lokalu ........ 
kod pocztowy .......................... miejscowość.................................................nr tel.................................... 
____________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Data wystąpienia objawów chorobowych: ………………………… 
 

Data i godzina pobrania próbki:   ………………………… 
 

Dane osoby pobierającej materiał:   ……………………..……………………………………...…. 
____________________________________________________________________________________________________________________________ 

Zakres badań: wykrywanie obecności wirusów grypy typu A i B (z rozróżnieniem typu) oraz podtypu 
A/H1N1/pdm09 (szczep pandemiczny 2009r.) 
____________________________________________________________________________________________________________________________ 

Rodzaj materiału: ���� wymaz z gardła  inny (po uprzednim uzgodnieniu ze zleceniobiorcą): 
     i nosa            ………………………………………..………………... 

____________________________________________________________________________________________________________________________ 

Forma płatności: ���� gotówka  ���� karta obciążeniowa   ���� przelew bankowy 
____________________________________________________________________________________________________________________________ 

Sposób przeka- ���� odbiór osobisty (fakturę można odebrać w ciągu 2 tygodni od daty dostarczenia próbek, po tym czasie zostanie 

zania faktury: ona wysłana pocztą)  ���� pocztą na adres zleceniodawcy  ���� nie dotyczy 
____________________________________________________________________________________________________________________________ 

Sposób  ���� odbiór osobisty   ���� pocztą na adres zleceniodawcy  
przeka- 
zania  telefonicznie pod numer:2    na adres E-mail (PDF):2  
wyniku: 
  ……………………………….  …………………………………… 
Wynik zostanie przekazany po przedstawieniu dowodu uiszczenia opłaty (jeśli umowa nie stanowi inaczej). 
____________________________________________________________________________________________________________________________ 
Metodyka badań: procedura PB/PCR-113 
Informacje dotyczące zlecenia uzyskane w trakcie realizacji zlecenia posiadają klauzulę poufności.  
Zleceniodawca oświadcza, że dostarczona przez niego próbka została pobrana i transportowana zgodnie z aktualnymi wytycznymi Krajowego Ośrodka ds. 
Grypy NIZP – PZH dotyczącymi pobierania, przechowywania i transportu materiałów klinicznych przeznaczonych do badań diagnostycznych oraz z 
„Wytycznymi dotyczącymi zlecania, pobierania, oznakowania, przechowywania, transportowania i rejestrowania próbek materiału klinicznego do badań 
PCR” dostępnymi na stronie internetowej wsse.waw.pl.  
Zleceniodawca został poinformowany, że zgodnie z Ustawą z dn. 05.12.2008r o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. 
U. z 2016r., poz. 1866) Laboratorium ma obowiązek zgłaszania wyników dodatnich do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego 
Klient ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 14 dni od daty otrzymania sprawozdania z badań.  
1włączenie do zlecenia danych osobowych pacjenta wynika z Ustawy z dnia 5 grudnia 2008r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych 
u ludzi (Dz. U. z 2016r., poz. 1866) oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 stycznia 2009r. w sprawie standardów jakości dla medycznych 
laboratoriów diagnostycznych i mikrobiologicznych (Dz. U. 2009, 22, 128)  
2Zleceniodawca oświadcza, iż wyraża zgodę na udzielenie informacji o wyniku badania pod wskazanym numerem telefonu / przesłanie sprawozdania 
z badania pod wskazany adres E-mail. 
3Aktualny status wydania procedur badawczych dostępny jest na stronie internetowej www.wsse.waw.pl 
 

Zleceniodawca - data/podpis/pieczęć Osoba dokonująca przeglądu zlecenia (Wypełnia WSSE w W-wie) 
 


