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Karta Zlecenia Badania COVID-19 metodą serologiczną / RT-PCR1
Wypełnia osoba zlecająca badanie

1. Imię osoby badanej: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
2. Nazwisko osoby badanej: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
3. Data urodzenia: |__|__|.|__|__|.|__|__|__|__|
4. Płeć:

£ Mężczyzna

£ Kobieta

5. PESEL2: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Dokument/Paszport 2 : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

6. Adres zamieszkania osoby badanej:
Ulica3: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Kod pocztowy3: |__|__| - |__|__|__|
Miejscowość3: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Powiat3: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
7. Telefon kontaktowy osoby badanej: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
8. Adres email4: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
9. Status osoby badanej 5 :

£ Hospitalizacja £ Kwarantanna £ Nadzór epidemiologiczny

10. Miejsce pobytu osoby badanej (np. w szpitalu):
Miejscowość6: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Powiat6: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
11. Podstawa skierowania do badania:

£ kryterium epidemiologiczne

£ hospitalizacja i diagnostyka w kierunku wirusowego zapalenia płuc

£ gorączka

£ ognisko wirusowego zapalenia płuc o nieznanej etiologii

£ kaszel

£ pracownik służby zdrowia

£ duszność

£ inne (podać): ………………………………………………………………………………….

12. Lekarz zlecający badanie5 :
Imię: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Nazwisko: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Pieczęć jednostki
Wypełnia osoba pobierająca próbkę

13. Rodzaj próbki:

£ wymaz z nosogardzieli

£ aspirat przeztchawiczy (TTA)

£ wymaz z gardła i nosa

£ popłuczyny oskrzelikowo-pęcherzykowe (BAL)

£ plwocina nieindukowana

£ inne (podać): ……………………………………………………………………………….

14. Osoba pobierająca próbkę: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
15. Data i godzina pobrania próbki: |__|__|.|__|__|.|__|__|__|__|
16. Temperatura przechowywania i transportu:

|__|__|:|__|__|

£ temp. chłodni £ temp. pokojowa
Wypełnia laboratorium Genloxa

17. Data i godzina otrzymania próbki: |__|__|.|__|__|.|__|__|__|__|

|__|__|:|__|__|

18. Osoba odbierająca materiał: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
19. Stan próbki w momencie przyjęcia:

£ analiza możliwa £ analiza niemożliwa

20. Uwagi: …………………………………………………………………….…………………………………………………………………….
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4 Wymagany do przesłania wyniku dla pacjentów indywidualnych (niewymagany dla szpitali, z którymi ustalono adres email do zbiorczej wysyłki wyników)
4 Do przesłania wyniku testu. Konieczny w przypadku pacjentów indywidualnych
5 Podać jeżeli dotyczy
5 Czytelna w stopniu umożliwiającym identyfikację jednostki zlecającej badanie
6
1

2
3

1Wszystkie
2Numer

Podać jeżeli inne niż adres zamieszkania podany w pkt 6

