załącznik nr 1_PO I

ZLECENIE BADANIA
Kału

ul. Sielska 10, 60-129 Poznań
tel.: 61 862 63 15, 61 862 76 04, 61 862 63 35
e-mail: biuro@instytut-mikroekologii.pl
www.instytut-mikroekologii.pl
Bank Zachodni WBK S.A. 44 1500 1054 1210 5006 7879 0000

UWAGA - ZLECENIE PROSZĘ WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI

Dane pacjenta
Nazwisko: ..............................................................................

Imię: ........................................................................................
Płeć:

Data urodzenia: .............................. PESEL

K

lub nr dokumentu potwierdzającego tożsamość .................................................

Adres zamieszkania:

.................................................................................................................................
ulica i numer domu/mieszkania

.................................................................................................................................
kod pocztowy i miejscowość

Telefon: ................................................

Nazwisko i adres opiekuna prawnego pacjentów nieletnich: ..............................................................................................
....................................................................................................................................................................................................

Zlecam wykonanie badania

Rodzaj materiału: kał

Data i godzina pobrania materiału: ....................................................

Bakteriologia i mikologia
☐ KyberKompakt Pro

Podpis ( i pieczęć) zleceniodacy

bakteriologiczna i mikologiczna (obecność grzybów) diagnostyka kału,
z określeniem ﬂory odżywczej (Faecalibacterium prausnitzii, Akkermansia muciniphila)
UWAGA: Badanie KyberKompakt Pro wykonuje się od 2 roku życia

☐ KyberKompakt

bakteriologiczna i mikologiczna (obecność grzybów) diagnostyka kału

☐ KyberStatus

bakteriologiczna diagnostyka kału

☐ KyberMyk

mikologiczna diagnostyka kału (badanie na obecność grzybów)

Pasożyty Jelitowe

☐ Badanie kału na obecność glisty ludzkiej, tasiemca, Giardia lamblia, Cryptosporidium spp., Entamoeba histolytica
☐ Wymaz okołoodbytniczy w kierunku owsicy

Diagnostyka choroby wrzodowej żołądka
☐ Antygen Helicobacter pylori w kale

Proﬁlaktyka nowotworów jelita

☐ Marker M2PK

KyberPlus

Markery stanu zapalnego

☐ Laktoferyna
☐ Kalprotektyna*

Marker przesiąkliwości jelitowej

☐ Zonulina

* - Test jest przystosowany do oznaczania próbek od pacjentów powyżej 4 roku życia

Forma płatności
¨ gotówka
¨ karta
¨ przelew

Dane do faktury

Data i godzina
przyjęcia materiału:

¨ wysyłka pocztą
¨ osobisty
¨ wersja elektroniczna/ podać adres e-mail:

Markery funkcjonowania bariery immunologicznej

☐ Wydzielnicza immunoglobulina A (sIgA)
☐ Beta-defensyna 2
¨ faktura
¨ paragon

UWAGA: w celu wysyłki wyniku mailem wymagany uzupełniony numer PESEL.

..................................................................
¨ przez upoważnioną osobę (imię i nazwisko, numer dowodu osobistego):
.................................................................................................................
¨ wersja elektroniczna dla lekarza, dietetyka/ podać adres e-mail:
.................................................................................................................
Firma/Imię i nazwisko
Ulica i nr domu/mieszkania
Kod pocztowy i miejscowość
NIP
Uwagi laboratorium:

................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
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WYWIAD CHOROBOWY

UWAGA: Przeciwwskazaniem do badania mikrobiologicznego/parazytologicznego jest antybiotykoterapia/przyjmowanie leków
przeciwgrzybiczych lub przeciwpasożytniczych aktualnie/w ostatnich 4 tygodniach, chyba że lekarz zadecyduje inaczej.

Choroby o podłożu autoimmunologicznym :
¨ choroba Hashimoto
¨ zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa
(choroba Bechterewa)
¨ toczeń rumieniowaty układowy (SLE)
¨ sarkoidoza
¨ nefropatia IgA (krwiomocz nawracający)
¨ stwardnienie rozsiane
¨ reumatoidalne zapalenie stawów (RZS)
¨ choroba Leśniowskiego - Crohna
¨ wrzodziejące zapalenie jelita grubego (colitis
ulcerosa)
¨ łuszczyca
¨ inna (jaka) ………………...............................

Dolegliwości ze strony układu pokarmowego:
¨ zespół jelita drażliwego
¨ biegunki o nieokreślonej etiologii
¨ zaparcia
¨ wzdęcia
¨ kamica żółciowa
¨ choroby trzustki
¨ choroby wątroby
¨ stwierdzona celiakia
¨ stwierdzona nietolerancja laktozy
(potwierdzona genetycznie lub wodorowym
testem oddechowym)
¨ SIBO (zespół przerostu mikroﬂory jelita
cienkiego)

Choroby zakaźne:
¨ borelioza

Nawracające infekcje:
¨ zapalenie pęcherza moczowego
¨ zapalenie zatok
¨ zapalenie migdałków
¨ zapalenie ucha środkowego
¨ zapalenie oskrzeli
¨ POChP
¨ astma oskrzelowa niealergiczna
¨ infekcje górnych dróg oddechowych
¨ nieżyt nosa

Choroby zapalne skóry:
¨ trądzik (nie różowaty)
¨ czyraki, ropnie skóry
¨ ropne zapalenie skóry
Choroby alergiczne i atopowe:
¨ atopowe zapalenie skóry
¨ egzema (kontaktowa, alergiczna,
nieokreślona)
¨ pokrzywka alergiczna
¨ nadwrażliwość pokarmowa (alergia,
nietolerancja)
¨ katar sienny (nieżyt nosa spowodowany
pyłkami)
¨ alergiczny nieżyt nosa nie spowodowany
pyłkami
¨ astma alergiczna

Zakażenia grzybicze:
¨ kandydoza przewodu pokarmowego
¨ grzybice skóry
¨ kandydoza narządów płciowych
Choroby endokrynologiczne:
¨ cukrzyca typu I
¨ cukrzyca typu II

Zaburzenia neurorozwojowe:
¨ Zaburzenia ze spektrum autyzmu
¨ Zespół nadpobudliwości psychoruchowej
(ADHD)

Choroby nowotworowe:
¨ Jakie?........................................................

AKTUALNE LECZENIE:
¨ Antybiotykoterapia w ostatnich 3 miesiącach
¨ Chemioterapia w ostatnich 6 miesiącach
¨ Radioterapia w ostatnich 6 miesiącach

Stosowanie probiotyków:
¨ Tak
¨ Nie
Preparat ……………………………………………

INFORMACJE DODATKOWE:
¨ ciąża (tydzień) .......................................
¨ karmienie piersią
Ja, niżej podpisany oświadczam, że zapoznałem się z informacjami dotyczącymi zleconych badań oraz otrzymałem satysfakcjonujące mnie odpowiedzi na zadane pytania i wyrażam dobrowolnie zgodę na udział w tym badaniu.
Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Instytut Mikroekologii w celu świadczenia przez Instytut Mikroekologii usług medycznych. Przetwarzanie danych osobowych, jak również wyrażenie
niniejszej zgody podlega przepisom ustawy z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity - Dz.U. z 2015 r., poz.2135 ze zm).
Wyrażam zgodę na wykorzystanie wyników moich badań do celów naukowych, z zachowaniem warunków anonimowości.

...............................................................................
Miejscowość/ data

................................................................................
Czytelny podpis

POUCZENIE: Zgodnie z art.24 ust. 1 ustawy z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2015r., poz.2135 ze zm) informuje się, iż: 1 Administratorem Państwa danych osobowych jest Instytut Mikroekologii z siedzibą w Poznaniu przy
ul. Sielskiej 10. 2. Celem zbierania danych osobowych jest świadczenie usług medycznych. 3. Dane osobowe służą jedynie Administratorowi i nie są przekazywane żadnym innym podmiotom. 4. Mają Państwo prawo do wglądu w zebrane
Państwa dane osobowe, jak również do poprawy, sprostowania oraz aktualizacji danych osobowych. 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

