Zaáącznik nr 2
WZÓR FORMULARZA ZGàOSZENIA PODEJRZENIA LUB ROZPOZNANIA ZAKAĩENIA
LUB CHOROBY ZAKAħNEJ
Pieczątka podmiotu wykonującego dziaáalnoĞü leczniczą:

ZLK-1
Zgâoszenie podejrzenia lub rozpoznania*
zakaīenia lub choroby zakaĩnej1)
Resortowy kod identyfikacyjny podmiotu2)

Adresat:
Paĕstwowy Powiatowy/Graniczny*
Inspektor Sanitarny
w ………………………………………….

Uwagi:
1) Nie dotyczy zachorowaĔ i podejrzeĔ zachorowaĔ na gruĨlicĊ, AIDS, kiáĊ, rzeĪączkĊ,
chlamydiozy przenoszone drogą páciową – zgáaszanych na innych formularzach.
2) Wypeániü zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2012 r. w
sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegóáowego sposobu ich
nadawania (Dz. U. poz. 594).
3) Wypeániü w przypadku podmiotu leczniczego niebĊdącego przedsiĊbiorcą.
*Niepotrzebne skreĞliü.

Czċğý I. Numer ksiċgi rejestrowej

Czċğý II. TERYT siedziby

Czċğý III. Podmiot tworzĆcy3)

Czċğý IV. Specjalnoğý komórki organizacyjnej

I . ROZPOZNANIE/PODEJRZENIE*
1. Kod ICD-10
–

2. Okreğlenie sâowne

3. Data (dd/mm/rrrr)
/
/

4. Podstawa rozpoznania/podejrzenia (zaznaczyü)
badania mikrobiologiczno-serologiczne
inne badania laboratoryjne

objawy kliniczne

inne (wpisaü jakie)
………………………………………………………...
przesâanki epidemiologiczne (np. zachorowanie z ogniska)

*Niepotrzebne skreĞliü.
II. DANE CHOREGO
1. Nazwisko
2. Imiċ
5. Nr identyfikacyjny innego dokumentu**

3. Data urodzenia (dd/mm/rrrr)
/
/

4. Nr PESEL

6. Pâeý (M, K)

Adres miejsca zamieszkania:
7. Kod pocztowy
8. Miejscowoğý
–
9. Gmina
10. Ulica

11. Nr domu

12. Nr lokalu

**Wypeániü w przypadku, gdy osobie nie nadano numeru PESEL, wpisując seriĊ i numer paszportu albo numer identyfikacyjny innego dokumentu, na
podstawie którego jest moĪliwe ustalenie danych osobowych.

III. INNE INFORMACJE
1. Data zachorowania/wystĆpienia pierwszych objawów (dd/mm/rrrr)
/
/
2. Szczepienia*
Tak

Nie

JeĪeli tak, podaü liczbĊ dawek i datĊ ostatniego szczepienia ..……………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
3. Nazwa i adres miejsca pracy lub nauki (dla dzieci: Īáobek, przedszkole, szkoáa) ……………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
4. Pozostaje w leczeniu ambulatoryjnym
Tak

Nie

5. Skierowano do szpitala
Tak

Nie

JeĪeli tak, podaü nazwĊ i adres szpitala
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
6. Zakaīenie szpitalne
Tak

Nie

7. Pobyt za granicĆ w okresie naraīenia
Tak

Nie

JeĪeli tak, podaü kraj(e) pobytu i datĊ przyjazdu/powrotu do Rzeczypospolitej Polskiej ………………………………………………………………....
………………………….………………………………………………………………. ….. ……………………………………………………………………..

* Dotyczy chorób, którym moĪna zapobiegaü drogą szczepieĔ.
IV. DANE ZGáASZAJąCEGO LEKARZA/FELCZERA/KIEROWNIKA SZPITALA

1. Pieczątka imienna .....................................…….… 2. Telefon kontaktowy: ...................................… 3. Podpis ...................................................

