
 

 

   Za cznik nr 2 

WZÓR FORMULARZA ZG OSZENIA PODEJRZENIA LUB ROZPOZNANIA ZAKA ENIA  

LUB CHOROBY ZAKA NEJ  
Piecz tka podmiotu wykonuj cego dzia alno  lecznicz : 

ZLK-1 
Zg oszenie podejrzenia lub rozpoznania* 

zaka enia lub choroby zaka nej1) 

Adresat: 
Pa stwowy Powiatowy/Graniczny* 
Inspektor Sanitarny  
 
w …………………………………………. 
 
 

Resortowy kod identyfikacyjny podmiotu2) 
  

Cz  I. Numer ksi gi rejestrowej     
 

            
 

Cz  II. TERYT siedziby   
 

       
 

Cz  III. Podmiot tworz cy3) 
 

  
 

Cz  IV. Specjalno  komórki organizacyjnej    
    

 

Uwagi:  
1) Nie dotyczy zachorowa  i podejrze  zachorowa  na gru lic , AIDS, ki , rze czk , 
chlamydiozy przenoszone drog  p ciow  – zg aszanych na innych formularzach.  
2) Wype ni  zgodnie z rozporz dzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2012 r. w 
sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegó owego sposobu ich 
nadawania (Dz. U. poz. 594). 
3)  Wype ni  w przypadku podmiotu leczniczego nieb d cego przedsi biorc . 
*Niepotrzebne skre li . 

I . ROZPOZNANIE/PODEJRZENIE* 
 

1. Kod ICD-10                2. Okre lenie s owne                                                                                              3. Data (dd/mm/rrrr)  
   –                             /   /     

  
4. Podstawa rozpoznania/podejrzenia (zaznaczy )  
 

 badania mikrobiologiczno-serologiczne        objawy kliniczne        inne (wpisa  jakie) 
     ………………………………………………………...  
 inne badania laboratoryjne  przes anki epidemiologiczne  (np. zachorowanie z ogniska)                         

*Niepotrzebne skre li . 
II.  DANE CHOREGO 
1. Nazwisko 

                              
2. Imi                                                                                                   3. Data urodzenia (dd/mm/rrrr)       4. Nr PESEL 

                       /   /                 
5. Nr identyfikacyjny innego dokumentu**       6. P e  (M, K)                             

                 
Adres miejsca zamieszkania: 
7. Kod pocztowy        8. Miejscowo  

  –                              
9. Gmina 

                              
10. Ulica                                                                                                                                                           11. Nr domu     12. Nr lokalu              

 
**Wype ni  w przypadku, gdy osobie nie nadano numeru PESEL, wpisuj c seri  i numer paszportu albo numer identyfikacyjny innego dokumentu, na 
podstawie którego jest mo liwe ustalenie danych osobowych. 

                                        



 

 

III.   INNE INFORMACJE    
1. Data zachorowania/wyst pienia pierwszych objawów (dd/mm/rrrr)   

  /   /     

2. Szczepienia* 
 Tak  Nie 

Je eli tak, poda  liczb  dawek i dat  ostatniego szczepienia ..……………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

3. Nazwa i adres miejsca pracy lub nauki (dla dzieci: obek, przedszkole, szko a) …………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

4. Pozostaje w leczeniu ambulatoryjnym 
    Tak  Nie 

5. Skierowano do szpitala 
 Tak  Nie 

Je eli tak, poda  nazw  i adres szpitala 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

6. Zaka enie szpitalne 
 Tak  Nie 

7. Pobyt za granic  w okresie nara enia 
 Tak  Nie 

Je eli tak, poda  kraj(e) pobytu i dat  przyjazdu/powrotu do Rzeczypospolitej Polskiej ………………………………………………………………....    
………………………….………………………………………………………………. ….. ……………………………………………………………………..    

                                                                                          
* Dotyczy chorób, którym mo na zapobiega  drog  szczepie . 
IV. DANE ZG ASZAJ CEGO LEKARZA/FELCZERA/KIEROWNIKA SZPITALA 
 
  
 
 
 
1. Piecz tka imienna .....................................…….… 2. Telefon kontaktowy: ...................................… 3. Podpis ................................................... 

 
 

                


