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  ZLECENIE BADAŃ DO RAPORTU PRISCA-5  
Ocena ryzyka wad genetycznych płodu (trisomia 21, trisomia 13/18 oraz wady cewy nerwowej) za pomocą programu 

komputerowego PRISCA-5. 

Zlecenie badań biochemicznych: 

□ dla I-go trymestru ciąży, 8-13 tydzień (zalecany pomiędzy 11-12 tyg. ciąży) – PAPP-A, wolna podjednostka βhCG* 

□ dla II-go trymestru ciąży (14-22 tydzień) – AFP, hCG, uE3* 
 UWAGA! Uzupełnienie wszystkich rubryk jest konieczne do wykonania raportu PRISCA-5 

 

DATA POBRANIA PRÓBKI DO BADAŃ BIOCHEMICZNYCH: 
 
 

DANE CIĘŻARNEJ 

IMIĘ: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

NAZWISKO: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

DATA URODZENIA: ……………………………………………   PESEL: ………………………………………………………………………………………….. 

WAGA: …………………………. kg Nr telefonu do ciężarnej: …………………………………………………………….. 

WYWIAD 

DATA OSTATNIEJ MIESIĄCZKI (LMP): ……………………………………………… WIEK PŁODU wg LMP: ………………………………... 

Cykle regularne*  □ TAK  □ NIE DŁUGOŚĆ CYKLU: ………………………………………. 

Paląca*  □ TAK □ NIE IVF*  □ TAK □ NIE 

Cukrzyca*  □ TAK □ NIE Ciąża bliźniacza*   □ TAK □ NIE 

 
PODPIS I PIECZĄTKA LEKARZA PROWADZĄCEGO CIĄŻĘ 

 

Stosowane leki: …………………………………………………………………………… 
 

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

BADANIA USG 

Wiek płodu wg USG: …………………………………………. DATA WYKONANIA BADANIA: ………………………. 

Wymiar płodu wg BPD: ……………… mm (26-56)** Wiek płodu wg BPD: ………………    DATA WYKONANIA BADANIA: ………………………. 

Wymiar płodu wg CRL: …………….. mm (38-84)** Wiek płodu wg CRL: …………………   DATA WYKONANIA BADANIA: ……………………… 

Wartość NT: ………………. mm (0,5-6,0)** DATA WYKONANIA BADANIA: …………………….... 

Kość nosowa NB* □ obecna □ nieobecna 
Załączono wynik USG (kserokopia) dostarczony przez PODPIS I PIECZĄTKA LEAKRZA WYKONUJĄCEGO USG 
pacjentkę 

Nr telefonu kontaktowego lekarza: 

……………………………………………………….............. 
PODPIS PACJENTKI 

UWAGI: 

ADRES JEDNOSTKI, NA KTÓRY NALEŻY PRZESŁAĆ RAPORT (PIECZĄTKA) 

KOD MATERIAŁU 

http://www.vitalabo.com.pl/
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INFORMACJE DLA PACJENTKI 
Raport PRISCA jest wykonywany w oparciu o dane uzyskane podczas wywiadu lekarskiego oraz na podstawie badań 
biochemicznych wykonywanych w laboratoriach Diagnostyka Sp. z o.o. na analizatorze Immulite 2000 XPi firmy SIEMENS. 

 
Każdy raport wskazujący na niskie ryzyko wystąpienia wad rozwojowych płodu musi być połączony z oceną lekarską 
potwierdzającą otrzymane dane statystyczne. 

 
Każdy raport wskazujący na wysokie ryzyko wystąpienia wad rozwojowych płodu musi być zintegrowany z dalszymi działaniami 
lekarza pozwalającymi na ostateczne ustalenie rozpoznania. Istnieje możliwość wykonania nieinwazyjnego genetycznego testu 
prenatalnego nowej generacji – SANCO, który określa bardzo dokładnie ryzyko trisomii i innych, wybranych zaburzeń 
chromosomowych u płodu. 

 
 
 

OŚWIADCZENIA: 
 

Ja, niżej podpisana oświadczam, że zapoznałam się z informacjami dotyczącymi zleconych badań, 
decyduję się na wykonanie raportu PRISCA-5 i wyrażam zgodę na pobranie krwi. 

 
 

………………………………………………… ………………………………………………………………. 
Miejscowość/data Czytelny podpis pacjentki 

 
 
 

Zgodnie z art.9 ust.2 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych 
osobowych zawartych w Zleceniu Badań do Raportu PRISCA-5 oraz przekazanej dokumentacji medycznej przez VITALABO 
Laboratoria Medyczne Sp. z o.o. lub inny podmiot upoważniony przez VITALABO Laboratoria Medyczne do wykonania raportu 
PRISCA-5. 

 
 
 

………………………………………………… ………………………………………………………………. 
Miejscowość/data Czytelny podpis pacjentki 

 
 
 
 

Jako dysponent swojej dokumentacji medycznej załączam do niniejszego zlecenia kserokopię mojego wyniku badania 

USG w celu wykonania raportu PRISCA-5.    □ TAK    □ NIE* 
 
 
 

………………………………………………… ………………………………………………………………. 
Miejscowość/data Czytelny podpis pacjentki 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Administratorem danych osobowych jest VITALABO Laboratoria Medyczne Sp. z o.o.. Osoba, której dotyczą dane osobowe przetwarzane w VITALABO 
Laboratoria Medyczne Sp. z o.o. ma prawo do tych danych oraz do kontroli ich przetwarzania. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji usług z zakresu 
diagnostyki laboratoryjnej. 


