
W jaki sposób zgłosić dziecko do badania przesiewowego w trakcie 
pobytu matki w oddziale położniczym, w szpitalu znajdującym się na 
liście ośrodków biorących udział w projekcie naukowym?

1. W celu zgłoszenia udziału dziecka w badaniu niezwłocznie poinformuj prowadzącego  
na oddziale położniczym lekarza ginekologa o zainteresowaniu projektem.  
Pamiętaj, że w badaniu przesiewowym mogą wziąć udział dzieci do 7. dnia życia.

2. Formularz zgody na udział w badaniu wypełnia personel medyczny oddziału. Dokument 
musi zostać podpisany przez pełnoprawnego rodzica/opiekuna dziecka i potwierdzony 
podpisem lekarza z osobistą pieczątką.

3. Zgoda na badanie wysyłana jest przez szpital biorący udział w projekcie naukowym 
razem z próbką krwi pobraną na badania przesiewowe dziecka.

4. Wszyscy rodzice dzieci z podwyższonym ryzykiem zachorowania będą zaproszeni  
drogą telefoniczną w ciągu 4–5 tygodni przez lekarza diabetologa w celu omówienia 
dalszego postępowania.

W jaki sposób zgłosić dziecko do badania przesiewowego w trakcie 
pobytu matki w oddziale położniczym, w szpitalu spoza listy 
ośrodków biorących udział w projekcie naukowym?

1. Wydrukuj formularz zgody  na udział w badaniu  oraz zapoznaj się z treścią ulotki.  
Pamiętaj, że w badaniu przesiewowym mogą wziąć udział dzieci do 7-go dnia życia. 
Formularz zgody oraz ulotka do pobrania znajdują się na stronie: www.bezcukrzycy.com

2. Wypełnij wspólnie z lekarzem prowadzącym w oddziale formularz zgody na udział  
w badaniu: 

• Wpisz imię i nazwisko matki oraz datę urodzenia dziecka.

• Uzupełnij informację, czy w najbliższej rodzinie (dotyczy tylko rodziców i rodzeństwa 
dziecka) występuje cukrzyca typu 1.

• W miejscu „Tu nakleić etykietę z kodem” wpisz numer bibuły pobranej na badanie 
przesiewowe noworodków, który jest na wklejce w książeczce zdrowia dziecka 
(badanie przesiewowe).

• Podpisz formularz  –  dokument musi zostać podpisany przez pełnoprawnego rodzica/
opiekuna dziecka.

Instrukcja dla rodziców
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3. Poproś lekarza w oddziale o podpis z osobistą pieczątką na dokumencie zgody  
(konieczne!).

4. Poproś lekarza prowadzącego o dołączenie podpisanej zgody na udział w badaniu do  
przesyłki, w której znajduje się bibułka z próbką krwi dziecka pobraną na badania 
przesiewowe. Paczka wysyłana jest kurierem na adres: Instytut Matki i Dziecka, Zakład 
Badań Przesiewowych i Diagnostyki Metabolicznej, ul. Kasprzaka 17A, 01-211 Warszawa. 

5. Wszyscy rodzice dzieci z podwyższonym ryzykiem zachorowania będą zaproszeni drogą 
telefoniczną w ciągu 4–5 tygodni przez lekarza diabetologa w celu omówienia dalszego 
postępowania. 

W jaki sposób zgłosić dziecko do badania  
przesiewowego po  wyjściu matki ze szpitala do domu?

1. Wydrukuj formularz zgody  na udział w badaniu  oraz zapoznaj się z treścią ulotki. 
Pamiętaj, że w badaniu przesiewowym mogą wziąć udział dzieci do 7-go dnia życia. 
Formularz zgody oraz ulotka do pobrania znajdują się na stronie:  
www.bezcukrzycy.com

2. Wypełnij samodzielnie zgodę na udział w badaniu:  

• Wpisz imię i nazwisko matki oraz datę urodzenia dziecka.

• Uzupełnij informację, czy w najbliższej rodzinie (dotyczy tylko rodziców  
i rodzeństwa dziecka) występuje cukrzyca typu 1.

• W miejscu „Tu nakleić etykietę z kodem” wpisz numer bibuły pobranej na badanie 
przesiewowe noworodków, który jest na wklejce w książeczce zdrowia dziecka 
(badanie przesiewowe).

• Podpisz formularz — dokument musi zostać podpisany przez pełnoprawnego 
rodzica/opiekuna dziecka. 

3. Udaj się wraz z wydrukowanymi dokumentami i książeczką zdrowia dziecka do lekarza 
(np. w Rejonowej Przychodni Zdrowia) w celu uzyskania podpisu z pieczątką osobistą 
lekarza. 

4. Podpisaną przez lekarza zgodę na udział w badaniu prześlij mailem na adres:  
przesiew@przesiew.imid.med.pl. Oryginał dokumentu prześlij kurierem lub listem 
poleconym z potwierdzeniem odbioru na adres: Instytut Matki i Dziecka, Zakład Badań 
Przesiewowych i Diagnostyki Metabolicznej, ul. Kasprzaka 17A, 01-211 Warszawa. 

5. Pamiętaj, że badanie wykonuje się z krwi pobranej na bibułkę w ramach „Programu 
badań przesiewowych noworodków w Polsce”. Z tego powodu nie trzeba pobierać 
dodatkowo krwi od dziecka aby wziąć udział w badaniu.

6. Wszyscy rodzice dzieci z podwyższonym ryzykiem zachorowania będą zaproszeni  
drogą telefoniczną w ciągu 4-5 tygodni przez lekarza diabetologa w celu omówienia 
dalszego postępowania. 
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