
Próbki, które można użyć w badaniu ojcostwa
Wymaz z błony śluzowej policzka jest standardową próbką do 
prywatnego i sądowego testu na ojcostwo. Pobiera się go prosto, 
szybko i bezpiecznie, w niecałą minutę. Mogą Państwo umówić się 
na pobranie próbek do przychodni REVITA-LAB w Białymstoku, 
w której zlokalizowany jest Główny Punkt Pobrań Podlaskiego 
Centrum Genetyki LabGen. Pobranie możemy przeprowadzić 
nawet w dniu umówienia wizyty.

Rejestracja na pobranie próbek

Jeśli są Państwo zainteresowani umówieniem wizyty w przychodni  
wystarczy:

• dzwoniąc na numer (85) 871 08 80, 570 423 011
• napisać na adres e-mailowy 

biuro@laboratoriumgenetyczne.pl                     
• Napisać na czacie na naszej stronie internetowej 

laboratoriumgenetyczne.pl

Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 17.30 
Rejestracja telefoniczna jest czynna codziennie 
(również w weekendy i święta) od 8.00 do 21.00.

Na pobranie próbek do badania na ojcostwo mogą się również 
Państwo umówić telefonicznie do przychodni w Augustowie 
i w Suwałkach.

Jak przygotować się do pobrania 
próbek do testu na ojcostwo 
w przychodni?

Rejestracja
570-423-011

Poniedziałek-Piątek
8:00 - 17:30

ADRES 
BIAŁYSTOK, Ul. 1000-lecia Państwa Polskiego 10/21

(Centrum Zdrowia Ursynów)



Podczas umawiania wizyty prosimy o podanie 
następujących informacji:

1.Rodzaj badania, który chcieliby Państwo zrealizować
Może to być test na ojcostwo dla własnej informacji (prywatny) 
lub na potrzeby postępowania sądowego. Ten drugi wymaga 
formalnych procedur m.in. obecności lekarza lub diagnosty.
 
2.Imienia,  nazwiska i numeru telefonu osoby zamawiającej 
Pozwoli to nam na swobodny kontakt z Państwem. Zapewniamy 
jednocześnie, że wszystkie dane osobowe są u nas całkowicie 
bezpieczne. 
 
3.Terminu wizyty, który najbardziej by Państwu odpowiadał
Prosimy o podanie konkretnego dnia i godziny, 
w której mogliby Państwo przyjść do przychodni na pobranie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Przygotowanie do pobrania wymazów 
– o czym należy pamiętać? 

Test na ojcostwo jest badaniem, które nie wymaga żadnych 
specjalnych przygotowań. Prosimy jednak, żeby przynajmniej 
na 2 godziny przed pobraniem próbek:
 

è  Nie spożywać żadnych posiłków 
• Nie pić słodzonych napojów, typu sok, cola itp. 
          Można pić jedynie czystą wodę, gdyż ma ona charakter                 
          obojętny 
• Nie żuć gumy
• Nie palić papierosów

Osoby przyjmujące leki nie muszą ich odstawiać w dniu pobrania, 
gdyż w żaden sposób nie wpływają one na wiarygodność wyniku. 
Czynniki takie jak wiek, czy stan zdrowia również nie są w tym 
przypadku istotne.



Sądowe badanie ojcostwa 
– jakie dokumenty zabrać?
 
Jednym z obowiązkowych elementów przy sądowym ustalaniu 
ojcostwa jest potwierdzenie tożsamości wszystkich badanych osób. 
Jeśli więc zdecydowali się Państwo na ten rodzaj badania, uprzejmie 
prosimy o przyniesienie ze sobą aktualnych dowodów osobistych 
(w przypadku osób dorosłych), jak również skróconego odpisu aktu 
urodzenia dziecka (w przypadku osoby poniżej 18 roku życia). 
Za ich pomocą będziemy mogli zweryfikować Państwa dane 
osobowe, a potem spokojnie przystąpić do sporządzania wymazów. 

Po przygotowaniu wymazów u wszystkich osób 
uczestniczących w teście prosimy o uiszczenie opłaty 
za pobranie próbek, która stanowi jednocześnie pierwszą 
część opłaty za badanie.

Jak wygląda pobranie wymazu z policzka?

Narzędziem służącym do pobrania wymazów z policzka jest 
wymazówka, czyli długa sterylna „pałeczka”, która z jednej 
strony ma specjalną bawełnianą główkę. 
Na każdego Pacjenta przewidziane są dwie takie wymazówki 
(zdjęcie obok), gdyż wymaz pobierany jest z obu policzków – 
lewego i prawego. 

Zanim osoba z personelu medycznego rozpocznie pobieranie od 
Państwa wymazów, ubierze najpierw ochronne rękawiczki, co ma na 
celu zabezpieczenie wymówek przed zanieczyszczeniem jej własnym 
DNA.  

Następnie poprzez płynne pocieranie końcem wymazówek 
o wewnętrzną stronę obu policzków pobierze wymazy od 
wszystkich osób biorących udział w teście.  Potrwa to nie więcej 
niż pół minuty (u jednej osoby) i będzie dla Państwa całkowicie 
bezpieczne i bezbolesne.



Jak wypisać kwestionariusz zlecenia badania 
ojcostwa?

W przychodni otrzymają Państwo specjalny formularz zlecenia 
badania ojcostwa, który prosimy wypełnić. W razie potrzeby 
pomoże w tym Państwu personel medyczny. 

Uczestnictwo osoby niepełnoletniej wymaga pisemnego 
oświadczenia, że prawni opiekunowie dziecka wyrazili zgodę 
na jego udział w badaniu. 

Formularz standardowego testu na ojcostwo wymaga podania 
takich informacji jak imię, nazwisko, płeć czy numer pesel.

Jeśli jednak ważna jest dla Państwa dyskrecja, wówczas mogą 
Państwo wybrać test anonimowy, w którym jego uczestnicy zostają 
opisani tylko jako: „domniemany ojciec” i „dziecko”.

Kiedy i jak zostaną Państwo 
powiadomieni o wyniku

Czas oczekiwania na wynik badania ojcostwa dla własnej wiedzy 
wynosi 5 – 7 dni roboczych, w przypadku badania realizowanego 
na potrzeby sądu wynosi on ok. 10 dni roboczych. 

Państwa bezpieczeństwo jest dla nas sprawą priorytetową. Dlatego 
też wszystkim naszym Pacjentom zapewniamy pełną ochronę 
danych osobowych. Zanim przystąpimy do przekazania informacji 
o wyniku badania, najpierw sprawdzamy, czy skontaktowaliśmy się 
z właściwą osoby. W tym celu prosimy ją o podanie hasła dostępu, 
które wpisała wcześniej w dokumentach zlecenia.



Formę kontaktu z nami mogą wybrać Państwo 
samodzielnie, poprzez znaczenie odpowiedniej opcji 
w formularzu. Wśród dostępnych wariantów można wybrać 
następujące opcję (nawet wszystkie jednocześnie):

• Listownie (pocztą tradycyjną, 
 kurierem, w wybranym urzędzie pocztowym)
• Telefonicznie
• E-mailowo

Zachęcamy jednak, aby zawsze wpisywać swój numer 
telefonu. Dzięki temu będą Państwo mogli otrzymać wynik szybko 
i wygodnie – telefonicznie.

Na formularzu znajdą również Państwo opcję dyskretnej wysyłki 
rezultatu badania. W takim przypadku mają Państwo pewność, że 
nikt nie zorientuje się co zawiera przesyłka – nie umieścimy na niej 
ani logo, ani pieczątki laboratorium.

W jaki sposób opłacić badanie?

Opłaty za badanie dokonują Państwo w dwóch częściach: 
• I cześć - w wysokości 100 –150 zł (w zależności od tego czy jest 
to badanie prywatne czy sądowe) regulują Państwo jeszcze 
w przychodni, zaraz po pobraniu próbek. 
• II część - przelewają Państwo (do 2 dni po pobraniu) 
bezpośrednio na konto banków Centrum Genetyki LabGen. Można 
to zrobić na poczcie, za pomocą internetowego konta bankowego 
lub w systemie DotPay. 



Badanie ojcostwa można opłacić w ratach 0%

Dla Państwa komfortu wprowadziliśmy wygodny system płatności 
ratalnych, również bez żadnych odsetek!  Decyzję kredytową 
wydajemy w kilka minut. Wystarczy pozostawić swój numer 
telefonu, a konsultant oddzwoni do  Państwa i określi zdolność 
kredytową. Z systemu ratalnego mogą Państwo skorzystać nawet 
jeśli posiadają tylko umowę cywilno – prawną (nie wymagamy 
umowy o pracę). Formalności mogą Państwo załatwić drogą 
telefoniczną, a umowę kredytową dostarczy kurier – nie trzeba 
udawać się w tym celu do banku.

Jakich informacji dostarcza wynik testu na ojcostwo? 

Oprócz jednoznacznej informacji o potwierdzeniu lub wykluczeniu 
ojcostwa, wynik badania jest  zawsze poszerzony o następujące 
dane:

• Słowną interpretacje wyniku
• Profile genetyczne badanych 
• Rezultat analizy statystycznej 
• Opinię biegłego sądowego – przy teście sądowym

Częste pytania

1.Umówiłem się na pobranie czy mogę z niego 
zrezygnować?
Tak, z pobrania mogą Państwo zrezygnować w każdej chwili. 
Prosimy jednak wcześniej powiadomić nas o tym, że nie stawią 
się Państwo na badanie. Dzięki temu inni Pacjenci będą mogli 
skorzystać z Państwa terminu.

2. Czy to ze mam infekcję wpłynie 
na końcowy wynik badania?
Nie. Stan zdrowia pacjenta nie ma wpływu na to, jaki będzie wynik 
badania. Jeśli zażywają jednak Państwo tabletki do ssania, np. 
z powodu bólu gardła, prosimy na 2 godziny przed pobraniem 
wymazów już ich nie przyjmować. 

3. Czy to, że palę papierosy będzie miało znaczenie 
dla wyniku testu na ojcostwo? Nie. DNA nie zmienia się pod 
wpływem nikotyny i  jakichkolwiek innych substancji czy używek. 
Prosimy jednak, aby na 2 godziny przed pobraniem nie palić 
papierosów, gdyż może to spowodować, że uzyskanie profilu 
genetycznego będzie niemożliwe. Pracownicy przychodni mają 
ponadto prawo odmówienia pobrania próbek od osób, które zgłosiły 
się na pobranie w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub 
narkotyków.



4. Czy przed pobraniem wymazów z policzka mogę umyć 
zęby? 
Tak, umycie zębów nie jest w tym przypadku zabronione, prosimy 
jednak zrobić to co najmniej na 2 godziny przed planowanym 
pobraniem wymazów. 

5. Chcę wykonać test na ojcostwo, czy potrzebuję 
do tego skierowania?
Nie. Do zlecenie testu na ojcostwo nie jest potrzebne skierowanie. 
Takie badania wykonujemy na zlecenie osób prywatnych lub na 
zlecenie sądu. 

6. Czy zamawiając badanie muszę podać cel analizy? 
Nie. Nie ma najmniejszej potrzeby informowania osoby przyjmującej 
zlecenie o celu badania. Zawsze wykonujemy tylko jeden test, który 
może dać dwa warianty wyniku: potwierdzić biologiczne ojcostwo 
na ponad 99,99%, albo wykluczyć ojcostwo ze 100% pewnością. 
Nie istnieje test tylko na wykluczenie, albo tylko na potwierdzenie 
ojcostwa.

7. Czy zlecając test na ojcostwo mogę 
liczyć refundację NFZ? 
NFZ refunduje tylko badania czysto medyczne, a testy na ojcostwo 
do takich badań nie należą.  Obowiązek pokrycia kosztów 
związanych z ich wykonaniem spoczywa więc przeważnie na samym 
zleceniodawcy. Jeśli badanie prowadzone jest na zlecenie z sądu,  
wtedy ewentualnie opłata za badanie może zostać przerzucona na 
Skarb Państwa, np. w przypadku, gdy dziecko przebywa w ośrodku 
opiekuńczym, lub gdy trudna sytuacja bytowa rodziców nie pozwala 
im na  opłacenie badania. Niekiedy sąd sam decyduje o rozdzieleniu 
kosztów realizacji badania  po równi między jedną i drugą stronę.



8. Jak wygląda badanie ojcostwa w laboratorium? 
Gdy próbki trafią już do oddziału laboratoryjnego zastają w nim 
najpierw odpowiednio zakodowane, co pozwala wyeliminować 
ryzyko pomyłki próbek oraz umieszczone w komputerowej bazie 
danych. Następnie tak przygotowane próbki analizuje się już pod 
kątem biologicznego ojcostwa. Jest to skomplikowany, wielofazowy 
proces. Każda taka analiza musi być oczywiście odpowiednio 
udokumentowana. Pełna dokumentacja medyczna przechowywana 
jest później w archiwum, w sposób zgodny z wytycznymi zawartymi 
w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 10 sierpnia 2001 roku, 
regulującym zasady przechowywania dokumentacji medycznej.

Chcieliby Państwo dowiedzieć się więcej? 
Zapraszamy do kontaktu

Jeśli mają Państwo pytania,  zachęcamy do kontaktu z nami. 
Doradzimy i pomożemy. Można się z nami skontaktować 
w następujący sposób: 

 Telefonicznie:(85) 871 08 80, 570 423 011
 E-mailowo: biuro@laboratoriumgenetyczne.pl
 Na anonimowym czacie na naszej 

    stronie internetowej laboratoriumgenetyczne.pl

Powyższy poradnik został napisany przez: Podlaskie Centrum 
Genetyki LabGen
Więcej informacji znajdą Państwo na stronach naszego serwisu: 
laboratoriumgenetyczne.pl


