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Instrukcja obowiązuje wszystkie osoby pobierające próbki do badań oraz osoby dostarczające lub przesyłające te
próbki do Laboratorium.
1. Materiał: Kał do badań mikrobiologicznych
a) metody pobierania:
w warunkach szpitalnych kał powinien być oddany do wyjałowionego basenu lub
pieluchy (u dzieci).
- w warunkach domowych do dokładnie umytego i wygotowanego lub wyparzonego
naczynia.
W przypadku badań do celów sanitarno-epidemiologicznych (nosicielstwo): ze świeżo oddanego kału za
pomocą wymazówki pobrać próbkę kału z kilku miejsc tak, aby materiał był widoczny na całej powierzchni wacika,
wprowadzić wymazówkę do probówki z podłożem transportowym, szczelnie zamknąć podpisać imieniem i
nazwiskiem, datą i godziną pobrania oraz kierunkiem badania.
-

Uwaga: próbka powinna być pobrana przed zastosowaniem antybiotyków.
b) przesyłanie/transport materiału do badań sanitarno - epidemiologicznych do Laboratorium:
-

kał na wymazówce w podłożu transportowym powinien być dostarczony do
Laboratorium w ciągu 24 godzin (przechowywany w temperaturze otoczenia).
próbki, które nie mogą być dostarczone w ciągu 24 godzin należy zabezpieczyć do czasu
transportu w chłodni (o temp. 4-7º C) i dostarczyć maksymalnie do 72 godzin. Jeżeli
transport trwa dłużej, próbki należy umieścić w pojemniku transportowym z płynem
konserwującym i dostarczyć zabezpieczone przed wyciekiem do Laboratorium.

c) do każdej próbki należy dołączyć czytelnie wypełniony druk „Zlecenie na badanie”, który wraz z
wymazówką (badania do celów sanitarno – epidemiologicznych) lub jałowym pojemnikiem
transportowym (badania diagnostyczne osób chorych) można otrzymać bezpłatnie w Punkcie
Przyjmowania Próbek w Laboratorium PSSE w Toruniu, przy ulicy Kopernika 9.
W przypadku badania prywatnego pacjent ponosi koszt badania zgodnie z cennikiem.
Dla Jednostek mających z PSSE umowy na badania, druk „Zlecenie na badanie” powinien zawierać oprócz danych
pacjenta (nazwisko i imię, wiek, adres, PESEL) pieczątkę zleceniodawcy, a w przypadku badań diagnostycznych
także pieczątkę lekarza kierującego na badanie.
Uwaga: Każdy pacjent dostarczający do Laboratorium próbkę indywidualnie jest wcześniej ustnie informowany w
Punkcie Przyjmowania Próbek przez osoby wydające pojemnik transportowy, o sposobie pobrania i przesyłania
materiału do badania.
Próbki od osób zdrowych w kierunku nosicielstwa pałeczek Salmonella i Shigella tzw. próbki „branżowe”
pobiera się trzykrotnie, w trzech kolejno następujących po sobie dniach
(Dz.U. 2006 nr 25 poz. 191; Dz. U. z 2013r., poz. 947 ze zm).
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