Obowi zuje od dnia 28.03.2011 r.
Oddział Laboratoryjny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Słupsku
Laboratorium Mikrobiologii i Parazytologii

Instrukcja post powania z próbkami kału
przez terenowo wła ciwe PSSE
Dotyczy próbek kierowanych do badania w kierunku obecno ci drobnoustrojów chorobotwórczych
przez Powiatowe Stacje Sanitarno-Epidemiologiczne.
Próbki badane przez Laboratorium Mikrobiologii i Parazytologii PSSE w Słupsku
1. Pracownik terenowo wła ciwej PSSE zaopatruje osob maj c podda si badaniu
w odpowiedni liczb pojemników lub zestawów transportowych (w zale no ci od
planowanego sposobu dostarczenia próbek do bada ), dokumenty opracowane przez PSSE
w Słupku (Karty badania laboratoryjnego kału F5/I-04/PO-03 i Instrukcj pobierania
i dostarczania próbek kału na nosicielstwo pałeczek Salmonella i Shigella) oraz informuje j
o sposobie pobierania próbek oraz dniach i godzinach przyjmowania próbek w miejscowej
PSSE i dniach transportu próbek do laboratorium badawczego.
2. Osoba odpowiedzialna w danej PSSE za przyj cie próbek zobowi zana jest do sprawdzenia
stanu pojemnika/zestawu transportowego, ilo ci materiału oraz poprawno ci wypełnienia
Karty badania laboratoryjnego kału, na której otacza kółkiem zapis Bez uwag i podpisuje
si . W przypadku niepełnego wypełnienia Karty, dane s uzupełniane, a gdy ogl dziny daj
wynik negatywny, pracownik PSSE dokonuje adnotacji na Karcie (pojemnik uszkodzony,
za mało materiału itp. zako czonej podpisem), próbk przyjmuje do likwidacji, a osob
dostarczaj c próbk informuje o konieczno ci powtórnego pobrania próbki w prawidłowy
sposób. Ocena diagnostyczn próbki, pod k tem przydatno ci do bada przeprowadzaj
pracownicy Laboratorium Mikrobiologii i Parazytologii PSSE w Słupsku.
3. Pojemnik/zestaw transportowy z kałem ma by szczelnie zamkni ty i owini ty, starannie
zło on Kart .., przymocowan do pojemnika za pomoc gumki recepturki.
4. W przypadku wyst pienia ogniska zaka enia, próbki nale y pobra mo liwie najszybciej jak
to jest mo liwe, wkrótce po wyst pieniu objawów, przed ewentualnym przyj ciem leków.
Kał (grudk wielko ci wi ni lub około 5 ml, gdy kał jest płynny) nale y pobra łopatk
z lu nej tre ci kałowej, szczególnie z miejsca, gdzie wyst puje krew, luz lub ropa (o ile s ),
umie ci w pojemniku i dostarczy do laboratorium w dniu pobrania (do 6 godzin).
W przypadku, gdy nie ma mo liwo ci dostarczenia próbki w dniu pobierania, kał nale y
pobra na zestaw transportowy (wymazówk z zestawu pobra grudk kału i umie ci w
podło u). Tak pobran próbk nale y przechowywa w temperaturze 2-8ºC i dostarczy do
laboratorium najpó niej w dniu nast pnym po pobraniu.
5. W przypadku badania ozdrowie ców, nosicieli czy osób z kontaktu (gdy do laboratorium
dostarczane s trzy próbki jednocze nie) kał nale y pobiera przez trzy kolejne dni. Osoba
badaj ca si winna pierwsze dwie próbki kału pobra na zestaw transportowy i przechowa
je w temperaturze 2-8ºC, a trzeci próbk pobra do pojemnika z łopatk – rano w dniu
dostarczenia próbek do badania. Je eli z jakiego powodu wszystkie trzy próbki pobierane
s na zestaw transportowy do laboratorium nale y je dostarczy w ci gu 72 godzin od
pobrania pierwszej próbki.
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