Szczegółowy sposób pobierania i dostarczenia próbek do badań do celów
sanitarno-epidemiologicznych ( książeczki zdrowia)
Pobrane próbki do PSSE przekazujemy
w opakowaniu zasadniczym tj. 3 wymazówki z pobranym materiałem, każde opisane imieniem i nazwiskiem, datą
i godziną pobrania próbki.
1. Pobrać próbki wymazów z kału przez 3 kolejne dni w niedzielę, poniedziałek, wtorek. Ważne aby nie minęły
72h od pobrania pierwszej próbki do momentu dostarczenia próbek do punktu przyjmowania prób,
przechowując je w temperaturze 4÷8°C.
2. Pobrać próbkę wymazu z kału za pomocą jednorazowej wymazówki i umieścić ją w próbce
z podłożem transportowym

Wymaz z kału: w świeżo oddanym kale zanurzyć wymazówkę obracając nią delikatnie, zwłaszcza
w tych miejscach gdzie widoczne są pasma śluzu, krew lub ropa; wymazówkę umieścić w podłożu
transportowym; w wymazówce musi być widoczna wyraźnie grudka kału.
3. Opisać każdą próbkę z wymazu kału - wymazówkę z podłożem transportowym: imię, nazwisko, data
i godzina pobrania
4. Przechowywać szczelnie zamknięte próbki w temperaturze 4÷8°C.
Przy zdawaniu próbek należy dołączyć dokumenty:
- zlecenie na badanie,
- zgodę na przetwarzanie danych osobowych,
- do każdej z 3 próbek dołączyć wypełnione czytelnie i drukowanymi literami skierowanie „ SKIEROWANIE NA
BADANIE NOSICIELSTWA/OBECNOŚCI PAŁECZEK Salmonella-Shigella”,
- dowód wpłaty za badanie
Próbki będą przyjmowane tylko w jednym dniu tj. we WTOREK w godzinach 8:00-10:00
UWAGA Warunkiem przyjęcia próbek jest uiszczenie opłaty i okazanie dowodu wpłaty przy zdawaniu
materiału do badań.

Przed wykonaniem badania należy dokonać wpłaty na konto bankowe. Tytuł wpłaty: Trzykrotne badanie
kału oraz imię i nazwisko osoby badanej. Nr konta: NBP O/Szczecin nr 30 1010 1599 0519 9822

3100 0000.
Cennik badań:
Lp. Rodzaj badania
1.

Trzykrotne badanie na obecność pałeczek Salmonella - Shigella

Koszt
(zł)
132,00

Nie ma możliwości dokonywania wpłat gotówkowych za wykonane usługi.
W przypadku wystawienia faktury proszę o wcześniejszy kontakt telefoniczny.
Formularz zlecenia na badanie oraz druk skierowania i zgodę na przetwarzanie danych osobowych można
pobrać ze strony internetowej lub otrzymać w siedzibie PSSE w Kamieniu Pomorskim.
W wymazówkę/probówkę z podłożem transportowym należy zaopatrzyć się we własnym zakresie.
Dostępne są w aptekach, sklepach medycznych.

