
INFORMACJE NA TEMAT BADAŃ  

DO CELÓW SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNYCH 

 

Zgodnie z Art. 6. Ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń 

i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. Nr 234. poz. 1570 z późń. zm.) obowiązkowym badaniom 

sanitarno-epidemiologicznym, określonym na podstawie art. 10 ust. 2 pkt 2, podlegają: 

1) podejrzani o zakażenie lub chorobę zakaźną; 

2) noworodki, niemowlęta i kobiety w ciąży, podejrzane o zakażenie lub chorobę 

zakaźną mogącą się szerzyć z matki na płód lub dziecko; 

3) nosiciele, ozdrowieńcy oraz osoby, które były narażone na zakażenie przez styczność 

z osobami zakażonymi, chorymi lub materiałem zakaźnym; 

4) uczniowie, studenci i doktoranci kształcący się do wykonywania prac, przy 

wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia lub choroby 

zakaźnej na inne osoby; 
 

UWAGA: Uczniowie, studenci, doktoranci kierowani są nieodpłatnie na badania laboratoryjne do celów 

sanitarno-epidemiologicznych przez szkołę lub uczelnię za okazaniem skierowania opatrzonego pieczęcią 

i podpisem osoby upoważnionej do kierowania na w/w badania.   

5) osoby podejmujące lub wykonujące prace, przy wykonywaniu których istnieje 

możliwość przeniesienia zakażenia lub choroby zakaźnej na inne osoby. 

 

Na obowiązkowe badania sanitarno-epidemiologiczne kieruje: 

1) osoby, o których mowa w pkt 1-3 - właściwy dla ich miejsca pobytu państwowy 

powiatowy inspektor sanitarny; 

2) osoby, o których mowa w pkt 4 - kierujący szkołą albo rektor uczelni lub osoba 

przez nich upoważniona; 

3) osoby, o których mowa w pkt 5 - pracodawca albo zlecający wykonanie prac. 

 

Badanie do celów sanitarno-epidemiologicznych w Oddziale laboratoryjnym PSSE 

w Skierniewicach wykonywane są pod kątem zakażenia drogą pokarmową  pałeczkami duru 

brzusznego, durów rzekomych A, B, C oraz innymi pałeczkami Salmonella i Shigella 

wywołującymi stany chorobowe.  

W przypadku tych zakażeń istnieje możliwość czasowego nosicielstwa.  

Badania do celów sanitarno-epidemiologicznych przeprowadza się przed podjęciem pracy, 

rozpoczęciem nauki lub ponownym podjęciem pracy lub nauki po przebyciu zakażenia 

pałeczkami duru brzusznego, durów rzekomych A,B,C oraz innymi pałeczkami Salmonella 

i Shigella.  



O częstotliwości i zakresie  badań decyduje lekarz gdyż to on wydaje orzeczenie lekarskie: 

1) o zdolności do wykonywania prac, przy wykonywaniu których istnieje możliwość 

przeniesienia zakażenia lub choroby zakaźnej na inne osoby; 

2) o czasowych lub trwałych przeciwwskazaniach do wykonywania prac, przy 

wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia lub choroby 

zakaźnej na inne osoby 

 

Badanie na nosicielstwo pałeczek Salmonella i Shigella obejmuje trzykrotne badanie kału. 

 W Punkcie Przyjęcia Próbek (parter PSSE w Skierniewicach Skierniewice 

ul. J. Piłsudskiego 33) można otrzymać zestawy transportowe do pobrania próbek kału - 3 szt. 

(probówka z podłożem transportowym typu Amies i jałową wymazówką) wraz z instrukcją. 

 

 

 

Sposób pobrania próbek. 

Kał należy pobrać w trzech kolejno następujących po sobie dniach powtarzając poniższe 

czynności w każdym dniu.  

 Rozpakować zestaw i zdjąć korek z probówki z żelowym podłożem. Trzymając 

wymazówkę za korek pobrać wymazówką wymaz z kału. W tym celu należy ją 

włożyć do oddanego kału (jedynie do wysokości watki) i kilkakrotnie obrócić.  

 Następnie umieścić w probówce z podłożem, zamknąć szczelnie i opisać na etykiecie 

(nazwisko, imię, data i godzina pobrania). 

 Probówki przechowywać w chłodnym miejscu i zabezpieczyć przed dostępem osób 

trzecich.  

Pobrane próbki  należy dostarczyć do Laboratorium  najpóźniej w ciągu 72 godzin od godziny 

pobrania pierwszej próbki.  

 

 Próbki w kierunku badań na nosicielstwo  przyjmowane są od poniedziałku do środy 

w godzinach 7.30 – 11.00  w Punkcie Przyjęcia Próbek  PSSE w Skierniewicach.   

 Maksymalna ilość osób obsługiwanych dziennie (badanych na nosicielstwo 

Salmonella, Shigella) – 30 osób 



Podczas rejestracji badań wypełniane jest zlecenie i uzgodnienia z klientem.   

Niezbędne jest podanie danych osobowych oraz numeru PESEL.  

W przypadku braku nr PESEL podać należy numer identyfikacyjny innego dokumentu, na 

podstawie którego jest możliwe ustalenie danych osobowych (np. serię i numer paszportu). 

Opłaty za badania w wysokości 87,00 zł (za 3 próbki) można dokonać w kasie PSSE 

w Skierniewicach. Na życzenie klienta wydawane są faktury. 

 

Uwaga:  

Próbki nieprawidłowo opisane  nie będą przyjmowane do badań.  

Badań nie należy wykonywać w trakcie antybiotykoterapii. 

Sprawozdania z badań można odbierać w Punkcie Przyjęcia Próbek po kilku dniach  

(maksymalnie do tygodnia) w godzinach 13.00 - 15.00.  

Istnieje możliwość upoważnienia osoby trzeciej do odbioru wyników.  

Druk można otrzymać w Punkcie lub wypisać odręcznie. 

Z wynikami badań należy udać się do lekarza medycyny pracy lub do lekarza 

podstawowej opieki zdrowotnej w celu wydania orzeczenia lekarskiego. 

 

Dla osób które wykonywały badanie w PSSE w Skierniewicach  istnieje możliwość wydania 

nieodpłatnie odpisu wyników badań z ostatnich 5 lat (kopia za zgodność z oryginałem). 

 


