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Załącznik nr 27 do PZ-PL-02 

 
 
 

I POBIERANIE KRWI DO BADANIA BAKTERIOLOGICZNEGO 
 
1. Opis postępowania 

1.1. Zasady ogólne: 

a) Prawdopodobieństwo wykrycie czynnika etiologicznego zdecydowanie wzrasta, gdy dokona się 
pobrania krwi na posiew przed włączeniem antybiotykoterapii. 

b) Duże znaczenie dla powodzenia izolacji drobnoustroju wywołującego zakażenia ma ogólna objętość 
krwi pobranej na posiew. 

c) U pacjentów dorosłych z sepsą lub podejrzeniem sepsy należy, przed podaniem antybiotyku, pobrać 
jednocześnie dwa posiewy krwi z dwóch różnych nakłuć np. z prawej i lewej rąki. Jeśli w kolejnych 
dobach po włączeniu antybiotykoterapii chory nadal gorączkuje należy,  w drugiej i trzeciej dobie od 
podanie pierwszej dawki antybiotyku, wykonać kolejne posiewy pobierając krew jednocześnie do  
dwóch zestawów, z różnych nakłuć, w każdym dniu. 

d) Od dorosłych należy pobierać 20 ml krwi/zestaw wprowadzając po 10 ml do 2 butelek (tlenowa + 
beztlenowa) Wykonanie jednego badania bakteriologicznego krwi wymaga więc pobrania 40ml . 

e) U noworodków i dzieci zaleca się jednoczesne wykonanie minimum dwóch pobrań z różnych nakłuć 
w ilościach zależnych od wagi dziecka. Ilości te podano w tabeli zamieszczonej niżej. 

f) Posiewy krwi od  pacjentów u których po podaniu antybiotyków uzyskano początkowo noramlizacją 
temperatury  ale po 2-3 dobach nastąpił ponowny jej wzrost, badanie bakteriologiczne należy 
prowadzić według schematu opisanego wyżej traktując tę sytuację jako nowy epizod sepsy. 

g) Od chorych z IZW lub podejrzeniem IZW   pobrać trzy razy po dwa zestawy w ciągu 3 godzin. przed 
podaniem antybiotyków 

h) Od chorych z gorączką o nieznanej etiologii pobrać trzy razy po dwa zestawy w ciągu 24 godz. 

i) Od chorych z sepsą odcewnikową jeden pobrać jeden zestaw z oddzielnego nakłucia żyły i po jednym 
zestawie z każdego cewnika żylnego lub tętniczego. 

j) Jeśli to możliwe, pobrać krew przy narastaniu temperatury, około 30 minut przed osiągnięciem 
szczytu gorączki, kiedy to ilość bakterii we krwi jest największa. 

k) Nie jest wskazane pobranie krwi do posiewu ze stałych dostępów naczyniowych (linii naczyniowych, 
portów, cewników dożylnych, wenflonów) jednak jeżeli stan pacjenta nie pozwala na pobranie krwi z 
osobnego wkłucia, możliwe jest pobranie próbki przez cewnik/wenflon, a fakt ten należy zaznaczyć 
na skierowaniu. 

l) W przypadku podejrzenia bakteriemii odcewnikowej krew należy pobierać jednocześnie z cewnika  i 
bezpośrednio z żyły obwodowej przez oddzielne wkłucie – w równej objętości 

m) Wyniki badań posiewu krwi wykonane w oparciu o jeden posiew z jednego pobrania nie pozwalają w 
większości przypadków na wiarygodne ustalenie czynnika etiologicznego a w licznych przypadkach 
nie zapewniają wyizolowania czynnika etiologicznego zakażenia. 

n) Badanie bakteriologiczne krwi  można uznać za ujemne dopiero po uzyskaniu co najmniej 2-3 
posiewów ujemnych. 

o) Ze względu na obecność na skórze licznych drobnoustrojów stanowiących florę bakteryjną człowieka, 
należy bezwzględnie przestrzegać zasad aseptyki  podczas pobierania krwi. 

p) W przypadku nieudanego pobrania za pierwszym razem należy zmienić igłę przy ponownym wkłuciu. 

q) Jeżeli z tego samego wkłucia ma być pobrana krew na inne badania (np. morfologia, biochemia, 
koagulologia) w pierwszej kolejności należy pobrać krew do butelki z podłożem na badania 
mikrobiologiczne. 
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r) Butelki z podłożami przechowywać w temperaturze pokojowej. 

 
1.2. Pobranie próbki krwi 

W celu prawidłowego pobrania krwi do badania mikrobiologicznego należy: 

a) Upewnić się czy pacjent przed pobraniem nie przyjął antybiotyku. U pacjentów będących w trakcie 
antybiotykoterapii należy pobrać krew do butelek z inaktywatorem antybiotyków, najlepiej  przed 
przyjęciem kolejnej dawki. 

b) Przygotować odpowiednie podłoża do posiewu krwi: 

1. standardowe tlenowe i beztlenowe lub tlenowe i beztlenowe z inaktywatorem 
antybiotyków (węgiel lub rezyna) 
dla pacjentów  bez antybiotykoterapii 

2. tlenowe i beztlenowe z inaktywatorem antybiotyków (węgiel lub rezyna) 
 dla pacjentów w trakcie antybiotykoterapią, 

3. podłoże pediatryczne z inaktywatorem antybiotyków (węgiel lub rezyna) 

4. dla dzieci 

c) Przygotować zestaw do pobrania zawierający: gazik nasączony środkiem do dezynfekcji korka, gazik 
nasączony środkiem do  odkażania skóry, zestaw z wężykiem do pobrania krwi  bezpośrednio do 
butelki lub strzykawkę 20 ml z igłą. Gaziki nasączać środkiem odkażającym do stosowania na skórę, 
zawierającym 70% alkoholu izopropylowego lub etylowego. 

d) Zdjąć plastikowy kapsel z korka  butelki z podłożem. 

e) Umyć i zdezynfekować ręce zgodnie z instrukcją I-304-KZ-01-02 „Higieniczne mycie i dezynfekcja rąk” 
a następnie nałożyć jednorazowe jałowe rękawiczki 

f) Odkazić gumową część korka butelki roztworem preparatu odkażającego, takiego samego jak użyty 
do odkażenia skóry, przez przetarcie gazikiem obficie zwilżonym środkiem odkażającym i pozostawić 
do wyschnięcia. 

g) Odkazić miejsce wkłucia preparatem do odkażania skóry zawierającym 70% alkoholu 
izopropylowego lub etylowego przez obfite zwilżenie, przy pomocy gazika nasączonego środkiem 
odkażającym i pozostawić do wyschnięcia przez okres co najmniej 2 min. 

h) Pobranie krwi w układzie zamknięty za pomocą zestawu zamkniętego z wężykiem. 

1. Butelki z podłożem ustawić w pozycji pionowej obok ręki chorego. 

2. Wprowadzić jedną igłę do żyły pacjenta a drugą przez  gumowy korek do butelki z podłożem. 

3. Pobrać około 10 ml krwi do butelki tlenowej obserwując poziom płynu w butelce na skali 
zaznaczonej na etykiecie butelki. 

4. Pobrać około 10 ml krwi do butelki beztlenowej obserwując poziom płynu w butelce na skali 
zaznaczonej na etykiecie butelki. 

5. O d dziecka pobrać wymaganą objętość krwi (tabela poniżej)obserwując poziom płynu w 
butelce na skali zaznaczonej na etykiecie butelki. Uwaga do butelki pediatrycznej 
zawierające 20 ml podłoża można  pobrać max. 4 ml krwi. 

6. Po  pobraniu i usunięci igły, ponownie odkazić korki butelek przez zwilżenie środkiem 
odkażającym przy pomocy gazika nasączonego środkiem odkażającym. 

7. Zawartości wymieszać przez kilkakrotne odwrócenie butelki. 

8. Butelki z pobraną krwią okleić kodami paskowymi z danymi pacjenta  a  na skierowanie 
nakleić kody paskowe z butelek. 

i) Pobranie krwi  strzykawką. 

1. Przygotowanie pacjenta i zestawu do pobrania tak jak przy pobieraniu zestawem zamkniętym 
z wężykiem. (opis powyżej) 

2. Do strzykawki pobrać 20 ml krwi i przenieść do butelek z podłożami w ilości po 10 ml do 
butelki tlenowej i beztlenowej. 

3.  Zawartość wymieszać przez kilkakrotne odwrócenie butelki. 

4. Butelki z pobraną krwią okleić kodami paskowymi z danymi pacjenta  a  na skierowanie 
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nakleić kody paskowe z butelek. 

j) Pobranie krwi z cewnika 

1. Przygotowanie pacjenta i zestawu do pobrania tak jak przy pobieraniu zestawem zamkniętym 
z wężykiem. (opis powyżej) 

2. Port cewnika zdezynfekować  preparatem do odkażania skóry zawierającym 70% alkoholu 
izopropylowego lub etylowego. 

3. Do strzykawki pobrać 20 ml krwi ,nałożyć igłę  i przenieść do butelek z podłożami w ilości po 
10 ml do butelki tlenowej i beztlenowej. 

4. Zawartość wymieszać przez kilkakrotne odwrócenie butelki. 

5. Butelki z pobraną krwią okleić kodami paskowymi z danymi pacjenta  a  na skierowanie 
nakleić kody paskowe z butelek. 

 

Zalecane objętość krwi na posiew od noworodków i dzieci (wg IDSA) 

 

Waga dziecka w [kg] Pierwsze pobrania Drugie pobranie Razem 

Poniżej 1 0,5 - 2 ml brak 0,5 – 2 ml 

Od 1,1 do 2 2ml 2ml 4ml 

Od 2,1 do 12,7 4 ml 2 ml 6 ml 

Od 12,8 do 36,3 10 ml 10 ml 20 ml 

Powyżej 36,3 20-30 ml 20-30 ml 40-60 ml 

 

 
 
 
 

Załącznik nr 28 do PZ-PL-02 

 
 
 

 
 

II POBIERANIE MOCZU DO BADANIA BAKTERIOLOGICZNEGO 
 

1. Pobieranie moczu przez mikcję do badania bakteriologicznego 

1.1. Zasady ogólne: 

Do badania mikrobiologicznego zaleca się pobranie pierwszej porannej próbki moczu lub po 4-6 godzin 
od ostatniej mikcji. 
Próbkę moczu należy pobrać przed rozpoczęciem antybiotykoterapii lub przed przyjęciem kolejnej dawki 
antybiotyku. 
Używać wyłącznie szczelnie zamykanych, jałowych pojemników. 

 

1.2. Pobranie próbki moczu – instrukcja dla kobiety 

 W przypadku, gdy mocz pobierany jest przez samego pacjenta, musi on zostać dokładnie 
 poinstruowany o sposobie pobrania. 
 

 W celu prawidłowego pobrania moczu do badania mikrobiologicznego należy: 

a) Umyć dokładnie ręce wodą z mydłem, wysuszyć jednorazowym ręcznikiem, 

b) Umyć okolice krocza w kierunku od przodu do tyłu wodą z mydłem lub gazikiem nasączonym 



Strona 5 z 17 

 

mydłem i obficie spłukać wodą lub przetrzeć wilgotnym gazikiem i wytrzeć (w tym samym 
kierunku, od przodu do tyłu) ręcznikiem jednorazowym. Do spłukania mydła użyć nowego gazika, 

c) Rozchylić i przytrzymać jedną ręką wargi sromowe, a następnie oddać pierwszą porcję moczu 
(około 50 ml) - poza właściwe naczynie, w celu wypłukania bakterii z cewki moczowej,  
a następnie nie przerywając mikcji pobrać minimum 1 ml moczu ze środkowej partii strumienia 
do jałowego pojemnika na mocz, 

d) Uważać, aby nie dotknąć dłonią obrzeża ani wnętrza pojemnika, 

e) Pojemnik szczelnie zamknąć, 

f) Opisać próbkę. 

 

1.3. Pobranie próbki moczu – instrukcja dla mężczyzny 

 W celu prawidłowego pobrania moczu do badania mikrobiologicznego należy: 

a) umyć dokładnie ręce wodą z mydłem, wysuszyć jednorazowym ręcznikiem, a następnie umyć 
okolice krocza wodą z mydłem, pamiętając o odciągnięciu napletka. 

b) obficie spłukać wodą i wytrzeć ręcznikiem jednorazowym 
c) oddać pierwszą porcję moczu (pierwszy strumień) poza właściwe naczynie, w celu wypłukania 

bakterii z cewki moczowej, 
d) pobrać minimum 1 ml moczu ze środkowej partii strumienia (następna porcja moczu) do 

jałowego pojemnika na mocz, 
e) uważać, aby nie dotknąć dłonią  obrzeża ani wnętrza pojemnika, 
f) pojemnik szczelnie zamknąć, 
g) opisać pobraną próbkę 

 

1.4. Pobranie próbki moczu od dziecka – instrukcja dla rodzica (w jakim wieku dziecko?) 

Ze względu na dużą możliwość zanieczyszczenia próby bakteriami pochodzącymi ze skóry  dziecka, nie 
zaleca się pobierania moczu od dzieci do foliowych woreczków na mocz. 

 Badane takie może być diagnostycznie użyteczne, tylko w przypadku otrzymania ujemnego 
 wyniku posiewu bakteriologicznego. 

a) umyć dokładnie ręce wodą z mydłem, osuszyć jednorazowym ręcznikiem, 

b) umyć dokładnie wodą z mydłem genitalia dziecka, a następnie obficie spłukać wodą i osuszyć 
czystym ręcznikiem, 

c) do badania pobrać minimum 1 ml moczu ze środkowej partii strumienia do jałowego pojemnika 
na mocz, 

d) uważać, aby nie dotknąć dłonią obrzeża ani wnętrza pojemnika, 

e) pojemnik szczelnie zamknąć, 

f) opisać pobraną próbkę 

 

2. Pobieranie moczu do badania bakteriologicznego z cewnika lub poprzez punkcję pęcherza  

2.1. Zasady ogólne: 

Do badania mikrobiologicznego zaleca się pobranie próbki moczu bezpośrednio po wymianie cewnika. 
Wszystkie czynności wykonywać w jednorazowych rękawiczkach. 

2.2. Pobranie próbki moczu: 

2.2.1 Mocz z cewnika: 

a) Do pobrania próbki moczu u pacjenta cewnikowanego użyć jednorazowego cewnika  

b) Umyć i zdezynfekować ręce zgodnie z obowiązującą procedurą w jednostce Zlecającego 
c) Ułożyć chorego w pozycji leżącej na wznak i umyć wodą z mydłem okolicę krocza i narządy 

moczowo-płciowe, a następnie opłukać je sterylną wodą. 
d) Wprowadzić jednorazowy cewnik. 
e) Odrzucić pierwszą porcję moczu. 
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f) Pobrać następną porcję moczu. 
g) Zamknąć szczelnie pojemnik z próbką. 
h) Opisać próbkę. 
i) Wypełnić formularz skierowania „Badanie mikrobiologiczne”. 

 

2.2.2. Mocz od pacjentów cewnikowanych w sposób ciągły 

a) Umyć i zdezynfekować ręce zgodnie z procedurą obowiązującą w jednostce Zlecającego 
b) Ułożyć chorego w odpowiedniej pozycji i umyć wodą z mydłem okolicę krocza i narządy moczowo-

płciowe, a następnie opłukać je sterylną wodą. 
c) Odkazić końcówkę cewnika zgodnie z obowiązującymi procedurami. 
d) Pobrać próbkę moczu jałową igłą i strzykawką nakłuwając bliższą i dalszą część cewnika.) (Nie 

należy odłączać rurki odprowadzającej - próbka nie może pochodzić z nakłucia worka). 
e) Opisać próbkę. 
f) Wypełnić formularz skierowania „Badanie mikrobiologiczne”. 

 

2.2.3. Cystoskopia i cewnikowanie moczowodów wyciąć 
  Cystoskopię wykonuje się po podaniu choremu leków znieczulających i rozluźniających. 
 

a) Umyć i zdezynfekować ręce zgodnie z instrukcją obowiązującą w jednostce 
Zlecającego, a następnie nałożyć jednorazowe jałowe rękawiczki 

b) Przygotować trzy jałowe pojemniki 
c) Wprowadzić do pęcherza cystoskop, 
d) Pobrać próbkę moczu pęcherzowego 
e) Próbkę opisać i schłodzić 
f) Przepłukać pęcherz 2-3 litrami jałowego roztworu fizjologicznego. 
g) Po opróżnieniu pęcherza wprowadzić cewnik moczowodowy i podać 100 ml płynu do płukania. 
h) Pobrać porcję płynu, próbkę opisać. 
i) Wprowadzić cewnik dalej, odrzucić pierwsze 5-10 ml moczu, a następnie zebrać kolejne 5-10 ml, 
j) Próbkę opisać, 
k) Wypełnić formularz skierowania „Badanie mikrobiologiczne”. 

 
 
3. Mocz z nakłucia pęcherza 

Prawidłowo wykonana punkcja jest możliwa tylko przy całkowicie wypełnionym pęcherzu. 
Przed nakłuciem pacjent powinien przyjąć dużą ilość płynu i powstrzymać się od oddawania moczu przez 
1-2 godziny. 
Miejsce nakłucia leży pomiędzy dolną a środkową jedną trzecią odległości pomiędzy 
pępkiem a spojeniem łonowym. 
W trakcie punkcji pacjent powinien leżeć na wznak. 

a) Umyć i zdezynfekować ręce zgodnie z instrukcją obowiązującą w jednostce 
Zlecającego, a następnie nałożyć jednorazowe jałowe rękawiczki 

b) Ogolić włosy na skórze w miejscu wkłucia, a następnie zdezynfekować skórę. 

c) Punkcję wykonać za pomocą igły o długości 4 cm, nasadzonej na strzykawkę o objętości 20 
ml. 

d) Opisać próbkę. 

e) Wypełnić formularz skierowania „Badanie mikrobiologiczne”. 

 

 

 

 

Załącznik nr 29 do PZ-PL-02 
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III POBIERANIE PŁYNÓW USTROJOWYCH DO BADANIA BAKTERIOLOGICZNEGO 
 
1. Zasady ogólne: 

Wszystkie czynności związane z naruszeniem ciągłości tkanek, należy wykonać w warunkach 
aseptycznych. Punkcję może wykonać tylko lekarz. 

 

2. Pobranie próbki 

a) umyć i odkazić ręce zgodnie z obowiązującym standardem a następnie nałożyć jednorazowe 
jałowe rękawiczki, maseczkę oraz jednorazowy jałowy fartuch, 

b) odkazić okolicę nakłucia dostępnym środkiem do odkażania skóry i odczekać do wyschnięcia, 

c) pobrać płyn przy pomocy igły i strzykawki poprzez nakłucie, 

d) przenieść część płynu (około 2 ml)  do jałowego pojemnika, a część (nie więcej 
niż 10 ml) do podłoża płynnego do posiewów krwi, 

e) opisać pobraną próbkę, 

f) wypełnić formularz skierowania na badanie mikrobiologiczne. 

 

 

 

 

Załącznik nr 30 do PZ-PL-02 

 

 

IV POBIERANIE WYCINKÓW TKANEK DO BADANIA BAKTERIOLOGICZNEGO 

 

1. Zasady ogólne 

 Przy pobieraniu wycinka tkanki należy bezwzględnie przestrzegać zasad aseptyki. 

Wycinek tkanki pobierany jest przez lekarza w trakcie zabiegu chirurgicznego przy pełnym 
znieczuleniu lub w znieczuleniu miejscowym. 

 

2. Pobranie próbki 

 W celu prawidłowego pobrania wycinka tkanki do badania mikrobiologicznego należy: 

a) zastosować wymagane środki ochronne, w zależności od typu zabiegu, w trakcie którego 
pobierany jest wycinek tkanki, 

b) pobrany wycinek tkanki umieścić w jałowym pojemniku lub jeśli zachodzi taka 
potrzeba w jałowym podłożu transportowym, 

c) jeśli ilość materiału jest bardzo mała (<0,5 cm3), umieścić go  w jałowym pojemniku z jałową solą 
fizjologiczną, w ilości nie więcej niż 1 cm3 

d) opisać pobraną próbkę, 

e) wypełnić formularz skierowania na badanie mikrobiologiczne. 

 

 

Załącznik nr 31 do PZ-PL-02 

 

V POBIERANIE WYMAZÓW Z POCHWY I KANAŁU SZYJKI MACICY DO BADANIA 
BAKTERIOLOGICZNEGO 

 
 

1. Opis postępowania 
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1.1. Zasady ogólne: 

Zaleca się, aby pobranie wymazu z pochwy i szyjki macicy wykonać przed poranną 
mikcją lub 3 godziny po. 

 Kobieta zgłaszająca się na badanie powinna spełniać następujące warunki: 

a) zachować 48 godzinną przerwę w stosowaniu dopochwowych preparatów leczniczych, 

b) bezpośrednio przed badaniem nie wypłukiwać flory bakteryjnej przez stosowanie zabiegów 
higienicznych ze środkiem odkażającym, 

c) zachować przynajmniej 1- dniową abstynencję seksualną (najlepiej 3-dniową), 

d) zachować1 dzień przerwy po badaniu ginekologicznym, 

e) 3 dni przerwy po badaniu kolposkopowym. 

Zalecane jest pobranie dodatkowego materiału z treści pochwowej w celu wykonania bezpośredniego 
preparatu mikroskopowego. 

1.2. Pobranie próbki 

 W celu prawidłowego pobrania wymazu z pochwy i szyjki macicy należy: 

a) umyć i odkazić ręce zgodnie z obowiązującym standardem, a następnie nałożyć jednorazowe 
rękawiczki, 

b) używając jałowego wziernika pobrać materiał z pochwy i/lub szyjki macicy poprzez 
aspirację do strzykawki lub wymazówką z podłożem transportowym. 

Wymaz z pochwy 
a) pobrać wymaz z widocznych zmian na ściankach pochwy oraz z nalotów 

Wymaz z szyjki macicy 

a) założyć wziernik bez użycia środków nawilżających (środki takie mają działanie bakteriobójcze), 

b) usunąć jałowym wacikiem śluz i wydzielinę znajdującą się u ujścia szyjki oraz szyjkowy czop 
śluzowy, 

c) wprowadzić suchy wacik na głębokość około 0,5 cm i pobrać materiał z makroskopowo 
widocznych zmian, pocierając wacikiem o ścianki szyjki, 

d) wymazówka powinna być wprowadzona do kanału szyjki w taki sposób, aby większa część 
wymazówki była niewidoczna, 

e) umieścić wymazówkę w opakowaniu z podłożem transportowym 

f) opisać pobraną próbkę, 

g) wypełnić formularz skierowania na badanie mikrobiologiczne. 
 

 

 
Załącznik nr 32 do PZ-PL-02 

 
 

VI POBIERANIE WYDZIELINY Z RURKI INTUBACYJNEJ DO BADANIA BAKTERIOLOGICZNEGO 
 
 

1. Zasady ogólne: 

Pobieranie wydzieliny oskrzelowej do badania mikrobiologicznego wykonywane jest przez 
wykwalifikowany personel lekarski. 

Wydzielina oskrzelowa pobierana jest od pacjentów zaintubowanych. 

 

2. Pobranie próbki 

 W celu prawidłowego pobrania wydzieliny oskrzelowej należy: 
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a) upewnić się czy u pacjenta, który poddawany jest antybiotykoterapii, od ostatniego przyjęcia 
preparatu upłynęły minimum 4 godziny, 

b) umyć i odkazić ręce zgodnie z obowiązującym standardem a następnie nałożyć jednorazowe 
rękawiczki, 

c) wprowadzić jałowy cewnik do odsysania (nie dotykając jego końca) do rurki intubacyjnej, 

d) zaaspirować wydzielinę do cewnika, całkowicie jej nie odsysając, 

e) odciąć w sposób aseptyczny końcówkę cewnika 2-3 cm do jałowego pojemnika, 

f) opisać pobraną próbkę, 

g) wypełnić formularz skierowania na badanie mikrobiologiczne. 

 

Załącznik nr 33 do PL-PZ-02 

 

 

VII POBIERANIE WYMAZU Z CEWKI MOCZOWEJ MĘŻCZYZNY DO BADANIA 
BAKTERIOLOGICZNEGO 

 
 

1. Zasady ogólne: 

 Zaleca się, aby pobranie wymazu cewki moczowej u mężczyzn wykonać przed poranną 
mikcją lub 3 godziny po. 
 

2. Pobranie próbki 

W celu prawidłowego pobrania wydzieliny z cewki moczowej u mężczyzn należy: 

a) upewnić się czy u pacjenta, który poddawany jest antybiotykoterapii, od ostatniego przyjęcia 
zalecanej dawki preparatu upłynęły minimum 4 godziny, upewnić się, że pacjent nie oddawał moczu 
w ciągu kilku ostatnich godzin przed planowanym pobraniem próby, 

b) umyć i zdezynfekować ręce, założyć lateksowe rękawiczki, 

c) oczyścić ujście cewki moczowej jałowym wacikiem zwilżonym jałową solą fizjologiczną i wysuszyć 
cewkę drugim, suchym, jałowym wacikiem, 

d) cewkę moczową ucisnąć ku przodowi, ostrożnie wycisnąć wydzielinę, a następnie 
pobrać ją za pomocą jałowej wymazówki – jeśli można uzyskać dużo wydzieliny, pierwszą jej porcję 
należy odrzucić, 

e) wymazówkę umieścić w opakowaniu z podłożem transportowym. 

 
W przypadku braku wydzieliny, należy wprowadzić do cewki cienką wymazówkę 

transportową na głębokość 2- 4 cm i pobrać wymaz przekręcając wacik wymazówki. 

a) opisać próbkę 

b) wypełnić formularz skierowania na badanie mikrobiologiczne. 

 

Załącznik nr 34 do PL-PZ-02 

 

 
VIII POBIERANIE WYMAZU Z CEWKI MOCZOWEJ KOBIETY DO BADANIA BAKTERIOLOGICZNEGO 

 
 

 

1. Zasady ogólne 

Zaleca się, aby wymaz z cewki moczowej u kobiet wykonać przed poranną mikcją lub 3 godziny po. 
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2. Pobranie próbki 

 W celu prawidłowego pobrania wydzieliny z cewki moczowej u kobiet należy: 

a) upewnić się czy u pacjentki, która poddawana jest antybiotykoterapii, od ostatniego przyjęcia 
zalecanej dawki preparatu upłynęły minimum 4 godziny, 

b) oczyścić ujście cewki moczowej jałowym, suchym wacikiem, 

c) ucisnąć cewkę palcami przez ściankę przedsionka pochwy w kierunku ujścia zewnętrznego, 

d) pobrać wydzielinę za pomocą jałowej wymazówki, 

e) umieścić wymazówkę w opakowaniu z podłożem transportowym, 

f) opisać próbkę, 

g) wypełnić formularz skierowania na badanie mikrobiologiczne. 

 

 

Załącznik nr 35 do PZ-PL-02 

 

IX POBIERANIE WYMAZU Z NOSA DO BADANIA BAKTERIOLOGICZNEGO 

 

1. Zasady ogólne: 

Pobranie wymazu z nosa wykonywane jest przez wykwalifikowany personel medyczny. Materiał 
pobierany jest z błon śluzowych kanałów lub jam pobocznych nosa. 

 

2. Pobranie próbki 

 W celu prawidłowego pobrania wymazu z nosa należy: 

a) umyć i odkazić ręce zgodnie z obowiązującym standardem a następnie nałożyć jednorazowe 
rękawiczki, 

b) upewnić się, że od ostatniej aplikacji do nosa preparatu przeciwbakteryjnego minęły przynajmniej 
24 godziny, 

c) wprowadzić do nozdrzy suchy lub zwilżony wacik w jałowej soli 
fizjologicznej na głębokość 2 centymetrów i pobrać wymaz obracając wymazówką, 

d) umieścić wymazówkę w opakowaniu z podłożem transportowym lub bez, 

e) opisać pobraną próbkę, 

f) wypełnić formularz skierowania na badanie mikrobiologiczne. 

 

Załącznik nr 36 do PL-PZ-02 

 

 

X POBIERANIE WYMAZU Z JAMY NOSOWO-GARDŁOWEJ DO BADANIA BAKTERIOLOGICZNEGO 

 

1. Opis postępowania 

1.1. Zasady ogólne: 

 Pobieranie wymazu z jamy nosowo-gardłowej wykonywane jest przez wykwalifikowany  personel 
lekarski. 
 Do wymazu używać małego wacika na łatwo modelującej się końcówce. 

1.2. Pobranie próbki 

 W celu prawidłowego pobrania wymazu z jamy nosowo-gardłowej należy: 

a) umyć i odkazić ręce zgodnie z obowiązującym standardem a następnie nałożyć jednorazowe 
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rękawiczki, 

b) zwilżyć wacik wymazówki w jałowym roztworze soli fizjologicznej, 

c) wacik wprowadzić za języczkiem podniebiennym ku górze lub przez otwór nosowy ku tyłowi, 
aż dotknie ściany nosowo-gardłowej, 

d) poruszać wacikiem do dołu i do góry w celu potarcia ściany gardła, 

e) umieścić wymazówkę w opakowaniu z podłożem transportowym lub bez, 

f) opisać pobraną próbkę, 

g) wypełnić formularz skierowania na badanie mikrobiologiczne. 

 

Załącznik nr 37 do PL-PZ-02 

 

 

XI POBIERANIE MATERIAŁU Z RAN, OWRZODZEŃ I ODLEŻYN DO BADANIA BAKTERIOLOGICZNEGO 

 
 

1. Zasady ogólne: 

Pobranie wymazu z rany wykonywane jest przez wykwalifikowany personel lekarski. Optymalne jest pobranie 
aspiratu z rany lub fragmentu tkanki, wymaz z rany nie zapewnia  wykrycia wszystkich patogenów. 
 
W przypadku ran oparzeniowych należy pamiętać, że powierzchnia rany oparzeniowej skolonizowana jest 
florą fizjologiczną pacjenta lub drobnoustrojami ze środowiska. 
 
Drobnoustroje mogą występować w ranie w sposób nierównomierny, co wymaga pobrania próbek z kilku 
miejsc oparzenia. 

2. Pobranie próbki 

Wymaz z rany – zmiany powierzchniowe 

  W celu prawidłowego pobrania wymazu z rany należy: 

a) umyć i odkazić ręce zgodnie z obowiązującym standardem a następnie nałożyć jednorazowe 
jałowe rękawiczki oraz fartuch ochronny, 

b) oczyścić okolice rany i odkazić dostępnym środkiem dezynfekcyjnym i pozostawić do wyschnięcia, 

c) pobrać materiał jałową wymazówką z pogranicza i centralnej części rany, 

d) umieścić wymazówkę w opakowaniu z podłożem transportowym, 

e) opisać pobraną próbkę, 

f) wypełnić formularz skierowania „Badanie mikrobiologiczne”. 

  Pobranie materiału strzykawką zamiast wymazówką: 

a) pobrać materiał poprzez punkcję do jałowej strzykawki o pojemności 3-5 ml, strzykawkę zamknąć 
jałową igłą z nasadką (nie zaginać), 

b) zaaspirowany materiał przesłać do laboratorium w strzykawce. 

 

 Pobieranie materiału z rany oparzeniowej 

a) umyć i odkazić ręce zgodnie z obowiązującym standardem a następnie nałożyć jednorazowe 
jałowe rękawiczki oraz fartuch ochronny, 

b) oparzoną powierzchnię skóry zdezynfekować dostępnym środkiem do dezynfekcji skóry, 
c) jeśli materiał pobierany jest wymazówką to należy dotrzeć jak najgłębiej do podstawy rany, 

pobrać materiał z kilku miejsc jednocześnie, 

 Odleżyny i inne rany 

 W celu prawidłowego pobrania próbki należy: 
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a) umyć i odkazić ręce zgodnie z obowiązującym standardem a następnie nałożyć jednorazowe 
rękawiczki oraz fartuch ochronny, 

b) oczyścić ranę z resztek maści, ropy, martwych tkanek, 

c) ranę przemyć jałowym roztworem soli fizjologicznej, 

d) następnie jeśli to możliwe pobrać wymaz wprowadzając wacik jak najgłębiej do podstawy rany i 
pobierać ruchem obrotowym z jak największej powierzchni rany, 

e) umieścić wymazówkę w opakowaniu, 

f) opisać pobraną próbkę, 

g) wypełnić formularz skierowania „Badanie mikrobiologiczne”. 

 

 Ropnie zamknięte 

 W celu prawidłowego pobrania próbki należy: 

a) umyć i odkazić ręce zgodnie z obowiązującym standardem a następnie nałożyć jednorazowe 
rękawiczki oraz fartuch ochronny, 

b) odkazić powierzchnię skóry  dostępnym środkiem dezynfekcyjnym i pozostawić do wyschnięcia, 

c) nakłuć ropień strzykawką z igłą i zaaspirować wydzielinę z najgłębszej części rany, 

d) strzykawkę zamknąć jałową igłą z nasadką (nie zaginać). 

 

 Owrzodzenia 

 W celu prawidłowego pobrania wymazu z owrzodzenia należy: 

a) umyć i odkazić ręce zgodnie z obowiązującym standardem, a następnie nałożyć jednorazowe 
rękawiczki, 

b) w przypadku zmian na skórze pokrytych zeschniętą wydzieliną należy odkazić powierzchnię 70 % 
alkoholem lub przemyć jałową solą fizjologiczną- odczekać do wyschnięcia, 

c) usunąć jałową pęsetą zeschniętą wydzielinę, 

d) jałową wymazówką, zwilżoną jałową solą fizjologiczną pobrać materiał z jak najgłębszych warstw 
- z dna owrzodzenia, 

e) umieścić wymazówkę w opakowaniu z podłożem transportowym, 

f) opisać pobraną próbkę, 

g) wypełnić formularz skierowania na badanie mikrobiologiczne. 

 

Załącznik nr 38 do PZ-PL-02 

 

 

XII POBIERANIE PLWOCINY DO BADANIA BAKTERIOLOGICZNEGO 

 
1. Zasady ogólne 

Plwocinę powinno się pobrać do badania przed rozpoczęciem antybiotykoterapii. 
Pacjentom u których występuje problem z odkrztuszeniem plwociny, zaleca się w dniu pobrania, 
wykonanie inhalacji ciepłym 10% roztworem NaCl lub w przeddzień podać środki wykrztuśne. 
 

2. Pobranie próbki 

 W celu prawidłowego pobrania plwociny należy: 

a) upewnić się, że pacjent jest na czczo, 

b) upewnić się, że pacjent usunął protezy stomatologiczne, zdejmowane aparaty korygujące i  umył 
zęby oraz tuż przed pobraniem próby przepłukał jamę ustną przegotowana wodą, 
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c) umyć i odkazić ręce zgodnie z obowiązującym standardem epidemiologicznym, a następnie 
nałożyć jednorazowe rękawiczki oraz jednorazowy fartuch ochronny, 

d) odrzucić pierwszą poranną porcję plwociny, 

e) pobrać zalegającą, odkrztuszoną wydzielinę (nie ślinę) do jałowego pojemnika, 

f) w przypadku trudności w odkrztuszeniu plwociny pacjentowi należy wykonać oklepywanie 
pleców, a następnie odrzucić pierwszą poranną porcję plwociny i pobrać kolejną odkrztuszoną 
wydzielinę (około 1-3 ml), 

g) opisać pobraną próbkę, 

h) wypełnić formularz skierowania na badanie mikrobiologiczne. 

 

 

Załącznik nr 39 do PZ-PL-02 

 

 

XIII POBIERANIE POPŁUCZYN PĘCHERZYKOWO-OSKRZELIKOWYCH (BAL) DO BADANIA 
BAKTERIOLOGICZNEGO 

 

1. Zasady ogólne: 

Popłuczyny pęcherzykowo-oskrzelikowe ( BAL) pobierane są zawsze przez lekarza przy  zachowaniu 
warunków pełnej aseptyki. 

  

2. Pobranie próbki 

 W celu prawidłowego pobrania BAL do badania mikrobiologicznego należy: 

a) umyć i odkazić ręce zgodnie z obowiązującym standardem a następnie nałożyć jałowe rękawiczki, 
maseczkę oraz jałowy fartuch ochronny, 

b) przeprowadzić procedurę pobierania popłuczyn zgodnie z obowiązującymi standardami na 
Oddziale, 

c) po uzyskaniu materiału umieścić w jałowym pojemniku i dokładnie zamknąć, 

d) opisać pobraną próbkę, 

e) Wypełnić formularz skierowania na badanie mikrobiologiczne. 

 

 

Załącznik nr 40 do PZ-PL-02 

 

 

XIV POBIERANIE PŁYNU MOZGOWO-RDZENIOWEGO DO BADANIA BAKTERIOLOGICZNEGO 

  
1. Zasady ogólne: 

1.1. Przy pobieraniu płynu mózgowo-rdzeniowego należy bezwzględne przestrzegać  zasad aseptyki. 
1.2. Do wykonania punkcji uprawniony jest tylko lekarski personel medyczny. 
1.3. Wszystkie czynności związane z naruszeniem ciągłości skóry, należy wykonać w warunkach 

aseptycznych. 
1.4. Używać wyłącznie jałowych probówek z korkiem z tworzywa. 
1.5. Większość drobnoustrojów odpowiedzialnych za ropne zapalenie opon mózgowo- rdzeniowych jest 

bardzo wrażliwa na działanie temperatury i nawet krótkie przetrzymanie próbki w niewłaściwych 
warunkach powoduje ograniczenia w wyhodowaniu szczególnie wrażliwych szczepów. 

1.6. Każde pozostawienie próbki w temperaturze pokojowej powyżej 10 minut może spowodować 
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uzyskanie wyników fałszywie ujemnych. 

 

2. Pobranie próbki 

        W celu prawidłowego pobrania płynu mózgowo-rdzeniowego do badania mikrobiologicznego należy: 

a) umyć i odkazić ręce zgodnie z obowiązującym standardem a następnie nałożyć jednorazowe jałowe 
rękawiczki, maseczkę oraz jednorazowy, jałowy fartuch ochronny, 

b) przygotować zestaw do odkażania skóry, dezynfekcji korka oraz zestaw do pobrania płynu mózgowo-
rdzeniowego, 

c) zdjąć kapturek z korka butelki z podłożem, a następnie zdezynfekować powierzchnię korka przy użyciu 
70% alkoholu izopropylowego, 

d) odkazić okolicę nakłucia dostępnym środkiem do odkażania skóry i odczekać do wyschnięcia, nie 
dotykać miejsca odkażonego, 

e) wykonać nakłucie przy pomocy odpowiedniej igły z mandrylem i po usunięciu mandryla pobrać 
wypływający płyn do jałowego pojemnika w ilości co najmniej 1ml – optymalnie 4ml, 

f) jeśli płynu jest wystarczająco dużo to przenieść przy pomocy igły i strzykawki 1-2 ml do podłoża              
BD Bactec. 

g) opisać pobraną próbkę. 

h) Wypełnić formularz skierowania na badanie mikrobiologiczne. 

 

 

Załącznik 41 do PZ-PL-02 

 

 

XV POBIERANIE KAŁU DO BADANIA BAKTERIOLOGICZNEGO 

 

1. Zasady ogólne 

      Czas pobrania próbki 

1) Kał należy pobierać w jak najwcześniejszym okresie choroby, kiedy czynnik etiologiczny schorzenia 
występuje najobficiej. 

2) Pierwsza próbka powinna być pobrana zanim rozpocznie się leczenie przeciwbakteryjne. 

3) W przypadku nawracających objawów biegunki badanie należy wykonać w okresie  nawrotu 
objawów, a nie w okresie oddawania uformowanego stolca. 

 Liczba badanych próbek kału 

Kał od chorych pobiera się 3-krotnie w trzech kolejnych dniach w celu zwiększenia  wykrywalności 
czynnika etiologicznego i pewniejszego rozpoznania choroby. 

 Charakter próbki 

1) Najbardziej wiarygodny wynik badania bakteriologicznego uzyskuje się badając próbki kału 
pobrane ze świeżo oddanego stolca. 

2) Do badania należy pobrać próbkę kału zawierającą materiał patologiczny: krew, śluz, ropę, 
strzępki nabłonka, resztki pokarmowe. 

3) Zaleca się zaznaczyć na zleceniu obecność nietypowych elementów w kale. 

4) W określonych przypadkach do badań bakteriologicznych dopuszcza się do badania wymazy  
z odbytu. Są one przydatne jeżeli poszukuje się bakterii inwazyjnych bytujących w błonie śluzowej 
dolnych odcinków jelita grubego i odbytnicy (pałeczki czerwonki oraz inwazyjne pałeczki  
Escherichia coli) oraz czynnika wirusologicznego. 

5) Posiewy kału oraz wymazy z odbytu wykorzystuje się także przy badaniach 
epidemiologicznych w celu poszukiwania drobnoustrojów wieloopornych. 
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2. Pobranie próbki kału – dorośli 

     W celu prawidłowego pobrania kału do badania mikrobiologicznego: 

a) personel medyczny - umyć i odkazić ręce zgodnie z obowiązującym standardem a następnie nałożyć 
jednorazowe rękawiczki 

b) świeżo oddany stolec pacjenta pobrać jałowa szpatułką z czystego naczynia (basenu) do  jałowego 
pojemnika transportowego na kał (wcześniej pacjent powinien całkowicie opróżnić pęcherz 
moczowy), 

c) kał stały 3-5 g (wielkość dużego orzecha włoskiego), 

d) kał płynny, biegunkowy (około 3 ml), 

e) opisać pobraną próbkę, 

f) pojemnik włożyć do plastikowego woreczka, zamknąć woreczek, zdjąć rękawiczki, 
umyć i zdezynfekować ręce, 

g) Wypełnić formularz skierowania na badanie mikrobiologiczne. 

 

Uwaga! W przypadku podejrzenia zakażenia Yersinia sp. Campylobactersp, grzybicy, umieścić 
informację o tym na skierowaniu. 

W przypadku badań epidemiologicznych należy wyraźnie zaznaczyć na skierowaniu „badanie 
epidemiologiczne w kierunku .....” 

 

 

 

3.  Wymaz z odbytu 

Wymaz z odbytu pobiera się od osób chorych w przypadku podejrzenia czerwonki, gdy brak świeżo 
oddanego stolca u pacjenta z objawami zatrucia pokarmowego lub na badanie epidemiologiczne. 

a) Potrzeć jałowym wacikiem błonę śluzową odbytu, pobierając wraz z próbką kału złuszczone 
komórki błony śluzowej wraz ze znajdującymi się w nich bakteriami, 

b) umieścić wymazówkę w opakowaniu, 

c) opisać pobraną próbkę, 

d) pojemnik włożyć do plastikowego woreczka, zamknąćworeczek, zdjąć rękawiczki, zdezynfekować 
ręce, 

e) opisać pobraną próbkę, 

f) wypełnić formularz skierowania na badanie mikrobiologiczne . 

 

4. Pobranie kału – niemowlęta i małe dzieci 

W przypadku niemowląt próbkę kału pobiera się z pieluszek za pomocą łopatki 
umieszczonej w pojemniku transportowym lub wymazówką. 

Dalszy tok postępowania jak w przypadku dorosłych. 

 

 

Załącznik 42 do PZ-PL-02 

 

XVI POBIERANIE WYMAZÓW Z OKA DO BADANIA BAKTERIOLOGICZNEGO 
 

1. Zasady ogólne: 

1) W stanach zapalnych i owrzodzeniach spojówek i rogówki uzyskanie odpowiedniego 
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materiału do badania mikrobiologicznego jest trudne. 

2) Materiał jest bardzo skąpy, a dodatkową trudność przysparza przeciwbakteryjne działanie  
lizozymu. 

3) Działanie przeciwbakteryjne wykazuje również wiele środków znieczulających 
stosowanych  przy wszelkich zabiegach chirurgicznych. 

4) Do badania w kierunku chlamydii pobrać śluzowo-ropną wydzielinę zbierająca się podczas 
snu w kąciku oka. Użyć wymazówki z dakronu lub nylonu. 

 

2. Pobranie próbki 

 W celu prawidłowego pobrania wymazu ze spojówki należy: 

a) upewnić się, że od umycia, płukania oka lub użycia preparatów bakteriobójczych upłynęły 
przynajmniej 4 godziny, 

b) umyć i zdezynfekować ręce i założyć jednorazowe rękawiczki, 

c) użyć po dwie wymazówki do pobrania wymazu z każdego oka - jednej do wykonania posiewu, 
drugiej do wykonania preparatu bezpośredniego, 

d) zwilżyć wacik wymazówki w jałowym roztworze soli fizjologicznej, 

e) pobrać wymaz oddzielnie z każdego oka, 

f) umieścić wymazówki w opakowaniu z podłożem transportowym 

g) opisać pobraną próbkę, 

h) wypełnić formularz skierowania na badanie mikrobiologiczne. 

Uwaga:  

W przypadku braku wydzieliny materiał można pobrać ze spojówek przez umieszczenie w worku 
spojówkowym jałowej nici o długości 1 cm (nie należy stosować nici ze sztucznego  tworzywa). Po nasyceniu 
nić przenieść do jałowej probówki lub podłoża transportowego. 

 

 

Załącznik nr 43 do PZ-PL-02 

 

 

XVII POBIERANIE WYMAZU Z UCHA DO BADANIA BAKTERIOLOGICZNEGO 
 
 

1. Zasady ogólne: 

Pobranie wymazu z ucha wykonywane jest przez wykwalifikowany personel lekarski. 
 W przypadku perforacji lub nacięcia błony bębenkowej, materiał do badania może pobrać wyłącznie  

lekarz laryngolog, posługując się jałowym wziernikiem. 
 

2. Pobranie próbki 
 Aby prawidłowo pobrać wymaz z ucha do badania mikrobiologicznego należy: 

a) upewnić się czy u pacjenta, który poddawany jest antybiotykoterapii, od ostatniej aplikacji 
preparatu upłynęły minimum 4 godziny, 

b) umyć i odkazić ręce zgodnie z obowiązującym standardem, a następnie nałożyć jednorazowe 
rękawiczki. 

 

 Wymaz z ucha zewnętrznego 

a) oczyścić skórę i kanał ucha zewnętrznego (najlepiej wacikiem nasączonym 70% alkoholem 
etylowym), a następnie osuszyć, 



Strona 17 z 17 

 

b) pobrać wymaz z miejsc pokrytych strupem lub wydzieliną, 

c) do każdego ucha zastosować oddzielną jałową wymazówkę, zwilżoną w jałowym roztworze soli 
fizjologicznej, 

d) umieścić wymazówkę w opakowaniu z podłożem transportowym lub bez, 

e) opisać pobraną próbkę, 

f) wypełnić formularz skierowania „Badanie mikrobiologiczne”. 
 

 Wymaz z ucha środkowego 

a) oczyścić skórę i kanał ucha zewnętrznego, a następnie przetrzeć tamponem z waty nasączonym 
solą fizjologiczną i wysuszyć, 

b) wydzielinę zebrać przy pomocy jałowej wymazówki, starając się nie dotykać ściany przewodu 
słuchowego posługując się jałowym wziernikiem, 

c) umieścić wymazówkę w opakowaniu z podłożem transportowym, 

d) opisać pobraną próbkę 

e) wypełnić formularz skierowania „Badanie mikrobiologiczne”. 

 

 Wymaz po tympanopunkcji (pęknięcie błony bębenkowej) 

 umyć i odkazić ręce zgodnie z obowiązującym standardem a następnie nałożyć jednorazowe 
rękawiczki, 

 pobrać aspirat lub jeśli jest zbyt mało materiału - wymaz z ropnej treści, 

 strzykawkę zamknąć jałową igłą  z nasadką (nie zaginać), wymazówkę 
umieścić w opakowaniu z podłożem transportowym, 

 opisać pobraną próbkę, 

 wypełnić formularz skierowania „Badanie mikrobiologiczne”. 

 


