
Badania sanitarno-epidemiologiczne – uczniowie, osoby z nadzoru  

Laboratorium Mikrobiologii i Parazytologii 

Próbki na nosicielstwo Salmonella, Shigella przyjmowane są od poniedziałku do środy w 

godzinach od 8:00  do 11:00 w Punkcie Przyjmowania Próbek Oddziału Mikrobiologii i 

Parazytologii WSSE we Wrocławiu, ul. Składowa 1/3. 

Do badania każdorazowo należy dostarczyć próbki w postaci kompletu - 3 wymazów z 

kału pobieranych od jednego pacjenta (probówki z podłożem transportowym) przez trzy 

kolejne dni wraz z formularzem zlecenia. Druk zlecenia dostępny jest na stronie 

internetowej WSSE Wrocław https://www.gov.pl/web/wsse-wroclaw w zakładkach: Dla 

klienta, Dokumenty do pobrania,  Dokumenty do pobrania Oddziału Mikrobiologii 

„Formularz zlecenia badań do celów sanitarno-epidemiologicznych- zlecanie trzech badań”. 

 Informacja dla pacjenta.  

Administratorem danych osobowych jest Dolnośląski Państwowy Wojewódzki Inspektor 

Sanitarny. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych wymagana przez 

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 zwane RODO oraz 

Regulamin użytkowania serwisu internetowego eLaborat są dostępne na miejscu w Punkcie 

przyjmowania próbek OM oraz na stronie internetowej WSSE Wrocław 

https://www.gov.pl/web/wsse-wroclaw 

W celu wykonania badania na nosicielstwo należy pobrać 3 próbki kału przez 3 kolejne dni 

po jednej każdego dnia, za pomocą kompletu probówek z podłożem transportowym. 

Sposób pobierania próbki kału do badania:  

1/ wyjąć z jednego opakowania probówkę z wymazówką, 

2/ pobrać kał (wielkość ziarna grochu) na koniec wymazówki, 

3/ włożyć wymazówkę do probówki i upewnić się, że korek wymazówki szczelnie zamyka 

probówkę, 

4/ probówkę podpisać: imieniem i nazwiskiem, datą i godziną pobrania próbki, 

5/ każdego z trzech kolejnych dni powtórzyć czynności opisane od 1-4, 

6/ probówki przechowywać w chłodnym miejscu. NIE ZAMRAŻAĆ 

Wszystkie próbki muszą być dostarczone, najpóźniej w ciągu 72 godzin od pobrania 

pierwszej próbki do Punktu Przyjmowania Próbek Oddziału Mikrobiologii WSSE we 

Wrocławiu (ul. Składowa 1/3). 

 Wynik badania w wersji elektronicznej dla osób, które wyraziły zgodę jest 

przekazywany za pośrednictwem usługi eLaborat, w wersji papierowej wynik można 

odebrać po 5 dniach od dostarczenia próbek w Punkcie Przyjmowania Próbek Oddziału 

Mikrobiologii  WSSE we Wrocławiu, ul. Składowa 1/3 od: 

- poniedziałku do środy w godz. 12:00-15:00 

- do czwartku do piątku w godz. 8:00-15:00 

W przypadku wyniku dodatniego - typowania serologicznego Salmonella, Shigella 

istnieje możliwość przedłużenia czasu oczekiwania na pełny wynik do 2 tygodni. 

https://www.gov.pl/web/wsse-wroclaw/laboratoria-wsse

