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1. Wstęp: 

 

Celem instrukcji jest ustalenie zasad postępowania podczas transportu prób do badań 

laboratoryjnych wykonywanych w Medycznym Laboratorium Diagnostycznym Zakładu 

Biologicznych Szkodliwości Zdrowotnych i Parazytologii (LZBSzZiP). 

 

2. Odpowiedzialność: 

 

Instrukcja obowiązuje wszystkich klientów, którzy zlecają wykonanie badań w LZBSzZiP. 

Wszyscy zleceniodawcy są zobligowani zapoznać się z niniejszą instrukcją oraz 

transportować materiał do badań w sposób niżej opisany. Wszyscy pracownicy LZBSzZiP 

mają obowiązek zapoznać się z instrukcją i informować osoby przesyłające próbki do badań o 

jej zawartości i trybie postępowania. 

 

3. Zasady działania i metody: 

 

Próbki materiału przeznaczonego do badań powinny być dostarczone do Punktu 

Przyjmowania Próbek w jak najkrótszym czasie od momentu ich pobrania. Materiał należy 

dostarczyć w czasie nie dłuższym niż 2 godz. (krew pełna); 72 godz. (kał) i/lub 32 godz. 

(surowicę i płyn mózgowo–rdzeniowy) od momentu pobrania materiału. Należy unikać 

mrożenia materiału. Próbki kału bezwzględnie nie należy mrozić. Transport nie może 

zmieniać właściwości próbek do badań. Do Punktu Przyjmowania Próbek należy dostarczyć 

próbkę materiału wraz ze skierowaniem oraz umową. 

 

3.1. Zapakowanie materiału do badań: 

 

Materiał powinien znajdować się w probówce nietłukącej się i szczelnej (najlepiej 

plastikowej) opisanej danymi pacjenta: imieniem, nazwiskiem, numerem PESEL/dowodu 

tożsamości. 

Probówka przed wysłaniem powinna być włożona do szczelnego opakowania (foliowy 

woreczek zamykany strunowo) wypełnionego chłonnym materiałem (wata, lignina, ręcznik 

papierowy) w ilości wystarczającej do wchłonięcia materiału w razie rozszczelnienia 

probówki. Jeśli probówek z materiałem jest więcej należy je zapakować oddzielnie. Zalecane 

jest umieszczenie zapakowanych probówek w dodatkowe twarde opakowanie. 

Podpisaną umowę (2 egzemplarze) oraz czytelnie wypełnione skierowanie należy umieścić w 

foliowej koszulce w celu ochrony przed zanieczyszczeniem. 

Woreczek foliowy z probówką lub pojemnikiem plastikowym w środku oraz skierowanie i 

umowy należy zapakować do koperty bąbelkowej. Zewnętrzne opakowanie przesyłki należy 

oznaczyć symbolem „Materiał biologiczny kat. B. UN 3373”. Oznakowanie materiału 

zakaźnego można znaleźć na stronie internetowej IMW: www.imw.lublin.pl. Symbol należy 

wydrukować i nakleić na przesyłkę. 
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3.2 Transport próbek w czasie dłuższym niż 2 godz.: 

 

Próbki powinny być transportowane w warunkach chłodni w sposób zapewniający 

prawidłowy transport materiału potencjalnie zakaźnego, z zapewnieniem bezpieczeństwa 

osoby transportującej materiał i osób postronnych (np. przez profesjonalną firmę kurierską).  

Materiał powinien zostać dostarczony do Punktu Przyjmowanie Próbek w terminie do 32 

godz. (kał – do 72 h) od momentu pobrania materiału. Jeżeli próbka materiału przed 

wysłaniem została zamrożona (nie dotyczy kału, którego nie należy mrozić) należy ją w tym 

stanie transportować. 

 

3.3 Transport próbek w czasie krótszym niż 2 godz.: 

 

Zakłady Opieki Zdrowotnej z terenu województwa lubelskiego oraz pacjenci pobierający 

materiał od badań w siedzibie IMW mogą dostarczać próbki materiału w pojemnikach 

oznaczonych napisem „MATERIAŁ ZAKAŹNY” w temperaturze pokojowej w czasie nie 

dłuższym niż 2 godz. od momentu pobrania materiału. Probówki podczas transportu należy 

umieścić w pozycji pionowej.  

 

3.4. Postępowanie w przypadku rozlania materiału zakaźnego: 

 

Miejsce, w którym doszło do zanieczyszczenie potencjalnym materiałem zakaźnym należy 

jak najszybciej oczyścić i zdezynfekować przeznaczonym do tego celu preparatem. 

 

4. Dokumenty związane: 

 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21.01.2009 r. (Dz. U. Nr 22, poz. 128) zmieniające 

rozporządzenie w sprawie standardów jakości dla medycznych laboratoriów diagnostycznych 

i mikrobiologicznych 

Pobieranie oraz przygotowanie materiału do badań IT/02/LZBSzZiP 

Umowa na wykonanie badań - ZOZ F/01/ LZBSzZiP 

Umowa na wykonanie badań – pacjent prywatny F/02/LZBSzZiP 

Skierowanie na badania diagnostyczne w Medycznym Laboratorium Diagnostycznym 

Zakładu Biologicznych Szkodliwości Zdrowotnych i Parazytologii - F/03/ LZBSzZiP. 
 


