
Informacja dla pacjenta 

  

W celu wykonania badania na nosicielstwo należy pobierać próbki przez 
3 kolejne dni poniedziałek, wtorek, środa lub w razie problemów 
można rozpocząć pobieranie niedziela, poniedziałek, wtorek. Próbki 
należy dostarczyć do Stacji w środę w godz. od 8.00 do 9.00. pokój 
210 

  

Warunkiem przyjęcia próbek przez PSSE będzie posiadanie przez 
pacjenta dowodu uiszczenia opłaty w kwocie 100,00 zł za 
wykonanie badania na konto Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-
Epidemiologicznej w Warszawie ul. Żelazna 79,   

nr: 81 1010 1010 0015 6022 3100 0000 

oraz  

posiadanie przez pacjenta dowodu uiszczenia opłaty w kwocie 
45,00 zł za wykonanie badania na konto Powiatowej Stacji Sanitarno-
Epidemiologicznej w Nowym Dworze Mazowieckim ul. Chemików 6,    

nr: 70 1010 1010 0119 4722 3100 0000  

NBP Oddział w Warszawie, tytułem: „Imię i nazwisko - badania na 
nosicielstwo” 

Opłaty na w/w konto należy dokonać w przeciągu 3 dni, podczas których 
dokonywany jest pobór próbek do badania, a następnie dostarczyć do 
PSSE potwierdzenie dokonania płatności (kopia) 

  

  

 

 

 

  



Sposób pobierania i oznakowania próbki kału do badania: 

1.   Probówkę wyjąć z opakowania zdjąć korek,  
2.   Patyczkiem  z watą trzymając za korek pobrać odrobinę kału,  
3.   Włożyć patyczek z pobraną próbką do probówki, 
4.   Upewnić się, że korek szczelnie zamyka probówkę, 
5.   Probówkę podpisać: imieniem i nazwiskiem, datą i godziną 

pobrania próbki,  
6.   Każdą kolejną próbkę pobierać według czynności opisanych od 1-

5, 
7.   Probówki przechowywać w chłodnym miejscu.(nie zamrażać). 

  

Wszystkie 3 próbki dostarczyć razem (środa od 8:00 do 9:00), 
najpóźniej w ciągu 72 godzin od pobrania pierwszej próbki do 
Punktu Przyjmowania Próbek - wraz z próbkami należy 
przynieść wypełnione zlecenie badania.  

 

Wyniki badania pacjent drukuje we własnym zakresie na podstawie 
otrzymanego LOGINU i HASŁA po 8 dniach (czwartek) od 
dostarczenia próbek do badania. 

  

Z wynikami badania  należy udać się do lekarza Medycyny Pracy w 
celu wydania odpowiedniego orzeczenia. 

  

UWAGA  

Nie będą przyjmowane:  

- próbki przepełnione lub brudne  

- załącznik będzie wypełniony nieczytelnie 

  

 


