
Informacje dotyczące poszczególnych rodzajów próbek dostarczanych 

do Pracowni Diagnostyki Chorób Zakaźnych Zwierząt 

Punkt Przyjmowania Próbek nr 2 

 
−  Za prawidłowe pobranie i dostarczenie próbek do badań odpowiada zleceniodawca.  

− Jeżeli stan próbek jest niezadowalający (np. stwierdzenie rozkładu gnilnego), ich ilość 

niewystarczająca lub niezgodna z dokumentacją dołączoną do próbki, mogą one nie zostać przyjęte 

do badania (w przypadku odmowy wykonania badania Kierownik Pracowni zobowiązany jest o tym 

fakcie powiadomić zleceniodawcę).  

1. W przypadku badań bakteriologicznych:  

• Do badania przyjmuje się:  

- wycinki narządów wewnętrznych zwierząt,  

- wycinki plastrów z czerwiem 10 x 10 cm  

- wydzieliny i wydaliny,  

- jaja,  

- wymazy środowiskowe,  

- miód  

- nie przyjmuje się żywych zwierząt (piskląt)  

• Próbki powinny być dostarczone w opakowaniu jednorazowym, czystym, bezwonnym,  

• Opakowanie powinno być szczelnie zamknięte i nieuszkodzone  

• Próbki powinny być opisane zgodnie z dokumentacją przekazywaną przez zleceniodawcę 

2. W przypadku badań w kierunku wścieklizny:  

• Do badania przyjmuje się:  

- całe zwłoki małych zwierząt (w tym nietoperze, lisy)  

- głowę domowych zwierząt mięsożernych (psy, koty)  

- mózgowie dużych zwierząt zawierające kompletny pień mózgu, móżdżek i róg Ammona  

• Próbki powinny być dostarczone w czystym, szczelnie zamkniętym plastikowym worku lub 

metalowym pojemniku zamkniętym hermetycznie. Całe zwłoki lisów należy pakować 

pojedynczo! 

• Opakowanie powinno być nieuszkodzone  

• Próbki powinny być opisane zgodnie z dokumentacją przekazywaną przez zleceniodawcę  

3. Kryteria przyjęcia próbek do badań w kierunku diagnostyki TSE (badania wykonywane w 

Pracowni w Lesznie – informacja pochodzi ze strony ZHW w Poznaniu): 

 Próbki powinny być dostarczone zgodnie z harmonogramami badań (tam gdzie obowiązuje).  

 Próbki powinny być w oznakowanych kartonach/opakowaniach i dostarczone do laboratorium 

w możliwie najkrótszym czasie z zachowaniem odpowiednich wymagań termicznych.  

 Próbce powinna towarzyszyć czytelna dokumentacja zawierająca informacje, które mają wpływ 

na zastosowaną przez laboratorium i zgodną z przepisami metodę badawczą.  

 Próbki monitoringowe/urzędowe do badań w kierunku TSE : 

- każda z próbek pnia mózgu musi być w oddzielnym pojemniku,  



- oznakowana zgodnie ze zleceniem/protokołem pobrania-dokumenty powinny być przesłane 

drogą elektroniczną najpóźniej w dniu dostarczenia próbek do badań. 

 Próbki pni mózgów przechowywać warunkach chłodniczych. 

 Nie będą przyjmowane/ badane próbki: 

- nieoznakowane lub nieprawidłowo oznakowane, 

- bez dokumentacji lub nieprawidłowo udokumentowane. 

4. W przypadku badań w zakresie realizacji krajowych programów zwalczani a niektórych serotypów 

Salmonella  

- w stadach hodowlanych gatunku kura  

- w stadach niosek towarowych gatunku kura  

- w stadach brojlerów gatunku kura  

- w stadach indyków hodowlanych  

- w stadach indyków rzeźnych  

• Do badania przyjmuje się wielkości i rodzaj próbek zgodny z aktualnymi przepisami  

• Próbki powinny być dostarczone w opakowaniu jednorazowym, czystym, bezwonnym  

• Opakowanie powinno być szczelnie zamknięte i nieuszkodzone  

• Próbki powinny być opisane zgodnie z dokumentacją przekazywaną przez zleceniodawcę  

5. W przypadku urzędowych badań w zakresie chorób zakaźnych:  

• Do badania przyjmuje się wielkości i rodzaj próbek zgodny z aktualnymi przepisami  

• Próbki powinny być dostarczone w opakowaniu jednorazowym, czystym, bezwonnym  

• Opakowanie powinno być szczelnie zamknięte i nieuszkodzone  

• Próbki powinny być opisane zgodnie z dokumentacją przekazywaną przez zleceniodawcę 

 

 


