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Badanie Krwi 

Zalecana pora pobierania krwi do badań laboratoryjnych  to 7
00

 – 9
00

 rano.  

Pacjent powinien być na czczo, czyli dwanaście godzin przed planowanym 

pobraniem krwi nie należy jeść, pić, z wyjątkiem niewielkiej ilości wody,  

w przypadku przyjmowania leków. Należy ograniczyć palenie tytoniu. 

W dniu poprzedzającym wizytę w laboratorium należy ograniczyć wysiłek fizyczny    

i nie spożywać alkoholu.  

Pacjent przed pobraniem krwi powinien być wypoczęty i zrelaksowany,  

gdyż zmęczenie, wysiłek  fizyczny lub pobudzenie emocjonalne wywołują  

szereg zmian w krwi, które mogą wpłynąć na uzyskane wyniki.  

Pacjent musi odpocząć, w pozycji siedzącej, 15-20 minut, tuż przed pobraniem krwi. 

Na planowe pobranie krwi do badań laboratoryjnych nie powinny się zgłaszać 

kobiety w czasie miesiączki. 

Krew pobierana jest z wykorzystaniem próżniowego systemu pobierania krwi,  

który gwarantuje bezpieczeństwo i minimalizuje dyskomfort związany  

z nakłuwaniem naczynia krwionośnego. 
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Doustny Test Tolerancji Glukozy 

 Badanie należy przeprowadzić bez wcześniejszego ograniczania spożywania 

węglowodanów. 
 

 12 godzin przed testem pacjent nie powinien pić kawy, alkoholu, palić  

oraz powinien unikać większego wysiłku fizycznego. 
 

 Pacjent w dniu testu powinien być na czczo, powinien być wypoczęty,  

po przespanej nocy, zrelaksowany, gdyż zmęczenie lub zestresowanie może 

znacznie zafałszować wynik testu. 

 

 Test wykonuje się w godzinach porannych. 
 

 Test diagnostyczny trwa około 120 minut, chyba ze lekarz zleci inny schemat 

postępowania. Rutynowy test polega na oznaczeniu w krwi glukozy na czczo, 

następnie podaje się pacjentowi syrop z glukozą i powtórnie oznacza poziom 

glukozy w krwi po 120 minutach licząc od momentu wypicia syropu. 
 

 Po zastosowaniu właściwego bodźca (spożycie syropu zawierającego 75 g 

glukozy w 300ml przegotowanej wody w ciągu 5 minut) pacjent powinien  

do końca testu  pozostać w pozycji siedzącej, wykonując tylko niezbędne 

ruchy. 
 

 W trakcie testu nie wolno oddalać się z miejsca przeprowadzania badania,  

nie wolno jeść, pić i palić! 
 

 W przypadku wystąpienia wymiotów, biegunki test zostaje przerwany. Objawy 

złego samopoczucia należy niezwłocznie zgłosić personelowi 

przeprowadzającemu test. 
 

 

 Próby doustnego obciążenia glukozą nie należy wykonywać, jeżeli 

rozpoznanie cukrzycy jest oczywiste na podstawie pojedynczych oznaczeń 

glikemii. 
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Badanie Ogólne Moczu 

Mocz pobiera się do specjalnego pojemnika, który jest dostępny w aptece.  

Do badania nie będzie przyjęty mocz w innym pojemniku niż opisany powyżej  

np. w słoikach lub opakowaniach po lekarstwie itp.  

Przynajmniej dzień przed planowanym oddaniem moczu do badania należy 

powstrzymać się od stosunków płciowych. 

Badania moczu nie należy wykonywać podczas krwawienia miesięcznego kobiet. 

Najbardziej wartościowym materiałem jest moczu z pierwszej porannej mikcji
1
,  

po odpoczynku nocnym. 

Oddanie moczu musi być poprzedzone dokładnym umyciem narządów płciowych 

sąsiadujących z ujściem cewki moczowej. Podczas mycia nie należy stosować 

środków odkażających. Wodą z mydłem należy umyć ręce i:  

 

 u kobiet okolice sromu od przodu w kierunku odbytu  

 u mężczyzn żołądź po odsunięciu napletka 

 

Mocz pobiera się ze środkowego strumienia tzn. podczas pobierania  moczu  

do badania pierwszą porcję moczu należy oddać do toalety, drugą do pojemnika,  

a ostatnią porcję znowu należy oddać do toalety.  

Pojemnik opisać imieniem i nazwiskiem, wpisać datę i godzinę przygotowania 

próbki.  

Mocz dostarczyć do laboratorium, najszybciej jak to możliwe.  

Mocz przed dostarczeniem do laboratorium przechowywać w temperaturze lodówki. 

Badanie UACR – ocena dobowego wydalania albumin z moczem –  

optymalna próbka to mocz z pierwszej porannej mikcji
1
.  

1 
Oddawanie moczu 
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Dobowa Zbiórka Moczu 

Naczynie do zbiórki moczu powinno mieć pojemność 2000 - 3000 ml.  

Zbiórkę dobową moczu prowadzi się od 6
00

 rano do 6
00

 rano dnia następnego 

Zaleca się, aby naczynie do zbiórki moczu było plastikowe ze szczelnym 

przykryciem i z podziałką umożliwiającą odczyt objętości zebranego moczu.  

W dniu rozpoczęcia zbiórki mocz oddany przez pacjenta o 6
00

 rano odrzuca się,  

a każdą następną porcję moczu  oddaje do jednego specjalnie przygotowanego 

naczynia do godziny 6
00

 rano dnia następnego. Bardzo ważne jest, aby wszystkie 

porcje moczu w czasie prowadzenia dobowej zbiórki moczu zostały oddane  

do naczynia na zbiórkę moczu. Pominięcie którejkolwiek porcji moczu powoduje,  

że zbiórka moczu nie nadaje się do badań i należy wtedy zbiórkę moczu 

przeprowadzić od początku w kolejnym dniu, chyba, ze lekarz zaleci inny dzień 

zbiórki. 

Naczynie chronić przed działaniem słońca i przechowywać w chłodnym miejscu.  

Po zakończeniu zbiórki zgromadzony mocz dokładnie wymieszać, odczytać objętość 

zebranego moczu, dostarczyć do laboratorium próbkę w ilości około 100 ml  

w specjalnym szczelnie zamykanym pojemniku, najszybciej jak to możliwe. 

Pojemniki takie dostępne są w aptece. Pojemnik opisać następującymi danymi: 

 Nazwisko i imię pacjenta oraz nr PESEL 

 Objętość dobowej zbiórki moczu  

 Godzina i data rozpoczęcia dobowej zbiórki moczu 
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Zasady pobierania kału do badania na obecność pasożytów jelitowych: 

Do pobierania kału służą specjalne pojemniki ze szczelną pokrywką wyposażoną  

w łopatkę, która umożliwia pobranie kału. 

Materiał należy pobrać z kilku różnych miejsc oddanego stolca w ilości, około 10 g 

tzn. próbka wielkości orzecha włoskiego. 

Kał dostarczyć do laboratorium w ciągu 24 godzin. W razie konieczności materiał 

przechowywać w temperaturze 4°C - lodówka. 

Kał na badanie pasożytów pobrać przed leczeniem lub 2-3 tygodnie po zakończeniu 

leczenia.  

Antybiotyki mogą powodować fałszywie ujemne wyniki. 

Wiele leków utrudnia przeprowadzenie badań i interpretację wyników,  

a w szczególności związki baru, bizmutu, magnezu, olej rycynowy, środki 

przeciwbiegunkowe, antybiotyki. 

Przy podejrzeniu inwazji przewodu pokarmowego należy wykonać kilkakrotne 

badanie próbek kału pobranych w odstępie 3-5 dni gdyż jednorazowy, ujemny wynik 

badania kału nie wyklucza inwazji pasożytniczej. 

Bardzo ważne!  

Nie wolno pobierać materiału codziennie, należy zachować odstęp 3-5 dni 

między poszczególnymi próbkami kierowanymi do Laboratorium. Wydalanie 

pasożytów z kałem odbywa się nieregularnie i przekazywanie do badania próbek 

kału oddanych co kilka dni znacznie zwiększa prawdopodobieństwo wykrycia 

inwazji pasożytniczej! 
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Krew utajona w kale 

Do pobierania kału służą specjalne pojemniki ze szczelną pokrywką wyposażoną  

w łopatkę, która umożliwia pobranie kału. 

Materiał należy pobrać z kilku różnych miejsc oddanego stolca w ilości,  

około 10 g tzn. próbka wielkości orzecha włoskiego. 

Kał dostarczyć do laboratorium w ciągu 6 godzin.  

W przypadku testu na krew utajoną w kale nie trzeba stosować specjalnej diety, gdyż 

test wykorzystywany w naszym Laboratorium jest przystosowany do wykrywania 

hemoglobiny ludzkiej. 

Testu nie należy wykonywać podczas leczenia stomatologicznego i występowania 

krwawienia z żylaków odbytu. 

Testu nie należy wykonywać w trakcie krwawienia miesięcznego oraz  trzy dni przed 

i po krwawieniu miesięcznym. 

Alkohol, aspiryna i niektóre leki mogą wywołać podrażnienie przewodu 

pokarmowego i spowodować dodatni wynik testu, dlatego 48 h przed planowanym 

pobraniem materiału należy powstrzymać się od przyjmowania alkoholu. Leki można 

odstawić wyłącznie po konsultacji z lekarzem. 
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Wizyta w Laboratorium - badania płatne 

Badania płatne wykonujemy 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku. 

Pacjent, chcący wykonać badania laboratoryjne odpłatnie, zgłasza się w recepcji Izby 

Przyjęć budynek Górnośląskiego Centrum Medycznego – Kardiologia 

Kardiochirurgia lub w Laboratorium Analitycznym w tym samym budynku ( 1 piętro,   

tuż koło windy ). 

Pacjent oczekuje na pobranie krwi w pozycji siedzącej około 15 – 20 minut.  

Pacjent po wypełnieniu wniosku i dokonaniu płatności otrzymuje paragon fiskalny  

z naklejonym kodem kreskowym.  

Paragon fiskalny jest jedynym dokumentem potwierdzającym transakcję i należy  

go zachować. Paragon jest podstawą do wystawienia faktury i zgłoszenia reklamacji. 

Odbiór wyniku jest możliwy w Laboratorium Analitycznym wyłącznie na podstawie 

paragonu z naklejonym kodem kreskowym. Wyniki można odbierać całodobowo. 

Wyników nie podajemy przez telefon! 

W przypadku utraty paragonu z kodem kreskowym osoba zgłaszająca się po raport  

z przeprowadzonych badań laboratoryjnych będzie proszona o okazanie dokumentu 

tożsamości ze zdjęciem i numerem PESEL. 

W przypadku wybranych parametrów istnieje możliwość wykonania badania w ciągu 

jednej godziny. Pacjent podczas pobierania krwi powinien uzgodnić z personelem, 

czy jest to możliwe, w jego przypadku. Pozwoli to na uzyskanie wyników badania 

laboratoryjnego podczas jednej wizyty połączonej z pobraniem krwi.  

Istnieje możliwość wystawienia faktury na podstawie paragonu fiskalnego.  

Ceny badań płatnych wykonywanych z innej przyczyny niż, w celu profilaktyki, 

zachowania, ratowania, przywracania i poprawy zdrowia objęte są stawką VAT 23%.  

W przypadku badania obecności substancji psychoaktywnych ( narkotyki/ leki )   

w moczu i poziomu etanolu w krwi zawsze stosowana jest stawka VAT 23%. 


