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Lista wykonywanych badań laboratoryjnych w Zakładzie Mikrobiologii i Immunologii Klinicznej –  

Pracownia Diagnostyki Mikrobiologicznej 

Lp. Nazwa badania 
Tryb 

zlecania 
badania 

Metoda 
analityczna 

Przybliżony czas 
oczekiwania na 

wynik 
Zakres referencyjny 

1. 
Badanie 
mikrobiologiczne 
(posiew) krwi 

Rutynowo 

Posiew w 
automatycznym 
systemie BD 
BACTEC  

Wynik dodatni 3-5 
dni. 

Wynik ujemny 
wydawany po 

5 dniach 
(w diagnostyce IZW 

do 14 dni). 

Wynik ujemny – brak wzrostu 
drobnoustrojów po min. 5-14 dniach 
inkubacji. 
Wynik dodatni – wzrost 
drobnoustroju patogennego lub 
drobnoustroju uznanego za czynnik 
etiologiczny zakażenia. 

2. 

Badanie 
mikrobiologiczne 
(posiew) fragmentów 
cewników żylnych 

Rutynowo 

Posiew półilościowy 
i ilościowy na 
podłoże 
wzbogacone i 
podłoże wybiórcze 

2-5 dni. 
Wynik ujemny 
wydawany po 2 

dniach. 

Wynik dodatni – 
metoda półilościowa: > 15 CFU; 
metoda ilościowa: > 103 CFU/ml – 
ryzyko zakażenia łożyska krwi 
związanego z cewnikiem 
naczyniowym. 
Wynik ujemny – brak wzrostu lub 
zanieczyszczenie. 

3. 
Badanie 
mikrobiologiczne 
(posiew) moczu 

Rutynowo 

Posiew ilościowy na 
podłoże 
chromogenne 
i podłoże 
nieselektywne 

1-3 dni 

Wynik ujemny – posiew jałowy. 
Wynik dodatni 
>104 kom/ml – możliwe zakażenie. 
Wynik wątpliwy 
102 – 104 lub flora mieszana – 
możliwe zanieczyszczenie. 

4. 

Badanie 
mikrobiologiczne 
(posiew) płynu 
mózgowo-rdzeniowego, 
płynu z jamy 
otrzewnej, opłucnej, 
osierdzia i innych 
płynów ustrojowych z 
jam ciała 

Rutynowo 

Posiew na podłoża 
wzbogacone i 
płynne podłoże 
namnażające. 

3-10 dni. 
Wynik ujemny 

wydawany 
po 3-5 dniach. 

Wynik dodatni – uzyskanie hodowli  
drobnoustroju chorobotwórczego lub 
saprofitycznego. 
Wynik ujemny – brak wzrostu 
drobnoustrojów (posiew jałowy). 

5. 

Badanie 
mikrobiologiczne 
(posiew) BAL-u (BAL-
popłuczyny 
pęcherzykowo-
oskrzelowe pobierane 
od pacjentów 
zaintubowanych), 
miniBal-u, wydzieliny 
oskrzelowej, aspiratu 
tchawiczego, plwociny. 

Rutynowo 

Posiew ilościowy lub 
jakościowy na 
podłoża 
wzbogacone 
 

2-5 dni. 
Wynik ujemny 
wydawany po 2 

dniach. 

Dla wyników ilościowych: 
Wynik dodatni – 
> 104 – 105 CFU/ml możliwe 
zakażenie 
<104 CFU/ml - zanieczyszczenie lub 
kolonizacja 
Wynik ujemny - brak wzrostu 
drobnoustrojów (posiew jałowy). 
Dla wyników jakościowych: 
Wynik dodatni – hodowla bakterii 
chorobotwórczych o udowodnionym 
znaczeniu w zakażeniach dróg 
oddechowych. 

6. 

Badanie 
mikrobiologiczne 
(posiew) materiałów 
pobieranych w postaci 
wymazów, tkanek, 
bioptatów, aspiratów.  

Rutynowo 

Posiew redukcyjny 
na podłoża 
wzbogacone i 
wybiórczo-
różnicujące 
oraz  płynne 
podłoża 
namnażające 
 

3-14 dni 

Wynik dodatni – wzrost bakterii 
chorobotwórczych lub 
saprofitycznych u pacjentów w 
immunosupresji; interpretacja 
wyniku zależna od rodzaju materiału. 
Wynik ujemny – brak wzrostu 
bakterii lub grzybów (posiew jałowy). 
Flora fizjologiczna w zależności od 
miejsca pobrania materiału – wynik 
prawidłowy. 

7. 

Badanie 
mikrobiologiczne 
(posiew) materiałów 
pobieranych w postaci 
fragmentów drenów, 
zastawek, protez i 
innych biomateriałów.  

Rutynowo 

Posiew na podłoża 
wzbogacone i 
wybiórczo-
różnicujące 
stałe i płynne  

3-14 dni 

Wynik dodatni – wzrost bakterii 
chorobotwórczych lub 
saprofitycznych u pacjentów w 
immunosupresji; interpretacja 
wyniku zależna od rodzaju materiału. 
Wynik ujemny – brak wzrostu 
bakterii lub grzybów (posiew jałowy). 
Flora fizjologiczna – wynik 
prawidłowy. 
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8. 

Badanie 
mikrobiologiczne 
(posiew) wymazów 
w kierunku patogenów 
alarmowych 
MRSA, VRE, 
ESBL,AmpC, CPE (KPC, 
MBL, OXA-48) 

Rutynowo 
Posiew na podłoża 
chromogenne 
 

1-3 dni 

Wynik dodatni – obecność patogenu 
alarmowego. 
Wynik ujemny-prawidłowy – 
patogenu alarmowego nie wykryto. 

9. 

Preparat barwiony 
metodą Grama 
wykonany bezpośrednio 
z pobranego materiału 
(np. płyn, BAL, 
plwocina, aspiraty, 
bioptaty) 

Rutynowo Barwienie metodą 
Grama Do 1 godz. 

Wynik dodatni – widoczne w obrazie 
mikroskopowym komórki bakterii lub 
grzybów. 
Wynik ujemny – komórek bakterii lub 
grzybów nie stwierdzono. 

10.

Badanie w kierunku 
RSV BAL-u, popłuczyn z 
jamy nosowej, 
wydzieliny z dróg 
oddechowych 

Rutynowo 

Test 
immunochromatogr
aficzny 
 

30 minut 

Wynik dodatni – wykryto obecność 
antygenów wirusa RS 
Wynik ujemny – nie wykryto 
antygenów wirusa RS (brak 
antygenów w ilości wykrywanej w 
teście) 

11.

Badanie 
mikrobiologiczne 
(posiew) kału w 
kierunku SS 
Salmonella, Shiglla 

Rutynowo 

Posiew redukcyjny 
na podłoża 
wybiórczo-
różnicujące 
i płynne podłoże 
wybiórczo-
namnażające 

3-4 dni 

Wynik ujemny – nie wyhodowano 
pałeczek Salmonella i Shigella. 
Wynik dodatni – obecność pałeczek 
Salmonella lub Shigella – zakażenie 
lub nosicielstwo. 

12.

Badanie 
mikrobiologiczne 
(posiew) kału w 
kierunku Yersinia  

Rutynowo 

Posiew redukcyjny 
na podłoże 
wybiórczo-
różnicujące 

2-3 dni 

Wynik ujemny – pałeczek Yersinia nie 
wyhodowano; 
Wynik dodatni – wyhodowano 
pałeczki Yersinia enterocolitica. 

13.

Badanie 
mikrobiologiczne 
(posiew) kału ogólny 
rozszerzony 
(w tym SS) 

Rutynowo 

Posiew redukcyjny 
na podłoża 
namnażające i 
wybiórczo-
różnicujące 
oraz  płynne 
podłoże wybiórczo-
namnażające 

3-5 dni 

Wynik ujemny– nie wyhodowano 
pałeczek Salmonella, Shigella, 
enteropatogennych E. coli, Yersinia, 
Aeromonas. Obecność flory 
fizjologicznej. 
Wynik dodatni – obecność w/w 
pałeczek chorobotwórczych – 
zakażenie lub nosicielstwo. 

14.

Badanie kału w 
kierunku antygenów 
rota- i adenowirusów 
 
Badanie kału w 
kierunku antygenów 
norowirusów 

Rutynowo 

Test 
immunochromatogr
aficzny 
 

30 minut 

Wynik dodatni – wykryto obecność 
antygenów wirusowych – zakażenie. 
Wynik ujemny – brak antygenów 
wirusowych w ilości wykrywanej w 
danym teście. 
Wynik wątpliwy – słaby wynik reakcji 
(uwarunkowana niskim poziomem 
antygenu, reakcja krzyżowa). 

15.
Badanie kału w 
kierunku 
Campylobacter 

Rutynowo 

 
2 etapowy algorytm 
diagnostyczny: 
1/ Test 
immunochromatogr
aficzny 
2/ Posiew 
redukcyjny na 
podłoża 
namnażające i/lub 
wybiórczo-
różnicujące 

30 minut – test 
immunochromatog

raficzny 
2-5 dni dla 

hodowli 

Wynik dodatni – wyhodowano 
Campylobacter spp. 
Wynik ujemny – Campylobacter sp. 
nie wykryto. 

16.
Badanie kału w 
kierunku w 
Clostridioides difficile 

Rutynowo 

2 etapowy algorytm 
diagnostyczny: 
1/ Test 
immunochromatogr
aficzny 
2/ Posiew 
redukcyjny na 
podłoża 
namnażające i/lub 
wybiórczo-
różnicujące 
 

 
30 minut – test 

immunochromatog
raficzny dla wyniku 

ujemnego i 
dodatniego dla 

toksynotórczych 
C.difficile 

24-48 godz. - 
hodowla 

 

1/a  wynik dodatni – W kale wykryto 
toksynotwórczy  szczep Clostridioides 
difficile  
1/b wynik dodatni - W hodowli 
wykryto toksynotwórczy  szczep 
Clostridioides difficile  
2/ wynik ujemny nie wykryto 
toksynotwórczego szczepu  
Clostridioides difficile; 
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17.

Badanie 
mikrobiologiczne 
bioptatów 
z błony śluzowej 
żołądka w kierunku 
Helicobacter pylori 

Rutynowo 

Posiew na podłoża 
wzbogacone i 
wybiórczo-
różnicujące, 
preparat barwiony 
metodą Grama 
 

7 dni 

Wynik dodatni – wyhodowano  
Helicobacter pylori. 
Wynik ujemny – brak wzrostu 
Helicobacter pylori. 

18.

Badanie mikologiczne 
materiałów w kierunku 
grzybów (min. wymazy, 
tkanki, cewniki, dreny, 
płyny, mocz, kał) 

Rutynowo 

Posiew na podłoże 
wybiórcze dla 
grzybów i/lub 
podłoże 
chromogenne 

5-14 dni 

Wynik dodatni – obecność 
drożdżaków lub grzybów pleśniowych 
interpretacja w zależności od 
gatunku i miejsca pobrania 
materiału. 
Wynik ujemny – brak wzrostu 
grzybów. 

19.

Oznaczanie 
lekowrażliwości 
drobnoustrojów na 
antybiotyki / leki 
przeciwgrzybiczne 
(antybiogram, 
mykogram) 

Rutynowo 

1/ Metoda 
jakościowa - 
dyfuzyjno-krążkowa 
wg EUCAST 
2/ Metoda ilościowa 
(oznaczanie MIC 
mg/L) 
3/ Metoda 
półilościowa w 
systemie 
automatycznym 
VITEK2, Phenix 

1-2 dni po 
uzyskaniu hodowli 

Interpretacja wg rekomendacji 
EUCAST: www.eucast.org. oraz 
zaleceń Krajowego Ośrodka 
Referencyjnego ds. Lekowrażliwości. 

20. Identyfikacja 
drobnoustrojów Rutynowo 

Stosowane metody:  
1/ ID MALDI 
(spektrometria 
mas)  
2/biochemiczne, 
lateksowe 
3/ automatyczne 
(VITEK2) 

30 min do 24 
godz. 

po uzyskaniu 
hodowli 

Nie dotyczy 

21.
Badanie 
mikrobiologiczne 
(posiew) homograftów 

Rutynowo 

Posiew na podłoża 
płynne 
namnażające dla 
bakterii tlenowych, 
beztlenowych 
i grzybów  

Wynik ujemny  
po 7 dniach 

Wynik ujemny – brak wzrostu 
drobnoustrojów (posiew jałowy). 
Wynik dodatni - wzrost 
drobnoustrojów, identyfikacja 
gatunkowa. 

22.

Badanie 
mikrobiologiczne 
(posiew) mieszanin do 
żywienia 
pozajelitowego 

Rutynowo 

Posiew na podłoże 
płynne 
namnażające dla 
bakterii tlenowych i 
grzybów 

Wynik ujemny  
 po 14 dniach 

Wynik prawidłowy – jałowy. 
Wynik nieprawidłowy - wzrost 
drobnoustrojów – zanieczyszczenie 
mieszaniny. 

23.

Badanie 
mikrobiologiczne 
(posiew) wymazów ze 
środowiska szpitalnego 
sal szpitalnych, 
aparatury itp. 

Rutynowo Posiew na podłoże 
wzbogacone 3 dni 

Wynik prawidłowy – jałowy lub 
obecność nielicznych drobnoustrojów 
saprofitycznych. 
Wynik nieprawidłowy - liczny wzrost 
drobnoustrojów lub obecność  
drobnoustrojów chorobotwórczych. 

24.
Badanie 
mikrobiologiczne 
(posiew) powietrza 

Rutynowo 

Pobranie określonej 
ilości powietrza 
aparatem MicroBio1 
i posiew na podłoże 
wzbogacone 

2-3 dni 

Wynik prawidłowy – jałowy lub 
obecność drobnoustrojów 
saprofitycznych w ilości zgodnej z 
normą dla pomieszczenia danej klasy 
czystości. 
Wynik nieprawidłowy - wzrost 
drobnoustrojów ponad normę lub 
obecność  drobnoustrojów 
chorobotwórczych. 

 

 

 

 

       


