
Інформація для пацієнтів щодо правил збору матеріалу для дослідження в лабораторії.

Порядок отримання біоматеріалу від пацієнта
Матеріал для лабораторних досліджень рекомендовано брати з 7 до 9 години ранку. Кров 
беруть натщесерце. Останній прийом їжі перед взяттям крові на біохімічні дослідження за
12 годин до проведення аналізу. 

Загальні вимоги підготовки пацієнта для взяття крові
Безпосередньо перед дослідженням виключається:

- куріння та прийом алкоголю
- прийом лікарських препаратів, що впливають на результати досліджень
- фізичне навантаження (біг, підйом сходами)
- емоційне збудження
- проведення діагностичних процедур: рентгенологічних, ультразвукових 

досліджень, масажу, рефлексотерапії або фізіотерапевтичних процедур.
До кожного матеріалу, що надходить до лабораторії, повинен бути доданий супровідний 
бланк від лікаря. 

 Взяття крові та зіскоб на ентеробіоз може здійснити медична сестра та/або 
лаборант. 

 Взяття ліквору, випітних рідин з серозних порожнин, виділень з сечостатевих 
органів, секрет простати може здійснити тільки лікар. 

 Збір сечі, калу, еякуляту та мокротиння здійснюється пацієнтом за наступними 
правилами: 

Вид дослідження Правила збору
Загальний (клінічний) 
аналіз сечі, білок Бенс-
Джонса, кетонові тіла, 
білірубін, «активні» 
лейкоцити

Пацієнт вранці збирає всю кількість сечі в чистий скляний 
або пластиковій посуд.
Жінкам необхідно попередньо провести туалет статевих 
органів. 
Тара герметично закривається, маркірується.
Доставка: не пізніше, ніж через 1,5 години
Примітка: зберігати сечу в холодильнику, жінкам в період 
менструації сечу на аналіз брати не слід, при тривалому 
зберіганні руйнуються елементи осаду. 

Аналіз сечі за 
Нечипоренком

Доставляється середня порція ранкової сечі (останнє 
сечовипускання не менш, ніж 6 годин)

Аналіз сечі за Аддис-
Каковським

Сечу збирають за 10 годин. Доставляють всю зібрану сечу та
вказують її кількість..

Проба сечі за Зимницьким Пацієнт залишається на звичайному режимі харчування. 
Після випорожнення сечового міхура о 6 годині ранку через 
кожні 3 години сечу збирають в окремі маркіровані ємності. 

Добова сеча Після випорожнення сечового міхура о 6 годині ранку всю 
виділену сечу збирають протягом доби в ємність для збора, 
ретельно перемішують та зберігають в прохолодному 
темному місці. Визначають повний об`єм зібраної сечі та 
відмічають в бланку направлення. Близько 120 мл з добової 
кількості доставляється в лабораторію. 
Примітка: бажано в ємність для збору сечі попередньо 
внести консервант (хлороформна вода, декілька кристалів 
тимолу або рідина Мюллера)



Еякулят Отримують шляхом мастурбації після 3-5-денного статевого 
утримання (в цей час не вживати алкоголь, лікарські засоби, 
не курити, не проводити масаж простати та не відвідувати 
сауну_. Збирають в чистий, сухий скляний або пластиковий 
посуд з кришкою. Неприпустимо збирати еякулят в 
презерватив або шляхом перерваного статевого акту. 
Доставка: негайно.

Дослідження мокротиння Мокротиння збирають вранці, до прийому їжі. 
Перед цим пацієнт повинен прополоскати рот та почистити 
зуби. 
Для отримання мокротиння з нижніх дихальних шляхів 
пацієнт повинен зробити кілька глибоких вдохів і тільки 
потім покашляти в посуд. 
Збір мокротиння для бактеріоскопії кислотостійких бактерій 
проводять у відсутності сторонніх осіб на відкритому повітрі
на території закладу або в добре провітрюваній комнаті, яка 
обробляється дезінфектантами та обладнана 
бактерицидними опромінювачами. 
Ємність для збору: пластикова з кришкою, що закручується. 
Ємність маркірують: ПІБ хворого, дата збору, номер порції. 
Якщо транспортування одразу неможлива, то зібраний 
матеріал зберігають у холодильнику або іншому 
прохолодному місці для затримки росту небажаних 
мікроорганізмів. 

Дослідження калу (копро 
грама, прихована кров)

Перед дослідженням калу необхідно: 
- відмінити споживання ряду лікарських речовин 

(беладонна, залізо, вісмут)
- обмежити ряд лікувальних та фізіотерапевтичних 

процедур (також зігріваючих компресів)
- не можна відправляти кал на дослідження після клізм,

рентгенологічного дослідження шлунка та кишечника
Протягом 3-4 днів перед дослідженням потрібно 
додержуватись дієти (споживати їжу з дозованим вмістом 
білка, жирів та вуглеводів)
Доставка: в скляному або пластиковому широкогорлому 
посуді з кришкою в кількості 10-15г (1 столова ложка), без 
домішок сечі. 
Термін доставки – не пізніше, ніж через 10-12 годин після 
виділення. 
Примітка: при підготовці хворого для дослідження калу на 
приховану кровотечу з раціону виключають рибу, м'ясо, всі 
види зелених овочів, томати, лікарські препарати, що 
містять залізо та обумовлюють хибно позитивну реакцію на 
кров. 

Дослідження калу на 
гельмінти

Перед дослідженням калу необхідно: 
- відмінити споживання проти паразитарних препаратів

за 10 днів до дослідження
- обмежити ряд лікувальних та фізіотерапевтичних 

процедур (також зігріваючих компресів)
- не можна відправляти кал на дослідження після клізм,

рентгенологічного дослідження шлунка та кишечника
Протягом 3-4 днів перед дослідженням потрібно 



додержуватись дієти (споживати їжу з дозованим вмістом 
білка, жирів та вуглеводів)
Доставка: в скляному або пластиковому широкогорлому 
посуді з кришкою в кількості 10-15г (1 столова ложка), без 
домішок сечі.
Можливий збір калу в спеціальний контейнер PARASEP. 
Термін доставки – не пізніше, ніж через 10-12 годин після 
виділення.

Дослідження калу на 
лічинки стронгілід

Кал беруть з горщика в різних точках, не менше 2-х 
столових ложок, поміщають в чистий посуд з кришкою. 
Доставка: теплий свіжозібраний кал в скляному або 
пластиковому широкогорлому посуді з кришкою в кількості 
2 столові ложки, без домішок сечі. Для збереження тепла 
доставляти на грілці. 
Термін доставки – не пізніше, ніж через 1 годину після 
виділення. 

Дослідження калу на 
найпростіші

Додержуватись загальних правил збору калу. 
Випорожнення збирати в спеціальні ємності з консервантом,
без залишків дезінфікуючих речовин та води.
Для збору використовують спеціальний контейнер 
PARASEP або консервант Сафаралієва (2-3 мл + кал 
розміром з горошину, ретельно перемішати)


