
УКАЗАНИЕ  ЗА  ВЗЕМАНЕ ,СЪХРАНЕНИЕ  И  ТРАНСПОРТ  НА  МАТЕРИАЛИ  ЗА  
КЛИНИЧНИ  МИКРОБИОЛОГИЧНИ  ИЗСЛЕДВАНИЯ 

 
                    1.КРЪВ ЗА ХЕМОКУЛТУРА 
 
Индикации: 

-съмнение за септицемия,бактериемия,микотичен сепсис 
-тежки инфекции-бакт.пневмония,менингит,пиелонефрит 
-ендокардит 
-неясно температурно състояние 
-други 

Процедура: 
-при фиксирани температурни пикове дву- или трикратно преди покачване на 

температурата, преди началото на антибиотичната терапия 
-при съмнение за микотичен сепсис се взема артериална кръв 

         Дезинфекцира се капачката на флакона със среда за хемокултура /съхраняван при 18-22 С/ с 
йодна тинктура,а също и областта ,която ще се пунктира.Изчаква се поне 30 сек. да изсъхне.От деца 
се вземат 1-5 мл. кръв,а от възрастни 10-15 % кръв от обема на средата и се прехвърля във 
лакона.Хемокултурата се изпраща веднага в микробиологичната лаборатория или се съхранява в 
термостат на 35 С,но за не повече от 24ч. 
 
 2.МАТЕРИАЛИ ОТ РАНИ 
 
Индикации:-инфекции на кожата,лигавиците и меките тъкани 

-абсцеси 
-остеомиелит,фистули 

Процедура: 
          Със стерилен тампон / без дезинфекция на кожата/ се взема материал от  дъл-бочината на 
раната .При съмнение за гъбична инфекция със стерилна кюрета се взема материал от кожата или 
ръбовете на хронични рани.Гной или ексудат от дълбоки рани или абсцеси се взема чрез пункция 
след предварителна дезинфекция на кожата.Материалът се поставя в дълбочина на транспортната 
среда и веднага се доставя в микробиологична лаборатория или се съхранява до 2 часа в хладилник 
при 4-6 С. 
 
                       3.УРИНА 
 
Индикации:- инфекции на уринарния тракт /цистит,цистопиелит,простатит,пиело- 
                    нефрит и др./ 
 - септични състояния 
                    -неясно температурно състояние 
Процедура: 
            Най-подходяща е първа сутрешна урина,като предишното уриниране е било преди повече от 
3 часа.След тоалет на гениталиите с вода,течен сапун,без подсушаване с кърпа се събира средна 
порция урина в стерилен контейнер и се изпраща в лабораторията незабавно /максимум до 2 ч./.Ако 
това е невъзможно ,урината се поставя в хладилник при 4-6 С за не повече от 24 час. 
 
                        4.ХРАЧКА 
 
Индикации:-пневмония 
                    -бронхит 
                    -ТВС,муковисцидоза 
Процедура: 
              В стерилен контейнер се събира  сутрешна храчка преди закуска,след почистване на зъбите  
и щателно изплакване на устата с топла вода.Отхрачването може да се провокира с инхалации със 
солеви разтвори / аерозол или пара/. Пациентът се информира,че слюнката е безполезна за 
микробиологичната диагноза.Храчката се транспортира веднага в микроб.лаборатория,а при 
невъзможност се съхранява в хладилник на 4-6 С до 2 часа след вземането. 



              NB.При съмнение за легионелоза отхрачването НЕ трябва да се провокира със солеви 
разтвори. 
 
 5.ГЪРЛЕНИ СЕКРЕТИ 
 
Индикации:-скарлатина 
                    -ангина 
                    -установяване на носителство на  S.pyogenes,N.meningitidis,C.diphtheriae 
                   H.influenzae с уточняване на търсения причинител от клинициста. 
Процедура: 
             Материалът се взема сутрин,на гладно,без предварителен тоалет на устната кухина. Езикът 
се притиска с шпатула и материалът се събира със стерилен,сух тампон от тонзилите и латералните 
небни дъги чрез отриване.При съмнение за менингококи и хемофили, материал се взема от задната 
част на назофаринкса.При съмнение за дифтерия,материал се взема от границата между мембраните 
и здрава- та тъкан.Желателно е поставянето на материала в транспортна среда.При невъзможност за 
незабавно транспортиране - до 2ч.се съхранява в хладилник на 4-6С. 
При търсене на менингококи и хемофили материалът се съхранява при 18-22 С. 
 
 6.НОСНИ СЕКРЕТИ 
 
Индикации:-ринити 
                    -синузити 
                    -за откриване носителство на  S.aureus 
Процедура: 
             Материалът се взема с въртеливо движение на стерилен,сух тампон максимално навътре в 
носния ход. Желателно е поставянето на материала в транспортна среда.При невъзможност за 
незабавно транспортиране- до 2ч.се съхранява в хладилник на 4-6С. 
При търсене на менингококи и хемофили материалът се съхранява при 18-22 С. 
 
                         7.МАТЕРИАЛИ ОТ МЪЖКА ПОЛОВА СИСТЕМА 
 
Индикации:-възп. заболявания на пикочо-половата система 
                    -съмнение за стерилитет 
                    -други 
Процедура: 
             След тоалет на гениталиите се взема в стерилен контейнер съответния  биологичен 
материал: еякулат, простатен секрет и др. При невъзможност за своевремен- но транспортиране  се 
съхранява при 4-6 С, а при търсене на гонококи при 18-22 С. 
 
 8.МАТЕРИАЛИ ОТ ЖЕНСКА ПОЛОВА СИСТЕМА 
 
Индикации:-възп. заболявания на пикочо-половата система 
                    -съмнение за стерилитет 
                    -други 
 
Процедура: 
              Материалът /влагалищен секрет,цервикален секрет и др./ се взема  от  специалист акушер-
гинеколог.При съмнение за бактериална вагиноза или гонорея е желателно материал да се вземе с 
два тампона / единия за препарат,а другия за посявка/. При невъзможност за своевременно 
транспортиране  се съхранява при 4-6 С,а при търсене на гонококи при 18-22 С. 
 
 
 9.ФЕЦЕС 
 
Индикации:-диария 

-изследване на контактните в семейството /особено при салмонелоза/ 
-други/здравни книжки/ 



Процедура: 
              Взема се анална проба с тампон или проба от изпражнение / за изследване за Салмонела 
материал се взема от последна порция фецес,за Шигела от първа порция,за Кампилобактер от 
последна порция фецес /. При проба за вибриони материалът се поставя в алкална пептонна 
вода.Транспортира се директно в лабораторията,а при невъзможност се съхранява в хладилник на 4-
6 С.  
 
 
 10. ЛИКВОР/ЦЕРЕБРОСПИНАЛНА ТЕЧНОСТ/ 
 
Индикации:-менингит,енцефалит 
Процедура: 
               След щателна дезинфекция на пункционното място,преди започване на антибиотичната 
терапия,се взема 2-5 мл. ликвор при строго спазване на асептиката и незабавно се транспортира до 
лабораторията в термоизолиращ съд на 20-22С 
Ако е невъзможно до 2 ч.се поставя в термостат на 35 С. 
 
 
                        11.МАТЕРИАЛИ ЗА АНАЕРОБНО ИЗСЛЕДВАНЕ 
 
Индикации:-наличие на ексудат с гнилостна миризма 
                    -развитие на гангрена 
                    -инфекции с газообразуване в тъканите или в ексудатите 
                    -инфекции,развили се след използването на аминогликозиди 
                    -наличие на септичен тромбофлебит 
Процедура: 
              Материалът се взема чрез аспириране с игла и спринцовка или късче от възпалените 
тъкани.След това се поставя на дъното на транспортната среда със стерилна игла,пинсета,по 
изключение с тампон,който се оставя вътре в средата, където може да се съхранява до 24 ч.При 
липса на транспортна среда за анаероби пробата може да се изпрати в стерилна спринцовка,като 
въздухът от нея се изгонва след вземането и иглата се забива в стерилна гумена тапа.Материалът се 
донася до 30 мин. в микробиологичната лаборатория. 
                
 
                12. ПОВЕДЕНИЕ  ПРИ  СЪМНЕНИЕ  ЗА  ЛЕГИОНЕЛОЗА 
 
               Индикации:  
                     При всяка  атипично  протичаща пневмония,която  не  се  повлиява  от 
симптоматичното и антибиотично лечение,при липса на  микробиологично доказан причинител, 
може  да  влиза в диференциално-диагностичен план легионелозата. 
             Основни характеристики на клиничните форми: 
                  -Понтиак  треска –инкубационен период от  5 до 66 ч.,висок  контагиозен  
индекс / около  90%  от  експонираните/,липсват рентгенологични промени в белия      дроб, 
грипоподобна  симптоматика, терапията  е  само симптоматична  и настъпва пълно възстановяване  
до  една  седмица. 
                   -Легионерска болест- инкубационен период от 2 до 14 дни,нисък  конта-гиозен индекс 
/около 5%/, внезапно начало с температура над  39  С,главоболие, миалгия и непродуктивна 
кашлица,рентгенологичната находка  е на пневмония  с интензитет според общото състояние 
.Съществуват и екстрапулмонални симптоми: 
  -стом-чревни оплаквания-30% от заболелите имат диария от салмонелен тип 
  -НС-объркване,атаксия,енцефалит и др. 
  -кожни обриви 
  -хипонатриемия- <130 mmol/l,остра бъбречна недостатъчност,миоглобинурия и др 
  -ВИСОК  ЛЕТАЛИТЕТ- 60-80% при  ВБИ 
                    В САЩ  Легионелата  е  сред  първите  три  причинителя  на  пневмонии  придобити  в  
обществото. 
 



 
Процедура: 

Материали:  
-  от  дихателна система - непровокирана  храчка , 

N.B. –бронхоалвеоларен лаваж,но  с  дестилирана  вода ,а  не  с  физиологичен 
разтвор,т.к. хлорът  убива  легионелите. 

- двойна  серумна  проба  за  доказване  на  четирикратно  нарастване  на 
титъра  на  антителата. 

- -уринарен  тест  за  доказване на  Легионела пневмофила серогрупа 1 
 

 
 
МАТЕРИАЛИ ЗА ВИРУСОЛОГИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ 

 
1.Материалите за изследване при случаи на заболявания с респираторни симптоми се 

вземат от ОПЛ, лечебните заведения за болнична мединска помощ и ЦСМП. Когато заболелият 
няма личен лекар и не е хоспитализиран, материалите за изследване се вземат в шокова зала на 
ЦСМП. Лечебните заведения транспортират взетите материали в РИОКОЗ, където се провеждат 
специфичните изследвания.По преценка на базата на епидемиологичната информация, РИОКОЗ ги 
транспортира в НРЛ „ Грип и ОРЗ” при НЦЗПБ, при спазване изискванията за съхранение и 
транспортиране на всички нива.  

 
2.При първите случаи на съмнение за птичи грип лекарят, открил заболяването 

уведомява незабавно директора на дирекция „ Надзор на заразните заболявания” на GSM 0887 
912033 и организира задължителна изолация на пациента в инфекциозна клиника на МБАЛ “Св. 
Марина”, независимо от здравноосигурителния статус на лицето.Материалите за изследване се 
вземат в лечебното заведение за болнична медицинска помощ, доставят се в РИОКОЗ при спазване 
на хладилната верига – 10 етаж, вирусологична лаборатория. Директорът на дирекция 
„НЗБ”организира незабавното транспортиране на взетите материали за изследване в НРЛ „Грип и 
ОРЗ” при НЦЗПБ, като при необходимост осъществява оперативна връзка със завеждащия НРЛ. 
При масово възникване на заболявания от птичи грип материалите за изследване се вземат от 
ОПЛ, лечебните заведения за болнична медицинска помощ и ЦСМП. Когато заболелият няма личен 
лекар и не е хоспитализиран материалите за изследване се вземат от РИОКОЗ. Организацията на 
вземане и транспортиране на материалите е същата, както при случаи на заболявания с 
респираторни симптоми.  

 
 

Материали за лабораторна идентификация и начин на вземането им: 
 

А. За изолиране на грипни вируси се вземат: 
 
1. При случаи на заболявания с респираторни симптоми: 

• Носогърлени смивове или аспирати 
• Трахеални или бронхо-алвеоларни лаважи 
• Трупни материали /части от трахея, бял дроб и др./ 

За вземане на носогърлените секрети се използва 1 стерилна епруветка с капачка /тапа/ с 
3-4 ml стерилен буфериран физиологичен разтвор с рН 7,4 и 2 стерилни сухи памучни тампони. С 
първия от тампоните се взема секрет от назофаринкса, а с втория – секрет от носа. Двата тампона се 
поставят в епруветката, Ако е необходимо дръжките им се пречупват под нивото на капачката и 
епруветката са затваря. Секретите се вземат на първия ден от началото на заболяването. Допуска се 
вземане на секретите най-късно да третия ден от началото на заболяването. 

Трупен материал се взема тогава, когато болният е починал в първите 4-5 дни от началото 
на заболяването и когато е възможно аутопсията да се направи в първите часове след смъртта. 

 
 2.При съмнение за птичи грип: 



 За изследване се вземат горепосочените материали, като за вземане на носогърлените 
секрети се използват 4 стерилни епруветки / две празни и 2 с 3 ml стерилен буфериран 
физиологичен разтвор с рН 7,4/ и 6 стерилни сухи памучни тампони. С два от тампоните се взема 
секрет от назофаринкса и се поставя в епруветките с физиологичния разтвор. С други два тампона  
се взема секрет от носа и се поставя също в епруветките с физиологичния разтвор. С останалите два 
тампона се взема материал от носа и се поставя в празните епруветки. Тампоните се пречупват и 
затварят по горепосочения начин. Сроковете за вземане на материалите са същите, като е 
препоръчително същите материали за изследване да се вземат двукратно в 2 последователни дни. 
 
 Б.За серологична диагностика на грипното заболяване /вкл. при птичи грип/ се изследват 
2 серумни проби / първата се взема до 3 ден от началото на заболяването, а втората – в 
реконвалесцентната фаза на заболяването след 15- я ден/. При болни с усложнения след 
грипоподобно заболяване може да се вземе само 1 серумна проба. За осигуряване на 1 серумна 
проба се вземат 5-6 ml венозна кръв след предварителна дезинфекция на областта, която ще се 
пунктира. За целта се използват стерилни вакутейнери / спринцовки/ и игли. Взетата кръв по 
възможност се центрофугира веднага в лечебното заведение /или се доставя в РИОКОЗ -Варна, в 
краен случай се оставя за 24 часа при стайна температура за отделяне на серума/ и отделеният серум 
се поставя в стерилно шишенце, което се запушва. Лечебните заведения транспортират серумните 
проби в РИОКОЗ, а РИОКОЗ ги транспортира в НРЛ „Грип и ОРЗ” при НЦЗПБ. 

Материалите за изследване се вземат по начин изключващ заразяване на персонала: 
използва се предпазно облекло, маска, ръкавици, средства предпазващи очите, извършва се 
измиване и дезинфекция на ръцете. 
 Материалите за изследване задължително се придружават от съпроводително писмо, 
съдържащо следните данни: три имена, възраст и адрес на болния, диагноза, вид, дата и час на 
вземане на материалите, лечебно заведение /отделение/ изпращащо материалите и име и подпис на 
лекаря, телефон за връзка.Ако се касае за съмнение за птичи грип да се уточни дали лицето е имало 
и кога контакт с болни или умрели птици. 
 
  Съхранение и транспортиране на взетите материали за изследване: 
Материалите се съхраняват в хладилник при температура +4°С. Ако се наложи съхранение на 
материалите за срок по-дълъг от 1 седмица се замразяват. Транспортирането се извършва във 
възможно най-кратък срок /при съмнение за птичи грип – незабавно/ с хладилна чанта, като 
материалите се поставят в съд с лед.       

 
 

Начини за вземане на материали за паразитологични  изследвания 
на най-често срещаните местни и внасяни паразитози 

 
 
ЕНТЕРОБИОЗА 
Изследва се чрез проба  с прозрачна скоч-лента върху предметно стъкло. Скоч-лентата 

се отлепя от предметното стъкло и се залепя върху перианалните гънки на пациента, след което се 
поставя отново върху стъклото. Проба се взема рано сутрин, след ставане от сън / преди извършване 
на тоалет на пациента/. 

 
ЛАМБЛИОЗА, АСКАРИДОЗА, ХИМЕНОЛЕПИДОЗА И ДРУГИ ЧРЕВНИ 

ПАРАЗИТОЗИ 
Етиологичната диагноза се основава  на доказване на яйца от паразита във фекалиите. За 

целта е необходимо в чисто пеницилиново шишенце да се постави фекална маса с големина на 
череша, без консервант. 

• Постъпването на децата в детско заведение става след представяне на еднократен 
отрицателен резултат за чревно паразитоносителсвто, проведено чрез перианална отривка и фекална 
проба / не се допускат деца с паразити в детско заведение/.Изследванията да бъдат извършени не 
повече от 15 дни преди постъпването на децата в детските заведения. 



• При отсъствие на децата повече от 30 календарни дни от детските заведения, да се 
приемат след еднократен отрицателен резултат за ентеробиоза, с перианална отривка, а при 
отсъствие повече от два месеца  - с перианална отривка и фекална проба  

• Опаразитените деца, открити при профилактичните изследвания, организирани от 
РИОКОЗ, не се отстраняват от детското заведение и задължително се лекуват, като контролните 
изследвания при: 

• ентеробиоза са на 5 и 20 ден след лечението; 
• ламблиоза – на 10 и 20 ден след лечението; 
• хименолепидоза,аскаридоза,тениаринхоза н 1- вия, на 3- ия и на 6- ия месец след 

лечението. 
 
ЕХИНОКОКОЗА 
Изследването е серологично. Изследва се 5 мл венозна кръв в сухо стерилно 

пеницилиново шишенце, без консервант.За определяне динамиката в развитието на паразитозата е 
необходимо, особено при бременните, серологично изследване най-малко на две серумни проби, 
взети в интервал от 2 до3 седмици.Да сеправят контролни изследвания на всеки триместър до края 
на бременността. 

 
 
 
МАЛАРИЯ 
Изследва се кръвна натривка и “ дебела” капка кръв върху предметни стъкла, добре 

измити, предварително обработени със спирт и изсушени. По стерилен начин  се взема периферна 
кръв от пръст на ръката / не венозна/.”Дебелата” кръвна капка се приготвя чрез въртеливи движения 
на предметното стъкло върху убодения пръст, като се разстилат три еднакви капки кръв до 
големина на двъстотинкова монета. Кръвната натривка се приготвя като в единия край на 
предметното стъкло поставената капка периферна кръв се изтегля с шлифовано стъкло до другия 
край на предметното стъкло. Стъклата от двете проби се поставят да изсъхнат под лек наклон, така 
че да не попадне върху тях прах. Семейният лекар картотекира пациентите, пристигащи от страни с 
разпространение на малария с вписване на годината назавръщане. Осъществява медицинското 
наблюдение за срок от три години от последното им пребиваване в рисковите райони, като след 
картотекиране взема три “ дебели” капки кръв и кръвна натривка за изследване за малария. 
Периферна кръв за изследване за малария се взема при всяко фебрилно състояние на пациента, 
пребивавал в рисков район, независимо от поставената клинична диагноза. 

 
 
 
 
 
 
 
                  Указанието е изготвено от експерти 
 в Дирекция “Надзор на заразните болести” в РИОКОЗ - Варна 


