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Οδηγίες προς τους ασθενείς για τη διεξαγωγή δειγματοληψίας 
VRE (ανθεκτικός στη βανκομυκίνη εντερόκοκκος) και ESBL 
(ευρέως φάσματος β- λακταμάσες) 
Πριν από τη διεξαγωγή της δειγματοληψίας 
 πρέπει να διαθέτετε τα ακόλουθα: 
• Παραπεμπτικό από τον ιατρό σας
• Σετ συλλογής βακτηριδίων, με στειλεό

δειγματοληψίας και δοκιμαστικό σωλήνα
• Θήκη μεταφοράς
• Εάν το δείγμα πρόκειται να αποσταλεί

ταχυδρομικώς, θα χρειαστείτε έναν φάκελο με
γραμματόσημα στον οποίο θα αναγράφεται η
διεύθυνση

Δειγματοληψία σε ιατρικό κέντρο 
Παραδώστε στο προσωπικό του ιατρικού κέντρου το παραπεμπτικό του ιατρού σας, το σετ συλλογής 
βακτηριδίων με τον δοκιμαστικό σωλήνα και τον στειλεό δειγματοληψίας, τη θήκη μεταφοράς και τον 
φάκελο αποστολής. 

Δειγματοληψία στο σπίτι 

1. Τοποθετήστε στον δοκιμαστικό σωλήνα και τη θήκη μεταφοράς την εσωκλειόμενη ετικέτα με το
όνομά σας ή την ετικέτα με τον κωδικό αριθμό του παραπεμπτικού, ή γράψτε στον σωλήνα το όνομά 
σας και τον ατομικό σας κωδικό αριθμό. 

2. Ξεβιδώστε το ροζ καπάκι του δοκιμαστικού σωλήνα και αφαιρέστε το.

3. Εισαγάγετε τον στειλεό δειγματοληψίας περίπου 5 εκατοστά στο ορθό και περιστρέψτε τον μερικές
φορές πριν τον αφαιρέσετε από τον πρωκτό. 

Μπορείτε επίσης να κάνετε λήψη δείγματος αμέσως μετά από την αφόδευση και πριν από το σκούπισμα 
με χαρτί υγείας, περνώντας την κορυφή του στειλεού δειγματοληψίας από το άνοιγμα του πρωκτού. 
Βεβαιωθείτε ότι υπάρχουν κόπρανα στον στειλεό δειγματοληψίας. Μια μικρή ποσότητα στο άκρο του 
στειλεού αρκεί. 

4. Εισαγάγετε τον στειλεό δειγματοληψίας στον σωλήνα, σπάστε το άκρο του στειλεού στο χείλος του
σωλήνα και βιδώστε ξανά το καπάκι. 

5. Τοποθετήστε τον σωλήνα στη θήκη μεταφοράς. Διατηρείτε το δείγμα σε χαμηλή θερμοκρασία
(+2 έως +8 βαθμούς) ενόσω περιμένετε να γίνει η αποστολή του. 

6. Αναγράψτε στο παραπεμπτικό την ημερομηνία της δειγματοληψίας.

7. Παραδώστε το δείγμα το συντομότερο δυνατό, κατά προτίμηση την ίδια ημέρα, στο κοντινότερο σε
εσάς μικροβιολογικό εργαστήριο. 

8. Εάν το δείγμα πρόκειται να αποσταλεί ταχυδρομικώς

Τοποθετήστε το δείγμα και το παραπεμπτικό στον φάκελο αποστολής και βάλτε τον φάκελο σε ένα 
γραμματοκιβώτιο ή παραδώστε τον στο ταχυδρομείο. Αποφύγετε την αποστολή δειγμάτων ημέρα 
Παρασκευή ή μια ημέρα πριν από αργία, διότι την επόμενη ημέρα δεν γίνεται διανομή αλληλογραφίας 
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