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OBRAZLOŽITEV Pregled in analiza blata zagotavljata pomembne podatke o 

prebavilih. V blatu lahko zasledimo primesi krvi, žolčna 
barvila, maščobe, prazite, …) 

INDIKACIJA - Predpis s strani zdravnika 

 
CILJI Ugotoviti zdravstveno stanje stanovalca 
IZVAJALEC DMS, SMS, pripravnik pod nadzorom, dijak pod nadzorom, 

študent pod nadzorom 

ŠTEVILO 
IZVAJALCAV 

Ena oseba 

PROSTOR Soba, WC  
METODA DELA Čista metoda dela 

MATERIALI IN 

PRIPOMOČKI 
- Ustrezna steklenička za blato za preiskave 

- Razkužena posteljna posoda 

- Papirnata brisača 

- Zaščitne rokavice 

- Nalepka s podatki stanovalca in o odvzemu 

- Zabojnik za prenos vzorca 

- Koš za odpadke 

 

IZVEDBA 

 

- Stanovalca seznanimo z namenom in postopkom  

- Razkužimo roke 

- Zagotovimo zasebnost 

- Namestimo v ustrezen položaj  
- Vzamemo vzorec blata v primeren lonček (za običajne 

preiskave je blata dovolj ena lopatka) 

- Po odvzemu odstranimo nočno posodo in  stanovalca 

uredimo 

- Pospravimo pripomočke in razkužimo roke 

- Vzorec na dogovorjeni način pošljemo v laboratorij 
 

DOKUMENTIRANJE Intervencijo ustrezno dokumentiramo. 

 
 
 

Najpogostejše preiskave: 
- Za bakteriološko preiskavo (koprokulturo)  
- Za črevesne parazite 

- Pregled blata na kri – potrebno je odvzeti 3 zaporedne vzorce 
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