ODDZIAŁ LABORATORYJNY

Powiatowej Stacji
Sanitarno-Epidemiologicznej
w Koninie

Oddział Laboratoryjny
Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
w Koninie uzyskał akredytację Polskiego Centrum
Akredytacji w 2005 r. potwierdzoną Certyfikatem
Akredytacji Laboratorium Badawczego Nr AB 648.
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akredytujące w Europie i na świecie ILAC-MRA, uznające akredytowane
wyniki, w zakresie laboratoriów badawczych.



Aktualnie Oddział Laboratoryjny posiada akredytację na oznaczanie

67 parametrów według 43 udokumentowanych metodyk badawczych.
Wdrożony i doskonalony system zarządzania ma na celu budowanie
zaufania do naszego Laboratorium, spełnienie wymagań klienta oraz
wymagań ustawowych zawartych w obowiązujących przepisach.
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sprzętu
zapewnia
realizację badań na wysokim poziomie,
uzyskiwanie rzetelnych, wiarygodnych
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 Wszystko to daje gwarancję pracy Laboratorium na wysokim profesjonalnym
poziomie, spełniającym oczekiwania klienta, utrzymywania opinii rzetelnego,
profesjonalnego, godnego zaufania partnera dla klientów i wszystkich
zainteresowanych współpracą z Laboratorium oraz aktywnego reagowania na
zmieniające się wymagania przepisów prawnych, na potrzeby i oczekiwania
klientów, a także zapewnia niezależność, bezstronność, poufność działania
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Oddział Laboratoryjny w 2017 r. prowadził badania w ramach realizacji
zadań statutowych określonych w ustawie o Państwowej Inspekcji
Sanitarnej oraz w formie zleceń od klientów zewnętrznych w zakresie:















parametrów fizycznych, chemicznych i mikrobiologicznych wody przeznaczonej do
spożycia przez ludzi z wodociągów publicznych, z wodociągów lokalnych, ze studni
przydomowych i ze studni wierconych,
wody z basenów kąpielowych oraz sezonowo wody z kąpielisk i miejsc
wykorzystywanych do kąpieli,
wody i płynów dializacyjnych dla potrzeb oddziałów sztucznej nerki w szpitalach,
wody butelkowanej mineralnej, źródlanej i stołowej,
badań wody ciepłej w kierunku bakterii Legionella sp.,
badań mikrobiologicznych żywności różnych grup produktów i półproduktów
spożywczych,
badań bakteriologicznych z zakresu schorzeń jelitowych, w tym na obecność pałeczek
Salmonella-Shigella w kale,
badań parazytologicznych (na obecność pasożytów jelitowych) ,
badań skuteczności procesów sterylizacji,
badań kleszczy na obecność krętków Borrelia.

W 2017 r. Oddział Laboratoryjny wykonywał badania nadzorowe dla potrzeb

miasta Konina i powiatu konińskiego oraz Powiatowych Stacji SanitarnoEpidemiologicznych: w Kole, Słupcy, Turku i Wrześni.



W ramach zadań statutowych Państwowej Inspekcji Sanitarnej w roku 2017
w Oddziale Laboratoryjnym wykonano 10551 badań, w tym oznaczeń:
chemicznych, fizycznych i mikrobiologicznych - 28141.



W ramach zleceń klienta zewnętrznego wykonano 21097 badań, w tym
33308 oznaczeń: chemicznych, fizycznych i mikrobiologicznych .
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technicznych Laboratorium bierze systematycznie udział w badaniach
biegłości organizowanych przez krajowe i zagraniczne jednostki.

