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1. CEL

Celem procedury jest okreslenie zasad postqpowania podczas zlecania bada6 laboratoryjnych do
la boratori6w U CM L UCll przez ko ntra firent6w zewnqtrznych.

2. ZAKRES STOSOWANIA PROCEDURY

Procedura swoim zakres;em obejmuje:
2'1. Kontrahent6w i kliernt6w zewnqtrznych zlecajqcych badanie lub zwiqzanych aktualnq urnowq z UCK na
wykonywa nie badari la boratoryj nych w:

a) Centralnym Lab,oratorium Klinicznym;

b) Laboratorium Mikrobiologii Klinicznej;

c) Laboratorium Inrmunologii i Transplantologii Medycznej;
d) Laboratorium Hematologii;

e) Laboratorium Patomorfologii Klinicznej;

0 Laboratorium Genetyki Klinicznej.

Procedura udostqpniana jest klientom i podmiotom zewnqtrznym, kt6rzy jako zleceniodawcy badari
laboratoryjnych zobowiqzani sq do zlecania badari zgodnie z zapisami niniejszej procedury,

3. ODPoWIEDZ|ALNOS{a

3.1. Lekarz - jest odpowiedzialny za prawidlowe zlecenie badania,

3.2. Personel pobierajqcy materiaf '- jest odpowiedzialny za prawidfowe pobranie i opisianie materiafu
biologicznego.

3.3. Osoba transportuiEca material do laboratorium UCK (np. kierowcy kontrahenta, kurierzy firm
przewozowych) - odpowiadajq za prawidlowy transport i przekazanie materiafu porruierzonego od
zfeceniodawcy do UCK zgodnie zzawartEumowq.

3.4. Personel przygotowujqcy material do transportu - odpowiada za prawidlowe pr:zechowywanie
i przygotowanie materiafu do transportu oraz za sprawdzenie, czy skierowanie i prob6r,ruka zawierajq
wszystkie niezbqdne dane pozwalajqce na wykonanie badania w laboratorium.

3.5. KierownikUCML-jestodpowiedzialnyzanadz6rnadrealizacjqproces6wlaboratoryjnychwUCMLoraz
nadz6r nad postqpowaniiem na etapie przedlaboratoryjnym;
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3.5. Z-ca Kierownika UcML ds. Chenrii Klinicznej i Pobieralni, Z-ca Kierownika UCML ds. Analityki i Banku
Krwi, Z-ca Kierownika IJCML ds. Mikrobiologii,T-ca Kierownika UCML ds. lmmunologii iTransplantologii,
Z-ca Kierownika UCMI. ds. Genetyk,i Klinicznej, Z-ca Kierownika UCML ds. patomorfologii Klinicznej -
sq odpowiedzialni za:

a) wsp6lpracq z klientami i kontrahentamizlecajqcymi badania,

b) organizacjq pr€rcy personelu laboratoryjnego przyjmujqcego material do badari oraz personelu
wykonujqcego lladanie,

c) nadz6r merytoryczny i wykonawczy dla realizowanych badari z danego obszaru dziatalnosci
laboratoryjnej,

d) tworzenie dokument6w ZSZ cllarealizacji badari laboratoryjnych,

e) nadz6r nad przestrzeganiem procedury przez personel kom6rki organizacyjnej,

f) nadz6r nad prorruadzeniem zapis6w dotyczqcych przyjmowania materialu i rejestracji badari.

3.7. Dyrektor Naczelny IUCK - odpowiedzialny za:

a) zapewnienie zasob6w do funkcjonowania UCML zgodnie z wymaganiami pravunymi i zakup
potrzebnego asortymentu dla realizacji jwiadczeri i ustug,

b) infrastrukturq spefniajqcq wymagania prawne pozwalajqcq na prowadzenie badaf z dobrq praktykq
laboratoryjnq w UCML,

3.8. Zastqpca Dyrektora Naczelnego rcs. Logistyki Medycznej - odpowiedzialny za:

a) nadz6r organizacyjny nad procesami UCML w zakresie wymagad gospodarki rynkowej i przepis6w
prawnych zwiqzanych z wykonywaniem badari dla klienta i kontrahenta,

b) nadz6r nad procesami zakup6,w towar6w i dostaw dla UCML.

3.9. Pracownik przyjmujiqcy material do badania jest odpowiedzialny za:

a) identyfikacjq nadeslanego materiatu, ocenQ poprawnodcijego oznaczenia oraz e6gn,q kompletno6ci
skierowania i z:godno5ci 63nr,rch w nim zawartych z zalqczonym materialem,

b) ocenq trybu wykonania badania (badanie rutynowe, CITO, badanie 6r6doperacyjne, etc.),

c) ocenq przydatno5ci materialu do wykonania badania,

d) rejestracjq zlecenia w systenrie informatycznym.

3.10. Dzial Sprzedaiy i Rozliczeri Usllug Medycznych - odpowiada za sporzqdzenie umowy z podmiotem
zamawiajqcym badanie,

4. TERMINOLOGIA I DIEFINICJE

4.1. CLK - Centralne Laboratorium Kliniczne

4.2. LMK - Laboratoriurn Mikrobiologii Klinicznej

4.3. tliTK - La boratoriu nr lmmu nologiii i Transpla ntologii Klinicznej

4.4. LH - Laboratorium Hematologii

4.5. LPK - Laboratorium Patomorfolog;ii Klinicznej

4.5. LGK - Laboratoriunr Genetyki Klirricznej

4.7. UCML - Uniwersyteckie Centrum Medycyny Laboratoryjnej
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4.8. UCK - Uniwersyteclkie Centrum Kliniczne

4.9. CMI - budynek Centrum Medycyny Inwazyjnej

4.10. tsl - Laboratoryjny System lnfo,rmatyczny

4.11. RcKiK - Regionalne centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa

4.L2. Kontrahent zewnqtrzny - podnriot gospodarczy lub osoba fizycznazlecajqca badanie laboratoryjne do
UCML.

5. OPtS POSTEPOWAT\ilA

Zakres dzialalnoici labroratoryjnej Llniwersyteckiego Centrum Medycyny Laboratoryjnej dla realizacji
wykonania badania laboratoryjnego zostal przedstawiony w zalqczniku nr 7 ,,Schemat pro.eru wykonania
badari laboratoryjnych zlecanych przez kontrahent6w zewnetrznych do Uniwersyteckiego Centrum
Klinicznego".

Zlecanie badari

Uniwersyteckie Centrum Medycyny' Laboratoryjnej
oraz specja I istycznej d ia,gnostyki la bo ratoryj nej, U CM L

(UCML) Swiadczy uslugiz zakresu podstawowej
tworzq nastqpujqce laboratoria:

a) Centralne Laboratorium Kliniczne,

b) Laboratorium Mikrobiologii Klinicznej,

c) Laboratorium Inrmunologii i Tnansplantologii Klinicznej,

d) Laboratorium Hr:matologii,

e) Laboratorium Patomorfologii l(inicznej,

f) LaboratoriumGenetykiKlinicznej.

Badania nale2y zlecad na drukach skie'rowafi stanowiqcych zalqczniki do niniejszej procedury,, W przypadku
zlecefi do Centralnego t.aboratorium Klinicznego dopuszcza siq zlecanie badari na drukach ,wewnqtrznych

zleceniodawcy, jednak w takim przyparlku na ka2dym formularzu skierowania nale2y umiedci6 ardnotacjq: ,,DO
LABORATORIUM UCK".

5.1.1. Zlecenie badania laboratoryjnego.
Lekarz zleca wykonanie badari laboratoryjnych poprzez wypisanie skierowania na wykonanie bradafi. Zgodnie
z rozporzqdzeniem Ministra Zdrowia w sprawie standard6w jakodci dla rnedycznych laboratori6w
diagnostycznych i mikrolbiologicznych (Zalqcznik nr 5 -,,Wykaz dokument6w zwiqzanych,,), lkaide zlecenie
zawtera:

a) dane pacjenta:

1) imiq i nazwisko,
2) datq urodzenia,
3) adres miejsca zamieszkania albo oddziaf szpitalny,
4) ple6,

5) numer PESEI., a w przypadku osoby nieposiadajqcej numeru PESEL - nazwq i numer dokumentu
potwie rdzajq cego to2sam od6,

6) numer identvfikacyjny pacjienta (w przypadku braku danych, o kt6rych mowa w plrrt. 1-5),
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7) spos6b kontaktu z pacjentem i z lekarzem zlecajqcym badanie (np, numer telefonu, numer faksu,
adres e-maiil),

b) pieczqi i podpis; lekarza zlecajiqcego badanie,
c) dane podmiotu zlecajqcego badanie (zgodnie z umowq z UCK),
d) miejsce prze:;lania wyniku badania lub dane osoby upowaznionej do odbioru

wyniku lub sprawozdania z badania,
e) rodzaj materialr.r do badania ijego pochodzenie,

0 zlecone badania,

C) tryb wykonania badania (tryb rutynowy, C|TO, itp,),
h) datq i godzinq probrania materialu do badania,
i) dane osoby potrierajqcej matc'rial do badania,
j) datq i godzinq p,rzyjqcia matenialu do laboratorrum,
k) istotne dane kli,niczne pacjenta.

UWAGA: W przypadku zlecefi na niekt6re badania diagnostyczne, wymagane $q dodatkowe
informacje na skierowaniu.

5.1.2. Zlecenie badania mikrobiologicznego.
W przypadku zlecenia na badania mikrobiologiczne dodatkowo (poza danymizawartymiw p1t 5,L.1.) lekarz
lub osoba uprawniona rra skierowaniu winna umiejcid nastqpujqce informacje:

a) rozpoznanie,
b) wystqpujqce czynnl;,' ryzyka zakaienia,
c) stosowana antybiotykoterapia,
d) wczesniejsza hospitalizacja, choroby towarzyszqce, zabiegi chirurgiczne,
e) inne istotne informacje dla realizacji badania.

5.1.3. Zlecenie badania z zakresu imnrunologii i transplantologii klinicznej.
wz6r skierowania na badania laboratoryjne do Laboratorium lmmunologii i rransplantologii Klinicznej
zawierajqce badania wr/konywane w ramach LIiTK dostqpny na stronie internetowej (Zalqcznik nr g) -
www.uck.gda.pl.

5.1.3.1. Badania laboratoryjne zlecane na drukach specjalnych:
a) oznaczenie antygen6w HLA do przeszczepu szpiku/kom6rek krwiotw6rczych -Zalqczriknr 9,
b) dob6r do przeszczepu narzqdu unaczynionego -Zalqcznik nr 10,
c) oznaczenie HLA"B*57 - Zafqcznik nr 11 (dotyczy wyfqcznie umowy z Szpitale pomorskie Sp. z o.o. -

Specja listycz ny Sizpita I Zakainv),
d) wykrywanie DSh - (przeszczep kom6rek krwiotw6rczych) -zalqczniknr L2.

5.1.4. Zlecenie badari z :zakresu genetyki medycznej.
Na skierowaniu na badanie genetyczne (Zafqczniki nr 13 -16) wymagane sq dane zawarte w punkcie 5.L,1.
od a) do f) oraz poni2szych:

a) rozpoznaniechoroby,
b) informacje o przeszczepieniu szpiku lub transfuzji, w przypadku gdy lr6dlem materialu jest krew

lub szpik,

c) informacje o stor;owanym leczeniu,
d) w przypadku badania prenatalnego - informacjq o zaawansowaniu ciqiy i wynikach badari

przesiewowych oraz wynikach innych badari plodu,
e) wywiad rodzinny', w tym inforrnacje o chorobach genetycznych w rodzinie,
f) zgoda na wykonanie badania genetycznego.
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5.L.4.t. Zgoda na wyko na n ie bada n iar genetycznego.

W przypadku zlecania badari genetrlcznych do formularza zlecenia badaf (Zalaczniki nr 14-16) nale2y
dolqczy6 formularz zgody na wykonanie badania genetycznego, kt6ry zawiera:

a) dane pacjenta:

1) imiq inazwisrko,
2) date urodzenia,
3) numer PESEI-, a w przypaclku osoby nieposiadajqcej numeru PESEL - nazwq i nunrer dokumentu

potwie rd zaj ilcego to2samodi,
a) w przypadku grCy pacjentem jest osoba maloletnia albo catkowicie ubezwlasnowolniona - dane

przedstawiciela ustawowego:
1-) imiq inazwisko,
2) adres miejsca zamieszkania,

b) rodzaj materialu do badania,
c) okreSlenie celu badania (wskarzania do badania),
d) adnotacjq, ze pacjent uzyskal od lekarza zlecajqcego badanie informacjq, o kt6rej mo,wa w art. 9 ust.

2 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Zalqcznik nr 6 - ,,Wykaz dokument6w
zwiqzanych"), it w szczeg6lno5ci o istocie podejrzewanej choroby i znaczeniu oliagnostycznym
planowanego bada nia genetycznego,

e) datq i podpis pacjenta lub jego przedstawiciela ustawowego, a w przypadku gdy osoba ta nie mo2e
zfo2y6 podpisu '- adnotacjg lerkarza o przyczynach niemo2nodci zlo2enia podpisu przez uprawnionq
osobq, opatrzonq podpisami lekarza oraz innej osoby obecnej przy wyra2eniu zgooy.

5.1.5. Zlecanie badari crltologicznych i imm unofenotypowych.
5.1.5.1. Badanie cytologiczne szpiku.
Lekarz wypelnia skieroraranie na badanie laboratoryjne stanowiqce Zalqcznik nr 17 do niniejsz:ej procedury.
5.1.5.2.Skierowanie, oprocz danych wymienionych w punkcie pkt. 5.1.1. niniejszej procedury, powinno

zawierai:

a) cel wykonania Lradania,

b) istotne dane z vvywiadu klinicznego,
c) chorobywsp6listniejqce,
d) przyjmowane leki,
e) informacjq o odchyleniach w badaniu fizykalnym/ obrazowym wqzl6w chlonnych, wqtroby,

Sledziony, skaza sk6rna,
f) wyniki morfolog;ii krwi obwodowej,

W przypadku monitororruania leczeniir lub diagnostyki uzupetniajqcej lekarz podaje informa{q o istniejqcej
chorobie, datq rozpoznernia, etap leczrenia.

5.1.5.3. Badanie immunofenotypowe.
Lekarz wypelnia skierouranie na badanie laboratoryjne stanowiqce Zalqcznik nr 18,,Skierowanie na badanie
immunofenotypowe" do niniejszej procedury, Skierowanie, opr6cz danych wymienionyclh w pkt 5.1.1.
niniejszej procedury, powinno zawiera6:

a) cel badania ora;t dane kliniczrre (powiqkszenie wqzl6w chlonnych, wqtroby, Sledzionr/, podstawowe
pa rametry morfologii krwi ob',,uodowej).

5.1.5.4. Badanie molekularne - diagnostyka hematoonkologiczna.
Lekarz wypelnia skierou,ranie na badanie laboratoryjne stanowiqce:
a) Zafqcznik nr 19,,skierowanie na molekularne badanie hematoonkologiczne"
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b) Zalqcznik nr 50 ,,Skierowanrie na badanie molekularne do Laboratorium Hematologii,,
do niniejszej procedury, Skierowanie , opr6cz danych wymienionych w pkt 5.1.L. niniej:;zej procedury,
powinno zawiera6:

a) cel badania oraz dane kliniczne (powiqkszenie wqzl6w chfonnych, wqtroby, Sledziony, podstawowe
pa ra metry morltologii krwi obwodowej),

5.1.6. Zlecanie badaf z zakresu serologii transfuzjologicznej.
Zlecenie na badania laboratoryjne musi by6 dolqczone do ka2dego zestawu pr6bek
przyslanych do laboratc,rium. Prawidlowo wypelnione skierowanie umo2liwia ,,pozytywnq identyfikacjq
pacjenta".
Stosowane sE nastqpujqce zlecenia na badania z zakresu serologii transfuzjologicznej:

a) zlecenie na badianie grupy krvri (Zalqcznik nr 2Ol,
b) zlecenie na badirnie grupy krvri noworodka (Zatqcznik nr 2!\,
c) zlecenie na wykonanie pr6by zgodno6ci (Zalqcznik nr 22),
d) zlecenie na krevv do pilnej trarnsfuzji (Zalqcznik nr23),
e) zlecenie na wykonanie badari immunohematologicznych kwalifikujqcych do podania

immunoglobuliny anty-D (Zafqcznik nr 241.

5.1.6.1. Zlecenie na badanie grupy krrwi zawiera nastepuiQce informacje:
a) nazwisko i imiq oraz nr PESEL pacjenta, w przypadku braku nr PESEL wpisai datq urodzenia,

a w przypadku braku danycl"r personalnych - na skierowaniu wpisai symbol NN z zaznaczeniem plci
i numerem ksiqgi gl6wnej,

b) rozpoznanie,
c) informacje o przebytych ciqi:ach/ data ostatniej transfuzji,
d) data i godzina pobrania mat,eriafu,
e) podpis osoby pobierajqcej krew,

0 podpis i pieczqtka lekarza kierujqcego,
g) nazwa i adresl/ pieczqtka jednostki kierujqcej, numer MPK (dotyczy pacjent6w hospitalizowanych

na oddzialach UCK).

5.1.6.2.Zlecenie na badanie grupy krrrui noworodka zawiera nastqpujace informacje:
Dane dotyczqce matki:

a) nazwisko i inriq oraz nr PESEL,

b) numer ksiqgi gf6wnej (dotr,'67y pacjent6w hospitalizowanych na oddzialach UCK),
c) grupq krwi, o,becno56 przeciwcial odporno6ciowych.

Dane dotyczqce noworodka:
a) plei (syn/ c6nka),

b) data i godzin;a urodzenia,
c) informacje dotyczqce porordu (pojedynczy/ mnogi, kolejno66 urodzenia/ liczba porrcd6w),
d) rodzaj materialu biologicznego (krew pqpowinowa / 2ylna),
e) rozpoznanie,
f) data i godzinir pobrania materialu,
g) podpis osoby pobierajqcej krew,
h) podpis i piecz:qtka lekarza k,ierujqcego,
i) nazwa i adrer;/ pieczqtka jednostki kierujqcej, numer MPK (dotyczy pacjent6w hospitalizowanych

na oddzialach UCK).
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5.1.5.3. Zlecenie na wykonanie pr6by zgodnofci serologicznej zawiera nastQpujEce informa,cje:
a) nazwisko iimiq oraz nr PESEL pacjenta, w przypadku braku nr PESEL wpisai clatq urodzenia,

a w przypadku braku danvch personalnych - na skierowaniu wpisa6 symbol NN :z zaznaczeniem
plci i numererm ksiqgi gt6wnej przyjqcia do UCK,
grupq krwi biorcy i fenotyp, je2eli byl wykonywany,
obecnosi pr;zeciwcial odpornosciowych i ich swoistosi, je2eli byla okredlona,
rozpozna nie,

biorca: piervvszorazowy/ wielokrotny/ przebyt e ciqie/data ostatniej transfuzji,
data i godzina pobrania materialu,
podpis osobv pobierajqcej krew,
podpis i pieczqtka lekarza l<ierujqcego,
nazwa i adres/ pieczqtka jerdnostki kierujqcej.

UWAGA: Do skierowania na pr6bq zgodno6ci serologicznej nale2y dolqczyi indywidualne
zam6wienie na krew ijerj skladniki zgodnie z procedurami ZSZ UCK lub podmiotu leczniczego.

5.1.6.4.Zlecenie na krerru do pilnejtrernsfuzjizawiera nastqpujqce informacje:
a) nazwisko i imiq oraz nr PESEL pacjenta, w przypadku braku nr pESEL wpisai datq

urodzenia, a w przypadku loraku danych personalnych - na skierowaniu urpisa6 symbol
NN z zaznacze,niem plci i nurnerem ksiqgi gf6wnej,
grupq krwi biorcy i fenotyp, .ie2eli byl wykonywany,
obecnoii przeciwciat odpornosciowych i ich swoistod6, je2eli byla okredlona,
rozpoznanie,
biorca : pierws:zorazowy/ w ierlokrotny/ przebyt e ciq2e / data ostatniej tra nsfu zj i,
data i godzina pobrania materiafu,
podpis osoby pobierajqcej krew,
podpis i pieczqtka lekarza kierujqcego,
nazwa i adres/ pieczqtka jednostki kierujqcej.

Uwaga: Do skierowania na p16bq zgodnodci serologicznej nale2y dolqczyi indywidualne zam6uyienie na krew
ijej skladniki zgodnie z 5rrocedurami zsz ucK lub podmiotu leczniczego,

5'1.6.5. Zlecenie na wykonanie lbadari immunohematologicznych kwalifikujqcych do podania
immunoglobuliny anty-D zawiera nastepujAce informacje:
a) Dane dotyczqce matki:

1) nazwisko i imiq oraz nr pESEL.

2) grupq krwi,
3) pow6d kwalifikacji: informacje dotyczqce podania immunoglobuliny anty-D (czy pacjentka

otrzymala immu noglo bu linq anty-D, data ostatniego poda nia),
4) informar:je o innych p,rzyczynach nara2enia na immunizacjq (amniopunkcja, kordocenteza,

poronienie),
5) informa{e dodatkowe: poprzednie wyniki badari (grupa krwi, obecnor(6 przeciwciaf

odporno6ciowych, czy pacjentka byla leczona krwiq, data ostatniego przetoczr-.nia, obecnoji
przeciwcial antyleukocytarnych HLA, je2eli takie badania zostaly wykonane),

6) data igodzina pobrania materialu,
7) podpis osoby pobierajqcej krew.

b) Dane dotyc;zqce noworodka:
1) plei (synr/ c6rka),
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2) data igr:dzina urodzenia,
3) informacje dotyczqce porodu (pojedynczy/ mnogi, kolejno6i urodzenia, liczba porod6w),
4) material biologiczny (krew pqpowinowa/ 2ylna),
5) data igodzina pobrania materiatu,
6) podpis osoby pobieraiqcej krew,
7) podpis i pieczqtka lekarza kierujqcego,
8) nazwa i adres/ pieczqtka podmiotu kierujqcego.

5.L.7. Zlecanie badari do Laboratorium patomorfologii Klinicznej.
W celu zlecenia badari histopatologicznych, cytologicznych, immunohistochemicznvchr lub zleceniu
konsultacji nale2y wypelnii formularz stanowiqcy Zafqcznik nr 25.

UWAGA: W przypadku l<onsultacji nale2y bezwzglqdnie dolqczyi ksero poprzednich wynik6w badari.

5.2. Pobieranie materialu (krwi).
5.2.1, Przygotowanie sprzetu do pobrania krwi.
Przed przystqpieniem do pobrania nale2y przygotowad zestaw do pobierania krwi, tak aby osgba pobierajEca
miala w zasiqgu rqki wsz:ystkie niezbgdne elementy. Nale2y przygotowai:

a) rqkawiczki o<:hronne,
b) opaskq uciskrwq,
c) Srodek do odka2ania sk6ry,
d) gaziki jednorazowego u2ytku,
e) plaster bez opatrunku,
f) zestaw do podcidnieniowego pobierania krwi (zalecane),
g) zestaw probirwek,
h) pojemnik na zu2yte materialy,
i) Srodki do dezynfekcji rqk,
j) Srodki do dezynfekcji sprzqtu.

5.2.2. Zestaw do podciSnieniowego po'bierania krwi skfada siq z:
a) sterylnej igly wyposa2onej w dwa ostrza:jedno wprowadzane jest do 2yty pacjenta, drugie umo2liwia

pobranie krwi do kilku probdwek przy jednorazowym nakluciu. ostrza zabezpieczgne sq dwoma
nasadkami: biata - zabezpiecza kr6tszq czqii igly, osloniqtq lateksowym wentylkie,m, sfuzqcq do
przebicia gumowego korka prob6wki; kolorowa - jest oslonq zabezpieczajqcq ostrze igJy,

b) gwintowanego uchwytu ze szllucznego tworzywa, stosowanego w celu zabezpieczenia igly podczas
wykonywania wkfucia oraz do stabilizacji wprowadzanej prob6wki,

c) prob6wek z kalibrowanym podci6nieniem umo2liwiajqcq pobieranie kontrolowanej, wcze5niej
okre5lonej objqto6ci pobranej krwi. Prob6wki w zale2noici od przeznaczeniar i dodanego
antykoagulantu lub Srodka przyspieszajqcego wykrzepianie oznakowane sq barwnym llorkiem:

NTNtEJSZv DoKUMENT MoZE ByC powtenruv w cnroSct
FRAGMENTARYCZNE KOPIOWANIE I ROZPOWSZECHNIANIE WYMAGA ZGODY

WSZELKIE PRAWA AUToRSKIE ZASTRZE2oNE

Badania biochemiczne,
immunochemiczne, badania
konsultacyjne do RCK|K

Badania biochemiczne,
immunochemiczne



PROCEDU RA LABORATORYJNA PZ-PL-Oz
Tytuf dokumentu:

ZASADY ZLECANIA, POBIERANIA, PRZECHOWYWANIA I TRANSPORTU
MATERIAT.U DO BADAI( TABORATORYJNYCH ZTECANYCH PRZEZ

KONTRAHENT6W ZEWNETRZNYCH DO UNTWERSYTECKTEGO CENTRUM
KLINICZNEGO

Edycja 1,

Strona/stron 921,4

Osocze cytrynianowe/
krew pefna

Badania koagu lologiczne Cytrynian sodowv

Osocze heparynowe/
krew pelna

Wa pf zjonizowany, mleczan,
osteokalcyna, badania genetyczne
(heparyna SODOWA)

Heparyna litowa

Krew pefna/ Osocze
warsenianowe/

Morfologia, HBA1c, ACTH,

adrenalina, BNB leki
immu nosu presyjne, serologia
grup krwi i pr6b krzy2owych,
badania genetyczne

EDTA

Osocze Glukoza Fluorek soclowy
i szczawian potasu

Bialy Osocze Agregacja pfytek Hirudyna

Przezroczysty Surowica Krioglobu liny, kom6rki LE pusta probriwka
* lnformacio: w zaleinoici od rodzoju badonia krew no bodanio np. genetyczne pobierona jest no heptrrynq litowq olbo
no EDTA, osoba pobieraiqco winno sprtrwdzit indywidualnie kryterio dal danego bqdaniq w informatorze danego
loboratorium.

Zestaw od powied nich prob6wek pr62niowych opisa nych :

a)imieniem i nazwiskiem pacjenta,
b) numerem PESEL (naklejka),

przygotowywany jest przez osobq pobierajqca materiaf na podstawie skierowania wystawionelto przezlekarza
kierujqcego.

5.2.3. ldentyfikacja prob6wek i pacjjenta.
Osoba pobierajqca material jest zobowiqzana:

a) sprawdzid zg,odno56 opisu prob6wek z danymi pacjenta na zleceniu,
b) sprawdzi6, czy przygotowany zestaw prob6wek odpowiada zleconym badaniom,
c) zidentyfikowa6 w spos6b jr-'dnoznaczny pacjenta przed pobraniem knrui.

5.2.4. Osoba pobierajqca materiaf pyta pacjenta o imiq i nazwisko oraz wiek, nastqpnie uzyskane dane
por6wnuje z danymi umieszczonymi na skierowaniu,

5.2.5. Je2eli pacjentem jest osoba niepefnoletnia, dane nale2y uzgodni6 z jego prawnym opiekunem. Je2eli
niepelnoletni ukoriczyl ,16 lat, wyma€lana jest tak2e jego zgoda na pobranie krwi. W przypiadku trudnojci
w porozumieniu siq z pacjentem naleZy dane osobowe por6wna6 z dokumentem tozsamosci.

5.2.6. W przypadku stwierdzenia niezgodnoSci, osoba pobierajqca stara siq wyjadni,6 niezgodnoji
(np. skontaktowa6 siq z lekarzem kierujqcym na badanie), uzgodnii dane i skorygowai zaistniatq niezgodno6i.

5.3. Przygotowanie pacjenta.
5.3.1. W standardowych warunkach krew pobierana jest w godzinach rannych, po cafonocnym odpoczynku,
8 - 12 godzin od ostatniego posilku.

UWAGA: W przypadku badari genetycznych zaleca siq pob6r krwi po positku.
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5.3.2. Przed pobraniem krwi naleZy poinformowai pacjenta na czym polega pobieranie krwi i uzyskai od niego
informacje, jak pacjent neaguje na taki zabieg i czy konieczne bqdzie pobranie w pozycji le2qcgj.

5.3.3. Nale2y dopilnower6 i upewni6 5i,q, 2e spos6b ulo2enia ciala pacjenta jest prawidlowy.

5.3.4. Pacjent powinien siedzied wygodnie z wyciqgniqtq rqkq do przodu i wyprostowanq w stawie lokciowym.
Nale2y pouczyi pacjenta, zeby nie poruszat rqkq w czasie wklucia i podczas pobierania krwi.

5.3.5. Krew mo2e by6 pobrana z dowolnej 2yly powierzchniowej w zgiqciu lokcia, na przt:dramieniu lub
grzbiecie dtoni. Przed wkluciem do 2ylty nale2y przeprowadzii wstqpne oglqdziny rqk pacjenta.

5.4. Czynno6ci przygotowawcze.
Osoba pobierajqca materriaf (krew) :

a) przed kazdym pollraniem krwi srtarannie myje rqce izaktada nowe rqkawiczki ochronne,
b) uklada rqkq pacjenta, tak aby byta ona wyprostowana, z wewnqtrznE stronE dloni zwr6conq ku g6rze

i wygiqtym nadgarstkiem,
c) na ramiq wybrarrej koriczyny lrqki) na wysoko6ci 7-10 cm powy2ej planowanego nriejsca wktucia

naklada opaskq u,ciskowE i zaciska tak, by tqtno na tqtnicy promieniowej bylo dobrze wyczuwalne,
d) wyszukuje 2ylq oclpowiedniq do, pobrania krwi, w tym celu dokfadnie oglqda 2yly w zgir;ciu lokciowym

i przedramieniu;
e) dotykajqc palcent ciata pacjenta wybriera 2ylq dobrze wypelnionq, malo przesuvualnq. podczas

wybierania 2yly piq56 pacjenta powinna byi zaci5niqta. Je2eli znalezienie odpowiedniej 2yfy zajqfo zbyt
du2o czasu, stazq nale2y zwolniC, odczeka6 kilka minut, a nastqpnie ponownie jq zacisnqr6,

f) postqpuje zgodnie z rekomendacjami zawartymi w przewodniku NCCLS (Guidelines procedure for
Edition H3-A4 Vol. t_8, No.7,

g) stosuje stazq, kt6ra nie powinnar bvd stosowana dluiei nii 1 minute przed wykonaniem vvkfucia do 2yly,
h) miejsce wkfucia dezynfekuje gazikiem nasqczonym preparatem dr-.zynfekcyjnym,

UWAGA: Nale2y i odczekad do cafkowitego wyschniqcia odka2onej sk6ry. Nie nale2y dotykai miejsca
wklucia po odka2eniu.

5.5. schemat pobierania krwi systemr:m pr6iniowvm przezosobq pobieraiqcq.
5.5.1. osoba pobieraiqca powinna wyl<ona6 nastqpuiqce po sobie czynnosci:

a) sprawdzii sterylno6i igly. JerSli zabezpieczenie oslony igfy jest uszkodzone, nie u2ywai, Jeili
zabezpieczenie nie jest uszkodzone zdjq6 osfonq,

b) wkrqcii koniec i13ly z zaworkiem bezpieczedstwa w plastikowy uchwyt (holter),
c) zdezynfekowai miejsce wkfucia, odczekad a2 plyn dezynfekcyjny wyschnie (zgodnie z zaleceniami

producenta Sroclk6w dezynfekcyj nych),
d) podczas wykony'wania wklucia uchwyt powinien by6 trzymany pod kqtem okolo j.5" w stosunku do

rqki pacjenta,

e) iglq nale2y wprowadzi6 na gftboko66 ok. 1- cm, by upewni6 siq, ze cale Sciqcie ostr;za znajduje siq
w naczyniu zyln'ym. Je6li igla;tostanie wprowadzona glqbiej, istnieje ryzyko per-foracji przeciwleglej
Scianki naczyn ia zylnego,

f) wprowadzi6 prob6wkq do uchwytu (holtera), tak, aby igfa przeklula gumowy korek prob6wki. Je2eli
wklucie do 2yly bylo prawidlo,we podci5nienie w prob6wce zasysa do jej wnqtrza odprowiedniq iloSi
krwi,

C) zwolni6 opaskq uciskowq, gdy tylko stwierdzi siq, 2e igla znajduje siq w 2yle (w chwili pojawienia siq
krwi w prob6wce). Opaska powinna byi zwolniona po jednej minucie od jej zalo2enia. Dluzsze jej
utrzymywanie prowadzi do zagqszczania krwi, co powoduje podwy2szenie stq2enia wirelu skladnik6w
krwi, nie przenikajqcych przez Sciany naczyri krwiono6nych,
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h) pozwolii, by krew swobodnie wypfywala do poziomu znacznika na prob6wce,
i) po wypelnieniu prob6wki krwiq, prob6wkq wyjq6 z uchwytu. Ka2da prob6wka zawierra kalibrowane

podciSnienie, by zapewnii kontrolowanE, wczedniej okre6lonq objqtoS6 pobrarrej krwi. Je2eli
u pacjenta nale2y pobra6 kilka prob6wek, konieczne jest zachowanie odpowieclniej kolejno6ci
pobierania krwi (Zalqcznik nr 25).

5.5.2. Kolejnoji pobierania krwi do poszczeg6lnych prob6wek Zalqcznik nr 26:
a) prob6wki na posiew,
b) prob6wki zawierajqce cytrynian do badafi koagulologicznych,
c) prob6wki bez antykoagulant6w z 2elem lub bez 2elu,
d) prob6wki zawierajqce heparynq,
e) prob6wki zawierajqce EDTA,

f) prob6wka z inhibitorami glikolizy do oznaczania glukozy.

UWAGA:
W wypadku, gdy pobieramy krew do prob6wki z cytrynianem sodowym jako pierwszej prob6wki, nale2y
pobra6 najpierw 5 ml knrrui (do prob6wki odrzuceniowej - pustej, bez antykoagulant6w i aktywator6w
krzepniqcia) i odrzuci6 pobranq probirwkq, poniewa2 mo2e ona zawierad zanieczyszczenia tromboplastynq z
miejsca naklucia zyly.

5.5.3. Prob6wki z krwiq nale2y dokfadnie wymiesza6 poprzez 8-10 krotne obr6cenie o 180'. Ruchy podczas
mieszania muszq byi delikatne, 2eby nie spowodowai uszkodzenia krwinek.

5.5.4. Po zakofczeniu pobrania nale2y umieici6 gazik/ wacik tu2 powyzej miejsca wklucia. Delikatnie uciskajqc
gazikiem/ wacikiem mieisce wkfucia, ostroznie wysunq6 zLyhl igtqwrazzuchwytem. po calkouritym usuniqciu
igly mocno docisnqi gazik/ wacik w miejscu wkfucia. Ucisk miejsca wklucia powinien byd utrzyma nv przez
kilka minut,

a) Pacjent moZe usunqi opatrunek po 5-10 minutach od pobrania. W przypadku tenden<ji do krwawieri
czas nale2y wydfu2y6.

b) 7u2yte igly zabezpieczone oslonkq nale2y wyrzuci6 do plastikowego zamykanego pojemnika, zgodnie
z procedurq postqpowania z odpadami szpitalnymi obowiqzujqcej w jednostce Zlecajqrcego.

UWAGA: Je2eli Zleceniodawca dostarcza materiaf analityczny w prob6wkach wt6rnych nale2'y bezwzglqdnie
poda6 nazwq materialu na skierowaniu (np,: surowica, osocze EDTA, osocze cytrynianowe),

5.6. CzynnoSci po pobraniu krwi.
Po za kofi czeniu pobrania :

a) na skierowaniu wpisa6 datq i godzinq pobrania krwi i potwierdzi6 podpisem pobranie materiafu
zgodnie z wymaganiami (osoba pobierajqca musi byi identyfikowalna),

b) prob6wki iskierowanie umieicii w opakowaniu przeznaczonym do transpoltu pr6bek zawierajqcym
nieza !.'*un_nr dokumenty (np, sIGMA nr kat wpBO1253wA, BtoNovo nr kat tL-6765),

c) material biologiczny wraz ze sl<ierowaniem przekaza6 do laboratorium.
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5.7. Pobieranie materi:rlu do badafi rnikrobiologicznych.
5.7.L. Szczeg6lowe zasady pobierania materiatu do badari mikrobiologicznych opisano w Zafqrcznika ch nr 27.

5.7.2. Ka2dorazowo przed przystqpieniem do pobrania nale2y umyi i/lub zdezynfekowa6 rqce zgodnie
z aktualnymi wytycznynri wHo, a nastqpnie nalo2yi jednorazowe jalowe rqkawiczki,

5.7.3. Przed pobraniem zweryfikowa6 dane pacjenta z danymi na skierowaniu.

Pojemnik na material opisa6:

a) imieniem i nazwiskiem pacjenta,

b) rodzaj materirrlu.
Po pobraniu pr6bkq unrie6cii w jednrrrazowym woreczku foliowym. Na skierowaniu napisa(r datq i godzinq
pobrania oraz umieScii podpis osob'y pobierajqcej, Skierowanie umieicii w woreczku, do kt6rego nalezy
iltoLy( przygotowany woreczek z pr6hkq. Zaleca siq stosowanie dwukomorowych woreczk6vu do transportu
materialu biologicznego umo2liwiajqcych oddzielenie prob6wek z materiafem potencjalniL' zakaZnym od
dokumentacji.

5.7.4. W zakresie wykonywania bada16 mikrobiologicznych opracowano zasady niezbqdne do prawidlowego
pobrania materialu na kradania mikrobiologiczne zgodnie z zafqcznikama (27 -43) do niniejszr:j procedury.

5.8. Przechowywanie i transport materiafu.
5.8.1. P16bki z materiatc'm badanym nale2y dostarczy6:

a) pr6bki na badania wykonywanre w CLK, LMK nale2y dostarczyd do Punktu Przyjq( Materialu budynek
nr 32 ul, Dqbink,i 7. Material p,rzyjmowany jest 24h - 7 dni w tygodniu,

b) pr6bki na badania wykonywane w LH nalezy dostarczy6 do Punktu Przyjqi Materialu budynek nr 32
ul. DqbinkiT:

o Pracownia Cytologiczna: 7.30 - 15.00 w dni robocze,
o Pracowttia Cytometrii Przeptywowej: poniedzialek - czwartek 7,30 - 15.00, piqtek oraz w dni

poprzeclzajqce dni wolne od pracy, i ,30 - I2.OO,
o Pracownia Biologii Molekularnej (nowotwory hematologiczne) - pon. - czw.: 7.00 - 11.00,
o Pracowtria Biologii Molekularnej (zaka2enia, trombofilie): 7,30 - 1-5.00 w dni robocze.

c) Pr6bki na badarria wykonywane w LI|TK nale2y dostarczyd do Punktu Przyjqd Materialu budynek nr 32
ul. Dqbinki 7 w rlni robocze w godzinach 7.30 - 15.00,

d) Pr6bki na badania wykonywatte w LPK nale2y dostarczy6 do,,Odbi6r materiafu" parterr budynek CMI
ul. Smoluchowskiego 17 pozictm 0, skrzydto C1 od poniedziafku do piqtku w godzinach i.30 - L4.30

e) Pr6bki na badarria wykonywane w LGK nale2y dostarczyi do,,Odbi6r materialu" part€rr budynek CMI
ul' Smoluchowskiego L7 poziom 0, skrzydlo CL zgodnie z zalqcznikami niniejszej procerdury.

UWAGA: Szczeg6ly dotyczqce warunk6w przechowywania i transportu zawarte sq w zapisach niniejszej
procedury m.in. w zali4czniku nr 4li ,,Wytyczne dla warunk6w przechowywania i transportu pr6bek
materialu".

5.8.2. Do transportu pro[fu/k;'
a) nalezy odpowierCnio zabezpier:zy6 ligninq i wlozy6 je w szczelny woreczek foliowy,
b) do badari dolqc;:yd skierowanie,
c) zapakowane prr5bki nale2y umie5ci6 w pudelku styropianowym lub termosie, ozrraczonym jako

,,MATERlA.t ZAK,qzNY",

d) postqpowanie ut szczeg6lnych przypadkach zawarto w Zafqczniku nr 45 lub w opisie procedury,
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e) materiaf do baclad transporto,wany jest w temperaturze pokojowej (15-250c).

Uwaga: Je2eli przesylane do UCK bqdq p16bki zamro2one, nalezy transportowad je w tzw. suchym lodzie
lub w ostatecznodci w opakowaniu utnieici6 wklady przeznaczone do utrzymywania temperatury okofo -20
do -30'C, kt6re przed u2yciem powinny zostai schfodzone we wfa5ciwejtemperaturze przez noc. Je6li bqdq
przesyfane pr6bki schfodzone, nale2y u2yi wklad chfodzqcy schfodzony do temperat ury +2 do +8'C.

5.8.3. Jakiekolwiek zanieczyszczenie p16bek innym materiatem, rozbicie lub rozlanie materiatu dyskwalifikuje
ten material do wykonania oznaczel.

5.8.4. Osoba transportujqca material powinna zadba6 o czysto6i urzqdzefi chlodniczych (np. termolod6wek).
osoba transportujaca rnaterial do badari powinna zosta6 poinformowana przez Zlecajqcego o mo2liwo6ci
zaka2enia w przypadku uszkodzenia pojemnika, W sytuacjiska2enia wskutek uszkodzenia opakowania podczas
tra ns portu, na le2y prze prowadzii de konta m i nacjq terenu s kazonego.
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