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1. CEL lek. Adam Sudol

Celem procedury jest okreSlenie zasad postqpowania podczas zlecania bada6 laboratoryjnych do
laboratori6w UCML UCK przez kontrahent6w zewnqtrznych.

2. ZAKRES STOSOWANIA PROCEDURY

Procedura swoim zakresem obejmuje:
2'1' Kontrahent6w i klient6w zewnqtrznych zlecajqcych badanie lub zwiqzanych aktuarna umowq z UCK na

wykonywanie badari laboratoryjnych w:
a) Centralnym Laboratorium Klinicznym,
b) Laboratorium Mikrobiologii Klinicznej,
c) Laboratorium lmmunologii i Transplantologii Medycznej,
d) Laboratorium Hematologii,
e) Laboratorium patomorfologii Klinicznej,
f) Laboratorium Genetyki Klinicznej.

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

3. ODPOWIEDZIALNOSC

3.1. Lekarz - jest odpowiedzialny za prawidtowe zlecenie badania.

3'2' Personel pobierajqcy material - jest odpowiedzialny za prawidlowe pobranie i opisanie materialu
biologicznego.

3'3' osoba transportujqca materiaf do laboratorium UCK (np. kierowcy kontrahenta, kurierzy firm
przewozowych) - odpowiadajq za prawidlowy transport i przekazanie materialu powierzonego od
zleceniodawcy do UCK zgodnie z zawartE umowE.

3'4' Personel przygotowujacy materiaf do transportu odpowiada za prawidlowe
przechowywanie i przygotowanie materiatu do transportu oraz za sprawdzenie czy skierowanie i
prob6wka zawierajq wszystkie niezbqdne dane pozwalajqce na wykonanie badania w laboratorium.

3'5' Kierownik ucML - jest odpowiedzialny za nadz6r nad realizacjq proces6w laboratoryjnych w UCML oraz
nadz6r nad postqpowaniem na etapie przedlaboratoryjnym;
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3'6' Kierownik CLK, Z-ca Kierownika cLK ds. Banku Krwi, Kierownik LMK, Kierownik LliTK, Kierownik LGK,
Kierownik LpK, Kierownik LH - sq odpowiedzialni za:

a) wsp6tpracq z klientami i kontrahentamizrecaiqcymi badania,

b) organizacjq pracy personelu laboratoryjnego przyjmujqcego material do badari oraz personeru
wykonujqcego badanie,

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

d) tworzenie dokument6w zSZ dla realizacji badari laboratoryjnych,

e) nadzor nad przestrzeganiem procedury przez personel kom6rki organizacyjnej,

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

3.7. Dyrektor Naczelny UCK - odpowiedziatny za:

a) zapewnienie zasob6w do funkcjonowania UCML zgodnie z wymaganiami prawnymi i zakup
potrzebnego asortymentu dla realizacji Swiadcze6 i uslug,

b) infrastrukturq spelniajqcq wymagania prawne pozwalajqcq na prowadzenie badari z dobrq praktykq
laboratoryjnq w UCML.

3.8. Zastqpca Dyrektora Naczelnego ds. Logistyki Medycznej - odpowiedzialny za:
a) nadz6r organizacyjny nad procesami UCML w zakresie wymagari gospodarki rynkowej i przepis6w

prawnych zwiqzanych z wykonywaniem badari dla klienta i kontrahenta,
b) nadz6r nad procesami zakup6w towar6w i dostaw dra UCML.

3.9. Pracownik przyjmuiqcy material do badania jest odpowiedzialny za:

a) identyfikacjq nadeslanego materialu, ocenq poprawnoscijego oznac zenia orazocene kompletno5ci
skierowania i zgodno6ci danych w nim zawartych z zalqczonym materialem,

b) ocenq trybu wykonania badania (badanie rutynowe, ClTo, badanie Sr6doperacyjne, etc.),

c) ocenq przydatno5ci materialu do wykonania badania,

d) rejestracjq zlecenia w systemie informatycznym.

3'10' Dzial Sprzeda2y i Rozliczeri Usfug Medycznych - odpowiad a za sporzqdzenie umowy z podmiotem
zamawiajqcym badanie.

4. TERMINOLOGIA I DEFINICJE

4.1. CLK- Centralne Laboratorium Kliniczne

4.2. LMK - Laboratorium Mikrobiologii Klinicznej

4.3. tliTK - Laboratorium lmmunologii iTransplantologii Klinicznej

4.4. LH - Laboratorium Hematologii

4.5. LPK - Laboratorium patomorfologii Klinicznej

4.6. LGK - Laboratorium Genetyki Klinicznej

4.7. UCML - Uniwersyteckie Centrum Medycyny Laboratoryjnej

4.8. UCK - Uniwersyteckie Centrum Kliniczne

4.9. CMI- budynek Centrum Medycyny Inwazyjnej
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4.10. LSI - Laboratoryjny System Informatyczny

4.11. RcKiK- Regionalne centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa

4'12' Kontrahent zewnetrzny - podmiot gospodarczy lub osoba fizyczna zlecajqca badanie laboratoryjne do
UCML.

5. OPtS POSTEPOWANTA

Zakres dzialalno5ci laboratoryjnej
wykonania badania laboratoryjnego
badari laboratoryjnych zlecanych
Klinicznego".

Uniwersyteckiego centrum Medycyny Laboratoryjnej dla realizacji
zostal przedstawiony w zafqczniku nr 7 ,,Schemat procesu wykonania
przez kontrahent6w zewnqtrznych do Uniwersyteckiego centrum

Zlecanie badari

Uniwersyteckie centrum Medycyny Laboratoryjnej (ucML) Swiadczy uslugiz zakresu podstawowej
oraz specjalistycznej diagnostyki laboratoryjnej. UCML tworzqnastqpujqce laboratoria:

a) Centralne Laboratorium Kliniczne,

b) Laboratorium Mikrobiologii Klinicznej,

c) Laboratorium rmmunorogii i rransprantorogii Krinicznej,

d) Laboratorium Hematologii,

e) Laboratorium patomorfologii Klinicznej,

f) Laboratorium Genetyki Klinicznej.

Badania nalezy zlecai na drukach skierowad stanowiqcych zalqczniki do niniejszej procedury. w przypadku
zleced do centralnego Laboratorium Klinicznego dopuszcza siq zlecanie badari na drukach wewnqtrznych
zleceniodawcy, jednak w takim przypadku na kazdym formularzu skierowania nale2y umiescii adnotacjq: ,,Do
LABORATORIUM UCK".

5.1.1. Zlecenie badania laboratoryjnego.
Lekarz zleca wykonanie badari laboratoryjnych poprzez wypisanie skierowania na wykonanie badari.
Zgodnie z rozporzqdzeniem Ministra Zdrowia w sprawie standard6w jakosci dla medycznych
laboratori6w diagnostycznych i mikrobiologicznych (Zalqcznik nr 5 - ,,wykaz dokument6w
zwiqzanych" l, kaide zlecenie zawiera :

a) dane pacjenta:
1) imiq i nazwisko,
2) datq urodzenia,
3) adres miejsca zamieszkania albo oddzial szpitalny,
4) pfei,
5) numer PESEL, a w przypadku osoby nieposiadajqcej numeru PESEL - nazwq i numer

dokumentu potwierdzajEcego to2samo6i,
6) numer identyfikacyjny pacjenta (w przypadku braku danych, o kt6rych mowa w pkt. 1-5),
7) spos6b kontaktu z pacjentem i z lekarzem zlecajqcym badanie (np. numer telefonu, numer

faksu, adres e-mail),
b) pieczqi i podpis lekarza zlecajqcego badanie,
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c) dane podmiotu zrecaiqcego badanie (zgodnie z umowQ z ucK),
d) miejsce przestania wyniku badania lub dane osoby upowa2nionej do odbioru

wyniku lub sprawozdania z badania,
e) rodzaj materialu do badania ijego pochodzenie,
f) zlecone badania,
g) tryb wykonania badania (tryb rutynowy, CITO, itp.),
h) datq igodzinq pobrania materiatu do badania,
i) dane osoby pobierajqcej material do badania,j) datq i godzinq przyjqcia materiatu do laboratorium.
k) istotne dane kliniczne pacjenta.

UWAGA: w przypadku zleced na niekt6re badania diagnostyczne, wymagane sE dodatkoweinformacje na skierowaniu.

5.1.2. Zlecenie badania mikrobiologicznego.
w przypadku zlecenia na badania mikrobiologiczne dodatkowo (poza danymizawartymiw pkt 5.1.1.)lekarz lub osoba uprawniona na skierowaniu winna umiescii nastqpujqce informacje:a) rozpoznanie,

b) wystqpujEce czynniki ryzyka zaka2enia,
c) stosowana antybiotykoterapia,
d) wcze6niejsza hospitalizacja, choroby towarzyszqce, zabiegi chirurgiczne,e) inne istotne informacje dla realizacji badania.

5.1.3. Zlecenie badania z zakresu immunologii i transplantologii klinicznej.
wz6r skierowania na badania laboratoryjne do Laboratorium lmmunologii i rransplantologii Klinicznej
zawierajqce badania wykonywane w ramach LlirK dostqpny na stronie internetowej (Zafqcznik nr g) -www.uck.pl,

5.1.3.1. Badania Iaboratoryjne zlecane na drukach specjalnych:
a) oznaczenie antygen6w HLA do przeszczepu szpiku/kom6rek krwiotwdrczych - Zatqcznik nr 9,b) dob6r do przeszczepu narzqdu unaczynione go - zalqcznik nr 10a (od dawcy iywego) lub

Zalqcznik 10b (od dawcy zmarlego),
c) oznaczenie HLA-B*57 -zalqczniknr 11 (dotyczy wytqcznie umowy z szpitale pomorskie sp. z

o.o. - Specjalistyczny Szpital Zakalny),
d) wykrywanie DSA - (przeszczep kom6rek krwiotw6rczych) - Zafqcznik nr t2.

5.1.4. Zlecenie badari z zakresu genetyki medycznej.
Na skierowaniu na badanie genetyczne (Zalqczniki nr L3-L7l wymagane sq dane zawarte w punkcie
5.1.1. od a) do f) oraz poni2szych:

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

krew
lub szpik,
informacje o stosowanym leczeniu,
w przypadku badania prenatalnego - informacjq o zaawansowaniu ciqiy i wynikach badariprzesiewowych oraz wynikach innych badari plodu,
wywiad rodzinny, w tym informacje o chorobach genetycznych w rodzinie,
zgoda na wykonanie badania genetycznego.
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5.t.4.t.Zgoda na wykona nie bada nia genetycznego,
w przypadku zlecania badari Senetycznych do formularza zlecenia badari (Zafqczniki nr t3-17)nale2y
dolqczyt formurarz zgody na wykonanie badania genetycznego, kt6ry zawiera:a) dane pacjenta:

1) imiq i nazwisko,
2) datq urodzenia,
3) numer PESEL, a w przypadku osoby nieposiadajqcej numeru PESEL - nazwq i numer

dokumentu potwierdzajqcego tozsamo3i,
b) w przypadku gdy pacjentem jest osoba matoletnia albo cafkowicie ubezwlasnowolniona - daneprzedstawiciela ustawowego :

1) imiq i nazwisko,
2) adres miejsca zamieszkania,
rodzaj materialu do badania,
okreSlenie celu badania (wskazania do badania),
adnotacjq, 2e pacjent uzyskal od lekarza zlecajqcego badanie informacjq, o kt6rejmowa w art.9 ust. 2 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku praw pacjenta (Zatqcznik nr 6 - ,,wykazdokument6w zwiqzanych"), a w szczeg6lno5ci o istocie podejrzewanej choroby iznaczeniu
diagnostycznym planowanego badania generycznego,
datq i podpis pacjenta lub jego przedstawiciela ustawowego, a w przypadku, gdy osoba ta nie
mo2e zlo2y( podpisu - adnotacjq lekarza o przyczynach niemoznosci zto2enia podpisu przez
uprawnionq osobq, opatrzonq podpisami lekarza oraz innej osoby obecnej przy wyrazeniu
zgody.

c)

d)

e)

5. 1.5. Zleca nie bada ri cytologicznych i im mu nofenotypowych.
5.1.5.1. Badanie cytologiczne szpiku.

Lekarz wypelnia skierowanie na badanie laboratoryjne
proce0ury.

stanowiqce Zafqcznik nr 1g do niniejszej

5'l'5'2'skierowanie ' oprocz danych wymienionych w punkcie pkt. 5.1.1. niniejszej procedury, powinno
zawierai:

a) cel wykonania badania,
b) istotne dane z wywiadu klinicznego,
c) chorobywsp6listniejqce,
d) przyjmowane leki,
e) informacjq o odchyleniach w badaniu fizykalnym/obrazowym wqzl6w chfonnych, wqtroby, sledziony,

skaza sk6rna,
f) wynikimorfologiikrwiobwodowej,

w przypadku monitorowania leczenia lub diagnostyki uzupelniajqcej lekarz podaje informacjq o istniejqcejchorobie, datq rozpoznania, etap leczenia.

5.1.5.3. Badanie immunofenotypowe.
Lekarz wypelnia skierowanie na badanie laboratoryjne stanowiqce Zafqcznik nr lg,,skierowanie nabadanie immunofenotypowe" do niniejszel proceJury. skierowanie, opr6cz danych wymienionych
w pkt 5'L'L' niniejszej procedury, powinno zawierai: cel badania oraz dane kliniczne (powiqkszenie
wqzf6w chtonnych, wqtroby, Sledziony, podstawowe parametry morfologii krwiobwodowej).

5.1.5.4. Badanie morekurarne - diagnostyka hematoonkorogiczna.
Lekarz wypetnia skierowanie na badanie raboratoryjne stanowiqce:

a) Zafqcznik nr 20,,skierowanie na molekularne badanie hematoonkologiczne,,
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b) Zafqcznik nr 43 ,,Skierowanie na b
do niniejszej procedury. Skierowanie, o
procedury, powinno zawierad: cel badania
wqtroby, Sledziony, podstawowe paramet

5.1.6. Zlecanie badaf z zakresu serorogii transfuzjorogicznej.
Zlecenie na badania laboratoryjne musi byi dolqczone do kazdego zestawu p16bek
przysfanych do laboratorium. Prawidtowo wypelnione skierowanie umozliwia ,,pozytywnaide ntyfikacjq pacjenta,,.
stosowane sa nastepujQce zlecenia na badania z zakresu serologii transfuzjologicznej:a) zlecenie na badanie grupy krwi (Zatqcznik nr2tJ,

b) zlecenie na badanie grupy krwi noworodka (Zafqcznik nr 22),c) zlecenie na wykonanie pr6by zgodno5ci (Zafqcznik nr 23),d) zlecenie na krew do pilnej transfuzji (Zafqcznik nr 24),
e) zlecenie na wykonanie badari immunohematologicznych kwalifikujqcych do podania

immunoglobuliny anty_D (Zafqcznik nr 25).

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

a w przypadku braku danych personalnych - na skierowaniu wpisai symbol NN z zaznaczeniem
plci i numerem ksiqgigl6wnej,

b) rozpoznanie,
c) informacje o przebytych ciq2ach/data ostatniej transfuzji,
d) data i godzina pobrania materialu,
e) podpis osoby pobierajqcej krew,
f) podpis i pieczqtka lekarza kierujqcego,
g) nazwa i adres/pieczqtka jednostki kierujqcej, numer MpK (dotyczy pacjent6w

hospitalizowanych na oddzialach UCK).

5.1.5.2.Zlecenie na badanie grupy krwi noworodka zawiera nastqpujqce informacje:
Dane dotyczqce matki:

a) nazwisko i imiq oraz nr pESEL,

b) numer ksiqgigt6wnej (dotyczy pacjent6w hospitalizowanych na oddzialach UCK),c) grupq krwi, obecnoSi przeciwciaf odpornoSciowych.
Dane dotyczqce noworodka:

a) ptei (syn/c6rka),
b) data igodzina urodzenia,
c) informacje dotyczqce porodu (pojedynczy /mnogi, kolejnosi urodzenia/liczba porod6w),d) rodzaj materialu biologicznego (krew pqpowinow a/2ylna),e) rozpoznanie,
f) data igodzina pobrania materiatu,
g) podpis osoby pobierajqcej krew,
h) podpis i pieczEtka lekarza kierujqcego,
i) nazwa i adres/ pieczqtka jednostki kierujqcej, numer MpK (dotyczy pacjent6w

hospitalizowanych na oddzialach UCK).
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5'1'6'3' Zlecenie na wykonanie p16by zgodnoSci serologicznej zawiera nastqpujqce informacje:a) nazwisko i imiq oraz nr PESEL pacjenta, w przypadku braku nr pESEL wpisai datq urodzenia,
a w przypadku braku danych personalnych - na skierowaniu wpisai symbol NN z zaznaczeniem
plci i numerem ksiqgigl6wnej przyjqcia do UCK,

b) grupq krwi biorcy i fenotyp, je2eli byl wykonywany,
c) obecno5i przeciwcial odporno(ciowych i ich swoistosi, je2eli byfa okreSlona,d) rozpoznanie ,

e) biorca: pierwszorazowy/ wielok rotny/przebyte ciq2e/ data ostatniej transfuzji,f) data igodzina pobrania materialu,
g) podpis osoby pobierajqcej krew,
h) podpis i pieczqtka lekarza kierujqcego,
i) nazwa i adres/ pieczqtka jednostki kierujqcej.

UWAGA: Do skierowania na pr6bq zgodno5ci serologicznej nale2y dofqczyi indywidualne
zam6wienie na krew ijej skladniki zgodnie z procedura mizSZ UCK lub podmiotu leczniczego.

5.1.6.4.Zlecenie na krew do pilnej transfuzjizawiera nastepuiace informacje:
a) nazwisko i imiq oraz nr PESEL pacjenta, w przypadku braku nr pESEL wpisai datq

urodzenia, a w przypadku braku danych personalnych - na skierowaniu wpisai symbot
NN z zaznaczeniem plci i numerem ksiqgigl6wnej,

b) grupq krwi biorcy ifenotyp, je2eli byl wykonywany,
c) obecno6i przeciwcial odpornoSciowych i ich swoisto6i, jezeli byla okre6lona,
d) rozpoznanie,
e) biorca: pierwszorazowy/ wielok rorny/ przebyte ciq2e/ data ostatniej transfuzji,f) data igodzina pobrania materiatu,
g) podpis osoby pobierajqcej krew,
h) podpis i pieczqtka lekarza kierujqcego,
i) nazwa i adres/ pieczqtka jednostki kieruiqcej.

uwaga: Do skierowania na pr6bq zgodnosciserologicznej nalezy dolqczy(indywidualne zam6wienie na krewijej skladniki zgodnie z procedura mizSZ UCK lub podmiotu leczniczego.

5'1'6'5' Zlecenie na wykonanie badari immunohematologicznych kwalifikujqcych do podania
immunoglobuliny anty-D zawiera nastqpujqce 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

otrzymafa immunogroburinq anty-D, data ostatniego podania),
4) informacje o innych przyczynach narazenia na immunizacjq (amniopunkcja, kordocenteza,

poronienie),
5) informacje dodatkowe: poprzednie wyniki badafi (grupa krwi, obecno5i przeciwcial

odpornoSciowych, czy pacjentka byla leczona krwiq, data ostatniego przetoczenia,
obecnoSi przeciwcial anty-leukocytarnych HLA, je2elitakie badania zostaly wykonane),

6) data igodzina pobrania materialu,
7) podpis osoby pobierajqcej krew.
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b) Dane dotyczqce noworodka:
1) pte6 (syn/ c6rka),
2) data igodzina urodzenia,
3) informacje dotyczqce porodu (pojedynczy f mnogi, kolejno5i urodzenia, liczba porod6w),
4) material biologiczny (krew pqpowinowa/ 2ylna),
5) data igodzina pobrania materialu,
6) podpis osoby pobierajqcej krew,
7) podpis i pieczqtka lekarza kierujqcego,
8) nazwa i adres/ pieczqtka podmiotu kierujqcego.

5.t.7, Zlecanie badari do Laboratorium patomorfologii Klinicznej.
w celu zlecenia badad histopatologicznych, cytologicznych, immunohistochemicznych lub zlecenia
konsuf tacji nale2y wypelnii formularz stanowiqcy zalqcznik nr 26.

UwAGA: w przypadku konsultacji nale2y bezwzglqdnie dolqczyi ksero poprzednich wvnik6w bada6.

5.2. Pobieranie materialu (krwi).
5.2.t. Przygotowanie sprzqtu do pobrania krwi.

Przed przystqpieniem do pobrania nalezy
pobierajqca miala w zasiqgu rqkiwszystkie

a) rqkawiczkiochronne,
b) opaskq uciskowq,
c) 6rodek do odka2ania sk6ry,
d) gaziki jednorazowego uzytku,
e) plaster bez opatrunku,
f) zestaw do podcisnieniowego pobierania krwi (zalecane),
g) zestaw prob6wek,
h) pojemnik na zuzyte materialv,
i) 6rodki do dezynfekcji rqk,
j) Srodki do dezynfekcji sprzqtu.

5.2.2. Zestaw do podciSnieniowego pobierania krwiskrada siq z:
a) sterylnej igly wyposa2onej w dwa ostrza: jedno wprowadzane jest do 2yfy pacjenta, drugie

umo2liwia pobranie krwi do kilku prob6wek przy jednorazowym nakluciu. ostrza
zabezpieczone sQ dwoma nasadkami: biafa - zabezpiecza kr6tszq czqSi igly, osloniqtq
lateksowym wentylkiem, sfuzqcq do przebicia gumowego korka prob6wki; kolorow. - ;erioslonq za bezpieczajqcq ostrze igly,

b) gwintowanego uchwytu ze sztucznego tworzywa, stosowanego w celu zabezpieczenia igly
podczas wykonywania wklucia oraz do stabilizacji wprowadzanej prob6wki ,c) prob6wek z kalibrowanym podci5nieniem umo2liwiajqcq pobieranie kontrolowanej, wcze5niej
okreSlonej objqto5ci pobranej krwi. Prob6wki w zale2no6ci od przeznaczenia i dodanego
antykoagulantu lub Srodka przyspieszajqcego wykrzepianie oznakowane sq barwnym korkiem:

NtNtEJszy DoKUMENT Mozr evC powtELANY w cntoSct
FRAG MENTARYCZN E KOPIOWANI E I ROZPOWSZECH N IAN IE WYMAGA ZGODY

WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE

przygotowai zestaw do pobierania krwi, tak aby osoba
niezbqdne elementy. Nale2y przygotowai:
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Kolor korka
w pr6b6wce

Material bodany Oznaczane parametry Przykladowy sklad
prob6wek

Surowica Badania biochemiczne,
immunochemiczne, badania
konsultacyjne do RCKiK

Trombina

2any Surowica Badania biochemiczne,
immunochemiczne

Zel separacyjny

Osocze cytrynianowe/
krew pelna

Badania koagulologiczne Cytrynian sodowy

Osocze heparynowe/
krew pelna

Wapd zjonizowany, mleczan,
osteokalcyna, badania genetyczne
(heparyna SODOWA)

Heparyna litowa

Krew pelna/ Osocze
wersenianowe

Morfologia, HBA1c, ACTH,
adrenalina, BNp, leki
I m m u nosupresyjne, serologia
grup krwi i pr6b krzyzowych,
badania genetyczne

EDTA

Szary Osocze Glukoza Fluorek sodowy
iszczawian potasu

Hirudyna
Bialy Osocze Agregacja plytek
Przezroczysty Surowica Krioglobuliny, kom6rki LE pusta prob6wka
* lnformacjo: w zole2noici od o jest na heporynq litowq albona EDTA' osoba pobieraiqca winna sprawdzii indywidualnie kryterio dal danego bodarnia w informatorze donegolaboratorium.

Zestaw od powied nich prob6wek p162niowych opisa nych :

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

przygotowywany jest przez osobq pobierajqca material na podstawie skierowania wystawionego przez lekarzakierujqcego.

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

a) sprawdzii zgodno5i opisu prob6wek z danymi pacjenta na zreceniu,
b) sprawdzic' czY przYgotowany zestaw prob6wek odpowiada zleconym badaniom,c) zidentyfikowai w spos6b jednoznaczny pacjenta przed pobraniem krwi.

5'2'4' osoba pobierajqca material pyta pacjenta o imiq inazwisko oraz wiek, nastqpnie uzyskane danepor6wnuje z danymi umieszczonymi na skierowantu.

5'2'5' Je2eli pacjentem jest osoba niepelnoletnia, dane nalezy uzgodnii z jego prawnym opiekunem. Jezeliniepef noletni ukoriczyl 16 lat, wymagana jest takze jego zgoda na pobranie krwi. w przypadku trudno6ciw porozumieniu siq z pacjentem nalezy dane osobowe por6wnai z dokumentem to2samoSci.
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5.2,6. w przypadku stwierdzenia niezgodnoSci, osoba pobieraiqca stara siq
(np' skontaktowai siq z rekarzem kieruiqcym na badanie), uzgodnii dane
niezgodnoSi.

wyjaSnii niezgodnoSi
i skorygowa6 zaistnialq

5.3. Przygotowanie pacjenta.
5'3'1' w standardowych warunkach krew pobierana jest w godzinach rannych, po calonocnym odpoczynku,

8 - 12 godzin od ostatniego posifku.

UWAGA: w przypadku badari genetycznych zareca siq pob6r krwi po posirku.

5'3'2'Przed pobraniem krwi nale2y poinformowai pacjenta na czym polega pobieranie krwi i uzyskai od niegoinformacje, jak pacjent reaguje na taki zabieg i czy konieczne bqdzie pobranie w pozycji le2qcej.

5'3'3' Nalezy dopilnowai i upewnii siq, ze spos6b ulo2enia ciala pacjenta jest prawidiowy.

5'3'4' Pacjent powinien siedziei wygodnie z wyciqgniqtE rqkE do przodu iwyprostowanq w stawie lokciowym.
Nale2y pouczyi pacjenta, zeby nie poruszal rqkq w czasie wklucia ipodczas pobierania krwi.

5'3'5' Krew mo2e byi pobrana z dowolnej 2yly powierzchniowejw zgiqciu lokcia, na przedramieniu lubgrzbiecie dloni' Przed wkluciem do 2yty nalezy przeprowadzii wstqpne oglqdziny rqk pacjenta.

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

a) przed kazdym pobraniem krwi starannie
b) uklada rqkq pacjenta, tak aby byta ona

gorze

myje rqce i zaklada nowe rqkawiczki ochronne,
wyprostowana, z wewnqtrznq stronq dfoni zwr6conq ku

i wygiqtym nadga rstkiem,
c) na ramiq wybranej kodczyny (rqki) na wysokosci 7-10 cm powy2ej planowanego miejsca wklucia

naklada opaskq uciskowq i zaciska tak, by tQtno na tqtnicy promieniowej byfo dobrze wyczuwalne,d) wyszukuje zylq odpowiedniq do pobrania krwi, w tym celu dokladnie oglqda 2yty w zgiqciu
lokciowym i przedramieniu;

e) dotykajqc palcem ciala pacjenta wybiera zyfq dobrze wypefnionq, malo przesuwatnq, podczas
wybierania 2yly piq6i pacjenta powinna byi zaciSniqta. Je2eli znalezienie odpowiedniejiytyzajqto
zbyt du2o czasu, stazq nalezy zwolnii, odczekai kilka minut, a nastqpnie ponownie jqzacisnq(,f) postqpuje zgodnie z rekomendacjami zawartymi w przewodniku NCCLS (Guidelines procedure forEdition H3-A4 Vol. Lg, No.7,

g) stosuje stazq, kt6ra przed wykonaniem
wklucia do 2yly,

h) miejsce wklucia dezynfekuje gazikiem nasqczonym preparatem dezynfekcyjnym.
UWAGA: Nale2y iodczekai do calkowitego wyschniqcia odka2onej sk6ry. Nie nale2y dotykai
miejsca wklucia po odka2eniu.

5.5. schemat pobierania krwisystemem pr6iniowym przez osobq pobieraiqcq.
5.5.1. osoba pobieraiqca powinna wykonac nastqpuiQce po sobie czynnosci:a) sprawdzii sterylnoSi igty. JeSli zabezpieczenie oslony igty jest uszkodzone, nie u2ywai. JeSlr

zabezpieczenie nie jest uszkodzone zdjqi oslonq,
b) wkrqcii koniec igly zzaworkiem bezpieczedstwa w plastikowy uchwyt (holter),c) zdezynfekowai miejsce wkfucia, odczekai az ptyn dezynfekcyjny wyschnie (zgodnie z zaleceniami
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prod ucenta Srod k6w dezynfekcyjnych),
d) podczas wykonywania wklucia uchwyt powinien byi trzymany pod kqtem okofo 15" w

stosunku do rqki pacjenta,
e) iglq nale2y wprowadzii na glqbokosi ok. 1 cm, by upewnii siq, ze cate sciqcie ostrza znajduje siqw naczyniu 2ylnym' JeSli igla zostanie wprowadzona gtqbiej, istnieje ryzyko perforacji

przeciwleglej Scianki naczynia zylnego,

przeklula gumowy korek prob6wki.
prob6wce zasysa do jej wnqtrza

c) zwolnii opaskq uciskowq, gdy tylko stwierdzi siq, ze igla znajduje siq w 2yle (w chwili pojawienia
siq krwi w prob6wce). opaska powinna byi zwolniona po jednej minucie od jej zalo2enia. Dfuzszejej utrzymywanie prowadzi do zagqszczania krwi, co powoduje podwy2szenie stezenia wielu
skla d n ik6w krwi, n ie prze n i kaiqcy ch przezscia ny naczyft krwio no5nych,h) pozwolii, by krew swobodnie wyplywala do poziomu znacznika na prob6wce,i) po wypelnieniu prob6wki krwiq, prob6wkq wyjq( z uchwytu. Ka2da prob6wka zawiera
kalibrowane podci3nienie, by zapewnii kontrolowanq, wczesniej okreslonq objqtosi pobranejkrwi. 

Jezeliu pacjenta nale2y pobrai kilka prob6wek, konieczne jest zachowanie odpowiedniej kolejnoScipobierania krwi (Zafqcznik nr 27).
5.5.2. Kolejnosi pobiera nia krwi do poszczeg6lnych prob6wek zalqcznik nr 27 :

a) prob6wki na posiew,
b) prob6wki zawieraiqce cytrynian do badari koagurorogicznych,
c) prob6wki bez antykoagulant6w z 2elem lub bez zelu,
d) prob6wki zawierajqce heparynq,
e) prob6wki zawierajqce EDTA,
f) prob6wka z inhibitoramiglikolizy do oznaczania glukozy.

UWAGA:
w wypadku, gdy pobieramy krew do prob6wki z cytrynianem sodowym jako pierwszej prob6wki, nale2ypobrai najpierw 5 ml krwi (do prob6wki odrzuceniowej - pustej, bez antykoagulant6w i aktywator6wkrzepniqcia) i odrzucii pobranq prob6wkq, poniewa2 moze ona zawierai zanieczyszczenia tromboplastynq zmiejsca naklucia 2yly.

5'5'3' Prob6wki z krwiq nale2y dokladnie wymieszai poprzez 8-10 krotne obr6cenie o lgol Ruchy podczas
mieszania muszE byi delikatne, 2eby nie spowo Jowai uszkodzenia krwinek.

5'5'4' Po zakodczeniu pobrania nalezy umieicii gazik/wacik tuz powyzej miejsca wklucia. Delikatnie uciskajqcgazikiem/ wacikiem miejsce wklucia, ostro2nie wysunqi z 2yly igtq wraz z uchwytem. po cafkowitymusuniqciu igly mocno docisnqi gazik/ wacik w miejscu wkfucia. Ucisk miejsca wkfucia powinien byiutrzymany przez kilka minut.
a)Pacjent moze usunqi opatrunek po 5-10 minutach od pobrania. w przypadku tendencji dokrwawieri czas nale2y wydfu2yi.
b)zu2yte igly zabezpieczone oslonkq nale2y wyrzucii do plastikowego zamykanego pojemnika,

zgodnie z procedurE postqpowania z odpadami szpitalnymi obowiqzujqcej w jednostce
Zlecajqcego.

UwAGA: Jezeli Zleceniodawca dostarcza materiaf analityczny w prob6wkach wt6rnych nalezy bezwzglqdniepodai nazwe materialu na skierowaniu (np.:surowica, osocze EDTA, osocze cytrynianowe).
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Je2eli wklucie do 2yly bylo prawidlowe podcijnienie w
odpowiedniq iloSi krwi,
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5.6. CzynnoSci po pobraniu krwi.
Po zakof czeniu pobrania:

5,7.4. W zakresie wykonywania badari
pobrania materialu na badania
procedury.

mikrobiologicznych opracowano zasady niezbqdne do prawidrowego
mikrobiologiczne zgodnie z zalqcznikami (2g - 41) do niniejszej

a) na skierowaniu wpisai datq igodzinq pobrania krwi i potwierdzii podpisem pobranie materialu
zgodnie z wymaganiami (osoba pobieraiqca musi byi identyfikowarna),b) prob6wki i skierowanie umieScii w opakowaniu przeznaczonym do transportu pr6bek
zawierajqcym niezaleznq kieszed na dokumenty (np. sIGMA nr kat wpBOL253WA, BloNoVo nr
kat 1-6765),

c) material biologiczny wrazze skierowaniem przekazai do laboratorium.

5.7. Pobieranie materialu do badari mikrobiologicznych.
5'7'1' szczeg6lowe zasady pobierania materiafu do badari mikrobiologicznych opisano w Zafqcznikach nr 2g-4L.

5'7 '2' Kazdorazowo przed przystEpieniem do pobrania nale2y umyi i/lub zdezynfekowai rqce
zgodnie z aktualnymi wytycznymi wHo, a nastepnie nato2y(jednorazowe jalowe rqkawiczki.

5'7'3' Przed pobraniem zweryfikowai dane pacjenta z danymi na skierowaniu (Zafqcznik nr 43 lub Zafqczniknr 441.

Pojemnik na materiaf opisai:

a) imieniem inazwiskiem pacjenta,

b) rodzaj materiafu.

Po pobraniu pr6bkq umieScii w jednorazowym woreczku foliowym. Na skierowaniu napisai datq igodzinq pobrania oraz umieScii podpis osoby pobierajqcej. skierowanie umiescii w woreczku, dokt6rego nale2y wlo2yt przygotowany worecze| z pr6bkq. Zaleca siQ stosowanie dwukomorowychworeczk6w do transportu materiaf u biologicznego umo2liwiajqcych oddzielenie prob6wek zmate riale m potencja I n ie zakainy m od d oku me ntacji.

5.8. Przechowywanie i transport materiafu.
5.8.1. Pr6bki z materialem badanym nale2y dostarczyi:

a) pr6bki na badania wykonywane w cLK iLMK nale2y dostarczyi do punktu przyjqiMateriatu
budynek cMN ul. smoluchowskego L7. Material przyjmowany jest 24h -7 dniw tygodniu,b) pr6bki na badania wykonywane w LH nale2y dostarczyi do punktu przyjqt Materialu budynek
CMN

ul. Smoluchowskiego 17:
o pracownia Cytologiczna: 7.30 _ 15.00 w dni robocze,
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Pracownia cytometrii przepfywowej: poniedzialek - czwartek 7.30 - 15.00, piqtek oraz
w dni poprzedzajqce dni wolne od pracy, 7.3O _ I2.OO,

: ;;::ilff 3i:i::li il:ffl,ffiI l::ffi:H:i:"T;:?f$:;:.J ?::;.ix; l;31J'. :0,c) Pr6bki na badania wykonywane w LlirK nalezy dostarczyi do punktu przyjqtMaterialu, budynek
CMN

ul. smoluchowskiego i.7 w dni robocze w godzinach 7.30 - i.5.00,
d) Pr6bki na badania wykonywane w LPK nalezy dostarczyi do,,odbi6r materialu,,parter budynek

cMl
ul' Smoluchowskiego 17 poziom o, skrzydlo c1 od poniedzialku do piqtku w godzinach 7.30 - 14.30e) Pr6bki na badania wykonywane w LGK nale2y dostarczyi do ,,odbi6r materiaiu,, parter budynek
cMl
ul' Smoluchowskiego 17 poziom 0, skrzydlo Cl zgodnie zzalqcznikami niniejszej procedury.

UWAGA: szczegoly dotyczqce warunk6w przechowywania i transportu zawarte sq w zapisach niniejszejprocedury m'in' w zalqczniku nr 46 ,,wytyczne dla warunk6w przechowywania i transportu pr6bek
materiafu biologicznego do badari mikrobiologicznych,,.

5.8.2. Do transportu prob6wki:
a) nale2y odpowiednio zabezpieczyi ligninq i wlo2y(je w szczelny woreczek foliowy,b) do badad dolqczyi skierowanie,
c) zapakowane pr6bki nale2y umieicii w pudelku styropianowym lub termosie, oznaczonym jako

,,MATERIAt ZAKAZNY",
d) postqpowanie w szczeg6lnych przypadkach zawarto w Zalqczniku nr 46 lub w opisie procedury,e) materiaf do badari transportowany jest w temperaturze pokojowei (15-250c).

uwaga: Jezeli przesylane do UCK bqdq p16bki zamrozone, na lezy transportowai je w tzw. suchym lodzie
lub w ostatecznosci w opakowaniu umie6cii wktady przeznaczone do utrzymywania temperatury okolo-20 do -30"c, kt6re przed u2yciem powinny zostai schlodzone we wlaiciwej temperaturze przez noc.
JeSli bqdq przesylane pr6bki schtodzone, nalezy u2yi wklad chlodzqcy schlodzony do temperatury +2
do +8'C.

5'8'3' Jakiekolwiek zanieczyszczenie pr6bek innym materialem, rozbicie lub rozlanie materiafu dyskwalifikuje
ten material do wykonania oznacze6.

5'8'4' osoba transportujEca material powinna zadbai o czysto3i urzqdzenchfodniczych (np. termolod6wek).
osoba transportujqca material do badari powinna zostai poinformow ana przezZlecajqcego mo2liwojci
zakazenia w przypadku uszkodzenia pojemnika. w sytuacji skazenia wskutek uszkodzenia opakowania
podczas tra nsportu, na le2y przeprowadzii dekonta minaciq teren u ska2onego.
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6. ZAT.ACZNtKI

Zalqcznik: Nazwa: Formularz: Edycja:
Zalqcznik nr \ Wniosek o opracowanie i aktualizacjq F/PZ-PL-j2/201./EOOL 1
Zalqcznik nr 2 Ka rta konsultacji F/PZ-PL-02/ZO2/E001 1.

ZalEcznik nr 3 KOZOZtetntK dokumentu n/d n/d
Zalqcznik nr 4 Karta aktualizacj I zmtan F/PZ-PL-j2/204/EOOL 1,

Zafqcznik nr 5 Karra przegtQdu i aktualnosci F/PZ-PL-02/ZOs/EOOL 1
Zalqcznik nr 6 Wykaz dokument6w zwiqza nych F/PZ-PL-02/Z06/EOO1. t



PROCEDU RA TABORATORYJ NA PZ-PL-02
Iytul dokumentu:

zAsADy ZLECANtA, pOBtERANIA, PRZECHOWYWANtA I

TRANSPORTU MATERIAIU DO BADAN TABORATORYJNYCH
ZLECANYCH qRZEZ KONTRAHENT6W ZEWNETRZNYCH DO

UNIWERSYTECKIEGO CENTRUM KLINICZNEGO

Edycja z
Strona/stron L4z16

Zalqcznik: Nazwa: Form ula rz: Edycja:

Zalqcznik nr 7

5cnemat procesu wykonywania badari
laboratoryjnych zlecanych przez kontrahent6w
zewnqtrznych do Uniwersyteckiego Centrum
Klinicznego

nld I

Zatqcznik nr 8

Zlecenie na badania laboratoryjnJ do
Laboratorium lmmunologii i Transplantologii
Klinicznej

F/PZ-PL-jz/ZO8/E002 2

Zalqcznik nr 9

Zlecenie do Pracowni Zgodno6ci Tkankowej _
badanie HLA do przeszczepu szpiku/kom6rek
krwiotw6rczych

F/PZ-PL-02/ZO9/EOOZ 2

Zalqcznik nr 10a

Zlecenie do Pracowni Zgodno6ci Tkankowej -
dob6r do przeszczepu narzqdu unaczynionego od
dawcy 2ywego

F / PZ-P L-02 / Z1,O a / EOOL 1

Zalqcznik nr 10b

zrecente do pracowni ZgodnoSci Tkankowej _

dob6r do przeszczepu narzqdu unaczynionego od
dawcy zmarfego

F/PZ-PL-02/ZtOb/EOOL

Zalqcznik nr 1-1
Zlecenie do Pracowni ZgodnoSci Tkankowej -
Oznaczenie HLA-B*57 F/PZ-PL-02/ZlOb/EOO2 2

Zalqcznik nr 12

zrecente do pracowni Zgodno5ci Tkankowej_
Wykrywanie DSA (przeszczep kom6rek
krwiotw6rczych)

F/PZ-PL-02/Zt2/EOO2 2

Zalqcznik nr 13
Skierowanie na badanie genetyczne -
Diagnostyka Prenatalna F/PZ-PL-02/Zr3/EOO1. 1.

Zalqcznik nr 1-4
Skierowanie na badanie genetyczne -
Diagnostyka Postnatalna F/PZ-PL-j2/Z1.4lEOOL I

I

Zalqcznik nr 15

Skierowanie na badania genetyczne -
Diagnostyka onkohematologiczna i

onkologiczna
F/PZ-PL-j2/ZIs/EOO1, t

Zalqcznik nr L6
Skierowanie na badanie genetyczne
Diagnostyka chimervzmu ootransnlantacvi F/PZ-PL-02/Zt6/EO}t 4I

Zdtqcznik nr 17
5Krerowante na badanie genetyczne _
Diagnostyka Hematologiczna F/PZ-PL-02/217 /EOOL 1.

Zatqcznik nr L8 Skierowanie na badanie cytologiczne srpit u F/PZ-PL-)2/Zt8/EOOL t
ZalEcznik nr 19

Skierowanie na immunofenotypizacjq do
Laboratorium Hematologii UCK

F/PZ-PL-02/Zr9/EOOh 1.

Zalqcznik nr 20
Skierowanie na molekularne badanie
hematoonkologiczne do Laboratorium
Hematologii

F/PZ-PL-02/Z2O/E001, 1.

Zalqcznik nr 2L zrecente na badanie grupy krwi F/PZ-PL-j2/Z2t/EOOt 1.

Zalqcznik nr 22 Zlecenie na badanie grupy krwi noworodka F/PZ-PL-02/222/EOOL t
Zalqcznik nr 23 Zam6wienie na wykonanie pr6by zgodnojii F/PZ-PL-02/223/EOO1. 1,

Zalqcznik nr 24
zamowtente na krew ijej sktadniki do pilnego
przetoczen ia FIPZ-PL-02/224/EOO1, 1.
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PROCEDURA LABORATORYJNA

Tytul dokumentu:
zAsADy ZLECANtA, pOBtERAN|A, PRZECHOWYWANtA I

TRANSPORTU MATERIATU DO BADAN LABORATORYJNYCH
ZLECANYCH qRZEZ KONTRAHENT6W ZEWNETRZNYCH DO

UNIWERSYTECKIEGO CENTRUM KLINICZNEGO

PZ-PL-O2

Edycja 2
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Zalqcznik: Nazwa: Formularz: Edycja:

Zalqcznik nr 25
Zlecenie na badania kwalifikujqce do podania
immunoglobuliny anty-D

F/PZ-PL-02/Z2s/EOOL 1.

Zalqcznik nr 26
Skierowanie do Laboratorium patomorfologii
Klinicznej UCK

F/PZ-PL-02/226/E001. 1.

Zalqcznik nr 27 Kolejno5i pobierania krwi do prob6wek n/d 1,

Zalqcznik nr 28 Pobieranie krwi do badania mikrobiologicznego nld 1

Zalqcznik nr 29 Pobieranie moczu do badania
m ikrobiologicznego n/d 4

I

Zatqcznik nr 30
Pobieranie plyn6w ustrojowych do badania
mikrobiologicznego n/d L

Zafqcznik nr 31
Pobieranie wycink6w tkanek do badania
m ikrobiologicznego n/d 1.

Zalqcznik nr 32
Pobieranie wymazu z pochwy i kanafu szyjki
macicy do badania mikrobiologicznego nld 1:

Zafqcznik nr 33
Pobieranie wydzieliny z dolnych d169
oddechowych do badania mikrobiologiczneeo n/d 1

Zalqcznik nr 34
Pobieranie wydzieliny z cewki moczowej do
bada nia mikrobiologicznego n/d 't

Zalqcznik nr 35
Pobieranie wymaz6w z 96rnych OrOg
oddechowych do badania mikrobiologicznego nld 1:

Zalqcznik nr 36
Pobieranie materialu ropnego do badania
m ikro biologicznego nld 1.

Zalqcznik nr 37
Pobieranie plwociny do badania
m ikrobio logicznego n/d 4

-L

Zatqcznik nr 38
Pobieranie plynu m6zgowo-rdzeniowego do
badania mikrobiologicznego n/d t

Zafqcznik nr 39
Pobieranie katu iwymazu z odbytu do badania
m ikrobiologicznego n/d 1.

Zalqcznik nr 40 Pobieranie wymaz6w z oka do badania
mikrobiologicznego n/d 1_

Zdtqcznik nr 4t Pobieranie wymazu z ucha do badania
m ikrobio logicznego n/d 1:

Zalqcznik nr 42 Skierowanie na badanie mikrobiologiczne F/PZ-PL-j2/242/E}Or 1.

Zalqcznik nr 43
Skierowanie na badanie serologiczne i

rnolekularne (PCR) F/PZ-PL-j2/243/EOO1,

Zalqcznik nr 44 Skierowanie na badanie molekularne do
La boratorium Hematologii F/PZ-PL-02/244/E001 1

Zalqcznik nr 45
Skierowanie do Centralnego Laboratorium
Klinicznego F/PZ-PL-02/Z4s/EOO1. '1

f

Zalqcznik nr 46
Wytyczne dla warunk6w przechowywania i

transportu p16bek materialu biologicznego do
badari mikrobiologicznych

n/d 1

Zalqcznik nr 47
Zalecenia dotyczqce postqpowania z materialem
do badari wykonywanych w Laboratorium

t|ematologii UCK
n/d 1

Zalqcznik nr 48 Informator - Laboratorium patomorfologii
Klinicznej nld 't
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TRANSPORTU MATERIATU DO BADAN LABORATORYJNYCH
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Zalqcznik: Nazwa: Formularz: Edycja:

Zalqczniknr 49
I nformator bada 6 la boratoryjnych Laboratorium
lmmunologii i Transplantologii Klinicznej

nld 1,

Zafqcznik nr 50
Katalog bada6 CLK- dostqpny w wersji
elektronicznej n/d 1:

Zalqcznik nr 51
Informator badari Laboratorium Genetyki
Klinicznej - dostqpny w wersji elektronicznei nld L
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Zgodnie z oryginalem

Zarzqdzenie nr9ll2Ot9

Dyrektora Naczelnego

Uniwersyteclciego Centrum Klinicznego

z dnia i.5.05.201_9 roku

w sprawie wprowadzenia Procedury laboratoryjnej PZ-PL-02 ,,Zasady zlecania, pobierania,
przechowywania itransportu materialu do badari laboratoryjnych zlecanych przez kontrahent6w

zewnetrznych do Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego" edycja 2 w ramach Zintegrowanego Systemu

Zarzqdzania w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym

Na podstawie 51L ust,4a Statutu Uniwersyteckiego Centrum Klinicznegozarzqdzam, co nastqpuje:

$r
wprowadzam jako obowiqzuiqcq w Uniwersyteckim centrum Klinicznym procedurq Laboratoryjnqpz-pL-o2
,,Zasady zlecania, pobierania, przechowywania i transportu materialu do badari laboratoryjnych zlecanych
przez kontrahent6w zewnetrznych do Uniwersytecl<iego centrum Klinicznego', edycja 2 stanowiQce Zatqcznik
do niniejszego Za rzqdzenia,

52
oryginai Procedury Laboratoryjnej PZ-PL-O2 ,,Zasady zlecania, pobierania, przechowywania i transportu
materiaiu do badari laboratoryjnych zlecanych przez kontrahent6w zewnqtrznych do uniwersyteckiego
centrum Klinicznego" edycja 2, przechowywany jest w Zespole ds, System u zarzqdzania i Akredytacji zgodnie
z Procedurq systemowq ps-01 ,,Nadz6r nad dokumentami i przepisami prawnymi,,.

S3

Uchylam zarzqdzenie nr 52/2078 Dyrektora Naczelnego Uniwersyteckiego centrum Klinicznego z dnia
5'04'2018 r' w sprawie wprowadzenia Procedury Laboratoryjn ej pz-pL-oz ,,zasady zlecania, pobierania,
przechowywania i transportu materialu do badaf laboratoryjnych zlecanych przez kontrahentdw
zewnQtrznych do Uniwersyteckiego centrum Kllnicznego" edycja L w ramach Zintegrowanego systemu
Zarzqdzania w U n iwe rsytecki m Ce ntrum Klinicznvm.

S+
Zarzqdzenie wchodzi w 2ycie z dniem podpisania.
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