CITOLOGINĖS MEDŽIAGOS IŠ SEROZINIŲ ERTMIŲ SKYSČIŲ
SIUNTIMO TIRTI INSTRUKCIJA, V.3.00
Tyrimo objektas: tiriami pleuros, pilvo, perikardo, Duglaso ertmių skysčiai ar ploviniai.
Citologinio tyrimo tikslas – nustatyti ląstelinę skysčių sudėtį, piktybinį naviką. Pasitelkus ląsteles koncentruojančias
tyrimo metodikas tyrimo jautrumas padidėja ir siekia 85 %, o apdorojus ląsteles histologine technika, galima atlikti
imunocitocheminius vėžio ir kitų ląstelių biožymenų tyrimus, kurių pagalba galima nustatyti pirminį naviką, atskirti
metastazinę adenokarcinomą nuo mezoteliomos ir pan.
TIRIAMOSIOS MEDŽIAGOS PAĖMIMAS:
1. Skystis surenkamas į švarų, markiruotą indą;
2. Didžiausias tiriamosios medžiagos kiekis: 500 ml., mažiausias tiriamosios medžiagos kiekis 10 ml.
3. Jei gauto skysčio kiekis yra didesnis nei 500 ml., tai paimtas skystis yra paliekamas inde tol, kol ląstelės nusėda į
indo dugną. Dalis skysčio nupilama, o skystis su nusėdusiomis ant dugno ląstelėmis siunčiamas citologiniam
tyrimui atlikti;
4. Kad skystis nekrešėtų galima, bet nebūtinai, pridėti antikoagulianto (1ml skysčio - 3VV heparino);
5. Fiksavimas: citologiniam tyrimui skysčiai siunčiami nedelsiant (siekiant išvengti medžiagos autolizės). Tiriamąją
medžiagą galima: 1) laikyti iki siuntimo nefiksuotą, ne ilgiau kaip 24 val., 4-7° C temperatūroje (šaldytuve). 2)
laikyti kambario temperatūroje ir siųsti ėminį papildžius tokiu pat kiekiu fiksatoriaus (50% etilo alkoholiu arba 10%
buferinio formalino tirpalu, arba specialia komercine terpe).
TIRIAMOSIOS MEDŽIAGOS SIUNTIMAS:
1. Skysčio transportavimui naudojami nedužūs, sandarūs indai.
2. Transportavimo indų žymėjimui naudojama atspari skysčiams bei mechaniniams veiksniams etiketė, užpildyta
patvariu rašikliu. Etiketėje nurodoma:
2.1. Paciento pavardė ir vardas spausdintinėmis raidėmis, asmens kodas;
2.2. Tyrimą siunčiančios sveikatos priežiūros įstaigos pilnas arba sutrumpintas pavadinimas;
3. Pagal galimybes medžiaga tyrimui į Centrą transportuojama tą pačią dieną arba kitos dienos ryte.
4. Siunčiant į Centrą tiriamąją medžiagą patologijos tyrimui, pildoma elektroninė siuntimo forma, atitinkanti
Sveikatos apsaugos ministro patvirtintą „Siuntimo atlikti patologijos tyrimą“ formą (Nr.014-1-1/a, 2014-12-23 d.).
Užpildyta elektroninė siuntimo forma atspausdinama, pasirašoma ir kartu su citologine medžiaga siunčiama
tyrimui.
5. Tyrimų užsakymams pildyti, tyrimų atlikimo eigai stebėti ir atsakymams peržiūrėti Centras ASPĮ suteikia prieigą
prie Centro informacinės sistemos mano.vpc.lt paskyros (detaliau: www.vpc.lt/Įstaigoms/Tyrimų užsakymas).
TIRIAMOSIOS MEDŽIAGOS PRIĖMIMO LAIKAS
Tiriamoji medžiaga Valstybiniame patologijos centre priimama pirmadieniais-ketvirtadieniais nuo 7.00 val. iki 17.00
val., penktadieniais nuo 7.00 iki 16.00 val., šeštadieniais – nuo 8 iki 13 val. adresu P. Baublio 5, Vilnius.
BENDRIEJI SIUNTIMO TIRTI PILDYMO REIKALAVIMAI
Siuntime pažymėti:
1. Vardą, pavardę, asmens kodą, gimimo datą.
2. Siunčiančią įstaigą, gydytoją, jo kontaktus.
3. Naudojamą mėginio fiksavimo būdą, medžiagą arba
informaciją, kad medžiaga nefiksuota.
4. Klinikinius ligos duomenis.

INFORMACIJA TEIKIAMA:
el. paštu info@vpc.lt arba Centro telefonais:
8 5 2477351 (Tiriamosios medžiagos priėmimas);
8 5 2477350 (Informacija).
El. paštu kokybe@vpc.lt prašome teikti
pastabas apie tyrimų kokybę.
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