CITOLOGINĖS ŠEPETINIŲ BIOPSIJŲ, ATSPAUDŲ IR NUOGRANDŲ MEDŽIAGOS
(NEGINEKOLOGINĖS) SIUNTIMO TIRTI INSTRUKCIJA V 1.00

TIRIAMOSIOS MEDŽIAGOS RUOŠIMAS, FIKSAVIMAS
Instrukcija taikytina bronchoskopijų, endoskopijų metu šepetėliu paimtiems ėminiams ar paimtų bioptatų
atspaudų ant objektinio stiklelio paruošimui, taip pat odos nuograndų citologiniam tyrimui.
1. Paženklinamas objektinis stiklelis (-iai) ir /ar transportinės terpės konteineris (-iai):
a) paprastu pieštuku objektinio stiklelio šlifuotoje dalyje užrašoma paciento pavardė, vardas, arba
b) užklijuojamas stiklelio šlifuotoje dalyje sukurtas lipdukas su unikaliu bar kodu ir paciento vardu, pavarde;
c) ant transportinės terpės konteinerio (-ių) užklijuojama etiketė su paciento vardu, pavarde
2. Siunčiant tyrimui kelis to paties paciento mėginius (kai svarbu gauti atskirą patologijos išvadą), naudojami
atskiri objektiniai stikleliai ar skystos transportinės terpės, kurios sunumeruojamos ir aprašomos siuntimo
tirti blanke.
3. Infekuota TB/ŽIV/HCV/HBC ar kt. infekcinių ligų sukėlėjais tiriamoji medžiaga siunčiama pažymėta
specialia žyma „INFEKCIJOS PAVOJUS!“, kuria ženklinamas siuntimo tirti blankas.
5. Svarbu:
• Tiriamojoje vietoje nuvalyti gleives, nekrozę, uždegimo eksudato perteklių.
• Tiriamojoje vietoje nenaudoti anestezijos ar skysčio, kurie gali sukelti ląstelių lizę.
• Paimti medžiagą nuo pakitusios vietos.
6. Paimta medžiaga nuo instrumento abiejų pusių (šepetėlio, skalpelio) piešiamuoju judesiu, plonu sluoksniu
paskleidžiama ant objektinio stiklelio ir nedelsiant fiksuojama arba kruopščiai nuskalaujama skystoje
transportinėje terpėje (naudoti šią terpę ypatingai rekomenduojama šepetinėms biopsijoms):

Pavardė
Vardas

ARBA

7. Biopsijos metu gautas audinio gabalėlis iš skirtingų pusių lengvai priglaudžiamas ir atspaudžiamas prie
paženklinto objektinio stiklelio.
8. FIKSAVIMAS. Ėminiai ant objektinių stiklelių fiksuojami vienu iš šių metodų:
• aerozoliniu (komerciniu) fiksatoriumi – purškiama iš 25-30 cm atstumo (2-3 paspaudimai).
• 10-15 min. tepinėlis merkiamas į 96° etilo alkoholį.
Jeigu medžiaga paskleidžiama ant kelių stiklelių, tai fiksuojamas kiekvienas stiklelis po kiekvieno
medžiagos paskleidimo.
Naudojant skystą transportinę terpę, rekomenduojama naudoti:
a) Skystą terpę BD CytoRich RED plonasluoksnei citologijai (terpės privalumai: lizuoja
eritrocitus, koncentruoja ląsteles, ženkliai mažėja neinformatyvių tyrimų), arba
b) Saccomano tirpalą (alternatyvi skysta terpė citologiniam tyrimui). Terpių galima gauti
Centro laboratorijoje (tel.: 2477351).
9. Galima ėminio ant objektinio stiklelio nefiksuoti, leisti išdžiūti ore (svarbu pažymėti, kad nefiksuota).
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TIRIAMOSIOS MEDŽIAGOS SIUNTIMAS
6. Siunčiant į Centrą tiriamąją medžiagą patologijos tyrimui, pildoma elektroninė siuntimo forma, atitinkanti
Sveikatos apsaugos ministro patvirtintą siuntimo tirti formą (SAM Forma Nr.014-1-1/a, 2014 12 23 d.).
Užpildyta elektroninė siuntimo forma atspausdinama, pasirašoma ir kartu su tiriamąja medžiaga
siunčiama tyrimui. Tiriamosios medžiagos siuntėjas turi galimybę savarankiškai stebėti tyrimo Centre
eigą (išsamesnė informacija tel.: 2 72 06 64 ar elektroniniu paštu: tyrimai@vpc.lt). Taip pat išlieka
galimybė medžiagą patologijos tyrimui siųsti užpildžius popierinę siuntimo tirti formą.
___________________________________________________________________________
TIRIAMOSIOS MEDŽIAGOS PRIĖMIMO LAIKAS
Siunčiama 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 fiksuojamą būdą, medžiagą arba informaciją,
kad medžiaga nefiksuota.
4. Klinikinius ligos duomenis.
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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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