PROSTATOS BIOPSINIŲ STULPELIŲ PAĖMIMO IR SIUNTIMO TIRTI INSTRUKCIJA V.3.00
TIRIAMOSIOS MEDŽIAGOS PRIĖMIMO LAIKAS
1. Biopsinė 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.
___________________________________________________________________________________________________________

SIUNČIAMOS TYRIMUI HISTOLOGINĖS MEDŽIAGOS PARUOŠIMO REIKALAVIMAI
2. Pildoma elektroninė siuntimo forma, atitinkanti Sveikatos apsaugos ministro patvirtintą siuntimo tirti formą (SAM
Forma Nr.014-1-1/a, 2014-12-23 d.). Užpildyta forma atspausdinama, pasirašoma ir siunčiama kartu su biopsine
medžiaga. Išlieka galimybė medžiagą siųsti užpildžius popierinę formą Nr. 014-1-1/a.
3. Prostatos biopsiniai stulpeliai 10% buferinio formalino fiksatoriuje gali būti siunčiami keliais būdais, žr. variantas A ir B.
Variantas A:
Biopsiniai stulpeliai iš kairės ir dešinės skilčių talpinami į 2 histologines kasetes (1 pav.):
1) kasetės žymimos: „K“– biopsiniams stulpeliams iš kairės, „D“ – iš dešinės prostatos skilties.
2) kasetės išklojamos kempinėlėmis, sudrėkintomis fiksatoriuje.
3) stulpeliai į kasetes guldomi nuo kairės į dešinę pusę (1, 2, 3, 4...). Pageidautina pirmąjį stulpelį žymėti juodu tušu
(tyrimo atsakyme bus išsaugotas tikrasis stulpelių eiliškumas).
4) stulpeliai kasetėse uždengiami fiksatoriuje sudrėkintomis kempinėlėmis.
5) kasetės sandariai uždaromos dangteliu, talpinamos į žymėtą sandarų transportavimo indą su fiksatoriumi. Fiksatoriaus
tūris mažiausiai 10 kartų turėtų viršyti mėginio tūrį.

1 pav. Variantas A: siunčiami tyrimui prostatos biopsiniai stulpeliai talpinami į dvi histologines kasetes (kairės ir dešinės skilčių).

Variantas B:
Kiekvienas biopsinis stulpelis, paimtas iš kairės ir dešinės skilčių talpinamas į atskiras histologines kasetes arba atskirus
konteinerius su fiksatoriumi - po vieną kasetėje ar konteineryje (2 pav.).
1) kasetės žymimos: „K“– biopsiniams stulpeliams paimtiems iš kairės prostatos skilties (K1, K2, K3, ...), „D“ raide –
paimtiems iš dešinės prostatos skilties (D1, D2, D3, ...).
2) vadovautis Varianto A 2, 4 ir 5 punktais.

2 pav. Variantas B: Siunčiami tyrimui prostatos biopsiniai stulpeliai talpinami į atskiras histologines kasetes ar atskirus indus su fiksatoriumi.

4. Biopsinių stulpelių siuntimui pageidautina rinktis mėlynos spalvos histologines kasetes.
5. Transportavimui naudojami nedužūs, sandarūs ir talpūs indai, kad kasetės iš visų pusių būtų pakankamai apsemtos
fiksatoriumi.
6. Kiekvieno paciento mėginiai transportuojami atskiruose žymėtuose induose. Siunčiant tyrimui kelis (kito organo ir pan.) to
paties paciento mėginius, naudojami atskiri transportavimo indai.
7. Indų žymėjimui naudojama atspari skysčiams bei mechaniniams veiksniams etiketė, užrašyta patvariu rašikliu. Etiketėje
nurodoma:
7.1. Paciento pavardė ir vardas spausdintinėmis raidėmis, asmens kodas;
7.2. Tyrimą siunčiančios sveikatos priežiūros įstaigos pilnas pavadinimas ar jo unikalus sutrumpintas pavadinimas;
8. Medžiaga tyrimui į Centrą transportuojama tą pačią dieną arba kitos dienos ryte.
______________________________________________________________________________________
SIUNTIME TIRTI (SAM forma Nr. 014-1\a) PAŽYMĖTI:

INFORMACIJA TEIKIAMA:

1.
2.
3.
4.

el. paštu: info@vpc.lt arba Centro telefonais:
8 5 2477351 (Tiriamosios medžiagos priėmimas);
8 5 2477350 (Informacija).

Paciento vardą, pavardę, asmens kodą, gimimo datą.
Siunčiančią įstaigą, gydytoją, jo kontaktus.
Naudojamą fiksuojamą medžiagą.
Klinikinius ligos duomenis.

