TOS PAČIOS DIENOS BIOPSINĖS MEDŽIAGOS SIUNTIMO TIRTI INSTRUKCIJA, V 2.00
„Tos pačios dienos“ biopsinis tyrimas (one-day service) – greitas, atliekamas per 6-24 valandas adatinių biopsijų
tyrimas, kuriam yra taikomos įprastinės patologijos tyrimui priskiriamos procedūros Ši tyrimo rūšis taikytina transplantato
bei kitoms skubioms adatinėms biopsijoms, ypač penktadieniais, kai per savaitgalį gali kritiškai pasikeisti paciento būklė.
TIRIAMOSIOS MEDŽIAGOS RUOŠIMAS, FIKSAVIMAS
1. Paimta biopsinė medžiaga (toliau – tiriamoji medžiaga) nedelsiant turi būti įdėta į tinkamai pažymėtą (kaip nurodyta
4 punkte) sandarų transportavimo indą su kambario temperatūros 10% neutraliu buferiniu formalino tirpalu (toliau fiksatoriumi). Fiksatorius turi pilnai apsemti tiriamąją medžiagą. Siunčiant tyrimui daugiau nei vieną to paties
paciento tiriamąją medžiagą iš skirtingų vietų (lokalizacijų), naudojami atskiri sužymėti transportavimo indai su
nuoroda į kiekvieną lokalizaciją.
2. Infekuota TB/ŽIV/HCV/HBC ar kt. infekcinių ligų sukėlėjais tiriamoji medžiaga siunčiama pažymėta specialia žyma
„INFEKCIJOS PAVOJUS!“, kuria ženklinamos vidinė ir išorinė pakuotės bei siuntimo tirti blankas.
_________________________________________________________________________________________
TIRIAMOSIOS MEDŽIAGOS SIUNTIMAS
3. Transportavimui naudojami nedužūs, sandarūs ir talpūs indai, kad histologinis objektas iš visų pusių būtų
pakankamai apsemtas fiksatoriaus.
4. Transportavimo indų žymėjimui naudojama atspari skysčiams bei mechaniniams veiksniams etiketė, užpildyta
patvariu rašikliu. Etiketėje nurodoma:
4.1. Paciento pavardė ir vardas spausdintinėmis raidėmis, asmens kodas;
4.2. Tyrimą siunčiančios sveikatos priežiūros įstaigos pilnas arba sutrumpintas pavadinimas;
4.3. Siunčiant tyrimui daugiau nei vieną to paties paciento tiriamąją medžiagą, nurodomas atskiro indo numeris.
5. 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. Taip pat išlieka
galimybė medžiagą patologijos tyrimui siųsti užpildžius popierinę siuntimo tirti formą.
6. Siunčiant tiriamąją medžiagą “Tos pačios dienos” patologijos tyrimui, būtina ant siuntimo tirti blanko titulinės pusės ir
ant transportavimo indo etiketės raudonai pažymėti “SKUBU ŠIANDIEN”. Pastaba: smulki ir pakankamai fiksuota
biopsinė medžiaga, gauta iki 12.00 val. dienos, bet kuriuo atveju tiriama (pagaminami standartiniai preparatai) tą
pačią darbo dieną (iki 17.00 val.). Sudėtingais atvejais, kuomet reikalingi papildomi tyrimai bei konsultacijos,
galutinė diagnozė pateikiama vėliau.
7. Tiriamosios medžiagos siuntėjas turi galimybę savarankiškai stebėti tyrimo Centre eigą (išsamesnė informacija tel.: 2
72 06 64 ar elektroniniu paštu: tyrimai@vpc.lt).
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TIRIAMOSIOS MEDŽIAGOS PRIĖMIMO LAIKAS
Biopsinė medžiaga, siunčiama „Tos pačios dienos“ patologijos tyrimui, priimama darbo dienomis nuo 8.00 iki 12.00
val.
_____________________________________________________________________________________________
BENDRIEJI SIUNTIMO TIRTI PILDYMO REIKALAVIMAI.
Siuntime pažymėti:
1. Vardą, pavardę, asmens kodą, gimimo datą.
2. Siunčiančią įstaigą, gydytoją, jo kontaktus.
3. Naudojamą fiksuojamą būdą;
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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VALSTYBINIS PATOLOGIJOS CENTRAS,
Viešosios įstaigos Vilniaus universiteto ligoninės
Santariškių klinikų filialas
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