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PREGLED ZADNJIH SPREMEMB V DOKUMENTU 

 

Sprememba v 

točki Kratek opis spremembe 

  

 

1. NAMEN IN PODROČJE UPORABE 

Namen tega navodila za delo je preprečiti predanalitske vplive na rezultat preiskave  v ZD. 

 

2. OPIS POSTOPKA 

2.1. ODVZEM BIOLOŠKIH VZORCEV 

Odvzeme, ki se ne vršijo v diagnostičnem laboratoriju lahko opravljajo za to usposobljeni zdravstveni 
delavci ali pacienti sami. Pri odvzemu biološkega materiala sledijo priporočilom za delo na področju 
laboratorijske biomedicine ZD Jesenice. Iz priporočil izhajajo naslednja navodila, ki so priložena temu 
organizacijskemu navodilu. 

 

2.1.1.POSTOPEK 

a) Preiskovanca pripravimo za odvzem.  

Pred vsakim odvzemom kužnine naj bi stanovalec vsaj nekaj minut prej počivati in se psihično umiriti. Zato 

so najpogostejši odvzemi kužnin v jutranjem času. 
 

b) Preiskovanca identificiramo. 

Pred odvzemom kužnine moramo preveriti, če so podatki o stanovalcu zapisani na obrazcih in nalepkah res 

pravilni. Stanovalec naj pove svoje ime, priimek in rojstne podatke. 

Vsako neskladje podatkov takoj preverimo in ustrezno ukrepamo. 

 

Za stanovalce, ki so mentalno prizadeti, ne znajo jezika ali so nezavestni, nam da podatke oseba, ki jih 

pozna. 

 

c) Preverimo zahtevano dieto, predpisano antikoagulantno terapijo, alergijo na lateks. 

Pred odvzemom nekaterih kužnin, predvsem krvi za določitev glukoze, železa, lipidov in alkalne fosfataze 
mora biti stanovalec tešč. 
Za določitev sečne kisline 3 dni pred odvzemom krvi pacient ne sme uživati purinskih obrokov, alkohola in 
zdravil. 

Za določitev lipidov je 12 ur pred odvzemom krvi prepovedan vsak mastni obrok. 
 

d) Pripravimo potrebne pripomočke in pribor. 
Pripravimo  vse potrebno za odvzem kužnine v skladu z ustreznimi navodili za delo (za odvzem krvi, brisa, 
blata, urina, …) 
 

e) Preiskovanca udobno namestimo  

Preiskovanca umirimo, ga seznanimo s postopkom in namestimo v ustrezen položaj.  
Če odklanja odvzem kužnine, njegovo željo upoštevamo in obvestimo zdravnika, ki bo stanovalcu  razložil, 
zakaj je potreben odvzem kužnine. 

 

f) Vzorec pravilno označimo in zapišemo čas odvzema  
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Opozorila 

V laboratoriju lahko oddamo vzorec urina za preiskavo sanford od ponedeljka do četrtka. 

Vzorce krvi za analizo za določitev TSH, se pošlje v laboratorij Zdravstvenega doma Jesenic okrog 11.ure. 
Odvzemi za PČ ambulanto Zdravstvenega doma Jesenice, se opravi v domu, vrednosti, ki jih odčitamo na 
aparatu zapišemo v za to namenjen zvezek, nato zvezek skupaj z zadnjim izvidom pošljemo v laboratorij. 
 

2.2. OZNAČEVANJE BIOLOŠKIH VZORCEV 

2.2.1. VRSTE VZORCEV 

Kri se odvzame v standardne plastične epruvete. Sistem zaprtega načina odvzema krvi zmanjša verjetnost 
okužbe, omogoča odvzem točno določene količine krvi.  
Urin se odvzame v lončke in epruvete priporočene za urin. 
Blato se odvzame v standardno posodico z žličko ali epruveto s pufersko raztopino. 
 

2.2.2. OZNAČEVANJE VZORCEV 

Na epruveti sprejetih vzorcev mora biti identifikacijska nalepka ali naslednji podatki: 

- Priimek in ime preiskovanca 

- Datum rojstva preiskovanca  

- Datum in ura odvzema 

 
2.3. TRANSPORT BIOLOŠKIH VZORCEV 

Vzorci biološkega materiala se prinašajo v laboratorij na tak način, da je zagotovljena varnost delavcev, 
stanovalcev in okolja pred kontaminacijo in na tak način, da je zagotovljena integriteta vzorcev. 
 

Biološki vzorci predstavljajo potencialni kužni material, za katerega veljajo posebna varnostna pravila. 
Pravila je potrebno upoštevati ne glede na to, kako transportiramo oz. pošiljamo vzorce. 
 

V laboratorij se dostavlja vzorce preko kurirja iz Zdravstvenega doma Jesenice oziroma naše vzdrževalno 

tehnične službe, ki vzorce kužnine dostavijo v Splošno bolnišnico Jesenice, Zdravstveni dom Jesenice (kadar 
gre za nujne odvzeme) in druge laboratorije. Vzorci in naročilnice se izročijo laboratorijskemu delavcu na 

sprejemnem delovnem mestu. Kurir oziroma vzdrževalno tehnična služba prevzamejo ustrezno pripravljene 
vzorce z naročilnicam ob 8. do 9. ur dopoldan od ponedeljka do petka, razen praznike pri recepciji Doma. Če 
gredo vzorci v Splošno bolnišnico Jesenice, je potrebno še priložiti zdravstveno kartico stanovalca. 

 

Organizacija transporta: 

- Navodila kurirjem in ostalim dajejo laboratorijski delavci. 

- Navodila za transport vzorcev morajo imeti vsi zunanji zavodi. 

- V laboratorij se prinašajo biološki vzorci, namenjeni za analizo v laboratoriju in biološki vzorci, 
namenjeni za analizo v zunanjih laboratorijih. 

- Za transport bioloških vzorcev v zunanje laboratorije so zadolženi laboratorijski delavci, razen če ni 
drugače dogovorjeno. 
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3. ZAVRNITVENI KRITERIJI 

 

Pravilno ravnanje z biološkimi vzorci je osnova pri zagotavljanju kakovosti v medicinskem laboratoriju. 
Velik delež napak v laboratoriju nastane prav zaradi nepravilnosti v predanalitski fazi obdelave vzorcev. 
Zavrnitvena merila so posebni kriteriji, po katerih se odloči, da vzorca ne bodo analizirali ali ga ne bodo 

poslali naprej v zunanji laboratorij na analizo, ker ne ustreza merilom za kakovost vzorca. S tem se 

preventivno izognemo napačnim rezultatom, ki imajo lahko hude posledice. 
 

Ko vzorec zavrnejo, obvestijo naročnika (medicinsko sestro), da naredimo ponovni odvzem. Pri sprejetih 

vzorcih laboratorijska delavka pokliče v zunanji zavod, kjer je bil vzorec odvzet in zahteva ponovni odvzem.  
Za dajanje navodil v zvezi z odvzemom in transportom vzorcev so pristojni laboratorijski delavci.  

 

3.1. NEPRIMERNO OZNAČEN VZOREC 

- Nečitljivo napisana identifikacijska (zaporedna) številka oz. ime in priimek preiskovanca. 

- Nepopolno napisano ime (npr. samo priimek, samo ime). 

- Neujemanje imena in priimka na epruveti s tistim na naročilnici oz. napotnici. 
- Epruveta brez identifikacijske zaporedne številke oz. imena. 

 

3.2. NEPRAVILNA KOLIČINA KRVI 
Volumen dodatka v epruveti je namenjen za točno določen volumen odvzete krvi. Če je odvzeta količina 
krvi manjša ali večja od predpisane, lahko preveč ali premalo dodatka vpliva na rezultat. Vedno je torej 
potrebno vzeti kri do oznake na epruveti. 

 

3.3. NAPAČNA EPRUVETA 

Napačna epruveta – vzorec - glede na zahtevane preiskave.  

 

3.4. MOČNO HEMOLIZIRANI VZORCI 
Hemoliza spremeni vrednosti nekaterih analitov. Močno poveča aktivnost npr. LDH, AST, ALT, Fe, FT4, K 

rahlo pa poveča koncentracijo fosfata, proteinov, albuminov, magnezija, kalcija in aktivnost kisle fosfataze. 
Če se tak vzorec analizira, je potrebno obvezno dodati opombo, da gre za hemoliziran vzorec! 

 

3.5. KOAGULIRANI VZORCI ZA HEMATOLOŠKE PREISKAVE 

 

3.6. NEPRAVILNO ODVZETI IN OZNAČENI URINSKI VZORCI 
- Lonček brez identifikacijske zaporedne številke oz. imena 

- Neusterzni lonček 

- Premalo urina 

 

3.7. MOČNO LIPEMIČNI IN IKTERIČNI VZORCI 
Če se tak vzorec analizira, je potrebno obvezno dodati opombo, da gre za lipemičen oz. ikteričen  vzorec. 
 

3.8. POŠKODOVANA ALI RAZBITA EPRUVETA Z VZORCEM  
 

3.9. SUM NA NAPAČNE NAPOTNICE (ZAMENJAVA PACIENTA) 
Označbi vzorca in napotnice morata biti isti! 
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 FUNKCIJA IME IN PRIIMEK PODPIS 
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