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PRACOWNIA ZAJMUJE SIĘ WYKONYWANIEM BADAŃ TYLKO 

 Z ZAKRESU CHORÓB HEMATOLOGICZNYCH  

 

1. Materiał do badania przyjmowany jest jedynie ze skierowaniem od lekarza 
prowadzącego. W przypadku materiału kierowanego przez Ośrodki spoza SKPP, 
skierowanie musi zawierać zgodę Dyrekcji jednostki kierującej na sfinansowanie badania, 
jeśli badanie jest wykonywane jako badanie płatne.  

2. Skierowanie do Pracowni Cytogenetyki dostępne jest na stronie Laboratorium. Skierowanie 
musi zawierać informacje o rozpoznaniu wstępnym lub podejrzeniu z kodem ICD10 
choroby (niezbędne do rozliczenia badania z NFZ). 

3. Każdorazowo do skierowania należy dołączyć formularz świadomej zgody na 
badanie genetyczne podpisany przez pacjenta/opiekuna prawnego. 
 

 
 
MATERIAŁ 

 szpik kostny  (4 ml) pobrany jałowo do probówek z heparyną litową 

 krew obwodowa (5 ml) pobrana jałowo do probówek z heparyną litową 
Każda próbówka powinna być opisana imieniem i nazwiskiem pacjenta, datą urodzenia oraz 
datą pobrania. 
 
Materiał na badanie od pacjenta (przy diagnostyce wstępnej – ustalaniu rozpoznania) 
powinien zostać pobrany przez włączeniem planowanego leczenia (dotyczy to również 
leków sterydowych). 
 
TRANSPORT 
Transport materiału do badań pozostaje w gestii Zleceniodawcy, który odpowiedzialny jest za 
jak najszybsze dostarczenie go do Pracowni Cytogenetyki, z zabezpieczeniem sterylności i 
szczelności próbek, w stałych warunkach termicznych: +4ºC - +8ºC, nie dłużej niż 24 godz. od 
pobrania materiału.  
 
 

TERMINY PRZYJMOWANIA MATERIAŁU DO BADAŃ 
W PRACOWNI CYTOGENETYKI 

poniedziałek-czwartek w godzinach 7:30 – 14:00 

 
 
 
W przypadkach pilnych przyjęcie materiału w terminie innym niż powyższe jest możliwe po 
wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym z Pracownią Cytogenetyki. 
 

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt telefoniczny  
codziennie w godz. 08:00-15:00:  
(61) 854 9596 (Pracownia Cytogenetyki)  
Dr hab. n. med. Małgorzata  Jarmuż- Szymczak 
Mgr Błażej Ratajczak 
Mgr inż. Anna Przybyłowicz- Chalecka 
Mgr inż. Joanna Czerwińska- Rybak 
Mgr Magdalena Nowicka 

(61) 854 9599 (Rejestracja Laboratorium) 
 

http://www.ldh.ump.edu.pl/

