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PRACOWNIA BIOLOGII MOLEKULARNEJ:

ZASADY  DOTYCZĄCE  ZLECANIA  BADAŃ,  PRZYGOTOWANIA  PACJENTA,
POBIERANIA I PRZYJMOWANIA MATERIAŁU DO BADAŃ, ORAZ TRANSPORTU

              

I. Zlecanie badań:

1. Zlecenie  należy  dostarczyć  do  Laboratorium  w  formie  papierowej  na  drukach

obowiązujących  w  LDH  na  stronach:  www.ldh.ump.edu.pl lub  www.skpp.edu.pl
(Szpital-Laboratoria- LDH).

2. Obowiązkową częścią zlecenia na badania molekularne jest wypełniona i podpisana przez

pacjenta  lub  prawnego  opiekuna  deklaracja  świadomej  zgody -  formularz  oraz
informacja  dla  pacjenta  dotycząca  badań  genetycznych  dostępny  jest  na  stronie:

www.ldh.ump.edu.pl

Przed  pobraniem  materiału  należy  sprawdzić  tożsamość  pacjenta  i  zakres  zleconych

badań, opisać probówki imieniem i nazwiskiem pacjenta, PESELEM, lub datą urodzenia,

datą pobrania oraz rodzajem materiału. Na skierowaniu osoba pobierająca wpisuje datę i

godzinę pobrania materiału  oraz swoje dane i podpis.  Koniecznie jest  rozpoznanie  lub

podejrzenie rozpoznania choroby (kod ICD10),  rekomenduje się także wypełnienie pól

dot. spodziewanej komórkowości materiału oraz stanu pacjenta w momencie pobrania.

Pobieranie i przyjmowanie materiału odbywa się od poniedziałku do piątku, w godzinach

od 7.30 do 14.00. 

II Przygotowanie pacjenta do badań i sposób pobrania:

Nie jest  wymagane specjalne  przygotowanie  pacjenta,  nie  ma konieczności  pobierania  
próbek na czczo.
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III Spodób pobrania materiału:

- krew obwodowa: 2x 9ml na EDTA KE u osób dorosłych.

- szpik kostny: 2x 4ml na EDTA KE u osób dorosłych.

- inne materiały: prosimy o indywidualny z Pracownią, jeżeli zaistnieje konieczność 
wykonania badań molekularnych z innych tkanek (np. frakcje komórkowe szpiku i krwi, 

nabłonek jamy ustnej, bioptat węzła chłonnego itp.)

Uwaga! W przypadku pobrania materiału od małego dziecka prosimy o racjonalny dobór 

objętości materiału do wieku pacjenta 

III Transport materiału do badań:

-transport materiału do badań pozostaje w gestii zleceniodawcy, który jest odpowiedzialny

za przygotowanie pobranego materiału do transportu i jak najszybsze dostarczenie go do

LDH. 

-materiał  powinien się znajdować w szczelnych,  opisanych i  oznaczonych pojemnikach

(piktogram  materiału  potencjalnie  zakaźnego),  zabezpieczonych  przed  rozlaniem  i

uszkodzeniem,  oraz  w  warunkach  pozwalających  ochronić  ich  zawartość  przed

temperaturami powodującymi uszkodzenie komórek, tj. poniżej 0°C oraz powyżej 30°C.

Przy niesprzyjających warunkach (mróz lub upał), należy zastosować woreczki z żelowym

chłodziwem, lub inne środki zapobiegawcze (np. pojemnik izotermiczny).  Materiału nie

należy zamrażać! 

-zlecenia  na  badania  należy  zabezpieczyć  przed  kontaktem  z  materiałem  potencjalnie

zakaźnym.

-z  uwagi  na  szybką  degradację  RNA  prosimy  o  dostarczenie  materiału  do  Pracowni

optymalnie w ciągu 24h od pobrania. 

-w przypadku konieczności  przechowania  pobranego  materiału  u  zleceniodawcy,  np.  z

uwagi  na  dni  świąteczne  lub  wypadki  losowe,  prosimy  każdorazowo  o  kontakt  z

Pracownią 
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IV System zapewnienia jakości:

Od  czterech  lat  Pracownia  Biologii  Molekularnej  bierze  udział  w  międzynarodowej  kontroli

zewnątrzlaboratoryjnej   UK Neqas. Materiał dostarcza organizator kontroli. Aktualne certyfikaty są
umieszczone na naszej stronie internetowej:www.ldh.ump.edu.pl  .   

W LDH funkcjonuje System Zapewnienia  Jakości,  obejmujący  wszystkie etapy wykonywania

badań  -  od  pobrania  materiału,  warunków  transportu,  przechowywania,  wykonywania  badań,

wypisywania wyników, przeglądu i kalibracji sprzętu. Stosowane metody wykonywania badań są

zgodne z aktualnymi wytycznymi obowiązującymi na świecie.

Pracownia Biologii Molekularnej pracuje zgodnie z zaleceniami GLP oraz „standardami jakości

dla  laboratorium  w  zakresie  czynności  laboratoryjnej  genetyki  medycznej”  (rozporządzenie

Ministra Zdrowia z dnia 19 sierpnia 2015 r.  (poz.  1372)).  Pracownia jest czynnym członkiem

Sekcji Hematologii Molekularnej Polskiego Towarzystwa Genetyki Człowieka 

Oprac. 

mgr Małgorzata Iwoła, 

dr n. med. Marzena Wojtaszewska
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