RAKUS TPSC
Mikobakterioloģijas nodaļa

Paraugu pieņemšanas un noraidīšanas kārtība Mikobakterioloģijas
nodaļā

Paraugu pieņemšana
Primāros paraugus testēšanai RAKUS TPSC Mikobakterioloģijas nodaļā no
iekšējiem un ārējiem pasūtītājiem pieņem paraugu pieņemšanas daļā (Upeslejās,
Stopiņu nov.) saskaņā ar nosūtījumiem darba laikā no 8:00-15:30 katru darba dienu.
Pilnvarotām personām – kurjeriem jābūt rakstiskam apliecinājumam par paraugu
nodošanas un testēšanas pārskatu saņemšanas tiesībām.
Saņemot testējamos paraugus, laborants, vizuāli novērtē to stāvokli un
atbilstību pavaddokumentiem. Konstatējot neatbilstības nomināliem nosacījumiem
(maz materiāla, asins sarecēšana, rupji temperatūras režīma pārkāpumi,
transportēšanas laika neievērošana, nav pavaddokumentu vai nav atbilstoši
noformēts nosūtījums, informācija uz pavaddokumenta atšķiras no informācijas uz
parauga trauciņa u.c.), tos atzīmē nosūtījumā. Ja ir nopietnas šaubas par
biomateriāla parauga piemērotību testēšanai, laborants pats vai pieaicinot vecāko
laborantu, vai attiecīgās nodaļas laboratorijas ārstu/speciālistu, atgriezt testējamo
materiālu kopā ar pavaddokumentiem pasūtītājam, vai arī konsultējas pirms darba
uzsākšanas ar klientu par tālākajiem norādījumiem. Paraugu noraidīšana tiek
dokumentēta paraugu noraidīšanas žurnālā DiaLab sistēmā.
Pavaddokumentos – nosūtījumos jābūt visai informācijai, kas nodrošina
nepārprotamu pacienta, pasūtītāja, parauga un pieprasītās testēšanas identifikāciju.
Paraugus nepieņem un to reģistrāciju neveic šādos gadījumos:
 ja nav uzrādīta obligātā informācija,
 ja informācija ir uzrakstīta nesalasāmi,
 ja parauga identifikācija uz nosūtījuma un uz trauka nesakrīt,
 ja nav atbilstoši noformēts nosūtījums.
Parauga nepieņemšanas gadījumā uz veidlapas un noraidīšanas žurnālā precīzi
uzrāda atteikuma iemeslu, kā arī personas, kas nav pieņēmusi paraugu identifikāciju.
Paraugu pieņemšana steidzīgai izmeklēšanai (Cito!)
Saņemot steidzami nepieciešamos izmeklējumus (Cito!), nosūtījuma
veidlapas augšējā labajā stūrī ir atzīme – Cito, laborants nekavējoties pieņem
paraugu, atzīmē visu nepieciešamo informāciju (datumu, reģ. Nr., u.t.t.), reģistrē
DiaLab programmā, kurā arī atzīmē Cito! Pēc reģistrācijas laborants nekavējoties
nodod paraugu testēšanai, brīdinot personiski laborantu vai laboratorijas ārstu, kas
Cito! parauga saņemšanu apliecina ar datumu, laiku un parakstu uz nosūtījuma
veidlapas.
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Testēšanas paraugu identifikācijas un reģistrācijas kārtība
Paraugus reģistrē datorā, izmantojot datortīklu DiaLab, automātiski piešķirot
katram paraugam –unikālu astoņu ciparu un divu burtu reģistrācijas numuru. Numuri
ir ciparu un svītru kodu veidā, kas tiek izdrukāti uz uzlīmēm. Uzlīmes ar parauga
reģistrācijas numuru tiek uzlīmētas uz trauka, kurā paraugs ir ievietots, uz visiem
materiāliem (mikroskopijas stikliņi, barotnes), kas tiks izmantoti parauga testēšanai,
un uz nosūtījuma veidlapas. Svītru kods ir unikāls un tiek saglabāts visā
dokumentācijā.
Laborants aizpilda nosūtījumā lodziņu „RAKUS TPSC Mikobakterioloģijas nodaļa”:
ailes „Laboratorijā piešķirtais testējamā materiāla reģistrācijas Nr. uzlīmējot uzlīmi,
kura satur reģistrācijas numuru ciparu un burtu kombinācijas, kā arī svītrkoda veidā,
testējamā materiāla pieņemšanas datums un plkst., apstiprina ar savu parakstu.
Nosūtījumus sagrupē ienākšanas kārtībā un saglabā.
Nosūtījumu oriģināli paraugiem, kas ir paredzēti bakterioloģiskai izmeklēšanai
tiek reģistrēti atbilstoši paraugu pieņemšanai DiaLab sistēmā un nodoti tālākai
izmeklēšanai.
Piereģistrētos paraugus laborants nogādā uz atbilstošo testēšanas darba
vietu.
Nosūtījumos ir uzrādīta informācija, kura tiek reģistrēta datorā (izmantojot
DiaLab) no nosūtījuma ieraksta nosūtītāja uzrādīto informāciju (ar * iezīmētas
informācijas var nebūt HIV izmeklējumiem,):
Informācija par pacientu:








vārds, uzvārds,
personas kods,
dzīves vieta,
vecums, dzimums,
diagnozes kods,
slimības vēstures vai ambulatorās kartes Nr. (RAKUS TPSC pacientiem),
papildinformācija.

Informācija par pasūtītāju:






medicīnas iestādes nosaukums,
medicīnas iestādes kods,
adrese,
nodaļa,
ārsta vārds, uzvārds, medicīnas darbinieka kods, tālruņa numurs,
- nosūtītājs:
o medmāsas, kura noņem paraugu uzvārds, uzvārda atšifrējums,
datums (RAKUS un citas iestādes)
Testējamo materiālu identificējošā informācija :
 paraugu reģistrācijas Nr. (citām iestādēm veicot reģistrāciju DiaLab),
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 pieņemšanas datums (laiks),
 parauga noņemšanas datums un laiks,
 materiāla nosaukums,
 nozīmētie rādītāji (atzīmējot no izmeklējumu klasifikatora),
Informācija, kas ir nepieciešama finansiālām, epiduzraudzības vai statistikas
vajadzībām:
- maksātājs,
- čeka Nr. (apmaksātiem izmeklējumiem),
- pieprasīti izmeklējumi (rādītāji).
Ja pasūtītājs rakstiski, mutiski vai telefoniski vēlas papildus pasūtīt izmeklēšanu,
tad laborantam jāsazinās ar par testēšanu atbildīgo personu, kurš izvērtē, vai
testēšana ir iespējama no šāda materiāla, vai materiāla daudzums ir pietiekošs.
Piereģistrē DiaLab papildus rādītājus testēšanai, nosūtījumā atzīme papildus
pieprasījuma faktu un pasūtītāja uzvārdu.
Informācijas pieņemšana no pasūtītāja jāatzīmē Informācijas mutiska/telefoniska
pieņemšana/izsniegšana (Veidlapa KRG-19 VL-06 V01).
Piezīmes: Visas piezīmes, kas ir atzīmētas nosūtījumā, jāpārvieto laukumā
„Piezīmes”.
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