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I. Cel procedury 

Celem wprowadzenia procedury jest przedstawienie i ujednolicenie zasad zlecania badań 
laboratoryjnych przez klienta laboratorium zwanego dalej zleceniodawcą do Pracowni Zgodności 
Tkankowej. 

II. Zakres stosowania procedury 

Procedura obowiązuje wszystkich zleceniodawców tj. lekarzy instytutu oraz jednostek zewnętrznych 
zlecających badania do Pracowni Zgodności Tkankowej.  Lista wykonywanych badań laboratoryjnych w 
Pracowni Zgodności Tkankowej stanowi załącznik  PX_RZT;QP1;FP1 – lista badań. 

III. Opis postępowania 

1. Zleceniodawcy zlecają wykonanie badań poprzez wypełnienie odpowiedniego dla planowanego 
badania formularza zlecenia na jednym z niżej z podanych wzorów: 

a) Zlecenie na badanie antygenów zgodności tkankowej (PX_RZT;QP1;FP2); 

b) Zlecenie na badania w kierunku obecności przeciwciał anty-HLA (PX_RZT;QP1;FP3);  

c) Zlecenie na badanie cytometryczne (PX_RZT;QP1;FP4); 

d) Zlecenie na próbę krzyżową (PX_RZT;QP1;FP5). 

2. Powyższe zlecenia są dostępne w formie plików, które można pobrać ze strony internetowej 
czd.pl, zakładka Działalność kliniczna, Pracownie, Pracownia Zgodności Tkankowej / klienci 
zewnętrzni/ lub ze strony intranetowej z dokumentacji Procesu X. Następnie pobrany formularz  
należy wydrukować i wypełnić. 

3. W przypadku wykonywania badania w trybie pilnym, zleceniodawca jest zobowiązany do 
zaznaczenia w polu „Tryb wykonania badania”  słowa „CITO”. 

4. Wzory formularzy zleceń na badania laboratoryjne są zgodne z aktualnie obowiązującym 
Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie standardów jakości dla medycznych laboratoriów 
diagnostycznych i mikrobiologicznych. 

5. W przypadku zlecania badań przez  lekarzy Instytutu „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” 
(IPCZD) zlecenie należy  przygotowywać w jednym egzemplarzu na jednym z formularzy, 
wskazanych w punkcie 1 odpowiednim do rodzaju zlecanego badania. Zlecenie wraz z 
odpowiednim materiałem pobranym do badania jest przesyłane do laboratorium, zgodnie z 
Procedurą transportu materiału do badan laboratoryjnych (PX_RZT;QP3).  

6. W przypadku zlecania badań przez lekarzy z jednostek zewnętrznych zlecenie należy 
przygotować jak w punkcie 5 oraz dołączyć zgodę Dyrekcji i/lub Głównego Księgowego 
jednostki zlecającej badanie. 

7. Nieprawidłowe lub niepełne wypełnienie formularza zlecenia powoduje brak możliwości 
wykonania badania materiału, do którego dołączone jest zlecenie.  

8. W wyjątkowych przypadkach, gdy istnieją trudności w uzyskaniu próbki pierwotnej laboratorium 
może rozpocząć badania próbki z dołączonym niepoprawnie wypełnionym zleceniem, lecz wynik 
badania nie będzie wydany dopóki zleceniodawca nie dokona  identyfikacji próbki i 
skorygowania nieprawidłowości na zleceniu. 

9. Wszyscy zleceniodawcy są zobligowani do zlecania badań zgodnie z tą procedurą opracowaną 
na podstawie obowiązującego Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie standardów jakości 
dla medycznych laboratoriów diagnostycznych i mikrobiologicznych.  
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10. W przypadku badań zlecanych przez klienta indywidualnego, podstawą wykonania badania jest 

uiszczenie opłaty w Dziale Księgowości (Kasa). Zlecenie zastąpione jest „Zleceniem badania 
płatnego” wypełnionego przez pracowników Działu Księgowości.  

IV. Postępowanie z dokumentacją medyczną 

1. Dokumentacja medyczna w laboratorium jest prowadzona, przechowywana i przetwarzana zgodnie 
z przepisami dotyczącymi dokumentacji medycznej zgodnie z  Ustawą z dnia  
6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. 2019 r., poz. 1127) oraz 
Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów 
dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. 2020,  poz. 666).  

2. Dokumentacja dotycząca pacjentów przygotowywanych do procedury przeszczepienia i po jej 
realizacji – jest przechowywana przez 30 lat, zgodnie z art. 34 Ustawy z dnia 1 lipca 2005 r.  
o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (Dz. U. z 2019 r., poz. 
1405). 

V. Załączniki 

1. Lista wykonywanych badań laboratoryjnych w Pracowni Zgodności Tkankowej IPCZD 
(PX_RZT;QP1;FP1) 

2. Zlecenie na badanie antygenów zgodności tkankowej (PX_RZT;QP1;FP2); 

3. Zlecenie na badania w kierunku obecności przeciwciał anty-HLA (PX_RZT;QP1;FP3);  

4. Zlecenie  na badanie cytometryczne (PX_RZT;QP1;FP4); 

5. Zlecenie na próbę krzyżową (PX_RZT;QP1;FP5). 

VI. Dokumenty powiązane i przywołane 

1. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23.03.2006 r. w sprawie standardów jakości dla 
medycznych laboratoriów diagnostycznych i mikrobiologicznych (Dz. U. 2019, poz.1923), 

2. Ustawa z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (2020 poz. 
849), 

3. Ustawa z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek  
i narządów (Dz. U. 2019, poz. 1405), 

4. Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie rodzajów, zakresu i 
wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. 2020,  poz. 666)., 

5. PII;QP1;FP3 – Formularz potwierdzenia zapoznania z procedurą 

VII. Wdrożenie procedury do stosowania 

1. Kierownicy komórek organizacyjnych IPCZD objętych zakresem stosowania procedury, 
zobowiązani są do zapoznania z treścią procedury podległych pracowników i nadzoru nad 
przestrzeganiem przez nich zawartych w niej zapisów. Kierownik komórki jest odpowiedzialny za 
przekazanie kopii listy zapoznanych z procedurą pracowników do Pracowni Zgodności Tkankowej. 

2. Sekcja Wsparcia Pracy Klinicznej jest odpowiedzialna za przesłanie zleceniodawcom zewnętrznym 
pisma informującego o  zamieszczeniu na stronie internetowej IPCZD aktualnych procedur wraz ze 
wzorem oświadczenia dotyczącego zapoznania pracowników z mającymi zastosowanie 
procedurami. Zleceniodawcy zewnętrzni  po  zapoznaniu personelu z treścią procedury, są 
zobowiązani do odesłania podpisanego oświadczenia, o którym mowa w niniejszym punkcie. Sekcja 
Wsparcia Pracy Klinicznej jest odpowiedzialna za przekazanie kopi ww. oświadczenia do Pracowni 
Zgodności Tkankowej. 
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3. Lekarze IPCZD oraz pracownicy Pracowni Zgodności Tkankowej fakt zapoznania się z niniejszą 

procedurą i zobowiązania do jej przestrzegania potwierdzają podpisem na formularzu 
potwierdzenia zapoznania z procedurą PII;QP1;FP3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


