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I. Cel procedury 

 

Celem wprowadzenia procedury jest przedstawienie i ujednolicenie zasad zlecania badań 

laboratoryjnych do Laboratorium Badań Podstawowych Instytutu „Pomnik-Centrum Zdrowia 

Dziecka” (IPCZD). 

 

II. Zakres stosowania procedury 

 

Procedura obowiązuje wszystkich zleceniodawców, którzy zlecają badania laboratoryjne do 

Laboratorium Badań Podstawowych IPCZD. Lista wykonywanych badań laboratoryjnych w 

Laboratorium Badań Podstawowych zawarta jest w załączniku PX_LBP;QP1;FP1. 

 

III. Opis postępowania 

 

1. Zlecanie badań laboratoryjnych odbywa się w wyniku wygenerowania przez zleceniodawcę 

w systemie CliniNet zlecenia w formie elektronicznej, a następnie wydrukowanie 

utworzonego zlecenia (dotyczy lekarzy IPCZD) lub poprzez wypełnienie odpowiedniego 

formularza, dedykowanego do badań we krwi (PX_LBP;QP1;FP2) lub moczu i kału 

(PX_LBP;QP1;FP3). 

2. Wymagane jest, aby dostarczane do laboratorium wypełnione formularze zleceń na 

badania laboratoryjne opatrzone były pieczęcią i własnoręcznym podpisem zleceniodawcy. 

3. Formularze zleceń dostępne są na stronie www.czd.pl w zakładce Działalność Kliniczna – 

Pracownie – Laboratorium Badań Podstawowych. Dopuszcza się przyjmowanie zleceń w 

postaci listy wysyłkowej z systemu informatycznego zleceniodawcy zewnętrznego, z 

którym IPCZD podpisało umowę na wykonanie badań, pod warunkiem spełnienia wymagań  

określonych dla formularza zleceń w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie 

standardów jakości dla medycznych laboratoriów diagnostycznych i mikrobiologicznych. 

4. Zlecenia na badania wykonywane w krwi i moczu powinny być generowane na osobnych 

formularzach zleceń z uwagi na częsty brak możliwości uzyskania tych materiałów w tym 

samym czasie. 

5. Formularz zlecenia powinien być zgodny z wymaganiami zawartymi w Rozporządzeniu 

Ministra Zdrowia w sprawie standardów jakości dla medycznych laboratoriów 

diagnostycznych i mikrobiologicznych. 

6. W przypadku zlecania badań w trybie pilnym, zleceniodawca zobowiązany jest do 

oznakowania formularza zleceń poprzez wybranie trybu: „CITO”. Zlecanie badań pilnych 

dotyczy przede wszystkim sytuacji zagrożenia życia pacjenta, czy też potrzeby podjęcia 

natychmiastowych działań lekarskich. 

7. Zlecenie na badania wraz z materiałem biologicznym dostarczane jest do laboratorium za 

pomocą  poczty pneumatycznej lub bezpośrednio przez osoby uprawnione do transportu 

materiału biologicznego. Sposób korzystania z poczty pneumatycznej oraz zasady 

http://www.czd.pl/
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transportu materiału biologicznego zawarte są w procedurze: PX_LBP;QP3 - Transport 

materiału biologicznego do badań w Laboratorium Badań Podstawowych. 

8. Zlecenia niekompletne lub wypełnione nieprawidłowo będą odsyłane przez laboratorium do 

poprawienia przez zleceniodawcę za pośrednictwem poczty pneumatycznej lub innym 

dostępnym kanałem (e-mail, poczta czy zgłoszenie telefoniczne) w przypadku 

zleceniodawcy zewnętrznego. 

9. W przypadku badań zlecanych przez klienta indywidualnego, podstawą wykonania badania 

jest uiszczenie opłaty w Dziale Księgowości (Kasa). Zlecenie badania płatnego wypełniane 

jest przez pracowników Działu Księgowości. 

10. W przypadku badań zlecanych przez zleceniodawców spoza IPCZD podstawą wykonania 

badania jest dostarczenie zlecenie (na formularzach: PX_LBP;QP1;FP2, PX_LBP;QP1;FP3 

lub lista wysyłkowa generowana z systemu zleceniodawcy), jak również wskazanie przez 

zleceniodawcę danych, niezbędnych do wypełnienia wniosku o obciążenie za wykonane 

badania. 

IV. Postępowanie z dokumentacją medyczną 

 

Zgodnie z Ustawą z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. 

z 2020r., poz. 849)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)  

V. Załączniki 

 

1. PX_LBP;QP1;FP1 Lista badań laboratoryjnych wykonywanych w Laboratorium Badań 

Podstawowych. 

2. PX_LBP;QP1;FP2 Formularz zleceń na badania wykonywane we krwi. 

3. PX_LBP;QP1;FP3 Formularz zleceń na badania wykonywane w moczu lub kale. 

 

 

VI.  Dokumenty powiązane i przywołane 

1. PX_LBP;QP3  Transport materiału biologicznego do badań w Laboratorium Badań 

Podstawowych. 

2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23.03.2006r. w sprawie standardów jakości dla 

medycznych laboratoriów diagnostycznych i mikrobiologicznych (Dz.U. 2006 nr 61 poz. 

435) ze zmianami (Dz.U. 2019 poz. 2065), (Dz.U. 2020 poz. 2042) 

3. Ustawa z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 

2020r., poz. 849)  

4. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 kwietnia 2020r.. w sprawie rodzajów, zakresu i 

wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. 2020 poz. 666). 

 

 

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200000666
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200000666
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VI. Wdrożenie procedury do stosowania 

 

1. Kierownicy komórek organizacyjnych IPCZD oraz zleceniodawcy zewnętrzni objęci 

zakresem stosowania procedury, zobowiązani są do zapoznania się z treścią procedury 

oraz zapoznania podległego im personelu oraz nadzoru nad przestrzeganiem zawartych w 

niej zapisów. 

2. Fakt zapoznania z niniejszą procedurą pracownicy potwierdzają podpisem. 

 

 

 


