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Instrukcja- Pobieranie próbki krwi od pacjenta
do badań serologicznych.
(źródło: SOP nr1 w. 4 z dnia 21.06.2010)

Cel: określenie zasad postępowania przy pobieraniu próbek krwi do badań
serologicznych.
2. Zakres stosowania: jednostki ochrony zdrowia
3. Postępowanie.
3.1. Krew pobiera się na podstawie pisemnego skierowania wystawionego przez lekarza.
3.1.1. Skierowanie nie jest wymagane w przypadku badań grupy krwi płatnych poza
umową z NFZ.
3.1.2. Formularz zlecenia badań serologicznych zawiera dane:
• dane pacjenta
- imię i nazwisko
- datę urodzenia
- PESEL
- miejsce zamieszkania lub oddział szpitalny
- płeć
● pieczęć i podpis lekarza zlecającego badanie lub dane osoby upowaŜnionej do
zlecenia badania
● dane jednostki zlecającej badanie
● zlecone badania
● tryb wykonania badania
○ tryb rutynowy oznacza, Ŝe badanie:
- ma być wykonane w dniu pobrania próbki (próbka krwi musi być dostarczona
do laboratorium do godz. 8:00),
- moŜe być wykonane w następnym dniu roboczym po pobraniu próbki krwi,
○ tryb pilny oznacza, Ŝe badanie musi być wykonane natychmiast po pobraniu i
dostarczeniu próbki.
● data i godzina pobrania materiału
● dane osoby pobierającej krew
● istotne dane kliniczne pacjenta
● wyniki poprzednich badań z zakresu immunologii transfuzjologicznej
● dane dotyczące przetaczanej krwi lub jej składników
• data i godzina przyjęcia materiału do laboratorium
3.2.
Od dorosłego pacjenta pobiera się min. 8 ml krwi Ŝylnej, a od niemowląt i małych
dzieci od 3 do 5 ml, do suchej probówki jednorazowego uŜytku, zaopatrzonej w
trwale przymocowaną etykietę.
3.3.
Bezpośrednio po pobraniu krwi osoba pobierająca wpisuje na etykiecie:
• nazwisko i imię pacjenta( drukowanymi literami ),
• datę urodzenia pacjenta lub numer PESEL,
• datę i godzinę pobrania krwi
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nazwisko i imię osoby pobierającej.
W przypadku braku moŜliwości uzyskania danych pacjenta, na etykiecie i na
skierowaniu do badania naleŜy wpisać symbol „NN” oraz numer identyfikujący
pacjenta
Po pobraniu krwi osoba pobierająca sprawdza czy dane na skierowaniu są zgodne z
danymi na etykiecie i składa na skierowaniu czytelny podpis.
Pobrana próbka krwi wraz z odpowiednim skierowaniem jest niezwłocznie
dostarczona do pracowni serologii transfuzjologicznej:
Skierowanie na wykonanie badania grupy krwi/przeciwciał - załącznik nr
04.02.14/aw
Skierowanie na badania przed przetoczeniem u niemowląt do 4 m.Ŝ. - załącznik nr
02.02.06/aw, (w przypadku noworodków/niemowląt do 4 m-ca Ŝycia
przekazywanych z innych jednostek szpitalnych do Wojewódzkiego Szpitala
Dziecięcego w Bydgoszczy wymagane jest pobranie i przekazanie wraz z
dzieckiem próbki krwi matki)
Dopuszcza się pobieranie krwi na wersenian (EDTA) od:
noworodków,
niemowląt,
małych dzieci,
pacjentów z niedokrwistością autoimmunohemolityczną; pacjentów, u których
badanie grupy krwi wykonuje się metodami automatycznymi
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