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1. ДЕФИНИЦИЈЕ И СКРАЋЕНИЦЕ: 

ИОРС= Институт за онкологију и радиологију Србије 

ОКЛ = Одељење Клиничке Лабораторије 

ОБЛ = Одсек Биохемијске Лабораторије 

ОХЛ = Одсек Хематолошке Лабораторије 

ХЕЛИАНТ – Болнички Информативни Систем - БИС 

 

2. ПРЕДМЕТ: 

Ова Процедура је писани документ којим се дефинише начин узимања узорака крви од 

пацијената коришћењем вакум система за вађење крви и ланцетама. 

 

3. ПОДРУЧЈЕ ПРИМЕНЕ: 

Процедура је намењена свим Клиникама и Службама ИОРС-а у којима се врши 

узимање узорака крви од пацијената, а посебно је намењена запосленима на радном 

месту: „вађење крви“ у амбуланти СКЛ-а. Са Процедуром су упознати сви запослени у 

ОКЛ-у 

 

4. ОДГОВОРНОСТ: 

За примену ове Процедуре одговорни су сви запослени у Одељењу, а посебно 

запослени са распоредом на радном месту: "вађење крви". За контролу процедуре 

одговоран је Начелник Одељења клиничке лабораторије. 

 

5. ОПИС ПРОЦЕДУРЕ: 

 идентификовати пацијента-проверити податке о пацијенту 

 извршити селекцију упута-тражених анализа 

 издвојити потребне епрувете и иглу 

 проверити да ли је налепница на игли не оштећена.Ако је оштећена НЕ 

УПОТРЕБЉАВАТИ ИГЛУ. Ако је налепница неоштећена окретањем поцепати 

налепницу и уклонити доњи поклопац 

 причврстити иглу на холдер-носач и уклонити горњи (обојени)поклопац са игле. 
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 поставити повеску на надлактицу пацијента 7,5 до 10 цм изнад места планиране 

венепункције. Дезинфиковати место венепункције и сачекати да се осуши. 

 извести венепункцију на уобичајни начин при чему је рука пацијента 

постављена наниже. 

 поставити вакум епрувету у холдер. Држати кажипрстом и средњим прстом 

холдер,а палцем гурнути епрувету централно до краја холдера. При томе долази 

до бушења гуменог дела чепа и уласка крви у епрувету. 

 редослед узимања узорака крви дефинише Упутство произвођача система за 

вађење крви (налази се на радном месту). 

 уклонити повеску чим крв крене да улази у прву епрувету. Повеска се не сме 

држати дуже од 1 минута пре венепункције. 

 мешати све епрувете инверзијом минимум 5-6 пута,осим цитратне 3-4 пута да 

би се осигурало адекватно мешање. НЕ МУЋКАТИ ЕПРУВЕТЕ. Енергично 

мешање може изазвати хемолизу. 

 уклонити иглу из вене и нежно прекрити место венепункције чистим тупфером 

газе. Неопходно је пар минута држати притиснути тупфер да би се спречило 

стварање хематома. 

 одложити употребљену иглу у контејнер за одбацивање отпада. 

 узорак крви из прста се узима ланцетом, убодом у прст дубине 1,5-2,0 

милиметара.Промешати инверзијом како не би дошло до коагулације. 

 

6. РЕФЕРЕНЦЕ И ВЕЗА СА ДРУГИМ ДОКУМЕНТИМА: 

1. Смернице добре лабораторијске праксе 

2. Медицинска биохемија-принципи и методе (Нада Мајкић-Singh, Славица 

Спасић, Марина Стопјанов, Зорана Јелић-Ивановић, Весна Спасојевић-

Калимановска 1995) 

3. Основи клиничке хемије (Norbert N. Tietz 1997) 

4. Медицинска биохемија (Нада Мајкић-Singh 1994) 

 


