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1. ДЕФИНИЦИЈЕ И СКРАЋЕНИЦЕ: 

Ова Процедура је писани документ којим се детаљно утврђује начин на који се приступа 

одређивању биохемијскх параметара на биохемијским анализаторима (ILab 650, Mindray 

BS 800, MiniVidas, Olimpys AU 380 и TDX). 

 

2. ПРЕДМЕТ: 

Предмет Процедуре за одређивање биохемијских параметара је да дефинише процес 

одређивања биохемијских параметара у серуму, плазми, урину,и другим телесним 

течностима (асцит, пунктата, дрен, ликвор). Поред описа радa, Процедура дефинише и 

област и место примене, као и доделу одговорности за извођење анализа, примену 

Процедуре и доделу одговорности за контролу резултата и контролу примене Процедуре. 

 

3. ПОДРУЧЈЕ ПРИМЕНЕ: 

Одељење биохемијске лабораторије, радно место "ILab 650, Mindray BS 800, MiniVidas, 

Olimpys AU 380 и TDX" . Намењено је запосленом са радним распоредом на наведеном 

радном месту. Са Процедуром су упознати сви запослени y Одељењу биохемијске 

лабораторије. 

 

4. ОДГОВОРНОСТИ:  

За примену ове Процедуре одговорни су сви радници у Одељењу биохемијске 

лабораторије, а посебно радници на радном месту "ILab 650, Mindray BS 800, MiniVidas, 

Olimpys AU 380 и TDX". За контролу Процедуре одговоран је Начелник Одељења 

биохемијске лабораторије. 
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5. ОПИС ПРОЦЕДУРЕ: 

У Одсеку биохемијске лабораторије (Одељење клиничке лабораторије) одређују се 

биохемијски параметри које, за ниво терцијере здравствене заштите, прописује 

Номенклатура услуга РЗЗО од марта 2012. године. 

Одређивање се врши на аутоматским биохемијским анализаторима ILab 650, Mindray BS 

800, MiniVidas, Olimpys AU 380 и TDX, с" тим што се сви користе у свакодневном 

рутинском раду, осим TDX-а који се употребљава само за потребе праћења нивоа 

серумског метотрексата (тзв. "drug monitoring"). ILab 650, Mindray BS 800 и Olimpys AU 

380 се користе паралелно у рутинском раду, односно као "back up" анализатори један 

другом у случају квара, или застоја у раду на неком од њих. У таквим ситуацијама, онај 

анализатор који није у квару, или из неког другог разлога у радном застоју, на себе 

преузима аналитику једног дела или целокупног броја и врста захтеваних параметара. 

Редослед одређивања зависи од степена хитности захтеваних анализа. 

Одређивање се врши из серума, плазме или других телесних течности: урин, асцит, 

пунктат, дрен, ликвор (припрему дефинише Процедура), осим за TDX, који за анализу 

може да користи само серум. На апарате се постављају узорци у оригиналним примарним 

гел- епруветама, узоркованих од пацијената, осим у случају TDX-а, који за анализу 

користи сопствене оригиналне чашице, за једнократну употребу. Свака гел-епрувета је 

обележена деловодним бројем (дефинисано Процедуром), а унос података за одговарајући 

узорак врши се са лаботароријског налога, који се заједно са узорком доноси са радног 

места "секундарна тријажа" на радно место "ILab 650, Mindray BS 800, MiniVidas, Olimpys 

AU 380 и TDX". На радном месту "ТДX" серум се из примарне гел-епрувете сипа у 

оригиналну чашици анализатора која се обележава истим деловодним бројем.  

За унос података и израду налога на анализатору (тражених параметара) задужен је 

лаботраторијски техничар распоређен на радно место "ILab 650, Mindray BS 800, 

MiniVidas, Olimpys AU 380 и TDX". 

Анализатор ILab 650 програмиран је да се на почетку сваког радног дана сам аутоматско 

уклучи и самостално изврши самопроверу механике према препорукама произвођача, док  

се за Olimpys AU 380, Mindray BS 800 и TDX ова "start up" процедура мора мануелно 

обавити. MiniVidas је анализатор који је стално спреман за рад, тј. никада се не искључује. 
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По завршетку иницијалног процеса провере механике, функција и испирања анализатора, 

врши се провера количине реагенаса, пуфера и свог осталог потрошног 

матереијала/течности неопходних за несметан рутиски рад. 

За ово је задужен лабораторијски техничар распоређен на радно место "ILab 650, Mindray 

BS 800, MiniVidas, Olimpys AU 380  и TDX". 

Пре почетка рутинског рада апарата, свакодневно, врши се провера квалитета рада 

анализатора, употребом комерцијалних контролних серума, у два нивоа вредности 

(нормална и патолошка), и то за све параметре који се тога дана одређују на анализатору. 

Добијени подаци се анализирају и на основу тога се врши калибрација или подешавање 

ratio фактора, за оне параметре за које је то потребно (према препорукама Добре 

лабораторијск праксе и препорукама произвиђача реагенаса). За анализу резултата 

контрола, калибрације тестова, корекције ratiо фактора и све послове који се тичу 

постављања нових тестова (реагенаса) на анализаторима, задужен је медицински 

биохемичар. 

Контролу квалитета спроводи медицински биохемичар, а дефинисана је Процедуром за 

спровођење контроле квалитета 

Упутство за рад на анализатору, Упутство за апликацију тестова, Упутство за одржавање 

анализатора, налазе се на радном месту уз сваки биохемијски анализатор, и у сваком 

тренутку су доступна како медицинском биохемичару, тако и лабораторијском техничару 

распоређеном на то радно место. 

У рутинском раду се одређују следећи биохемијски параметри: 

ПРИЛОГ - списак анализа као доказ о обиму акредитације 

За наведене биохемијске параметре није извршена валидација метода, обзиром да се 

њихово одређивање користе комерцијални реагенси, али се планира израда валидације за 

сваку горе поменуту методу (План за унапређење квалитета рада) 
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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. Клиничка ензимологија (Нада Мајкић-Singh 1993) 

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

5. Медицинска биохемија (Нада Мајкић-Singh 1994) 

6. Оригинална упутства произвођача опреме 

7. Номенклатура услуга РЗЗО за терцијерну здравствену заштиту 

 


