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1. ДЕФИНИЦИЈЕ И СКРАЋЕНИЦЕ 

Ова процедура је писани документ којим се дефинишу поступци приликом секундарне 

тријаже узорака у ОХЛ-у  ОКЛ-а . 

ИОРС = Институт за онкологију и радиологију Србије 

ОКЛ = Одељење клиничке лабораторије 

ОХЛ = Одсек хематолошке лабораторије 

 

2. ПРЕДМЕТ 

1. Активности и поступци који се спроводе у току секундарне тријаже узорака у 

ОХЛ-у ОКЛ-а. 

2. Носиоци Процедуре су запослени у ОХЛ-у ОКЛ-а. 

3. Документација која прати процедуру. 

 

3. ПОДРУЧЈЕ ПРИМЕНЕ 

Подручје примене је ОХЛ ОКЛ-а .  

 

4. ОДГОВОРНОСТИ 

Шеф ОХЛ-а је одговоран за спровођење Процедуре. 

 

5. ОПИС ПРОЦЕДУРЕ 

У Одељење хематолошке лабораторије доносе се узорци биолошког материјала (крви, 

ликвора, садржаја дрена, стерналног, плеуралног и абдоминалног пунктата ) са одељења 

ИОРС-а или из Амбуланте за вађење крви СКЛ-а. 

Узорке са одељења доноси медицинска сестра са одељења и лабораторијски техничар 

СКЛ-а који је извршио узорковање крви. 

Узорке из Амбуланте за вађење крви доноси лабораторијски техничар СКЛ-а. 
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По пријему узорака у ОХЛ  лабораторијски техничар у ОХЛ-у распоређен на место за 

тријажу узорака визуелно прегледа узорак и проверава адекватност и исправност узорка и 

подударност података на узорку и пропратном Упуту за анализе (према Упутству за 

тријажу узорака). 

Сваки узорак добија свој јединствени лабораторијски број који је идентичан броју на 

пропратном Упуту за анализу и под којим се уписује у одговарајући Протокол.  

Узорци из којих се одређују хематолошки параметри (уколико су исправни), одмах се 

анализирају. Неисправни узорци се одбацују (према Упутству за одбацивање неисправних 

узорака ). 

Узорци из којих се одређују туморски, вирусни и маркери акутног коронарног синдрома, 

се претходно центрифугирају  (према Упутству за центрифугирање узорака) и поново се 

визуелно прегледају. Неадекватни узорци се одбацују (према Упутству за одбацивање 

неисправних узорака). Исправни узорци се анализирају (према упутствима за одређивање 

параметара).  

Неисправни узорци се евидентирају у Свеску за нежељене догађаје и обавештава се 

одељење од кога се тражи нови узорак. Узорак тражи лабораторијски техничар или високo 

образовани кадар лабораторије. 


