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1. ДЕФИНИЦИЈЕ И СКРАЋЕНИЦЕ 

Ова процедура је писани документ којим се тачно утврђује начин руковања, као и 

секундарна тријажа узорака за извођење биохемијских анализа. 

ИОРС – Институт за онкологију и радиологију Србије 

OБЛ – Oдсек биохемијске лабораторије 

 

2. ПРЕДМЕТ 

Предмет процедуре су активности и поступци при секундарној тријажи примарних 

узорака пуне крви, носиоци активности, односно сви запослени у OБЛ, као и 

документација која прати секундарну тријажу узорака. 

 

3. ПОДРУЧЈЕ ПРИМЕНЕ 

Одсек биохемијске лабораторије, радно место: "тријажа узорака". Намењена је 

запосленом са радним распоредом на наведеном радном месту. Са Процедуром су 

упознати сви запослени у ОБЛ. 

 

4. ОДГОВОРНОСТИ 

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

који раде на радном месту: "тријажа узорака". За контролу процедуре одговоран је 

Начелник одељења клиничке лабораторије. 

 

5. ОПИС ПРОЦЕДУРЕ 

Секундарна тријажа се састоји у издвајању радних узорака – серума из биолошког 

узорка  - пуне крви пацијента. 

Узорци пуне крви извађени у одговарајућим вакум епруветама са/без гела (по 

Процедури за узорковање крви). Морају бити адекватно обележени налепницом на 

којој пише име и презиме пацијента, одељење и датум, и пропраћени адекватно 

попуњеним Упутом за биохемијске анализе, што лаборант на радном месту: "тријажа 

узорака" проверава. 



ИНСТИТУТ ЗА 

ОНКОЛОГИЈУ И 

РАДИОЛОГИЈУ 

СРБИЈЕ 

Назив процедуре:  

Процедура о секундарној тријажи узорака у 

биохемијској лабораторији 

Ознака: П.ХБЛ.19 

Датум: 21.09.2015. Верзија:  01 Страна: 3  од  3 

 

На упуту мора бити попуњено име и презиме пацијента, одељење, датум, потпис и 

печат лекара, као и број историје болести. 

На епрувете и на листе се уписује исти лабораторијски интерни број под којим се 

пацијент води у дневном протоколу ОБЛ-а. 

Узорци са ознаком инфективности (HBsAg, HIV,...), посебно се обележавају и издвајају 

за обраду. 

Након што крв коагулише центрифугира се према Упутству за руковање центрифугом 

(Упутство се налази поред центрифуге). 

Центрифугирани серуми се прегледају у смислу исправности, и одбацују као 

неисправни према Упутству за одбацивање неисправних узорака (појава хемолизе, 

липемије, желирања.....), и даље прослеђују у рад (дефинише Процедура за одређивање 

биохемијских параметара). 

 

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) 

 

 

 

 


