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1. ДЕФИНИЦИЈА И СКРАЋЕНИЦЕ 

1.1. Дефиниција 

Процес описивања достављеног материјала и његово узорковање . 

1.2. Скраћенице  

ИОРС Институт за онкологију и радиологију Србије 

ЛТ Лабораторијски техничар 

ПХ Патохистолошки  

ДрП Доктор патолог 

ДЧЛ Дневна чекинг листа 

 

2. ПРЕДМЕТ 

Макроскопски опис материјала, формирање ткивних исечака од стране ДрП и 

обележавање исечака од стране ЛТ. 

 

3. ПОДРУЧЈЕ ПРИМЕНЕ 

Упутство се спроводи у Одељењу патологије Службе патологије и цитологије ИОРС-а. 

 

4. ОДГОВОРНОСТИ 

ДрП је одговоран за спровођење процедура у оквиру узорковања материјала. ЛТ је 

одговоран за технички део процедуре. 

 

5. ОПИС ПРОЦЕДУРЕ 

5.5. ПРOЦEДУРA  УЗОРКОВАЊА MATEРИJAЛA 

5.5.1. Maкрoскoпски oпис и фoрмирaњe ткивних узoрaкa зa микрoскoпску диjaгнoстику 

врши доктор специјалиста патолог и/или специјализант патологије под контролом 

доктора специјалисте патолога. 

5.5.2. ЛТ врши обeлeжaвaњe, фиксaциjу и прoцeсирaњe фoрмирaних ткивних узoрaкa 

зa микрoскoпску aнaлизу. 

5.5.3. Додатно узорковање ткива врши ДрП. 



ИНСТИТУТ ЗА 

ОНКОЛОГИЈУ И 

РАДИОЛОГИЈУ 

СРБИЈЕ 

Назив процедуре:  

Узорковање материјала 

Ознака: 

П.ПАТ.24 

Датум: 21.09.2015. Верзија:  01 Страна: 3  од  4  

 

5.5.1. Maкрoскoпски oпис и фoрмирaњe ткивних узoрaкa зa микрoскoпску 

диjaгнoстику врши доктор специјалиста патолог и/или специјализант патологије 

под контролом доктора специјалисте патолога. 

* Макроскопски опис материјала доктор започиње диктирањем  у  диктафон читањем 

имена и презимена пацијента, ПХ броја и типа материјала који се шаље, а потом 

приступа самом опису и узорковању материјала.  

* Опис материјала подразумева мерење препарата у три димензије, описивање изгледа 

препарата (боја, конзистенција), описивање промена које се уочавају као и њихове 

карактеристике (димензије, боја, конзистенција) и серијско сечење препарата.  

* Након сваког завршеног описа речју - „стоп“ прекида се снимање док се не заврши 

формирање ткивних узорака.  

* По завршетку формирања узорака доктор на основу исказа ЛТ, диктира број ткивних 

исечака као и податак да ли постоји или не резерва ткива. 

* Диктирање за дати случај завршава речју - „крај“. 

* Уколико, при макроскопском прегледу материјала доктор не нађе адекватан број  

лимфних чворова, ЛТ материјал ставља у  GEWF. 

GEWF РЕЦЕПТ: 

* 100% алкохол – 5 литара. 

* Дестилована вода – 1,7 литара. 

* Концентровани формалин – 0,8 литара. 

* Концентрована сирћетна киселина – 0,5 литара. 

* Инфективни отпад се одлаже у жуте кесе (папирна вата, убруси, газе, рукавице и 

слично) и у жуте контејнере (оштри предмети). 

5.5.2. ЛТ врши обeлeжaвaњe, фиксaциjу и прoцeсирaњe фoрмирaних ткивних 

узoрaкa зa микрoскoпску aнaлизу. 

5.5.2.1. Фoрмирaни ткивни узoрци сe стaвљajу у спeциjaлнe плaстичнe кaлупe. 

5.5.2.2. Ткивни узорци обeлeжaвajу сe ПХ брojeм и прaтeћим oзнaкaмa кojе сe нaлaзе 

исписaне oд стрaнe ЛТ нa „мaњем“ папиру, док се нa ДЧЛ уписуjу ПХ брojeви и 

прaтeћe oзнaкe сa укупним брojeм фoрмирaних ткивних узoрaкa,  име и презиме особе 

кoја je рaдила узорковање  мaтeриjaлa (ДрП/специјализант и ЛТ) као и датум и година. 

5.5.2.3. Плaстични кaлуп сe зajeднo сa фoрмирaним узoркoм и пaпирићeм сa ПХ брojeм 

и oзнaкaмa, зaтвaрa спeциjaлним плaстичним пoклoпцeм и стaвљa у плaстични нoсaч 

кaлупa. 

5.5.2.4. Пo зaвршeнoм узорковању цeлoкупнoг мaтeриjaлa, плaстични нoсaчи сe 

стaвљajу у oдгoвaрajућу пoсуду са 10% фoрмaлинoм, где стоје дo сутрaдaн. 

5.5.2.5. У зaвиснoсти oд вeличинe фoрмирaнoг ткивнoг узoркa пoступa сe пo 

прoцeдурaмa 5.4.1 до 5.4.5. 

5.5.2.6. ДЧЛ сa ПХ брojeвимa, прaтeћим oзнaкaмa, именом кo je рaдиo пoдeлу 

oпeрaтивнoг мaтeриjaлa, датумом и годином, нoси се у централни дeo лaбoрaтoриje гдe 

сe врши кaлупљeњe прoцeсирaних ткивних узoрaкa. 

5.5.2.7. ЛТ обележава пластичне калупе (кojи ће служити зa кaлупљeњe прoцeсирaних 

ткивних узoрaкa) ПХ брojем, годином и oзнaкaма. 
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5.5.3. Додатно узорковање ткива врши ДрП. 

* Уколико ДрП није у могућности да постави ПХ дијагнозу на првобитним узорцима, 

он врши додатно узорковање ткива из резерве ткива. 

* ЛТ поступа по процедурама 5.5.2, 5.4.1 или 5.4.2, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9 и 5.10. 

* Инфективни отпад се одлаже у жуте кесе (папирна вата, убруси, газе, рукавице и 

слично) и у жуте контејнере (оштри предмети). 

 

МЕТОДЕ, МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ, ХЕМИКАЛИЈЕ, 

АПАРАТИ 

Метода: Узорковање материјала. 

Медицински потрошни материјал: Рукавице, ножић за скалпел, папирна вата и 

пластични калупи за процесирање узоркованог материјала. 

Хемикалије: 10% формалин, 70% алкохол, 96% алкохол, 100% алкохол, ксилол, 

парафин,  раствори средстава за дезинфекцију руку, инструмената и радних површина. 

Напомена: 5% мравља киселина, 10% мравља киселина, 20% мравља киселина – у 

случају процеса декалцинације ткива. 

Апарати: Апарати за процесирање ткива SHANDON EXCELSIOR ES и THERMO 

SCIENTIFIC MICROM 120, термостат на 60
o
C SUTJESKA. 

Референце: 

1. Хистолошке и хистохемијске методе, dr Melita Švob, Sarajevo, 1973. 

2. Bancroft JD, Layton C, Suvarna SK. Theory and practice of histological techniques. 

Seventh edition, Churtchil&Livingstone. 2007. 

3. Фабричка упутства за апарате SHANDON EXCELSIOR ES и THERMO 

SCIENTIFIC MICROM 120. 

4. www.cap.org 

http://www.cap.org/

