
      INSTYTUT HEMATOLOGII I TRANSFUZJOLOGII

ZAKŁAD HEMOSTAZY I CHORÓB METABOLICZNYCH
PRACOWNIA PORFIRII

00-957 Warszawa, ul. Chocimska 5
tel. 22 34 96 617/635

INSTRUKCJA POBIERANIA I TRANSPORTU MATERIAŁU 
DO BADAŃ GENETYCZNYCH W KIERUNKU PORFIRII

1. W każdym przypadku należy telefonicznie uzgodnić z Pracownią zakres, termin i formę płatności za 

badania.

2. Materiał należy pobrać i transportować do Pracowni zgodnie z zamieszczoną poniżej instrukcją.

3. Do materiału należy dołączyć odpowiednio wypełnione ZLECENIE BADANIA GENETYCZNEGO DO 

PRACOWNI PORFIRII oraz DEKLARACJĘ ŚWIADOMEJ ZGODY NA WYKONANIE BADAŃ 

GENETYCZNYCH.

4. Dla pacjentów indywidualnych robiących badania odpłatne konieczne będzie uzyskanie podpisu 

lekarza na ZLECENIU BADANIA GENETYCZNEGO DO PRACOWNI PORFIRII (zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 19.08.2015 (Poz. 1372) zmieniającym rozporządzenie w 

sprawie standardów jakości dla medycznych laboratoriów diagnostycznych i mikrobiologicznych, 

zlecenie badania genetycznego musi zawierać pieczęć i podpis lekarza zlecającego badanie).

5. Materiał do badań powinien być transportowany przez osoby upoważnione, w czystym, szczelnie 

zamkniętym pojemniku, opatrzonym napisem „Materiał zakaźny”. 

6. Za prawidłowe pobranie materiału, jego zabezpieczenie do czasu transportu i prawidłowy transport 

odpowiedzialność ponosi ośrodek kierujący.

7. Pracownia przyjmuje materiał do badania: niezamrożony – w godzinach od 8.00 do 14.00 od 

poniedziałku do czwartku, w piątki do godziny 12.00, zamrożony – w godzinach od 8.00 do 14.00 od 

od poniedziałku do piątku.

8. Czas oczekiwania na wyniki wynosi: dla probanta 6–12 miesięcy, dla członka rodziny probanta 1–6 

miesięcy od momentu dostarczenia materiału do Pracowni.

9. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w dokumentacji dostarczonej wraz z próbką i/lub 

niezgodności otrzymanego materiału do badań z wymaganiami dotyczącymi jego pobierania, 

przechowywania i transportu pracownik Pracowni ma prawo odmowy przyjęcia/odrzucenia materiału 

(po uprzedniej akceptacji kierownika Pracowni). Lekarz kierujący/zleceniodawca zostanie 

poinformowany o zaistniałej niezgodności i odmowie przyjęcia/odrzucenia materiału. 

10. Próbki ze śladami skrzepu, rozmrożone, częściowo rozmrożone, nieoznakowane – zostaną 

odrzucone. 
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Pobranie i transport krwi do badań genetycznych w kierunku porfirii:
1. Krew do badań genetycznych w kierunku porfirii powinna pochodzić z krwi obwodowej pobranej na 

antykoagulant – EDTA.

2. Krew nie musi być pobierana na czczo, pacjent może być po lekkim posiłku.

3. Krew pobrać do podpisanej drukowanymi literami IMIENIEM I NAZWISKIEM pacjenta probówki na 

antykoagulant – EDTA o objętości ok. 5 ml lub mniejszej (minimalna ilość krwi do wykonania badania 

to 1 ml); inna objętość krwi lub inny materiał (np. DNA) tylko po wcześniejszym telefonicznym 

uzgodnieniu z Pracownią.

4. Po pobraniu krew dokładnie wymieszać z antykoagulantem przez kilkukrotne odwrócenie probówki 

góra – dół (5 – 6 razy, nie wstrząsać).

5. Na probówce napisać datę i godzinę pobrania materiału.

6. Przechowywanie próbki krwi liczone od momentu jej pobrania oraz transport próbki powinny odbywać 

się w temperaturze:

a) 15–300C, jeżeli łączny czas przechowywania i transportu próbki nie przekracza 5h

b) 2–80C, jeżeli łączny czas przechowywania i transportu próbki wynosi 5-24h (w takim przypadku 

próbka musi dotrzeć do Pracowni do godz. 14.00 w dniu pobrania lub dnia następnego do godz. 

12.00)

c) ≤ –200C, jeżeli łączny czas przechowywania i transportu próbki wynosi powyżej 24h; przed 

zamrożeniem krew rozlać do dwóch probówek; zamrożone próbki krwi należy transportować w 

suchym lodzie; próbki muszą dotrzeć do Pracowni w stanie zamrożonym w ciągu 7 dni 

roboczych.

7. W przypadku stwierdzenia obecności skrzepów w próbce krwi - należy ponownie pobrać materiał.

8. Osoba pobierająca materiał składa swój czytelny podpis potwierdzający pobranie materiału oraz 

wpisuje datę i godzinę pobrania materiału w ZLECENIU BADANIA GENETYCZNEGO DO 

PRACOWNI PORFIRII (nie dotyczy pacjentów indywidualnych robiących badania odpłatne).
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