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INSTRUKCJA POBIERANIA I TRANSPORTU MATERIAŁU  
DO BADAŃ GENETYCZNYCH 

 

1. Po weryfikacji tożsamości pacjenta należy pobrać krew obwodową w ilości 2-3ml do probówek 

zawierającej antykoagulant - EDTA; inna objętość krwi lub inny materiał (np. DNA) tylko po 

wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu. 

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

(co najmniej 6x, nie wstrząsać). 

3. Próbki krwi / DNA należy czytelnie oznakować wpisując na probówce drukowanymi literami: IMIĘ                                                                                       

I NAZWISKO pacjenta oraz PESEL i DATĘ POBRANIA. 

4. W przypadku stwierdzenia obecności skrzepów w próbkach krwi - należy ponownie pobrać materiał. 

5. Osoba pobierająca materiał składa swój czytelny podpis potwierdzający pobranie materiału oraz notuje na 

SKIEROWANIU datę i godzinę pobrania materiału. 

6. Materiał do badań genetycznych musi być dostarczony do laboratorium w stanie nieuszkodzonym 

w ciągu 48h od pobrania, krew należy transportować w temperaturze otoczenia (15-22˚C).  

7. W przypadku braku możliwości dostarczenia do laboratorium materiału w ciągu 48h, próbki krwi należy 

bezzwłocznie zamrozić w temperaturze < -20˚C i dostarczyć do laboratorium w ciągu 6 tygodni od 

pobrania w stanie zamrożenia w suchym lodzie 

8. Laboratorium przyjmuje zlecenia / materiał z jednostek zewnętrznych w godzinach 8.00 - 14:00 od 

poniedziałku do piątku (z wyłączeniem sobót, niedziel i dni świątecznych). 

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

niezgodności otrzymanego materiału do badań z wymaganiami dotyczącymi pobierania i transportu 

pracownik laboratorium ma prawo odmowy przyjęcia materiału (po uprzedniej akceptacji kierownika 

laboratorium). Lekarz kierujący/zleceniodawca zostanie poinformowany o zaistniałej niezgodności i 

odmowie przyjęcia materiału.  

10. Obowiązkową częścią zlecenia jest wypełniona i podpisana „Deklaracja świadomej zgody na 

wykonanie badań molekularnych / cytogenetycznych” (do pobrania na stronie IHiT) [zgodnie z zał. nr 

3 do Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dn. 23.03.2006 w sprawie standardów jakości dla medycznych 

laboratoriów diagnostycznych i mikrobiologicznych (Dz. U. 2006r. Nr 61, poz. 435 ze zm.)]. W przypadku 

jednostek spoza IHiT - lekarz zlecający składając podpis na SKIEROWANIU NA MOLEKULARNE 

BADANIE GENETYCZNE potwierdza odebranie od pacjenta zgody na przeprowadzenie zleconych 

badań.  

11. Wyniki molekularnych badań genetycznych przekazywane są zleceniodawcy w ciągu 60 dni od momentu 

przyjęcia materiału biologicznego do badań.  

KOMPLETNE ZLECENIE ZAWIERA: MATERIAŁ, SKIEROWANIE I DEKLARACJĘ ŚWIADOMEJ ZGODY 


