بسمه تعالی

دستورالعمل چگونگی ارسال نمونه های پاتولوژی و سیتولوژی
مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره)

 -1برچسب ظروف باید دارای مشخصات بیمار شامل نام ونام خانوادگی  ،سن ،محل نمونه برداری  ،تاریخ و
ساعت نمونه گیری باشد .این اطالعات جهت تطبیق مشخصات نمونه ارسالی با فرم درخواست الزم می باشد.
-2ساعت پذیرش نمونه های پاتولوژی و سیتولوژی اتاق عمل مجتمع  03:7صبح لغایت  133:7بعد ازظهر و
پنج شنبه ها  03:7لغایت  12می باشد(.ترجیحا  03:7الی  11 ،03:7الی  ،12و  133:7لغایت )133:7
 -:خون وبقیه مایعات بدن بر حسب در خواست بایستی به آزمایشگاه (کشت /اسمیر در لوله های استریل )
یا سیتولوژی (در لوله های غیر استریل ) فرستاده شود (لوله ها توسط آزمایشگاه مجتمع تهیه و در اختیار
قرار داده میشود).
-4ترجیحا نمونه های ماحصل جراحی های رادیکال تومورهای بدخیم به صورت تازه (Freshو بدون
فیکساتیو ) پس ازهماهنگی با دستیاران پاتولوژی ارسال شود.
 -3سایر نمونه ها در ظروف درب دارنشت ناپذیر با سایز مناسب  ،دهانه ی گشاد که حداقل  17برابر حجم
نمونه فضا برای اضافه کردن فرمالین داشته باشند،ارسال گردند.
-3در مورد نمونه های بزرگ مانند آمپوتاسیون اندامها که ممکن است ظرف مناسب برای انتقال آنها در
دسترس نباشد ،نمونه هر چه سریعتر به آزمایشگاه ارسال شود.
 -0برای فیکس کردن نمونه ها باید از فرمالین بافری خنثی استفاده شود که جهت تهیه آن می توانند به
سرکارخانم جوانی در بخش پاتولوژی مراجعه فرمایند.
 -0نمونه های بیوپسی بیضه و میوکارد در محلول  Bouinفرستاده شوند.
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 -9نمونه های بیوپسی کلیه در سه قسمت در سه ظرف جداگانه حاوی فرمالین  ،نرمال سالین و گلوتارالدئید
در اسرع وقت ارسال شوند .
 -17نمونه های حاصل ازاعمال جراحی عصرو شب و روزهای تعطیل ترجیحا در یخچال ()0-2 ˚ C
نگهداری شوند و بالفاصله در اولین صبح روز کاری به آزمایشگاه پاتولوژی ارسال شوند.

"نحوه ارسال مایعات برای بررسی سیتولوژی"
 -1برچسب ظروف باید دارای مشخصات بیمار شامل نام ونام خانوادگی ،سن ،محل نمونه برداری  ،تااریخ و
ساعت نمونه گیری باشد .تطبیق مشخصات نمونه ارسالی با فرم درخواست می باشد.
 -2باتوجه به روند کاری نمونه های سیتولوژی  ،نمونه برداری در زمانی صورت گیرد که نموناه حاداکثر تاا
ساعت  14در آزمایشگاه پذیرش شده باشد.
 -:نمونه گرفته شد ه بالفاصله بعدازنمونه گیری باید به آزمایشگاه ارسال شاود و در صاورت وجاود هرگوناه
تاخیر ،نمونه در یخچال دردمای  2-8 ˚ Cنگهداری شود.
 -4مایعات سروزی ( پلور ،پریتوئن  ،پریکارد) و مایع سینویال ترجیحا بصورت هپارینه و بدون اضافه کاردن
نگهدارنده و یا تثبیت کننده ارسال شود ( .میزان هپارین  :واحد به ازای هر سی سی مایع می باشد).
 -3حداقل حجم برای مایعات سروزی 17سی سی  ،برای  CSFیک سی سی و برای  BALپنج سای سای
می باشد.
 -3برای سیتولوژی ادرار نمونه ی اول صبح دور ریخته شود و نمونه ی بعدی حادود  :سااعت بعاد گرفتاه
شود.
 -0نمونه جمع آوری شده از  Urine bagمناسب نمی باشد.
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-0درمورد اسمیرها ( شاامل  FNAتیروئیاد ،لنان ناود ،برسات و غادد بزاقای) حاداقل یکای از اسامیرها
درمجاورت هوا خشک شود و بقیه ی اسمیرها بالفاصله با الکل  93درجه یا اسپری مخصوص فایکس شاوند
والمهای خشک شده درهوا و فیکس شده در الکل بصورت مجزا عالمت گذاری شوند.
 -9اسمیرهای تهیه شده از براشینگ مجاری صفراوی و سرویکس با الکل  93درجه فیکس شوند.

"معیارهای عدم پذیرش نمونه های پاتولوژی و سیتولوژی"
 )1فقدان برچسب اطالعات روی نمونه و یا اطالعات ناقص ،فقدان مهر پزشک معاالج  ،فقادان و یاا تکمیال
ناقص فرم درخواست
 )2عدم همخوانی اطالعات برگه ی درخواست با اطالعات برچسب نمونه
 ):المهای شکسته غیرقابل ترمیم
 )4ظروف فاقد نمونه
توجه:
 مسئولیت تکمیل کامل وصحیح فرم در خواست بر عهده پزشک مسئول است. در صورت گرفتن نمونه های متعدد از یک بیمار،تعداد محل آناتومیک آنها در درخواست قید شود.نمونه های پاتولوژی و سیتولوژی مشکوک به عفونتهای واگیر (مانند ویروساها و TBو  ) ...جهات رعایاتمالحظات ایمنی مشخص شوند.
جهت هرگونه پرسش و یا هماهنگی های الزمه می توان با شماره های زیر تماس گرفت:
5222 خانم جوانی
 5222 خانمها شعبانی و محمدی (پذیرش پاتولوژی)
 5252 دستیاران پاتولوژی
5255 خانم اصقالنی

