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Poročanje o rezultatih preiskav
Naročniki preiskav so o rezultatih lahko obveščeni na več načinov, odvisno od okoliščin
sodelovanja:
- pisni izvid (končna verzija) se izda vsem zunanjim naročnikom laboratorijskih preiskav, ki z
laboratorijem niso povezani preko ustreznega informacijskega sistema,
- elektronski izvid (PDF/A) je na voljo naročnikom, ki so z laboratorijem povezani preko
ustreznega informacijskega sistema (Birpis, Labis),
- telefonskega poročanja rezultatov se poslužujemo le izjemoma: v primeru sporočanja
kritičnih vrednosti za dogovorjene parametre, v primeru nedelovanja računalniških informacijskih
sistemov in v primeru sporočanja rezultatov zunanjim naročnikom, ki z laboratorijem niso
povezani preko računalniškega informacijskega sistema in so željo po sporočanju rezultatov
pisno navedli ob naročilu. Telefonske komunikacije z naročniki, se poslužujemo tudi v primeru, ko
izvedba določenih preiskav ni možna (manjkajoči vzorci, hemoliza,...) in v primeru različnih
nejasnosti, povezanih z rezultati preiskav.
- s šifrirano e-pošto poročamo rezultate zunanjim naročnikom, ki za nadaljnjo obravnavo
preiskovanca nujno potrebujejo pisni izvid in z laboratorijem niso povezani preko računalniškega
informacijskega sistema.
Vsebina izvida
Izvid laboratorijskih preiskav je opremljen s podatki na način, kot jih določajo strokovna
priporočila, Pravilnik za področje laboratorijske medicine v RS in mednarodno veljavni standardi
(SIST EN ISO 15189, DIAS, AACI,…).
Kot akreditirani laboratorij smo obvezani pri laboratorijskem izvidu upoštevati tudi pravila SA
(Pravila za uporabo logotipa SA, za uporabo akreditacijskega znaka in za sklicevanje na
akreditacijo (S05)). Na laboratorijskem izvidu je:
 v primeru poročanja izključno akreditiranih preiskav, ob logotipu Klinike Golnik, dodan logotip:

 v primeru poročanja deloma akreditiranih in deloma neakreditiranih preiskav,

laboratorijskemu izvidu, ob logotipu Klinike Golnik, dodan logotip:

Na izvidu je tudi opomba »Rezultati označeni z # oz. neakreditirano se nanašajo na
neakreditirano dejavnost«.
Preiskave izven obsega akreditacije so ob rezultatu označene z # oz. neakreditirano.
 v primeru poročanja izključno neakreditiranih preiskav je laboratorijski izvid, ob logotipu Klinike
Golnik, brez uporabe logotipa SA
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Poročanje o kritičnih vrednostih
Laboratorij kot kritične, telefonsko sporoča spodaj navedene vrednosti:
Kritične vrednosti
biokemijske preiskave
S-kalij, Ka-kalij
S,P,K-glukoza

Spodnja meja

Zgornja meja

≤2,8 mmol/L
≤2,5 mmol/L

≥ 6,2 mmol/L
≥27,8 mmol/L

Kritične vrednosti
hematološke preiskave
Levkociti(109/L)
Hemoglobin (g/L)
Trombociti (109/L)
Nevtrofilci (109/L)

Spodnja meja

Zgornja meja

≤2,0
≤70
≤20
≤0,5

≥50,0
≥200
/
/

Kriterij

Povezana urgentna stanja

vsaka najdba
ob levkocitozi brez pomika v
levo, ob levkopeniji
vsaka najdba

akutna levkemija
akutna promielocitna
levkemija
malarija in druge okužbe s
paraziti
trombotična
mikroangiopatična anemija
(TTP/HUS)
sepsa
plazmacelična levkemija

Kritične najdbe hematološke
preiskave
Blasti
Promielociti
Krvni paraziti
Shizociti

Bakterije
Plazmatke

≥1% ob anemiji in
Tr<100x109/L, osamljena
najdba (brez poikilocitoze)
vsaka najdba
>20%

