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1     SPREJEM 

Sprejem vzorcev v citološkem laboratoriju poteka: 
− od ponedeljka do petka od 8.00 do 14.00 ure (telefonska  številka 423 36 39), 

− od 14.00 do 8.00 ure ter ob sobotah, nedeljah in praznikih (24 ur na dan), prevzem izvede 
dežurni obdukcijski pomočnik (telefonske številke sprejema: 423 36 40, 423 36 43, GSM 051 
386 667).  

 
 

2 BRISI MATERNIČNEGA VRATU 

2.1 Objektna stekla 

Za označevanje objektnih stekel je dovoljen grafitni svinčnik trdote 3H ali 4H. 
Na spodnji dve tretjini peskanega dela objektnega stekelca s svinčnikom napišite:  

1. ime in priimek pacienta, 
2. rojstne podatke, 
3. oznako (črko) ambulante, 
4. zaporedno številko preparata   ter 
5. v primeru večjega števila vzorcev tudi mesto odvzema.  

Zgornja tretjina peskanega dela naj ostane prazna za laboratorijsko tekočo številko. 
 

Bodite pozorni na skladnost oznak na objektnih steklih in napotnici (npr.: L, D, I, II....) ! ! ! 

2.2 Odvzeti material 

− Po odvzemu brisa materničnega vratu material hitro in enakomerno razmažite na standardno 
objektno stekelce s peskanim robom in ga takoj fiksirajte v 96% etanolu, oz. ga fiksirajte z 
ustreznim sprejem (MerckofixR  Spray fixative za citodiagnostiko). Optimalni čas fiksacije je 2 
uri. 

− Po fiksaciji vzorce posušite na zraku, nato jih zložite v škatle za citološke preparate, ustrezno 
zaprite in pošljite skupaj z napotnicami v citološki laboratorij.  

− Vzorci brisov naj ne bodo transportirani skupaj s histološkimi, zaradi vpliva formalina na 
kakovost preparatov. 

 
Kakovost pobarvanih brisov je pri daljšem čakanju transporta slabša, zato je priporočljivo tedensko 
pošiljanje preparatov. 

3 AMBULANTA ZA CITOLOŠKE PUNKCIJE 

 
Tipne citološke punkcije se izvajajo ob ponedeljkih  med 8 in 10 uro v ambulanti B3. Nujne in punkcije 
bolnikov na oddelku se izvajajo kadarkoli izven urnika ambulante po dogovoru. Osebni zdravnik izstavi 
e-napotnico pacientu.  
Pacient se lahko naroči preko telefona, spletne pošte, osebno ali preko »info točke« na polikliniki SB 
Celje. Zdravstvena administratorka e-napotnico pacienta  prenese iz sistema in ga naroči v e-čakalno 
knjigo v Birpis-u ter  mu pošlje obvestilo o terminu punkcije ter Anketni vprašalnik pred zdravstveno 
obravnavo (intranet SBC, novi korona virus, dokument z dne 20.4.2020). 

4 ASPIRACIJSKA BIOPSIJA S TANKO IGLO (ABTI) 

 
Vzorec ABTI razmažete na dve (po potrebi več) stekelci in en razmaz posušite na zraku, moker 
razmaz  pa takoj potopite v fiksativ Delaunay (fiksativ dobavljiv tudi v citološkem laboratoriju) ali v 96% 
etanol, preostanek za potrebe imunocitokemičnega barvanja vbrizgate v epruveto s celičnim medijem 
(epruvete dobavljive v citološkem laboratoriju), z medijem večkrat sperite in označeno epruveto isti 
dan dostavite v citološki laboratorij ter jo pravilno označite z imenom in priimkom, rojstnimi podatki, 
vrsto vzorca in oznako (npr. L,D, I, II…). 
Citološke preparate dostavite v steklenih kadičkah ali PVC transportnih posodicah. 
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5 TEKOČINSKI VZORCI 

 
Tekočinske vzorce dostavite v biokemičnih epruvetah (brez aditivov) oz. v urinskem lončku in jih 
pravilno označite z imenom in priimkom, rojstnimi podatki, vrsto vzorca in oznako (npr. L,D,I,II...). 

− Vzorce lahko hranite na oddelku do naslednjega dne v hladilniku; 

− v primeru da je vzorca tekočine več, jo dobro premešajte in v citološki laboratorij pošljite največ 
eno urinsko posodico. 

6 LIKVOR 

 
Vzorec likvorja dostavite na ledu v biokemični ali urinski epruveti (brez aditivov) v najkrajšem  
času. 
 

7 URIN IN IZPIREK MEHURJA 

 
Vzorec drugega jutranjega urina  in vzorec izpirka  mehurja dostavite v laboratorij  v najkrajšem 
možnem času. 
 

8 NAPOTNICA 

 
Vzorci poslani po pošti, morajo biti v dobro zaprti škatli in zavarovani pred mehanskimi poškodbami. 
Napotnica za citološko preiskavo mora biti izpolnjena tako, da so vsi podatki čitljivo izpisani, 
tudi šifra in ime zdravnika, ki pošilja vzorec na preiskavo ! 
 
Citološka napotnica mora vsebovati naslednje podatke: 

I. Podatki o bolniku: 
- ime in priimek bolnika, 

- matično številko oz. EMŠO (pri ginekoloških brisih), 
- rojstni podatki, 
- točen naslov, 
- številka KZZ 
- podatki o bolezni in  citološke številke morebitnih starih izvidov, 
- klinična diagnoza. 

II. Podatki o vzorcu: 
- vrsta vzorca in kako je bil odvzet, 
- mesto odvzema vzorca, 
- datum in ura odvzema, 
- željena preiskava, 
- prioriteta preiskave (vzorci, ki imajo nalepko oz. zapis z rdečo barvo NUJNO). 

III. Podatki o naročniku: 
1. ime in priimek zdravnika, ter oddelek, ki pošilja vzorce, 
2. komu poslati izvid, 
3. kontaktna telefonska številka, 

4. podpis zdravnika in šifra. 
 
Notranji naročniki izpolnijo naročilo v Birpis-u , opišejo vzorec ter s potrditvijo »OK in zaključi« pošljejo  
v LIS Labex. 
 
Vzorci za citološko preiskavo so zavrnjeni v skladu z Zavrnitvenimi merili: 

- neujemanje podatkov na napotnici in vzorcu, 
- napačno hranjene oz. napačna dostava vzorca (napačna epruveta, neoznačena epruveta), 

- mehansko poškodovani vzorec. 
Ob zavrnitvi bo priložen obrazec Zavrnitev vzorca (PAT SOP 002 OB01) iz katerega je razviden razlog 
zavrnitve vzorca. 
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V primeru, da bo ugotovljeno neskladje, ga bomo reševali telefonsko oz. v LIS Labex-u zabeležili pod 
rubriko DODATNO-Neskladnost pri sprejemu, kjer navedemo vzrok neskladnosti. 
 
V LIS Labex zavrnemo napotnico  pred uvozom  po   predhodnem dogovoru z naročnikom. Zabeleži 
se razlog zavrnitve. 

9 PREDVIDEN ČAS OD SPREJEMA DO IZDAJE IZVIDA 

 

Izvidi vseh vzorcev, razen brisov materničnega vratu, bodo zaključeni v največ treh delovnih dneh od 
sprejema vzorca. V primeru konzultacij ali dodatnih imunocitokemičnih barvanj bo izvid zaključen v 
obdobju štirinajstih dni. V primeru, da napotni zdravnik/oddelek želi, da citološki laboratorij izvid 
posreduje drugemu zdravniku/oddelku, to zahtevo obvezno zabeleži na napotnico. 
 

10 NAČIN SPOROČANJA IZVIDOV IN INFORMACIJ TER SPOROČANJE NUJNIH/ KRITIČNIH 
IZVIDOV 

 
Zdravnik specialist Citološkega laboratorija sporoča izvide po telefonu le v nujnih primerih in vedno 
samo zdravniku - naročniku preiskave ali med. sestri, ki se morata ob prevzemu izvida predstaviti s 
polnim imenom in nazivom. Obenem obvezno posredujeta vse podatke o preiskovancu (ime, priimek, 
rojstni datum, številka preparata, datum odvzema), da ne pride do zamenjave izvida. 
 
Pacientom - preiskovancem citološki laboratorij izvidov ne sporoča, temveč jih glede 
informacij vedno napoti k zdravniku - naročniku preiskave.  Pacient lahko pridobi kopijo izvida 
s svojim osebnim dokumentom oz. zastopnik s pacientovim pooblastilom. 

 

11 DOSTOP DO SVETOVANJA 

 
 Zdravniku - naročniku preiskave je za svetovanje dostopen spec. patolog, od ponedeljka do petka med 

8. in 15. uro. V primeru kakršnih koli nejasnosti, pohval in pritožb smo dosegljivi na telefonski številki  
423 36 39 od ponedeljka do petka od 7.00 do 15.00 ure. 

 
 

12 PRILOGE 

Oznaka dokumenta NAZIV DOKUMENTA 

PAT SOP 002 OB01 Zavrnitev vzorca 

Zunanji dokument Unger T., Kirbiš I., Laboratorijske tehnike v patologiji ( 2013 ) 

 
 


