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1 OPIS POSTOPKA 

 
Namen navodila je informiranje zunanjih naročnikov glede pravilnega pošiljanja tkivnih vzorcev/ 
resektatov na histološko preiskavo, pravilne hrambe in transporta vzorca, ustrezno izpolnjene 
pripadajoče dokumentacije, informiranje naročnika o neskladjih in času izvida. 

1.1 Splošne informacije 

Sprejem tkivnih vzorcev/resektatov v histološkem laboratoriju poteka: 
 

- od ponedeljka do petka od 7.00 do 15.00 ure 
- od 15.00 do 7.00 ure ter ob sobotah, nedeljah in praznikih (24 ur na dan). 
- Dežurni obdukcijski pomočnik prevzema samo nefiksiran material.  
- Telefonske številke sprejema: 03/ 423 36 40 (histološki laboratorij), 03/ 423 36 43 (pisarna 

obdukcijskih pomočnikov), GSM 051 386 667 (dežurni obdukcijski pomočniki). 
  

1.2 Pošiljanje tkivnih vzorcev 

Tkivne vzorce takoj po odvzemu fiksirajte v 10% nevtralnem formalinu, v plastični transportni 
posodi, ki mora biti ustrezno označena. Na nalepki morajo biti naslednji podatki: 
 

- ime in priimek bolnika, 
- rojstni podatki, 
- številka vzorca - mesto odvzema vzorca z oznako (če je vzorcev več ). 

 
Tkivne vzorce fiksirajte v 5 – 10x količini formalina in jih čimprej dostavite skupaj s 
patohistološko napotnico v histološki laboratorij, ker jih ni priporočljivo fiksirati dlje kot 24 ur. 
Transportna posoda naj bo dobro zaprta, da ne pride do razlitja fiksativa. 

 
Izjemoma pa kliniki po svoji presoji ne pošiljajo odvzetih tkivnih vzorcev na patohistološko preiskavo 
na podlagi makroskopskega pregleda brez patoloških sprememb na odvzetem vzorcu ter glede na 
predhodno anamnezo in starost ter klinične podatke, ko patohistološke preiskave niso potrebne. 
 
Tkivni vzorci, ki se izjemoma ne pošiljajo na patohistološko preiskavo so : 
 

- makroskopsko nespremenjeni žolčniki in slepiči (po presoji operaterja, starosti, predhodne 
anamneze ter makroskopskih sprememb), 

- benigne kožne spremembe, kot so ateromi, ciste, bradavice, papilomi in ksantelazme, 
- tkiva odvzeta pri umetni prekinitvi nosečnosti na željo pacientke (izjema, če zdravnik-izvajalec 

posega izrecno drugače odloči po lastni presoji). 
 

V skladu z odločitvijo medicinske stroke (strokovnega sveta). 

1.3 Pošiljanje resektatov 

 
Resektate takoj po odvzemu zavijte v dvojno plastično vrečko in spravite v plastično 
transportno posodo. Vrečko in transportno posodo označite z nalepko na kateri morajo biti 
izpisani naslednji podatki: 
 

- ime in priimek bolnika, 
- rojstni podatki, 
- številka vzorca - mesto odvzema vzorca z oznako (če je vzorcev več ). 

 
Resektate do transporta hranite v hladilniku, vendar ne dlje kot 24 ur. 
 
Ustrezno označen resektat skupaj s pravilno izpolnjeno histološko napotnico prinese 
transporter/kurir v histološki laboratorij v hladilni torbi. 
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Ob dostavi resektata mora imeti transporter/kurir s seboj tudi evidenčno knjigo 
oddelka / ustanove pošiljatelja, v kateri mora biti zabeleženo: 

- ime in priimek bolnika, 
- vrsta vzorca, 
- število vzorcev, 
- datum oddaje vzorca, 
- zapis o osebi, ki je vzorec dostavila, 
- zapis o osebi, ki je vzorec prevzela na Oddelku za patologijo in citologijo. 

 
Transportna posoda, v kateri pošiljate vzorec, mora biti prozorna, primerno velika in dobro 
zaprta. Oblika posode mora omogočiti varno odstranitev vzorca iz posode. 

 
Če je fiksiran vzorec poslan po pošti, ga je potrebno ustrezno zapakirati, da ne 
pride do poškodb poslanega materiala. Pošiljko je potrebno opremiti z nalepko 
LOMLJIVO. 

1.4 Ustreznost histološke napotitve 

Histološka napotnica mora biti izpolnjena tako, da so vsi podatki čitljivo izpisani, tudi 
šifra in ime zdravnika, ki pošilja tkivne vzorce/resektate na preiskavo! 
 

Histološka napotnica mora vsebovati naslednje podatke: 
 

      1.    Podatki o bolniku: 
- ime in priimek bolnika, 
- številka zdravstvenega zavarovanja 
- rojstni podatki, 
- točen naslov, 
- podatki o bolezni in histološke številke morebitnih starih izvidov, 
- klinična diagnoza. 

 
2. Podatki o vzorcu: 
- vrsta vzorca in kako je bil odvzet, 
- mesto odvzema vzorca, 
- opis orientacije (če je vzorec orientiran) – skica, 
- datum in ura odvzema, 
- vrsta fiksativa, 
- namen preiskave, 
- prioriteta preiskave (vzorci, ki imajo nalepko oz. zapis z rdečo barvo NUJNO). 

 
      3.    Podatki o naročniku: 

- ime in priimek zdravnika ki je odredil preiskavo, ter oddelek, ki pošilja vzorce, 
- naslovnik (komu poslati izvid), 
- kontaktna telefonska številka, 
- podpis zdravnika in šifra. 

 
Zdravstvena administratorka histološko napotnico kot naročilo vnese v laboratorijski informacijski   
sistem LABEX. V takšni obliki (elektronski) se napotnici in vzorcu ob sprejemu dodeli protokolna 
številka za nadaljnjo obravnavo. 

1.5 Zavrnitvena merila 

Tkivne vzorce poslane na histološko preiskavo zavrnemo v skladu z zavrnitvenimi merili: 
- ni vzorca ali napotnice 
- na napotnici/vzorcu se ne ujemajo podatki – ime in priimek bolnika in letnica rojstva bolnika 
- naročene preiskave ne opravljamo 

 
Ob zavrnitvi bo priložen obrazec Zavrnitev vzorca (PAT SOP 002 OB01) iz katerega je 
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razviden razlog zavrnitve vzorca. 

1.6 Izdaja izvida 

Izvid izdamo v dveh do sedem delovnih dneh, izjemoma dlje, če gre za konzultacije (po 
priporočilih RSK za patologijo in sodno medicino). 

 
Tkivni vzorci 

 
Nujni izvid izdamo v najkrajšem možnem roku – 1 dan po sprejemu ali največ do treh delovnih 
dni. 

 
 

Resektati 

Nujni izvid izdamo v najkrajšem možnem roku - v petih delovnih dneh po sprejemu 
vzorca oziroma do sedem dni po sprejemu (priporočilo Zdravniške zbornice Slovenije), 
izjemoma dlje, če gre dodatne preiskave (imunohistokemijo) in za konzultacije. 

1.7 Reševanje neskladij 

V primeru, da bo ugotovljeno neskladje, ga bomo reševali telefonsko. 
 

V primeru kakršnekoli nejasnosti, pritožbe ali pohvale, smo dosegljivi na telefonski številki 
423 36 40 od ponedeljka do petka od 7.00 do 15.00 ure. Upoštevali bomo vse telefonske in 
pisne pritožbe in pohvale. 
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