1.

Proovimaterjalide toomine laborisse
1.1. Üldised tingimused
1.1.1. Proovimaterjali transpordil laborisse tuleb tagada materjali kõlblikkus
analüüsimiseks ja samal ajal ohutus nii toojale kui ka ümbritsevale keskkonnale.
Proovimaterjali kõlblikkuse tagamiseks tooge proovimaterjal laborisse võimalikult kiiresti pärast
materjali võtmist suletavates transportkonteinerites, püstises asendis.
Uuring/proovimaterjal/proovinõu

Kohaletoimetamisaeg

Cito! Uuringud
Happe-aluse tasakaal
Katsutid verega
Liikvor ja punktsioonimaterjalid
Kõik PCR proovimaterjalid
Roe
Mikrobioloogilised uuringud
Uriin

Koheselt
Koheselt
30 minuti jooksul
Koheselt
Koheselt
2 tunni jooksul
Koheselt
30 minuti jooksul
Koheselt. Tööpäeviti
kella 8−15 vahel
Tööpäeviti kella 8−16
vahel

Fikseerimata koepreparaadid
Fikseeritud koepreparaadid
Günektsütoloogilised preparaadid

1.1.1.1. Proovimaterjalide säilitamisel ja transpordil vältida
proovimaterjalide raputamist ja otsest päikesevalgust.
1.1.1.2. Katsutid verega hoida verevõtmise järgselt temperatuuril +15…+24
ºC [NB! v.a erandid].
1.1.1.3. Saatekirjad asetage saastumise vältimiseks ja isikuandmete
kaitsmiseks suletavasse kileümbrikusse.
1.1.2. Proovimaterjalid asetada labori proovide vastuvõtmise laual olevatesse
statiividele ja/või nõudesse.
1.2. Patomorfoloogiliste materjalide säilitamine ja tarnsport
1.2.1. Materjalid patomorfoloogilisteks uuringuteks tuua laborisse tööpäeviti kella
8.00-16.00 vahel.
1.2.1.1. Histoloogiliseks uuringuks võetud materjalid, mis on võetud kella
16.00 kuni 8.00 vahel ning nädalavahetusel hoida osakonnas 10%
formaliini (4% formaldehüüd) lahuses toatemperatuuril ja
transportida patoloogia laborisse esimesel võimalusel.
1.2.1.2. Tsütoloogiliseks uuringuks võetud äigepreparaadid, mis on võetud
kella 16.00 kuni 8.00 vahel ning nädalavahetusel hoitakse osakonnas
ja transportida patoloogia laborisse esimesel võimalusel..
1.2.1.3. Erakorralised punktaadid,mis on võetud kella 16.00 kuni 8.00 vahel
ning nädalavahetustel tuua laborisse proovide vastuvõtmise lauale ja
anda uksekella.
1.3. Haiglasisene proovimaterjali transport
1.3.1. Ristiku tn 1 ravil olevatelt patsientidelt (v.a AIO, recoveri palat ja EMO
patsiendid), kellel on määratud plaanilised laboriuuringud, võtab vere
tööpäeviti 7.30-13.00 labori töötaja verevõturingi ajal. Orienteeruvad ajad
7.45 ja 13.00

1.3.2. Täpset ajalist verevõtmist nõudvate uuringute (glükoosi taluvuse proov,
laktoosi taluvuse proov, glükoos diabeediravi korrigeerimiseks, C-peptiid,
insuliin jt) korral võtab vere osakonna töötaja
1.3.3. NB! Ajavahemikus kella 17.00-08.00 vahel saabunud proovimaterjalist anda
märku uksekellaga.
1.4. Proovimaterjali transport välistellijatelt
1.4.1. Välistellijate teenindamiseks on loodud nn. autoring, mille käigus tuuakse
regulaarselt tellijatelt proovimaterjalid ja viiakse tellijatele uuringute
vastused.
Kellaaeg Esmaspäev Teisipäev
Kolmapäev Neljapäev Reede
09.30
Mai PA
Mai PA
Mai PA
Mai PA,
Mai PA
10.00

Ülejõe PA

Ülejõe PA

Ülejõe PA

10.30

Sindi,
Paikuse
Surju
K-Nõmme
Koonga

PärnuJaagupi

Pärnu

11.00
11.30
12.00
12.45
13.00

Ülejõe PA,
KilingiNõmme
Uulu
Sindi
Paikuse

Häädemeest
e

Tõstamaa
Audru

Uulu

Tootsi
Vändra

Ülejõe PA
PärnuJaagupi
Koonga
Lavassaare
Audru

Häädemeeste

1.4.2. Vere võtmine patsiendi kodus (tasuline teenus)
1.4.2.1. Kolmapäeviti kella 10.30-st kuni 11.30-ni toimub kojukutsetega
vereproovide võtmine patsiendi juures kodus. Saatekirju ja tellimusi
kodus vereproovi võtmiseks (koju kutseid) ootame hiljemalt sama päeva
kella 9.00-ks laborisse vanemregistraatori kätte. Saatelehele kirjutada
patsiendi aadress ja telefoni number.
1.4.3. Cito! Uuringud
1.4.3.1. Proovimaterjali võtab ja toob laborisse osakonna töötaja.
1.4.3.2. Cito! Uuringud lastel
 EMO: Labori töötaja võtab EMO osakonna lastel erakorraliselt
kapillaarverd. Plaanilisel tööajal tuleb EMO töötaja koos lapsega
ruumi A105 ukse taha, võtab numbriautomaadist lastenumbri ja
ootab kuni sisse kutsutakse. Nädalavahetustel ja tööpäeviti 17.0007.30 teavitab EMO töötaja valvelaboranti proovimaterjali
võtmise vajadusest kas andes uksekellaga märku või helistades
(tel 575). EMO töötaja juhatab lapse ruumi A105 ukse taha
ootama.

