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Procedura obowiązuje w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Zakładzie Patologii Sp. z
o.o. i dotyczy:


pracowników Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zakładu Patologii Sp. z o.o.,
zleceniodawców zewnętrznych zlecających wykonanie badań w Niepublicznym Zakładzie Opieki
Zdrowotnej Zakładzie Patologii Sp. z o.o.,
indywidualnych pacjentów
podmioty prowadzące działalność leczniczą
NZOZ Zakład Patologii Sp. z o.o. udostępniają bloczki parafinowe, preparaty histopatologiczne i
cytologiczne do dalszej konsultacji z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu na pisemny
wniosek pacjenta, od którego pobrano materiał, osoby przez niego upoważnionej, podmiotu
wykonującego działalność leczniczą, którego lekarz zlecił i skierował na badanie lub innego
podmiotu wykonującego działalność leczniczą, prowadzącego dalsze leczenie pacjenta..
W celu wypożyczenia materiału do dalszych badań pacjent powinien dostarczyć wniosek o
wypożyczenie materiału (do pobrania na stronie https://www.zakladpatologii.pl) (pismo, w
którym jest zawarta prośba o wypożyczenie danego materiału) z placówki, która kieruje pacjenta
do dalszej diagnostyki.
W przypadku, kiedy pacjent chce wypożyczyć materiał na własne życzenie, wówczas wypełnia
samodzielnie lub podpisuje wypełniony wniosek o wypożyczenie materiału.
Wniosek należy dostarczyć do NZOZ Zakładu Patologii Sp. z o.o. osobiście lub przez osobę
upoważnioną (do pobrania na stronie https://www.zakladpatologii.pl) oraz za pomocą fax’u.
Do zespołu rejestratorek należy sprawdzenie czy wniosek o wypożyczenie został prawidłowo
wypełniony. Następnie rejestratorka poświadcza datę i godzinę przyjęcia, podpisując się swoim
imieniem i nazwiskiem.
Sekretarka medyczna zgłasza archiwistki nr preparatów i kostek do wypożyczenia i po ich
wyszukaniu z Archiwum archiwistka przekazuje je sekretarce medycznej, która do wniosku
dołącza preparaty i kopię wyniku.
Tak przygotowany materiał do wypożyczenia trafia do sprawdzenia danych, numerów preparatów
i wyboru bloczka/-ów do wypożyczenia przez lekarza opisującego badania lub w przypadku jego
nieobecności – do kierownika Zakładu.
Osoba sprawdzająca danych na wniosku o wypożyczenie z danymi i numerami preparatów i
kostek na skierowaniu i kopii wyniku, po ocenie zgodności danych personalnych i numerów
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zlecenia i preparatów wybiera odpowiedni bloczek zawierający reprezentatywny materiał do
konsultacji i ew. wykonania dalszych badań i przekazuje całość do sekretarki medycznej.
Preparaty są przygotowywane do wypożyczenia w ciągu od godziny do trzech dni roboczych od
otrzymania wniosku.
Odbiór przygotowanych materiałów wyłącznie osobiście przez wnioskodawcę lub osobę
upoważnioną z pisemnym upoważnieniem.
Za wypożyczenie materiału pobierana jest kaucja zwrotna 50 zł.
Do wypożyczenia preparatów i bloczków celem konsultacji lub dodatkowych badań przez
jednostek służby zdrowia wystarczająca jest pisemna prośba o wypożyczenie z podaniem (poza
danymi personalnymi i numerem badania) nazwy zakładu Patomorfologii lub Genetyki do
którego wysłany będzie materiał.
Każde wypożyczenie odnotowywane jest w Rejestrze wypożyczeń pod odpowiednym numerem
z wpisywaniem kto wypożycza materiał, dokąd, które numery preparatów i bloczków
wypożyczono, data, godzina i osoba wydająca materiały do wypożyczenia
Zwrot materiału

Wypożyczony materiał (preparaty i kostki parafinowe) można zwrócić osobiście do NZOZ
Zakładu Patologii Sp. z o.o. lub pocztą na adres NZOZ Zakładu Patologii Sp. z o.o., ul.
Jagiellońska 70, 25-734 Kielce wraz z podpisaną kartą zwrotu materiału (do pobrania na stronie
https://www.zakladpatologii.pl)
NZOZ Zakład Patologii Sp. z o.o. prowadzi REJESTR WYPOŻYCZEŃ udostępnionych
bloczków parafinowych, preparatów histopatologicznych i preparatów cytologicznych.
Rejestr zawiera:
1. Dane pacjenta i numery bloczka parafinowego, preparatu histopatologicznego lub preparatu
cytologicznego.
2. Nazwę podmiotu, któremu udostępniono bloczek parafinowy, preparat histopatologiczny lub
preparat cytologiczny.
3. Datę udostępnienia bloczka parafinowego, preparatu histopatologicznego lub preparatu
cytologicznego.
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4. Dane sekretarki medycznej przygotowującej i przekazującej materiał do wypożyczenia
5. Datę zwrotu po wykorzystaniu bloczka parafinowego, preparatu histopatologicznego lub
preparatu cytologicznego.
6. Dane sekretarki medycznej przyjmującej i sprawdzającej numery preparatów i bloczków
zwracanych po wypożyczeniu do Zakładu Patologii.
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