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Inštalácia novej analytickej linky a zmena referenčných rozmedzí

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,
v týchto týždňoch realizujeme výmenu našich veľkokapacitných laboratórnych analytických
systémov za systémy novej generácie. Výkonovo i rozsahom palety vyšetrení uvedené analyzátory
predstavujú cca 65 % našej produkcie laboratórnych vyšetrení - parametrov klinickej biochémie
a imunochémie. Ich výmena si vyžaduje súčinnosť dodávateľa, servisných technikov i našich
pracovníkov. Keďže sa realizuje za plnej prevádzky, je náročná na logistiku, koordináciu
a nadväznosť mnohých procesov.
S uvedeným krokom súvisí aj nevyhnutná aktualizácia referenčných rozmedzí a doplnenie
špecifických rozmedzí pre pediatrických pacientov. Prvá, väčšia časť vyšetrení bude mať nové
referenčné rozmedzia v platnosti od 11.7.2022 (ich zoznam nájdete na druhej strane tohto
metodického listu). Rozmedzia ďalších vyšetrení budeme postupne aktualizovať v priebehu
mesiacov júl a august v nadväznosti na ich postupný presun na nové analytické systémy.
V súvislosti s touto rozsiahlou zmenou by sme Vás chceli informovať, že pri vyšetrení S-ALT bol
referenčný rozsah zadefinovaný chybne. Vďaka upozorneniu niektorých z vás sme problém
identifikovali a chybu odstránili. V dňoch 01., 04. a 06. júla boli však vyexpedované výsledkové
listy s chybne uvedeným referenčným rozsahom S-ALT: 0,78 - 1,97 ukat/l. Správny referenčný
rozsah mal byť : 0,0 - 0,6 µkat/l pre ženy a 0,0 – 0,85 µkat/l pre mužov.
Za chybu a nepríjemnosti s tým spojené sa ospravedlňujeme – chyba bola spôsobená
„preklepom“ pri manuálnom prepise údajov z dokumentácie výrobcu do nášho laboratórneho
informačného systému.
V ďalšom priebehu výmeny, ktorá je naplánovaná do konca júla 2022 sa budeme v maximálnej
možnej miere snažiť aby sa podobná situácia nezopakovala. Prosíme vás však o súčinnosť a
najmä o vašu spätnú väzbu, pokiaľ by ste zaregistrovali akýkoľvek podobný problém.
Uvedomujeme si, že počas tohto prechodného obdobia ste okrem vyššie uvedeného problému
pravdepodobne zaregistrovali predĺžené doby dodania výsledkov v porovnaní s bežnou
prevádzkou. Týmto Vám chceme poďakovať za Vašu trpezlivosť a ubezpečiť Vás, že pracujeme na
čo najskoršom návrate k obvyklej situácii.
Napriek dočasným obmedzeniam veríme, že tento rozsiahly krok zefektívni a urýchli analytický
proces a povedie k skvalitneniu našich služieb.
S úctou a poďakovaním za spoluprácu
Peter Sečník

Lučenec, júl 2022
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Zoznam vyšetrení s aktualizovaným referenčným rozmedzím od 11.7.2022
S-Nátrium
S-Kalcium
S-Fosfor
S-Horčík
S-Bielkovina celková
S-Albumín
S-Bilirubín
S-ALT
S-AST
S-GGT
S-ALP
S-Amyláza
S-Lipáza
S-CK celková
S-Cholesterol LDL

S-FSH
S-LH
S-Estradiol
S-Progesterón
S-Prolaktín
S-Progesterón (17OH)

S-CRP
S-ASLO
S-Reumatoidný faktor
S-C3
S-C4
S-IgE celkové

S-CEA
S-CA 125
S-CA 19-9
S-CA 15-3
S-b2 mikroglobulín
S-beta hCG

S-IgG, S-IgA, S-IgM
S-TSH
S-T3 voľný
S-T4 voľný
S-NT- proBNP
S-hsTnI

S-Ferritín
S-Transferín
S-CVK pre železo
S-Kyselina listová
S-Vitamín B12

S-Kreatinín (enz.)
S-Urea
S-Kyselina močová
S-Cystatín C

U-Amyláza
U-Glukóza

