UNIWERSYTECKI SZPITAL DZIECIĘCY W KRAKOWIE
30-663 KRAKÓW, ul. Wielicka 265
tel. 12-658-20-11, fax 12-658-10-81
DZIAŁ USŁUG ODPŁATNYCH
tel. 12-658-20-11 wew. 1176; tel./fax 12-657-37-12

INFORMACJA DLA PACJENTA

Szanowni Państwo!
Na kolejnych stronach zamieszczone są informacje na temat:
1.
2.
3.
4.
5.

Numeru konta bankowego Szpitala ……………………………………….
Wodorowych testów oddechowych ………………………………………..
Badań genetycznych ………………………………………………………..
Badań genetycznych po poronieniu ……………………………………….
Badania oznaczenia grupy krwi ……………………………………………

strona 2
strona 3
strona 4
strona 5 – 6
strona 7
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NUMER KONTA BANKOWEGO SZPITALA

- do rozliczeń w Polsce

22 1130 1150 0012 1146 4720 0010
Bank Gospodarstwa Krajowego – Oddział w Krakowie

- do rozliczeń zagranicznych

IBAN: PL 22 1130 1150 0012 1146 4720 0010
Kod SWIFT: GOSKPLPW
Bank Gospodarstwa Krajowego – Oddział w Krakowie
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WODOROWE TESTY ODDECHOWE (WTO)

Testy można wykonać odpłatnie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 11.00.
W celu ustalenia terminu uprzejmie prosimy o kontakt telefoniczny – tel. 12 658 20 11 w. 1052
Jeżeli lekarz podejrzewa u Państwa dziecka nietolerancję laktozy, tj. cukru znajdującego się w
mleku, może zlecić wykonanie Wodorowych testów oddechowych, po obciążeniu laktozą, a przy
podejrzeniu przerostu bakteryjnego jelita cienkiego, również laktulozą.
Prawidłowe wykonanie tych badań możliwe jest po odpowiednim przygotowaniu dziecka. W tym
celu prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższą instrukcją:
Przed wykonaniem badania dziecko nie może być leczone antybiotykami, sulfonamidami
(Metronidazol, Biseptol) przez okres, co najmniej 2 tygodni. Jeżeli wymaga antybiotykoterapii w
tym okresie, prosimy o telefoniczne powiadomienie i zmianę terminu – tel. 12 658 20 11 w. 1052
Zasady przygotowania dziecka:







Dzień przed testem pije herbatę lub wodę mineralną niegazowaną, należy unikać soków, a
szczególnie morelowego, jabłkowego, gruszkowego, bananowego i śliwkowego
Nie jeść surowych owoców i jarzyn (groch, kapusta, brokuły, kalafior, fasola, buraki) oraz
ich przetworów
Nie jeść mięsa, wędlin i białego pieczywa na kolację w dniu poprzedzającym test
Nie stosować do mycia zębów pasty wieczorem i rano przed testem
Dziecko zgłasza się na czczo (bez jedzenia, picia i żucia gumy w ciągu 8 godzin
poprzedzających test)
W trakcie testu dziecko nie je i nie pije

Badanie jest proste i niebolesne. Polega na zebraniu do baloników kilku próbek wydychanego przez
dziecko powietrza przez okres 3 godzin. Między dmuchaniem do kolejnych baloników dziecko
powinno unikać aktywności fizycznej. Po zakończeniu badania, w tym samym dniu, zostanie
omówiony jego wynik i zalecone leczenie.
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BADANIA GENETYCZNE

W związku z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 19 sierpnia 2015 roku, w sprawie
standardów jakości dla laboratorium w zakresie czynności laboratoryjnej genetyki medycznej,
uprzejmie informujemy, iż wraz z materiałem biologicznym wysłanym na badanie genetyczne do
każdego formularza zlecenia badania wymagane jest dołączenie kopii formularza deklaracji
świadomej zgody na badanie genetyczne podpisana przez pacjenta.
Odpowiednie formularze zlecenia badań oraz deklaracje świadomej zgody znajdują się na stronie
Szpitala w zakładce Dział Usług Odpłatnych - pliki do pobrania.

W przypadku zlecenia badania molekularnego prosimy o pobranie minimum 0,5 ml krwi
obwodowej na EDTA.
W przypadku zlecenia badania cytogenetycznego (kariotyp GTG, FISH) prosimy o pobranie 1-3
ml krwi obwodowej / 0,5-3 ml szpiku na heparynę litową (jeżeli badanie wykonywane jest z innego
materiału warunki pobrania proszę ustalić indywidualnie z pracownią).
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WYMOGI DOTYCZĄCE POBIERANIA MATERIAŁU DO BADAŃ GENETYCZNYCH
PO PORONIENIU (kody badań 2126, 2127, 2227, 2254)

W przypadku badań dotyczących materiału po poronieniu/urodzeniu martwego dziecka
informujemy, iż dostarczany materiał powinien spełniać poniższe wymogi:
NIE DOTYCZY BADANIA MIKROMACIERZE PRENATALNE (kod badania 2410)

1. Badany materiał stanowi wyłącznie:
1) jeden

wyodrębniony

fragment

kosmówki

lub

tkanki

płodu

w

soli

fizjologicznej/formalinie ok. 1 cm2 zabezpieczony w jałowym pojemniku oraz
przechowywany w temp. 4°C maksymalnie 7 dni
lub
2) jeden bloczek parafinowy zawierający fragment kosmówki lub tkanki płodu

WYMOGI
DOTYCZĄCE
MATERIAŁU
DO
BADANIA
MIKROMACIERZE
PRENATALNE – Affymetrix CytoScan ® Optima Kit (kod badania 2410)

2. Badany materiał stanowi wyłącznie:
jeden wyodrębniony fragment kosmówki lub tkanki płodu ok. 1 cm2 zabezpieczony
w jałowym pojemniku oraz przechowywany w soli fizjologicznej w temp. 4°C
maksymalnie 7 dni, krwi lub płynie owodniowym

Badanie jest wykonywane wyłącznie na materiale świeżym i nieutrwalonym, nie jest
wykonywane na materiale utrwalonym włączając w to bloczki parafinowe, formalinę i etanol.

UWAGA! Laboratorium nie dokonuje weryfikacji pochodzenia dostarczonego materiału
(płodowy/matczyny), lecz wykonuje oznaczenie na dostarczonej próbce.
3. Dostarczany materiał biologiczny jest bezzwrotny, przeznaczony wyłącznie do celów badania
genetycznego.
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4. W PUNKCIE PRZYJĘĆ MATERIAŁU DO BADAŃ należy pozostawić:
1) czytelnie opisany materiał
2) uzupełniony formularz zlecenia badania genetycznego podpisany przez pacjentkę
3) uzupełniony formularz zgody na wykonanie badania genetycznego podpisany przez
pacjentkę
4) uzupełniony formularz oświadczenia dotyczącego materiału z poronienia/ciąży
obumarłej
Materiał zostanie przyjęty do badania po okazaniu przez pacjenta potwierdzenia opłaty.
5. Czas oczekiwania na wynik badania wynosi 4-8 tygodni.
6. Odbiór wyników odbywa się w Dziale Usług Odpłatnych.

Uprzejmie informujemy, iż w przypadku niespełnienia powyższych wymagań badanie nie
zostanie wykonane.
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WYMOGI DOTYCZĄCE POBIERANIA MATERIAŁU DO OZNACZEŃ GRUPY KRWI

W związku z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 16 października 2017 roku, Poz. 2051
Paragraf 9 ust. 2 „Wiarygodnym wynikiem będącym podstawą wypisania zamówienia, o którym
mowa w ust. 1, może być wyłącznie wynik grupy krwi oparty na dwóch oznaczeniach wykonanych z
dwóch próbek krwi pobranych od tego samego pacjenta w różnym czasie”
uprzejmie informujemy, iż w celu oznaczenia grupy krwi konieczne jest dwukrotne pobranie
próbek krwi wg. następującego toku postępowania:
1. Pacjent zleca w Dziale Usług Odpłatnych wykonanie badania – oznaczenia grupy krwi
2. Otrzymuje polecenie zapłaty do Kasy Szpitala oraz skierowanie na pobranie krwi do Punktu
Pobierania Materiału do Badań
3. Dział Usług Odpłatnych po otrzymaniu wyniku badania pacjenta - grupy krwi
niepotwierdzonej (czas oczekiwania ok. 2 godzin), na życzenie pacjenta wystawia drugie
skierowanie na pobranie krwi oraz polecenie zapłaty.
4. Pacjent odbiera oryginał wyniku badania grupy krwi w Dziale Usług Odpłatnych, zgodnie z
obowiązującymi procedurami dotyczącymi odbierania wyników badań.

