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Cíl děl íCíl sdělení

• Popis systému používání laboratorní 
t h ik lůžk i tů dděl í htechniky u lůžka pacientů na odděleních 
intenzivní péče ve Fakultní nemocnici 
Motol.



Osnova sděleníOsnova sdělení

• Základní dokumenty POCT ve FNM
• Přístroje v systému POCT ve FNM
• EHK a IHKEHK a IHK 
• Edukace SZP v obsluze POCT analyzátorů

P l ti ká t l ti ká fá POCT t tů• Preanalytická a postanalytická fáze POCT testů
• Budoucnost systému POCT ve FNM



Základní dokumentyZákladní dokumenty
POCT ve FNM

• Smlouva s VZP pro IČP 418
• Směrnice pro systém POCT
• Metodické a technické SOP
• Ustavení POCT týmu ředitelem FNM



Smlouva pro POCT IČP 148:Smlouva pro POCT IČP 148:

• Seznam metod: parametry acidobazické rovnováhy, 
glykemie ionty (Na+ K+ Cl- Ca++ Mg++) a další analytyglykemie, ionty (Na ,K ,Cl ,Ca Mg ) a další analyty 
(laktát, urea, kreatinin, bilirubin, troponin a natriuretické 
peptidy)

• Přístrojové vybavení: 18 analyzátorů acidobazické 
rovnováhy které pracují na 13 odděleních intenzivnírovnováhy, které pracují na 13 odděleních intenzivní 
péče a 6 laboratorních glukometrů na 4 interních            
a 1 chirurgickém oddělení



Přístroje v systému POCT          
ve FNM



Karta přístrojeKarta přístroje



Technické zabezpečeníTechnické zabezpečení

• Denní kontroly technického stavu POCT analyzátorů pro y y p
ABR zajišťuje technické oddělení pomocí dálkové správy 
z analyzátorů SP CCX Nova.

• Technici provádějí také pravidelnou údržbu a denní 
kontroly přístrojů bez dálkové správy na klinickýchkontroly přístrojů bez dálkové správy na klinických 
pracovištích.

• Pro veškeré záznamy používají Deníky údržby



Systém evidence spotřebního y p
materiálu a reagencií

• Vlastní nákladové středisko

• Jednotné objednávkové formuláře pro nákup                 
od dodavatelů

• Jednotné formuláře pro výdej na oddělení

• Program pro sledování zásob spotřebního materiálu       
a reagencií

• Tyto nástroje umožňují sledování efektivity POCT 
systémuy



Vzor objednávkyVzor objednávky









EHK a IHKEHK a IHK
• Všechny přístroje v systému POCT ve FNM jsou• Všechny přístroje v systému POCT ve FNM   jsou 

zařazeny do systému interního a externího hodnocení 
kvality

• Používáme kontrolní materiály doporučené výrobci,      
na více hladinách a v pravidelných intervalechp ý

• Výsledky interních kontrol zaznamenáváme do Deníků 
jakostijakosti

• Pro EHK používáme kontrolní systém SEKKPro EHK používáme kontrolní systém SEKK           
(cyklus ABR a POCT glukometry) a americký CAP      
(AQ pro ABR)



Kontrola jakostiKontrola jakosti

• Acidobáze SP CCX Nova se kontrolují denně pomocí 
dálkové správy Přístroje provádějí automaticky kalibracedálkové správy. Přístroje provádějí automaticky kalibrace 
a kontrolní měření na 5 hladinách.

• Ostatní acidobáze se kontrolují na pracovištích 2 x týdně 
na 3 hladinách kontrol.

• Stejně jsou kontrolovány i glukometry Super G             
na interních odděleníchna interních odděleních.



Denní interní kontrola 
SP CCX NOVA



Výsledky SEKK ABR 1/2009Výsledky SEKK ABR 1/2009



Edukace SZP v obsluze POCTEdukace SZP v obsluze POCT 
analyzátorů

• První zaškolení obsluhy POCT analyzátoru provádí 
firemní technik při jeho instalacifiremní technik při jeho instalaci

• Záznam o školení je uložen na klinickém pracovišti         
a jeho kopie u odpovědného VŠ v ÚKBP

• Zaškolení nových SZP provádí technik, nebo odpovědný 
VŠ na základě pověření firemním technikem
D lší šk l á í b l h ádí dl tř b• Další zaškolování obsluhy provádíme podle potřeby       
a požadavků oddělení

• Dvakrát ročně pořádáme celoústavní edukační seminář• Dvakrát ročně pořádáme celoústavní edukační seminář 
pod záštitou ČAS s kreditním ohodnocením, který je 
otevřen zájemcům z celé ČR 



Preanalytická a postanalytická 
fáze POCT testů

• V rámci příprav na akreditaci/certifikaci POCT systému 
věnujeme velkou pozornost preanalytické                        
a postanalytické fázi POCT testů protože jsou největšíma postanalytické fázi POCT testů, protože jsou největším 
zdrojem možných chyb

• Použitím jednotného odběrového materiálu                     
a zaškolováním SZP k jeho správnému používání 
standardizujeme preanalytickou fázistandardizujeme preanalytickou fázi

• Zaváděním přenosu výsledků pomocí dálkové správy• Zaváděním přenosu výsledků pomocí dálkové správy   
do LISu a jejich následnou verifikací pracovníky ÚKBP 
standardizujeme fázi postanalytickou





Vyplnění žádanky pro ABRVyplnění žádanky pro ABR



Získání vzorku 
ABR kapilární krev

• Odběrový systém – sklo, plast s protisrážlivou úpravou 
(heparin lithný)(heparin lithný)

• Místo vpichu – prst, ušní lalůček, patička, dostatečně 
prokrvené a dezinfikované

• Odebírá se anaerobně, z druhé kapky
• Je nutné kapiláru uzavřít na obou koncích a krev 

d k l í h t í d átk tdokonale promíchat pomocí drátku a magnetu
• Zpracovat se musí do 15 minut při teplotě 

20 25°C nebo uchovat maximálně 2 hodiny20-25°C, nebo uchovat maximálně 2 hodiny
při 2-8°C



Kapilární odběr pro vyšetření 
ABR – odběrový materiál



Kapilární odběr pro vyšetření 
ABR – odběrový materiál



Získání vzorku 
ABR venózní krev

Z t it š h i fú kt é k d• Zastavit všechny infúze, které kapou do 
odběrového lumen

• Odběrový systém plast s protisrážlivou• Odběrový systém – plast s protisrážlivou 
úpravou (heparin lithný)

• Dostatečné odtažení krve z katetru (min 10 ml)Dostatečné odtažení krve z katetru (min. 10 ml)
• Stříkačka bez vzduchových bublin
• Odběr 2 ml venózní krveOdběr 2 ml venózní krve
• Vzduchotěsný uzávěr
• Okamžitě promíchatOkamžitě promíchat
• Co nejrychlejší zpracování vzorku - zpracovat se 

musí do 15 minut při teplotě 20-25°C, nebo p p
uchovat maximálně 2 hodiny při 2-8°C



Venózní odběr pro vyšetření 
ABR – odběrový materiál



Správný náběr pro ABRSprávný náběr pro ABR



Správný náběr pro ABRSprávný náběr pro ABR



Kapilární odběry pro vyšetřeníKapilární odběry pro vyšetření 
glykémie

• Odběrový materiál – skleněná kapilára o objemu 20 μl, 
odběrová nádobka se systémovým roztokem o objemuodběrová nádobka se systémovým roztokem o objemu  
1 ml, držák kapiláry

• Glukóza je stabilní při 20-25°C po dobu 24 hodin, pokud 
je krev nabrána do roztoku, který obsahuje NaF

• Není-li přítomen NaF, je stabilita glukózy v plné krvi jen 
10 minut10 minut

• Hemolytický vzorek nelze hodnotitHemolytický vzorek nelze hodnotit 



Odběrový materiál pro stanovení 
glykémie v systému POCT



Správný odběr pro vyšetření 
glykémie v systému POCT



Zdroje chybZdroje chyb

Při odběru:
• Prochladlé, neprokrvené odběrové místo

Pří ě i fú ř dě í i fú í (Hb)• Příměs infúze, naředění infúzí (Hb)
• Vzduchové bubliny (pO2↑, CO2↓, pH↑)
• Nedostatečné promíchání – sraženinyNedostatečné promíchání sraženiny
• Nedostatečné uzavření odběrovky (pO2↑, CO2↓, pH↑)
Před analýzou:
• Dlouhé stání vzorku – sedimentace ery, metabolizace 

krevními elementy (pO2↓, CO2↑, pH↓, Glu ↓)
Stav pacienta:Stav pacienta:
• Zvýšená teplota (pO2↑, CO2↑, pH↓)



Vyhledání výsledkůVyhledání výsledků

Vý l dk š tř í ABR l át h SP CCX• Výsledky vyšetření ABR na analyzátorech SP CCX 
NOVA jsou přenášeny dálkovou správou                       
do laboratorního informačního systému ÚKBPdo laboratorního informačního systému ÚKBP 

• Výsledky z glukometrů a ostatních ABR analyzátorů jsou• Výsledky z glukometrů a ostatních ABR analyzátorů jsou 
uloženy na příslušných odděleních. ÚKBP pouze 
vykazuje ZP jejich počet  y j j j p



Vykazování výsledků ZP 
a jejich archivace

• Výsledky vyšetření ABR z analyzátorů SP CCX NOVA 
jsou dálkovou správou přeneseny do LIS ÚKBP, kde 
j l kt i k d i á k t á VŠjsou elektronicky podepisovány a ev. komentovány VŠ 
analytiky, vykazovány ZP a archivovány

• Tyto výsledky, včetně rozmezí normálních hodnot, jsou  
k dispozici lékařům v UNISuk dispozici lékařům v UNISu 

• Výsledky z ostatních analyzátorů nejsou v ÚKBP• Výsledky z ostatních analyzátorů nejsou v ÚKBP 
archivovány, pouze početně vykazovány ZP



Budoucnost 
systému POCT ve FNM

Revidovat používání osobních glukometrů pro stanovení• Revidovat používání osobních glukometrů pro stanovení 
glykemie hospitalizovanch pacientů a nahradit je 
glukometry s možností identifikace pacienta a s dálkovou g y p
správou

• Sjednotit odběrový systém pro POCT testy                      
a standardizovat preanalytickou fázi

• Vytvořit jednotnou směrnici pro všechny laboratorní 
obory, které mají POCT analyzátory na klinických y, j y y ý
odděleních

• Akreditovat/certifikovat systém POCT ve FNM



Základní pravidlop
preanalytické fáze POCT

Jak praví klasik…

Jednoduše 
promíchat netřepatpromíchat, netřepat



Přeji pohodovou práci 
s POCT přístroji


