Mgr. Vladimír Semrád, OKB Nemocnice Havlíèkùv Brod

Po pùl roce v novém atì
Na pøelomu let 2004 a 2005 bylo bývalé OKB Nemocnice Havlíèkùv Brod zaèlenìno do konsolidovaného Oddìlení spoleèných laboratoøí. Stáli jsme pøed øeením nové koncepce provozu dané dosud formální organizaèní zmìnou a nutností se do konce roku 2005 pøestìhovat. Navíc se
nám otevøela monost pøístrojového dovybavení.
Výchozí situace:
Typická biochemická laboratoø v okresní
nemocnici, naposledy vybavená v první
polovinì 90. let minulého století jedním
biochemickým analyzátorem (Hitachi 911
bez ISE) a dále s víceménì morálnì i fyzicky dosluhujícím pøístrojovým parkem
pøedstavovaným plamenovým fotometrem, chloridometrem, analyzátorem ABR,
nìkolika Spekoly, plynovým chromatografem a analyzátorem glukozy. U imunochemického analyzátoru konèila podpora reagenciemi.
Prostorovì byl provoz rozloen na ploe cca 400 m2 v 10 místostech (z toho 6
laboratoøí ).
Funkènì provoz strádal èastými poruchami pøístrojù, pomalým pøíjmem vzorkù
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s tradièní nutností separovat vechna séra do sekundárních zkumavek se vemi riziky pøenosu èi zámìny vzorkù a malým
výkonem daným velkým podílem manuálnì provádìné práce.

Zadání:
Navrnout kompaktní finanènì únosné øeení výkonné biochemické laboratoøe zaèlenìné do nových prostor oddìlení spoleèných laboratoøí s výhledem na moné
rozíøení spektra o vyetøení dosud provádìná v imunologické nebo RIA laboratoøi. K dispozici cca 200 m2, nutno vytvoøit spoleèný pøíjem pro biochemii, imunologii, mikrobiologii a RIA laboratoø. Prostorová dispozice nabízela monost zøízení
sálové laboratoøe.

Øeení:
Nabízely se dva pøístupy k øeení otázky
obmìny pøístrojù:
- vybavit laboratoø technikou od jedné
firmy disponující dostateènou íøí nabídky
rùzných systémù, které by pokryly v maximální míøe nae potøeby
- nebo nahrazovat jednotlivé systémy
individuálnì od rùzných dodavatelù. Po
analýze dostupných informací, po zváení
výhod a nevýhod, rizik i nadìjí jsme se
vydali první cestou a zvolili jako strategického partnera firmu Roche.
V prùbìhu roku 2005 tak byly u nás
postupnì instalovány tyto systémy:
- analyzátor acidobazické rovnováhy
OMNI S,
- imunochemický analyzátor
ELECSYS 2010 (racková verze),
- velký biochemický analyzátor
COBAS INTEGRA 800,
- mení biochemický analyzátor
COBAS INTEGRA 400.
Jako bonus byl instalován sofwarový
nástroj PSM spojující do sítì vechny
tyto analyzátory.

kých proteinù (dosud provádìno
v imunochemické laboratoøi) a má rezervy k dalímu rozvoji.

Problémy, nedostatky
-

-

Prostorovì byl provoz navren a realizován tak, e vlastní laboratorní èinnost je
provádìna ve tøech místnostech:
- spoleèný pøíjem na ploe cca 20 m2
(vèetnì centrifugaèního boxu - 6 m2),
vtìsnat tento proces do tak malých
prostor nám výraznì usnadnil program
PSM, který má na pøíjmu jednu stanici
a jednoznaènì urèuje tok vzorkù k jednotlivým cílùm,
- sálová laboratoø (80 m2) nakonec pojmula nejen pøístroje biochemického
úseku, ale i analyzátory umístìné dosud v imunologické laboratoøi,
- laboratoø pro manuální postupy (moèová analýza, ELFO, plamenová fotometrie, spektrofotometrie ) o ploe
40 m2.

-

-

-

-

Pøínosy:
-

-

-

-

získali jsme moderní výkonnou techniku, která pøináí uivatelský komfort
a vyí dùvìru ve výsledky vlastní
práce,
pøechod z otevøeného systému s chemií zèásti in house pùvodu na uzavøený systém výraznì zvýil kvalitu
vyetøení,
dosavadní LIS neumoòoval plnohodnotné zavedení èarových kódù k identifikaci pacientských vzorkù, díky PSM
jsme èarové kódy zavést mohli a proces zpracování vzorkù tak dostal jednoznaèný øád,
vìtina vyetøení jsou provádìna
z primární zkumavky,
sníení TAT a zmenení prostoru pro
vznik chyb jsou jednoznaènými dùsledky výe zmínìných skuteèností,

-

zavedení PSM umonilo skuteènì
funkènì konsolidovat v první etapì
zatím biochemickou a imunologickou
problematiku (vèetnì serologie) - a to
od pøíjmu materiálu a po schvalování
a výdej výsledkù,
zastøeující efekt PSM nad vemi analytickými systémy umoòuje dohled
nad celým analytickým procesem a také sledování QC na jednotné platformì,
díky umístìní INTEGRY 400 jsme získali nejen zálohu za INTEGRU 800, ale
i za glukometr. Takto ji 3 mìsíce rutinnì mìøíme glykemie díky metodì
GLU2H, která umí vyetøení glukozy
z hemolyzátu pøipraveného stejnì jako
pro glukometr (øedìní vzorku 1:50),
kompatibilita stojánkù INTEGRY 800
a ELECSYSU 2010 nabízí monosti optimalizace prùchodu vzorkù analyzátory,
provoz je prostorovì i funkènì semknutý, efektivnìjí, bez problému absorboval celou paletu vyetøení specific-

-

porodní bolesti má asi kadá zmìna
a není tøeba je dále rozebírat, nutno jen
podotknout, e kolektiv technikù a zástupcù firmy Roche se maximálnì snail nám pøechod do nového usnadnit,
èetnost technických závad na analyzátorech v prùbìhu 5 mìsícù plného provozu lze oznaèit za mírnou, Elecsys
2010 a Integra 400 byly zcela bez závad, u OMNI S byl po obèasných
softwarových potíích vymìnìn celý
poèítaè (od té doby pracuje bez závad), u Integry 800 byl mìnìn sample
transfer motor a vstupní vodní pumpa
(ve v záruce a bez výrazného omezení
provozu),
díky urèité míøe nekomptability naeho
laboratorního informaèního systému
(AMIS) a systému PSM docházelo
v zaèátcích k obtíím pøi zprovoznìní
oboustranné komunikace a bylo nutno
pøijmout urèité kompromisy, s jejich
dùsledky se potýkáme dodnes. Nápravu by jistì pøinesla výmìna dosluhujícího NISu.

Závìr:
Proces zlepování samozøejmì nikdy není
u konce, ale vìøíme, e jsme ve spolupráci
s firmou Roche udìlali významný krok
k naplnìní souèasných poadavkù kladených na kvalitu práce v laboratorní medicínì.
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