Prim. RNDr. Ladislav Nekl, OKB Nemocnice Prostìjov, p.o.

Modernizace laboratoøí
støednì velké nemocnice
Koncem roku 2003 byla po nejrùznìjích peripetiích, které její budování protáhlo na témìø
neuvìøitelných 23 let, zprovoznìna kompletní zdravotnická èást nové nemocnice v Prostìjovì.
Vzniklo tak zdravotnické zaøízení s kapacitou 482 akutních lùek, 24 lùek následné péèe a 72
lùek LDN, poskytující komplexní lùkovou i ambulantní péèi obyvatelùm regionu Prostìjovska.
nické biochemie, hematologie a mikrobiologie. Protoe vytvoøení jediného organizaèního celku z tìchto subjektù se nejevilo jako reálné, byly ve spolupráci s kolegy
z ostatních laboratorních oborù vytipovány oblasti, kde bylo mono dosáhnout
spolupráce. Pøedevím to bylo umístìní
vech tøí laboratoøí do spoleèných prostor. Po jistých obtíích, které byly zpùsobeny tím, e laboratoøe nebyly stavìny
Zmìny, kterými nemocnice v dobì výstavby prola, se samozøejmì týkaly také
laboratoøí. V dobì plánování a pøípravy
podoby nových laboratorních provozù
jsme si urèili základní poadavky, které
mìly novì budované laboratoøe splòovat:
- vytvoøení funkèního celku laboratoøí
z do té doby zcela oddìlených (fyzicky
i organizaènì) laboratoøí oddìlení klinické
biochemie, hematologie a mikrobiologie,
- obnova pøístrojového vybavení OKB,
které umoní zjednoduení provozu
a zkrácení TAT za pøijatelných nákladù,
- zmìna organizace provozu OKB tak, aby
bylo co nejvíce vyuito moností techniky
a aby bylo sníeno riziko chyb pøi identifikaci vzorkù a pøi manipulaci s nimi.

Spolupráce laboratoøí
Pøi realizaci prvního úkolu jsme vycházeli
z tehdejí reality tøí samostatnì umístìných a isolovanì fungujících oddìlení kli30
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cích hlavnì s organizací na jednotlivých
spoleèných pracovitích, vzájemným seznámením se s problematikou spolupracujících oddìlení a s vyjasnìním kompetencí
pracovníkù, se jednoznaènì projevily klady provedených zmìn: vyí komfort pro
pacienty i personál nemocnice, pøímá komunikace mezi pracovníky laboratoøí, racionální vyuití prostor a lepí vyuití
a monost vzájemné zastupitelnosti pracovníkù pøedevím v kategorii NZP.

Pøístrojové vybavení

tzv. na zelené louce, ale mìly být umístìny
do ji existujícího objektu, se podaøilo najít uspokojivé øeení, které vyhovovalo
poadavkùm jednotlivých laboratoøí
a souèasnì umonilo realizaci dalích
pøedpokládaných zmìn - zøízení centrálního pøíjmu vzorkù pro vechny laboratoøe
a propojení nìkterých provozních èinností (odbìry vzorkù, umývárna skla, distribuce odbìrového materiálu, skladovací
prostory).
Po pøekonání prvních obtíí, souvisejí-

Potøeba obnovy technického vybavení
vyplývala ze skuteènosti, e tehdejí technika (Hitachi 911, Hitachi 704, EFOX) postupnì dosluhovala a vyadovala náhradu. Po zhodnocení a porovnání rùzných
analytických systémù padla volba na systém MODULAR SWA firmy ROCHE
v konfiguraci jednoho P- modulu a jednoho E - modulu. Klady jsme vidìli pøedevím ve spojení dvou (poèítáme-li ISE jednotku - tøí) technologií do jednoho pøístroje a v potøebném zvýení kapacity
zpracovaných vzorkù. Skuteènost, e se
jedná o pøevánì uzavøený systém, se
nám i pøes výhrady nìkterých kolegù jevila spíe jako výhoda, pøedevím v souvislosti s ji probíhajícím procesem akreditací
laboratoøí. Významnou roli sehrála také
dosavadní velmi dobrá zkuenost s pøístroji Hitachi, které za celou dobu pouí-

vání v naí laboratoøi prokazovaly vysoce
nadstandardní provozní spolehlivost.
Systém Modular také dobøe zapadal do
zvolené koncepce soustøedìní vìtiny
analytického provozu oddìlení do jedné
velké laboratoøe. V kombinaci s imunoanalyzátorem ELECSYS 2010, který vyuíváme pøedevím ke stanovení statimových
vyetøení (kardiomarkerù) a ménì frekventních analýz a po doplnìní o dalí jednoúèelové analyzátory (glukóza, ABR, osmolalita) se podaøilo zámìr centrální sálové laboratoøe realizovat.
Výhody popsaného øeení jsou pøedevím: monosti provedení iroké palety
stanovení na jednom místì z jedné zkumavky (úspora biologického materiálu,
sníení pracovní nároènosti), dostateèná
kapacita zpracovaných vzorkù a vysoká
provozní spolehlivost.
Nedostatky systému Modular jsou
spíe v oblasti øídícího SW - zpoïování
vzorkù statim v dobì plného zatíení pøístroje, zbyteèné zadrování vzorkù v pøístroji pøi zpracování na E-modulu, nìkterá
omezení pøi zpracování kalibrací a kontrol.
Vìtina z nich by podle informací firmy
Roche mìla být odstranìna s novou verzí
programu, který je ji delí dobu avizován,
ale prozatím nebyl instalován.

vého pracovitì. V této oblasti jsme nevyuili nabídky firmy ROCHE na dodávku
programu PSM, protoe námi pouívaný
LIS splòoval dostateènì nae poadavky.
Celý proces identifikace vzorkù a tvorby
èárových kódù je shrnut v následujícím
schématu:

Vzhledem k veobecnì známým výhodám pouití èárových kódù pøipomeòme
pro úplnost pouze nejdùleitìjí: omezení
monosti zámìny vzorkù, monost zpracování vzorkù na pøístrojích bez ohledu na
poøadí, pøi správném nastavení LIS hlídá
kompletnost nutných alikvotù.
Po krátkém váhání jsme pøistoupili také
ke zpracování vzorkù v primárních zkumavkách, a to i pøi vìdomí omezení, která
to s sebou pøináí, tj. potøeba dostateèného sloupce séra ve zkumavce, zaruèená
kvalita centrifugace a omezená trvanlivost
vzorku. V praxi se nám potvrdila pøevaha
výhod: zrychlení pøípravy vzorkù k analýze, úspora spotøebního materiálu, výrazné
sníení poètu nutných alikvotù a zamezení
monosti zámìny vzorku pøi oddìlování
séra do sekundární zkumavky.

Rekapitulace závìrem:
Vrátíme-li se k poadavkùm formulovaným
v úvodu, dá se øíci, e byly splnìny:
- vznikl funkèní celek laboratoøí, které spolu na vech úrovních dobøe spolupracují
a komunikují,
- obnovou technického vybavení a souèasnými organizaèními zmìnami se podaøilo racionalizovat provoz OKB, zkrátit TAT
velké vìtiny výsledkù a zvýit bezpeènost provozu.
Byly tak uèinìny zásadní kroky ke
zkvalitnìní práce laboratoøí. Øada dalích
nás vak urèitì jetì èeká.

Organizace provozu
Zmìny v organizaci práce byly vyvolány
èásteènì zmìnou technologie, ale pøedevím snahou o zjednoduení a zkvalitnìní
celého procesu zpracování vzorkù. Hlavními zmìnami bylo zavedení identifikace
vzorkù èárovým kódem a pouití primárních zkumavek pro zpracování vzorkù.
Èárové kódy jsou generovány laboratorním informaèním systémem (INFOLAB). Podmínky jsou v LIS nastaveny
tak, e je vytitìn kód na primární zkumavku a v pøípadì potøeby dalí kódy na nutné alikvoty s pøísluným oznaèením cíloLabor Aktuell 03/06
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