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Čomu je potrebné venova ť pozornos ť pri zavádzaní laboratórnej 

diagnostiky na mieste poskytovania zdravotnej staro stlivosti  

Preklad dokumentu IFCC „Thinking of Introducing PoCT – Things to Consider“, 

20.3.2014 

Definícia PoCT 

Point of Care Testing (PoCT) znamená laboratórne vyšetrenie vykonávané na 

mieste poskytovania zdravotnej starostlivosti.  

PoCT je známe pod názvami 

• Bedsite testing (Diagnostika pri lôžku pacienta) 

• Near patient testing (Testovanie pri pacientovi)  

• Ancillary testing (Doplnkové testovanie) 

• Home testing (Testovanie doma) 

• Satellite testing (Satelitné testovanie) 

• Remote testing (Vzdialené testovanie) 

• Physician’s office laboratory testing (Laboratórne vyšetrenie 

v ambulancii) 

• Patient self-management (Sebakontrola pacientom) 

Referencie  

Kost GJ. Goals, guidelines and principles for point-of-care testing. In: Kost GJ, 

ed. Principles and practice of point-of-care testing. Philadelphia: Lippincott 

Williams and Wilkins. 2002, Chapter 1, pp3-12. 

Organizácia a manažment 

V súčasnej dobe je k dispozícii široké spektrum PoCT prístrojov, ktoré sa 

využívajú v mnohých odboroch medicíny. Na zabezpečenie spoľahlivých 

výsledkov musí byť pacient na vyšetrenie správne pripravený a použitý prístroj 
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musí byť vhodný na dané použitie. Veľká rozmanitosť PoCT prístrojov, ktoré sú 

v súčasnosti dostupné, je pre neodborníkov mätúca a nevhodný výber PoCT 

prístrojov môže ohroziť starostlivosť o pacienta. Ak sa PoCT využije 

zodpovedajúcim spôsobom, môže skrátiť čas liečby a poskytnúť potenciál na 

zlepšenie zdravotnej starostlivosť o pacienta. Pri selekcii prístroja je potrebné 

vziať do úvahy miestne a medzinárodné odporúčanie na kvalitu výkonu. Pred 

výberom akékoľvek PoCT prístroja sa majú najprv posúdiť klinické potreby. Pri 

posudzovaní klinických potrieb treba brať do úvahy požiadavky zdravotnej 

starostlivosti a hodnotiace správy, ktoré identifikujú medzery diagnostického 

testovania v nemocnici, na pohotovosti a počas živelných pohrôm.  

Pred realizáciou PoCT musíme starostlivo zváži ť nasledujúce aspekty: 

• Identifikovať klinické potreby 

• Náklady, prínosy a nevýhody 

• Vykonať rešerš vhodných prístrojov 

• Preveriť dostupnosť vhodného kontrolného materiálu (QC, EHK) 

• Zaistiť dostupnosť školenia a priebežnej technickej podpory 

• Overiť životnosť spotrebného materiálu - bude dátum exspirácie stačiť na 

použitie predtým, než vyprší? 

• Zistiť, či si spotrebný materiál vyžaduje chladenie? Ak áno, je chladiace 

zariadenie dostupné v potrebnej miere? 

• Máme zamestnanca, ktorý môže plní úlohy spojené s implementáciou 

zamýšľanej PoCT technológie? 

Implementácia PoCT vyžaduje systematický prístup, ktorý zahŕňa všetky 

zainteresované strany. Všeobecne platí, že jedna osoba z organizácie preberá 

zodpovednosť za výkony PoCT. Táto osoba má byť identifikovaná pred začatím 

procesu tak, aby mohla viesť úspešnú realizáciu. 

Súčasťou procesu implementácie PoCT majú by ť nasledujúce požiadavky: 

• Identifikovať vhodný prístroj, ktorý spĺňa miestne pokyny a regulačné 

požiadavky 

• Všetci pracovníci, ktorí budú vykonávať skúšky, musia podstúpiť vhodný 

výcvik a musia mať osvedčenie o spôsobilosti 
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• Na všetky aspekty PoCT musia existovať písomné postupy a politiky 

• Pracovné postupy PoCT musia obsahovať pokyny výrobcu prístroja 

• Zabezpečiť optimálny chod prístroja a jeho kontrolu 

• Požadovať archiváciu výsledkov. Všade tam, kde je to možné, používať 

elektronický prenos a archiváciu výsledkov. 

Voľba vhodného analyzátora 

Výber vhodného PoCT prístroja je dôležitý proces, ktorý má zaručiť, aby vybratý 

prístroj bol najvhodnejší pre danú populáciu a starostlivosť o pacientov na danom 

mieste. Rozmanitosť dostupných prístrojov môže u neskúsených používateľov 

viesť k nesprávnej voľbe, ktorá bude mať za následok plytvanie peňazí a 

neschopnosť dosiahnuť očakávanú lepšiu starostlivosť o pacienta. 

Po rozhodnutí o zriadení PoCT miesta je potrebné zo dpoveda ť na 

nasledujúce otázky: 

• Aké skúšky sa vyžadujú? 

• Aká je charakteristika pacientskej populácie - budú mať jej vzorky 

jedinečné vlastnosti, ktoré je potrebné vziať do úvahy? 

• Poskytne PoCT aplikácia výsledky, ktoré zodpovedajú klinickým 

potrebám? 

• Aká je predpokladaná frekvencia testovania? 

• Koľko operátorov musí byť vyškolených? 

• Kto sa ujme vedenia pri zavádzaní PoCT? 

• Vyžaduje sa liečba, poradenstvo alebo doplňujúce vyšetrenie, ktoré bude 

dostupné (napr. vyžaduje pozitívny výsledok konzultáciu)? 

• Sú k dispozícii zodpovedajúce zdravotnícke, finančné, pracovné a IT 

kapacity? 

Výber PoCT prístroja ovplyvňuje jeho kadencia. Pri posudzovaní PoCT prístrojov 

sa do úvahy berie sedem kritérií: 

1. Robustnosť a vhodnosť použitia v teréne, vrátane: 

• Elektrickej prípojky 

• Chladenia 

• Prenosnosti 
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• Vhodnosti pre vlhké prostredie 

• Odolnosti prachu a dostatočnej pevnosti pri doprave 

• Vhodnej životnosti 

2. Jednoduché použitie: 

• Minimálna údržba 

• Minimálna príprava pacienta 

• Typ vzorky 

• Plnenie požadovaných predpisov 

3. Vzdelávanie a odborná príprava: 

• Aké školenia a odborná príprava je k dispozícii a kto ich 

poskytuje? 

• Pomáha dodávateľ pri výcviku obsluhy? 

4. Správnosť: 

• Bude bezpečný na manažment pacienta? 

5. Náklady: 

• Prevádzkové náklady 

• Zvážiť fixné i variabilné náklady  

• Zvýši zavedenie PoCT prístroja finančné alebo administratívne 

náklady alebo zvýši spokojnosť pacientov? 

6. Pripojenie: 

• Môže byť zariadenie pripojené k lokálnej databáze na 

elektronický prenos výsledkov? 

• Môže sa aktualizácia softvéru vykonávať elektronicky? 

7. Sú dostupné vhodné kontrolné materiály na kontrolu kvality (QC) a na 

externé hodnotenie kvality (EHK)?  

• Zaistenie správnosti a presnosti výkonu prístroja 

Pri posudzovaní nákupu a zavádzania PoCT je dôležité, aby sa procesu 

rozhodovania a plánovania zúčastnili všetky zainteresované strany tak, aby 

prijaté rozhodnutia boli v súlade s klinickou praxou. Konečné rozhodnutie by sa 

malo prijať až vtedy, keď boli zvážené všetky vyššie uvedené otázky. Pri výbere 

sa odporúča navrhnúť dôležité vlastností prístroja, ktoré sú vhodné pre dané 

zdravotnícke zariadenie a vypracovať tabuľku, ktoré prístroje z užšieho výberu 

spĺňajú väčšinu žiadaných vlastností. 
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Odborná príprava personálu a jeho spôsobilos ť 

Hlavným cieľom školenia PoCT personálu je zabezpečiť dostatočný počet 

kvalifikovaných pracovníkov so zodpovedajúcim zdokumentovaným výcvikom 

a skúsenosťami. Väčšina PoCT prístrojov bola skonštruovaná tak, aby ich 

použitie bolo ľahko pochopiteľné a požiadavky na školenie relatívne ľahko 

zvládnuteľné netechnickým personálom. Avšak táto úloha sa stáva náročnou, 

keď sa na PoCT predpokladá veľký počet zamestnancov. Dobrá odborná 

príprava pracovníkov je základným stavebným kameňom systému manažérstva 

kvality a dobre zdokumentovaný školiaci program je jeho základňou. 

1. Plán odbornej prípravy  

Tento dokument má upriamiť pozornosť na rôzne aspekty školenia a musí 

obsahovať: 

• Posúdenie zručností a spôsobilosti všetkých pracovníkov, ktorí budú 

zaradení na výkon činností PoCT, ich základnej kvalifikácie, zručnosti 

a skúseností 

• Posúdenie zručností a spôsobilosti personálu, ktorý bude poverený 

výcvikom a prípravou operátorov 

• Štandardný pracovný postup odbornej prípravy PoCT, ktorý bude 

požadovaný pre nových pracovníkov. Zvážiť: 

− Zdravie a bezpečnosť operátora a pacienta 

Postarať sa, aby si pracovníci boli vedomí súčasných právnych 

predpisov a pokynov, vrátane medicínskych a právnych dôsledkov 

prenosu infekcie v dôsledku nedostatočne bezpečnej manipulácie 

so vzorkami alebo ich rozliatia či vytečenia 

− Odber a manipulácia so vzorkami, vrátane osobitných požiadaviek 

Postarať sa, aby boli pracovníci plne vyškolení v technike odberu, 

vrátane výberu vhodných odberových pomôcok a vyhýbali sa 

predanalytickým chybám 

− Pozitívne ID pacienta a ID pracovníka 

Poučiť pracovníkov o význame presného záznamu totožnosti 

pacienta pri vzorke aby sa zabránilo zámene a identity operátora 

pre nadväznosť procesu 
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− Ukážka vzorkovania na PoCT a správnej obsluhy 

− Bezpečná likvidácia použitých vzoriek a odberových pomôcok 

− Včasné doručenie výsledkov ošetrujúcemu lekárovi a správna 

reakcia pracovníka analyzujúceho vzorky na výsledky mimo 

definovaných medzí vrátane archivácie výsledkov v pacientskych 

záznamoch 

− Zvýrazniť nesprávne techniky a ako sa vyhnúť chybám 

Zabezpečiť, aby zamestnanci boli informovaní o typických chybách, 

nesprávnych technikách a výsledkoch. Poukázať na chybové 

hlásenia prístrojov a  ich význam a čo robiť, ak zariadenia generujú 

chybu. Zamestnanci majú byť informovaní, že všetky nežiaduce 

incidenty je potrebné zaznamenávať a hlásiť. 

− Kontrola kvality, údržba, skladovanie a manipulácia so spotrebným 

materiálom 

− Na koho sa obrátiť, ak sa vyskytne problém so zariadením alebo 

doplnením spotrebného materiálu 

• Stanoviť, ako najlepšie vykonať školenie. Najlepší prospech majú 

účastníci zvyčajne z kombinácie samo štúdia a praktickej demonštrácie. 

Samo štúdium by malo zahŕňať kontext a klinickú užitočnosť výsledkov, 

teoretické aspekty meracieho systému a pokyny pre dobrú PoCT prax 

na použitie a údržbu zariadenia. 

• Definovať, ako bude odborná príprava zdokumentovaná. 

• Stanoviť frekvenciu preškolenia alebo dobu na overenie spôsobilosti. 

Pravidelné preškolenie je dôležité aj u skúsených prevádzkovateľov, 

aby sa zabránilo zlým návykom. Odporúča sa preškolenie pracovníkov 

alebo posúdenie spôsobilosti všetkých prevádzkovateľov na ročnej 

báze. 

• Nakoniec sa musí venovať náležitá pozornosť tomu, ako sa bude 

odborná príprava vyhodnocovať a monitorovať a aké nápravné 

opatrenia by mali byť prijaté, ak sa nedodrží vytýčený štandard. 
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2. Odborná príprava školiteľa 

• Určiť, kto bude školenia viesť  

• Zabezpečiť, aby táto osoba (tieto osoby) mali potrebnú kvalifikáciu, 

skúsenosti a schopnosti na školenie iných osôb a aby to bolo 

zdokumentované v ich záznamoch 

• Určiť vedenie odbornej prípravy školiteľov a hodnotenie ich spôsobilosti 

• Viesť dokumentáciu o vzdelávaní a posudzovaní spôsobilosti 

3. Odborná príprava operátorov (prevádzkovateľov) 

• Vypracovať Plán školení pre príslušný počet zamestnancov 

• Zabezpečiť, aby prevádzkovatelia mali predpísanú kvalifikáciu 

a skúsenosti a aby tieto boli zdokumentované v záznamoch o ich 

vzdelávaní 

• Zabezpečiť preštudovanie materiálu pred školením 

• Určiť vedenie odbornej prípravy prevádzkovateľov a hodnotenie ich 

spôsobilosti 

• Viesť dokumentáciu o vzdelávaní a posudzovaní spôsobilosti 

 
Referencie  

• ISO 22870: 2006. PoCT. Vyšetrenie pri pacientovi. Požiadavky na 

kvalitu a spôsobilosť 

• ISO 15189: 2012. Medicínske laboratóriá. Požiadavky na kvalitu a 

spôsobilosť  

PoCT  koordinátor  

Zavádzanie laboratórnej diagnostiky na mieste poskytovania zdravotnej 

starostlivosti by malo byť systematickým procesom, na ktorom participujú všetky 

zainteresované strany. Ad hoc prístupy sú potenciálne nákladné a ohrozujú 

bezpečnosť pacientov. Aby sa predišlo takejto situácii, mal by byť menovaný 

PoCT koordinátor. PoCT koordinátor by mal byť skúsený zdravotnícky pracovník 

z nemocnice alebo laboratória alebo špecialista na PoCT služby. Povinnosti 

PoCT koordinátora zahŕňajú celkový dohľad a riadenie laboratórneho testovania 

na mieste poskytovania zdravotnej starostlivosti, zabezpečujúce súlad  

s politikami a štandardami kvality predovšetkým vo vzťahu k výberu a hodnoteniu 



Čomu je potrebné venovať pozornosť pri zavádzaní laboratórnej diagnostiky na mieste 
poskytovania zdravotnej starostlivosti  Preklad: Ján Balla. December 2014  Strana | 8  

prístrojov, školenia zamestnancov a posudzovania spôsobilosti, dohľadu nad 

celým procesom skúšania, kontroly a zabezpečenia  kvality a riešenie 

technických problémov.  

V spolupráci so zdravotnými sestrami a lekármi predstavuje PoCT koordinátor 

veľmi dôležitú funkciu. Organizácie by si mali zriadiť Komisie pre PoCT aby 

dohliadali na služby laboratórneho testovania na mieste poskytovania zdravotnej 

starostlivosti. PoCT komisia ma byť zodpovedná za hodnotenie a stanovenie 

priorít nových testov a racionálne využívanie obmedzených zdrojov. Pri veľkom 

počte PoCT testov, ktoré každý rok narastajú a ktoré sa vyvíjajú na ďalšie nové 

ochorenia [napr. vtáčia chrípka, H1N9 v Číne; koronavírus (vizuálne 

pripomínajúci slnečnú korónu) blízkovýchodného respiračného syndrómu 

v Saudskej Arábii - MERS CoV (ktorý spôsobuje dýchacie ťažkosti a zlyhanie 

obličiek)], PoCT komisia pozorne definuje klinické indikácie, skupiny testov 

a odôvodnené programy pred schválením  laboratórnej diagnostiky na mieste 

poskytovania zdravotnej starostlivosti. 

Nadväznos ť meraní 

Prínos vyšetrenia u pacienta pre zdravotnícke organizácie je dobre 

zdokumentovaný, ale riziká a komplikácie vyplývajúce zo zle zavedeného 

laboratórneho testovania na mieste poskytovania zdravotnej starostlivosti sa 

nesmú podceňovať. Preto za účelom zníženia rizika pre pacientov a zdravotnícke 

zariadenie na prijateľnú úroveň, laboratórna testovanie na mieste poskytovania 

zdravotnej starostlivosti má byť vykonávané v súlade s robustným Systémom 

manažérstva kvality (SMK).  

Kľúčom k realizácii SMK je dobre premyslený a zdokumentovaný plán, ktorého 

cieľom je zabezpečiť dodržiavanie radu politík a v neposlednom rade 

zodpovednosť a preskúmanie manažmentom. 

1. Zvážiť použitie ISO 22870: 2006. „PoCT. Vyšetrenie pri pacientovi. 

Požiadavky na kvalitu a spôsobilosť“ ako základ na stanovenie 

formálneho SMK 

2. Zvážiť získanie akreditácie pre testovanie u pacienta príslušným 

orgánom, ktorý uznáva a berie do úvahy špecifické požiadavky PoCT 
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3. Obvyklá technika, ktorú externí audítori používajú, je náhodný výber 

jedného alebo viacerých výsledkov a preskúmať ich súlad v každom 

kroku s SMK:  

• Dá sa výsledok testu presne vystopovať k pacientovi? 

• Bol výsledok stanovený kvalifikovanou osobou? 

• Vyskytli sa nejaké chybové kódy alebo podmienky mimo povolené 

rozmedzie? 

• Dá sa výsledok testu presne vystopovať k osobe, ktorá test 

vykonala? 

• Bol prevádzkovateľ oprávnený vykonať skúšku v daný čas? 

• Bol prístroj náležite udržiavaný, kalibrovaný, kontrolovaný 

a prevádzkovaný v normálnom režime v čase skúšky? 

• Bol spotrebný materiál, použitý pri skúške, v rámci doby 

použiteľnosti? 

• Bol spotrebný materiál skladovaný podľa pokynov výrobcu pri 

vhodnej teplote, vlhkosti, na tmavom mieste, atď. ? 

• Je na mieste výkonu dostupný Štandardný pracovný postup, ktorý 

podrobne popisuje uvedené aspekty? Je to platný riadený 

dokument?   

4. Oddiel 3 nie je vyčerpávajúci zoznam a odpovede na všetky otázky 

musia byť ÁNO.  A ešte dôležitejšie je to, že všetky tvrdenia ÁNO 

musíte byť schopní dokázať písomnými dôkazmi. Treba mať teda 

systémy, ktoré sú založené na dôkazoch. 

Referencie  

• ISO 22870: 2006. Vyšetrenie pri pacientovi (POCT). Požiadavky na 

kvalitu a spôsobilosť 

• ISO 15189: 2012. Medicínske laboratóriá. Požiadavky na kvalitu a 

spôsobilosť  
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Kontrola kvality  

Na hodnotenie analytickej kvality používajú laboratóriá internú kontrolu kvality 

a externé hodnotenie kvality. Tieto nástroje hodnotenia kvality by sa mali 

aplikovať tiež na PoCT a mali by sa vykonávať prevádzkovateľmi na všetkých 

PoCT prístrojoch. Vhodné odporúčania na kontrolu kvality sú najlepšie schopní 

pripraviť laboratórni špecialisti, ktorí vedia prispôsobiť programy kontroly kvality 

bez zbytočnej komplikovanosti tak, že správne vykonávať ich budú vedieť aj 

nelaboratórni pracovníci (prevádzkovatelia PoCT) v nelaboratórnom prostredí. Do 

úvahy je pritom potrebné vziať stupeň technologickej vyspelosti PoCT, úroveň 

pripojenia a objem vyšetrovaných pacientov.  

Cieľom kontrol kvality je zabezpečiť, aby prevádzkovateľ PoCT vykonával  

vyšetrenia  správne, aby testovanie bolo spoľahlivé a rutinná práca kvalitná, 

a aby výsledky odpovedali očakávaným (cieľovým) hodnotám kontrolného 

materiálu. Kontrolný proces zahŕňa testovanie kontrolného materiálu, okamžité 

vyhodnocovanie výsledkov a identifikáciu chýb na prijatie nápravných opatrení. 

Ak výsledky kontrolných meraní zlyhajú, vyšetrenie pacientov sa nemá 

vykonávať dovtedy kým sa problém neodstráni. 

Externé hodnotenie kvality (EHK), vo svete tiež známe aj ako Skúšky 

spôsobilosti, je testovanie neznámych vzoriek z externého programu rovnakým 

spôsobom ako vzorky pacientov. Kontrolné vzorky sú posielané niekoľkokrát za 

rok a výsledky sú vyhodnotené prevádzkovateľom EHK programu (EHK 

organizáciou) v porovnaní s výsledkami ostatných účastníkov. 

Voľby programov, uchovávanie vzoriek, postup písania pracovných postupov, 

zaškolenie obsluhy a prehľad výsledkov a nápravných opatrení sú hlavné prvky, 

ktoré je potrebné  zvládnuť pri zavádzaní vnútornej (internej) kontroly kvality 

(IKK) alebo externého hodnotenia kvality (EHK). Prevádzkovatelia by mali 

v evidencii dokumentovať všetky prijaté nápravné opatrenia, keď IKK alebo EHK 

zlyhá.  
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Programy kontroly kvality PoCT 

Na laboratórnych typoch prístrojov sa vykonáva denná kontrola pomocou 

kontrolných materiálov s rôznymi koncentračnými hladinami. Na druhej strane 

mnoho PoCT prístrojov nie je prispôsobená tradičným laboratórnym kontrolným 

systémom (prístroje využívajúce prúžky alebo kazety) a nové generácie PoCT 

prístrojov majú zabudovanú (elektronickú) kontrolu kvality, ktorá automaticky 

kontroluje zariadenie. U týchto prístrojov by laboratórni špecialisti mali zvážiť o 

aký typ prístroja ide a na akých častiach prístroja bude vykonávaná kontrola 

kvality (frekvencia a povaha kontrolných materiálov). Univerzálny návod 

neexistuje a na kontrolu kvality sa musia použiť odporúčania výrobcu podľa typu 

prístroja a miesta použitia. Okrem toho, keď bol prístroj fyzicky poškodený alebo 

mal poruchu, keď bola vykonaná kritická údržba alebo sa vymenilo veľa 

spotrebného materiálu a reagencií, alebo vznikla pochybnosť o nameranom  

pacientskom výsledku, je potrebné vykonať ďalšie testovanie. Kontrolu kvality 

majú vykonávať všetci pracovníci, pretože jej cieľom je vyhodnotiť aj výkon 

rutinnej obsluhy. Hodnotenie výsledkov v rutine by mali vykonávať samotní 

operátori aby v prípade potreby vedeli sami prijať okamžité nápravné opatrenie. 

Dokumentáciu kontroly kvality a posúdenie, či sú operátori dostatočne 

kvalifikovaní na kontrolu kvality, skúšanie a interpretáciu, by mali pravidelne 

preskúmavať laboratórni špecialisti. 

Externé hodnotenie kvality (EHK) 

Účasť v EHK sa odporúča pre každý analyzovaný parameter a každý prístroj. 

Môže byť povinná v závislosti od miestnych a národných predpisov, čo je tiež 

požiadavka normy ISO 22870. Ak v ponuke nie je dostupný žiadny program EHK, 

môžu sa namiesto kontrolných vzoriek rozposlať medzi laboratóriá alikvotné 

objemy pacientskych vzoriek. Avšak paralelné  meranie pacientskych vzoriek 

prístrojmi PoCT a centrálnym laboratóriom (korelácie) nie je k EHK programu 

alternatívou. Testovanie v EHK má byť vykonané PoCT operátormi, ale 

preskúmanie výsledkov musia vykonať laboratórni špecialisti. Spätnú väzbu 

musia vykonať PoCT prevádzkovatelia. 
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Predanalytické chyby  

Chyby v predanalytickej fáze obvykle spadajú do dvoch kategórií: 

- Problémy identifikácie 

- Problémy vzorkovania 

Je veľmi dôležité, aby počas vyšetrenia PoCT boli predanalytické chyby pod 

kontrolou. PoCT vyšetrenia sa zúčastňuje viac pracovníkov ako pri tradičnom 

vyšetrení a preto existuje aj vyššie riziko vzniku chyby. 

Identifikácia vzoriek 

Nesprávne alebo chýbajúce ID môže byť jedným z najkritickejších chýb pri 

vyšetrení PoCT. ID chyby môžu viesť k nezhode s miestnymi a národnými 

regulačnými požiadavkami, k chybnej diagnóze, nesprávnej liečbe pacienta, 

potrebe nového odberu a strate príležitosti vykázať test, ktorý nemôže byť 

vyúčtovaný. 

ID chyby sú zvyčajne spôsobené: 

-  Chýbajúcou identifikáciou pacienta a štítku vzorky 

-  Prepisom chyby spôsobenej manuálnym zadávaním dát 

-  Chýbajúcim pracovným postupom na identifikáciu pacientov a vzoriek 
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Možné spôsoby, ako zabrániť týmto chybám: 

-  Použiť aspoň dva identifikátory pacienta pri odbere vzoriek, napr. meno  

a dátum narodenia pacienta alebo prírastkové číslo 

-  Použiť odberovú súpravu s čiarovým kódom, ak je taká k dispozícii 

-  Overiť, že vzorka je opatrená štítkom ID pacienta ešte pred jej odoslaním  

-  Zadávať identifikátor pacienta do analyzátora vždy pred analýzou 

- Používať čítačku čiarových kódov, ak je k dispozícii, a to ako pre 

identifikáciu pri lôžku pacienta tak aj pri analyzátore a tak sa vyhnúť 

prepisovým chybám 

Ukážky problémov  

Príklady problémov vzorkovania sú: 

-  Nesprávny typ vzorky 

-  Hemolyzovaná vzorka 

- Zrazená vzorka 

- Nesprávne objem naplnenia vzorky 

- Málo vzorky 

-  Nedostatočné premiešanie vzorky 

- Kontaminovaná vzorka 

-  Nesprávne uchovávanie (skladovanie) vzorky a / alebo jej transport 

Prostriedky ako zabrániť týmto typom chybám sú závislé na type analytu, 

odberovej súprave a samotnom analyzátore. Rozhodujúce je, aby sa striktne 

dodržali Štandardné pracovné postupy. Dodávatelia sú schopní poskytnúť návod, 

ako sa vopred vyhnúť preanalytickým chybám. 

Post analytické chyby  

Zďaleka najbežnejšie post analytické chyby vznikajú pre prepisovaní. Tie sa 

môžu ďalej deliť na jednoduché číslicové chyby, nesprávne zaokrúhlenie alebo 

náhodné blikanie číslic. Niekedy nie je výsledok zapísaný v zázname pacienta 

alebo denníku buď z dôvodu urgentnej starostlivosti o pacienta, alebo 

rozhodnutím ignorovať dáta, ktoré neprispeli ku klinickému rozhodnutiu. Chybná 

interpretácia výsledku, najmä pokiaľ ide o zmenu farby, ktoré musia byť 

spárované v niekoľkých rôznych odtieňoch, je tiež obyčajná post analytická 

chyba. 



Čomu je potrebné venovať pozornosť pri zavádzaní laboratórnej diagnostiky na mieste 
poskytovania zdravotnej starostlivosti  Preklad: Ján Balla. December 2014  Strana | 14  

Odber vzoriek  

Je známe, že kvalita vzorky má významný vplyv na platnosť výsledku. Preto 

výcvik techniky  kapilárneho odberu, ako je napr. vpich do prsta, odber žilovej 

alebo artériovej krvi, je kľúčový. Aj keď PoCT prebieha v blízkosti pacienta a 

vzorky nevyžadujú dopravu do laboratória, musia byť dodržané rovnaké 

požiadavky na odber vzoriek ako pri akomkoľvek inom diagnostickom testovaní. 

Očistenie pokožky  

Miesto vpichu sa má očistiť tampónom s alkoholom. Dohliadnuť na to, aby oblasť 

vpichu bola dôkladne suchá, aby sa minimalizovalo štípanie v mieste vpichu 

a aby sa znížilo riziko hemolýzy. Je potrebné sa vyhnúť tampónom s alkoholom, 

ktorý obsahuje glycerínové prídavné látky, pretože tieto môžu interferovať pri 

vyšetrení. 

Kapilárny vpich  

Ak chcete zvýšiť kapilárny prietok aby ste získali dostatočný objem krvi s prvou 

lancetkou, pacienti si môžu umyť ruky pod teplou vodou, energicky si trieť ruky 

alebo použiť tepelný zábal. U dospelých pacientov sa na vpich zvyčajne preferuje 

prostredník alebo prstenník. Do malíčka sa vzhľadom k nedostatočnej hĺbke 

tkaniva nepichá, vpich do ukazováka môže spôsobiť znecitlivenie. Treba sa 

vyhnúť nadmernému stláčaniu prsta, pretože vedie k hemolýze vzorky a prieniku 

tkanivovej tekutiny do vzorky. Na vpich sa majú používať iba jednorazové 

odberové pomôcky. 

Venepunkcia  

Na odber žilovej krvi (ale nie artériovej) treba pevne utiahnuť škrtidlo.  Na odber 

krvi sa obvykle používa stredná lakťová žila (vena mediana cubiti), bazilárna žila 

(vena basilica) alebo hlavová žila (vena cephalica). Výber lokality závisí od 

niekoľkých faktorov ako je vek pacienta, celkový zdravotný stav pacienta, 

predchádzajúce odbery a stav žíl, odbornosť a zručnosť odberového pracovníka 

a požadovaný objem krvi. Na zastavenie krvácania po skončení odberu sa na 

odberové miesto má vyvinúť dostatočný tlak. Pri odbere nezrážavej krvi sa 

vzorka musí dostatočne premiešať jemným otáčaním 8-10 krát. 
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Artériová punkcia 

Artériové vzorky sa získavajú perkutánnou  punkciou vretenovej tepny (arteria 

radialis), pažnej tepny (arteria brachialis) alebo stehennej tepny (arteria 

femoralis). Vzorky artériovej krvi na vyšetrenie krvných plynov sa odoberajú 

do plastových striekačiek, ktoré sú heparinizované aby sa zabránilo zrážaniu krvi. 

Injekčná striekačka nesmie obsahovať vzduchové bubliny a mala by sa 

predkláňať dopredu a dozadu, aby sa heparín premiešal so vzorkou, a až do 

analýzy krútiť na valci vo vodorovnej polohe aby sa zabránilo oddeleniu plazmy. 

Po odber sa odberové miesto musí silne stlačiť po dobu najmenej piatich minút, u 

pacientov s predĺženou dobou zrážania 10 - 15 minút. 

Kontrola infekcie  

Úspešná prevencia a kontrola infekcie zahŕňa dvoj stupňové pracovné postupy, 

ktorými sa predchádza prenosu infekčných agens. Jedná sa o štandardné 

bezpečnostné opatrenia, ktorá zahŕňa použitie Osobných ochranných 

prostriedkov (OOP), ako sú rukavice, okuliare, masky, zástery a bezpečné 

používanie ostrých predmetov a ďalšie preventívne bezpečnostné opatrenia na 

zábranu prenosu infekcií. 

Pripojenie  

Najjednoduchšie povedané, pripojenie PoCT prístroja sa v podstate vzťahuje na 

schopnosť nastavenia, ktoré umožňuje PoCT prístroju byť pripojený k počítaču, 

ktorý má vyhradený špecifický softvér pre správu dát, ktoré dostáva z prístroja. 

Softvér, ktorý umožňuje prepojiť softvérové komponenty a aplikácie v 

distribuovanom prostredí, sa nazýva „middleware“. Jedná sa o integračný nástroj, 

ktorý zaisťuje prenos dát medzi rôznymi komponentmi technickej časti 

informačného systému. 

Pojem "Správa zariadenia" (dátový manažér) zahŕňa vstup pre  diaľkový prenos 

informácií do PoCT prístroja, ktoré predtým bolo treba zadávať ručne priamo do 

prístroja. To sa dosiahne zadaním PoCT špecifických položiek do dátového 

manažéra alebo naskenovaním čiarových kódov a potom nahraním informácií do 

PoCT prístroja. 
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Tieto položky zahŕňajú: 

1. Rozmedzia kontrolných limitov 

2. Kritické referenčné rozmedzia 

3. Reagencie / prúžky / čísla šarží 

4. Expiračné dátumy 

5. Zoznamy oprávnených pracovníkov 

6. Identifikátory pacientov (napr. číslo zdravotného záznamu, prírastkové 

číslo, dátum narodenia, miesto) 

7. Vymazanie údajov z pamäte prístroja 

Správa dát (dátový manažér) znamená zhromažďovanie, prenos a spracovanie 

informácií z PoCT prístroja. Do dátového manažéra sa môžu zadať pokyny a tie 

sa potom prenášajú do PoCT prístroja. Dátový manažér (správa dát) 

vyhodnocuje výsledky a akceptuje len tie, ktoré neporušujú zadané pravidlá, 

v opačnom prípade sú výsledky prenášané do chybového záznamu. Napríklad, je 

zadaný písomný pokyn, že jeden z identifikátorov pacienta má byť 6-miestne 

číslo zdravotného záznamu (chorobopisu). Ak je zadaných menej alebo viac 

číslic potom je výsledok prenesený do chybového záznamu a je tam držaný 

dovtedy, kým ho operátor nepreskúma a potom ručne prenesie do výsledkovej 

databázy. Správa dát umožňuje sledovanie verifikácie výsledkov operátorom 

a môže generovať grafy, takže údaje o pacientovi a kontrole kvality sa dajú 

monitorovať. 

V nemocniciach aj poliklinikách sú správy dát čoraz častejšie prepojené s 

laboratórnymi a nemocničnými informačnými systémami, takže výsledky 

pacientov môžu byť priamo prevedené do lekárskej dokumentácie pacienta. Toto 

vyžadujú zdravotnícke zákony v USA, Európe a niektorých ďalších rozvinutých 

krajinách, ktoré podmieňujú dokumentačnú trasu spájajúcu výsledok pacienta s 

jeho identifikáciou a poskytovateľom zdravotníckej starostlivosti, ktorý vykonal 

skúšku, a jeho kvalifikáciu s použitým prístrojom a záznamami o činidlách 

a kontrolách použitých pri skúške. 
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Existuje celý rad dodávateľov, ktorí ponúkajú middleware a správu dát pre PoCT 

prístroje. Ich rozdiely spočívajú v type PoCT prístrojov, ktoré sa môžu pripojiť, 

nákladoch na vybavenie a licenčných poplatkoch, užívateľskej prívetivosti a 

technickej podpore pokrytia. Posledné dve položky sú obzvlášť dôležité pri 

výbere dátového manažéra, pretože užívateľská prívetivosť a prístupný tím 

technickej podpory garantujú, že dáta možno získať rýchlo a upraviť tak, aby sa 

dali analyzovať trendy a problémové prístroje. 

Bezpečnos ť a likvidácia odpadov 

Vyšetrenie PoCT má byť vykonávané tak, aby neohrozilo bezpečnosť 

prevádzkovateľa ani pacienta. Požadujú sa štandardné opatrenia starostlivosti 

a zaobchádzania s pacientmi bez ohľadu na vnímané infekčné riziká všade tam, 

kde dochádza ku akémukoľvek kontaktu s krvou, telesnými tekutinami, 

poranenou pokožkou a sliznicou. 

Umývanie rúk je všeobecne považované za najdôležitejšie opatrenie proti šíreniu 

infekcie. Ruky by sa mali umývať pred kontaktom s pacientom, po kontakte s 

pacientom a po kontakte s telesnou tekutinou bez ohľadu na to, či sa používajú 

ochranné rukavice. 

Pre PoCT platia: 

• Praktiky osobnej hygieny, najmä hygieny rúk 

• Používanie osobných ochranných prostriedkov 

• Bezpečná manipulácia a likvidácia lanciet a ihiel a iných  klinických 

odpadov. Používať sa majú iba jednorazové odberové pomôcky 

• PoCT prístroj a okolitá pracovná plocha má byť denne očistená. 

Rozliata krv a všetky rozliate telesné tekutiny  majú byť vyčistené 

ihneď 

Všetky odberové lancetky a ihly, prúžky a kazety sa majú považovať za 

nebezpečný odpad a likvidovať v kontajneri na to určenom. Ďalší odpad, vrátane 

tkanív alebo tampónov, ktoré sú  kontaminované krvou alebo telesnými 

tekutinami, musia byť uložené do plastového vrecka a spálené. 
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Užitočné zdroje  

• www.acutecaretesting.org 

• http://labtestsonline.org 

• http://www.pointofcare.net 

• http://www.specimencare.com 

• www.appn.net.au 

• https://www.aacc.org/members/divisions/cpoct/pages/default.aspx 

• http://www.cap.org/apps/cap.portal 

• Preanalytika krvných plynov. Aplikácie pre iPhone, iPad, Android 

a Windows telefón. (Vedecký obsah sponzorovaný Radiometrom) 

 

 

 

 


