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Cel instrukcji
Celem instrukcji jest przedstawienie prawidłowego sposobu wypełniania formularza „Zlecenia
badania referencyjnego”, wykonywanego w Krajowym Ośrodku Referencyjnym ds.
Lekowrażliwosci Drobnoustrojów (KORLD).
Zakres stosowania
Niniejsza instrukcja obowiązuje w medycznych laboratoriach diagnostycznych
wypełniania formularza „Zlecenia badania referencyjnego” w KORLD.

podczas

Sposób postępowania
UWAGA:
Dla każdego izolatu przesyłanego do badań referencyjnych, należy wypełnić osobne zlecenie.
Zlecenie na badanie referencyjne wypełnia kierownik Laboratorium.
I.
1.

2.

3.
4.

5.

6.

AWERS
Wpisać dane teleadresowe jednostki zlecającej badanie:
- umieścić pieczątkę lub wpisać dane teleadresowe Laboratorium zlecającego badanie
- umieścić pieczątkę i podpis kierownika Laboratorium
- umieścić pieczątkę lub wpisać dane osoby przygotowującej izolat do wysyłki oraz podpis;
Czytelnie, drukowanymi literami wpisać dane demograficzne pacjenta:
- imię i nazwisko lub inicjały;
- numer PESEL;
- datę urodzenia lub wiek, jeśli numer PESEL jest nieznany
Zaznaczyć płeć pacjenta.
Wpisać dane teleadresowe miejsca pobytu pacjenta:
- zaznaczyć właściwą kratkę dla rodzaju placówki ochrony zdrowia;
- wpisać datę przyjęcia pacjenta do szpitala lub ZOL / DPS;
- umieścić pieczątkę lub wpisać dane teleadresowe;
- wpisać nazwę oddziału hospitalizacji lub miejsca przebywania pacjenta.
Wpisać dane dotyczące drobnoustroju:
- numer oryginalny izolatu, datę wyhodowania, rodzaj materiału klinicznego, z którego został
wyhodowany (np. krew, BAL) oraz nazwę gatunkową
- zaznaczyć właściwą kratkę: badanie diagnostyczne lub badanie przesiewowe
- zaznaczyć właściwą kratkę: próbka pobrana do 48 godzin hospitalizacji pacjenta lub po
upływie 48 godzin hospitalizacji
- zaznaczyć właściwą kratkę: wskazać metodę identyfikacji, którą zastosowano w
laboratorium zlecającym, z podanych lub jeśli inna, wpisać nazwę zastosowanej metody
Zaznaczyć cel badania
- potwierdzenie mechanizmu oporności: zaznaczyć właściwą kratkę oznaczającą wybór
mechanizmu oporności, który ma być potwierdzony (można wybrać kilka); jeśli inny niż
wymienione wpisać nazwę mechanizmu oporności do potwierdzenia;
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- oznaczenie lekowrażliwości: zaznaczyć właściwą kratkę oznaczającą wybór antybiotyku do
oznaczenia lekowrażliwości (można wybrać kilka); jeśli inny niż wymienione wpisać nazwę
antybiotyku lub antybiotyków do oznaczenia lekowrażliwości;
- Program / uwagi: - wpisać nazwę Programu, jeśli szczep jest wysyłany do KORLD w
ramach specjalnej zbiórki, np. CCRE, EUSCAPE itp., lub wpisać dodatkowe uwagi
dotyczące przysyłanego izolatu / próbki
II. REWERS
7.

8.

Wpisać dodatkowe istotne informacje dotyczące izolatu, a w szczególności:
- wyniki oznaczania lekowrażliwości
- wykryte mechanizmy oporności – podać zastosowaną metodę
- wyniki badań wykonanych przy użyciu testów komercyjnych, nazwę testu i producenta
- zaznaczyć właściwą kratkę: podać informację czy szczep wykryto również w innych
materiałach klinicznych pobranych od pacjenta i jeśli tak, wymienić w jakich
Wpisać inne istotne informacje dotyczące pacjenta
- rozpoznanie kliniczne i datę wystąpienia objawów zakażenia
- zaznaczyć właściwą kratkę: zgon z powodu zakażenia
- zaznaczyć właściwą kratkę podając informacje o hospitalizacji w ciągu ostatnich 6
miesięcy; w przypadku zaznaczenia odpowiedzi TAK należy podać nazwę i adres szpitala,
nazwę oddziału i datę hospitalizacji
- zaznaczyć właściwą kratkę podając informacje o pobycie w ZOL w ciągu ostatnich 6
miesięcy; w przypadku zaznaczenia odpowiedzi TAK należy podać nazwę i adres ZOL,
nazwę oddziału i datę pobytu
- zaznaczyć właściwą kratkę podając informacje o przeniesieniu pacjenta z innego szpitala;
w przypadku zaznaczenia odpowiedzi TAK należy podać nazwę i adres szpitala, nazwę
oddziału i datę hospitalizacji
- zaznaczyć właściwą kratkę podając informacje o pobycie pacjenta za granicą w ciągu
ostatnich 12 miesięcy; w przypadku wybrania odpowiedzi TAK należy zaznaczyć właściwą
kratkę podając informację o kontakcie z placówką ochrony zdrowia za granicą (można
wybrać kilka) oraz wpisać nazwę kraju i datę pobytu
- zaznaczyć właściwą kratkę, dotyczącą:
- wcześniejszej izolacji od tego pacjenta szczepu wytwarzającego nabytą
karbapenemazę z kolonizacji/zakażenia
- wcześniejszego potwierdzenia w KORLD nabytej karbapenemazy w szczepie
wyizolowanym od pacjenta
- podać nazwę gatunkową szczepu i rodzaj wykrytej wcześniej karbapenemazy,
- podać nazwę i adres ośrodka, w którym stwierdzono kolonizację/zakażenie oraz
datę izolacji tego szczepu bakterii
- wpisać informację o leczeniu antybiotykami w ciągu ostatnich 6 miesięcy
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