NAVODILA IZVAJALCEM ZA OPRAVLJANJE
TESTIRANJ NA METABOLITE PSIHOAKTIVNIH
SNOVI V URINU (TUPAS) IN SLINI (TSPAS) NA
CENTRU ZA ZDRAVLJENJE ODVISNIH OD
PREPOVEDANIH DROG PSIHIATRIČNE
KLINIKE LJUBLJANA

Cilj:
 Varna in kakovostna obravnava pacienta
 Verodostojnost rezultata testa
Potrebna dokumentacija:
 Zvezek za dokumentacijo opravljenih testov
 Laboratorijski list
Potrebni pripomočki:
 Panel testi za urinske vzorce
 Testi na slino
 Strojni testi
 Uporaba lončka s temperaturno skalo
 Rokavice
 Delovna obleka
 Delovne površine
 Računalnik
 Rokavice za enkratno uporabo
 Toaletni prostor s screenom
 Umivalnik s tekočo vodo in milom ter brisačami
 …
Kazalniki kakovosti:
 Število podvajanj testov
 Število manipulacij
 Število neželenih dogodkov
 Število spornih rezultatov
 Število spornih vzorcev
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PACIENT

Informator
(ob odsotnosti administrator v sprejemni pisarni)

Sprejemna pisarna
(identifikacija P, odčitavanje KZZ in beleženje storitve)

Razgovor z zdravnikom ali terapevtom

Naročilo UT
(vrsta in oblika ter mogoče
posebnosti v zvezi s pacientom)

ZT, DIPL. M. S., DIPL. ZN (delavec je dodatno izobražen in usposobljen)
Opravlja celoten postopek izvajanja testa na PAS
1. Test na PAS se opravi po standardu, ki je v veljavi na CZOPD:


Identiteta P



Psihofizična priprava P na poseg (seznanitev P s postopkom; fizična priprava pacienta, ki
prepreči potvarjanje vzetega vzorca)



Priprava delovnega okolja (urejeno in čisto delovno okolje ...)



V primeru polnoletne osebe se vedno vpraša ali želi nadzor izvajalca ZN istega spola



V primeru mladoletne osebe NUJNO zagotovimo nadzor izvajalca istega spola
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ZT, DIPL. M. S., DIPL. ZN (delavec je dodatno izobražen in usposobljen)
Opravlja celoten postopek izvajanja testa na PAS
2. Odvzem in verodostojnost vzorca na PAS (urin, slina)


P med postopkom odvzema STALNO in NEPOSREDNO opazujemo (vedenje: nenavadno
gibanje, znaki intoksikacije …)



Uporaba lončka s temperaturno skalo je 35 – 36° C



Minimalna količina vzorca je 75 ml



Nadzor organoleptičnih lastnosti urina (barva, vonj, primesi, penjenje)

URIN

URIN

ZT, DIPL. M. S., DIPL. ZN (delavec je dodatno izobražen in usposobljen)
Opravlja celoten postopek izvajanja testa na PAS
3. Izvedba testa na PAS


UT lahko opravimo na stroj ali uporabimo hitro imunokemične teste (na slino ali na urin)
UPOŠTEVAMO NAVODILA PROIZVAJALCEV ZA PRAVILNO ZVEDBO TESTOV
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ZT, DIPL. M. S., DIPL. ZN (delavec je dodatno izobražen in usposobljen)
Opravlja celoten postopek izvajanja testa na PAS
4. Interpretacija testov


Izvajalec v laboratoriju pravilno odčita rezultat testa



Panel teste na urin odčitamo po največ 3 - 5 minutah, a ne kasneje kot po 10 minutah oziroma
upoštevamo navodila proizvajalcev



Test je NEGATIVEN, ko se formirajo rdeče črtice na testni površini, vključno s kontrolno črtico.
PRI TEM JAKOST RDEČE ČRTICE NA TESTNI POVRŠINI NI POMEMBNA!



Test je POZITIVEN, ko se formira samo kontrolna rdeča črtica.



Test je NEVELJAVEN, ko je odsotna zgornja kontrolna rdeča črtica.

ZT, DIPL. M. S., DIPL. ZN (delavec je dodatno izobražen in usposobljen)
Opravlja celoten postopek izvajanja testa na PAS
5. Sporočanje rezultatov in dokumentiranje


Rezultat testa se sporoči vedno naročniku testa (zdravnik ali terapevt), ki se o njem pogovori s
pacientom.



Rezultat testa se lahko sporoči tudi pacientu. Če se ta z izidom ne strinja, se vzorec shrani v
hladilniku do razgovora s terapevtom.



Izvajalec testa NIKOLI ne interpretira rezultata testa pacientu.



Rezultat testa evidentiramo v Laboratorijski list in Zvezek za dokumentacijo opravljenih testov



Rezultati testov so na vpogled samo osebam, ki so pooblaščene za pacienta.
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Če sumimo, da pacient pri dajanju vzorca urina manipulira (tuj urin, potvorjen urin …):




Evidenca dogodka
O dogodku obvestimo terapevta
Dogodek se zavede v zdravstveni dokumentaciji

PO POTREBI SE ODVZEM VZORCA PONOVI!
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