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ODPOWIEDZ

na zapytania w sprawie SWK

Szanowni Paristwo,

Uprzejmie informujemy, i2 do Zamawiajqcego wptynqla proSba o wyja6nienie zapisu Szczeg6lowych

Warunk6w Konkursu na wykonywanie badad laboratoryjnych,

TreSi wspomnianej proSby jest nastqpujqca:

Lp Nazwa badania PYTANIA

Sta nowisko (wyja5n ienia)
Zamawiajqcego w

przedmiotowej kwestii

13
Czas trombinowy

Czy zleceniodawca zgadza sig na
przedluzenie czasu wykonania

badania do 12 oodz.?

NE

14
Antvtrombina lll

Czy zleceniodawca zgadza siq na
przedluzenie czasu wykonania

badania do 12 godz.?

NIE

34

FAG

Czy zleceniodawca chciatby
wykona6 badanie: Fosfataza

alkaliczna granulocyt6w - FAG
rc11\?

TAK

46

Posiew mykologiczny z
antybiogramem

Czy doty czy kaZd orazowe go
wykonania mykogramu do

dodatniego posiewu, czy tylko na
Zyczenie lekarza do wybranych

materialow, z ktorych rutynowo nie
ma zalecefi do okreSlania

lekowrzliwoSci?

KAZDEGO

47
Posiew w kierunku
EPEC

Jakq metodq zleceniodawca
chcialbv wvkonaC badanie?

HODOWLA BAKTERYJNA

68

t-aficuchy lekkie w
surowicy-iloSciowo

proszQ o informacjq czy w badaniu
majq byd oznaczane jednoczeSnie

lahcuchy lambda i kappa?

TAK

69

t-ahcuchy lekkie w
moczu-iloSciowo

proszQ o informacjg czy w badaniu
majq byc oznaczane jed nocze5nie

lahcuchv lambda i kappa?

TAK

71
Adrenalina

proszg o podanie materialu z
kt6rego ma byc przeprowadzone

oznaczenie.
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II

Ocena rozmazu szpiku
Czy Zleceniodawca wyrazi zgodg

na wykreSlenie badania?

NE

149.

Alkaloidy

czy zleceniodawca chcialby
wykonad badanie: Alkaloidy

tropanowe - badanie jakoSciowe w
moczu?

SUROWICA

'153.
Barbiturany

Zwracamy sig z pro6ba o
wyjaSnienie w jakim materiale

bedzie zlecone badanie?

SUROWICA

154.
Benzodiazepiny

Zwracamy sig z proSba o
wyjaSnienie w jakim materiale

bedzie zlecone badanie?

SUROWICA

1 55.
Cyklosporyna

Czy zleceniodawca zgadza siq na
przedluzenie czasu wykonania

badania do 3 dni

NIE

170.

Kadm

Proszq o wydluzenie czasu
oczekiwania na wynik do 8 dni

roboczych ze wzglqdu na
wysokospecjalistycznq metodq

wvkonvwania badania.

NIE

'180.

Teofilina

Proszg o wydluzenie czasu
oczekiwania na wynik do 8 dni

roboczych ze wzglgdu na
wysokospecjal istycznq metodq

wvkonvwania badania.

NIE

181.

Wankomycyna

Proszq o wydluzenie czasu
oczekiwania na wynik do 8 dni

roboczych ze wzglqdu na
wysokospecjalistycznq metodq

wvkonvwania badania.

NE

213.

Przeciwciala
p/salmonellozie-test
potwierdzenia

Czy zleceniodawca chciatby
wykonac badanie:

Serod iagnostyka salmonelozy -
odczyn immunoenzymatyczny

(ELISA), p/c lqA, lqG i lqM

TAK

242.

Przeciwciala p/ E.coli
0157-H7

Czy zleceniodawca chciatby
wykonac posiew w kierunku E.coli

czv okre6lic orzeciwciala?

POZIOM PRZECIWCIAL

LT imieniu Zamaw iaj qcego

T\
Salood

I\.
i cznegu
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