Zakład Patologii i Diagnostyki Laboratoryjnej
Centrum Onkologii – Instytut, im. M. Skłodowskiej-Curie, Warszawa

Tel. 22 546 27 26, e-mail: patologia@coi.waw.pl
Uczestniczy w zewnętrznych programach kontroli jakości badań w zakresie usług
patomorfologicznych i posiada certyfikaty:

Międzynarodowa kontrola jakości
(Routine Cellular Pathology, Immunocytochemistry&In-situ Hybridisation)

Międzynarodowa kontrola jakości

Międzynarodowa kontrola jakości

Licencja Polskiego Towarzystwa Patologów
przyznana na wykonanie:
- badań histopatologicznych
- badań immunohistochemicznych
- oceny wyników badań molekularnych
- badań cytologicznych
- badań cytologicznych z szyjki macicy
- badań sekcyjnych

Zakład Patologii i Diagnostyki Laboratoryjnej udziela świadczeń zdrowotnych w zakresie
patomorfologii polegających na wykonywaniu następujących badań:









Badania cytologiczne
Badania histopatologiczne
Badania śródoperacyjne
Badania immunohistochemiczne (lista dostępnych badań w zakładce)
Badania histochemiczne (lista dostępnych badań w zakładce)
Badania mikroskopii elektronowej
Badania konsultacyjne na podstawie preparatów oraz bloczków parafinowych wykonanych w
innych podmiotach leczniczych
Badania autopsyjne

Uwaga: Badania wykonywane jedynie na podstawie skierowania zawierającego
wymagane prawem dane (wzory skierowań odpowiednio w zakładce „Wzory formularzy”)

Badania w zakresie patomorfologii wykonywane są w ZPiDL w dni robocze tj. od poniedziałku do
piątku w godzinach 7.30 – 15.05
Przyjmowanie materiału:
 Badania histopatologiczne, cytologiczne, konsultacyjne: Pon - Pt., godz 7.30-15.05.
 Badania śródoperacyjne: Pon – Pt., godz 7.30-14.30 (przyjęcie materiału do badania
śródoperacyjnego w innych godzinach po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym i uzgodnieniu z
kierownikiem ZPiDL).
(Zasady pobierania i zabezpieczania oraz oznakowania materiału do badań patomorfologicznych, zlecenia badania
oraz jego transportu odpowiednio w poszczególnych zakładkach)

Zakład Patologii i Diagnostyki Laboratoryjnej w ramach badań patomorfologicznych
przechowuje i udostępnia:
 Bloczki parafinowe
 Preparaty histopatologiczne
 Preparaty cytologiczne
Dokumentacja udostępniana jest na pisemny wniosek wnioskodawcy
(zasady udostępniania dokumentacji oraz wzór wniosku i upoważnienia odpowiednio w poszczególnych
zakładkach)
Załączniki:
1. Lista badań histochemicznych w ZPiDL
2. Lista badań immunohistochemicznych (IHC) w ZPiDL
3. Pobieranie i zabezpieczenie oraz oznakowanie materiału do badania patomorfologicznego
4. Zlecenie badania patomorfologicznego
5. Transport materiału do badań patomorfologicznych
6. Udostępnienie dokumentacji w zakresie badań patomorfologicznych
7. Wzór wniosku o udostępnienie bloczków parafinowych/preparatów
histopatologicznych/cytologicznych
8. Wzór upoważnienia o udostępnienie bloczków parafinowych/preparatów
histopatologicznych/cytologicznych

