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Przechowywanie i utylizacja materiału tkankowego 

1.  Po opracowaniu materiału pooperacyjnego i pobraniu wycinków pozostały, niewykorzystany materiał tkankowy 
przenoszony jest do chłodni celem jego archiwizacji. 

2. Materiał przechowywany jest w temperaturze w zakresie 4-10ᵒC,  na półkach/regałach wg kolejności rejestracji. 

3.  W ZPiDL stałemu nadzorowi i monitorowaniu podlegają warunki przechowywania archiwizowanego materiału 
zgodnie z PR15.4_P19_F1_Rejestr temperatury chłodni. 

4. Każdy materiał tkankowy przechowywany jest w pojemniku transportowym w którym został dostarczony  
do badania, oznaczony danymi oraz unikatowym numerem pacjenta. 

5. Materiał przechowywany jest w szczelnie zamkniętym pojemniku wypełnionym utrwalaczem do momentu 
podjęcia decyzji o konieczności utylizacji, przez okres co najmniej 28 dni od dnia ustalenia rozpoznania 
patomorfologicznego, w tym wyniku badania pośmiertnego. 

6. W wyjątkowych sytuacjach lekarz specjalista patomorfolog może podjąć decyzję o długotrwałym 
przechowywaniu materiału do badań z ustalonym rozpoznaniem patomorfologicznym. 

7. Wskazany materiał tkankowy z pkt. 6. oznaczany jest komentarzem „nie wyrzucać” oraz odstawiony  
w wyznaczonym miejscu w chłodni. 

8. Za prawidłowe przechowywanie materiału tkankowego odpowiedzialny jest wyznaczony i przeszkolony 
pracownik ZPiDL wykonujący swoje obowiązki w zakresie porządkowania i/lub przygotowania materiału 
tkankowego do utylizacji. 

9. Po upływie co najmniej 28 dni od dnia ustalenia rozpoznania patomorfologicznego pracownik laboratoryjny ZPiDL 
sprawdza w systemie komputerowym listę zatwierdzonych wyników badań i wskazuje zakres materiałów do 
utylizacji dokonując wpisu w  PR15.4_P19_F2_Przygotowanie materiału tkankowego do utylizacji. 

10. Na podstawie PR15.4_P19_F2_Przygotowanie materiału tkankowego do utylizacji wyznaczony i przeszkolony 
pracownik ZPiDL kompletuje materiał tkankowy przeznaczony do utylizacji: 

a) sprawdza unikatowy numer badania na pojemniku transportowym, 
b) odkłada kolejno wskazane opakowania do pojemnika na odpady medyczne koloru czerwonego,  

po uzupełnieniu szczelnie zamyka pojemnik, 
c) uzupełnia naklejkę i przekazuje do utylizacji przygotowany materiał postępując zgodnie  

z PR 2_P5_IR2_Instrukcja postępowania z odpadami medycznymi, 
d) potwierdza podpisem przygotowanie materiału do utylizacji dokonując wpisu  

w PR15.4_P19_F2_Przygotowanie materiału tkankowego do utylizacji. 
 

 

 

 


