
ДИЈАГНОСТИЧКИ
ЛАБОРАТОРИИ

ОБ 5.4.2-1

ДИЈАГНОСТИЧКИ ЛАБОРАТОРИИ

ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ХИСТОПАТОЛОГИЈА  
И ЦИТОЛОГИЈА



2



3

ДИЈАГНОСТИЧКИ ЛАБОРАТОРИИ ................................................................6

Мултидисциплинарен пристап за најдобри резултати ......................7
Нашиот тим ................................................................................................ 8
Биохемиска лабораторија ..................................................................... 12

Технологии ................................................................................................. 14
Методи на испитување .............................................................................. 16
Kритериуми за прием и одбивање примероци за анализа ................... 46
Фактори кои влијаат на резултатите од анализите ................................ 46

Имунохематолошка (трансфузиолошка) лабораторија .................... 50
Технологии ................................................................................................. 52
Методи на испитување .............................................................................. 54
Трансфузиолошка амбуланта .................................................................. 55
Критериуми за прием и одбивање на примероци за анализа ............. 55

Лабораторија за микробиологија и паразитологија ......................... 56
Технологии ....................................................................................................58
Методи на испитување ...................................................................... 60
Критериуми за прием и одбивање примероци за анализа ....................67

Лабораторија за генетика и молекуларна дијагностика .................. 70
Технологии ....................................................................................... 72
Методи на испитување ...................................................................... 74
Критериуми за прием и одбивање на примероци за анализа ...............75

ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ХИСТОПАТОЛОГИЈА И ЦИТОЛОГИЈА ........................76
Нашиот тим .............................................................................................. 78
Технологии ............................................................................................... 80
Методи на испитување ........................................................................... 82
Критериуми за прием и одбивање примероци за анализа ................ 84





5



6



Добиените резултати се користат во дијагностика и лекување на пациентите. Високопрофесионалниот 
тим на доктори, биолози, биохемичари и лабораториски техничари ги изведуваат тестовите на современи 
лабораториски инструменти, кои се неопходни за да се обезбедат сигурни и точни резултати. Лабораториите 
соработуваат со останатиот медицински тим во Клиничката болница „Аџибадем Систина“, со што се обезбедува 
мултидисциплинарен пристап со кој се добиваат најдобри резултати во лекувањето на пациентите. Во рутинската 
работа одделот Дијагностички лаборатории и одделот - Лабораторија за хистопатологија и цитологија се под 
континуирана надворешна контрола на квалитет на акредитирани институции. Истите се акредитирани согласно 
меѓународно признаениот стандард  MKC EN ISO 15189:2013, што е потврда за исполнување на посебните барања 
за квалитет и компетентност на медицински лаборатории. Во опсегот на акредитацијата влегуваат биохемиски, 
хематолошки, имунолошки, коагулациски и тестирања на размена на гасови во биолошки примероци од хумано 
потекло; микробиолошко тестирање на клинички хумани примероци, клинички нехумани примероци и на нежива 
средина; имунохистохемиска, хистопатолошка и цитолошка анализа на примероци од ткива и телесни течности.

МУЛТИДИСЦИПЛИНАРЕН 
ПРИСТАП ЗА НАЈДОБРИ РЕЗУЛТАТИ



НАШИОТ ТИМ



Д-р Биљана Ќурчиќ
Доктор специјалист по микробиологија
Медицински факултет завршила во 1998 година на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ 
во Скопје. Специјализација по микробиологија и паразитилогија завршила во 2006 година 
на истиот факултет. Од 1999 до 2010 година работeла на Институтот за микробиологија 
и паразитологија на Медицинскиот факултет, а од 2008 до 2010 година е раководител 
на Лабораторијата за уринарни инфекции на истиот институт. Во 2009 година работе-
ла во лабораторијата за молекуларна микробиологија на Кралскиот колеџ во Лондон. 
Член е на Европската асоцијација на микробиолози, како и Европската асоцијација на 
инфективни болести.  Д-р Биљана Ќурчиќ од 2010 година е дел од медицинскиот тим на 
Клиничката болница „Аџибадем Систина“.

Д-р Нинослав Вељановски
Доктор специјалист по трансфузиологија 
Медицински факултет завршил во 1977 год. На Универзитетот  “Св. Кирил и Методиј” во 
Скопје. Специјализација по трансфузиологија завршил во 1984 год. на истиот факултет. 
Од 1979 год до 2017год. работел на Институтот за трансфузиологија на Република 
Македонија. Од 1992 год. е раководител на Одделението за продукција на крвни продукти 
во ИТМ- Скопје. Од 1985 е учесник и координатор во продукцијата на хуман албумин 
со методата- јоноизменувачка хроматографија и гел филтрација до 2015 год. Член е на 
Здружението на трансфузиолози на РМ. Д-р Нинослав Вељановски од 2018 год. е дел од 
медицинскиот тим на Клиничката Болница Аџибадем Систина.

Прим. Д-р Виолета Дирјанска- Филипче
Шеф на оддел- Дијагностички лаборатории

Доктор специјалист по медицинска биохемија 
Медицински факултет завршила во 1979 година на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во 
Скопје. Специјализација по медицинска биохемија завршила во 1985 година на истиот фа-
култет. Од 1981 година работела на Институтот по медицинска биохемија при Медицинскиот 
факултет во Скопје. Од 1982 до 1985 работела во Воената болница во Скопје, а од 1986 до 
2007 работела како специјалист по биохемија и раководител на Биохемиската лабораторија 
при Клиниката за хируршки болести. Во периодот од 2007 до 2015 била раководител на Хи-
руршкиот оддел при ЈЗУ Институтот за клиничка биохемија. Член е на Здружение на лекари 
специјалисти по медицинска биохемија, кое е член на BCLF, на EFLM и на IFCC. Д-р Виолета 
Филипче од 2015 година е дел од медицинскиот тим на Клиничката болница „Аџибадем Систина“.

 Дијагностички лаборатории
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М-р Елизабета Ивановска
Дипломиран биолог
Магистер на биолошки науки - молекуларна биологија 

Природно-математичкиот факултет завршила во 2005 година на Институтот по Биологија 
при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје. Магистрирала на биолошки науки –  
молекуларна биологија во 2013 година на истиот факултет. Член е на Европската цитогенет-
ска асоцијација. Од 2006-2010 година работела во Специјалната болница за гинекологија и 
акушерство „Мала Богородица“. М-р Елизабета Ивановска од 2010 година е дел од медицин-
скиот тим на Клиничката болница „Аџибадем Систина“.

Д-р Маринела Василевска
Дипломиран инженер по биологија
Доктор на биолошки науки - хумана генетика

Природно-математички факултет завршила во 1998 година на Институтот по биологија при 
Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје. Магистрирала во 2005 година, а во 2014 
докторирала по биолошки науки - хумана генетика на истиот факултет. Член е на Европска-
та цитогенетска асоцијација и Македонското друштво за хумана генетика. Од 1999 до 2000 
година работела како демонстратор по предметот генетика на Институтот по биологија, а во 
2001 година стажирала на Институтот за неврогенетика, Орлеанс, Франција. Од 2002 година 
работела во Специјалната болница за гинекологија и акушерство „Мала Богородица“. Д-р 
Маринела Василевска од 2010 година е дел од медицинскиот тим на Клиничката болница 
„Аџибадем Систина“.

НАШИОТ ТИМ  |  Дијагностички лаборатории

Наташа Чокревска Зографска
Дипломиран инженер по биологија - биохемиско-физиолошка насока

Дипломирала во 1989 година на Природно-математички факултет на Универзитетот  
„Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, на Институт по биологија, насока биохемија-физиологија.
Од 1991 до 2001 година работела на Институтот за клиничка биохемија при Клинички цен-
тар Скопје. Во периодот од 2001 до 2010 ја раководела Биохемиската лабораторија во Спе-
цијалната болница за гинекологија и акушерство „Мала Богородица“. 
Член е на Македонското Биолошко Друштво и на Македонското Здружение за Лаборатори-
ска Медицина и Наука. Наташа Чокревска Зографска од 2010 година е дел од медицинскиот 
тим на Клиничката болница „Аџибадем Систина“.
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М-р Среќко Рајовски
Магистер по биологија - молекуларна биологија и физиологија 

Дипломирал 2013 година на Природно-математички факултет при Универзитетот ,,Св. 
Кирил и Методиј‘‘ во Скопје на Институт по биологија, насока биологија - биохемија 
и физиологија. Во 2016 година магистрирал на Универзитетот во Белград - Биолошки 
факултет, насока биологија-молекуларна биологија и физиологија. М-р Среќко Рајов-
ски од 2013 година е дел од стручниот тим на Клиничка болница „Аџибадем Систина”.

Катерина Стојановска
Дипломиран инженер по биологија - биохемиско-физиолошка насока

Природно-математички факултет завршила во 2011 година на Институтот по биологија, 
биохемиско-физиолошка насока при Универзитетот ,,Св.Кирил и Методиј“‚ во Скопје. 
Од 2015 година е дел од медицинскиот тим на Клиничката болница „Аџибадем Систина“.

М-р Даниела Стеваноска 
Дипломиран инженер по хемија - аналитичка биохемија 
Магистер по биолошки науки - биохемиско-физиолошка насока  

Дипломирала 2009 година на Природно-математички факултет при Универзитетот ,,Св. 
Кирил и Методиј‘‘ во Скопје, на Институтот за хемија, насока аналитичка биохемија. Ма-
гистрирала 2014 година на истиот факултет на Институтот за биологија, насока биохе-
миско - физиолошка. М-р Даниела Стеваноска од 2010 година е дел од медицинскиот 
тим на Клиничката болница „Аџибадем Систина“.

11



12



БИОХЕМИСКА ЛАБОРАТОРИЈА
Концептот и организацијата на Биохемиската лабораторија е поставен во 2001 година за потребите на болницата 
„Мала Богородица”, и истиот е континуирано развиван и надградуван во рамките на Одделот дијагностички 
лаборатории. Биохемиската лабораторија нуди широк спектар рутински и специјализирани лабораториски 
анализи кои се испитуваат во крв, урина и други телесни течности. Сите методи за мерењата на поедините 
анализи се дефинирани од IFCC, Интернационалната федерација за клиничка хемија, стандардизирани според 
протоколите на CLIA (Clinical laboratory Improvement Amendments) усогласени според критериумите зададени од 
WHO, Светската здравствена организација, и одобрени од FDA, Асоцијацијата за примена на храна и лекови.

Биохемиската лабораторија секојдневно учествува во програми за меѓулабораториска споредба на контролата на 
квалитетот за сите анализи, како и во надворешни програми за контролата на квалитетот EQAS. Со тоа се обезбедува 
сигурност и безбедност за секој издаден резултат.
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ТЕХНОЛОГИИ
БИОХЕМИСКА ЛАБОРАТОРИЈА
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БИОХЕМИСКА ЛАБОРАТОРИЈА

НАЗИВ НА ОПРЕМА МЕТОД

Биохемиски анализатор Siemens Dimension EXL 200
Спектрофотометрија, Турбидиметрија, Јон-селективна 
потенциометрија

Elecsys 2010 Електро-хемилуминесценција

Siemens ADVIA Centaur XPT Хемилуминесценција

SYSMEX XE-2100 Хидро-динамично фокусирање и проточна цитометрија

SYSMEX XS-1000i Хидро-динамично фокусирање и проточна цитометрија

Monitor V 20 Таложење на еритроцитите

URISYS 1100 Биохемиска метода на сува хемија

Eschweiler Combi Line Јон-селективна потенциометрија

Siemens Behring BFT II Коагулација

SYSMEX CA600 Коагулација 

CoaguChek ROCHE Коагулација со Тромбопластин и мерење на електрохемиски сигнал

Accuchek ROCHE Електропотенциометрија, мерење на електрохемиски сигнал

Микроскоп Olympus CX23 Микроскопирање

Апарат за дејонизација на вода Werner R06 Plus Јонизирачка осмоза

Центрифуга Techtnica Користење на центрифугална сила

Центрифуга NUVE NF - 800 Користење на центрифугална сила

Центрифуга NUVE NF - 800 R Користење на центрифугална сила

Vortex DragonLab Користење на сила на осцилација за мешање на течности

| Дијагностички лаборатории |
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ИМЕ НА АНАЛИЗА НАЧИН И ВРЕМЕ НА 
ЗЕМАЊЕ ПРИМЕРОК

ТИП НА 
ПРИМЕРОК МЕТОД ИНСТРУМЕНТ

ВРЕМЕ НА 
ИЗДАВАЊЕ 
РЕЗУЛТАТ

ХЕМАТОЛОГИЈА

Крвна слика 
7-диференцијална

Наутро, или во тек на денот, 
по 3-4 часа по оброк EDTA полна крв FLOW SYSMEX XE-2100 Истиот ден, 

по 1 час

Крвна размаска Според совет на Доктор EDTA полна крв Боење по May-Grunwald OCTAVIA

Истиот ден, 
наодот 

зависи од Др 
Хаџи-Пецова

Седиментација на 
еритроцитите

Наутро, или во тек на денот, 
по 3-4 часа по оброк

EDTA крв со 
цитрат со црно 

капаче
Стварање на Rouleaux MONITOR V20 Истиот ден, 

по 2 часа

КРВНИ ГАСОВИ

Гасни анализи, Артериска 
крв

Според совет на Доктор, по 
15 минути смирено дишење

Полна крв со 
Хепарин во шприц Потенциометрија Combi Line 

Eschweiller
Истиот ден 

-ИТНО

Гасни анализи, Капиларна 
крв

Според совет на Доктор, по 
15 минути смирено дишење

Полна крв во 
хепаринизирана 

капилара

Потенциометрија Combi Line 
Eschweiller

Истиот ден 
-ИТНО

Гасни анализи, Папочник, 
артериска крв Според совет на Доктор

Полна крв во 
хепаринизирана 

капилара
Потенциометрија Combi Line 

Eschweiller
Истиот ден 

-ИТНО

Вадење на крв и биолошки 
материјал / Истиот ден

АНАЛИЗА НА УРИНА

Биохемиска и анализа на 
седимент на урината

Прва утринска урина, среден 
млаз Свежа Урина Фотометрија URISYS 1100 

ROCHE
Истиот ден, 

по 2 часа

Скрининг Тест за 
злоупотреба на дроги

Дневен примерок, најскоро по 
сомнителен момент Свежа Урина Имунохроматографија Мануелно Истиот ден, 

по 1 час

КВАНТИТАТИВНА АНАЛИЗА НА УРИНА

Анализа на дневен примерок на урина

Микроалбумин во прва 
утринска урина

Прва утринска урина, среден 
млаз Свежа Урина Labmed 9 дена *

Амилаза во дневен 
примерок на урина Дневен примерок урина Свежа Урина Фотометрија Siemens Dimension 

EXL 200
Истиот ден 
по 3 часа

Креатинин Клиренс Според совет на Доктор Свежа Урина Фотометрија Siemens Dimension 
EXL 200

Истиот ден 
по 3 часа

МЕТОДИ НА ИСПИТУВАЊЕ

БИОХЕМИСКА ЛАБОРАТОРИЈА
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ИМЕ НА АНАЛИЗА НАЧИН И ВРЕМЕ НА 
ЗЕМАЊЕ ПРИМЕРОК

ТИП НА 
ПРИМЕРОК МЕТОД ИНСТРУМЕНТ

ВРЕМЕ НА 
ИЗДАВАЊЕ 
РЕЗУЛТАТ

Креатинин Клиренс - за 
деца Според совет на Доктор Урина - не треба Фотометрија Siemens Dimension 

EXL 200
Истиот ден 
по 3 часа

Креатинин во дневен 
примерок урина Дневен примерок урина Свежа Урина Фотометрија Siemens Dimension 

EXL 200
Истиот ден 
по 3 часа

Јод во урина 13 дена *

Анализа на 24-часовна урина

Протеини во 24-часовна 
урина Се собира според процедура 24-часовна урина Фотометрија Siemens Dimension 

EXL 200
Истиот ден 
по 3 часа

Уреа во 24-часовна урина Се собира според процедура 24-часовна урина Фотометрија Siemens Dimension 
EXL 200

Истиот ден 
по 3 часа

Креатинин во 24-часовна 
урина Се собира според процедура 24-часовна урина Фотометрија Siemens Dimension 

EXL 200
Истиот ден 
по 3 часа

Мочна киселина во 
24-часовна урина Се собира според процедура 24-часовна урина Фотометрија Siemens Dimension 

EXL 200
Истиот ден 
по 3 часа

Натриум (Na) во 24-часовна 
урина Се собира според процедура 24-часовна урина Потенциометрија Siemens Dimension 

EXL 200
Истиот ден 
по 3 часа

Калиум (К) во 24-часовна 
урина Се собира според процедура 24-часовна урина Потенциометрија Siemens Dimension 

EXL 200
Истиот ден 
по 3 часа

Хлориди (Cl) во 24-часовна 
урина Се собира според процедура 24-часовна урина Потенциометрија Siemens Dimension 

EXL 200
Истиот ден 
по 3 часа

Калциум (Ca) во 24-часовна 
урина Се собира според процедура 24-ч. урина со 

HCL Фотометрија Siemens Dimension 
EXL 200

Истиот ден 
по 3 часа

Неоргански Фосфати во 
24-часовна урина Се собира според процедура 24-часовна урина Фотометрија Siemens Dimension 

EXL 200
Истиот ден 
по 3 часа

Магнезиум (Мg) во 
24-часовна урина Се собира според процедура 24-ч. урина со 

HCL Фотометрија Siemens Dimension 
EXL 200

Истиот ден 
по 3 часа

Бакар во 24-часовна урина Се собира според процедура 24-ч. урина со 
HCL Labmed 8 дена *

Cortisol 24-h urine Се собира според процедура 24-ч. урина со 
CH3COOH Labmed 8 дена *

Ванил-Манделична 
киселина (VMA) Се собира според процедура 24-ч. урина со 

HCL Labmed 9 дена *

Метанефрини Се собира според процедура 24-ч. урина со 
HCL Labmed 15 дена *

5-Hydroxyindoleacetic acid 
(5-HIAA) Се собира според процедура 24-ч. урина со 

HCL Labmed 15 дена *

| Дијагностички лаборатории |
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ИМЕ НА АНАЛИЗА НАЧИН И ВРЕМЕ НА 
ЗЕМАЊЕ ПРИМЕРОК

ТИП НА 
ПРИМЕРОК МЕТОД ИНСТРУМЕНТ

ВРЕМЕ НА 
ИЗДАВАЊЕ 
РЕЗУЛТАТ

ХЕМАТОЛОГИЈА

Крвна слика 
7-диференцијална

Наутро, или во тек на денот, 
по 3-4 часа по оброк EDTA полна крв FLOW SYSMEX XE-2100 Истиот ден, 

по 1 час

Крвна размаска Според совет на Доктор EDTA полна крв Боење по May-Grunwald OCTAVIA

Истиот ден, 
наодот 

зависи од Др 
Хаџи-Пецова

Седиментација на 
еритроцитите

Наутро, или во тек на денот, 
по 3-4 часа по оброк

EDTA крв со 
цитрат со црно 

капаче
Стварање на Rouleaux MONITOR V20 Истиот ден, 

по 2 часа

КРВНИ ГАСОВИ

Гасни анализи, Артериска 
крв

Според совет на Доктор, по 
15 минути смирено дишење

Полна крв со 
Хепарин во шприц Потенциометрија Combi Line 

Eschweiller
Истиот ден 

-ИТНО

Гасни анализи, Капиларна 
крв

Според совет на Доктор, по 
15 минути смирено дишење

Полна крв во 
хепаринизирана 

капилара

Потенциометрија Combi Line 
Eschweiller

Истиот ден 
-ИТНО

Гасни анализи, Папочник, 
артериска крв Според совет на Доктор

Полна крв во 
хепаринизирана 

капилара
Потенциометрија Combi Line 

Eschweiller
Истиот ден 

-ИТНО

Вадење на крв и биолошки 
материјал / Истиот ден

АНАЛИЗА НА УРИНА

Биохемиска и анализа на 
седимент на урината

Прва утринска урина, среден 
млаз Свежа Урина Фотометрија URISYS 1100 

ROCHE
Истиот ден, 

по 2 часа

Скрининг Тест за 
злоупотреба на дроги

Дневен примерок, најскоро по 
сомнителен момент Свежа Урина Имунохроматографија Мануелно Истиот ден, 

по 1 час

КВАНТИТАТИВНА АНАЛИЗА НА УРИНА

Анализа на дневен примерок на урина

Микроалбумин во прва 
утринска урина

Прва утринска урина, среден 
млаз Свежа Урина Labmed 9 дена *

Амилаза во дневен 
примерок на урина Дневен примерок урина Свежа Урина Фотометрија Siemens Dimension 

EXL 200
Истиот ден 
по 3 часа

МЕТОДИ НА ИСПИТУВАЊЕ

БИОХЕМИСКА ЛАБОРАТОРИЈА
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ИМЕ НА АНАЛИЗА НАЧИН И ВРЕМЕ НА 
ЗЕМАЊЕ ПРИМЕРОК

ТИП НА 
ПРИМЕРОК МЕТОД ИНСТРУМЕНТ

ВРЕМЕ НА 
ИЗДАВАЊЕ 
РЕЗУЛТАТ

Креатинин Клиренс Според совет на Доктор Свежа Урина Фотометрија Siemens Dimension 
EXL 200

Истиот ден 
по 3 часа

Креатинин Клиренс - за 
деца Според совет на Доктор Урина - не треба Фотометрија Siemens Dimension 

EXL 200
Истиот ден 
по 3 часа

Креатинин во дневен 
примерок урина Дневен примерок урина Свежа Урина Фотометрија Siemens Dimension 

EXL 200
Истиот ден 
по 3 часа

Јод во урина 13 дена *

Анализа на 24-часовна урина

Протеини во 24-часовна 
урина Се собира според процедура 24-часовна урина Фотометрија Siemens Dimension 

EXL 200
Истиот ден 
по 3 часа

Уреа во 24-часовна урина Се собира според процедура 24-часовна урина Фотометрија Siemens Dimension 
EXL 200

Истиот ден 
по 3 часа

Креатинин во 24-часовна 
урина Се собира според процедура 24-часовна урина Фотометрија Siemens Dimension 

EXL 200
Истиот ден 
по 3 часа

Мочна киселина во 
24-часовна урина Се собира според процедура 24-часовна урина Фотометрија Siemens Dimension 

EXL 200
Истиот ден 
по 3 часа

Натриум (Na) во 24-часовна 
урина Се собира според процедура 24-часовна урина Потенциометрија Siemens Dimension 

EXL 200
Истиот ден 
по 3 часа

Калиум (К) во 24-часовна 
урина Се собира според процедура 24-часовна урина Потенциометрија Siemens Dimension 

EXL 200
Истиот ден 
по 3 часа

Хлориди (Cl) во 24-часовна 
урина Се собира според процедура 24-часовна урина Потенциометрија Siemens Dimension 

EXL 200
Истиот ден 
по 3 часа

Калциум (Ca) во 24-часовна 
урина Се собира според процедура 24-ч. урина со 

HCL Фотометрија Siemens Dimension 
EXL 200

Истиот ден 
по 3 часа

Неоргански Фосфати во 
24-часовна урина Се собира според процедура 24-часовна урина Фотометрија Siemens Dimension 

EXL 200
Истиот ден 
по 3 часа

Магнезиум (Мg) во 
24-часовна урина Се собира според процедура 24-ч. урина со 

HCL Фотометрија Siemens Dimension 
EXL 200

Истиот ден 
по 3 часа

Бакар во 24-часовна урина Се собира според процедура 24-ч. урина со 
HCL Labmed 8 дена *

Cortisol 24-h urine Се собира според процедура 24-ч. урина со 
CH3COOH Labmed 8 дена *

Ванил-Манделична 
киселина (VMA) Се собира според процедура 24-ч. урина со 

HCL Labmed 9 дена *

| Дијагностички лаборатории |
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ИМЕ НА АНАЛИЗА НАЧИН И ВРЕМЕ НА 
ЗЕМАЊЕ ПРИМЕРОК

ТИП НА 
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ВРЕМЕ НА 
ИЗДАВАЊЕ 
РЕЗУЛТАТ

Метанефрини Се собира според процедура 24-ч. урина со 
HCL Labmed 15 дена *

5-Hydroxyindoleacetic acid 
(5-HIAA) Се собира според процедура 24-ч. урина со 

HCL Labmed 15 дена *

Катехоламини - Catecho-
lamines, Urine (Adrenaline, 
Noradrenaline, Dopamine)

Се собира според процедура 24-ч. урина со 
HCL Labmed 15 дена *

Алдостерон во урина Се собира според процедура 24-ч. урина со 
HCL Labmed 15 дена *

Хемиска анализа на камче 
од бубрег Камче од бубрег Камче од бубрег Labmed 15 дена *

Волумен на 24-часовна 
урина / 24-часовна урина /

ГЛУЦИДЕН СТАТУС

Глукоза, на гладно Крв земена наутро,  по 12 - 14 
часа ноќно гладување

Серум или 
хепарин плазма 
со гел бариера

Фотометрија Siemens Dimension 
EXL 200

Истиот ден 
по 3 часа

Гликемија капиларно Според совет на Доктор Капиларна крв Електропотенциометрија Accuchek ROCHE Истиот ден 
по 3 часа

Предизвикувачки тест 50 
г.(GCT) Според совет на Доктор Капиларна крв Електропотенциометрија Accuchek ROCHE Истиот ден 

по 3 часа

Предизвикувачки тест 75 
г.(GCT) Според совет на Доктор Капиларна крв Електропотенциометрија Accuchek ROCHE Истиот ден 

по 3 часа

Тест за толеранција на 
глукоза, ОГТТ, 50 г. Според совет на Доктор

Серум или 
хепарин плазма 
со гел бариера

Фотометрија Siemens Dimension 
EXL 200

Истиот ден 
по 3 часа

Тест за толеранција на 
глукоза, ОГТТ, 75 г. Според совет на Доктор

Серум или 
хепарин плазма 
со гел бариера

Фотометрија Siemens Dimension 
EXL 200

Истиот ден 
по 3 часа

Тест за толеранција на 
глукоза, ОГТТ, 100 г. Според совет на Доктор

Серум или 
хепарин плазма 
со гел бариера

Фотометрија Siemens Dimension 
EXL 200

Истиот ден 
по 3 часа

Тест за толеранција 
на глукоза, ОГТТ, со 
Инсулинемија

Според совет на Доктор
Серум или 

хепарин плазма 
со гел бариера

Фотометрија Siemens Dimension 
EXL 200 3 дена *

Гликолиран Хемоглобин, 
HbA1c Според совет на Доктор EDTA полна крв Турбидиметрија Siemens Dimension 

EXL 200
Истиот ден 
по 3 часа

МЕТОДИ НА ИСПИТУВАЊЕ

БИОХЕМИСКА ЛАБОРАТОРИЈА
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ИМЕ НА АНАЛИЗА НАЧИН И ВРЕМЕ НА 
ЗЕМАЊЕ ПРИМЕРОК

ТИП НА 
ПРИМЕРОК МЕТОД ИНСТРУМЕНТ

ВРЕМЕ НА 
ИЗДАВАЊЕ 
РЕЗУЛТАТ

СПЕЦИФИЧНИ ПРОТЕИНИ

CRP Според совет на Доктор
Серум или 

хепарин плазма 
со гел бариера

Турбидиметрија Siemens Dimension 
EXL 200

Истиот ден 
по 2 часа

ASLO Според совет на Доктор
Серум или 

хепарин плазма 
со гел бариера

Турбидиметрија Siemens Dimension 
EXL 200

Истиот ден 
по 2 часа

Комплемент Ц3 (C3) Крв земена наутро,  по 12 - 14 
часа ноќно гладување

Серум или 
хепарин плазма 
со гел бариера

Labmed 9 дена *

Комплемент Ц4 (C4) Крв земена наутро,  по 12 - 14 
часа ноќно гладување

Серум или 
хепарин плазма 
со гел бариера

Labmed 9 дена *

Имуноглобулин А (IgA) Крв земена наутро,  по 12 - 14 
часа ноќно гладување

Серум или 
хепарин плазма 
со гел бариера

Labmed 7 дена *

Имуноглобулин Г (IgG) Крв земена наутро,  по 12 - 14 
часа ноќно гладување

Серум или 
хепарин плазма 
со гел бариера

Labmed 7 дена *

Имуноглобулин М (IgM) Крв земена наутро,  по 12 - 14 
часа ноќно гладување

Серум или 
хепарин плазма 
со гел бариера

Labmed 7 дена *

Алфа 1 - Микро Глобулин Крв земена наутро,  по 12 - 14 
часа ноќно гладување Свежа Урина Labmed 17 дена *

Хаптоглобин Крв земена наутро,  по 12 - 14 
часа ноќно гладување Свежа Урина Labmed 8 дена *

Церулоплазмин Крв земена наутро,  по 12 - 14 
часа ноќно гладување

Серум или 
хепарин плазма 
со гел бариера

Labmed 7 дена *

Алфа 1- антитрипсин Крв земена наутро,  по 12 - 14 
часа ноќно гладување

Серум или 
хепарин плазма 
со гел бариера

Labmed 8 дена *

Трансферин Крв земена наутро,  по 12 - 14 
часа ноќно гладување

Серум или 
хепарин плазма 
со гел бариера

Labmed 9 дена *

| Дијагностички лаборатории |
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ВРЕМЕ НА 
ИЗДАВАЊЕ 
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Kappa-Ланци серум Крв земена наутро,  по 12 - 14 
часа ноќно гладување

Серум или 
хепарин плазма 
со гел бариера

Labmed 7 дена *

Kappa-Ланци урина Крв земена наутро,  по 12 - 14 
часа ноќно гладување Свежа Урина Labmed 7 дена *

Lambda-Ланци серум Крв земена наутро,  по 12 - 14 
часа ноќно гладување

Серум или 
хепарин плазма 
со гел бариера

Labmed 7 дена *

Lambda-Ланци урина Крв земена наутро,  по 12 - 14 
часа ноќно гладување Свежа Урина Labmed 7 дена *

а-1-Микроглобин Прва утринска урина, без 
физичка активност

Прва утринска 
урина, без 
физичка 

активност

Labmed 17 дена *

Комплемент C1q Крв земена наутро,  по 12 - 14 
часа ноќно гладување

Серум или 
хепарин плазма 
со гел бариера

Labmed 14 дена *

C1q Инхибитор на 
естеразата, Антиген

Крв земена наутро,  по 12 - 14 
часа ноќно гладување

Серум или 
хепарин плазма 
со гел бариера

Labmed 13 дена *

C1q Инхибитор на 
естеразната активност

Крв земена наутро,  по 12 - 14 
часа ноќно гладување

Серум или 
хепарин плазма 
со гел бариера

Labmed 13 дена *

ЕЛЕКТРОЛИТИ

Натриум (Na) Крв земена наутро,  по 12 - 14 
часа ноќно гладување

Серум или 
хепарин плазма 
со гел бариера

Потенциометрија Siemens Dimension 
EXL 200

Истиот ден 
по 3 часа

Калиум (К) Крв земена наутро,  по 12 - 14 
часа ноќно гладување

Серум или 
хепарин плазма 
со гел бариера

Потенциометрија Siemens Dimension 
EXL 200

Истиот ден 
-ИТНО

Хлориди (Cl) Крв земена наутро,  по 12 - 14 
часа ноќно гладување

Серум или 
хепарин плазма 
со гел бариера

Потенциометрија Siemens Dimension 
EXL 200

Истиот ден 
по 3 часа

Калциум (Ca) Крв земена наутро,  по 12 - 14 
часа ноќно гладување

Серум или 
хепарин плазма 
со гел бариера

Фотометрија Siemens Dimension 
EXL 200

Истиот ден 
по 3 часа

МЕТОДИ НА ИСПИТУВАЊЕ

БИОХЕМИСКА ЛАБОРАТОРИЈА
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Јонизиран Калциум (I-Ca) Крв земена наутро,  по 12 - 14 
часа ноќно гладување

Полна крв во 
хепаринизирана 

капилара
Потенциометрија Combi Line 

Eschweiller
Истиот ден 
по 3 часа

Фосфати, неоргански (P) Крв земена наутро,  по 12 - 14 
часа ноќно гладување

Серум или 
хепарин плазма 
со гел бариера

Фотометрија Siemens Dimension 
EXL 200

Истиот ден 
по 3 часа

Магнезиум (Мg) Крв земена наутро,  по 12 - 14 
часа ноќно гладување

Серум или 
хепарин плазма 
со гел бариера

Фотометрија Siemens Dimension 
EXL 200

Истиот ден 
по 3 часа

Серумско Железо Крв земена наутро,  по 12 - 14 
часа ноќно гладување

Серум или 
хепарин плазма 
со гел бариера

Фотометрија Siemens Dimension 
EXL 200

Истиот ден 
по 3 часа

Вкупен капацитет за 
врзување на Железо -TIBC

Крв земена наутро,  по 12 - 14 
часа ноќно гладување

Серум или 
хепарин плазма 
со гел бариера

Фотометрија Siemens Dimension 
EXL 200

Истиот ден 
по 3 часа

Незаситен капацитет за 
врзување на Железо (UIBC)

Крв земена наутро,  по 12 - 14 
часа ноќно гладување

Серум или 
хепарин плазма 
со гел бариера

Фотометрија Siemens Dimension 
EXL 200

Истиот ден 
по 3 часа

Заситеност на 
трансферинот

Крв земена наутро,  по 12 - 14 
часа ноќно гладување

Серум или 
хепарин плазма 
со гел бариера

Пресметка Истиот ден 
по 3 часа

Бикарбонати Labmed

ЕНЗИМИ

Алкална фосфатаза (АLP) Крв земена наутро,  по 12 - 14 
часа ноќно гладување

Серум или 
хепарин плазма 
со гел бариера

Фотометрија Siemens Dimension 
EXL 200

Истиот ден 
по 3 часа

Кисела фосфатаза (ACP) Крв земена наутро,  по 12 - 14 
часа ноќно гладување

Серум или 
хепарин плазма 
со гел бариера

Labmed 7 дена *

Аспартат 
аминотрансфераза (AST)

Крв земена наутро,  по 12 - 14 
часа ноќно гладување

Серум или 
хепарин плазма 
со гел бариера

Фотометрија Siemens Dimension 
EXL 200

Истиот ден 
по 3 часа

Аланин аминотрансфераза 
(АLТ)

Крв земена наутро,  по 12 - 14 
часа ноќно гладување

Серум или 
хепарин плазма 
со гел бариера

Фотометрија Siemens Dimension 
EXL 200

Истиот ден 
по 3 часа
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Креатин киназа (CK) Крв земена наутро,  по 12 - 14 
часа ноќно гладување

Серум или 
хепарин плазма 
со гел бариера

Фотометрија Siemens Dimension 
EXL 200

Истиот ден 
по 3 часа

Креатинин киназа-
изоензим-МБ (CK-MB)

Крв земена наутро,  по 12 - 14 
часа ноќно гладување

Серум или 
хепарин плазма 
со гел бариера

Фотометрија Siemens Dimension 
EXL 200

Истиот ден 
по 3 часа

Лактат Дехидрогеназа (LDH) Крв земена наутро,  по 12 - 14 
часа ноќно гладување

Серум или 
хепарин плазма 
со гел бариера

Фотометрија Siemens Dimension 
EXL 200

Истиот ден 
по 3 часа

Гама Глутамил 
Транспептидаза (GGT)

Крв земена наутро,  по 12 - 14 
часа ноќно гладување

Серум или 
хепарин плазма 
со гел бариера

Фотометрија Siemens Dimension 
EXL 200

Истиот ден 
по 3 часа

Холинестерази - панел Крв земена наутро,  по 12 - 14 
часа ноќно гладување

Серум или 
хепарин плазма 
со гел бариера

Фотометрија Siemens Dimension 
EXL 200

Истиот ден 
по 3 часа

Псеудохолинестераза (CHE) Крв земена наутро,  по 12 - 14 
часа ноќно гладување

Серум или 
хепарин плазма 
со гел бариера

Фотометрија Siemens Dimension 
EXL 200

Истиот ден 
по 3 часа

Дибукаински индекс Крв земена наутро,  по 12 - 14 
часа ноќно гладување

Серум или 
хепарин плазма 
со гел бариера

Фотометрија Siemens Dimension 
EXL 200

Истиот ден 
по 3 часа

Амилаза, серум Крв земена наутро,  по 12 - 14 
часа ноќно гладување

Серум или 
хепарин плазма 
со гел бариера

Фотометрија Siemens Dimension 
EXL 200

Истиот ден 
по 3 часа

Липаза Крв земена наутро,  по 12 - 14 
часа ноќно гладување

Серум или 
хепарин плазма 
со гел бариера

Фотометрија Siemens Dimension 
EXL 200

Истиот ден 
по 3 часа

Ангиотензинконвертирачки 
ензим (ACE) во серум

Крв земена наутро,  по 12 - 14 
часа ноќно гладување

Серум или 
хепарин плазма 
со гел бариера

Labmed 7 дена *

Ангиотензинконвертирачки 
ензим  (ACE) во CSF Според совет на Доктор CSF, Ликвор Labmed 7 дена *

Глукозо-6-Фосфат 
Дехидрогеназа

Крв земена наутро,  по 12 - 14 
часа ноќно гладување

Серум или 
хепарин плазма 
со гел бариера

Labmed 8 дена *

ЛИПИДЕН СТАТУС

Триглицериди Крв земена наутро,  по 12 - 14 
часа ноќно гладување

Серум или 
хепарин плазма 
со гел бариера

Фотометрија Siemens Dimension 
EXL 200

Истиот ден 
по 3 часа
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Вкупен Холестерол Крв земена наутро,  по 12 - 14 
часа ноќно гладување

Серум или 
хепарин плазма 
со гел бариера

Фотометрија Siemens Dimension 
EXL 200

Истиот ден 
по 3 часа

Холестерол (HDL) Крв земена наутро,  по 12 - 14 
часа ноќно гладување

Серум или 
хепарин плазма 
со гел бариера

Фотометрија Siemens Dimension 
EXL 200

Истиот ден 
по 3 часа

Холестерол (LDL) Крв земена наутро,  по 12 - 14 
часа ноќно гладување

Серум или 
хепарин плазма 
со гел бариера

Фотометрија Siemens Dimension 
EXL 200

Истиот ден 
по 3 часа

Холестерол (VLDL) Крв земена наутро,  по 12 - 14 
часа ноќно гладување

Серум или 
хепарин плазма 
со гел бариера

Фотометрија Siemens Dimension 
EXL 200

Истиот ден 
по 3 часа

Аполипопротеин А1 
(APO-A1)

Крв земена наутро,  по 12 - 14 
часа ноќно гладување

Серум или 
хепарин плазма 
со гел бариера

Labmed Labmed 7 дена *

Аполипопротеин Б (APO-B) Крв земена наутро,  по 12 - 14 
часа ноќно гладување

Серум или 
хепарин плазма 
со гел бариера

Labmed Labmed 7 дена *

Липопротеин(а) - Lp(a) Крв земена наутро,  по 12 - 14 
часа ноќно гладување

Серум или 
хепарин плазма 
со гел бариера

Labmed Labmed 7 дена *

ПРОТЕИНИ И ДЕГРАДАЦИОНИ ПРОДУКТИ

Вкупни Протеини Крв земена наутро,  по 12 - 14 
часа ноќно гладување

Серум или 
хепарин плазма 
со гел бариера

Фотометрија Siemens Dimension 
EXL 200

Истиот ден 
по 3 часа

Албумини Крв земена наутро,  по 12 - 14 
часа ноќно гладување

Серум или 
хепарин плазма 
со гел бариера

Фотометрија Siemens Dimension 
EXL 200

Истиот ден 
по 3 часа

Глобулини Крв земена наутро,  по 12 - 14 
часа ноќно гладување

Серум или 
хепарин плазма 
со гел бариера

Фотометрија Siemens Dimension 
EXL 200

Истиот ден 
по 3 часа

Вкупен Билирубин Крв земена наутро,  по 12 - 14 
часа ноќно гладување

Серум или 
хепарин плазма 
со гел бариера

Фотометрија Siemens Dimension 
EXL 200

Истиот ден 
по 3 часа

Директен Билирубин Крв земена наутро,  по 12 - 14 
часа ноќно гладување

Серум или 
хепарин плазма 
со гел бариера

Фотометрија Siemens Dimension 
EXL 200

Истиот ден 
по 3 часа
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Индиректен Билирубин Крв земена наутро,  по 12 - 14 
часа ноќно гладување

Серум или 
хепарин плазма 
со гел бариера

Фотометрија Siemens Dimension 
EXL 200

Истиот ден 
по 3 часа

Уреа Крв земена наутро,  по 12 - 14 
часа ноќно гладување

Серум или 
хепарин плазма 
со гел бариера

Фотометрија Siemens Dimension 
EXL 200

Истиот ден 
по 3 часа

уреа пред хемодијализа Крв земена наутро,  по 12 - 14 
часа ноќно гладување

Серум или 
хепарин плазма 
со гел бариера

Фотометрија Siemens Dimension 
EXL 200

Истиот ден 
по 3 часа

уреа од артериска линија (A) Крв земена наутро,  по 12 - 14 
часа ноќно гладување

Серум или 
хепарин плазма 
со гел бариера

Фотометрија Siemens Dimension 
EXL 200

Истиот ден 
по 3 часа

уреа од венска крвна 
линија (B)

Крв земена наутро,  по 12 - 14 
часа ноќно гладување

Серум или 
хепарин плазма 
со гел бариера

Фотометрија Siemens Dimension 
EXL 200

Истиот ден 
по 3 часа

уреа од арт. перниче на арт. 
крвна линија (C)

Крв земена наутро,  по 12 - 14 
часа ноќно гладување

Серум или 
хепарин плазма 
со гел бариера

Фотометрија Siemens Dimension 
EXL 200

Истиот ден 
по 3 часа

уреа по хемодијализа Крв земена наутро,  по 12 - 14 
часа ноќно гладување

Серум или 
хепарин плазма 
со гел бариера

Фотометрија Siemens Dimension 
EXL 200

Истиот ден 
по 3 часа

уреа пред втора 
хемодијализа

Крв земена наутро,  по 12 - 14 
часа ноќно гладување

Серум или 
хепарин плазма 
со гел бариера

Фотометрија Siemens Dimension 
EXL 200

Истиот ден 
по 3 часа

Креатинин Крв земена наутро,  по 12 - 14 
часа ноќно гладување

Серум или 
хепарин плазма 
со гел бариера

Фотометрија Siemens Dimension 
EXL 200

Истиот ден 
по 3 часа

Мочна киселина Крв земена наутро,  по 12 - 14 
часа ноќно гладување

Серум или 
хепарин плазма 
со гел бариера

Фотометрија Siemens Dimension 
EXL 200

Истиот ден 
по 3 часа

Амониум Крв земена наутро,  по 12 - 14 
часа ноќно гладување EDTA полна крв Фотометрија Siemens Dimension 

EXL 200
Истиот ден 

-ИТНО

Хомоцистеин Крв земена наутро,  по 12 - 14 
часа ноќно гладување EDTA полна крв Labmed Labmed 7 дена *

Хромогранин А Крв земена наутро,  по 12 - 14 
часа ноќно гладување

Серум или 
хепарин плазма 
со гел бариера

Labmed Labmed 7 дена *
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БИОЛОШКИ ТЕЧНОСТИ

Одредување на тип на 
телесна течност Според совет на Доктор Биолошка течност Фотометрија Siemens Dimension 

EXL 200
Истиот ден 
по 3 часа

Перикардијален пунктат - 
Биохемиско испитување Според совет на Доктор Перикардијална 

течност Фотометрија Siemens Dimension 
EXL 200

Истиот ден 
по 3 часа

Ликвор - Биохемиско 
испитување Според совет на Доктор CSF, Ликвор Фотометрија Siemens Dimension 

EXL 200
Истиот ден 
по 3 часа

Плеврален пунктат 
-Биохемиско испитување Според совет на Доктор Плеврална 

течност Фотометрија Siemens Dimension 
EXL 200

Истиот ден 
по 3 часа

Проценка на белодробна 
зрелост (Амнион) Според совет на Доктор Амнионска 

течност Фотометрија Siemens Dimension 
EXL 200

Истиот ден 
по 3 часа

Електрофореза на 
цереброспинална течност Според совет на Доктор CSF, Ликвор Labmed 12 дена *

БИОЛОШКИ ТЕЧНОСТИ

Такролимус (Tacrolimus)
Крв земена наутро, пред 

земање на следна доза од 
лекот

EDTA полна крв Labmed 7 дена *

Литиум (Li)
Крв земена наутро, пред 

земање на следна доза од 
лекот

Серум или 
хепарин плазма 
со гел бариера

Labmed 8 дена *

Валпроична киселина
Крв земена наутро, пред 

земање на следна доза од 
лекот

Серум  без гел 
бариера или EDTA 

плазма
Фотометрија Siemens Dimension 

EXL 200
Истиот ден 
по 3 часа

Ванкомицин
Крв земена наутро, пред 

земање на следна доза од 
лекот

Серум  без гел 
бариера или EDTA 

плазма
Фотометрија Siemens Dimension 

EXL 200
Истиот ден 
по 3 часа

Карбамазепин
Крв земена наутро, пред 

земање на следна доза од 
лекот

Серум или 
хепарин плазма 
со гел бариера

Labmed 8 дена *

Фенобарбитон
Крв земена наутро, пред 

земање на следна доза од 
лекот

Серум или 
хепарин плазма 
со гел бариера

Labmed 8 дена *

Erythropoietin
Крв земена наутро, пред 

земање на следна доза од 
лекот

Серум или 
хепарин плазма 
со гел бариера

Labmed 9 дена *
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КОАГУЛАЦИИ

INR во капиларна крв
Крв земена наутро, пред 

земање на следна доза од 
лекот

Капиларна крв Електропотенциометрија CoaguCheck 
ROCHE

Истиот ден 
-ИТНО

Акт. Парц. време на 
Тромбинот (aPTT)

Крв земена наутро, пред 
земање на следна доза од 

лекот
Цитратна плазма Коагулација SYSMEX CA660 Истиот ден 

по 2 часа

Протромбинско време (INR)
Крв земена наутро, пред 

земање на следна доза од 
лекот

Цитратна плазма Коагулација SYSMEX CA660 Истиот ден 
по 2 часа

Протромбинско време по 
Quick

Крв земена наутро, пред 
земање на следна доза од 

лекот
Цитратна плазма Коагулација SYSMEX CA660 Истиот ден 

по 2 часа

INR
Крв земена наутро, пред 

земање на следна доза од 
лекот

Цитратна плазма Коагулација SYSMEX CA660 Истиот ден 
по 2 часа

Тромбинско време (TT) Крв земена наутро,  по 12 - 14 
часа ноќно гладување Цитратна плазма Коагулација SYSMEX CA660 Истиот ден 

по 2 часа

Фибриноген  Крв земена наутро,  по 12 - 14 
часа ноќно гладување Цитратна плазма Коагулација SYSMEX CA660 Истиот ден 

по 2 часа

Д-Димер Крв земена наутро,  по 12 - 14 
часа ноќно гладување Цитратна плазма Турбидиметрија SYSMEX CA660 Истиот ден 

по 2 часа

Антитромбин III (AT III) Крв земена наутро,  по 12 - 14 
часа ноќно гладување Цитратна плазма Labmed 12 дена *

Лупус антикоагулант Крв земена наутро,  по 12 - 14 
часа ноќно гладување Цитратна плазма Labmed 8 дена *

Активност на Протеин С Крв земена наутро,  по 12 - 14 
часа ноќно гладување Цитратна плазма Labmed 12 дена *

Активност на Протеин Ц Крв земена наутро,  по 12 - 14 
часа ноќно гладување Цитратна плазма Labmed 12 дена *

ХОРМОНИ НА ФЕРТИЛИТЕТ

Фоликулостимулирачки 
хормон (FSH)

Крв земена наутро,  по 12 - 14 
часа ноќно гладување

Серум или 
хепарин плазма 
со гел бариера

Хемилуминесценција Siemens Advia 
Centaur

Истиот ден, 
од Сабота 

попл. и 
Недела резз 
во Понед до 

16 ч
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Фоликулостимулирачки 
хормон (FSH)

Крв земена наутро,  по 12 - 14 
часа ноќно гладување

Серум или 
хепарин плазма 
со гел бариера

Електро-
хемилуминесценција E 2010

Истиот ден, 
од Сабота 

попл. и 
Недела резз 
во Понед до 

16 ч

Лутеинизирачки хормон 
(LH) *

Крв земена наутро,  по 12 - 14 
часа ноќно гладување

Серум или 
хепарин плазма 
со гел бариера

Хемилуминесценција Siemens Advia 
Centaur

Истиот ден, 
* за IVF за 2 
часа (ИТНО)

Лутеинизирачки хормон 
(LH) *

Крв земена наутро,  по 12 - 14 
часа ноќно гладување

Серум или 
хепарин плазма 
со гел бариера

Електро-
хемилуминесценција E 2010

Истиот ден, 
* за IVF за 2 
часа (ИТНО)

Пролактин  (PRL) Крв земена наутро,  по 12 - 14 
часа ноќно гладување

Серум или 
хепарин плазма 
со гел бариера

Хемилуминесценција Siemens Advia 
Centaur

Истиот ден, 
од Сабота 

попл. и 
Недела резз 
во Понед до 

16 ч

Пролактин  (PRL) Крв земена наутро,  по 12 - 14 
часа ноќно гладување

Серум или 
хепарин плазма 
со гел бариера

Електро-
хемилуминесценција E 2010

Истиот ден, 
од Сабота 

попл. и 
Недела резз 
во Понед до 

16 ч

Естрадиол (Е2) * Крв земена наутро,  по 12 - 14 
часа ноќно гладување

Серум или 
хепарин плазма 
со гел бариера

Хемилуминесценција Siemens Advia 
Centaur

Истиот ден, 
* за IVF за 2 
часа (ИТНО)

Естрадиол (Е2) * Крв земена наутро,  по 12 - 14 
часа ноќно гладување

Серум или 
хепарин плазма 
со гел бариера

Електро-
хемилуминесценција E 2010

Истиот ден, 
* за IVF за 2 
часа (ИТНО)

Прогестерон (PROG) * Крв земена наутро,  по 12 - 14 
часа ноќно гладување

Серум или 
хепарин плазма 
со гел бариера

Хемилуминесценција Siemens Advia 
Centaur

Истиот ден, 
* за IVF за 2 
часа (ИТНО)

Вкупен Тестостерон Крв земена наутро,  по 12 - 14 
часа ноќно гладување

Серум или 
хепарин плазма 
со гел бариера

Електро-
хемилуминесценција E 2010

Истиот ден, 
од Сабота 

попл. и 
Недела резз 
во Понед до 

16 ч
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ЗЕМАЊЕ ПРИМЕРОК

ТИП НА 
ПРИМЕРОК МЕТОД ИНСТРУМЕНТ

ВРЕМЕ НА 
ИЗДАВАЊЕ 
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Слободен Тестостерон Крв земена наутро,  по 12 - 14 
часа ноќно гладување

Серум или 
хепарин плазма 
со гел бариера

Labmed 8 дена *

Биоактивен Тестостерон Крв земена наутро,  по 12 - 14 
часа ноќно гладување

Серум или 
хепарин плазма 
со гел бариера

Labmed 8 дена *

Секс хормон - врзувачки 
глобулин (SHBG)

Крв земена наутро,  по 12 - 14 
часа ноќно гладување

Серум или 
хепарин плазма 
со гел бариера

Labmed 8 дена *

Хуман Хорионски 
Гонадотропин (B-HCG)

Крв земена наутро,  по 12 - 14 
часа ноќно гладување

Серум или 
хепарин плазма 
со гел бариера

Хемилуминесценција Siemens Advia 
Centaur

Истиот ден 
-ИТНО

Тест за бременост во серум
Според совет на Доктор, 

Наутро, или во тек на денот, 
по 3-4 часа по оброк

Хепарин плазма 
без гел Имунохроматографија Мануелно Истиот ден 

по 1 час

Тест за бременост во урина Според совет на Доктор, прва 
утринска урина Свежа Урина Имунохроматографија Мануелно Истиот ден 

по 1 час

Анти Милериан хормон 
(AMH)

Крв земена наутро,  по 12 - 14 
часа ноќно гладување

Серум или 
хепарин плазма 
со гел бариера

Електро-
хемилуминесценција Е 2010

17-алфа-Хидрокси 
Прогестерон

Крв земена наутро,  по 12 - 14 
часа ноќно гладување

Серум или 
хепарин плазма 
со гел бариера

Labmed 9 дена *

Алдостерон во серум Крв земена наутро,  по 12 - 14 
часа ноќно гладување

Серум или 
хепарин плазма 
со гел бариера

Labmed 9 дена *

Андростендион Крв земена наутро,  по 12 - 14 
часа ноќно гладување

Серум или 
хепарин плазма 
со гел бариера

Labmed 9 дена *

Антидиуретичен хормон 
(ADH)

Крв земена наутро,  по 12 - 14 
часа ноќно гладување

Серум или 
хепарин плазма 
со гел бариера

Labmed 19 дена *

Гастрин Крв земена наутро,  по 12 - 14 
часа ноќно гладување

Серум или 
хепарин плазма 
со гел бариера

Labmed 19 дена *

Глукагон Крв земена наутро,  по 12 - 14 
часа ноќно гладување

Серум или 
хепарин плазма 
со гел бариера

Labmed 17 дена *
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Норадреналин во EDTA 
плазма

Крв земена наутро,  по 12 - 14 
часа ноќно гладување

Серум или 
хепарин плазма 
со гел бариера

Labmed 8 дена *

Ренин Крв земена наутро,  по 12 - 14 
часа ноќно гладување

Серум или 
хепарин плазма 
со гел бариера

Labmed 8 дена *

Соматомедин (IGF-1) Крв земена наутро,  по 12 - 14 
часа ноќно гладување

Серум или 
хепарин плазма 
со гел бариера

Labmed 9 дена *

Хормон на раст (Hgh)
Крв земена наутро, по 30 

минути мирување во седечка 
положба

Серум или 
хепарин плазма 
со гел бариера

Labmed 9 дена *

Адренокортикотропен 
хормон (ACTH)

Крв земена наутро, во ладна 
епрувета со EDTA EDTA полна крв Labmed  7 дена *

Кортизол
Крв земена наутро, по мирно 

спиење, или околу 16 ч 
попладне

Серум или 
хепарин плазма 
со гел бариера

Labmed 7 дена *

Дехидроепи Андростендион 
Сулфат (DHEA-s)

Крв земена наутро, по 12-14 
часа гладување

Серум или 
хепарин плазма 
со гел бариера

Хемилуминесценција Siemens Advia 
Centaur

Истиот ден, 
од Сабота 

попл. и 
Недела резз 
во Понед до 

16 ч

ОСТЕОПОРОЗА

Паратиреоиден хормон 
(PTH 1-84), биоактивен

Крв земена наутро,  по 12 - 14 
часа ноќно гладување

Серум или 
хепарин плазма 
со гел бариера

Хемилуминесценција Siemens Advia 
Centaur

Истиот ден, 
од Сабота 

попл. и 
Недела резз 
во Понед до 

16 ч

Остеокалцин (Osteocalcin) Крв земена наутро,  по 12 - 14 
часа ноќно гладување

Серум или 
хепарин плазма 
со гел бариера

Labmed 8 дена *

Beta-Crosslaps Крв земена наутро,  по 12 - 14 
часа ноќно гладување

Серум или 
хепарин плазма 
со гел бариера

Labmed 8 дена *

Витамин Д, 25-хидрокси 
(Vit-D 25-OH)

Крв земена наутро, пред 
земање на следната доза

Серум или 
хепарин плазма 
со гел бариера

Labmed 8 дена *
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РЕУМА

Реуматоиден фактор (RF) Крв земена наутро,  по 12 - 14 
часа ноќно гладување

Серум или 
хепарин плазма 
со гел бариера

Турбидиметрија Siemens Dimension 
EXL 200

Истиот ден 
по 3 часа

Антитела за Цикличен 
Цитрулизиран Пептид 
(anti-CCP)

Крв земена наутро,  по 12 - 14 
часа ноќно гладување

Серум или 
хепарин плазма 
со гел бариера

Labmed 8 дена *

Антинуклеарни антитела 
(ANA)

Крв земена наутро,  по 12 - 14 
часа ноќно гладување

Серум или 
хепарин плазма 
со гел бариера

Labmed 6 дена *

Анти Неутрофилни 
Цитоплазматски Антитела 
(ANCA)

Крв земена наутро,  по 12 - 14 
часа ноќно гладување

Серум или 
хепарин плазма 
со гел бариера

Labmed 9 дена *

Анти дс ДНА (Anti ds DNA) Крв земена наутро,  по 12 - 14 
часа ноќно гладување

Серум или 
хепарин плазма 
со гел бариера

Labmed 6 дена *

Анти-Фосфолипидни 
Антитела (AFA)

Крв земена наутро,  по 12 - 14 
часа ноќно гладување

Серум или 
хепарин плазма 
со гел бариера

Labmed 8 дена *

anti SS b Крв земена наутро,  по 12 - 14 
часа ноќно гладување

Серум или 
хепарин плазма 
со гел бариера

Labmed 8 дена *

anti SS-a Крв земена наутро,  по 12 - 14 
часа ноќно гладување

Серум или 
хепарин плазма 
со гел бариера

Labmed 8 дена *

АнтиТопоизомераза (anti 
SCL-70-ab)

Крв земена наутро,  по 12 - 14 
часа ноќно гладување

Серум или 
хепарин плазма 
со гел бариера

Labmed 8 дена *

Анти Бета-2-Гликопротеин, 
IgA

Крв земена наутро,  по 12 - 14 
часа ноќно гладување

Серум или 
хепарин плазма 
со гел бариера

Labmed 9 дена *

Анти Бета-2-Гликопротеин, 
IgG

Крв земена наутро,  по 12 - 14 
часа ноќно гладување

Серум или 
хепарин плазма 
со гел бариера

Labmed 9 дена *

Анти Бета-2-Гликопротеин, 
IgM

Крв земена наутро,  по 12 - 14 
часа ноќно гладување

Серум или 
хепарин плазма 
со гел бариера

Labmed 9 дена *
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ИМЕ НА АНАЛИЗА НАЧИН И ВРЕМЕ НА 
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ВРЕМЕ НА 
ИЗДАВАЊЕ 
РЕЗУЛТАТ

Антикардиолипински 
антитела, IgG

Крв земена наутро,  по 12 - 14 
часа ноќно гладување

Серум или 
хепарин плазма 
со гел бариера

Labmed 8 дена *

Антикардиолипински 
антитела, IgM

Крв земена наутро,  по 12 - 14 
часа ноќно гладување

Серум или 
хепарин плазма 
со гел бариера

Labmed 8 дена *

Анти-фосфолипидна 
антитела, IgG

Крв земена наутро,  по 12 - 14 
часа ноќно гладување

Серум или 
хепарин плазма 
со гел бариера

Labmed 9 дена *

Анти-фосфолипидна 
антитела, IgM

Крв земена наутро,  по 12 - 14 
часа ноќно гладување

Серум или 
хепарин плазма 
со гел бариера

Labmed 9 дена *

Комплемент C1q Крв земена наутро,  по 12 - 14 
часа ноќно гладување

Серум или 
хепарин плазма 
со гел бариера

Labmed 9 дена *

СЕПСА

ПроКалцитонин (PCT) Крв земена наутро,  по 12 - 14 
часа ноќно гладување

Серум или 
хепарин плазма 
со гел бариера

Хемилуминесценција Siemens Advia 
Centaur

Истиот ден 
по 3 часа

ХЕПАТИТ А

Антитела за Хепатитис А, 
ИгМ (anti-HAV IgM)

Крв земена наутро,  по 12 - 14 
часа ноќно гладување

Серум или 
хепарин плазма 
со гел бариера

Labmed 7 дена *

ХЕПАТИТ Б

Површински Антиген за 
Хепатит Б (HBsAg)

Крв земена наутро,  по 12 - 14 
часа ноќно гладување EDTA полна крв Хемилуминесценција Siemens Advia 

Centaur
Истиот ден 
по 3 часа

Површински Антиген за 
Хепатит Б (HBsAg)

Крв земена наутро,  по 12 - 14 
часа ноќно гладување EDTA полна крв Електро-

хемилуминесценција E 2010 Истиот ден 
по 3 часа

Антиген за јадрената 
обвивка на Хепатит Б 
(HBeAg)

Крв земена наутро,  по 12 - 14 
часа ноќно гладување EDTA полна крв Labmed 7 дена *

Антитела за јадрената 
обвивка на Хепатит Б 
(anti-Hbe)

Крв земена наутро,  по 12 - 14 
часа ноќно гладување EDTA полна крв Labmed 7 дена *

Антитела  против јадрото на 
Хепатит Б- IgM (anti-HBc-
IgM)

Крв земена наутро,  по 12 - 14 
часа ноќно гладување EDTA полна крв Labmed 7 дена *
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Вкупни антитела против 
јадрото на Хепатит Б 
(anti-HBc)

Крв земена наутро,  по 12 - 14 
часа ноќно гладување EDTA полна крв Хемилуминесценција Siemens Advia 

Centaur
Истиот ден 
по 3 часа

Антитела против површ. 
А-ген на Хепатит Б (anti-HBs)

Крв земена наутро,  по 12 - 14 
часа ноќно гладување EDTA полна крв Хемилуминесценција Siemens Advia 

Centaur
Истиот ден 
по 3 часа

ХЕПАТИТ Ц

Антитела против Хепатит Ц 
(anti-HCV)

Крв земена наутро,  по 12 - 14 
часа ноќно гладување

EDTA полна крв Хемилуминесценција
Siemens Advia 

Centaur
Истиот ден 
по 3 часа

Антитела против Хепатит Ц 
(anti-HCV)

Крв земена наутро,  по 12 - 14 
часа ноќно гладување

EDTA полна крв
Електро-

хемилуминесценција
E 2010

Истиот ден 
по 3 часа

ХИВ/СИДА

Комбиниран тест за  ХИВ-
Антитела (1-2)+п24 Антиген

Крв земена наутро,  по 12 - 14 
часа ноќно гладување EDTA полна крв Хемилуминесценција Siemens Advia 

Centaur
Истиот ден 
по 3 часа

Комбиниран тест за  ХИВ-
Антитела (1-2)+п24 Антиген

Крв земена наутро,  по 12 - 14 
часа ноќно гладување EDTA полна крв Електро-

хемилуминесценција E 2010 Истиот ден 
по 3 часа

ДИЈАБЕТ

Инсулин Крв земена наутро,  по 12 - 14 
часа ноќно гладување

Серум или 
хепарин плазма 
со гел бариера

Хемилуминесценција Siemens Advia 
Centaur 9 дена *

Ц-Пептид (C-Peptide) Крв земена наутро,  по 12 - 14 
часа ноќно гладување

Серум или 
хепарин плазма 
со гел бариера

Labmed 8 дена *

КАРДИОЛОШКИ АНАЛИЗИ

Тропонин - И (TnI) Крв земена наутро,  по 12 - 14 
часа ноќно гладување

Хепарин плазма 
со гел бариера Хемилуминесценција Siemens Advia 

Centaur
Истиот ден 

-ИТНО

Тропонин – T (TnT) Крв земена наутро,  по 12 - 14 
часа ноќно гладување

Хепарин плазма 
со гел бариера

Електро-
хемилуминесценција E 2010 Истиот ден 

-ИТНО

ХОРМОНИ НА ТИРЕОИДНА ЖЛЕЗДА

Тиреостимулирачки хормон 
(TSH)

Крв земена наутро,  по 12 - 14 
часа ноќно гладување

Серум или 
хепарин плазма 
со гел бариера

Хемилуминесценција Siemens Advia 
Centaur

Истиот ден 
по 3 часа
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ИЗДАВАЊЕ 
РЕЗУЛТАТ

Тиреостимулирачки хормон 
(TSH)

Крв земена наутро,  по 12 - 14 
часа ноќно гладување

Серум или 
хепарин плазма 
со гел бариера

Електро-
хемилуминесценција E 2010 Истиот ден 

по 3 часа

Вкупен Тетрајодтиронин (T4) Крв земена наутро,  по 12 - 14 
часа ноќно гладување

Серум или 
хепарин плазма 
со гел бариера

Хемилуминесценција Siemens Advia 
Centaur 9 дена *

Слободен Тетрајодтиронин 
(FT4)

Крв земена наутро,  по 12 - 14 
часа ноќно гладување

Серум или 
хепарин плазма 
со гел бариера

Хемилуминесценција Siemens Advia 
Centaur

Истиот ден 
по 3 часа

Слободен Тетрајодтиронин 
(FT4)

Крв земена наутро,  по 12 - 14 
часа ноќно гладување

Серум или 
хепарин плазма 
со гел бариера

Електро-
хемилуминесценција E 2010 Истиот ден 

по 3 часа

Вкупен Тријодтиронин (T3) Крв земена наутро,  по 12 - 14 
часа ноќно гладување

Серум или 
хепарин плазма 
со гел бариера

Хемилуминесценција Siemens Advia 
Centaur 9 дена *

Слободен Тријодтиронин 
(FT3)

Крв земена наутро,  по 12 - 14 
часа ноќно гладување

Серум или 
хепарин плазма 
со гел бариера

Хемилуминесценција Siemens Advia 
Centaur

Истиот ден 
по 3 часа

Слободен Тријодтиронин 
(FT3)

Крв земена наутро,  по 12 - 14 
часа ноќно гладување

Серум или 
хепарин плазма 
со гел бариера

Електро-
хемилуминесценција E 2010 Истиот ден 

по 3 часа

ТиреоГлобулин (TG) Крв земена наутро,  по 12 - 14 
часа ноќно гладување

Серум или 
хепарин плазма 
со гел бариера

Labmed 8 дена *

Антитела на ТиреоГлобулин 
(anti-TG)

Крв земена наутро,  по 12 - 14 
часа ноќно гладување

Серум или 
хепарин плазма 
со гел бариера

Хемилуминесценција Siemens Advia 
Centaur

Истиот ден, 
од Сабота 

попл. и 
Недела резз 
во Понед до 

16 ч

Тиреоидни Пероксидазни 
Антитела (anti-TPO)

Крв земена наутро,  по 12 - 14 
часа ноќно гладување

Серум или 
хепарин плазма 
со гел бариера

Хемилуминесценција Siemens Advia 
Centaur

Истиот ден, 
од Сабота 

попл. и 
Недела резз 
во Понед до 

16 ч

Tиреостимулирачки 
имуноглобулин, TSI

Крв земена наутро,  по 12 - 14 
часа ноќно гладување

Серум или 
хепарин плазма 
со гел бариера

Labmed
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АНЕМИЈА И ВИТАМИНИ

Феритин Крв земена наутро,  по 12 - 14 
часа ноќно гладување

Серум или 
хепарин плазма 
со гел бариера

Хемилуминесценција Siemens Advia 
Centaur

Истиот ден 
по 3 часа

Фолна киселина Крв земена наутро,  по 12 - 14 
часа ноќно гладување

Серум или 
хепарин плазма 
со гел бариера

Labmed 8 дена *

Витамин К, (Vit K) Крв земена наутро,  по 12 - 14 
часа ноќно гладување

Серум или 
хепарин плазма 
со гел бариера

Labmed 14 дена *

Витамин Б12, (Vit B12) Крв земена наутро,  по 12 - 14 
часа ноќно гладување

Серум или 
хепарин плазма 
со гел бариера

Labmed 7 дена *

Калцитонин (Calcitonin) Крв земена наутро,  по 12 - 14 
часа ноќно гладување

Серум или 
хепарин плазма 
со гел бариера

Labmed 9 дена *

Витамин Б6 (Pyridoxal 
Phosphate)

Крв земена наутро,  по 12 - 14 
часа ноќно гладување

Серум или 
хепарин плазма 
со гел бариера

Labmed 9 дена *

СПЕЦИФИЧНИ АНТИТЕЛА

Антитела за Ацетил-
холински рецептори

Крв земена наутро,  по 12 - 14 
часа ноќно гладување

Серум или 
хепарин плазма 
со гел бариера

Labmed 14 дена *

Подгрупи на IgG Крв земена наутро,  по 12 - 14 
часа ноќно гладување

Серум или 
хепарин плазма 
со гел бариера

Labmed 14 дена *

Аквапорински антитела 
NMO

Крв земена наутро,  по 12 - 14 
часа ноќно гладување

Серум или 
хепарин плазма 
со гел бариера

Labmed 21 ден *

Анти ГБМ Крв земена наутро,  по 12 - 14 
часа ноќно гладување

Серум или 
хепарин плазма 
со гел бариера

Labmed 9 дена *

Квантиферон тест за TBC Крв земена наутро,  по 12 - 14 
часа ноќно гладување

ПОСЕБЕН КИТ 
ЗА ЗЕМАЊЕ 
ПРИМЕРОК

Labmed 10 дена *

МЕТОДИ НА ИСПИТУВАЊЕ
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ТУМОР МАРКЕРИ

АлфаФетоПротеин  (AFP) Крв земена наутро,  по 12 - 14 
часа ноќно гладување

Серум или 
хепарин плазма 
со гел бариера

Хемилуминесценција Siemens Advia 
Centaur

Истиот ден 
по 3 часа

Карциноембриоген Антиген 
(CEA)

Крв земена наутро,  по 12 - 14 
часа ноќно гладување

Серум или 
хепарин плазма 
со гел бариера

Хемилуминесценција Siemens Advia 
Centaur

Истиот ден, 
од Сабота 

попл. и 
Недела резз 
во Понед до 

16 ч

CA 125 Крв земена наутро,  по 12 - 14 
часа ноќно гладување

Серум или 
хепарин плазма 
со гел бариера

Хемилуминесценција Siemens Advia 
Centaur

Истиот ден, 
од Сабота 

попл. и 
Недела резз 
во Понед до 

16 ч

CA 19-9 Крв земена наутро,  по 12 - 14 
часа ноќно гладување

Серум или 
хепарин плазма 
со гел бариера

Хемилуминесценција Siemens Advia 
Centaur

Истиот ден, 
од Сабота 

попл. и 
Недела резз 
во Понед до 

16 ч

CA 72-4 Крв земена наутро,  по 12 - 14 
часа ноќно гладување

Серум или 
хепарин плазма 
со гел бариера

Labmed 10 дена *

CA-15-3 Крв земена наутро,  по 12 - 14 
часа ноќно гладување

Серум или 
хепарин плазма 
со гел бариера

Хемилуминесценција Siemens Advia 
Centaur

Истиот ден, 
од Сабота 

попл. и 
Недела резз 
во Понед до 

16 ч

Простата специфичен 
Антиген, Вкупен  (PSA)

Крв земена наутро,  по 12 - 14 
часа ноќно гладување

Серум или 
хепарин плазма 
со гел бариера

Хемилуминесценција Siemens Advia 
Centaur

Истиот ден 
по 3 часа

Простата специфичен 
Антиген, Слободен  (fPSA)

Крв земена наутро,  по 12 - 14 
часа ноќно гладување

Серум или 
хепарин плазма 
со гел бариера

Хемилуминесценција Siemens Advia 
Centaur

Истиот ден 
по 3 часа

fPSA/PSA однос Крв земена наутро,  по 12 - 14 
часа ноќно гладување

Серум или 
хепарин плазма 
со гел бариера

Хемилуминесценција Siemens Advia 
Centaur

Истиот ден 
по 3 часа
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Prostate Health Index (phi) Крв земена наутро,  по 12 - 14 
часа ноќно гладување

Серум или 
хепарин плазма 
со гел бариера

Labmed

CYFRA 21-1 Крв земена наутро,  по 12 - 14 
часа ноќно гладување

Серум или 
хепарин плазма 
со гел бариера

Labmed 14 дена *

Неурон специфична 
енолаза (NSE)

Крв земена наутро,  по 12 - 14 
часа ноќно гладување

Серум или 
хепарин плазма 
со гел бариера

Labmed 8 дена *

С-100 Б Протеин, (S 100 B) Крв земена наутро,  по 12 - 14 
часа ноќно гладување

Серум или 
хепарин плазма 
со гел бариера

Labmed 20 дена *

Рома Индекс (ризик од 
малигнитет на јајници)

Крв земена наутро,  по 12 - 14 
часа ноќно гладување

Серум или 
хепарин плазма 
со гел бариера

Електро-
хемилуминесценција Е 2010 Истиот ден 

по 3 часа

TORCH

Антитела на Токсоплазма 
IgM

Крв земена наутро,  по 12 - 14 
часа ноќно гладување

Серум или 
хепарин плазма 
со гел бариера

Labmed 8 дена *

Антитела на Токсоплазма 
IgG

Крв земена наутро,  по 12 - 14 
часа ноќно гладување

Серум или 
хепарин плазма 
со гел бариера

Labmed 8 дена *

Авидитет на IgG антителата 
на Токсоплазма

Крв земена наутро,  по 12 - 14 
часа ноќно гладување

Серум или 
хепарин плазма 
со гел бариера

Labmed 8 дена *

Антитела за Rubella, IgM Крв земена наутро,  по 12 - 14 
часа ноќно гладување

Серум или 
хепарин плазма 
со гел бариера

Labmed 8 дена *

Антитела за Rubella, IgG Крв земена наутро,  по 12 - 14 
часа ноќно гладување

Серум или 
хепарин плазма 
со гел бариера

Labmed 8 дена *

Антитела на CMV IgM Крв земена наутро,  по 12 - 14 
часа ноќно гладување

Серум или 
хепарин плазма 
со гел бариера

Labmed 8 дена *

Антитела на CMV IgG Крв земена наутро,  по 12 - 14 
часа ноќно гладување

Серум или 
хепарин плазма 
со гел бариера

Labmed 8 дена *

МЕТОДИ НА ИСПИТУВАЊЕ

БИОХЕМИСКА ЛАБОРАТОРИЈА
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Авидитет на антителата на 
CMV IgG

Крв земена наутро,  по 12 - 14 
часа ноќно гладување

Серум или 
хепарин плазма 
со гел бариера

Labmed 8 дена *

Авидитет на CMV IgG Крв земена наутро,  по 12 - 14 
часа ноќно гладување

Серум или 
хепарин плазма 
со гел бариера

Labmed 8 дена *

Антитела за Херпес 
Симплекс Вирус Тип 1 (HSV 
1-IgМ)

Крв земена наутро,  по 12 - 14 
часа ноќно гладување

Серум или 
хепарин плазма 
со гел бариера

Labmed 8 дена *

Антитела за Херпес 
Симплекс Вирус Тип 1 (HSV 
1-IgG)

Крв земена наутро,  по 12 - 14 
часа ноќно гладување

Серум или 
хепарин плазма 
со гел бариера

Labmed 8 дена *

Антитела за Херпес 
Симплекс Вирус Тип 2 (HSV 
1-IgМ)

Крв земена наутро,  по 12 - 14 
часа ноќно гладување

Серум или 
хепарин плазма 
со гел бариера

Labmed 8 дена *

Антитела за Херпес 
Симплекс Вирус Тип 2 (HSV 
2-IgG)

Крв земена наутро,  по 12 - 14 
часа ноќно гладување

Серум или 
хепарин плазма 
со гел бариера

Labmed 8 дена *

АЛЕРГИИ

Имуноглобулин Е, Вкупен, 
IgE

Крв земена наутро,  по 12 - 14 
часа ноќно гладување

Серум или 
хепарин плазма 
со гел бариера

Хемилуминесценција Siemens Advia 
Centaur

Истиот ден 
по 3 часа

Тест за осетливост на глутен 
- специфични антитела

Крв земена наутро,  по 12 - 14 
часа ноќно гладување

Серум или 
хепарин плазма 
со гел бариера

Labmed 9 дена *

Специфичен IgE - Домашна 
прашина

Крв земена наутро,  по 12 - 14 
часа ноќно гладување

Серум или 
хепарин плазма 
со гел бариера

Labmed 8 дена *

Специфичен IgE - 
Инхалаторни Алергени

Крв земена наутро,  по 12 - 14 
часа ноќно гладување

Серум или 
хепарин плазма 
со гел бариера

Labmed 8 дена *

Специфичен IgE - Епители Крв земена наутро,  по 12 - 14 
часа ноќно гладување

Серум или 
хепарин плазма 
со гел бариера

Labmed 8 дена *

Специфичен IgE - Мешавина 
од пердуви од домашни 
птици

Крв земена наутро,  по 12 - 14 
часа ноќно гладување

Серум или 
хепарин плазма 
со гел бариера

Labmed 8 дена *
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Специфичен IgE - Мешавина 
од пердуви

Крв земена наутро,  по 12 - 14 
часа ноќно гладување

Серум или 
хепарин плазма 
со гел бариера

Labmed 8 дена *

Специфичен IgE - Детски 
панел за храна

Крв земена наутро,  по 12 - 14 
часа ноќно гладување

Серум или 
хепарин плазма 
со гел бариера

Labmed 8 дена *

Специфичен IgE - Мешавина 
од храна-1

Крв земена наутро,  по 12 - 14 
часа ноќно гладување

Серум или 
хепарин плазма 
со гел бариера

Labmed 8 дена *

Специфичен IgE - Мешавина 
од храна 6

Крв земена наутро,  по 12 - 14 
часа ноќно гладување

Серум или 
хепарин плазма 
со гел бариера

Labmed 8 дена *

Специфичен IgE - Мешавина 
од храна - 3

Крв земена наутро,  по 12 - 14 
часа ноќно гладување

Серум или 
хепарин плазма 
со гел бариера

Labmed 8 дена *

Специфичен IgE - Мешавина 
од храна – 16

Крв земена наутро,  по 12 - 14 
часа ноќно гладување

Серум или 
хепарин плазма 
со гел бариера

Labmed 8 дена *

Специфичен IgE - Мешавина 
од храна -50

Крв земена наутро,  по 12 - 14 
часа ноќно гладување

Серум или 
хепарин плазма 
со гел бариера

Labmed 8 дена *

Специфичен IgE - Мешавина 
од храна -73

Крв земена наутро,  по 12 - 14 
часа ноќно гладување

Серум или 
хепарин плазма 
со гел бариера

Labmed 8 дена *

Специфичен IgE - Мешавина 
од храна -2

Крв земена наутро,  по 12 - 14 
часа ноќно гладување

Серум или 
хепарин плазма 
со гел бариера

Labmed 8 дена *

Специфичен IgE - Мешавина 
од храна – 3

Крв земена наутро,  по 12 - 14 
часа ноќно гладување

Серум или 
хепарин плазма 
со гел бариера

Labmed 8 дена *

Специфичен IgE - Мешавина 
од треви-1

Крв земена наутро,  по 12 - 14 
часа ноќно гладување

Серум или 
хепарин плазма 
со гел бариера

Labmed 8 дена *

Специфичен IgE - Мешавина 
од треви-2

Крв земена наутро,  по 12 - 14 
часа ноќно гладување

Серум или 
хепарин плазма 
со гел бариера

Labmed 8 дена *
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Специфичен IgE - Мешавина 
од треви-3

Крв земена наутро,  по 12 - 14 
часа ноќно гладување

Серум или 
хепарин плазма 
со гел бариера

Labmed 8 дена *

Специфичен IgE - Мешавина 
од мувли-1

Крв земена наутро,  по 12 - 14 
часа ноќно гладување

Серум или 
хепарин плазма 
со гел бариера

Labmed 8 дена *

Специфичен IgE - Pediatric 
Phadiotop

Крв земена наутро,  по 12 - 14 
часа ноќно гладување

Серум или 
хепарин плазма 
со гел бариера

Labmed 8 дена *

Специфичен IgE - Полени и 
мувли (pax3)

Крв земена наутро,  по 12 - 14 
часа ноќно гладување

Серум или 
хепарин плазма 
со гел бариера

Labmed 8 дена *

Специфичен IgE - Мешавина 
од полен од дрва

Крв земена наутро,  по 12 - 14 
часа ноќно гладување

Серум или 
хепарин плазма 
со гел бариера

Labmed 8 дена *

Специфичен IgE - Мешавина 
од полен од дрва-1 (tx1)

Крв земена наутро,  по 12 - 14 
часа ноќно гладување

Серум или 
хепарин плазма 
со гел бариера

Labmed 8 дена *

Специфичен IgE - Мешавина 
од полен од дрва-2 (tx2)

Крв земена наутро,  по 12 - 14 
часа ноќно гладување

Серум или 
хепарин плазма 
со гел бариера

Labmed 8 дена *

Специфичен IgE - Мешавина 
од полен од дрва-9 (tx9)

Крв земена наутро,  по 12 - 14 
часа ноќно гладување

Серум или 
хепарин плазма 
со гел бариера

Labmed 8 дена *

Специфичен IgE - Мешавина 
од цвеќиња и коров

Крв земена наутро,  по 12 - 14 
часа ноќно гладување

Серум или 
хепарин плазма 
со гел бариера

Labmed 8 дена *

Специфичен IgE - Мешавина 
од коров - 1

Крв земена наутро,  по 12 - 14 
часа ноќно гладување

Серум или 
хепарин плазма 
со гел бариера

Labmed 8 дена *

Специфичен IgE - Мешавина 
од коров-5

Крв земена наутро,  по 12 - 14 
часа ноќно гладување

Серум или 
хепарин плазма 
со гел бариера

Labmed 8 дена *

Специфичен IgE - Кравјо 
млеко

Крв земена наутро,  по 12 - 14 
часа ноќно гладување

Серум или 
хепарин плазма 
со гел бариера

Labmed 8 дена *
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ИМЕ НА АНАЛИЗА НАЧИН И ВРЕМЕ НА 
ЗЕМАЊЕ ПРИМЕРОК

ТИП НА 
ПРИМЕРОК МЕТОД ИНСТРУМЕНТ

ВРЕМЕ НА 
ИЗДАВАЊЕ 
РЕЗУЛТАТ

Специфичен IgE - Алфа-
Лакталбумин (f76)

Крв земена наутро,  по 12 - 14 
часа ноќно гладување

Серум или 
хепарин плазма 
со гел бариера

Labmed 8 дена *

Специфичен IgE - Бета-
Лактоглобулин (f77)

Крв земена наутро,  по 12 - 14 
часа ноќно гладување

Серум или 
хепарин плазма 
со гел бариера

Labmed 8 дена *

Специфичен IgE - Казеин 
(f51)

Крв земена наутро,  по 12 - 14 
часа ноќно гладување

Серум или 
хепарин плазма 
со гел бариера

Labmed 8 дена *

Специфичен IgE - Amoxy-
cillin (c6)

Крв земена наутро,  по 12 - 14 
часа ноќно гладување

Серум или 
хепарин плазма 
со гел бариера

Labmed 8 дена *

Специфичен IgE - Ampicillin 
(c5)

Крв земена наутро,  по 12 - 14 
часа ноќно гладување

Серум или 
хепарин плазма 
со гел бариера

Labmed 8 дена *

Специфичен IgE - Aspirin Крв земена наутро,  по 12 - 14 
часа ноќно гладување

Серум или 
хепарин плазма 
со гел бариера

Labmed 8 дена *

Специфичен IgE - Atropin Крв земена наутро,  по 12 - 14 
часа ноќно гладување

Серум или 
хепарин плазма 
со гел бариера

Labmed 23 дена

Специфичен IgE - Lidocaine Крв земена наутро,  по 12 - 14 
часа ноќно гладување

Серум или 
хепарин плазма 
со гел бариера

Labmed 14 дена

Специфичен IgE - Paraceta-
mol

Крв земена наутро,  по 12 - 14 
часа ноќно гладување

Серум или 
хепарин плазма 
со гел бариера

Labmed 17 дена

Специфичен IgE - Protamine 
sulphate

Крв земена наутро,  по 12 - 14 
часа ноќно гладување

Серум или 
хепарин плазма 
со гел бариера

Labmed 14 дена

Специфичен IgE - Cipro-
floxacine

Крв земена наутро,  по 12 - 14 
часа ноќно гладување

Серум или 
хепарин плазма 
со гел бариера

Labmed 21 ден

Специфичен IgE - 
Mevipacaine

Крв земена наутро,  по 12 - 14 
часа ноќно гладување

Серум или 
хепарин плазма 
со гел бариера

Labmed 29 дена

МЕТОДИ НА ИСПИТУВАЊЕ
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ИМЕ НА АНАЛИЗА НАЧИН И ВРЕМЕ НА 
ЗЕМАЊЕ ПРИМЕРОК

ТИП НА 
ПРИМЕРОК МЕТОД ИНСТРУМЕНТ

ВРЕМЕ НА 
ИЗДАВАЊЕ 
РЕЗУЛТАТ

Специфичен IgE - Penicil-
lin V

Крв земена наутро,  по 12 - 14 
часа ноќно гладување

Серум или 
хепарин плазма 
со гел бариера

Labmed 8 дена

Специфичен IgE - Penicilli-
um Notatum

Крв земена наутро,  по 12 - 14 
часа ноќно гладување

Серум или 
хепарин плазма 
со гел бариера

Labmed 21 ден

Специфичен IgE - Naproxen Крв земена наутро,  по 12 - 14 
часа ноќно гладување

Серум или 
хепарин плазма 
со гел бариера

Labmed 23 дена

Специфичен IgE -  Peni-
cillin G

Крв земена наутро,  по 12 - 14 
часа ноќно гладување

Серум или 
хепарин плазма 
со гел бариера

Labmed 8 дена

Специфичен IgE – Propofol Крв земена наутро,  по 12 - 14 
часа ноќно гладување

Серум или 
хепарин плазма 
со гел бариера

Labmed 23 дена

ТЕШКИ МЕТАЛИ

Бакар во серум Крв земена наутро,  по 12 - 14 
часа ноќно гладување

Серум или 
хепарин плазма 
со гел бариера

Labmed 14 дена

Жива во крв Крв земена наутро,  по 12 - 14 
часа ноќно гладување EDTA полна крв Labmed 14 дена

Тешки метали, Селен (Se) Крв земена наутро,  по 12 - 14 
часа ноќно гладување

Серум или 
хепарин плазма 
со гел бариера

Labmed 14 дена

Тешки метали, Цинк (Zn) Крв земена наутро,  по 12 - 14 
часа ноќно гладување

Серум или 
хепарин плазма 
со гел бариера

Labmed 9 дена

ТЕШКИ МЕТАЛИ

Аминокиселински профил, 
Серум

Крв земена наутро,  по 12 - 14 
часа ноќно гладување

Серум или 
хепарин плазма 
со гел бариера

Labmed 12 дена

Аминокиселински профил, 
Урина Свежа утринска урина Свежа Урина Labmed 12 дена

Неинвазивен скрининг за 
пренатална дијагноза

Крв земена наутро,  по 12 - 14 
часа ноќно гладување

Капиларна крв на 
картичка Labmed 39 дена
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ИМЕ НА АНАЛИЗА НАЧИН И ВРЕМЕ НА 
ЗЕМАЊЕ ПРИМЕРОК

ТИП НА 
ПРИМЕРОК МЕТОД ИНСТРУМЕНТ

ВРЕМЕ НА 
ИЗДАВАЊЕ 
РЕЗУЛТАТ

Органски киселини, во 
урина

Крв земена наутро,  по 12 - 14 
часа ноќно гладување Свежа Урина Labmed 14 дена

Скрининг за цист. Фибр. Крв земена наутро,  по 12 - 14 
часа ноќно гладување

Капиларна крв на 
картичка Labmed 40 дена

Метаболен скрининг за 
новородени

Крв земена наутро,  по 12 - 14 
часа ноќно гладување

Капиларна крв на 
картичка Labmed 7 дена

Скрининг за Даунов 
синдром во прво тримесечје 
(Double Test)

Крв земена наутро,  по 12 - 14 
часа ноќно гладување

Капиларна крв на 
картичка Labmed 7 дена

Скрининг за Даунов 
синдром во второ 
тримесечје (Triple Test)

Крв земена наутро,  по 12 - 14 
часа ноќно гладување

Капиларна крв на 
картичка Labmed 7 дена

Анализа на Carnitine/Acyl-
carnitine (Tandem MS)

Крв земена наутро,  по 12 - 14 
часа ноќно гладување

Капиларна крв на 
картичка Labmed 7 дена

СПЕЦИФИЧНИ АНАЛИЗИ ЗА ХЕМАТОЛОГИЈА

Биопсија на коска-
патохистолошки наод Според совет на Доктор

Коскена срцевина 
земена со 
биопсија

Labmed

Парапротеин Крв земена наутро,  по 12 - 14 
часа ноќно гладување

Серум или 
хепарин плазма 
со гел бариера

Labmed

Анализи со Проточна цитометрија

Специфични Тромбоцитни 
Антигени панел (проточна 
цитометрија)

Според совет на Доктор EDTA полна крв Labmed

Проточна цитометрија Според совет на Доктор EDTA полна крв Labmed

Милтипла миелома панел 
(проточна цитометрија) Според совет на Доктор EDTA полна крв Labmed

Леукемија панел (проточна 
цитометрија) Според совет на Доктор EDTA полна крв Labmed

Лимфом панел (проточна 
цитометрија) Според совет на Доктор EDTA полна крв Labmed

AML-MDS панел (проточна 
цитометрија) Според совет на Доктор EDTA полна крв Labmed

МЕТОДИ НА ИСПИТУВАЊЕ

БИОХЕМИСКА ЛАБОРАТОРИЈА
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* времето за издавање на резултати од Labmed се смета од моментот на прием на материјалите во Labmed, а не денот кога на пациентот му се земени 
примероци

Сите понудени анализи во Labmed се достапни на www.acibademlabmed.com.tr

ИМЕ НА АНАЛИЗА НАЧИН И ВРЕМЕ НА 
ЗЕМАЊЕ ПРИМЕРОК

ТИП НА 
ПРИМЕРОК МЕТОД ИНСТРУМЕНТ

ВРЕМЕ НА 
ИЗДАВАЊЕ 
РЕЗУЛТАТ

B-ALL, Мониторинг, MRD 
(проточна цитометрија) Според совет на Доктор EDTA полна крв Labmed

PHN (Пароксизимална 
ноќна хемоглобинурија) 
ПАНЕЛ (проточна 
цитометрија)

Според совет на Доктор EDTA полна крв Labmed

T-ALL, Мониторинг, MRD 
(проточна цитометрија) Според совет на Доктор EDTA полна крв Labmed

Антитромбоцитни Антитела 
(проточна цитометрија) Според совет на Доктор EDTA полна крв Labmed

Таласемија Според совет на Доктор EDTA полна крв Labmed

CLL MLPA Според совет на Доктор EDTA полна крв Labmed

p53 CLL Според совет на Доктор EDTA полна крв Labmed

Мултипла миелома, 
Мониторинг Според совет на Доктор EDTA полна крв Labmed
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Не се примаат за обработка:

• Коагулирани примероци за крвна слика

• Хемолизирани примероци за сите анализи

• Неправилно наполнети епрувети за анализи на коагулација и хемостаза

Дополнителни информации:

Според најновите светски професионални препораки, крвта се зема исклучиво со вакутеинер.

ФАКТОРИ КОИ ВЛИЈААТ
НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОД АНАЛИЗИТЕ
Точноста на резултатите зависи и од фактори кои се наоѓаат во преданалитичката и постаналитичката фаза на 
испитувањата. Во однос на аналитичките фактори, во последните години развојот на технологијата овозможи 
примена на внатрешни и надворешни системи за контрола на квалитетот, со што лабораториските процеси 
станаа сè повеќе контролирани. Сепак, и контролирањето  на преданалитичките фактори, кои значајно можат 
да влијаат на резултатите, дополнително ја зголемува сигурноста на резултатите кои лабораторијата ги изда-
ва. Преданалитичките фактори се поделени во две групи: непроменливи и променливи фактори.

Непроменливи фактори, кои не можат да се контролираат, се:

• Возраст

• Пол

• Раса

• Физиолошки состојби (бременост)

• Генетски карактеристики.

КРИТЕРИУМИ ЗА ПРИЕМ И ОДБИВАЊЕ 
ПРИМЕРОЦИ ЗА АНАЛИЗА ВО
БИОХЕМИСКА ЛАБОРАТОРИЈА

БИОХЕМИСКА ЛАБОРАТОРИЈА
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Пoдготовка на пациентот

Променливи фактори на кои може да се влијае со правилна подготовка на пациентот и мора да се земат пред-
вид пред самата анализа се:

• Навики во исхраната

• Внес на алкохол

• Пушење

• Користење лекови

• Користење дроги

• Физичка активност

• Позиција (стоечка, лежечка, седечка)

• Дневно-ноќен ритам на аналитот

• Правилно и навремено земање на примероците

• Обработка на примерокот за анализа и негово чување 

• Контрола на супстанциите кои интерферираат.

Точните информации за пациентот се многу важни за прецизна интерпретација на конечниот резултат. Ин-
формациите за пациентот ја менуваат информацијата на тестот и соодветно на тоа, и декларираните рефе-
рентни вредности. Поради тоа, сите информации за пациентот (датум на раѓање, пол, информации за терапија, 
податоци за пренатален скрининг и др.) мора да се целосни.

| Дијагностички лаборатории |

47



Положба на телото

Во тек на следење на одредена состојба, тестовите треба да се работат во примероци земени додека пациен-
тот е во иста положба. Од стоечка во лежечка или седечка положба треба да се почека 5-10 минути за да се 
обезбеди рамнотежа помеѓу екстраклеточните и меѓуклеточните параметри.

Крвниот волумен во стоечка положба е околу 600-700 ml помал во однос на тоа кога пациентот лежи. Причи-
ната за ова е протокот на течност што не содржи протеини од капиларите кон ткивата. Во овој случај намалу-
вањето на волуменот на плазмата ќе биде повеќе од намалувањето на волуменот на крвта.

Намалувањето на волуменот на плазмата ја зголемува концентрацијата на протеините за 8-10 %. Ова има по-
себно влијание на одредувањето на ензимите, хормоните со протеинска структура, лекови кои се пренесуваат 
со протеини, Ca, билирубин. Од овие причини, нивните концентрации се под големо влијание на промената 
на положбата на пациентот. Концентрацијата на следниве аналити се разликува од 3 до 11% кога пациентот 
преминува од лежечка во стоечка позиција:

Аланин-аминотрансфераза, аспартат–аминотрансфераза, алкална фосфатаза,  амилаза, албумин, калциум, 
холестерол, триглицериди, IgA, IgG, IgM, T4, тетра –јод тиронин.

Од друга страна, по хоспитализацијата и имобилизацијата волументот на плазмата и екстрацелуларнта течност 
се намалува. Кај продолжено лежење во кревет, опаѓаат концентрациите на вкупните протеини и албумини, 
како и сите аналити кои зависат од албумините.

Дневно-ноќни циркадијални ритми

Менувањето на денот и ноќта предизвикува физиолошки состојби во организмот со цел прилагодување кон 
тие промени. Хормонскиот систем е главниот регулатор на овие прилагодувања. Затоа, одредени хормони во 
текот на дневните и ноќните периоди имаат различна секреција, и соодветно на тоа и различна концентрација 
измерена во примероци земени во различно време од денот.

Сите дневни активности, како положбата на телото, јадење, стрес, физичка активност, дневната светлина, 
спиењето или будноста влијаат на овие промени. Влијанието на овие промени врз организмот и неговите функ-
ции понекогаш е многу големо, па затоа мора точно да се обележи времето на земање крв. 

Еден од хормоните кои влијаат на прилагодување на организмот кој влијанијата на денот и ноќта е кортизолот. 
Тој има највисока вредност на концентрацијата од 6 до 8 часот наутро. Исто така, и пролактинот, хормонот на 
раст, тестостеронот...

БИОХЕМИСКА ЛАБОРАТОРИЈА
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Други хормони имаат месечни промени на концентрациите и го регулираат месечниот циклус.

Посебен аналит е серумското железо, кое измерено во примероци земени во 8 часот и 14 часот може да се 
разликува и до 50 %. 

Други аналити чија концентрација се менува поради ваквите ритми се: Na, K, Ca, Cl, фосфор, уреа, креатинин, 
мочна киселина, холестерол, вкупни протеини, албумини, AST, ALP, ACP, LDH.

При нивното мерење мора да се почитува времето на земање примерок за анализа.

Вежбање или зголемена физичка активност

Времетраењето и интензитетот на физичката активност имаат ефект врз телесните течности и поради тоа 
влијаат на концентрацијата на некои аналити.

По напорно вежбање, концентрацијата на киселата фосфатаза, алкалната фосфатаза, аспартат-аминотрасфе-
разата, калциумот, хлоридите, холестеролот, креатининот, вкупните протеини, уреата и мочната киселина мо-
жат да се покачат до 41 %, додека албумините, билирубинот, железото, лактат-дехидрогеназата, натриумот и 
калиумот може да опаднат и до 12 %.

Јадење / гладување

За да се добие вистинска слика на физиолошката и метаболната состојба, треба да се почитува периодот 
наутро, кога организмот е одморен од дневните активности, стресот, внесувањето храна и течности. Според 
светските препораки, ноќното гладување треба да трае барем 10-12 часа, но тоа не смее да биде подолго од 16 
часа. Гладувањето во претпладневниот дел од денот не се смета за физиолошка состојба бидејќи организмот 
вклучува механизми за надоместување на намалениот внес на храна и течности.

Користење лекови

Ако треба да се измери концентрацијата на терапевтската доза, крвта треба да се земе пред да се земе след-
ната доза на лекот.

Пожелно е лабораторијата да биде известена за сите лекови кои пациентот ги прима, за да се провери дали тие 
имаат влијание врз резултатите од анализата. 

| Дијагностички лаборатории |
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ИМУНОХЕМАТОЛОШКА 
(ТРАНСФУЗИОЛОШКА) ЛАБОРАТОРИЈА
Во Имунохематолошка (Трансфузиолошка) лабораторија се изработуваат следниве анализи: одредување 
крвна група и Rh (D) фактор, детектирање антиеритроцитни антитела, ладни изоаглутинини, дирек-
тен антиглобулински тест (DAT- Coombs test), индиректен антиглобулински тест (IAT -Coombs test) за секој 
пациент кој треба да прими трансфузија. Кај пациенти со зголемени вредности на хемоглобин и еритроцити се 
прави тераписко трансфузиолошко дарување. За пациентите кои се лекуваат во болницата и имаат потреба од 
заместителна терапија со крвни компоненти се обезбедуваат неопходни количини еритроцити, свежо смрзната 
плазма, тромбоцити и криопреципитат. Проби за компатибилност – интерреакција меѓу дарувана крв и пациентот, 
се изработуваат задолжително за секој пациент кој треба да прими трансфузија. Во лабораторијата се подготвува 
автологна плазма богата со тромбоцити за пациенти кај кои е индицирано од ортопед, трауматолог или дерматолог. 
Препаратот се користи за побрзо зараснување на повредени ткива или естетска корекција. 
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ТЕХНОЛОГИИ
ИМУНОХЕМАТОЛОШКА 
(ТРАНСФУЗИОЛОШКА) ЛАБОРАТОРИЈА
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ИМУНОХЕМАТОЛОШКА (ТРАНСФУЗИОЛОШКА) ЛАБОРАТОРИЈА

НАЗИВ НА ОПРЕМА МЕТОД

Heal Force- изработка на PRP Мануелен

Helmer- агитатор за тромбоцити Мануелен

Barkey plasma term- топење на ССП Мануелен

Sanyo blood bank refrigerator- фрижидер за чување крв Мануелен

DW FL270- Фрижидер за чување на ССП Мануелен

DW FL450- Фрижидер за чување на ССП Мануелен

Diamed impact R- апарат за одредување на адхезија и агрегација (функција) на тромбоцити Мануелен

NF 800- центрифуга Мануелен

NF 400R- центрифуга Мануелен

Diamed ID centrifuge 12SII- за изработка на крвни групи Мануелен

Diamed ID Micro Typing System ID incubator- за инкубација на интерреакции; индиректен 
полиспецифичен антиген Мануелен

Banyo ID reader- за изработка на крвни групи, интерреакции; крвни групи за новородени; DAT, IAT Мануелен

YC 300L medical refrigerator- фрижидер за чување лекови Мануелен
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ИМЕ ТИП НА ПРИМЕРОК МЕТОДА ВРЕМЕ 

ВОЗРАСЕН НОВОРОДЕНО

ХЕМОСТАЗА

Тест за функција на тромбоцити (PLT- func-
tion) Цитратна плазма / Мануелна Истиот ден 

ИМУНОХЕМАТОЛОШКИ АНАЛИЗИ

Крвна група, Rh-faktor EDTA- плазма EDTA- плазма Мануелна Истиот ден 

Rh-фенотип EDTA- плазма EDTA- плазма Мануелна Истиот ден 

“Директен тест по Coombs 
(полиспецифичен)“ EDTA- плазма EDTA- плазма Мануелна Истиот ден 

Индиректен тест по Coombs EDTA- плазма / Мануелна Истиот ден 

Индиректен тест по Coombs со титрација EDTA- плазма и серум / Мануелна 3 дена 

Интерреакција EDTA/Цитратна плазма EDTA/Цитратна плазма Мануелна Истиот ден 

Ладни изоаглутинини EDTA- плазма / Мануелна Истиот ден 

Идентиген панел А и панел B EDTA- плазма и серум / Мануелна 3 дена 

Припрема на плазма богата со Тромбоцити 
(PRP) Цитратна плазма / Мануелна Истиот ден 

Лабораторијата го задржува правото за продолжување на времето на издавање резултат, најчесто заради дополнителни испитувања.

МЕТОДИ НА ИСПИТУВАЊЕ
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Не се примаат за обработка:

• Коагулирани примероци за крвна слика

• Хемолизирани примероци за сите анализи

• Неправилно наполнети епрувети за анализи на коагулација и хемостаза

Дополнителни информации:

Според најновите светски професионални препораки, крвта се зема исклучиво со вакутеинер.

КРИТЕРИУМИ ЗА ПРИЕМ И ОДБИВАЊЕ 
ПРИМЕРОЦИ ЗА ИМУНОХЕМАТОЛОШКА 
(ТРАНСФУЗИОЛОШКА) ЛАБОРАТОРИЈА

ТРАНСФУЗИОЛОШКА АМБУЛАНТА
Доктор специјалист трансфузиолог врши амбулантски специјалистички прегледи кај пациенти со промени на 
вените и артериите на екстремитетите, пациенти со крвавења или тромбоза и одредува терапија за пациентите 
кои се под антикоагулантна терапија – терапија по шема. По потреба на одделите во болницата се вршат 
конзилијарни консултации од областа на клиничката трансфузиологија(мислење за тестовите за хемостатскиот 
и фибринолитичкиот систем на пациентите) како и совет за понатамошен третман.
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ЛАБОРАТОРИЈА ЗА МИКРОБИОЛОГИЈА 
И ПАРАЗИТОЛОГИЈА
Задача на Лабораторијата за микробиологија и паразитологија е да ги прецизира етиолошките агенси 
кои ги предизвикуваат инфекциите. Тоа можат да бидат: бактерии, вируси, габички или паразити. Точното 
познавање на причинителот на инфекцијата е важно за правилна дијагноза на болеста. Изолираните 
бактерии потоа се испитуваат за осетливост кон широка палета антимикробни средства (антибиотици), што 
е основен предуслов за препишување адекватна терапија за лекување на инфекцијата. Лабораторијата 
за микробиологија и паразитологија освен грижата за здравјето на амбулантските и хоспитализираните 
пациенти, директно учествува и во следењето и превенцијата на интрахоспиталните инфекции, како и 
во превенцијата на сè поактуелниот глобален проблем на појавата на резистенцијата кон антибиотици. 
Микробиологот е достапен за консултации и советувања на пациенти кај кои постои сомнение за инфекција 
или се со докажана инфекција.
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ТЕХНОЛОГИИ
ЛАБОРАТОРИЈА ЗА МИКРОБИОЛОГИЈА

СО  ПАРАЗИТОЛОГИЈА
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ЛАБОРАТОРИЈА ЗА МИКРОБИОЛОГИЈА
СО  ПАРАЗИТОЛОГИЈА

НАЗИВ НА ОПРЕМА МЕТОД

Microscope/ Imunofl uorescence Leica DM 1000 LED 3S Култивирање – бактериолошки и миколошки методи

MiniVidas bioMerieux Имунологија

GeneXpert Молекуларна микробиологија

Thermostat NUVE, EN 500 06-2835 Култивирање – бактериолошки и миколошки методи

Thermostat NUVE, EN 500 06-2838 Култивирање – бактериолошки и миколошки методи

Vortex Kartell TK Култивирање – бактериолошки и миколошки методи

Centrifuge NUVE EN 200 Култивирање – бактериолошки и миколошки методи

Biosafety Cabinet Class II Култивирање – бактериолошки и миколошки методи

Termostat Jouan SA 4485 Култивирање – бактериолошки и миколошки методи

| Дијагностички лаборатории |
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ИМЕ НА АНАЛИЗА
БРОЈ, ТИП И 

ВОЛУМЕН НА 
ПРИМЕРОК*

МЕТОД ПРЕТПАЗЛИВИ МЕРКИ
ВРЕМЕ НА 

ИЗДАВАЊЕ  
РЕЗУЛТАТ

РЕСПИРАТОРНИ

Брис од грло за бактерии и габички Брис
Култивирање-

бактериолошки и 
миколошки методи

Претходно плакнење со 
физиолошки или вода 72h

Брис од нос за бактерии Брис
Култивирање-

бактериолошки и 
миколошки методи

/ 72h

Брис од јазик за бактерии и габички Брис
Култивирање-

бактериолошки и 
миколошки методи

Претходно плакнење со 
физиолошки или вода 72h

Брис од уста за бактерии и габички Брис
Култивирање-

бактериолошки и 
миколошки методи

Претходно плакнење со 
физиолошки или вода 72h

Брис од уво за бактерии и габички Брис
Култивирање-

бактериолошки и 
миколошки методи

/ 96h

Спутум за бактерии и габички Спутум
Култивирање-

бактериолошки и 
миколошки методи

Не полнете го контејнерот со плунка 96h

Назофарингеален аспират 
за бактерии и габички

Аспират, 
неколку ml

Култивирање-
бактериолошки и 

миколошки методи
/ 96h

Трахеален аспират за
бактерии и габички

Аспират, 
неколку ml

Култивирање-
бактериолошки и 

миколошки методи
/ 96h

Бронхоалвеоларен лават за 
бактерии и габички

Лават, 
неколку ml

Култивирање-
бактериолошки и 

миколошки методи
/ 96h

УРИНА

Уринокултура Урина, > 1 ml
Култивирање-

бактериолошки и 
миколошки методи

Урина во било кој дел од денот, не утринска 
урина. Во стерилна чашка се собира среден 

млаз од урина со непрекинување на мокрење 
и се полни до половина.

72h

Уринокултура кај бебиња Урина, > 1 ml
Избегнувајте кесичка, по хигиена во текот на 
спонтано уринирање соберете од средниот 

млаз неколку капки во стерилна чашка.

МЕТОДИ НА ИСПИТУВАЊЕ

ЛАБОРАТОРИЈА ЗА МИКРОБИОЛОГИЈА И ПАРАЗИТОЛОГИЈА
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ИМЕ НА АНАЛИЗА
БРОЈ, ТИП И 

ВОЛУМЕН НА 
ПРИМЕРОК*

МЕТОД ПРЕТПАЗЛИВИ МЕРКИ
ВРЕМЕ НА 

ИЗДАВАЊЕ  
РЕЗУЛТАТ

Урина за Mycoplasma и Ureaplasma Урина, > 1 ml
Култивирање-

бактериолошки и 
миколошки методи

/ 72h

ГЕНИТАЛЕН ТРАКТ Пожелно е избегнување на сексуален 
однос 24h пред тестирањето.

Брис од вагина за бактерии и габички Брис
Култивирање-

бактериолошки и 
миколошки методи

Користете спекулум
без лубрикант

Брис од цервикс за бактерии и габички Брис
Култивирање-

бактериолошки и 
миколошки методи

 Исчистете го цервиксот
од вагинален секрет 96h

Брис од вулва за бактерии и габички Брис
Култивирање-

бактериолошки и 
миколошки методи

Не користете алкохол за 
деконтаминација 96h

Брис од гланс за бактерии и габички Брис
Култивирање-

бактериолошки и 
миколошки методи

Не користете алкохол за 
деконтаминација 96h

Брис од уретра за бактерии и габички Брис
Култивирање-

бактериолошки и 
миколошки методи

96h

Брис од препуциум за бактерии и габички Брис
Култивирање-

бактериолошки и 
миколошки методи

Исчистете и деконтаминирајте 96h

Спермокултура Сперма, > 1 ml
Култивирање-

бактериолошки и 
миколошки методи

Потребно е пациентот 
да уринира пред собирање

на примерокот.
96h

Брис за Streptococcus agalactiae Брис
Култивирање-

бактериолошки и 
миколошки методи

/ 72h

Брис од цервикс за Mycoplasma 
и Ureaplasma Брис

Култивирање-
бактериолошки и 

миколошки методи
/ 72h

Брис од уретра за Mycoplasma 
и Ureaplasma Брис

Култивирање-
бактериолошки и 

миколошки методи
/ 72h

Сперма за Mycoplasma и Ureaplasma Сперма
Култивирање-

бактериолошки и 
миколошки методи

/ 72h
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ИМЕ НА АНАЛИЗА
БРОЈ, ТИП И 

ВОЛУМЕН НА 
ПРИМЕРОК*

МЕТОД ПРЕТПАЗЛИВИ МЕРКИ
ВРЕМЕ НА 

ИЗДАВАЊЕ  
РЕЗУЛТАТ

Исцедок од вагина за Trichomonas 
vaginalis

Исцедок од 
вагина, > 1 ml Микроскопски испитувања / 24h

Брис од цервикс за Chlamydia trachomatis

Сув брис - 
рајонски или 
полиестерски 

брис. Не 
користете 

памучен брис.

Имунологија
Потребно е да се земе материјал со 

вртење на брисот во траење од 15 сек. за 
поголем број на епителни клетки.

48h

Брис од уретра Chlamydia trachomatis

Сув брис - 
рајонски или 
полиестерски 

брис. Не 
користете 

памучен брис.

Имунологија
Потребно е да се земе материјал со 

вртење на брисот во траење од 15 сек. за 
поголем број на епителни клетки.

48h

ГАСТРОИНТЕСТИНАЛНИ

За секое испитување се земаат 
делови кои содржат крв, гној или 

слуз. Испитувањето е најточно кога 
се изведува во 3 последователни 

примероци.

Копрокултура Фецес, 1 g
Култивирање-

бактериолошки и 
миколошки методи

При контрола за бактерионосителство 
на Salmonella поребни се три 

последователни негативни наоди.
96h

Ректален брис Брис
Култивирање-

бактериолошки и 
миколошки методи

Секогаш кога е можно испратете фецес 
за испитување наместо ректален брис.

Фецес за Rotavirus и Adenovirus Фецес, 1 g Имунологија / 24h

Фецес за Clostridium difficile токсин Фецес, 1 g Имунологија / 24h

Фецес за Helminti Фецес 1 g, 
3 последователни Микроскопски испитувања / 48h

Фецес за Protozoi Фецес 1 g, 
3 последователни Микроскопски испитувања / 48h

Целофански брис Отисок од 
ректум Микроскопски испитувања

Се зема наутро пред дефекација. Земете 
предметно стакленце предходно од 

нашата лабораторија.
24h

Тест за фекално окултно крварење Фецес, 1 g Имунохроматографија
Избегнувајте тестирање за време на 
менстуално крварење, присуство на 

хемороиди, фисури или рагади.
24h

МЕТОДИ НА ИСПИТУВАЊЕ

ЛАБОРАТОРИЈА ЗА МИКРОБИОЛОГИЈА И ПАРАЗИТОЛОГИЈА
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ИМЕ НА АНАЛИЗА
БРОЈ, ТИП И 

ВОЛУМЕН НА 
ПРИМЕРОК*

МЕТОД ПРЕТПАЗЛИВИ МЕРКИ
ВРЕМЕ НА 

ИЗДАВАЊЕ  
РЕЗУЛТАТ

ОКО

Брис од коњуктива за бактерии Брис со медиум
Култивирање-

бактериолошки и 
миколошки методи

Пожелно е пациентот да дојде наутро со 
немиени очи. 72h

Брис од коњуктива Chlamydia trachomatis

Сув брис - 
рајонски или 
полиестерски 

брис. Не 
користете 

памучен брис.

Имунологија Пожелно е пациентот да дојде наутро со 
немиени очи. 48h

РАНИ И МЕКИ ТКИВА

Брис од рана за бактерии и габички Брис со медиум 
или гној

Култивирање-
бактериолошки и 

миколошки методи

Пред земањето исчистете и 
деконтаминирајте. 96h

Брис од кожа за бактерии и габички Брис со медиум
Култивирање-

бактериолошки и 
миколошки методи

Пред земањето исчистете и 
деконтаминирајте. 96h

Пунктат за бактерии и габички Пунктат, > 1 ml
Култивирање-

бактериолошки и 
миколошки методи

Пред земањето исчистете и 
деконтаминирајте. 96h

Парче ткиво за бактерии и габички Парче ткиво, 
5-10 mm3

Култивирање-
бактериолошки и 

миколошки методи

Пред земањето исчистете и 
деконтаминирајте. 96h

ПРИМАРНО СТЕРИЛНИ ПРИМЕРОЦИ

Хемокултура за бактерии и габички
Крв 5-10 ml за 
возрасни, 2-4 

ml за мали деца

Култивирање-
бактериолошки и 

миколошки методи

Пред земањето исчистете и 
деконтаминирајте. Потребни се најмалку 

два пара на хемокултури земени од 
различно место. Кај возрасни се испраќа 

пар шишенца за аеробна и анаеробна 
хемокултура.

7 дена

Ликвор за бактерии и габички Ликвор, 1 ml
Култивирање-

бактериолошки и 
миколошки методи

Пред земањето исчистете и 
деконтаминирајте. 96h

Ткивна течност за бактерии и габички Ткивна течност, 
> 1 ml

Култивирање-
бактериолошки и 

миколошки методи

Пред земањето исчистете и 
деконтаминирајте. 96h

Коскена срцевина за за бактерии и 
габички

Коскена 
срцевина, 5-10 

mm3

Култивирање-
бактериолошки и 

миколошки методи

Пред земањето исчистете и 
деконтаминирајте. 96h
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ИМЕ НА АНАЛИЗА
БРОЈ, ТИП И 

ВОЛУМЕН НА 
ПРИМЕРОК*

МЕТОД ПРЕТПАЗЛИВИ МЕРКИ
ВРЕМЕ НА 

ИЗДАВАЊЕ  
РЕЗУЛТАТ

Дијализна течност за бактерии и габички Дијализна 
течност, > 1 ml

Култивирање-
бактериолошки и 

миколошки методи

 Пред земањето исчистете и 
деконтаминирајте. 96h

КАТЕТЕР

Дел од катетер за за бактерии и габички Катетер
Култивирање-

бактериолошки и 
миколошки методи

Деконтаминација на кожа. Исечете со 
стерилни ножички максимум 5 cm. 96h

НЕЖИВА СРЕДИНА

Микробиолошко испитување
на брис од површина Брис

Култивирање-
бактериолошки и 

миколошки методи
/ 96h

Микробиолошко испитување на воздух Петриева плоча
Култивирање-

бактериолошки и 
миколошки методи

Потребно е да остане отворена 2-3h. 96h

Микробиолошко испитување на 
раствори Раствор, 50 ml

Култивирање-
бактериолошки и 

миколошки методи
/ 5 дена

Микробиолошко испитување
на дијализна течност

Дијализна 
течност, 50 ml

Култивирање-
бактериолошки и 

миколошки методи
/ 5 дена

Микробиолошко испитување на брис 
од раце Брис

Култивирање-
бактериолошки и 

миколошки методи
/ 96h

Микробиолошко испитување
на отисок од прсти Петриева плоча

Култивирање-
бактериолошки и 

миколошки методи
/ 96h

Биолошка контрола на стерилизација Спора Се изведува цел процес на 
автоклавирање со поставена спора. 48h

ИМУНОЛОГИЈА

За секое испитување на антитела
во крв пациентот треба да е гладен

или да се поминати минимум
3 часа од лесен оброк.

Антитела за Helicobacter pylori Крв, 5 ml Имунологија Потребна е серумска епрувета. 24h

Антитела за Brucella Крв, 5 ml Labmed Потребна е серумска епрувета. 48h

Антитела за Borrelia burgdorferi Крв, 5 ml Имунологија Потребна е серумска епрувета. 48h

Антитела за Epstein barr вирус Крв, 5 ml Имунологија Потребна е серумска епрувета. 48h

МЕТОДИ НА ИСПИТУВАЊЕ

ЛАБОРАТОРИЈА ЗА МИКРОБИОЛОГИЈА И ПАРАЗИТОЛОГИЈА
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ИМЕ НА АНАЛИЗА
БРОЈ, ТИП И 

ВОЛУМЕН НА 
ПРИМЕРОК*

МЕТОД ПРЕТПАЗЛИВИ МЕРКИ
ВРЕМЕ НА 

ИЗДАВАЊЕ  
РЕЗУЛТАТ

Антитела за Chlamydia trachomatis Крв, 5 ml Labmed Потребна е серумска епрувета. 48h

Антитела за Echinococcus Крв, 5 ml Labmed Потребна е серумска епрувета. 48h

Антитела за Treponema pallidum Крв, 5 ml Имунологија Потребна е серумска епрувета. 48h

Антитела за Legionella pneumophila Крв, 5 ml Имунологија Потребна е серумска епрувета. 48h

Антитела за Mycoplasma pneumoniae Крв, 5 ml Имунологија Потребна е серумска епрувета. 48h

Антитела за Coxiella burnetii Крв, 5 ml Имунологија Потребна е серумска епрувета. 48h

Антитела за Chlamydia pneumoniae Крв, 5 ml Имунологија Потребна е серумска епрувета. 48h

Антитела за Adenovirus Крв, 5 ml Имунологија Потребна е серумска епрувета. 48h

Антитела за RSV Крв, 5 ml Имунологија Потребна е серумска епрувета. 48h

Антитела за Influenza A Крв, 5 ml Имунологија Потребна е серумска епрувета. 48h

Антитела за Influenza B Крв, 5 ml Имунологија Потребна е серумска епрувета. 48h

Антитела за Parainfluenza Крв, 5 ml Имунологија Потребна е серумска епрувета. 48h

Антиген за Influenza A и B

Сув брис - 
рајонски или 
полиестерски 

брис. Не 
користете 

памучен брис.

Имунологија / 48h

Антиген за HSV

Сув брис - 
рајонски или 
полиестерски 

брис. Не 
користете 

памучен брис.

Имунологија
Потребно е да се земе материјал со 

вртење на брисот во траење од 15 сек. за 
поголем број на епителни клетки.

48h

МОЛЕКУЛАРНА ДИЈАГНОСТИКА RT PCR
Молам контактирајте го одговорниот на 

лабораторијата за упатства.

Докажување на присуство на 
Mycobacterium tuberculosis

Спутум, полна 
крв, урина, 
останати 

биолошки 
примероци

RT PCR Пакувањето е соодветно 
на примерокот кој се праќа. 7 дена

Докажување на присуство на HPV Цервикален 
брис, Thin Prep RT PCR Пакувањето е соодветно

на примерокот кој се праќа. 7 дена

Докажување на присуство на HIV Крв, 5 ml RT PCR Потребна е епрувета со EDTA. 7 дена
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ИМЕ НА АНАЛИЗА
БРОЈ, ТИП И 

ВОЛУМЕН НА 
ПРИМЕРОК*

МЕТОД ПРЕТПАЗЛИВИ МЕРКИ
ВРЕМЕ НА 

ИЗДАВАЊЕ  
РЕЗУЛТАТ

Докажување на присуство на HCV Крв, 5 ml RT PCR Потребна е серумска епрувета 
или епрувета со EDTA. 7 дена

Докажување на присуство на Chlamydia 
trachomatis и Neisseria gonorrhoeae

Ендоцервикален 
брис, прва 

утринска урина, 
ThinPrep

RT PCR Пакувањето е соодветно 
на примерокот кој се праќа. 7 дена

*Секој примерок за испитување во лабораторија за микробиологија, урина, ThinPrep и паразитологија е потенцијално инфективен материјал и како таков се пакува и 
транспортира исклучиво во за тоа наменети контејнери, цврсто затворени. Ако пациентот прима антибиотска, антивирусна, антифунгална или антипаразитарна терапија, 
Ве молам назначете во забелешка при креирање на нарачка за иситувањето.

**Лабораторијата го задржува правото да го продолжи времето на издавање на резултат ако се потребни дополнителни анализи се со цел издавање на веродостоен резултат.

МЕТОДИ НА ИСПИТУВАЊЕ

ЛАБОРАТОРИЈА ЗА МИКРОБИОЛОГИЈА И ПАРАЗИТОЛОГИЈА
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• Сите примероци собрани/спакувани во нестерилен сад (со исклучок на фецес).

• Нарушеност на интегритетот на контејнерот на примерокот (истекување на примерокот, отворено капаче и 
сл). 

• Примероци транспортирани во несоодветни услови или транспортирани надвор од пропишаното време за 
транспорт. 

• Цереброспинална течност и други стерилни телесни течности треба да се транспортираат на собна 
температура. 

• Примероците кои содржат нормална флора треба да се транспортираат на +4°C.

• Примероците добиени со пункција треба да се транспортираат во стерилни чашки/контејнери со капаче, 
никако во шприц. 

• Шишенцата за хемокултури треба се транспортираат на собна температура. 

• Примероците за анаеробно испитување треба да се во брис со медиум (ако е брис) или во стерилен контејнер 
(ако е течен материјал) кои овозможуваат анаеробни услови при транспорт. 

• Примероците кои се потопени во фиксативни антисептици, како алкохол или формалин, не се соодветни за 
микробиолошко испитување и ќе бидат отфрлени. 

Критериуми за отфрлање спутум:

Примерок кој во најголем дел се состои од плунка. 

КРИТЕРИУМИ ЗА ПРИЕМ И ОДБИВАЊЕ 
ПРИМЕРОЦИ ЗА АНАЛИЗА ВО 
МИКРОБИОЛОШКА ЛАБОРАТОРИЈА
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Критериуми за отфрлање урина: 

Урина собрана во нестерилен контејнер за примерок. 24-часовна урина.

Урина оставена на собна температура 2 часа. Урина собрана од кеса кај пациенти со поставен уринарен 
катетер.

Урина која содржи фекални примеси (кај деца најчесто).

Критериуми за отфрлање хемокултури: 

Ништо не треба да е залепено врз баркодот на шишињата ниту врз полето на кое треба да се запишат податоците 
за земањето на крвта за хемокултура. Хемокултурите чувани или транспортирани во фрижидер по апликацијата 
на крвта во шишињата ќе бидат отфрлени. 

Критериуми за отфрлање на врв/дел од катетер:

Дисталниот дел во максимална должина од 5 см треба да се отсече и прати во стерилен контејнер. Подолгите 
делови се подложни на контаминација при обработка и ќе бидат отфрлени. Деловите кои не се дистални не се 
релевантни за микробиолошко испитување и ќе бидат отфрлени.

Критериуми за отфрлање брис за Chlamydia антиген

За одредување на присуство на Chlamydia антиген, брисот треба да е сув. Другите брисеви ќе бидат отфрлени 
како несоодветни за анализа поради можност за интерференца во резултатите. 

Критериуми за отфрлање брис за HSV антиген

За одредување на присуство на HSV антиген брисот треба да е сув. Другите брисеви ќе бидат отфрлени како 
несоодветни за анализа, поради можност за интерференца во резултатите.

Критериуми за отфрлање брис за Influenza A/B антиген

За одредување присуство на Influenza A/B антиген брисот треба да е сув. Другите брисеви ќе бидат отфрлени 
како несоодветни за анализа. 

ЛАБОРАТОРИЈА ЗА МИКРОБИОЛОГИЈА И ПАРАЗИТОЛОГИЈА
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Критериуми за отфрлање фецес за Rotavirus/Adenovirus антиген, Clostridium difficile токсин и микроскопски 
испитувања за паразити 
Примерокот треба да се достави до лабораторија во рок од еден час, без додаток на какви било презервативи. 

Критериуми за отфрлање фецес земен од бебиња
За секое микробиолошко испитување од фецес земен од бебешка пелена примерокот мора да се префрли во 
транспортен контејнер со лажичка. Пелената се отфрла за испитување. За дополнителни информации во врска 
со колекција на примероци ве молам контактирајте ја лабораторијата.

Критериуми за отфрлање на серуми
За секој хемолизиран и липемичен серум ќе се бара нов примерок. Примерокот треба да е земен на гладно или 
3 часа по лесен оброк.
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ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ГЕНЕТИКА 
И МОЛЕКУЛАРНА ДИЈАГНОСТИКА
Во Лабораторија за генетика и молекуларна дијагностика се изведуваат методите на конвенционална 
кариотипизација која се смета за златен стандард во пренаталната и постнаталната цитогенетска 
дијагностика. Изработуваме кариотипови на материјали од амниоцентеза, хорион биопсија, плацентоцентеза, 
кордоцентеза и абортуси. Резултатите од анализите се добиваат во временски рокови пропишани од 
Европската цитогенетска асоцијација. Со методите на конвенционална цитогенетика со сигурност се 
детектираат анеуплоидии, полиплоидии, транслокации, инверзии, делеции, дупликации и инсерции, кои 
се во рамките на микроскопска резолуција. Во соработка со Аcibadem Labgen, се изведуваат голем број на 
генетски анализи кои се достапни на www.acibademgenetik.com.tr
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ТЕХНОЛОГИИ
ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ГЕНЕТИКА 
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ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ГЕНЕТИКА И МОЛЕКУЛАРНА ДИЈАГНОСТИКА

НАЗИВ НА ОПРЕМА МЕТОД

Thermostat Binder Култивирање, обработка и анализа на примероци за цитогенетска анализа

Thermostat Heal Force Култивирање, обработка и анализа на примероци за цитогенетска анализа

Horizontal laminar flow clean bench Telstar Mini H Култивирање, обработка и анализа на примероци за цитогенетска анализа

Vortex Kartell TK Култивирање, обработка и анализа на примероци за цитогенетска анализа

Аналитичка вага Sartorius Култивирање, обработка и анализа на примероци за цитогенетска анализа

Водена бања Memmert Култивирање, обработка и анализа на примероци за цитогенетска анализа

Дигестор Култивирање, обработка и анализа на примероци за цитогенетска анализа

Центрифуга NUVE NF 800 Култивирање, обработка и анализа на примероци за цитогенетска анализа

Микроскоп Olympus BX41 Култивирање, обработка и анализа на примероци за цитогенетска анализа

Микроскоп Zeiss Axiolab Култивирање, обработка и анализа на примероци за цитогенетска анализа

Микроскоп Zeiss Axiostar Култивирање, обработка и анализа на примероци за цитогенетска анализа

Микроскоп Zeiss Axiovert 25 Култивирање, обработка и анализа на примероци за цитогенетска анализа
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ИМЕ НА АНАЛИЗА
ТИП НА 

ПРИМЕРОК
МЕТОД

КОЛИЧИНА 
НА 

ПРИМЕРОК

ПРЕТПАЗЛИВИ 
МЕРКИ

ВРЕМЕ НА 
ИЗДАВАЊЕ 
РЕЗУЛТАТ

Кариотип од амнионска 
течност Амнионска течност

Култивирање, обработка и 
анализа на примероци за 

цитогенетска анализа
20ml Стерилен примерок 15 дена

Кариотип од амнионска 
течност-близначка 
бременост

Амнионска течност
Култивирање, обработка и 
анализа на примероци за 

цитогенетска анализа
2x20ml Стерилен примерок 15 дена

Кариотип од хорионски 
вили Хорионски вили

Култивирање, обработка и 
анализа на примероци за 

цитогенетска анализа
5mg Стерилен  примерок 2 дена

Кариотип од хорионски 
вили-близначка 
бременост

Хорионски вили
Култивирање, обработка и 
анализа на примероци за 

цитогенетска анализа
2x5mg Стерилен примерок 2 дена

Кариотип од плацента Плацента
Култивирање, обработка и 
анализа на примероци за 

цитогенетска анализа
5mg Стерилен примерок 2 дена

Кариотип од крв од 
папочник Крв од папочник

Култивирање, обработка и 
анализа на примероци за 

цитогенетска анализа
1ml

Стерилен примерок, 
епрувета со Lithium 

heparin
7-10 дена

Кариотип од 
периферна (венска) крв Крв

Култивирање, обработка и 
анализа на примероци за 

цитогенетска анализа
2ml Епрувета со Lithium 

heparin 7-10 дена

Кариотип од абортивен 
материјал

Абортивен 
материјал

Култивирање, обработка и 
анализа на примероци за 

цитогенетска анализа
10mg

Транспорт во 
физиолошки 

раствор
7 дена

Лабораторијата го задржува правото за продолжување на времето на издавање резултат, најчесто заради дополнителни испитувања.

МЕТОДИ НА ИСПИТУВАЊЕ

ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ГЕНЕТИКА И МОЛЕКУЛАРНА ДИЈАГНОСТИКА
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Амниоцентеза, хорион биопсија, плацентоцентеза, кордоцентеза и прекин на бременост се медицински 
интервенции кои се изведуваат под контрола на ултразвук, во стерилни услови од страна на гинеколог-акушер. 
Процедурите за изведување на истите се објаснети во информативниот лист за изведување дијагностички 
процедури во рана бременост. Пациентите мораат да потпишат изјава за согласност на определени медицински 
интервенции.

Примерок за кариотип од периферна (венска) крв и соодветна FISH анализа се зема од страна на флеботомист 
во епрувета со Lithium heparin (зелено капаче). Доколку се земе надвор од работното време треба да стои во 
фрижидер од 2оC до 8оC.

Примероци од крв за молекуларна дијагностика се земаат во EDTA епрувета. Крвта не смее да е хемолизирана 
или коагулирана. Не се примаат за обработка замрзнати примероци, како и примероци потопени во формалин.

КРИТЕРИУМИ ЗА ПРИЕМ 
И ОДБИВАЊЕ ПРИМЕРОЦИ ЗА АНАЛИЗА 
ВО ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ГЕНЕТИКА 
И МОЛЕКУЛАРНА ДИЈАГНОСТИКА

ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ГЕНЕТИКА И МОЛЕКУЛАРНА ДИЈАГНОСТИКА | Дијагностички лаборатории |
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ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ХИСТОПАТОЛОГИЈА  
И ЦИТОЛОГИЈА

Во Лабораторијата за хистопатологија и цитологија се изведуваат повеќе типови анализи на 
современа апаратура. Во доменот на хистопатологијата, хистолошки се анализираат примероците од 
променетото ткиво. Рутинското боење со хематоксилин и еозин, како и дополнителните хистохемиски 
и имунохистохемиски анализи се користат за прецизна дијагностика на карцином и други заболувања. 
Хистопатолошкиот преглед се работи на оперативен материјал или биопсија. Ткивото за анализа 
треба да се достави свежо или фиксирано во препорачан фиксатив. Стручен тим искусни лекари 
патолози ги анализира хистопатолошките препарати под микроскоп, а нивното мислење е дадено 
во хистопатолошки извештај. Доколку се работи за карцином, дадената хистопатолошка дијагноза е 
клучна во понатамошното планирање на лекувањето на овие пациенти. Често, за точно прецизирање 
или потврда на типот и потеклото на туморот, неопходни се пософистицирани имунохистохемиски 
анализи, за кои лабораторијата располага со широка палета антитела. Ваквиот пристап осигурува 
точна и прецизна дијагноза за пациентите. Како првична, ориентациона или скрининг анализа, се 
изведува и цитолошка анализа на клетки, која се врши на готови размаски или на доставен примерок 
од телесна течност. Размаските ги прави лекарот клиничар, патологот или радиологот. Цитолошкиот 
материјал се анализира со три диференцијални боења. Оваа анализа може да детектира атипични 
или малигни клетки, што е индикација за евентуално постоење на преканцерозна или малигна 
неоплазма. Најчесто следи хистопатолошка верификација на промените. Пункционите биопсии, 
особено на непалпабилните промени, се изведуваат исклучиво под контрола на ултразвук.
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Доц. Д-р Џенгис Јашар
Шеф на оддел - Лабораторија за хистопатологија и цитологија
Доктор на медицински науки, 
Доктор специјалист по патолошка анатомија 

Медицински факултет завршил во 1990 година на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ 
во Скопје. Специјализација по патологија завршил во 1999 година, а во 2006 година 
магистрирал на истиот факултет. Докторските студии при Универзитетот „Св. Кирил 
и Методиј“ - Скопје ги завршил во 2016 година.  Член е на Европската асоцијација на 
патолози. Во периодот од 1993 до 2006 година работел во Институтот за радиотерапија 
и онкологија во Скопје. Од 2006-2010 бил вработен во Специјалната болница за 
гинекологија и акушерство „Мала Богородица“. Д-р Џенгис Јашар од 2010 година е дел од 
медицинскиот тим во Клиничката болница „Аџибадем Систина“. Од 2017 год. е насловен 
доцент по предметите Патолошка анатомија и Хистологија на Факултетот за медицински 
науки при Универзитетот “Гоце Делчев“ во Штип.

Доц. Д-р Катерина Кубелка- Сабит
Доктор на науки, медицински науки и здравство
Доктор специјалист по патолошка анатомија

Медицински факултет завршила во 1997 година на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во 
Скопје. Магистрирала молекуларна биологија и генетско инженерство во 2003 година, а 
специјализација по патологија завршила во 2006 година на истиот факултет. Докторските 
студии при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ - Скопје ги завршила во 2017 година. 
Член е на Европската асоцијација на патолози, а од 2019 година е секретар на дивизијата 
на Северна Македонија при Интернационалната асоцијација нa патолози. Од 1998 до 2008 
година работела на Институтот за радиотерапија и онкологија. Од 2008 до 2010 работела 
во Специјалната болница за гинекологија и акушерство „Мала Богородица“. Д-р Катерина 
Кубелка - Сабит од 2010 година е дел од медицинскиот тим во Клиничката болница „Аџибадем 
Систина“. Во 2018 год. е избрана за насловен доцент по предметите Патолошка анатомија и 
Хистологија на Факултетот за медицински науки при Универзитетот “Гоце Делчев“ во Штип.“

НАШИОТ ТИМ

ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ХИСТОПАТОЛОГИЈА И ЦИТОЛОГИЈА
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Доц. Д-р Вања Филиповски
Доктор на медицински науки, 
Доктор специјалист по патолошка анатомија 

Медицински факултет завршил во 2000 година на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ 
во Скопје. Специјализација по патологија завршил во 2007 година на истиот факултет. 
Докторските студии при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ - Скопје ги завршил 
во 2018 година. Од 2002 до 2011 година работел на Институтот за патологија при 
Медицинскиот факултет во Скопје. Член е на Европската асоцијација на патолози. Д-р 
Вања Филиповски од 2011 година е дел од медицинскиот тим во Клиничката болница 
„Аџибадем Систина“. Од 2018 год. е насловен доцент по предметите Патолошка 
анатомија и Хистологија  Факултетот за медицински науки при Универзитетот “Гоце 
Делчев“ во Штип. 

Д-р Билјана Димова
Специјалист по патолошка анатомија

Д-р Билјана Димова завршила Медицински факултет во 2000 година на Универзитетот 
„Св. Кирил и Методиј” во Скопје. Специјализација по патологија завршила во 2006 година 
на истиот факултет. Од 2000 до 2006 година работела на Институтот за патологија при 
Медицинскиот факултет во Скопје. Член е на Европската асоцијација на патолози како и на 
МТСС (Мediteranean task forces for Cancer Control).

Од 2008 до 2015 година работела во Универзитетска многупрофилна болница за активно 
лечење УМБАЛ „Царица Јоана”-ИСУЛ во Софија, Р. Бугарија.Од 2015 до 2018 работела во 
ПЗУ „Кодра” во Подгорица, Р. Црна Гора.
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ТЕХНОЛОГИИ
ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ХИСТОПАТОЛОГИЈА  
И ЦИТОЛОГИЈА
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ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ХИСТОПАТОЛОГИЈА
И ЦИТОЛОГИЈА

НАЗИВ НА ОПРЕМА МЕТОД

Autostainer Link 48 Имунохистохемиско боење

Hybridizer DAKO In situ хибридизација

Bench Mark GX VENTANA Имунохистохемиско боење и in situ хибридизација

Автоматски ткивен процесор LEICA TP 1020 Фиксација на ткива

Апарат за калапење LEICA EG 1160 Вкалапување на ткиво во посебни касети

Микротоми LEICA RM 2245 Тримирање и режење на ткива

Апарат за боење 
AUTOSTAINER LEICA ST 4040 Боење H&E и Papanicolaou

Tермостат  BINDER Топење на изрежани стакла

Водена бања MEMМERT Специјални боења

Центрифуга ROTOFIX 32a Центрифугирање на телесни течности

Ладна плоча LEICA EG 1130 Ладење вкалапени касети

Водена бања LEICA 1210 Оптегнување изрежани препарати

Водена бања VWR Оптегнување изрежани препарати

ThinPrep PAP размаски

SACACE SaMag систем за автоматска екстракција 
на ДНК Полимераза верижна реакција  

во реално време
Cobas Z480 апарат за real-time PCR
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ИМЕ НА АНАЛИЗА ТИП НА 
ПРИМЕРОК ТИП НА ИСПИТУВАНИ АНТИТЕЛА

ВРЕМЕ НА 
ИЗДАВАЊЕ 
РЕЗУЛТАТ

Конвенционален Пап тест

Готова 
клеточна 

размаска од 
грло на матка

/ 5-10 дена

Liquid base цитологија   
ThinPrep

Телесна 
течност, 
пунктат, 
готова 

клеточна 
размаска

/ 5-10 дена

Боење на цитолошки препарати 
по PAPANICOLAOU

Телесна 
течност, 
пунктат, 
готова 

клеточна 
размаска

/ 5-10 дена

Боење на цитолошки препарати 
по GIEMSA

Телесна 
течност, 
пунктат, 
готова 

клеточна 
размаска

/ 5-10 дена

Боење на хистолошки препарати 
со хематоксилин и еозин 

Ткиво / 10-15 дена

Имунохистохемиска анализа Ткиво

34BE12, AE1/AE3, AFP, ALK, AMACR, ANDROGEN, bcl2, bcl6, 
Beta, HCG,BRAF, Calcitonin, CAL-ret, CD10, CD138, CD15, CD20, 
CD23, CD246,CD3, CD30, CD31, CD34, CD4, CD5, CD56, CD57, 
CD68, CD79, CD8, CD99, CEA, Chromogranin A, CK17, CK18, CK19, 
CK20, CK5/6, CK7, CK8, C-kit, Cyclin D1, Desmin, E-cad, EGFR, 
EMA, ER, Fibrinogen, GCDFP, GFAP, Heppar, HHV 8, HMB45, EBR,  
Inhibin, Kappa, Ki-67, Lambda, LCA, Mammaglobin, Melan A, MLH1, 
MSH2, MSH6, NapsinA, NF, NSE, PMS2, p16, p40, p53, p57, p63,  
Pax-8, PLAP, Plasma cell, PR, PSA, RCC, S100, SMA, Syn, TdT, 
SOX10, Thyroglobulin, Thrombomodulin, TPO, TTF-1, VEGF,  
Vimentine, PDL, WT1

10-15 дена

МЕТОДИ НА ИСПИТУВАЊЕ

ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ХИСТОПАТОЛОГИЈА И ЦИТОЛОГИЈА
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ИМЕ НА АНАЛИЗА ТИП НА 
ПРИМЕРОК ТИП НА ИСПИТУВАНИ АНТИТЕЛА

ВРЕМЕ НА 
ИЗДАВАЊЕ 
РЕЗУЛТАТ

Имуноцитохемиска анализа
Телесна 
течност, 
пунктат

34BE12, AE1/AE3, AFP, ALK, AMACR, ANDROGEN, bcl2, bcl6, Beta 
HCG, BRAF, Calcitonin, CAL-ret, CD10, CD138, CD15, CD20, CD23, 
CD246, CD3, CD30, CD31, CD34, CD4, CD5, CD56, CD57, CD68, 
CD79, CD8, CD99, CEA, Chromogranin A, CK17, CK18, CK19, CK20, 
CK5/6, CK7, CK8, C-kit, Cyclin D1, Desmin, E-cad, EGFR, EMA, ER,  
Fibrinogen, GCDFP, GFAP, Heppar, HHV 8, HMB45, EBR, Inhibin,  
Kappa, Ki-67, Lambda, LCA, MLH1, MSH2, MSH6, Mammaglobin,  
Melan A, NapsinA, NF, NSE, PMS2, p16, p40, p53, p57, p63,  
Pax-8, PLAP, Plasma cell, PR, PSA, RCC, S100, SMA, Syn, TdT, SOX10,  
Thyroglobulin, Thrombomodulin, TPO, TTF-1, VEGF, Vimentine, PDL, WT1

10-15 дена

Боење на цитолошки препарати со 
хематоксилин и еозин 

Телесна 
течност, 
пунктат, 
готова 

клеточна 
размаска

5-10 дена

Диференцијални хистохемиски анализи:

PAS
Alian blue
Silver-Jones
Azan
Mucicarmine
Van Gieson
Ziehl Nielsen 
Amiloid
Congo red
Fat stain

Ткиво 5-10 дена

Хромогена ин ситу хибридизација Ткиво 15-25 дена

Полимераза верижна реакција  
во реално време*

Ткивни 
препарати 
Препарати 

од клеточен 
блок 

Размаски 
Плазма

EGFR

KRAS

BRAF V600

10-15 дена

Лабораторијата го задржува правото за продолжување на времето на издавање резултат, најчесто заради дополнителни испитувања.

*неакредитирана метода
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Материјалот не може да се прими за анализа во хистопатолошка лабораторија доколку не може јасно да се 
идентификува идентитетот на пациентот и/или доколку типот на декларираниот материјал не соодветствува на 
доставениот примерок.

Подготовка на материјалот за анализа

Цитолошките готови размаски треба да бидат фиксирани најмалку 15 мин. во 96% етанол пред да се 
достават за анализа. Доколку е потребно боење на цитолошки препарат по методот Меј Грунвалд Гиемза 
(May Grünwald Giemsa), размаските треба претходно да се сушат 15 мин. на собна температура. 

Тинпреп (Thinprep) примероците се чуваат на собна температура, на која се стабилни до 6 недели, период 
во кој може да се направат и дополнителни молекуларни испитувања. 

Телесната течност за цитолошка анализа треба да се чува во фрижидер на температура 4-8 степени 
Целзиусови и да се достави во лабораторијата за анализа веднаш, а најдоцна по 48 часа.

Ткивните биопсии веднаш по земањето треба да се стават во доволна количина 10% неутрален пуфериран 
формалин во сооднос 10:1 во однос на волуменот на препаратот. Материјалот фиксиран во формалин до 
прием во лабораторијата треба да се чува на собна температура, а не во фрижидер.

Доколку се потребни дополнителни молекуларни анализи, ткивните примероци треба да се достават во 
лабораторијата нефиксирани, веднаш, а најдоцна половина час по земањето, во кој случај може да се 
стават во стерилен физиолошки раствор. Доставувањето свежи нефиксирани ткивни примероци мора да 
се врши по претходен договор со одговорното лице во лабораторијата. 

Подетални информации за подготовката и приемот на материјали во лабораторијата може да се најдат во 
работното упатство прикачено на веб-страницата на нашата болница.

КРИТЕРИУМИ ЗА ПРИЕМ И ОДБИВАЊЕ 
ПРИМЕРОЦИ ЗА АНАЛИЗА  
ВО ХИСТОПАТОЛОШКА ЛАБОРАТОРИЈА

ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ХИСТОПАТОЛОГИЈА И ЦИТОЛОГИЈА
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ПРИЕМ НА БИОЛОШКИ МАТЕРИЈАЛИ

 Работни денови од 07.00 до 21.00 часот,
Сабота, недела и празници од 08.00 до 20.00 часот.

СТРУЧНИОТ ТИМ НА ОДДЕЛ - ДИЈАГНОСТИЧКИ ЛАБОРАТОРИИ 
И ОДДЕЛ - ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ХИСТОПАТОЛОГИЈА И 

ЦИТОЛОГИЈА Е ДОСТАПЕН ЗА ПАЦИЕНТИТЕ 
СЕКОЈ РАБОТЕН ДЕН ОД 9-14 ЧАСОТ

За комплетна листа на понудени анализи, Ве молиме посетете 
ја веб страната на нашата реферална лабораторија  

Acibadem Labmed во делот за Тестови
www.acibademlabmed.com.tr





ДИЈАГНОСТИЧКИ
ЛАБОРАТОРИИ

ОБ 5.4.2-1

Скупи 5А, 1000 Скопје, Северна Македонија


