PROCEDURA PRZYGOTOWANIA, WYSYŁKI, KWALIFIKACJI I OPRACOWANIA MATERIAŁU
DO SPECJALISTYCZNEGO BADANIA PLACENTOLOGICZNEGO
(określane dalej Badaniem)
1.

2.

3.

4.

5.

Kompletne świeże (dopuszczalny przed utrwaleniem czas przechowywania materiału tkankowego
w lodówce w temperaturze 6 st. C do 7 dni) łożysko z błonami płodowymi i pępowiną włożyć do
szczelnie zamykanego pojemnika - optymalnie o owalnym przekroju i średnicy nie mniejszej niż dysk
łożyska (zwykle do 20 cm) oraz pojemności 5 litrów. Następnie zalać 10% roztworem formaliny tak by
zatopić całość materiału, zamknąć, przechowywać w temperaturze pokojowej (utrwalony materiał nie
wymaga przechowywania w obniżonej temperaturach).
Wypełnić załączone na stronie www.corfamed.pl formularze:
• SKIEROWANIE NA BADANIE PLACENTOLOGICZNE, w skrócie Skierowanie, przez osobę
zlecającą badanie,
• DEKLARACJĘ ZGODY na Badanie, w skrócie Zgody.
• oraz UMOWĘ POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH, w skrócie Umowę.
Wysłać skan lub czytelne zdjęcia wypełnionego Skierowania i podpisanej przez pacjenta Zgody na
adres e-mail: centrum@corfamed.pl wraz z danymi jednostki/osoby płatnika za badanie, na którą ma
zostać wystawiona faktura za usługę.
W przypadku konieczności wystawienia faktury PRO FORMA dopisać na skierowaniu lub w treści maila
stosowną adnotację.
Prekwalifikacja skierowania do dalszej procedury z nadaniem indywidualnego numeru (ID)
Skierowania przez osobę uprawnioną z Centrum Zdrowia Kobiety "Corfamed" Sp. z o.o. i przesłanie na
wskazany adres e-mail ID Skierowania do jednostki/osoby zlecającej wraz z fakturą PRO FORMA dla
wskazanych skierowań.
Przelew kwoty 350,- zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt złotych) przez płatnika na rachunek:
Corfamed Sp. z o.o.
ul. Kluczborska 37, 50-322 Wrocław
Numer konta: 71 1090 2402 0000 0006 1014 4934

z dopiskiem: "ID Nr ..." - podać indywidualny numer Skierowania.
6. Po wpłynięciu kwoty na rachunek Corfamed Sp. z o.o. zostanie przesłany skan potwierdzonego przez
osobę uprawnioną z Centrum Zdrowia Kobiety "Corfamed" Sp. z o.o. Skierowania na wskazany adres
e-mail.
Punkty od 3 do 6 nie dotyczą badań wykonywanych na podstawie Skierowania na BADANIE
OPŁACONE dla ciężarnych, które pozostawały w ciąży pod opieką Centrum „Corfamed”.
7.

Po otrzymaniu i wydrukowaniu potwierdzonego Skierowania (lub dołączeniu skierowania na badanie
opłacone) dostarczenie materiału przez jednostkę/osobę zlecającą na adres:
Zakład Patomorfologii i Cytologii Klinicznej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu
ul. Borowska 213, 50-556 Wrocław

w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 8-13 z załączonymi:
a. wydrukowanym skanem potwierdzonego Skierowania,
b. oryginałem Skierowania,
c. oryginałem podpisanej Zgody
d. oraz oryginałem Umowy.
8. Kwalifikacja dostarczonego materiału tkankowego z wymaganymi załącznikami do Badania przez
uprawnioną osobę z Zakładu Patomorfologii i Cytologii Klinicznej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego
we Wrocławiu - przyjęcie materiału z potwierdzeniem na oryginale Skierowania (data, pieczątka
Zakładu, podpis osoby uprawnionej).
9. W przypadku stwierdzenia przez patologa perinatalnego/placentologa niediagnostyczności lub
niepełnej diagnostyczności przesłanego materiału lub niekompletności załączników sporządzi on
Protokół niezgodności (określany dalej Protokołem) wskazując, co jest przyczyną braku możliwości
wykonania pełnego Badania, przesyłając go niezwłocznie droga elektroniczną na wskazany w
skierowaniu adres e-mail.

10. Niediagnostyczny lub o niepełnej diagnostyczności materiał zostanie następnie odesłany na koszt
płatnika z potrąceniem dodatkowo 50,- zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) kosztów manipulacyjnych.
Pozostała kwota z przedpłaty za badanie zostanie niezwłocznie zwrócona na rachunek płatnika.
Faktura za powyższe zostanie przesłana na wskazany przez płatnika adres. Materiał może zostać także
odebrany osobiście przez zlecającego/płatnika lub osobę upoważnioną w terminie 7 dni roboczych od
dnia sporządzenia Protokołu.
11. Materiał o niepełnej diagnostyczności może zostać poddany Badaniu, jednak powyższe wymaga
pisemnej zgody (skan dokumentu z własnoręcznym podpisem/ami przesłany drogą elektroniczną,
faksem lub dostarczony osobiście) jednostki zlecającej oraz jednostki zlecającej i płatnika, jeśli są to
różne jednostki/osoby. Brak odpowiedzi ze strony jednostki zlecającej w terminie 3 dni roboczych od
otrzymania Protokołu traktowany jest jako niewyrażenie zgody na badanie.
12. W przypadku kwalifikacji materiału z załącznikami do Badania materiał zostanie opracowany
i oceniony (makro- i mikroskopowo) na podstawie odnośnych procedur dla badania
placentologicznego zgodnie z aktualnymi rekomendacjami College of American Pathologists oraz
nomenklatury amsterdamskiej 2014. Rozpoznanie opisane zostanie w języku polskim i angielskim.
13. Do 6 tygodni od dnia zakwalifikowania materiału kompletny wynik Badania z podpisanym oryginałem
Umowy zostaną przesłane przez Centrum Zdrowia Kobiety „Corfamed” Sp z o.o. na wskazany w
skierowaniu adres e-mail osoby/jednostki kierującej. Jednocześnie zostaną one przesłane na w/w
adres pocztą tradycyjną.
14. W indywidualnych przypadkach posiadania niekompletnego materiału tkankowego (np. fragment
łożyska) lub gotowych preparatów histopatologicznych w postaci szkiełek mikroskopowych do
konsultacji lub w innych przypadkach wymagających niestandardowego postępowania, prosimy
o kontakt mailowy: m.trzeszcz@corfamed.pl.
Wszystkie wymienione formularze znajdują się na www.corfamed.pl na stronie głównej, w banerze
„Specjalistyczne badanie placentologiczne” po kliknięciu w „więcej +”.

