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Кратенки
АРТ

Антиретровирусна терапија

ДДСТ

Доброволно и доверливо советување и тестирање

ИБЗТБ

Институт за белодробни заболувања и туберкулоза

ИЈЗ РМ

Институт за јавно здравје на Република Македонија

КПТ

Котримоксазол превентивен третман

ЛТБИ

Латентна туберкулозна инфекција

НПТ

Националната програма за контрола на туберкулозата

СИДА

Синдром на стекната имунодефициенција

СЗО

Светска здравствена организација

ТБ

Туберкулоза

ХИВ

Хуман имунодефициентен вирус

CPT

Котримоксазол превентивен третман
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Вовед
Туберкулозата (ТБ) е најчесто присутната болест кај лицата кои живеат со
ХИВ/СИДА и водечка причина за смрт кај ХИВ инфицираните. Секој четврти смртен
исход кај луѓето кои живеат со ХИВ/СИДА се должи на туберкулоза.
Во 2010 година, 350.000 лица во светот починале од ХИВ-асоцирана ТБ. Проценето е
дека на глобално ниво имало 1,1 милион болни од ТБ со едновремена ХИВ инфекција.
Лицата со ХИВ инфекција имаат 21-34 пати поголема можност да развијат активна
туберкулоза.
Светската здравствена организација (СЗО) препорачува зајакнување на заедничките
активности меѓу програмите за контрола на ТБ и ХИВ/СИДА, со цел навремено
откривање на ТБ и латентна туберкулозна инфекција (ЛТБИ) кај ХИВ инфицирани и
превземање на мерки неопходни за нивно навремено лекување преку:
– Спроведување на ХИВ советување и тестирање
– Воведување на ХИВ превентивни методи
– Воведување на котримоксазол превентивен третман (КПT)
– Обезбедување на грижа, лекување и поддршка на лицата со ХИВ/СИДА
– Спроведување на антиретровирусна терапија (АРТ)
Препорака на СЗО е ХИВ тестирањето да биде задолжително за сите болни од ТБ, во
земји каде преваленцата на ХИВ инфекцијата е над 5%.
Националната програма за контрола на туберкулозата (НПТ) предвидува
задолжително ХИВ тестирање кај сите болни од туберкулоза, но во пракса процентот
на реализирани ХИВ тестирања кај болните од ТБ е многу мал.
Примарната цел на изработката на овој Протокол е востановување на процедурата
за спроведување на задолжително тестирање на ХИВ на сите лица со поставена
дијагноза туберкулоза, како дел од рутинската грижа за нив, независно од возраста и од
индивидуалниот ризик.
На овој начин, ќе се постигне навремена дијагноза на ХИВ/СИДА кај болните од
туберкулоза, со што ќе се овозможи навремено упатување на пациентот во соодветните
здравствени установи за лекување.
Во овој Протокол е презентирана процедурата за спроведување на ХИВ тестирање
и советување, кај лицата заболени од туберкулоза. Протоколот е наменет за
здравствени работници - доктори, медицински сестри и лабораториски техничари.
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Процедурата за ХИВ тестирање и советување се состои од следните фази:
1. Пред-тест советување
2. Обезбедување на примерок за ХИВ тестирање, што опфаќа:


земање на материјал (примерок за тестирање),



чување на материјал



пакување и испраќање на материјалот.

3. Транспорт и достава на материјалот за тестирање
4. Доставување на резултати од ХИВ тестирање
5. Соопштување на резултати од тестирањето и пост-тест советување
6. Понатамошни активности со цел третман и грижа, психосоцијална
помош на ХИВ позитивните.
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1. ПРЕД-ТЕСТ СОВЕТУВАЊЕ

•

Кој го прави? - Здравствени работници кои се обучени советувачи (доктори,
медицински сестри, лабораториски техничари, социјални работници).

•

Во што се состои? - Давање на основни информации за потребата, процедурата и
значењето на резултатите од ХИВ тестирањето, како и основни информации за
болеста, начините на пренесување и превенција. Се одговара на прашањата на
лицето кое треба да направи ХИВ тест.
Советувачот го нуди тестот како рутински на секој нов заболен од туберкулоза,
бидејќи примарната цел е дијагноза на ХИВ и упатување на пациентот за терапија.
Пациентот може да одбие советување, но да се согласи на тестирање, бидејќи
тестот е дел од рутинската грижа за него!

•

Колку трае? – Советувањето трае најмногу 5-10 минути, зависно од интересот на
болниот и когнитивните можности/способности. Во текот на разговорот се
обезбедува писмена согласност за ХИВ тестирање! (АНЕКС 5). Се води посебна
евиденција во регистар / книга за спроведеното советување и добиената
информирана согласност, односно одбивање на понуденото советување и
тестирање и причините за тоа.

•

Каде се прави? - Во здравствените институции за дијагностика и лекување на ТБ
(Диспанзери за белодробни болести и туберкулоза, стационарни установи –
Специјална болница во Лешок и Специјална болница во Јасеново, Одделение за
пневмофтизиологија при Клиничка Болница - Битола, Институтот за белодробни
заболувања кај децата - Козле и Институт за белодробни болести и туберкулоза ИБЗТБ, Скопје).

•

Кој се тестира? - Заболени лица од туберкулоза над 14-годишна возраст, при
отпочнување со ТБ-терапијата. Тестирање на деца до 14-годишна возраст се прави
ако докторот кој го лекува детето процени дека има потреба за тестирање!
Информирана согласност за тестирање на ХИВ на лица до 18 години (малолетници)
потпишува родител / старател.
Целата процедура се спроведува на база на доброволност и доверливост!!!

2. ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА ПРИМЕРОК ЗА ХИВ ТЕСТИРАЊЕ (крв / серум)
2.1. Земање на материјал (примерок - крв)
 Крвта се зeма со венепункција со стерилен сет во стерилна епрувета или со
вакумтајнер, без антикоагуланс, во количина од 5-10 ml.


А) со шприц

1. Ставање на подврска
2. Одбирање на вена за боцкање
3. Дезинфекција на местото на пункција
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4. Влегување со игла во вената, со закосување (дупчето на иглата кон горе)
5. Со влечење на клипчето на шприцот, се извлекува крвта во потребната количина
6. Вадење на подврската
7. Вадење на иглата од местото на пункција
8. Дезинфекција на местото на пункција
 Б) со вакумтајнер
5*. Се внесува вакум-епруветата во системот и се овозможува вакуумот да ја
повлече крвта во епруветата
7*. Вадење на вакум-епруветата, а потоа и на иглата од местото на пункција
2.2. Кодирање на материјалот за тестирање
 Епруветата се обележува со код, кој го сочинуваат букви (Б) и бројки - цифри (Ц) и
изгледа вака:
ББ – ЦЦЦ / ЦЦ / ЦЦЦЦ
Притоа, значењето на буквите и бројките е следно :
ББ

- ТБ, означува болен од ТБ

ЦЦЦ

- реден број на болниот во ТБ03-регистарот (на пример: 003, 072, 145 ...)

ЦЦ

- број на диспанзерот, согласно Табелата од АНЕКС 3 (на пр: 04, 10, 16 ...)

ЦЦЦЦ - годината во која е регистриран пациентот

ТБ – број во диспанзерски регистар / број на диспанзер / година на
регистрација
На пример:
Кодот ТБ - 005 / 08 /2012 означува дека се работи за болен од
туберкулоза, кој е заведен под реден број 5 во диспанзерскиот регистар (ТБ03
регистарот), во Диспанзерот за белодробни болести и туберкулоза во Прилеп, во
2012 година.

Доколку болниот од туберкулоза е хоспитализиран, односно престојува во некоја од
стационарните здравствени установи, тогаш кодот кој ќе го означува примерокот за
тестирање ќе има уште една, дополнителна ознака - цифра (Ц), која ќе го означува
бројот на стационарот, согласно Табелата од АНЕКС 3, и ќе изгледа вака:
ТБ–број во диспанзерски регистар/број на диспанзер/број на стационар/
година на регистрација
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На пример: Кодот ТБ - 011 / 13 / 4 / 2013 означува дека примерокот е од болен од
туберкулоза кој е заведен под реден број 11 во диспанзерскиот регистар на
интерното одделение при Општата болница во Гевгелија, а престојува во
Специјалната болница за белодробни заболувања и ТБ - Јасеново, 2013 година.
 На епруветата задолжително се пишува датумот на земање на материјал (крв)!
2.3. Процесирање на примерокот
 Доколку не се располага со апарат за центрифугирање на крв - крвта се остава да
отстои 4-6 часа во ладилник и серумот сам да се одвои.
 Доколку се располага со апарат за центрифугирање на крв - полната крв се остава
најмалку 20-30 минути да се исталожи. Се центрифугира на 1000 вртежи, 10 минути
за да се сепарира добро серумот.
 Со чиста пипета, внимателно се одвојува серумот, избегнувајќи екстракција на
еритроцити и се пренесува во стерилна, однапред обележана епрувета со код,
датум на земање и типот на примерокот.

2.4. Чување на примерокот
 Инфективните материјали треба да се чуваат и транспортираат на ниска
температура
 Крвта се чува на 4-8 oC,од 24 - 48 часа.
 Крвта не смее да се замрзнува!
 Серумот / плазмата се чуваат на температура од 4-8 oC до моментот на
транспорт, максимум 7 дена.На собна температура, серумот може да се чува
до 3 дена.
 Ако се чува подолг временски период, серумот/плазмата мора да се замрзне
на температура од - 20 oC!
Повторуваното замрзнување и одмрзнување може да има негативни ефекти на
резултатите од тестот!
 Осигурете се дека капачето на епруветата е цврсто затворено!
2.5. Пакување на материјалот - стандарди
Пакувањето мора да се состои од три компоненти (Слика 1):
1. Водоотпорен примарен сад.
2. Апсорбирачки материјал (лигнин, вата) меѓу примарен и секундарен сад.
3. Водоотпорно секундарно пакување (сад).
4. Замрзнати патрони поставени на дното и на страните на третиот/надворешниот
сад за пакување и над поставените во него примероци.
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5. Надворешно/терцијарно пакување (сад) со соодветен капацитет и со најмалку
една страна со минимум димензии 100mm х 100mm.
6. Пропратно писмо - Упат со сите потребни податоци за материјалот кој се
испраќа (АНЕКС 6).
Слика 1. Основен троен систем на пакување
ПАКУВАЊЕ НА ЗАРАЗЕН МАТЕРИЈАЛ

Примарен
контејнер
Абсорбирачки
материјал за пакување
Водоотпорен
затварач-чеп
Примерок

Ниво на
примерокот
Апсорбент

Секундарен
контејнер
Листа на
содржина

Капак

Надворешен
контејнер

Кутија за
транспорт

3. ТРАНСПОРТ И ДОСТАВА НА МАТЕРИЈАЛОТ ЗА ТЕСТИРАЊЕ


Примероците се транспортираат во портабл-фрижидер, со строго запазување на
принципите на правилен транспорт - одржување на студен синџир, до Институт за
јавно здравје на РМ - Лабораторија за вирусологија и молекуларна дијагностика.



Примероците на материјал за тестирање треба да се испратат во лабораторијата
што е можно побрзо, особено ако здравствените установи немаат услови за чување
на примероците биолошки материјал (види 2.4.).



Транспортот ќе биде организиран од страна на Институтот за јавно здравје, кој ќе
испраќа сопствено возило и лице кое ќе го собира материјалот за тестирање.



Кој ден, од кој град и од која институција ќе се собира материјалот за тестирање е
дадено во Распоредот во прилог на Протоколот (АНЕКС 1).



Динамика на доставување материјал – еднаш до двапати неделно, зависно од
бројот на обезбедени примероци за тестирање.
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Транспортот треба да биде однапред договорен со одговорните лица од ИЈЗ најава и одредување на точно место и време на земање на материјалот (рутинска
процедура).



Контакт телефони на одговорни лица за договарање и пружање стручна помош од
ИЈЗ се дадени во прилог на Протоколот (АНЕКС 2), а во АНЕКС 3 се дадени
податоците за контакт лицата од установите за белодробни заболувања и
туберкулоза.

4. ДОСТАВУВАЊЕ НА РЕЗУЛТАТИ ОД ХИВ ТЕСТИРАЊЕ
Резултатите од спроведеното ХИВ тестирање ќе бидат доставувани од страна на
ИЈЗ - Лабораторија за вирусологија и молекуларна дијагностика до здравствените
установи кои испратиле материјал и побарале ХИВ тестирање, истовремено во копија и
до Институтот за белодробни заболувања и туберкулоза – Централна единица за
туберкулоза.
Пакувани во затворени пликоа (секој резултат во посебно плико!), резултатите ќе се
доставуваат на рака на претходно назначените одговорни лица од сите инволвирани
здравствени установи (АНЕКС 3), во истите термини - по градови, кои важат и за
собирање на материјалот за тестирање (види Распоред во АНЕКС 1).
Рокот за доставување на резултати од страна на ИЈЗ е една недела по добивањето
на материјалот за тестирање на ХИВ.
Добиените резултати во ИБЗТБ ќе бидат евидентирани во индивидуалната
електронска база на податоци за ТБ во Централниот регистер, а во останатите
здравствени установи (диспанзери/стационари), резултатот ќе се евидентира во
посебни регистри / книги за евиденција. Документацијата е доверлива - само одредени
назначени лица имаат увид во целокупната документација.

5. ПОСТ-ТЕСТ СОВЕТУВАЊЕ И СООПШТУВАЊЕ НА РЕЗУЛТАТИ ОД
ТЕСТИРАЊЕТО
•

Кој го прави?- Здравствени работници кои се обучени советувачи (доктори,
медицински сестри, лабораториски техничари, социјални работници).

•

Во што се состои? - Соопштување и толкување резултатот од ХИВ тестирањето.
Зависно од резултатот од тестирањето: негативен резултат - давање на основни
информации за болеста, начините на пренесување и превенција, корисноста од
тестирање, евентуална потреба за редовно тестирање и тестирање на партнер.
ВНИМАНИЕ кај лицата со ХИВ+ резултат!!! Само добро обучени стручни лица
треба да соопштуваат позитивен резултат - се дава поддршка со цел прифаќање на
резултатот, се нуди помош за информирање на партнерот за резултатот од
тестирањето, се даваат насоки за понатамошно однесување, можна терапија,
позитивен став кон животот, упатување за психосоцијална поддршка.
За деца до 14-годишна возраст, задолжително е присуство на родител! Во договор
со докторот-советувач се носи одлука за соопштување на резултатот на детето!
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•

Колку трае? - Вообичаено 10-20 минути, зависно од интересот на болниот и
резултатот од тестот, советувањето може да трае и подолго!

•

Каде се прави? - Во здравствените институции за дијагностика и лекување на ТБ
(Диспанзери за белодробни болестии туберкулоза, стационарни установи –
Специјална болница во Лешок и Специјална болница во Јасеново, Одделение за
пневмофтизиологија при Клиничка Болница - Битола, Институтот за белодробни
заболувања кај децата - Козле и Институт за белодробни заболувања и туберкулоза
- Скопје).
Пред и пост-тест советувањето и соопштување на резултатите се одвива во
посебна, за таа намена одредена просторија, во која се обезбедени услови за
доверлив разговор меѓу советувачот и пациентот!

Целата процедура се спроведува на база на доброволност и доверливост!!!

Постапките за спроведување на пред и пост тест советувањето се претставени во
форма на Алгоритам во прилог на Протоколот (АНЕКС 4), при што процедурите за
пред-тест советувањето се презентирани во чекор 1, 2 и 3, а пост-тест советувањето е
опфатено во чекор 5 и 6.
6. ПОНАТАМОШНИ АКТИВНОСТИ СО ЦЕЛ ТРЕТМАН, ГРИЖА И
ПСИХОСОЦИЈАЛНА ПОМОШ НА ХИВ ПОЗИТИВНИТЕ
Лицата со позитивен ХИВ резултат се испраќаат на дополнителни испитувања за
утврдување на стадиумот на инфекција/болест, односно поставување на точна
дијагноза на Клиниката за инфективни болести и фебрилни состојби во Скопје.
Понатаму,
 Се одредува третман / лекување на коинфекцијата во меѓусебна соработка на
специјалистите за лекување на градни болести и туберкулоза и инфектолозите
 Му се обезбедува психосоцијална помош на болниот и адекватно згрижување
 Континуирано се следи состојбата од страна на здравствениот систем.
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АНЕКСИ

АНЕКС 1 : РАСПОРЕД ЗА СОБИРАЊЕ НА МАТЕРИЈАЛ ЗА ХИВ ТЕСТИРАЊЕ
ПО ГРАДОВИ И ДЕНОВИ

 Понеделник:
Штип, Кочани, Пробиштип, Крива Паланка, опционално и Куманово

 Вторник:
Велес, Струмица, опционално и Гевгелија
 Среда:
Тетово, Гостивар, Кичево, Охрид, Битола, Прилеп, опционално и Дебар
 Четврток:
Гевгелија и Куманово.
Здравствените установи од Скопје :


Институт за белодробни заболувања и туберкулоза



Институт за белодробни заболувања кај децата - Козле



Диспанзер за белодробни заболувања и ТБ - Бит Пазар во
Поликлиника Битпазар, Здравствен Дом - Скопје,

самите доставуваат материјал со претходна најава по телефон, секој работен ден.
Стационарно/болнички установи:


Специјална болница за белодробни заболувања - Лешок,



Специјална болница за белодробни заболувања - Јасеново, и



Одделение за пневмофтизиологија при Клиничка Болница - Битола,

ќе доставуваат материјал во диспанзерите кои функционираат во соодветните
градови, од каде ќе го собира возилото на ИЈЗ - Скопје, во деновите кога е
предвидено (види погоре).
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АНЕКС 2: ПОДАТОЦИ ЗА ОДГОВОРНИ ЛИЦА ОД ИЈЗ ЗА ДОГОВАРАЊЕ
ТРАСПОРТ И ДОСТАВУВАЊЕ НА РЕЗУЛТАТИ ОД ХИВ ТЕСТИРАЊЕ
Ред.
број

РАБОТНО МЕСТО

ТЕЛЕФОН

Началник на
Лабораторијата за
вирусологија и
молекуларна дијагностика

070 285 483

2

Специјалист микробиолог

077 882 811

3

Лаборант

071 292 788

4

Лаборант

075 534 141

5

Лаборант

075 578 779

6

Возач

070 220 524

7

Возач

071 268 753

1
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АНЕКС 3: ПОДАТОЦИ ЗА ОДГОВОРНИ ЛИЦА ОД УСТАНОВИТЕ ЗА БЕЛОДРОБНИ
ЗАБОЛУВАЊА И ТУБЕРКУЛОЗА ЗА ДОГОВАРАЊЕ НАТРАНСПОРТ НА
МАТЕРИЈАЛ И ДОСТАВУВАЊЕ НА РЕЗУЛТАТИ ОД ХИВ ТЕСТИРАЊЕ
Број на
Диспанзер

УСТАНОВА

РАБОТНО
МЕСТО

КОНТАКТ
ТЕЛЕФОН

01

СКОПЈЕ
ЈЗУ Здравствен дом на Скопје
Диспанзер за белодробни болести и ТБ Бит Пазар
Бул. Крсте Мисирков б.б

Раководител

076 436 614

02

КУМАНОВО
ЈЗУ Општа болница за Внатрешни болестиАТД
Ул.Страшко Симов 6

Раководител

070 774 302

Раководител

075 322 229

Раководител

078 570 465

Одговорна
мед. сестра

075 208 716

Раководител

075 479 523

Раководител

075 287 080

Раководител

070 447 019

Одговорна
мед. сестра

078 393 404

Одговорна
мед. сестра

071 710 759

Одговорен
лекар

078 508 866

Раководител

071 977 235

Одговорна
мед. сестра

070 272 400

Раководител

070 313 721

Одговорна
мед. сестра

070 933 062

Раководител

071 322 760

03

04

05

06

07

08

09
10
11

12

13

14

15

16

ТЕТОВО
ЈЗУ Клиничка болница
Диспанзер за белодробни болести и ТБ
Ул. 29 ноември бб
ГОСТИВАР
Диспанзер за белодробни болести и ТБ
ЈЗУ Општа болница - Д-р Ферит Мурат
КИЧЕВО
ЈЗУ Општа болница
Диспанзер за белодробни болести и ТБ
Ул. Маршал Тито б.б
БИТОЛА
ЈЗУ Клиничка болница Др Трифун Пановски
Одделение за пневмофтизиологија
ОХРИД
ЈЗУ Општа болница - Пневмофтизиологија
Ул. Сирма Војвода б.б
ПРИЛЕП
ЈЗУ Општа болница - Интерно одделение
Пневмофтизиологија
Ул. Марксова б.б
ШТИП
ЈЗУ Клиничка болница - Интерно одделение
СТРУМИЦА
ЈЗУ Општа болница - Интерно одделение
ДЕБАР
ЈЗУ Општа болница - Интерно одделение
Ул. Амди Леши 51
ВЕЛЕС
ЈЗУ Општа болница - Специјалистичкоконсултативна амбуланта за белодробни
болести и ТБ
Ул. Наум Наумоски Борче 7
ГЕВГЕЛИЈА
ЈЗУ Општа болница - Интерно одделение
Ул. Слободан Митров Данко б.б
КРИВА ПАЛАНКА
ЈЗУ Здравствен дом Академик Проф. Д-р
Димитар Арсов - Оддел за дијализа
КОЧАНИ
ЈЗУ Здравствен дом - Диспанзер за
белодробни заболувања и ТБ
ПРОБИШТИП
ПЗУ Доневска д-р Паца
Ул. Јаким Спиров 20
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Број на
Стационар

УСТАНОВА
СКОПЈЕ

1

ЈЗУ Институт за белодробни заболувања и
ТБ - Скопје

РАБОТНО
МЕСТО

КОНТАКТ
ТЕЛЕФОН

Одговорна
мед. сестра

070 585 241

Одговорнa
мед.сестра

078 481 733

Раководител

070 548 203

Раководител

070 240 877

Директор

070 216 818

СКОПЈЕ
2

ЈЗУ Институт за белодробни болести кај
децата - Козле
с. Лешок - ТЕТОВО

3

ЈЗУ Специјална болница за белодробни
заболувања и ТБ
с. Извор - ВЕЛЕС

4

Специјална болница за белодробни
заболувањаи ТБ - Јасеново
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АНЕКС 4. АЛГОРИТАМ ЗА ТЕСТИРАЊЕ НА ХИВ, ПРЕД И ПОСТ-ТЕСТ СОВЕТУВАЊЕ
КАЈ ЗАБОЛЕНИ ОД ТУБЕРКУЛОЗА
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АНЕКС 5. ИНФОРМИРАНА СОГЛАСНОСТ ЗА ХИВ ТЕСТИРАЊЕ

ПОТВРДА
ЗА ИНФОРМИРАНА СОГЛАСНОСТ ЗА ХИВ ТЕСТИРАЊЕ

Јас _______________________________ од ___________________________________
(Име и презиме)

(ул. бр. место)

потврдувам дека сум информиран за сите аспекти на ХИВ тестирањето и согласен сум
да ми се земе материјал / крв која ќе биде тестирана на ХИВ, а резултатот да ми се
евидентира во медицинска документација која е доверлива.

Датум и место

Потпис

____________________

__________________________
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АНЕКС 6. ПРОПРАТНО ПИСМО ЗА ХИВ ТЕСТИРАЊЕ
ДО
ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Центар за референтни лаборатории
Лабораторија за вирусологија и молекуларна дијагностика
Ул. 50-та Дивизија бр.6 – Скопје
Тел. 02 3125-044 лок.112
02 3174-060

УПАТНИЦА
ЗА ХИВ ТЕСТИРАЊЕ НА ЛИЦА ЗАБОЛЕНИ ОД ТУБЕРКУЛОЗА

Здравствена установа
која го испраќа примерокот / место ____________________________________
Вид на примерок

а) серум

б) крв

в) друго ____________

Код на примерокот

______________________________________

Кога е земен примерокот (ден)

______________________________________

Како е чуван примерокот

_______________________________________

Возраст и пол на пациентот

_______________________________________

Клиничка дијагноза

_______________________________________

Материјалот го примил
____________________________
Датум и место

Потпис на докторот

____________________

__________________________
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