Wijziging 04/09/2020: wijzigingen doorbellen pneumokokken en legionella

Resultaten Doorbellijst GZA IPSG2

I Kritische resultaten: JCI TAT = 30', naar arts
Enkel het eerste onverwachte kritische resultaat wordt gebeld. (Uitz. INR, verzendanalyses: steeds bellen)
Onverwacht? Via D-check: % verschil tov vorig resultaat/max. aantal dagen vorig resultaat
TAT= JCI antwoordtijd = (tijd doorbel) - (tijd resultaat beschikbaar)
# niet POCT meting (POCT= Point Of Care Test: metingen buiten laboruimte)
ONCO = dagzaal Oncologie én aanvragend geneesheer is oncoloog
HEMATOLOGIE
WBC
Hb #
Hb #
plt
aPTT
PT (INR) #
Fib.
Pos. Dir. Coombs

< 7,0 g/dL
neonaat<30dagen
< 25.000 / µL
steeds doorbellen

>100.000 / µL
> 20,0 g/dL
> 22,0 g/dL
> 1.000.000 / µL
> 100 s
> 5,0

D-check Uitz
% / dagen niet bellen
50/5
25/14
ONCO
33/10
10/5

< 1 g/L
SA: Tel naar dienst waar kindje ligt
SV naar vroedvrouw: 7u – 21u: 53201 / 21u – 7u: 53204
3+ of 4+
bel samen met pos Dir Coombs door
positief
> of = 15 mL

kind<8dagen

Reactiest. pos Dir. Coombs kind<8dagen
parasieten in bloed (malaria..)
FMH

ONCO

35/5

BIOCHEMIE en HIV
HIV
bicarbonaat #
tot. Bilirubine
dir. Bilirubine
calcium
calciumion. #
digoxine
glucose #
glucose #
kalium #
kalium #
kalium vòòr dialyse SA
kalium na dialyse SA
kreatinine
laktaat #
lithium
natrium #
pH #
carboxyhaemoglobine #
TSH
vanco dalspiegel
vanco continu infuus
carbamazepine
Clostridium difficile tox
foetaal fibronectine

onmiddellijk bellen naar bioloog van wacht
< 10 mmol/L
kind<90dagen
kind<90dagen
< 1,63 mmol/L
< 0,75 mmol/L
< 50 mg/dL
< 35 mg/dL
< 2,5 mmol/L
< 2,5 mmol/L

kind<90dagen
kind<90dagen
nooit bellen
niet dialyse

kind<90dagen

gehospitaliseerde pt
Steeds naar assistent

positieve screening
> 40 mmol/L
>14 mg/dL
>5 mg/dL
> 3,13 mmol/L
> 1,45 mmol/L
> 2,0 µg/L
> 450 mg/dL
> 300 mg/dL
> 6,0 mmol/L (indien geen hemolyse)
> 6,0 mmol/L (ook bij hemolyse)
> 7,0 mmol/L

> 3,0 mg/dL
> 3 mmol/L
> 2 mmol/L
< 125 mmol/L
> 155 mmol/L
< 7,2
> 7,55
> 9,9%
> 15 mU/L
> 25 mg/L
> 25 mg/L
> 20 mg/L
positief
(Dect 35996) niet naar av arts

20/5
20/5
20/5
10/5
10/5
10/5
20/5
20/5
15/5
15/5
15/5
15/5
30/30
80/5
30/5
7/5
2/5
50/5
30/5
30/5
20/5
pos > 5

TOXICOLOGIE
Triage screen urine voor:
positief
barbituraten, benzodiazepines, tricyclische antidepressiva, cocaïne, cannabis,opiaten, amfetamines en methadone.
VERZENDANALYSES
HIT screening
fenobarbital
methotrexaat
thiopental
methanol , ethyleenglycol,
solventen, hogere
alcoholen

steeds doorbellen
steeds doorbellen
steeds doorbellen

naar arts
naar verpleging
naar verpleging
naar verpleging

steeds doorbellen

naar arts

steeds doorbellen
paracetamol
steeds doorbellen
salicylaten
theophylline
pneumocystis PCR
Aspergillus antigen positief in bloed

naar arts
naar arts
naar arts
naar arts

positief

> 20 mg/L
indien Ct PCR P. jiroveci <39
positief

30/5

Alle overige medisch relevante resultaten worden doorgebeld door de Klinisch Bioloog
Pagina 1 van 2
\\Svrnas001\Labo\0 - dept QC cel\SOP - links\dept Pre & Post Analyse\Doorbellijst gza IPSG2
Laatst afgedrukt op 4/09/2020

NEFRO SA

Wijziging 04/09/2020: wijzigingen doorbellen pneumokokken en legionella

Resultaten Doorbellijst GZA IPSG2
SARS-Cov-2
PCR SARS-CoV-2
(COVID-19)

spoedpatiënt
gehospitaliseerd

naar afdeling spoed
naar verpleging

positief
positief

II Minder Kritische resultaten: naar arts (of zie lijst)
MICROBIOLOGIE: TAT = 2 uur
Gehopsitaliseerde of in gemeenschap verblijvende patienten waarbij volgende kiemen geïsoleerd werden:
ongekende MRSA: 1° pos staal
naar dienst - door laborant
CPE of BRMO: 1° pos staal en nadien 1x/week
naar dienst - door laborant
PCR norovirus positief
door microbioloog - laborant
M. tuberculosis: PCR of zuurvaste bacillen: 1° pos staal
door microbioloog - laborant
positieve hemokultuur, 'steriele vochten' (1° pos staal)
door microbioloog - laborant
PCR virussen op LV, oog: entero, Herpes simplex, Varicella zoster
door microbioloog - laborant
positieve Legionella Antigen of PCR
door laborant
positieve Legionella of pneumokokken antigen
door laborant
Neisseria meningitidis
ook naar volksgezondheid - laborant

III Minder Kritische resultaten: TAT = 3 dagen
naar arts, door klinisch bioloog
nieuwe Hepatitis. C serologie
Entamoeba histolytica
Toxoplama, CMV, rubella: positieve IgM, gynecologisch en vermoeden primo infectie
enkel indien geconfirmeerd met tweede methode en lage aviditeit voor Toxo/CMV
Verhoogde (gecombineerde) risico's voor trisomie 21 en/of trisomie 18 (klinisch bioloog biochemie)
autoimmuunserologie: MPO of PR3 positief
uitzonderingen op deze lijst werden gemaakt met sommige diensten. Info vind je terug in map
HMLT_biologen/overleg diensten/doorbelwaarden uitzonderingen
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