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                   Adresă: Strada Clinicilor, nr. 3-5, 400006, Cluj-Napoca 
               Email: secretariat@scj-cj.rdscj.ro; Tel: 0264-597.852, Fax: 0264-596.085 

 
 

LABORATOR ANALIZE MEDICALE 
Certificat ISO 9001:2008 Data ultimei actualizări: 01.04.2020 

Nr.  39109/A/0001/UK/R    

  

GHIDUL PACIENTULUI 
Informaţii utile 

Documente necesare: 

1. Pacientul se prezintă în regim de ambulator 

- Bilet de trimitere cu regim special de la medicul de familie/specialist pentru 

investigaţii paraclinice  

- Programare la sediu (puncte de recoltare sau puncte de laborator) 

- Card de sănătate 

- Document de identitate 

2. Pacientul se prezintă la cerere 

-  Pentru analizele la cerere pacientul poate avea fie bilet de trimitere simplu de la 

medicul de familie/specialist, fie se poate prezenta opţional, fără bilet de trimitere 

-    Pacientul va achita o taxă ca şi contravaloare a analizelor solicitate la cerere 

- Programare la sediu (puncte de recoltare sau puncte de laborator) 

- Document de identitate 

Programări: luni-vineri 10.30 – 13.00 

Recoltare probe: luni-vineri 7.30 – 10.30 doar la punctele de recoltare ale laboratorului: 

- Punctul de recoltare nr. 1 – situat pe str. Clinicilor, nr. 2-4 (în curtea Centrului de 
Diabet, Nutriţie şi Boli Metabolice) – telefon 0264/592771, interior 1620 

- Punctul de recoltare nr. 2 – situat de str. Victor Babeș, nr.1, telefon 0264/592771 
interior 1479, telefoane mobile: 0741164466 și 0741050816 

Pe perioada pandemiei datorată infectiei cu SARS-CoV-2 se recoltează probe din secreții 

nazo-faringiene la punctul de recoltare din str.V.Babeș nr.1, conform unui program 

stabilit cu conducererea SCJUCJ și cu laboratorul IMOGEN, inclusiv după-masa și în zilele 

de sâmbătă dimineața. Programul de recoltare a probelor și de eliberarea a rezultatelor 

sunt afișate pe site-ul spitalului. 
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Pacientul se poate prezenta şi cu probele recoltate extern. În această situaţie se prezintă 

direct la punctele de laborator ale Laboratorului de Analize Medicale, zilnic, luni – vineri 

8.00 – 10.30. 

Eliberare rezultate: luni-vineri 12.30 – 13.30 (la punctele de recoltare sau la punctele de 

laborator pentru probele recoltate extern). 

Modalitate de plată: doar în numerar, la punctul de recoltare nr.1 și la punctele de 

laborator sau numerar și cu POS la  punctul de recoltare nr.2. 

Feed-back pacienţi: aveţi posibilitatea de a ne transmite în mod confidenţial opinia dvs. şi 

sesizări, folosind chestionarul de satisfacţie al pacientului pe care îl veţi primi la recoltare. 

Rezolvarea reclamațiilor: aveţi posibilitatea de a ne transmite reclamațiile 

dumneavoastră folosind ”Modelul de cerere, reclamație, sesizare, propunere/ petiție” 

existent la fiecare punct de recoltare sau de pe site-ul spitalului, accesând:  

https://scjucluj.ro/pdf/2020/Comunicare/Model_de_cerere_reclama%C8%9Bie_sesiza

re_propunere_peti%C8%9Bie.pdf 

Reclamațiile vor fi depuse de către personalul punctelor de recoltare la șeful de 

laborator, urmând a se rezolva în conformitate cu procedura Managementul reclamațiilor.  

 

Întrebări frecvente 

•  Cum mă programez? 

Vă puteţi programa telefonic la numerele de telefon de mai sus 

            sau 

Direct la Punctele de recoltare ale laboratorului, str. Clinicilor, nr. 2-4 (în curtea 

Centrului de Diabet, Nutriţie şi Boli Metabolice) și str.Victor Babeș, nr.1. 

•  Unde mi se recoltează probe pentru analizele solicitate? 

Vă prezentaţi pentru recoltarea sângelui, conform programării, dimineaţa, de luni până 

vineri, între orele 7,30 – 10,30 la punctul de recoltare str. Clinicilor, nr. 2-4 (în curtea 

Centrului de Diabet, Nutriţie şi Boli Metabolice) sau la punctul de recoltare str.Victor 

Babeș, nr.1. 

ATENŢIE! Nu uitaţi să recoltaţi acasă probele de urină, scaun etc., după caz. 

•  Cum şi unde plătesc? 

Doar în numerar, la punctul de recoltare sau la punctul de laborator cel mai apropiat (în 

situaţia în care aveţi probele recoltate). Vi se va elibera chitanță. 

La punctul de recoltare de pe str.V.Babeș nr.1 se poate achita și cu cardul. 
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•  Cum obţin rezultatul? 

Rezultatele se eliberează de luni până vineri, în intervalul orar 12.30 – 13.30 (la punctele 

de recoltare unde vi s-a recoltat sau la punctele de laborator unde aţi predat probele). 

- Rezultatul tipărit se ridică doar de persoana solicitantă, cu prezentarea actului de 

identitate și sub semnătură.  

- La solicitare, rezultatul se poate trimite şi prin e-mail pe adresa electronică a 

pacientului specificată pe biletul de analize la cerere. 

 

 Care sunt punctele de laborator unde mă pot prezenta cu probele recoltate? 
 

Laboratorul Central 

Adresa: Cluj-Napoca, str. Clinicilor nr. 3-5 (în clădirea UPU, la mansardă) 

Telefon: 0264/592.771/interior 1277 

 

Laborator Clinica Medicală II 

Adresa: Cluj-Napoca, str. Clinicilor nr. 4-6 (în clădirea clinicii Medicală II) 

Telefon: 0264/592.771/interior 1726 și 1755 

 

Laborator Ginecologie I 

Adresa: Cluj-Napoca, str. Clinicilor nr. 3-5 (în clădirea clinicii Ginecologie I) 

Telefon: 0264/592.771/interior 1174 

 

Laborator Endocrinologie 

Adresa: Cluj-Napoca, str. Pasteur nr. 3-5 (în clădirea clinicii Endocrinologie) 

Telefon: 0264/592.771/interior 5631 

 

Laborator Ginecologie II 

Adresa: Cluj-Napoca, B-dul 21 Decembrie 1989, nr. 53-55 (în clădirea clinicii  Obstetrică-
Ginecologie” D.Stanca”) 

Telefon: 0264/592.771/interior 6214 

 

Laboratorul Serologia sifilisului și imuno-dermatologie 

Adresa: Cluj-Napoca, str. Clinicilor nr. 3-5 (în clădirea clinicii Dermatologie) 

Telefon: 0264/592.771/interior 1250 
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Recomandare generală pentru pregătirea pacientului în vederea  

recoltării de sânge la punctul de recoltare 

Recoltarea se efectuează în cursul dimineţii, în condiţii bazale, pe nemâncate (după o 

pauză alimentară de 12-14 ore). De asemenea, nu se recomandă consumul de băuturi 

(ceai/cafea) sau alcool, nu se fumează, iar recoltarea de sânge este bine să se facă înainte 

de administrarea medicației.  

Indicaţii pentru recoltarea corectă a probelor de către pacient 

Acurateţea rezultatelor investigaţiilor de laborator depinde în mare măsură de modul de 

recoltare a probelor biologice. Prin urmare, recoltarea corectă a acestora este foarte 

importantă.  

Vă recomandăm consultarea în prealabil a personalului din camera de recoltare în vederea 

obţinerii acestor informaţii, în funcţie de investigaţiile solicitate. 

Rezultatele analizelor pot fi afectate sau pot varia în funcţie de particularităţile de vârstă 

şi sex, de momentul ciclului menstrual, de consumul de medicamente sau alcool, de 

efortul fizic epuizant. Chiar dacă observaţi unele valori în afara limitelor normale, nu vă 

impacientaţi, lăsaţi-l pe specialist să le interpreteze. 

În cazul analizelor de laborator efectuate la cerere, este necesar să vă prezentaţi la 

laborator cu proba recoltată în prealabil la domiciliu. De aceea, vă recomandăm să cereţi 

informaţii de la personalul medical cu privire la regulile pe care trebuie să le urmaţi în 

vederea recoltării corecte a probelor biologice. Aceste reguli vizează în principal 

momentul din zi recomandat pentru recoltare, dieta precedentă recoltării, regulile de 

igienă personală premergătoare recoltării anumitor probe, precum şi tratamentul 

medicamentos urmat, care poate influenţa rezultatul. 

 

 Recoltarea probelor din urină 

         •  Examenul sumar de urină 

După toaleta mâinilor şi a regiunii genito-urinare (spălare cu apă şi săpun, ştergere cu 

prosop curat), se recoltează într-un recipient special, procurat de la farmacie, prima urină 

de dimineaţă (15-20 ml), din jetul mijlociu (primul jet se lasă să curgă în toaletă); imediat 

după recoltare se va inchide recipientul. 

Este bine de ştiut că pentru analizarea sumarului de urină nu se recomandă adăugarea de 

conservanţi, iar păstrarea urinei la frigider (2-8°C) va modifica anumiţi parametri. 

Dacă se urmăreşte în mod special dozarea urobilinogenului şi a bilirubinei, urina trebuie 

păstrată în recipiente de culoare închisă și ferită de lumină. 
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•  Recoltarea urinei pe 24 ore 

Pentru unele teste urinare (ex. proteinurie, acid vanilmandelic, 17-Cetosteroizi, 

creatininurie, amilazurie etc.), este necesară colectarea urinei din 24 ore.   

- Prima urină de dimineaţă se aruncă. În continuare, toată urina de peste zi şi de 

peste noapte se adună într-un recipient de plastic curat, cu capac, cu volum minim 

de 2 litri şi care are pe exterior inscriptionata o scala de volum (ăn mL); recipientul 

se ţine închis la întuneric şi răcoare (într-o pungă de plastic sau folie de staniol la 

frigider). 

- Prima urină din dimineaţa celei de-a două zile se adaugă peste urina strânsă. 

- Se măsoară cât mai exact volumul total de urină strânsă în perioada de 24 de ore. 

- Din recipient (după agitare uşoară pentru amestecarea sedimentului depus) se 

transvazează cca 50 ml urină într-un recipient de urină procurat de la farmacie. 

Inscripţionaţi pe recipient numele şi prenumele dvs., precum şi volumul total de urină 

adunat în cele 24 de ore. 

Pentru determinarea acidului vanilmandelic se evită consumul de cafea, ceai negru, 

ciocolată, fructe (în special banane) şi alimente care conţin vanilie, cu 72 ore înaintea 

recoltării. Pe perioada recoltării se evită fumatul, stresul fizic şi psihic. 

 

•  Recoltarea pentru urocultură 

Este important ca recoltarea să se facă înainte de începerea unui tratament antibiotic. 

Pentru controlul eficienţei tratamentului antibiotic, urina se recoltează după 5-7 zile de la 

ultimă doză de antibiotic administrată. Vă rugăm să menţionaţi dacă sunteţi în curs de 

tratament sau dacă urocultura este de control după tratamentul antibiotic.  

- Urina se recoltează în recipiente sterile procurate de la farmacie (urocultoare 

sterile). 

- Se recomandă prima urină de dimineață sau urina după stază vezicală de minim 4 

ore. 

- Se face toaleta riguroasă a regiunii urogenitale cu apă şi săpun (nu se utilizează 

substanțe sau soluții dezinfectante) şi se șterge regiunea cu un prosop curat sau 

compresă sterilă.  

- Se recoltează o cantitate de cca 20 ml de urină din jetul mijlociu direct în 

recipientul steril (primul jet se lasă să curgă în toaletă). 

- Recipientul steril se deschide înainte de micțiune, iar pe perioada recoltării, capacul 

acestuia se pune cu gura în sus pe o suprafață curată. 

- La sfârșitul recoltării, capacul se înfiletează strâns pe urocultor pentru evitarea 

scurgerii urinei şi contaminării acesteia. 

Dacă proba nu poate fi transportată în maxim 2 ore la laborator, aceasta se păstrează la 

frigider (la temperatura 2-8ºC). 
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Recoltarea la bărbați: 

Se retractează prepuţul pentru a decalota complet glandul. Acesta se spală abundent cu 

apă şi săpun, după care se usucă cu două tampoane de tifon sterile, cu utilizare unică, 

procedând din faţă către fren. Menţinând în continuare glandul decalotat, se recoltează 

proba de urină. 

   Recoltarea la femei: 

La femeile active sexual se recomandă utilizarea unui tampon intravaginal pentru a nu 

contamina proba urinară cu secreţie vaginală. După spălare, zona vulvară decontaminată se 

şterge cu 2 tampoane de tifon sterile prin mişcare unică din faţă spre spate. Se recomandă 

îndepărtarea cu degetele a labiilor, astfel încât jetul urinar să nu ia contact cu acestea sau 

cu părul pubian. 

 

 Recoltarea materiilor fecale 

 

•  Pentru coprocultură 

Este important ca recoltarea să se facă înainte de începerea unui tratament antibiotic. 

Pentru controlul eficienţei tratamentului antibiotic proba se recoltează după 5 zile de la 

ultimă doză de antibiotic administrată. 

- Materiile fecale se recoltează în recipiente speciale (coprorecoltoare) care conţin un 

mediu de transport (Carry-Blair) şi care pot fi procurate de la punctul de recoltare al 

laboratorului. 

- Recoltarea se face din proba emisă spontan, cât mai precoce după debutul bolii (în 

primele 3 zile de boală germenii sunt prezenţi în numărul cel mai mare).  

- Scaunul se reţine într-un vas curat şi uscat, având grijă să nu se amestece cu urină, 

apă sau hârtia igienică.  

- Se alege o porţiune reprezentativă (cu mucozităţi, striuri de sânge, consistenţă mai 

moale etc) şi se iau cantităţi mici de materii fecale, aproximativ egale cu cantitatea 

mediului de transport, din mai multe locuri, mai ales din zonele ce prezintă 

modificări (mucus, sânge, puroi), ce nu s-au atins de vasul colector şi se introduc în 

coprorecoltor.  

- Materiile fecale astfel recoltate se introduc în mediul de transport conţinut de 

coprorecoltor şi se amestecă cu acesta pentru a se asigura viabilitatea bacteriilor 

până la prelucrarea probei. Ele nu trebuie să rămână pe suprafaţa mediului de 

transport. Este important pentru ca trecerea pe mediile de cultură să fie făcută din 

mediul de transport şi nu din materiile fecale aflate deasupra (de multe ori este 

imposibil de scos din mediul de transport produsul recoltat din cauza cantităţii 

exagerate – în aceste situaţii produsul va fi refuzat, practic mediul de transport nu 

îşi poate îndeplini rolul!). 

După recoltare, probele se păstrează la temperatura camerei (18-25°C) şi vor fi aduse la 

laborator în cel mult 2 ore. În situaţia în care transportul către laborator nu se poate 

efectua în două ore, proba îşi menţine stabilitatea refrigerată (4°C) pentru maxim 24 ore. 
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 •  Pentru examenul coproparazitologic 

Reţineţi că recoltarea se face:  

 La cel puţin două săptămâni de la administrarea de antibiotice (metronidazol sau 

tetraciclină). 

 Înainte de examenul radiologic gastrointestinal baritat sau la 10 zile după 

efectuarea acestuia. 

 La minim o săptămână de la administrarea de uleiuri minerale, bismut, antidiareice 

şi preparate. 

Se utilizează recipiente speciale (coprorecoltoare) fără mediu de transport. 

- Se recoltează materii fecale emise spontan, în orice moment al zilei. 

- Din bolul fecal se alege câte o porţiune de mărimea unei alune din 3 locuri diferite 

ale bolului fecal (cu mucozităţi, striuri de sânge, consistenţă moale, etc) şi se 

prelevează cu linguriţa coprorecoltorului.  

- Este contraindicat contactul probei cu apă sau urină. 

- Se scrie numele pe recipient, acesta se împachetează în hârtie şi se predă 

laboratorului sub această formă. 

Se evită recoltarea unei cantităţi mai mari datorită riscului alterării materiilor fecale până 

la momentul prelucrării în laborator, alterare care poate duce la modificarea aspectului 

elementelor parazitare şi deci la rezultate fals negative. 

Până la predarea recipientului în laborator, acesta se păstrează la rece (la frigider).  

Vă rugăm să menţionaţi la predarea probei la recepţie principalele semne şi simptome 

clinice, precum şi istoricul unor eventuale călătorii în zone endemice pentru anumite 

infecţii parazitare.  

Deoarece unii paraziţi intestinali nu elimină ouă, chişte sau larve în mod continuu, se 

recomandă repetarea examinării de 3 ori la intervale de 7-10 zile. 

Un singur rezultat negativ nu are valoare diagnostică de excludere a unei infestări 

parazitare intestinale. 

 

•  Pentru examenul de digestie 

Se recoltează materii fecale în recipient special (coprorecoltor) fără mediu de transport. 

NU folosiţi supozitoare sau creme lubrifiante! 

Timp de o săptămână înainte de recoltare, pacientului nu i se administrează bariu, uleiuri 

minerale, bismut, Metamucil, compuşi cu magneziu, laxative. 

Cu 72 ore înainte de recoltare se recomandă un regim alimentar zilnic cu: 50-60g unt (50-

150g grăsimi/zi), 100-200g carne roşie, 500ml lapte, 200-300g cartofi, 100g pâine şi 

abstinenţă de la alcool. Pentru copii se recomandă un regim constant care să includă o 

cantitate suficientă de grăsimi şi carne roşie. 
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- Recoltaţi din scaunul emis spontan într-un vas curat şi uscat, având grijă să nu se 

amestece cu urina. Luaţi cu ajutorul linguriţei coprorecoltorului cantităţi mici de 

materii fecale şi introduceţi linguriţa cu grijă în recipient.  

- Înşurubaţi capacul coprorecoltorului şi notaţi numele pe etichetă. 

 

•  Pentru depistare hemoragii oculte  

Evitaţi consumul de alcool şi antiinflamatoare nesteroidiene (aspirină, diclofenac, 

indometacin, ibuprofen, piroxicam) cu 48 de ore înainte de recoltare. Acestea pot cauza 

iritații gastro-intestinale, provocând hemoragii oculte.  

Nu se recomandă recoltarea la femei în perioada menstruaţiei, în caz de leziuni 

hemoroidale sângerânde, sau la pacienţi cu hematurie, deoarece pot apărea reacţii fals 

pozitive. 

- Se recoltează materii fecale în recipient special (coprorecoltor) fără mediu de 

transport. 

- Recoltarea se poate face din materiile fecale emise în orice moment al zilei, câte o 

porţiune de mărimea unei alune din 3 locuri diferite ale bolului fecal (maxim 

jumătate de recipient). 

- Este contraindicat contactul probei cu apă sau urină. 

Proba are stabilitate 24 ore la temperatura de 2°C – 8°C. 

 

 Pregătirea pentru recoltarea probelor din sfera genitală 

          Femei: 

 Abstinenţa sexuală cu 48 ore înainte de recoltare 

 Fără duş intravaginal, ovule, creme, lubrifianţi cu 48 ore înainte de recoltare 

 Fără ecografii transvaginale, colposcopii cu 48 ore înainte de recoltare 

 Fără spotting (mici sângerări), sângerări menstruale 

 Fără tratament cu antibiotic în ultimele 7 zile 

 În cazul infecţiilor vaginale, recoltarea se va efectua la 2-3 zile după terminarea 

tratamentului  

Bărbaţi: 

 Abstinenţa sexuală cu 48 ore înainte de recoltare 

 Fără tratament cu antibiotic în prezent sau în urmă cu 5-7 zile 

 Fără toaletă locală în dimineaţa recoltării 

 Înainte de prima urină de dimineaţă 

 

 Recoltarea pentru exsudatul faringian 

 NU faceți toaleta cavității bucale  

 NU beți  

 NU mâncați  

 NU fumați  
Recoltarea se efectuează la punctul de recoltare de către personalul laboratorului. 
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Se efectuează dimineața înainte de ingestia de lichide, alimente şi de efectuarea igienei 

orale (periajul dinţilor şi/sau clătirea cu apă de gură). 

Dacă acest lucru nu este posibil, se acceptă efectuarea recoltării după un interval de 4 ore 

de respectare a indicaţiilor de mai sus. 

Este important ca recoltarea să se facă înainte de începerea unui tratament antibiotic. 

Pentru controlul eficienţei tratamentului antibiotic, exsudatul faringian se recoltează după 

5 zile de la ultimă doză de antibiotic administrată. 

Este interzis fumatul 2 ore înainte de recoltare. 

 

 Recoltarea probelor de spermă 
 

Pentru spermogramă: Recoltarea se efectuează direct în recipient (urocultor) prin 

masturbare. Se recoltează întreaga cantitate de spermă emisă. 

Nu se recomandă recoltarea în prezervativ! 

Recoltarea se efectuează după 3 zile de abstinenţă sexuală şi oprirea consumului de cafea, 

tutun şi alcool.  

Proba se aduce în laborator în 20 de minute de la emisie (pentru evaluarea timpului de 

lichefiere). Dacă acest lucru nu este posibil, se aduce în maximum 2 ore ținută la 37ºC. 

Pentru spermocultură: Recoltarea se efectuează după 3 zile de abstinenţă sexuală, 

înainte de începerea unui tratament antibiotic. 

Înainte de recoltare se efectuează toaleta locală cu apă şi săpun şi ștergerea prin 

tamponare cu comprese sterile.  

Recoltarea se efectuează prin masturbare direct în recoltor steril (urocultor).  

Proba se aduce în laborator în maximum 1 oră de la emisie. 

 

 Recoltarea probelor de spută 
 

Pentru examen microbiologic: Recoltarea se face înainte de începerea unui tratament 

antibiotic sau în cazul unei examinări de control pentru eficienţa tratamentului, la 5 zile 

după ultimă doză de antibiotic. 

Înainte de recoltare se face toaleta cavităţii bucale (periajul dinților, clătirea gurii și 

gargară cu apă). 

Recoltarea se face prin tuse spontană şi profundă. Sputa se expectorează într-un recipient 

steril cu capac etanş (urocultor steril). Sunt acceptate pentru examen microbiologic probe 

muco-purulente. În cazul în care probă are aspect de salivă (spumos, aerat, fără striuri 

purulente) se repetă recoltarea. 

Se transportă în laborator în maximum o oră de la recoltare. 


