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Mesures per la racionalització de la demanda 

analítica 

Des de la Direcció de Catlab, i en l’actual context de crisi 

econòmica, s’ha demanat als responsables de les diferents àrees 

analítiques, que portin a terme accions de millora per racionalitzar la 

demanda. Us presentem les mesures adoptades que ja estan 

actives : 

Hematologia 

- Es revisen diàriament els hemogrames suggestius de 

Talassèmia i només es realitzen les Hemogloglobines Fetals i 

A2 dels que procedeixen (gestants i nens petits). A la resta es 

posa el comentari : 

 “Hemograma suggestiu de síndrome talassèmic. Valorar antecedents 

personals i familiars, descartar ferropenia, i si no s'ha diagnosticat 

prèviament sol·licitar estudi de talassèmia (HbA2 y F)”  

- La generació de Reticulocits en el protocol de “Sospita 

d’Anèmia”, es realitza en funció del sexe; Hb < 13 en homes i 

Hb< 12 en dones 

- S’eliminen les proves de coagulació especial al petitori de 

Primària (Factors de coagulació, Proteïna C i S, Resistència a 

la PRT C activada i Anticoagulant lúpic) 

 

Bioquímica 

 

- Quan es sol·licita Lipasa, es realitza una Amilasa Pancreàtica  

- Si es sol·licita Bilirubina esterificada, aquesta NOMES es 

realitzarà si la Bilirubina total > 15 µmol/L en dones o 

Bilirubina total > 21 µmol/L en homes. En els altres casos es 

posarà : “No procedeix. Bilirubina dins del rang de normalitat” 
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- Adequar la nomenclatura del petitori electrònic dels diferents 

sistemes d’informació (HCIS, Gestor, OMI) per evitar 

confusions en proves especials (Isoenzims Amilasa, 

Isoenzims Fosfatases Alcalines, Isoenzims LDH, i Vitamina D) 

 

Immunologia 

 

- Es revisen diàriament les proves que es deriven a Laboratoris 

Externs; en aquelles que es considera que no procedeix s’hi 

posa el comentari : 

 “Aquesta prova no es realitza al nostre laboratori. Si confirmeu l’interès 

de la seva determinació disposem de la mostra congelada durant 15 

dies”. 

En algun cas també trobareu el comentari : 

 “Aquesta determinació no es realitza en l'àmbit d'Atenció Primària” 

 

Microbiologia i Serologia 

 

- Es revisen diàriament les proves que es deriven a Laboratoris 

Externs; en aquelles que es considera que no procedeix s’hi 

posa el comentari: 

 “Cal informació clínica per a poder realitzar la prova. Si us cal, contacteu 

amb el Responsable de Serologia” 

- Les Càrregues Virals de Hepatitis C i Hepatitis B es realitzaran 

NOMES en els casos indicats. Si no procedeixen es posen els 

següents comentaris : 

Hepatitis C : “Aquesta determinació només es realitza en el context 

d'inici o control del tractament. Es determina serologia IgG HCV” 

Hepatitis B : “Aquesta determinació no es realitza si l'antigen de 

superfície de l'Hepatitis B és NEGATIU. Si cal, contacteu amb el 

Laboratori” o “Aquesta determinació no procedeix si prèviament no s'ha 

fet la serologia” 
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- Les PCRs  Citomegalovirus en sang i quantitativa no es 

realitzen en l’àmbit de l’Atenció Primària 

 

Citometria 

 

- Quan es sol·licita HLAB27 es revisa si ja té algun resultat 

anterior. 

 Si aquest és positiu es posa el comentari: 

 “Positiu. Prova sol·licitada i realitzada amb anterioritat. El fenotipus HLA 

és una característica antigènica que no varia. Si és positiu, sempre serà 

positiu” 

Si és negatiu, es posa: 

 “Negatiu. Prova sol·licitada i realitzada amb anterioritat. El fenotipus 

HLA és una característica antigènica que no varia. Si és negatiu, sempre 

serà negatiu” 

 

 

En cas de que es posin en marxa altres mesures, ja us mantindrem 

informats. 
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