
 
 
 
 

වෛද්ය පර්යේෂණ  පයතනයත පේෛන පසායතයයායස පරීක්ෂණ  පාහාය පිදද්්යක  පවීමේදී  පරාන පාහා් ප

උරේද්ා් පපිළිරැී ේේ පෛඩයත් පඉ්ෂේ පාා පිදසෛද්ය පෛය්යනය පබායාන පාැි  පාෛ ප ුණ යේෛ් ප

ාබ ්ය. 

1. සියළුම නිදර්ශක තම රරෝහරේ රසායනාගාරය හරහා (විරශේෂ අවස්ථාවලදී හැර) වවදය රර්රෂෂ  

ආයතනය රවත එවීමට සලසන්න. රේ සඳහා රවනම රේඛනයක් රවත්වාරගන යා හැකිය. 

2. රසායනාගාර කාර්ය මණ්ඩලය නිදර්ශක වවදය රර්රෂෂ  ආයතනයට එවීරේදී රහත සඳහන් 

කරුණු පිළිබඳව සැලකිළිමත් වන්න. 
a. නිදර්ශක එවීමට ප්රථම අදාල රීකක්ෂ ය වවදය රර්රෂෂ  ආයතනරෂ සිුකකරන්රන්ද 

යන්න ුකරකථනය මඟින් රහෝ විමසා බලන්න. 
b. අදාළ රීකක්ෂ ය සඳහා නිවැරදි නිදර්ශකය එකතුකර ඇත්දැයි රීකක්ෂාකර බලන්න. 

රනොඑරසේනේ නැවත වාට්ටුවට දැනුේ දී නිවැරදි නිදර්ශකය ලබාගන්න. (උදා: රටක, රේ, 

මුත්රා) 
c. නිදර්ශකය නිවැරදි බඳුනට එකතු කර ඇත්දැයි බලන්න. රනොඑරසේනේ නැවත වාට්ටුවට 

දැනුේ දී නිවැරදි බඳුනට නිදර්ශකය එකතු කර එවන්න. (උදා: Acid Washed Bottles for 

Serum Ca+) 

d. වවදය රර්රෂෂ  ආයතනරෂ විවි  රසායනාගාරවල සිුකරකරරන රීකක්ෂ  සඳහා රවන 

රවනම නිදර්ශක සහ ඉේලුේ රත්ර එවීමට සැලකිළිමත් වන්න. (උදා: එකම නිදර්ශකය 

බැක්ටීරියාරේදී හා වවරසරේදී යන අංශ රදකටම එවීරමන් වළකින්න. රේ සඳහා නිදර්ශක 

රදකක් රවන රවනම එවන්න. 
e. රසායනාගාර ඉේලුේ රත්ර නිවැරදිව සේූරර්  කර ඇි  බව තහුරරු කර ගන්න. රනොඑරසේනේ 

නැවත වාට්ටුවට යවා  සේූරර්  කරවා ගන්න. 

f. රරෝහරේ ලිපිනය රැහැදිලිව ඉේලුේ රරතහි සඳහන් කරන්න. THK වැනි රකටි නේ 

දැමීරමන් වලකින්න. රරෝහරලහි රබර් මුද්රාව රයොදන්න. 
g. රහත උදාහර ය රරිදි රේබේ කරන්න. 
h. සෑම නිදර්ශකයටම රසායනාගාර අනුක්රමිකක අංකයක් රැහැදිලිව රයොදන්න. රමම අංකයම 

ඉේලුේ රරතහිද ලියන්න. රමමඟින් වවදය රර්රෂෂ  ආයතනරෂ කුරන්ටරරෂදි වන 

ප්රමාදයන් වලක්වා ගත හැක. 
i. සියළුම නිදර්ශක අනුක්රමිකක අංක පිළිරවලට රරොතක ලියා එවීමට කාරුිකක වන්න. 
j. නිදර්ශක එවීරේදී ඒවා කාන්ුක වීම වළක්වෘගැනීම සඳහා වූ ක්රියාමාර්ග අනුගමනය කරන්න.  

3. සියළුම රසායනාගාර වාර්තා අදාල රරෝහේවල රසායනාගාර රවත එවනු ලැරේ. (රේ සඳහා රවනම 
කුරන්ටරයක් නිදර්ශක කුරන්ටරය අසල විවෘතව ඇත.) වාර්තා ලැබුනු රසු ඒ බව රරොතක සටහන් 

කර වාට්ටු රවත යවා ලැබුනු බවට අත්සන ලබා ගන්න.  

4. විරශේෂිත රබෝතේ යනාදිය වවදය රර්රෂෂ  ආයතනය මඟින් නිුතත් කරනු ලබන්රන් සි රෂ 

දිනවල රරරවරු 9.00 සිට රස්වරු 3.00 දක්වාත් රසනසුරාදා දිනවල රරරවරු 9.00 සිට රරරවරු 

11.30 දක්වාත් රමික. වැඩි විස්තර සඳහා සාමානය රාකකාරි රේලාවන්හිදී වවදය රර්රෂෂ  

ආයතනරෂ අදාළ රසායනාගාරද අරනුතත් රේලාවන්හිදී රන්වාසික වවදය රසායනාගාර කාර්මිකක 

විදයාඥ අ අමතන්න. 
 0112693532-4, 0112693527  හදිසි ඇමතුේ 0112693536 

 

නිදර්ශක රේබලයකට උදාහර යක් 

 

 

 

ාටාය 

කරු ාකර ඉහත උරරදස් අදාල සියළුම ඒකකවල කාර්යමණ්ඩල වල අව ානයට රයොමු කිීකමට පියවර 

ගන්න. 

Blood for Dengue antibody 

Name   : L.H. Sandali 

BHT  No  : 685163 

Wd No     : 16 

Hospital  : BH, Negombo 

 



 
 
 
 

 

itj;jpa Muha;r;rp epiyaj;jpd; Ma;T$l;lj;jpw;F ghpNrhjid khjpupfs; 
mDg;Gtjw;fhd topfhl;ly;fs;. 

1. vy;yh khjphpfSk; rk;ge;jg;gl;l itj;jparhiy Ma;T$l;lj;jpw;F Clhf mDg;gg;gly; 
Ntz;Lk;.  mDg;gg;gLk; khjphpfSf;F jdpg;gl;l gjpTg; Gj;jfj;jpy; gjpTfs; 
Nkw;nfhz;l gpd;du; mDg;Gjy; Ntz;Lk;. 

2. rfy itj;jparhiy Ma;T$l cj;jpNahfj;jh;fSk; Vida itj;jparhiy 
cj;jpNahfj;;ju;fSk; ftdpf;f; Ntz;bait. 

a. ghpNrhjidf;F khjphpfis itj;jpa Muha;r;rp epiyaj;jpw;F mDg;Gtjw;F 
Kd;dh; Fwpg;gpl;l gupNrhjid Nkw;nfhs;sg;gLfpd;wjh vd njhiyNgrpap;y; 
njhlh;G nfhz;L epr;rag;gLj;jg;gl;lgpd; guPl;ir khjphp mDg;ggly; Ntz;Lk;. 

b. ghpNrhjidf;F chpa rhpahd khjphpia ,dk; fz;L chpa Kiwapy; Nrfupj;J 
ngwg;gl;L mDg;gg;gly; Ntz;Lk;.  

c. ghpNrhjid khjphpfs; mjw;nfd tbtikf;fg;gl;l nfhs;fydpy; rhpahf 
Nrfhpf;fg;gly; Ntz;Lk;.  

d. xU Nehahspapw;F gy gupNrhjidfs; nra;a Ntz;b ,Ue;jhy; xt;nthU 
gupNrhjidf;Fk; jdpj;jdp khjphpfs; Fwpg;gpl;l mjw;Fupa nfhs;fydpy; 
Nrfupf;fg;gl;L G+uzg;gLj;jg;gl;l tpguq;fiis mDg;gpitf;fg;gly; Ntz;Lk;.  

e. ghpNrhjidf;F chpa rhpahd khjphpia ,dk; fz;L chpa Kiwapy; Nrfupj;J 
ngwg;gl;L mDg;gg;gly; Ntz;Lk;.  

f. itj;jparhiyapd; G+uz tpyhrk; vOjg;gly; Ntz;Lk;. (cj;jpNahfG+h;t 
Kj;jpiuia cgNahfpf;fTk;)  

g. gupNrhjid khjpupfSf;F rhpahf rPl;L xl;Ljy; Ntz;Lk;  
h. mDg;gg;gLk; khjphpfspd; njhlh; ,yf;fk; mjd; ghpNrhjid khjphp nfhs;fydpy;; 

G+uzgLj;jg;gl;l tpz;zg;g gbtj;jpYk; vOjg;gly; Ntz;Lk;. 
i. vy;yh khjphpfSk; njhlupyf;f mbg;gilapy; tpepNahfpf;Fk; Gj;jfj;jpy; 

gjpag;gl;L mDg;ggl Ntz;Lk;. 
j. Nghf;Ftuj;jpd;NghJ ghpNrhjid khjphpf;F Nrjk; Vw;glhky; ghJfhg;ghd 

Kiwapy; nfhs;fydpy; milf;fg;gl;L mDg;gg;gl Ntz;Lk;.   
3. rk;ge;jg;gl;l vy;yh mwpf;iffSk; itj;jparhiy gpujhd Ma;T$l;lj;jpy; mwpf;if 

tpepNahfpf;Fk;; gjpTg;Gj;jfj;jpy; gjpag;gl;l gpd;dh; tpepNahfpf;fg;gLk; 
4. tsh;g;G Clfk;> ghpNrhjid khjpup ngwg;gLk; rpwg;G nfhs;fydpy; > khjphpfis 

Nghf;Ftuj;J %yk; nfhz;L nry;tjw;F Njitahd ghj;jpuk; nfhs;fydpy;; 
Nrfupf;fg;gly; Ntz;Lk;. itj;jpa Muhr;rp epiyaj;jpd; Ntiy Neuq;fspy; kl;Lk;. ( 

9.00 K.g- 03.00 gp.g) – rdp 9.00 K.g – 11.30 e.g)  

5. Nkyjpf jfty;fSf;F VJk; Njit vdpd; Nkw;Fwpg;gpl;l itj;jpa Muha;r;rp 
epiyaj;jpd; Ntiy Neuq;fspy; rk;ge;jg;gl;l Ma;Tlj;jpy; njhiyNgrp %yk; njhlh;G 
nfhs;s KbAk;>my;yJ Vida Neuq;fspy; rk;ke;jg;gl;l itj;jpa Muha;r;rp 

epiyaj;jpd; itj;jpa Ma;T$lj;Jld; njhlu;G nfhs;sTk;.  Telephone: 0112693532 – 

4 0112633527 Hot line: 0112633536 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Blood for Dengue antibody 

Name   : L.H. Sandali 

BHT  No  : 685163 

Wd No     : 16 
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Please adhere to the following guidelines to ensure timely and accurate 

reports issued by Medical Research Institute 

1. Please send all specimens through the laboratory of the respective hospital (except 
under special circumstances). A separate register may be maintained for this purpose 
in the laboratory. 

2. The staff of the hospital laboratory is kindly requested to ensure that, 
a. Whether the test is done at MRI before sending the samples. Contact MRI over 

the telephone if needed. 
b. The correct specimen type is collected for the investigation. If not, inform the 

ward and request for properly collected specimen. (Eg: Tissue, Blood, Urine 
etc) 

c. The specimen is collected into a proper container. If not, inform the ward and 
request   for properly collected specimen. (Eg: Acid wash bottles for serum Ca+) 

d. Separate specimens and request memos are sent for investigation at different 
laboratories at MRI. Eg: Sending a single specimen for both bacteriology and 
virology sections should be avoided. 

e. Request memos are filled properly (if not inform the ward & request to 
complete before sending). 

f. The address of the hospital is written in all request memos. Don’t write 
abbreviations like THK. Place the rubber stamp of the hospital 

g. The specimens are properly labeled as below. 
h. A serial number is put both in the specimen label and the request (this may 

prevent the undue delay in sorting out specimens at the MRI specimen 
counter). 

i. All specimens are entered in a delivery book according to the serial numbers 
as in the specimen. 

j. Take protective measure to prevent the leakage of specimen during transport. 
3. All the reports will be sent to the head of the laboratory of respective hospitals where 

a register is maintained for the delivery of laboratory reports to the wards. ( A report 
issuing counter next to the specimen counter has been kept open for this task at MRI) 

4. Transport media and special container for specimen collection could only be collected 
during office hours. (Weekdays 9.00 a.m. to 3.00 p.m., Saturday 9.00 a.m. to 11.30 
am.  

5. For more details please contact respective laboratories of the MRI during working 
hours and Resident MLT after hours. 
Telephone: 0112693532 – 4, 0112633527 Hot line: 0112633536 
 
Specimen label 

 

 

 

 

N.B. 

Please take measures to bring the above contents to the notice of all relevant unit staff. 

Blood for Dengue antibody 

Name   : L.H. Sandali 

BHT  No  : 685163 

Wd No     : 16 

Hospital  : BH, Negombo 

 


