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A-01 Předmluva 

Vážené kolegyně, vážení kolegové, 
  
tato laboratorní příručka je věnována všem, kteří potřebují informace o našem oddělení, o naší práci a našich 
pracovnících. Je určena lékařům, zdravotním sestrám, obsahuje i pokyny k provádění funkčních testů, zásady 
správné přípravy před odběrem krve, sběrem moče  pro pacienty i pro provádějící oddělení.  
  
Její obsah byl koncipován v souladu s nejnovějšími požadavky na podobné dokumenty. 
 
Doufáme, že v ní naleznete vše, co potřebujete pro naši vzájemnou spolupráci.  
  
  
 
Kolektiv pracovníků 
 
Laboratoř klinické biochemie a hematologie 
Nemocnice Turnov, 28. října 1000, 51101 Turnov 
 
Krajská nemocnice Liberec a.s., Liberec I., Staré Město, Husova 357/10, 46001  
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B Informace o pracovišti 

B-1 Identifikace laboratoře a důležité údaje  
  

 

B-2 Základní informace o laboratoři 

 

 Kontakty  OKBH  

6700 vedoucí klinické laboratoře  

6710 vedoucí laborantka 

pavel.skrabalek@nemlib.cz  e-mail - vedoucí klinické laboratoře 

jitka.penickova@nemlib.cz  e-mail - vedoucí laborantka 

okbh.tu@nemlib.cz  e-mail oddělení 

6725 odběrová místnost    

6720 počítač, hlášení výsledků – biochemie 

6730 hlášení výsledků – hematologie 

6740 pohotovostní služba  

6721 analyzátor, imunochemická laboratoř 

6722 laboratoř pro analýzu moče 

 Dostupnost informací 

6720, 6730 pondělí - pátek od 6:00 do 14:00 hodin 

6740 pondělí - pátek po 14. hodině 

6740 sobota,  neděle, svátky 

Název organizace Krajská nemocnice Liberes a.s. – nemocnice Turnov 

Identifikační údaje IČO: 272 83,  DIČ: CZ272 83 933 

Typ orgaizace ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ 

Statutární zástupce MUDr. Richard Lukáš  
Adresa 511 01 Turnov, 28. října 1000 

 

Název laboratoře Laboratoř klinické biochemie a hematologie 

Adresa 511 01 Turnov, 28. října 1000 

Okruh působnosti Biochemie, hematologie, krevní sklad 

Vedoucí Prim. RNDr. Pavel Škrabálek 

Lékařský garant odbornosti 801 Prim. MUDr. Daniel Pospíšil 

Lékařský garant odbornosti 818 Prim. MUDr. Renata Procházková 

Analytický garant odbornosti 801 Prim. RNDr. Pavel Škrabálek 

Lékařský garant odbornosti 222 Prim. MUDr. Renata Procházková 

Analytický garant odbornosti 222 Ing. Pavel Hadinec 
RNDr. Dagmar Kuťková 

Vedoucí laborant Bc. Jitka Peničková 

mailto:pavel.skrabalek@nemlib.cz
mailto:jitka.penickova@nemlib.cz
mailto:okbh.tu@nemlib.cz
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B-3 Zaměření laboratoře 
Oddělení klinické biochemie a hematologie je součástí Krajské nemocnice Liberec a.s. -  nemocnice Turnov. 
 
Laboratoř klinické biochemie a hematologie se zabývá biochemickým, hematologickým, předtransfúzním 
a serologickým vyšetřením biologických materiálů humánního původu. Jedná se o základní a specializovaná 
biochemická vyšetření, základní a specializovaná hematologická vyšetření, zajištění odběrů biologického materiálu 
a konzultační služby.   
 
Součástí oddělení je i krevní sklad, kde se provádí skladování a distribuce transfúzních přípravků.  

B-4 Úroveň a stav akreditace pracoviště 
V únoru roku 2017 získala LKBH opětovně OSVĚDČENÍ O AKREDITACI č. 82/2017 již dle ČSN EN ISO 
15189:2013. Platnost osvědčení je do 14.02.2022. 
 

B-5 Organizace laboratoře, její vnitřní členění, vybavení a obsazení 
Krajská nemocnice Liberec a.s., Nemocnice Turnov poskytuje akutní lůžkovou, neakutní lůžkovou i ambulantní 
péči. Oddělení zajišťuje nepřetržitý provoz s přesně definovaným spektrem akutních, rutinních a specializovaných 
vyšetření. 
 
Organizačně je oddělení uspořádáno do celků: 
  
Laboratoř klinické biochemie a hematologie, odběrové pracoviště, krevní sklad a správa POCT zařízení 
  
Spádová oblast laboratoře a rozsah vyšetření jsou dány požadavky spolupracujících zdravotnických zařízení 
nemocnice Turnov – lůžková i ambulantní pracoviště, praktičtí lékaři a odborní lékaři specialisté z ambulancí 
v Turnově, Železném Brodě a Lomnici nad Popelkou. Svoz biologického materiálu je zajištěn ve spolupráci 
s dopravní službou KNL.  

5.1 Pracovní režim - LKBH Krajské nemocnice Liberec a.s. - Nemocnice Turnov 

Pondělí – pátek 
6.00-14.00 

Příjem biologického materiálu (rutina) 
Rutinní imunohematologická vyšetření a výdej transfuzních přípravků 
Výdej zpracovaných výsledků. 

Pondělí – pátek 
6.00-13.30 

Odběr ambulantních pacientů v odběrové místnosti 

Pondělí a pátek od 7:00 
Středa od 7:45 

Odběr a stanovení oGTT 

Průběžně 24 hodin denně 
Příjem materiálu pro vyšetření statim a během pohotovostní 
Statimová imunohematologická vyšetření a výdej transfuzních přípravků 
Výdej zpracovaných výsledků 
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5.2  Organizační struktura OKBH v návaznosti na Organizační řád KNL a.s. 

 

 5.3 Organizační struktura OKBH 
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 5.4   Organizační struktura LKBH 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

5.5 ZTS  C 2041 –  doplnění Krevní banky OKBH do struktury nemocnice Turnov 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Transfuzní  oddělní,

Krajská nemocnice Liberec, a.s.

OKBH

 Nemocnice Turnov

ZTS  C2041

OKBH  nemocnice Turnov

Krevní banka

ZTS C2041

OKBH

Vedoucí laborant 

Zástupce vedoucího laboratoře Koordinátor kvality LKBH 

Interní auditor 

Uklízečka 

Správce měřidel LKBH 

Primář LKBH = vedoucí 

laboratoře 

Zdravotnická laboratoř se zavedeným SMK dle ČSN EN ISO 15189:2013 

Zdravotní laborant 

Lékař 

Všeobecná sestra 

Správce 
dokumentace 

Zástupce 
koordinátora 
kvality LKBH 
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B-6 Spektrum nabízených služeb  

LKBH nemocnice Turnov, Krajské nemocnice Liberec, a.s.  poskytuje: 

 základní biochemická vyšetření běžně získávaných biologických materiálů (krev, moč, další tělesné 
tekutiny a biologické materiály),  

 základní hematologická a koagulační vyšetření krve,  

 základní serologická vyšetření krve,  

 specializovaná biochemická vyšetření (stanovení nádorových markerů, kostních markerů, protilátek, složek 
humorální imunity, proteinových frakcí a dalších vyšetření v různých biologických materiálech, funkční testy 
- oGTT, 

 hematologická a koagulační vyšetření z krve, 

 imunohematologická vyšetření, 

 konzultační služby v oblasti klinické biochemie a klinické hematologie, 

 příjem, skladování a výdej transfúzních přípravků, 

 odběry materiálu, 

 komplexní bezpečný a zajištěný přístup k datům a jejich vhodné zpracování v laboratorním informačním 
systému 

 konzultační činnost 
 

Vyšetření provádíme pro pojištěnce všech smluvních pojišťoven na základě předložení požadavků od lékaře a 
průkazu pojištěnce a dále na žádost pacienta jako placenou službu. 
 

Podrobný přehled naleznete na aktuální žádance LKBH a seznamu vyšetření na www.nemlib.cz 

Úroveň nabízených služeb 

Oddělení klinické hematologie je součástí Krajské nemocnice Liberec a.s., která vlastní certifikát národních 
akreditačních standardů pro nemocnice vydaných Spojenou akreditační komisí České republiky. 
Laboratorní část Oddělení klinické hematologie je součástí Centra laboratorní medicíny, které má akreditaci ČIA 
dle normy ČSN EN ISO 15189. 
Hematologická laboratoř je zapojena do několika systémů externího hodnocení kvality. Platná osvědčení 
z národních i mezinárodních systémů jsou k dispozici v laboratoři 

B-7 Obecné zásady laboratoře na ochranu osobních údajů 
Laboratoř nakládá s osobními a citlivými údaji pacientů tak, aby nemohlo dojít k jejich neoprávněnému přístupu, 
změně či zneužití.  
Prostory laboratoře, ve kterých se mohou nalézat informace o pacientech, nejsou cizím osobám volně přístupné. 
Ukládání dokumentace k vyšetření pacientských vzorků (žádanka, výsledkový list, …) probíhá v zajištěných 
prostorách laboratoře. Přístup k elektronicky vedeným datům o pacientech je omezen pouze na určené osoby. 
Integrita dat je zajištěna jejich zálohováním. Všichni pracovníci laboratoře stvrzují prohlášení o zachování 
důvěrnosti informací. Externí pracovníci, kteří vykonávají činnosti v rámci laboratoře a mohou mít přístup 
k informacím o pacientech jsou vázáni prohlášením o zachování důvěrnosti informací. Výsledky jsou předávány 
pouze zdravotnickým pracovníkům, případně pacientům při osobním vyzvednutí výsledků 

http://www.nemlib.cz/
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C-  Manuál pro odběry primárních vzorků 
Základní informace a pokyny pro pacienty a pro oddělení jsou uvedeny v Seznamu metod a zkratek a Pokynech 
k odběrům. Součástí jsou i informace o preanalytických podmínkách stanovení včetně doordinací. 

C-1 Požadavkové listy (žádanky) 
Používáme veškeré papírové nebo elektronické požadavkové listy, které obsahují uvedené parametry a nebo jsou 
kompatibilní s používaným Laboratorním informačním systémem. Vzory jsou publikovány na webu nemlib.cz. 

Základní identifikační znaky povinně uváděné na žádance  

 číslo pojištěnce - pacienta (rodné číslo, číslo pojistky u cizinců) 

 pohlaví pojištěnce 

 příjmení, jméno a případně tituly pacienta 

 základní a další diagnózy pacienta 

 věk v rocích a pohlaví pacienta v situacích, kdy nejsou jednoznačně určena číslem pojištěnce 

 datum a čas odběru (datum a čas přijetí vzorku laboratoří je automaticky evidován laboratorním 
informačním systémem po přijetí žádanky) 

 kód pojišťovny pojištěnce (pacienta) 

 identifikace objednavatele (podpis a razítko, ideálně s názvem organizace, jménem lékaře, IČP, 
IČZ, odbornost) nejsou-li tyto údaje vyplněny v jiné části žádanky 

 kontakt na objednavatele - adresa, telefon nebo jiné spojení (není-li adresa a telefon uvedena 
na razítku) 

 urgentnost požadavků (Rutina, Statim) 

 identifikace osoby provádějící odběr (podpis) 

 požadovaná vyšetření (vázaná k dodanému vzorku nebo k dodaným vzorkům) 

Nepovinné, fakultativní údaje  

Na žádankách jsou některé doplňující otázky týkající se pacienta a vyšetření, na které je nutno odpovědět. Např.“ 
antikoagulační léčba, počet porodů, počet podaných transfuzních přípravků, atd.    
 
Vzory používaných papírových žádanek si lze stáhnout z webu www.nemlib.cz 
Zpracovávají se i jiné typy žádanek ať již z KNL nebo jiných organizací, splňující výše uvedené parametry 
 
Využívají se i elektronické žádanky: 

 žádanky Weblims, externího webového rozhraní Laboratorního informačního systému 

 žádanky MediCalc, předávané vnitřní sítí z NIS, které mají definovanou strukturu DASTA 

 Externí žádanky, dodávané zabezpečeným způsobem pro definované metody (Jablonec) 

C-2 Důvody k odmítnutí přijetí vzorků 

 Žádanku s nečitelnými nebo chybějícími základními údaji pro styk s pojišťovnou a nelze je doplnit dotazem 
u pacienta nebo lékaře. 

 Žádanku se zjevným rozporem v indikaci (možné těhotenství) 

 Žádanku od subjektu s pediatrickou odborností pro osobu starší 19 let 

 Žádanku od gynekologa pro muže 

 Žádanku pro dítě pod 10 let věku od jiného subjektu než s pediatrickou specializací 

 Žádanku ambulantního pacienta z oddělení s odborností lůžkového oddělení  

 Žádanku pacienta z lůžkového oddělení s razítkem ambulantního oddělení 

 Žádanku nebo zkumavku znečištěnou biologickým materiálem 

 Nádobku s biologickým materiálem, na které je nedostatečná identifikace materiálu z hlediska 
nezaměnitelnosti 

 Neoznačenou nádobku s biologickým materiálem 

 Zjevné nedodržení doporučení o preanalytické fázi 

 Biologický materiál je bez žádanky 
 

Postup při zjištění nesprávné identifikace viz kapitola D- 3 Postupy při nesprávné identifikaci vzorku nebo žádanky 

https://www.nemlib.cz/okbh-turnov/
https://www.nemlib.cz/okbh-turnov/
http://www.nemlib.cz/
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C-3 Požadavky na urgentní vyšetření 
Indikace akutních vyšetření je omezena jen na určité případy, které se řídí předpisy zdravotních pojišťoven. Vzorky 
a žádanky musí splňovat stejné náležitosti, ale jsou do laboratoře transportovány v co nejkratší době a 
s označením urgentnosti. 
Jejich zpracování probíhá nepřetržitě a z toho důvodu nejsou dostupná všechna vyšetření. 
Jejich aktuální seznam je indikován na papírových i elektronických žádankách i s podmínkami odběru a transportu. 
Odběrový materiál pro statimové vzorky se může lišit. 

C-4 Ústní (telefonické) požadavky na vyšetření   
Ze vzorků dodaných do laboratoře lze dodatečně, základě telefonického doobjednání lékařem a dodání žádanky, 
provádět vyšetření za dodržení těchto pravidel: 
  

 laboratoř má dostatek materiálu ke zpracování, jsou dodržena kritéria stability a vhodnost odběru 
pro požadované vyšetření 

 

 dodatečná vyšetření požadovaná akutně (STATIM) budou provedena neprodleně po telefonickém   
doobjednání a dodání žádanky 

  

 dodatečná vyšetření nepožadovaná akutně lze doobjednat telefonicky nebo zasláním dodatečné 
žádanky, ale budou provedena v běžném laboratorním provozu. 

  

 dodatečná vyšetření lze u některých analytů provést s určitým omezením, které je dané stabilitou analytu 
v biologickém materiálu. V tabulce jsou uvedeny nejméně stabilní analyty nebo testy s maximální dobou 
možného doobjednání vyšetření od doby odběru. 

 
Dodatečná vyšetření jsou zaznamenána do LIS a žádanku lze doručit dodatečně.  
  
 Po uplynutí níže uvedeného časového intervalu laboratoř vyjmenovaná vyšetření neprovede a je nutný odběr 
nového vzorku. Analýzy v této tabulce neuvedené lze doobjednat do 72 hodin od odběru (po tuto dobu, LKBH 
skladuje vzorky pro dodatečné analýzy při +4 až +8 °C).  

 

Diferenciální rozpočet, krevní nátěr DO 4 HODIN PO ODBĚRU 

Krevní obraz  DO 5 HODIN PO ODBĚRU 

Glykémie – primární vzorek DO 3 HODIN PO ODBĚRU 

K – primární vzorek POUZE DO 2 HODIN 

D dimery, fibrinogen, antitrombin 4 HODINY PŘI TEPLOTĚ 20 – 25 °C 

PT (QUICKŮV ČAS) – primární vzorek 2 HODINY PŘI TEPLOTĚ 20 - 25 °C 

APTT – primární vzorek 2 HODINY PŘI TEPLOTĚ 20 - 25 °C 
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C-5 Používaný odběrový systém  

VACUTAINER 

 
Analýzy nevhodné pro odběr do zkumavek s heparinem lithným (zelený uzávěr):  

 PSA 

 elektroforéza bílkovin  

 anti TSH (TRAK)  

 volný estriol  

 anti GAD ( protilátky proti dekarboxyláze kys.glutamové)  

 anti-kardiolipin  

 lithium  
 
V Příloze číslo 2 jsou pokyny k odběrům, vyžadující spolupráci pacienta nebo dietní a jinou přípravu před odběrem. 
 
Pokud je proveden odběr do nesprávné zkumavky nebo není dodržen stanovený poměr odebraného vzorku vůči 
antikoagulantu a požadovaná vyšetření jsou tak znehodnocena, laboratoř materiál zaeviduje jako kolizní, ale 
nezpracuje a podá o tom žadateli zprávu. 

Typ a značení 
Přísada                
(antikoagulant)  

Typ odběrového 
materiálu+objem 

Příklad použití 

Srážlivá žilní krev Separační gel  
Plastová zkumavka se 
separačním gelem 8,5ml 

Běžná biochemická 
vyšetření 

Nes  Nesrážlivá žilní krev pro 
získání plazmy 

Heparin lithný 
s přídavkem gelu 

Plastová zkumavka s 
heparinem lithným 8,5m a 
gelovým separátorem 

Statimová biochemická a 
imunohematologická 
vyšetření 

Nesrážlivá žilní krev pro 
získání plazmy 

K2EDTA 
Plastová zkumavka 
6 ml 

Krevní skupina, 
zkouška kompatibility, 
screening  protilátek, 
přímý a nepřímý 
antiglobulinový test 

Nesrážlivá žilní krev 
(EDTA) 

K2EDTA 
Plastová zkumavka + 
kalium EDTA 2ml 

Krevní obraz a další 
hematologická stanovení 

Nesrážlivá žilní krev 
(citrát) 

3,8% citrát sodný 
Plastová zkumavka s 
 citrátem 
2,7ml 

INR, PT, fibrinogen, APTT, 
D-dimery, ATIII, anti- Xa 

Nesrážlivá žilní krev 
(citrát) 

3,8% citrát sodný 
Skleněná zkumavka 
s citrátem 

Sedimentace erytrocytů 

Astrup Pufrovaný heparin Kapilára nebo stříkačka 
Krevní plyny, iontogram, 
laktát, ionizovaný vápník 
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Ostatní odběrový materiál 

 

Biologický 
materiál 

Přísada 
(antikoagulant) 

Typ odběrového 
materiálu+objem 

Značení Příklad použití 

Srážlivá krev bez přísad 
Mikrozkumavka 
Beckman 

* Glykemie 

Moč K + C Sterilní 
Plastová zkumavka 
GAMA 

Modrá zátka Moč na kultivaci a citlivost 

Aktuální moč  
Plastová zkumavka 
GAMA 

Žlutá zátka Moč chemicky a sediment 

Sbíraná moč     

Stolice bez přísad 
Zkumavka s odběrovou 
tyčkou Eiken Chemical 

Zelená zátka Stolice na okultní krvácení 

Helicobakter.     

 
Odběrové nádobky pro další laboratoře CLM najdete na příslušných webových stránkách a Seznamu vyšetření. 

C- 6 Příprava pacienta před vyšetřením 

Základní pokyny pro pacienty 

Odběr nalačno: 
Odběr venózní krve se provádí většinou ráno, obvykle mezi 6 až 9 hodinou po 12 hodinovém lačnění, 
s výjimkou stanovení lipidů, kde je doporučeno 15. hodinové lačnění. Před odběrem nemá trpět žízní. 
Je vhodné, napije-li se pacient před odběrem 1/4 l čaje (vody). 

 

Ranní moč: 
Střední proud moče po omytí zevního genitálu. 
 

Sběr moče: 
Pacient musí být seznámen s technickým postupem při sběru moče. Během sběru moče je nutné dosáhnout 
dostatečného objemu moče vhodným a rovnoměrným příjmem tekutin. Za vhodný se považuje takový příjem 
tekutin, aby se dosáhlo 1500 - 2000 ml moče u dospělého za 24 hodin. 
 

Stolice na OK 
Pokyny jsou obsaženy v příbalovém letáku, poskytovaném společně s odběrovou zkumavkou. 
 

Pokyny pro další typy odběrů jsou uvedeny na webových stránkách v části Pokyny k odběrům jednotlivých 
laboratoří 

C-7 Identifikace pacienta na žádance, označení vzorku a postup při nesprávné 
identifikaci 
Žádanka musí splňovat náležitosti uvedené v odstavci C-2.  
Na zkumavce musí být uvedeno příjmení, jméno (alespoň zkrácené), identifikační číslo pacienta, případně čas 
odběru (u opakovaných odběrů zátěžových testů) 
Nesplnění těchto požadavků může být důvodem k odmítnutí zpracování vzorků a žádanek. 

Postup laboratoře při nesprávné identifikaci na biologickém materiálu 
Při nedostatečné identifikaci pacienta na biologickém materiálu se analýza neprovádí, mimo výjimky uvedené výše, 
informujeme žadatele, že neobdrží požadované výsledky. Žádanka s popisem nedostatečné identifikace 
biologického materiálu se archivuje a vše se zapíše do LISu: Kolize žádanky.  

Postup laboratoře při nesprávné nebo neúplné identifikaci na žádance 
 Při nedostatečně nebo nesprávně vyplněné identifikaci pacienta na žádance se materiál na LKBH, dle závažnosti 
nedodaných údajů a urgentnosti požadavku, vyšetří a výsledek je vydán po doplnění údajů. 
V LIS se označí jako kolizní vzorek příslušným kódem. 
Není-li k dispozici údaj o odesílajícím oddělení a alespoň základní identifikace nemocného, materiál se neanalyzuje 
a likviduje, ale provede se zápis do LISu. 

https://www.nemlib.cz/okbh-turnov/
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Při jakékoliv nesprávné identifikaci pro imunohematologické vyšetření je nutno vždy dodat novou žádanku se 
správnými údaji (v žádance se neškrtá, ani nepřepisuje). 
  

C-8 Odběr vzorku  
Odběr žilní krve: 
Odběr se provádí v poloze vsedě nebo vleže ze žíly na paži. Palcem se stabilizuje žíla ve vzdálenosti  
2 – 5 cm od místa budoucího vpichu. Po desinfekci a viditelném oschnutí kůže se jehlou vhodné velikosti provede 
vpich a krev se nechá volně vtékat do připravené a označené zkumavky. Pak lze uvolnit turniket na paži. Místo 
vpichu i s jehlou se překryje čtverečkem buničiny, na ten je třeba opatrně zatlačit a pomalu vytáhnout jehlu. 
Zkumavky s protisrážlivou přísadou je nutné bezprostředně po odběru důkladně avšak šetrně promíchat. 
Pořadí odebíraných zkumavek dle doporučení hematologické společnosti: 

 odběr hemokultury  

 odběr koagulačního vyšetření s citrátem sodným 

 biochemické a sérologické vyšetření s aktivátorem srážení či bez něj (vyšetření ze séra) 

 biochemické vyšetření s heparinem (vyšetření z plazmy) 

 vyšetření krevního obrazu a biochemické vyšetření s K3EDTA či s K2EDTA 

 vyšetření glukózy a laktátu s fluoridem sodným či s oxalátem draselným 
 

Toto doporučení neplatí, nabírá-li se pacientovi jediná zkumavka pro vyšetření protrombinového testu PT 
(„Quickův“ test). Tehdy je přípustné nabrat tuto zkumavku jako jedinou. 
 
Odběr kapilární krve: 
Odběry na stanovení ranní glykémie se odebírají zásadně na lačno, odběry na stanovení glykémie určené 
k vyšetření glykemického profilu se provádějí rovněž ráno na lačno. 
Pro stanovení krevních plynů a laktátu je potřeba dodržovat tyto zásady: 
První kapka krve se setře. Lehkým tlakem v okolí místa vpichu se vytvoří další kapka. Ke kapce se přiloží kapilára, 
do které se při vhodném sklonu krev sama nasává. Krev z vpichu musí volně odtékat, kapiláru nasazujeme těsně 
k rance. Krev v kapiláře musí být zcela bez bublin. Po naplnění kapiláry se do kapiláry vloží 1 drátek, kapilára se 
uzavře na obou koncích zátkami a pomocí magnetu se krev důkladně promíchá. Drátek se v kapiláře ponechá. 
Krev odebraná na acidobazickou rovnováhu musí být vyšetřena ihned.  
Pokud jsou kapiláry uloženy v polystyrénové krabičce, ve které je pouzdro s tajícím ledem a nebo v lednici při 4 - 8 
stupních Celsia, je přípustné vyšetření provést do 30 minut. 
 
Odběr vzorku moče: 
Zachytává se střední proud první ranní moče po omytí zevního genitálu. Je třeba zabránit kontaminaci. 
 
Sběr moče: 
Provádí se pouze u důkladně poučeného pacienta. 
Při celodenním sběru se pacient ráno (obvykle v 6:00 hodin) vymočí mimo sběrnou nádobu do záchodu, NIKOLI do 
sběrné nádoby !) a teprve od této doby bude veškerou další moč (i při stolici) sbírat do lahve. Po uplynutí doby 
sběru se do sběrné láhve vymočí naposledy (tj. následující den opět v 6:00 hodin).  
Pokud má být sběr rozdělen na kratší intervaly (12, 8, 6, 3 hodiny) postupuje se analogicky a na každé sběrné 
nádobě musí být označení doby sběru s přesností na minuty. Uzavřenou sběrnou nádobu označit jménem a celým 
rodným číslem. Do laboratoře se dodává vždy celý objem moče. 
 
Odběr stolice na OK: 
Z odběrové zkumavky ve vzpřímené poloze odšroubujte zelený uzávěr. Kartáček zanořte 3x na různých místech 
stolice a přebytečný materiál setřete toaletním papírem. Pak pevně zašroubujte uzávěr zpět do zkumavky. 
 
Pokyny pro pacienty a oddělení viz Pokyny pro oddělení a pokyny pro pacienty.  

https://www.nemlib.cz/okbh-turnov/
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C-9 Množství vzorku  

Doporučené množství plné krve nebo moče při primárním odběru  
  

Klinická biochemie (pro 20 až 25 rutinních analytů) 4 až 5 ml krve  

Krevní plyny (arteriální či venózní krev) 1 ml krve nebo 100 ul kapilární krve 

Hematologie 2 až 3 ml EDTA krve  

Hemokoagulace rutinní 3 nebo 5 ml citrátové krve – nutné dodržení poměru 
krve a citrátu 

Moč (chemické a morfologické vyšetření,) 10 ml (u malých dětí 5 ml) 

Moč (stanovení amylázy v aktuální nebo odpadů ve 
sbírané moči) 

2 ml  

  
Množství krve pro metody prováděné z nesrážlivé krve se řídí nutností dodržení poměru krve a protisrážlivého 
činidla. Při použití vakuových systémů je správný objem zajištěn. Při odběru pístovým způsobem je nutné dodržet 
pokyn výrobce o množství vzorku - na zkumavce ryska, po kterou má být naplněna. 
Při odběrech pro koagulační vyšetření je poměr stanoven pro hematokrit 0,25 až 0,60. Pro vzorky s odlišným 
hematokritem  se pro určení správného množství antikoagulační přísady užívá tohoto přepočtu: 
  
            1 - Hct                                           
 K  =    --------------   x P                                 
            5,95 - Hct                                  
  
kde:  K  –  objem 0,106 mol citrátu sodného který přidáme k odebranému objemu plné krve 
         P  – objem odebrané plné krve 
        Hct – hematokrit  
  
Tímto vzorcem vypočteme množství citrátu potřebné k antikoagulačnímu působení  v odebraném množství plné 
krve s abnormálním hematokritem. 
Tuto zásadu nelze dodržet u vakuových systémů.  

C-10 Nezbytné operace se vzorkem, stabilita  
Po odebrání primárních vzorků a jejich řádném označení jménem a číslem pojištění pacienta se odběrové 

nádobky skladují při teplotě odběrové místnosti (cca 25°C), ne však na místě s přímým slunečním zářením. 
Transport biologického materiálu je zajištěn školeným zdravotnickým personálem tak, aby nedocházelo 

k prodlevám, kontaminaci či jiným závadám. 
Svoz biologického materiálu od ambulantních lékařů je prováděn dle itineráře tak, aby byly dodrženy 

předepsané limity pro stabilitu jednotlivých analytů v termoboxu s řízenou a sledovanou teplotou (viz Informace 
o zajišťovaném svozu vzorků). 
Na OKBH se dovezený materiál třídí, označí a odběry určené pro ostatní laboratoře KNL jsou evidovány, 
zpracovány a transportovány za odpovídajících podmínek dále. 

 Zpracované vzorky biochemie (sérum/plazma) jsou skladovány 5 pracovních dnů. 

 Zpracované vzorky plné krve hematologie jsou skladovány z technických důvodů 5 pracovních dnů. 

 Zpracované vzorky močí, citrátové plazmy jsou skladovány do konce pracovní směny. 
V průběhu dne jsou vzorky postupně předávány do skladovacích prostor chladniček, aby byla zachována co 
nejdelší stabilita analytů. 
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C-11 Základní informace k bezpečnosti při práci a jejich dopravě  
Obecné zásady strategie bezpečnosti práce s biologickým materiálem jsou obsaženy ve Vyhlášce Ministerstva 
zdravotnictví č. 306/2012 Sb., kterou se upravují podmínky předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění 
a hygienické požadavky na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče.  
 
Na základě této směrnice byly stanoveny tyto zásady pro bezpečnost práce s biologickým materiálem: 

 každý vzorek krve je nutné považovat za potencionálně infekční.  

 žádanky ani vnější strana zkumavky nesmí být kontaminovány biologickým materiálem – toto je důvodem 
k odmítnutí vzorku.   

 vzorky od pacientů s přenosným virovým onemocněním či multirezistentní nosokomiální nákazou mají být 
viditelně označeny.  

 vzorky jsou přepravovány v uzavřených zkumavkách, které jsou vloženy do stojánku nebo přepravního 
kontejneru tak, aby během přepravy vzorku do laboratoře nemohlo dojít k rozlití, potřísnění biologickým 
materiálem nebo jinému znehodnocení vzorku.  

 u citlivých analýz je třeba dodržet maximální čas stability vzorku, po uplynutí této doby nelze stanovení 
provést. 

 dodržení stability vzorku se týká i doordinací a při podezření na možné nedodržení lze analýzu odmítnout. 
V naléhavých situacích na žádost lékaře je možné zpracování s příslušným textovým komentářem 
u výsledku. 

 
OKBH a všechny spolupracující subjekty jsou povinny tyto pokyny aplikovat v plném rozsahu. 
 
OKBH má vypracovány vlastní dokumenty (dostupné na QM portálu), kterými se svoz materiálu musí řídit: 
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D- Procesy v laboratoři 
Čas analýzy tvoří jen minimální část z celkové doby, která je nutná k dokončení celého procesu od okamžiku 
vypsání požadavku na laboratorní vyšetření v ordinaci do okamžiku, kdy lékař dostane zpět výsledky analýz. 
 
Proces, nazývaný „laboratorní vyšetření“, dělíme na 3 úseky: 
 
Preanalytická část zahrnuje přípravu pacienta, vlastní odběr, transport odebraného materiálu do laboratoře a 
přípravné práce, zavedení údajů do laboratorního informačního systému, skladování před provedením analýzy. 
Vždy se významně podílí na správnosti laboratorního vyšetření a v celém procesu zahrnuje více než 50% 
správnosti získaného výsledku. Je definována jako postupy a operace od vyžádání analýzy po zahájení analýzy 
vzorku. Skládá se již z přípravy pacienta k odběru, a dále vlastního odběru, transportu vzorku a manipulaci se 
vzorkem při jeho přípravě k provedení analýzy. 
 
Analytická část – pracovní postup, který se řídí zásadami správné laboratorní práce (SLP) a kontrolován 
systémem interní i externí kontroly kvality (SEKK, EHK) v rámci mezilaboratorního porovnávání v rámci laboratoří v 
ČR a mezinárodních databází se sběrem laboratorních údajů, jakož i dozorovými orgány akreditační autority k 
dohledu nad dodržováním kvality dle kritérií normy ČN EN ISO 15 189 : 2013 (ČIA – Český institut pro akreditaci ) .  
Tyto kontrolní systémy výraznou měrou přispívají k eliminaci chyb během analytického procesu. 
 
Postanalytická část – začíná kontrolou dat vystupujících z analyzátorů nebo přístrojů, jejich interpretací, 
vyhodnocení, event. reanalýza, kontrola dat v LISu, uvolnění výsledků do tisku, uvolnění výsledků pro přenos 
do NISu. Významně ji může ovlivnit technické a elektronické vybavení laboratoře i nemocnice. 
 
Příloha č. 10 Příručky kvality LKBH verze 8 
 

D Preanalytické procesy 

D-1 Příjem žádanek a vzorků 
Celý proces od přijmu vzorků do vydání výsledků je popsán v SOP A.4 Průchod vzorku LKBH  
 

Požadavky na identifikaci pacienta na žádance, označení vzorku a postup při nesprávné identifikaci je popsán 

v kapitolách C-1 Požadavkové listy (žádanky) a C-7 Identifikace pacienta na žádance, označení vzorku a postup při 
nesprávné identifikaci. 
 

Výjimku mají: 

 požadavky pro pacienty, u nichž není známa kompletní identifikace (neznámé osoby) 

 požadavky pro pacienty s nekompletní identifikačními znaky a nelze je zjistit 
V takových případech nezaměnitelnost identifikace zajišťuje odesílající oddělení nebo u externích žadatelů je 
vytvořena vlastní náhradní identifikace a je zaslána žádost o doplnění, případně faktura za provedená vyšetření. 

D- 2 Kritéria pro nepřijetí a odmítnutí 

 Žádanku s nečitelnými nebo chybějícími základními údaji pro styk s pojišťovnou a nelze je doplnit dotazem 
u pacienta nebo lékaře. 

 Žádanku se zjevným rozporem v indikaci (možné těhotenství) 

 Žádanku od subjektu s pediatrickou odborností pro osobu starší 19 let 

 Žádanku od gynekologa pro muže 

 Žádanku pro dítě pod 10 let věku od jiného subjektu než s pediatrickou specializací 

 Žádanku ambulantního pacienta z oddělení s odborností lůžkového oddělení  

 Žádanku pacienta z lůžkového oddělení s razítkem ambulantního oddělení 

 Žádanku nebo zkumavku znečištěnou biologickým materiálem 

 Nádobku s biologickým materiálem, u které je nedostatečná identifikace materiálu z hlediska 
nezaměnitelnosti 

 Neoznačenou nádobku s biologickým materiálem 

 Zjevné nedodržení doporučení o preanalytické fázi 

 Biologický materiál je bez žádanky 
 

file://nemlib.local/KNL/Turnov-OKBH/DOKUMENTACE/Příručka%20kvality/V8/prilohy
file://nemlib.local/KNL/Turnov-OKBH/DOKUMENTACE/Příručka%20kvality/V8/prilohy
https://qm.nemlib.local/login.php
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D- 3 Postupy při nesprávné identifikaci vzorku nebo žádanky 
Postupy při nesprávné identifikaci na vzorku a při nesprávné či neúplné identifikaci na žádance jsou rozvedeny 

v kapitole C-7 Identifikace pacienta na žádance, označení vzorku a postup při nesprávné identifikaci 
Postup při použití nestandardních odběrových nádobek závislý na materiálu a požadavcích na vyšetření. Vždy se 
řídí příbalovými letáky dodavatele reagencií a informacemi o použitém materiálu. 

Příklad 1: Jestliže je odběr pro biochemická vyšetření proveden do zkumavky na hematologická vyšetření (EDTA – 
fialový uzávěr), můžeme z této zkumavky provést následující stanovení: kreatinin, glukóza, fosfor, albumin, 
bílkovina, ALT, AST, triacylglyceroly a bilirubin 
Příklad 2: Citrátová plazma (modrý uzávěr) je pro biochemická vyšetření nepoužitelná, ale lze ji použít pro ověření 
hodnoty krevních destiček při podezření na EDTA indukované shluky. 

D- 4 Informace o vyšetření, která laboratoř neprovádí 

 Obdrží-li laboratoř biologický materiál na vyšetření, která neprovádí, ale zajišťuje jejich analýzu v ostatních 

laboratořích KNL nebo smluvních laboratořích, pracovník příjmu zkontroluje úplnost identifikačních údajů pacienta i 
požadujícího oddělení či lékaře, správnost preanalytického postupu, pokud to je možné. 
Pokud je požadavek pro smluvní laboratoř na žádance s požadavky pro LKBH Nemocnice Turnov vyžádá si 
pracovník příjmu příslušnou žádanku případně zkopíruje tuto žádanku pro smluvní laboratoř.  
Materiál je označen štítkem s identifikací a označen typ materiálu. Viz Seznam spolupracující laboratoří. 
 
Obdrží-li laboratoř biologický materiál na vyšetření, které neprovádí ani nezajišťuje:  
 
Příslušné oddělení nebo ordinující lékař zjistí laboratoř, ve které chce materiál zpracovat, odběrové medium 
pro toto vyšetření, podmínky transportu, případně speciální preanalytické požadavky.  
Do laboratoře je dodán vzorek s požadovanou žádankou (jeli k dispozici) nebo náhradní žádankou, s pokyny 
k preanalytické fázi (pokud se liší) a s adresou kam má být vzorek zaslán. 
LKBH zajistí přes dispečink dopravní služby transport na určené pracoviště.   
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E- Vydávání výsledků a komunikace s laboratoří 

E-1 Hlášení výsledků v kritických intervalech  
Viz příloha č. 1 Hlášení výsledků v kritických intervalech LP 
Hlásit lze jakékoliv hodnoty i mimo uvedený seznam, pokud jsou neočekávané vzhledem k diagnóze, době 
zpracování, věku pacienta nebo došlo k výrazné změně hodnot. 
Všechny hlášené výsledky se zaznamenávají do LIS. 

E-2 Informace o formách vydávání výsledků  
Výsledky biochemických, hematologických a sérologických vyšetření zpracovaných naší laboratoří rozesíláme 
lékařům: 

 elektronicky, aktuální záznam (datový standard verze 3 a vyšší) 

 tištěné, ve formě kumulativního nálezu. Typ výsledkového listu je uveden v záhlaví listu mezi identifikací 
laboratoře a časem tisku: 

o Výsledkový list – denní nález bez kumulace 
o Předběžný nález – předběžné výsledky, které mohou být bez lékařské kontroly. 
o Výsledkový list archivní – Nález s historií pacienta 

 
Tištěné nálezy jsou distribuovány následující den po zpracování materiálu. Na požádání je možné aktivovat i 
elektronické zasílání nebo předávání v elektronické podobě na disketě. Laboratoř si vede evidenci vydaných 
výsledků. Jestliže na výsledkovém listě naleznete nějakou nesrovnalost, neprodleně prosím informujte laboratoř. 

Telefonování výsledků 

Laboratoř je oprávněna sdělovat výsledky telefonicky jen zdravotnickému personálu, který si je vyžádal, a to 
po ověření volajícího, např. údajem na displeji telefonu nebo jiným vhodným doplňujícím údajem. O kontaktu je 
veden v LIS záznam. 

E-3 Typy nálezů a laboratorních zpráv 
Laboratorní výsledky se vydávají v papírové podobě. 

 Výsledkový list obsahuje: 

 Název laboratoře, která výsledek vydala 

 Jednoznačnou identifikaci pacienta 

 název oddělení nebo jméno lékaře požadujícího vyšetření 

 Datum a čas odběru 

 Datum a čas přijetí vzorku 

 Název skupiny vyšetření (hematologie, biochemie, …) 

 Nezaměnitelnou identifikaci vyšetření 

 Typ primárního materiálu 

o Výsledek měření a jednotky tam, kde je to možné – výsledky jsou vydávány v kumulativní formě 
pro pacienty, u kterých je více laboratorních záznamů než aktuální. Aktuální výsledky jsou vždy uvedeny 
v posledním výsledkovém sloupci, označeném symbolem *, grafické hodnocení se vztahuje k aktuálním 
výsledkům.  

 grafické symboly: ? = mimo referenční rozmezí ! = varovná hodnota !! = kritická hodnota 

 Referenční rozmezí 

 V případě potřeby textové interpretace výsledků 

 Poznámky (kvalita vzorku, množství,..) 

 Identifikace osoby, která autorizovala uvolnění nálezu 
 
Uchovávání kopií výsledků, archivování:  
Kopie vydaných výsledkových listů jsou uloženy v LIS a přesouvány do úložiště v podobě PDF označeném 
časovou pečetí. 
Výsledky jsou kdykoli dostupné prostřednictvím databáze LIS.  
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E-4 Vydávání výsledků přímo pacientům 
Vydávání výsledkových listů pacientům - viz dokument  A.04 – Průchod vzorku 
Pacientům se jejich výsledkové listy předávají, pokud jsou splněny tyto podmínky:  

 na požadavkovém listu je lékařem písemně uvedeno, že výsledkový list si osobně vyzvedne pacient  

 pokud na žádance chybí  označení “osobně”, pracovník laboratoře dotazem u lékaře ověří, že výsledkový 
list lze pacientovi vydat  

 jedná se o pacienta, který je často monitorován (koagulace, děti s diabetem I. typu)  

 pacient nebo jeho zákonný zástupce (rodinný příslušník) se prokáže průkazem totožnosti (tj. průkaz 
s fotografií vydaný státní správou) a podepsanou plnou mocí. 

Výsledky lze předávat pacientovi i elektronicky, pokud při osobním kontaktu předá své telefonní číslo a emailovou 
adresu. Emailem je odeslán odkaz na místo stažení výsledkového listu v PDF a formou SMS kod pro otevření. 
 
Pokud byly splněny podmínky pro vydání výsledkového listu, vydávají se v uzavřené obálce nebo přeložené a 
sešité sponkami či zalepené. 

E-5 Opakovaná a dodatečná vyšetření 
Opakovaná stanovení se provádějí výjimečně v odůvodněných případech, podezření na záměnu apod.  
Dodatečná vyšetření lze požadovat, pokud je dostatečné množství materiálu, nebyl kontaminován (doordinace 
genetických stanovení) a splňuje preanalytické podmínky. 

E-6 Změny výsledků a nálezů  
Opravy záznamů (událostí), pořízených v laboratorním informačním systému LIS Stapro lze provádět v: 

identifikaci pacienta: 

Opravou identifikace pacienta se rozumí oprava čísla pojištěnce (či jiného identifikačního čísla) a změna nebo 
významná oprava jména a příjmení pacienta před odesláním výsledkového listu. Vzhledem k tomu, že informační 
systém neuvádí údaj o rodném příjmení, týká se oprava všech změn příjmení (vdané ženy, osvojení dětí,…).  
Oprava identifikace (čísla pojištěnce nebo příjmení a jména) se provádí buď při zadávání požadavků nebo v rámci 
oprav databáze.  
Oprava pojišťovny může být provedena automaticky na základě validačního souboru poskytnutého zdravotní 
pojišťovnou nebo po odmítnutí vyúčtování dokladu. Do opravy identifikace nepatří změna generovaného čísla na 
korektní, oprava titulu, spojení záznamů korektního a nekorektního čísla pojištěnce po verifikaci, oprava 
interpunkce. 
Provádět opravy v databázi mohou pouze oprávněné osoby. Oprava identifikace se provádí buď při zadávání 
požadavků, nebo v rámci oprav databáze. 

výsledkové části: 

Opravu výsledkové části laboratoř neprovádí, pouze doplňuje (komentář, výsledek opakovaného stanovení), 
k čemuž je oprávněn jen vedoucí laboratoře nebo analytik.  
Ve shodě s preanalytickými požadavky je možné na žádost lékaře dodělat další analýzy. 
 
V případě, že jsou provedeny změny ve výsledkovém listu po jeho vydání zadávajícímu lékaři, jsou provedené 
změny jasně popsané v komentáři výsledku a vyvinuta veškerá snaha o stažení a likvidaci původního nálezu. 

E-7 Intervaly od dodání vzorku k vydání výsledku  
U laboratorních vzorků prostřednictvím laboratorního informačního systému laboratoř eviduje: čas přijetí každého 
vzorku, čas odběru vzorku, čas prvního uvolnění vzorku, čas lékařské kontroly výsledků  a čas tisku je vytištěn na 
každém výsledkovém listu. Doba odezvy je průběžně monitorována a lze ji kdykoliv zpětně ověřit 

E-8 Řešení stížností   
Politikou naplňování tohoto kritéria je evidovat a neprodleně řešit všechny doručené stížnosti a z každé 
oprávněné stížnosti vyvodit odpovídající opatření. 

OKBH má vypracovaný SOP A.7 Stížnosti a reklamace na OKBH Turnov, dostupný na QM portálu 

Stížnost je podání fyzické nebo právnické osoby (dále jen „stěžovatel“), který: 

- se domáhá ochrany svých práv nebo právem chráněných zájmů, protože došlo k jejich porušení nebo 
ohrožení činností nebo nečinností Nemocnice Turnov, 

file:///C:/Dokumenty/Downloads/MZAQM.htm
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- upozorňuje na konkrétní nedostatky, zejména na porušování právních předpisů, jejichž odstranění si 
vyžaduje zásah nemocnice. 

  

V laboratoři má každý pracovník povinnost oznámit přijetí stížnosti, podnětu vedoucímu pracovníkovi. Stížnosti 
(např. nestandardní doba odezvy laboratoře, ojedinělé nedoručení výsledku, forma dodání výsledku, čitelnost 
výsledku, apod.) případně jejich oprávněnosti, jsou řešeny jako interní neshody.  

Stížnosti jsou přijímány jak písemné tak ústní. O ústní stížnosti musí vedoucí laboratoře pořídit záznam. 

Stížnost nebo záznam o stížnosti jsou předávány na sekretariát vedení KN Liberec – Nemocnice Turnov. 

V případě že je řešena stížnost na činnost laboratoře nebo jejích pracovníků, je vedoucí osloven vedením 
nemocnice Turnov k vyjádření se ke stížnosti. Pokud je řešením stížnosti potvrzeno pochybení na straně 
laboratoře, je tato situace řešena jako neshoda v souladu s postupem uvedeným v kapitole 4.9 Příručky kvality. 

Vše je zaznamenáno do knihy: „Kniha stížností a pochval“  

E-9 Likvidace použitého odběrového materiálu  
Likvidace odpadu se provádí dle směrnice KNL Nakládání s odpady. 

F- Seznam příloh   
 
Příloha č. 1  Hlášení výsledků v kritických intervalech. 
Příloha č. 2  Seznam metod a referenčních mezí a nejistoty. 
Příloha č. 3  Seznam spolupracujících a smluvních laboratori.  
Příloha č. 4  Pozadavkove listy  (žádanky). 
 


