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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-1 Identifikace laboratoře a důležité údaje  
  

 
 

B-2 Základní informace o laboratoři 
  
 

  
Telefonní linky OKBH  

6700 vedoucí klinické laboratoře  

6710 vedoucí laborantka 

481446710 Fax 

petr.brzak@nemlib.cz e-mail - vedoucí klinické laboratoře 

zdena.drobnikova@nemlib.cz e-mail - vedoucí laborantka 

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 od 14:00 do 06:00 hodin 

6740 sobota - neděle od 6:00 do 06:00 hodin 

NÁZEV ORGANIZACE KRAJSKÁ NEMOCNICE LIBEREC A.S. -  NEMOCNICE TURNOV 

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE IČO: 272 83,  DIČ: CZ272 83 933 

TYP ORGANIZACE ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ 

STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE 
ORGANIZACE MUDR. RICHARD LUKÁŠ, PhD 

 

ADRESA 511 01 TURNOV, 28. ŘÍJNA 1000 

 

NÁZEV LABORATOŘE LABORATOŘ KLINICKÉ BIOCHEMIE A HEMATOLOGIE 

ADRESA 51101 TURNOV, 28. ŘÍJNA 1000 

UMÍSTĚNÍ  BUDOVA KOMPLEMENTU 

OKRUH PŮSOBNOSTI 
LABORATOŘE 

BIOCHEMIE, HEMATOLOGIE A KREVNÍ SKLAD 

VEDOUCÍ KLINICKÉ 
LABORATOŘE  

PRIM. RNDR. PETR BRZÁK 

LÉKAŘSKÝ GARANT 
ODBORNOSTI 801  

PRIM. MUDR. DANIEL POSPÍŠIL 

LÉKAŘSKÝ GARANT 
ODBORNOSTI 818 

PRIM. MUDR. RENATA PROCHÁZKOVÁ 

ANALYTICKÝ GARANT 
ODBORNOSTI 801 

PRIM. RNDR. PETR BRZÁK 

LÉKAŘSKÝ GARANT 
ODBORNOSTI 222 

PRIM. MUDR. RENATA PROCHÁZKOVÁ 

VEDOUCÍ LABORANT  DROBNÍKOVÁ ZDEŇKA 

mailto:petr.brzak@nemlib.cz
mailto:ludek.necesany@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, odběrů i výroba 
autotransfuzí.  
 

 
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 a krevní sklad. 
  
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 - Nemocnice Turnov.  
 

5.1 Pracovní režim - LKBH Krajské nemocnice Liberec a.s. - Nemocnice Turnov 
  
  Oddělení klinické biochemie a hematologie 

provozní doba: nepřetržitý 24 hodinový provoz 
Odběrové pracoviště 

pondělí – pátek 

  
06:00 – 08:00 

příprava a kalibrace přístrojů, kontrola metod, vyšetření ranních 

glykemií, zpracování statimových odběrů 

odběr ambulantních 

pacientů 

pondělí – pátek 

6.00 – 13.30 

 

vyšetření oGTT 

pondělí, pátek 

  
06:00 – 13:00  

  
příjem ranních rutinních odběrů z lůžkových a ambulantních oddělení 

a jejich postupné zpracování, příjem, zpracování a výdej výsledků 

statimových odběrů 

  
09:30 – 11:30 

  
příjem a zpracování ze svozů biologického materiálu 

 
10:30 – 11:30 
 

 
příprava, kompletace a kontrola vzorků pro svoz do Krajské 
nemocnice Liberec 
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12:30 – 14:00  

  
kompletace výsledků rutinních vyšetření, třídění a výdej 

výsledkových listů 

tisk knih, účtování, závěry dne v rutinním provozu 
 

údržba přístrojů, kontrola metod a příprava přístrojů na pohotovostní 

službu 

 06:45 – 08:45 

středa 08:00 – 10:00 

 

 

odběr autotransfuzí 

pondělí 13.00 – 14.30 

čtvrtek 09.30 - 11.00 

  
14:00 – 22:00 

  
příjem materiálu, kompletace výsledků a výdej výsledkových listů  pro 

statimová  vyšetření  během pohotovostní služby. 

  
22:00 – 23:00 

 
údržba a vypnutí přístrojů, tisk statimových knih, účtování, závěry 
dne 
 

 
22:00 – 06:00 

 
pohotovostní služba 

 
 

5.2  Organizační  struktura OKBH Nemocnice Turnov v návaznosti na Organizační řád 
KNL a.s.       

    
Generální ředitel KN Liberec 

                                                                            
                                             
                                            

 

Lékařský ředitel     Ředitelka oš. péče     Technický ředitel   Ekonomický ředitel   Obchodní-investiční ředitel                                              
 
       
 

Lékařský náměstek nemocnice Turnov                                                                                                                                           
                                                                                            
                                                 Hlavní sestra nemocniceTurnov 
                                                                                         
                                                                                                                                      

Vedoucí OKBH Turnov 
Prim. RNDr. Petr Brzák                                                                                             

  
 
  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 Vrchní laborantka 
                                                                                                                                                                     
                                                      
                                                                                                                                                       
                                                                   
NLP OKBH                   uklizečka                                                                                                                                                                                           
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  5.3  Organizační struktura OKBH 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 5.4   Organizační struktura LKBH 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Oddělení klinické biochemie a 
hematologie (OKBH) 

 
 

Úsek hematologie Úsek biochemie Úsek imunohematologie 

Krevní sklad 

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

 

LKBH 

Odběr vzorků 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B-6 Spektrum nabízených služeb  
  

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

 základní biochemická vyšetření běžně získávaných biologických materiálů (krev, moč, mozkomíšní mok, 
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 

 Podrobný přehled viz Seznam metod LKBH  Krajské nemocnice Liberec a.s. - nemocnice Turnov, viz 
Příloha č 2 

 
 

Transfuzní  oddělní,

Krajská nemocnice Liberec, a.s.

OKBH

 Nemocnice Turnov

ZTS  C2041

OKBH  nemocnice Turnov

Výroba  autotransfuzí

ZTS C2005

Krevní banka

ZTS C2041

OKBH
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B-7 Popis nabízených služeb – statim  
  
Část vyšetření spadající mezi základní a specializovaná biochemická, hematologická a koagulační vyšetření je 
dostupná v akutním (statimovém režimu) i v době rutinního provozu.  
  

Přehled statimových vyšetření  

  
MATERIÁL 

  
BIOCHEMICKÁ VYŠETŘENÍ DOSTUPNÁ STATIM 
  

  

Krev (plazma, serum) 
 
BIOCHEMIE 

Na
+
, K

+
, Cl

-
, Ca, P, Mg, urea, kreatinin, Bilirubin celkový, 

bilirubin konjugovaný, ALT,GMT, ALP, AST, LDH, amyláza,  
CK, CK-MB, troponin , myoglobin, albumin, celková 
bílkovina, glukóza, CRP, prealbumin, laktát, HCG, alkohol, 
BNP 

  

Moč amyláza   

chemické a morfologické vyšetření moče   

Mok elementy, protein, glukóza, Cl,    

Krev (acidobazická rovnováha) pH, pCO2, pO2,  
 

  

KREV NESRÁŽLIVÁ 
 
HEMATOLOGIE 

KREVNÍ OBRAZ S PĚTIPOPULAČNÍM ROZPOČTEM 
LEUKOCYTŮ (PŘÍSTROJ)  
PROTROMBINOVÝ ČAS (INR), APTT, FIBRINOGEN, 
ANTITROMBIN III,  
D-DIMERY 

  

KREV NESRÁŽLIVÁ 
(LITHIUM HEPARIN) 
 
IMUNOHEMATOLOGIE 
 
 

KREVNÍ SKUPINA,  
TEST KOMPATIBILITY (KŘÍŽOVÝ POKUS),  
SCREENING NEPRAVIDELNÝCH PROTILÁTEK, 
COOMBSŮV TEST 

 

  
Příjem materiálu na statimová vyšetření probíhá 24 hodin denně.  
 
Materiál na statimová vyšetření od 6.00-14.00 je nutno předat osobně laborantce. V době pohotovostní 
služby (od 14.00 – 6.00) sestra zavolá (l.6740) službě LKBH a vzorek předá službu konající laborantce. 
 
Statimová vyšetření jsou dostupná po celých 24 hodin, mají přednost při vyšetřování ostatních materiálů a 
laborantka telefonicky ohlásí, že jsou výsledky dostupné v počítači a v jednotlivých přihrádkách pro výsledky.  
Jsou určena pro závažné stavy a akutní změny stavu nemocných, kdy výsledky mohou rozhodujícím způsobem 
ovlivnit péči o nemocné. Na žádankách musí být zřetelně vyznačen požadavek STATIM, žádanky musí splňovat 
všechny běžné požadavky (identifikace nemocného, datum a hodina odběru, razítko oddělení, korektně vypsané 
jednotlivé požadavky, kontakt) a musí být podepsány ordinujícím lékařem. Neoprávněné akutní požadavky a 
požadavky nesplňující dohodnutá pravidla spolupráce se evidují a řeší s příslušným nadřízeným ordinujícího 
lékaře.  
 
Vzhledem k tomu, že v době pohotovostní služby je na LKBH pouze jedna laborantka, mají, při hromadění 
požadavků, přednost imunohematologická vyšetření a  výdej transfúzních přípravků!!! 
  

V době pohotovostní služby : 
Jsou za STATIM považovány všechny požadavky na vyšetření uvedená v tabulce.  
Kromě akutně prováděných statimových vyšetření lze požadovat také další vyšetření, která se ve statimovém 
režimu neprovádějí. Tato vyšetření budou stanovena z téhož vzorku v následujících dnech rutinního provozu. 
Výsledky se vydávají v tištěné formě při nejbližším hromadném tisku výsledků.  
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C-1 Manuál pro odběry primárních vzorků 
  
Základní informace a pokyny pro pacienty a pro oddělení viz Pokyny pro oddělení a pacienty 
 
Vyplnění požadavkového listu a identifikace vzorku viz  LP C-07 Identifikace pac. na žádance a vzorku 
 
Popis odběrových nádobek pro primární vzorky (včetně přísad) viz  LP C-05 Používaný odběrový systém 
 
Typ primárního vzorku a množství, které se má odebrat viz  LP C-09 Množství vzorku 
 

 Další dokumenty kapitoly LP C: 
 
 LP C-01 Manuál pro odběry vz. -základní info 
 LP C-02 Požadavkové listy (žádanky) 
 LP C-03 Požadavky na urgentní vyšetření 
 LP C-04 Ústní požadavky na vyšetření 
 LP C-05 Používaný odběrový systém 
 LP C-06 Příprava pacienta před vyšetřen 
 LP C-07 Identifikace pac. na žádance a vzorku 
 LP C-08 Odběr vzorku 
 LP C-09 Množství vzorku 
 LP C-10 Nezbytné operace se vzorkem, stabil. 
 LP C-11 Základní informace - svoz 

 

 
C-2 Požadavkové listy (žádanky) 
 

Základní požadavkové listy: na LKBH Nemocnice Turnov, KN Liberec, a.s. 
 

1 Biochemie 

 

2  Hematologie  
 
3  Imunohematologické vyšetření, transfúzní přípravek 
 
4  Moče, glycidů, stolice  

 
5  Glykémie: 

 
viz : Příloha č. 6  Požadavkové listy (žádanky) 

 
Základní identifikační znaky požadované a povinně uváděné na požadavkovém listu (žádance)  
                

 kód pojišťovny pojištěnce (pacienta) 

 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) 

 identifikace objednavatele (podpis a razítko, které musí obsahovat údaje - ústav, oddělení, jméno 
lékaře, IČP, IČZ, odbornost) nejsou-li tyto údaje vyplněny v horní části žádanky 
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 kontakt na objednavatele - adresa, telefon nebo jiné spojení (není-li adresa a telefon uvedena na 
razítku, je nutné kontakt specifikovat v položkách žádanky Oddělení, Lékař, Telefon) 

 urgentnost dodání (požadavek STATIM - BĚŽNÉ) 

 identifikace osoby provádějící odběr (podpis) 

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

Identifikace novorozence 
 
Vyšetření krve novorozence včetně pupečníkové krve se nesmí požadovat na žádance s identifikačními údaji 
matky! Na žádance pro novorozence musí být uvedeno jeho rodné číslo, pokud není známo, pak maximální 
množství známých údajů, nejméně však datum narození a příjmení, případně označení A, B  
u dvojčat. Laboratorní informační systém vygeneruje náhradní rodné číslo, pod kterým budou dostupné laboratorní 
nálezy. Po získání platného rodného čísla budou výsledky uložené pod generovaným rodným číslem navázány na 
platné rodné číslo.  
  
 

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.    
 
Kromě žádanek  výše uvedených lze používat žádanky Krajské nemocnice Liberec pro vyšetření zasíláná do 
tohoto zařízení. 
  
Nevyžaduje se kopie požadavkového listu, LKBH skladuje požadavkové listy po předepsanou dobu. 
  
 

 Laboratoř:   
 laboratoř přijímá žádanky v papírové a v elektronické podobě SW STEINER pouze pro nemocnici 
Turnov. Oba tyto typy musí obsahovat všechny požadované a povinné údaje týkající se pacienta, oddělení 
i vyšetření.  

 nesmí přijmout žádanku ambulantního pacienta s razítkem lůžkového oddělení (odbornost H) 
nebo  jednotek intenzivní péče (odbornost I). Tyto odbornosti se zvláštním způsobem evidují, stejně jako 
agregované výkony. Současně upozorňujeme, že není přípustné užívat pro hospitalizované pacienty 
žádanky s razítkem ambulance 

 

 nesmí přijmout žádanku s razítkem lékaře odbornosti 002 (pracoviště praktického lékaře pro děti a 
dorost) nebo 301 (pracoviště pediatrie) u pacientů ve věku 19 let a starších. Opačně – tedy požadavek na 
vyšetření dítěte od lékaře nepediatra - může být přijat pouze tehdy, když je věk dítěte nad 10 let. 

      nesmí přijmout žádanku pro muže s razítkem odbornosti 603 a 604 (gynekologie).  
  
Postup při odmítnutí vzorku - viz dokument  LP D-02 Kriteria přijetí nebo odmítnutí vzorku. 
Postup při nesprávné identifikaci - viz dokument  LP D-03 Postupy při nesprávné identifikaci vzorku.  
 
 
 

C-3 Požadavky na urgentní vyšetření 
  

 Obecné pokyny  
  

1. Indikace akutních vyšetření je omezena jen na určité případy. 
 V lůžkových zařízeních u nemocných  

 právě přijatých v těžkém stavu  

 u hospitalizovaných při náhlé změně zdravotního stavu nebo při radikální změně léčebného 
postupu  

file:///C:/Dokumenty/SLP/tmp/MZAQG.htm
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 napojených na přístrojovou techniku nebo řízení fyziologických funkcí (kupř. na jednotkách 
intenzívní péče)  

 před naléhavým operačním výkonem, kdy anestézie nebo samotný výkon vyžadují neodkladné 
biochemické vyšetření. 

  
V ambulantní složce u nemocných v závažném nebo akutně zhoršeném stavu, kteří se právě dostavili  
k vyšetření do ordinace nebo při lékařské návštěvní službě, a to tehdy, když by výsledek akutního vyšetření mohl 
bezprostředně ovlivnit péči o nemocného. Pokud ošetřující lékař zjistí závažný biochemický nález, je povinen 
zajistit jeho předání při hospitalizaci nebo překladu na jiné oddělení. 
  

2. Dodání  
Biologický materiál na akutní vyšetření musí být dodán s příslušnou dokumentací do laboratoře klinické biochemie 
a hematologie neprodleně po odběru se zřetelným označením STATIM. 
  

3. Příjem materiálu  
Po přejímce materiálu a žádanky pověřený pracovník laboratoře klinické biochemie a hematologie zadá požadavky 
do LIS a neprodleně provede analýzu. Výsledky urgentních vyšetření jsou jako předběžné (odsouhlasené pouze 
laborantkou) dostupné v elektrpnické podobě v NIS. Tato skutečnost je telefonicky ohlášena na příslušné oddělení. 
Tištěné výsledky se vydávají  v  podobě výsledkového listu až po lékařské kontrole.  
 

4. Požadavky na statim   
  
LKBH bude, v době od 6:00 do 14:00, za statim vyšetření považovat pouze ordinace splňující výše uvedené 
klinické a administrativní požadavky. Všechny vzorky doručené v době pohotovostní služby  jsou vzhledem ke 
statimovému režimu laboratoře automaticky považovány za statim. Rozsah statimových vyšetření je uveden 
v dokumentu  LP B-07  Popis nabízených služeb - statim 
Případné změny LKBH včas oznamuje. Přístup k urgentním vyšetřením není nijak omezen, ale vzhledem ke 
kapacitním možnostem laboratoře i vzhledem ke kontrolám ze strany plátců zdravotní péče se požadování 
vyšetření statim nesmí zneužívat. 
Ve všedních dnech LKBH vždy přednostně provádí vyšetření nemocných na ARO a JIP, kteří jsou ve 
stabilizovaném stavu kontrolováni pravidelnými ranními odběry. Tato vyšetření není nutné ordinovat statim.  
 
 

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 kriteria 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 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 je vždy nutno potvrdit písemným požadavkem!!! 
  
 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).  

 

file:///C:/Dokumenty/SLP/tmp/*BAAI.htm


 
 

 
   

 

Platnost laboratorní příručky od: 30.04.2017 
 

 

 Stránka 13 z 25 

 

 

  LABORATORNÍ PŘÍRUČKA   

LKBH  NEMOCNICE TURNOV 

 
 

C-5 Používaný odběrový systém  
  

1. VACUTAINER 

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

 PSA 

 elektroforéza bílkovin  

 anti TSH (TRAK)  

 tkáňový polypeptidový antigen (TPA)  

 volný estriol  

MOŽNOST PROVEDENÍ KREVNÍHO NÁTĚRU DO 4 HODIN PO ODBĚRU 

KREVNÍ OBRAZ (RETIKULOCYTY) DO 5 HODIN PO ODBĚRU 

BILIRUBIN ULOŽENÝ BEZ PŘÍSTUPU SVĚTLA DO 12 HODIN PO ODBĚRU  

GLYKEMIE  PRIMÁRNÍ VZOREK DO 3 HODIN PO ODBĚRU 

Na, Cl - SÉRUM 24 HODIN 

K – SÉRUM POUZE DO 2 HODIN 

D DIMERY, ANTITROMBIN – PRIMÁRNÍ VZOREK 2 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 

Biologický 
materiál 
 

Přísada                
(antikoagulant)  
 

Typ odběrového 
materiálu+objem 

Značení Příklad použití 

Srážlivá žilní 
krev 
 
 
 

Separační gel  
 

Plastová zkumavka se 
separačním gelem  
8,5ml 

Žlutá zátka Běžná biochemická 
vyšetření 

Srážlivá žilní 
krev 
 
 

bez přísad Plastová zkumavka 
8ml 

Červená 
zátka 

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

Nes  Nesrážlivá žilní 
krev pro získání 
plazmy 

Heparin lithný Plastová zkumavka s 
Heparinem lithným 
10ml  

Zelená 
zátka 

Statimová biochemická a 
imunohematologická vyšetření 
 

Nesrážlivá žilní 
krev (EDTA) 
 

K2EDTA Plastová zkumavka  
+ kalium EDTA  
 2ml 

Fialová 
zátka 

Krevní obraz, diferenciální 
rozpočet leukocytů, 
retikulocyty, osmotická 
rezistence,  vyšetření hrudního 
a kloubního punktátu, 
glykovaný hemoglobin, 
amoniak 

Nesrážlivá žilní 
krev (citrát) 

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

Modrá 
zátka 

INR (Quickův test), FDP, 
fibrinogen, APTT, D-dimery,    
ATIII ( antitrombin) 

Nesrážlivá žilní 
krev (citrát) 

3,8% citrát sodný Plastová zkumavka s 
 citrátem +kapilára 
1,6ml 

Černá 
zátka 

Sedimentace erytrocytů 

Nesrážlivá žilní 
krev (florid) 

fluorid/sodný 
 

Plastová zkumavka s 
floridem 5ml 

Šedá zátka Laktát 
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 anti GAD ( protilátky proti dekarboxyláze kys.glutamové)  

 anti IA2 (protilátky proti tyrozinfosfatáze)  

 anti-kardiolipin  

 anti-beta-2-glykoprotein  

 anti-transglutamináza  

 anti – borrelia burgd.  

 lithium  
 
 
 

2. Ostatní odběrový materiál 
 

Biologický 
materiál 
 

Přísada                
(antikoagulant)  
 

Typ odběrového 
materiálu+objem 

Značení Příklad použití 

Srážlivá krev bez přísad Mikrozkumavka 
Beckman 

 
* 

Glykemie 

Srážlivá krev NaF Mikrozkumavka 
Beckman 

Černý pruh Glykemický profil 

Srážlivá krev bez přísad Mikrozkumavka 
Beckman 

 
* 

Novorozenecký bilirubin 

 
MOČ K+C 

 
STERILNÍ 

Plastová zkumavka 
GAMA 

Modrá 
zátka 

Moč na kultivaci a citlivost 

 
MOČ  

 Plastová zkumavka  
GAMA 

 
Žlutá zátka 

Moč chemicky a sediment 

 
STOLICE 

 
bez přísad 

Plastová zkumavka 
GAMA 

 
* 

 
Stolice na tuky 

 
STOLICE 
 

 
bez přísad 

Zkumavka 
s odběrovou tyčkou  
Eiken Chemical 

Zelená 
zátka 

 

 
Stolice na okultní krvácení 

 
 

C- 6  Příprava pacienta před vyšetřením 
  

 Základní pokyny pro pacienty 
  

  
Odběr nalačno 

Odběr venózní krve se provádí většinou ráno, obvykle nalačno.  
Pacient je poučen, že odpoledne a večer před odběrem má vynechat tučná 
jídla. Pokud lze vynechat léky, má je pacient vynechat 3 dny před odběrem. 
Jinak nutno uvést podávané léky na průvodce. Ráno před odběrem nemá trpět 
žízní. Je vhodné, napije-li se pacient před odběrem 1/4 l čaje (vody). Pokud 
nebude vyšetřována glykémie a pacient nemá diabetes, může si čaj i velmi 
slabě osladit. 

Ranní moč 
Střední proud moče po omytí zevního genitálu. 
Zkumavku označit nálepkou se jménem a celým rodným číslem. 

  
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. To znamená, 
že na každých 6 hodin sběru moče (kromě noci) vypije pacient asi 3/4 litru 
tekutin (voda nebo minerální voda). 
Pro sběr moče před speciálními analýzami je nutný dietní režim - viz stanovení 
vanilmandlové a hydroxyindoloctové kyseliny – podrobnější informace 
v dokumentu Seznam spolupracujících a smluvních laboratoří  
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Stolice na okultní 
krvácení  

3 dny před začátkem a po dobu testování jíst co nejvíce potravin obsahujících 
vlákninu ( zelenina,celozrnný chléb,ořechy ),vynechat polosyrové nebo syrové 
masné výrobky a salámy,nepoužívat léky a vitamíny s obsahem vitamínu C a 
železa, acetylsalicylovou kyselinu zejména v kombinaci s alkoholem. Je nutné 
vyloučit krvácení z nosu, po extrakci zubu, z dásní, hemeroidů, nevyšetřuje se 
během a těsně po menzes.  
Odběr vzorků stolice je jednorázový. Zkumavku držte ve vzpřímené poloze, 
odšroubujte uzávěr a zasuňte odběrovou tyčku  3 – 6 krát na různých místech 
do stolice. Zasuňte tyčku zpět do zkumavky a uzavřete ji. Zkumavku označte 
jménem, příjmením a rokem narození a vložte ji do přiloženého pytlíku.  

 
 

C-7 Identifikace pacienta na žádance, označení vzorku a postup při nesprávné 
       identifikaci 
  
1. Identifikace pacienta na žádance 
 
          Nezbytnou identifikaci pacienta na žádance tvoří nejméně: 

 kód pojišťovny pojištěnce (pacienta) 

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

 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 evidován v LIS po přijetí žádanky 

 identifikace objednavatele (podpis a razítko, které musí obsahovat údaje - ústav, oddělení, jméno 
lékaře,   

 IČP, IČZ, odbornost) nejsou-li tyto údaje vyplněny v horní části žádanky 

 kontakt na objednavatele - adresa, telefon nebo jiné spojení (není-li adresa a telefon uvedena 
                      na razítku, je nutné kontakt specifikovat v položkách žádanky: Oddělení, Lékař, Telefon) 

 urgentnost dodání (požadavek STATIM - BĚŽNÉ) 

 identifikace osoby provádějící odběr (podpis) 

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

Pro jednoznačné určení vyšetření je nutné při odběru biologického materiálu vyplnit datum a čas (hodiny a minuty) 
a podpis pracovníka, který odběr provedl. Pro správné odeslání výsledkového listu je nutný upřesňující údaj o 
odesílajícím oddělení (stanice, ambulance), nebo jiný doplňující údaj. Ostatní identifikační údaje u většiny pacientů 
obsahuje databáze laboratorního informačního systému (titul pacienta, odbornost ordinujícího lékaře, adresa 
ordinujícího lékaře atd.). 
 

 2. Identifikace pacienta na biologickém materiálu 
 
Identifikaci pacienta na biologickém materiálu tvoří: 

 číslo pojištěnce (rodné číslo), 

 příjmení a jméno, 

 datum, čas odběru, podpis odebírající sestry 
 
Nezbytnou identifikaci biologického materiálu před přidělením laboratorního čísla (kódu) tvoří nejméně příjmení 
pacienta a číslo pojištěnce (rodné číslo), jinak je nutné materiál odmítnout (viz dále). Pokud je nádoba s 
biologickým materiálem označena z uvedených povinných identifikačních znaků pouze jménem pacienta, laboratoř 
ji může přijmout za předpokladu, že je jednoznačně připojena k žádance s kompletní identifikací pacienta 
(přilepením, v uzavřeném obalu a podobně).  
V případě požadavku na vyšetření krevní skupiny nebo zkoušky kompatibility a nepravidelných protilátek, nelze 
přijmout materiál s nekompletní identifikací pacienta tj. s chybějícím číslem pojištěnce, datumem a časem  a 
údajem o odebírajícím pracovníkovi. Výjimku tvoří nemocní, u nichž není kompletní identifikace k dispozici 
(neznámé osoby nebo osoby, u nichž jsou k dispozici povinné identifikační znaky jen v částečném rozsahu). 
Odesílající oddělení je povinno srozumitelně o této skutečnosti informovat laboratoř a zajistit nezaměnitelnost 
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biologického materiálu a dokumentace. Jiný způsob označení biologického materiálu se nepřipouští, resp. je 
důvodem pro odmítnutí. 
 
 

3. Postupy při nesprávné identifikaci vzorku nebo žádanky 
 

3.1 Postup laboratoře při nesprávné identifikaci na biologickém materiálu - rutinní požadavky 
Při nedostatečné identifikaci pacienta na biologickém materiálu se analýza neprovádí, mimo vyjímky uvedené výše, 
informujeme žadatele, že neobdrží požadované výsledky. Žádanka s popisem nedostatečné identifikace 
biologického materiálu se archivuje a vše se zapíše do knihy: NESHODY PŘI PŘIJMU VZORKŮ.  
  

3. 2  Postup laboratoře při nesprávné nebo neúplné identifikaci na žádance - rutinní požadavky 
 Při nedostatečné identifikaci pacienta na žádance se materiál na LKBH, dle závažnosti nedodaných údajů a 
urgentnosti požadavku, vyšetří a výsledek je vydán po doplnění údajů nebo se upraví pro skladování (centrifugace 
krve, odlití, případně stabilizace moče) a uskladní nejdéle 2 dny s ohledem na požadované typy vyšetření - je-li to z 
hlediska typu materiálu a požadavku možné. Pokud je k dispozici údaj o odesílajícím oddělení a alespoň základní 
identifikace nemocného, laboratoř telefonicky upozorní odesílající oddělení na nedostatky  s požadavkem o 
nápravu (dodání nové žádanky s úplnou identifikací nebo doplnění stávající). Opravy a doplnění identifikace vždy 
provádí sestra požadujícího oddělení. Laborantka provede zápis do knihy: NESHODY PŘI PŘIJMU VZORKŮ.   
Není-li k dispozici údaj o odesílajícím oddělení a alespoň základní identifikace nemocného, materiál se neanalyzuje 
a likviduje, žádanka se trvale archivuje a provede se zápis do knihy: NESHODY PŘI PŘIJMU VZORKŮ. Nelze 
informovat ani žadatele, ani pacienta. 
 
Při jakékoliv nesprávné identifikaci pro imunohematologické vyšetření je nutno vždy dodat novou žádanku se 
správnými údaji (v žádance se neškrtá, ani nepřepisuje), původní žádanka se archivuje a vše se zapíše do knihy: 
PŘÍJEM - KNIHA ZÁVAD.  
  

3.3  Postup při nesprávné identifikaci pacienta na žádance nebo na biologickém materiálu v 
laboratoři - akutní (statimové a pohotovostní) požadavky 
Při nedostatečné identifikaci na žádance, při nedostatečné identifikaci biologického materiálu nebo při rozporu 
identifikace na žádance a biologickém materiálu se požadované vyšetření provede pouze v případě, že oddělení 
ihned provede nápravu a doplní požadované údaje. Opravy a doplnění identifikace vždy provádí sestra 
požadujícího oddělení. Laborantka provede zápis do knihy: NESHODY PŘI PŘIJMU VZORKŮ.  Není-li k dispozici 
údaj o odesílajícím oddělení a alespoň základní identifikace nemocného, materiál se neanalyzuje a likviduje, 
žádanka se trvale archivuje a provede se zápis do knihy: NESHODY PŘI PŘIJMU VZORKŮ. Nelze informovat ani 
žadatele, ani pacienta. 
 
Laborantka co nejdříve oznámí problém svému nadřízenému. Předá mu žádanku s upřesněním problému, a ten 
osobně nebo prostřednictvím pověřeného pracovníka řeší problém.  
 
V případě vyšetření imunohematologických (vyšetření krevní skupiny, zkouška kompatibility, screening 
nepravidelných protilátek)  není možný rozpor identifikace na žádance a biologickém materiálu. Vzhledem 
k závažnosti vyšetření s možnými fatálními následky záměny se musí i neúplné údaje na žádance a zkumavce s 
biologickým materiálem shodovat. V případě neshody nelze přepisovat údaje a je nutno nabrat nový materiál a 
dodat novou žádanku!!!  
 
Po kontrole přijatého materiálu a požadavkového listu jsou identifikační znaky pacienta z požadavkového listu 
zadány do laboratorního informačního systému, zadanému vzorku je automaticky přiřazeno laboratorní číslo, které 
je softwarem laboratorního informačního systému a tiskárnou čárových kódů zpracováno ve specifický 
nezaměnitelný čárový kód vytištěný na identifikačním štítku (obsahuje čárový kód, jméno pacienta, rodné číslo, 
přiřazené laboratorní číslo, typ materiálu, označení urgentnosti požadavku, zařazení do laboratorního bloku). Tento 
kód je po kontrole údajů štítku z tiskárny a štítku zkumavky nalepen na primární zkumavku se vzorkem. Tak je 
zajištěna návaznost identifikovaného jedince na žádance a označené zkumavky s materiálem (primární vzorek). 
Přiřazené laboratorní číslo je vytištěno na výsledkovém listu v komentáři k výsledku.  
Pro alikvotované vzorky (rozdělené na části určené k samostatným analýzám) je ihned po zadání požadavků tištěn 
příslušný počet čárových kódů k jednomu laboratornímu číslu, pro jednoho pacienta je připraven příslušný počet 
potřebných zkumavek.   
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Popis žádanky a práce se žádankou je předmětem odstavce  LP C-02 Požadavkové listy (žádanky)  

 
C-8 Odběr vzorku  
 
Stručné pokyny k odběru vzorků 
 

   
Odběr  
žilní krve 
  

Odběr venózní krve provádíme většinou ráno, obvykle nalačno. Při použití vakuových 
systémů se vloží vhodná jehla do držáku, palcem ve vzdálenosti 2 až 5 cm pod 
místem odběru se stabilizuje poloha žíly, provede se venepunkce a teprve potom se 
postupně nasazují vhodné zkumavky. Vakuová zkumavka se nesmí nasadit na 
vnitřní jehlu držáku před venepunkcí, protože by se vakuum ve zkumavce zrušilo. 
Jakmile krev začne pomocí vakua vtékat do zkumavky, lze odstranit turniket. Je-li ve 
vakuované zkumavce protisrážlivé nebo stabilizační činidlo, musí se zabránit styku 
tohoto činidla s víčkem zkumavky nebo případnému zpětnému nasátí krve s činidlem 
do žilního systému. Vakuum ve zkumavce zajistí jak přiměřené naplnění zkumavky, 
tak správný poměr krve a protisrážlivého činidla. Jednotlivé zkumavky s přídatnými 
činidly je nutno bezprostředně po odběru promíchat pěti až desetinásobným šetrným 
převrácením. 
Systém Sarstedt lze použít klasickým způsobem s využitím pístu stříkačky i jako 
vakuový systém.  
Doporučené pořadí odběrů z jednoho vpichu: 
- zkumavka pro hemokultury 
- zkumavky bez přísad 
- zkumavky pro hemokoagulaci 
- ostatní zkumavky s přísadami 

  
Odběr  
kapilární krve 

Pro stanovení glykémie provádějí odběr kapilární nebo venózní sestry příslušného 
oddělení. 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 nutno vyšetření 
provést do 30 - 60 minut. 

Odběr ranního 
vzorku moče 

Provádí se pouze po poučení pacienta, je nutné zabránit kontaminaci moče.  

  
Sběr moče 
obecně 

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.  
Pro bilanční sledování i pro přesnější posouzení renálních funkcí je bezpodmínečně 
nutné zachytit veškerou moč a také extrarenální ztráty, pokud jsou větší než 100 ml 
za 24 hodin. Podrobnější informace o jednotlivých typech sběru moče v pokynech - 
"G" nebo přílohách - "H" 

Stolice na 
okultní 

Provádí se pouze u důkladně poučeného pacienta - C- 6  Příprava pacienta před 
vyšetřením 
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krvácení Odběr vzorků stolice je jednorázový. Zkumavku držte ve vzpřímené poloze, 
odšroubujte uzávěr a zasuňte odběrovou tyčku  3 – 6 krát na různých místech do 
stolice. Zasuňte tyčku zpět do zkumavky a uzavřete ji. Zkumavku označte jménem, 
příjmením a rokem narození a vložte ji do přiloženého pytlíku. Vše dodejte na LKBH, 
která zajistí transport na OKB Liberec.  (Odběrové zkumavky vydává LKBH)  

 
Podrobné informace o odběru vzorků na LKBH viz. PI G.1 Odběr žilní a kapilární krve 
Pokyny pro pacienty a oddělení viz pokyny pro oddělení a pokyny pro pacienty.  

 

 
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  

Speciální analyty (imunostanovení - hormony) Vždy 1 ml krve pro každé 3 až 4 stanovované analyty 

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 

Likvor  2 ml  

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

Transport primárních vzorků do laboratoře svozem biologického materiálu od externích žadatelů 
  
Svoz biologického materiálu od ambulantních lékařů je prováděn tak, aby byly dodrženy časové limity pro stabilitu 
analytů (viz Informace o zajišťovaném svozu vzorků). Odebraný biologický materiál je uložen v přihrádkách 
odděleně od  dokumentace v uzavíratelných plastových nádobách, každá ambulance má svou transportní nádobu. 
Na  LKBH se dovezený materiál třídí tak, aby odběry určené pro mikrobiologickou laboratoř byly odvezeny do 
Krajské nemocnice Liberec. Materiál pro biochemická, hematologická a předtransfúzní vyšetření je postupně 
přijímán, označen a tříděn pro další předanalytické úpravy (centrifugace krve, alkalizace-acidifikace moče, atd.) 
nebo analýzy.  
 Další informace k přepravě vzorků viz. SOP A.6.1 Přeprava biologického materiálu  
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Transport primárních vzorků do laboratoře z lůžkových oddělení  
  
Transport primárních vzorků z lůžkových oddělení nemocnice si zajišťují oddělení sama, pro přenos odebraného 
materiálu vydává laboratoř plastové stojánky. Veškeré nesrovnalosti týkající se odebraného materiálu nebo 
dokumentace řeší pracovník laboratoře telefonicky ihned se zdravotnickým personálem příslušného oddělení, 
nikoliv s pomocným zdravotnickým personálem provádějícím transport vzorku do laboratoře (sanitárky). 
Materiál na všechna statimová vyšetření je nutno předat LKBH dle instrukcí pro STATIM vyšetření!  
  
Další informace k transportu viz. PI A.6 Transport biologického materiálu  
Další informace k jednotlivým vyšetřením viz Příloha č. 2  
 
 

C-11 Základní informace - svoz  
  
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.  

 LKBH a všechny spolupracující subjekty jsou povinny tyto pokyny aplikovat v plném rozsahu.  
 
LKBH má vypracovány vlastní dokumenty (dostupné na QM portálu), kterými se svoz materiálu musí řídit: 
 
SOP A.6.1 Přeprava biologického materiálu, PI A.6 Transport biologického materiálu  
 
 

C-12 Informace k dopravě vzorků  
   
Zkumavky s materiálem musí být zasílány uzavřené co nejdříve po odběru. Vzorek po odběru nesmí být bez 
předchozí úpravy (centrifugace) skladován do druhého dne v lednici, pokud nejde o vyšetření z plné krve. 
U citlivých analýz je nutné dodržet maximální časy stability, vzorky doručené po jejím uplynutí nebudou 
analyzovány. Při plánování času odběru pacienta před svozem vzorků je nutné počítat s rezervou pro dopravu a 
příjem vzorku na LKBH. 
Při extrémních vnějších teplotách je nutné zajistit transport vzorku v boxech zamezujících znehodnocení vzorku 
mrazem nebo horkem (chladicí vložka v létě, vytemperování boxu za laboratorní teploty v zimě).  
 
Další informace v dokumentech LP C-10 Nezbytné operace se vzorkem, stabilita a LP C-13 Informace o 
zajišťovaném svozu vzorků a v SOP A.6.1 Přeprava biologického materiálu, PI A.6 Transport biologického 
materiálu  
 
 
 

C-13 Informace o zajišťovaném svozu biologického materiálu 
  
Svoz biologického materiálu je zajišťován pro ordinace lékařů v Turnově a okolí Turnova. Na pracoviště LKBH je 
dopraven veškerý biologický materiál předaný v těchto ordinacích. Materiál je roztříděn podle typu (materiál pro 
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biochemický, hematologický a transfúzní úsek, mikrobiologie) a předán jednotlivým laboratořím ke zpracování. 
Materiál pro LKBH  je zpracován v den odběru, výsledky biochemických a hematologických vyšetření jsou 
distribuovány lékařům prostřednictvím svozu následující svozový den a elektronicky po ukončení provozu. Svoz 
zajišťuje i dodání požadovaných odběrových potřeb a požadavkových listů (viz vydávání potřeb laboratoří). 
 
  

Svoz materiálu z ambulancí: 
 
Vzorky se transportují při teplotě 15° - 25° C 
Svoz zajišťují vozy dopravní služby dle vypracované pravidelné trasy:  
Sanity vyjíždějí v 7:00 až 7:30 hodin, návrat 09:00 až 09:30 hodin. 
Materiál je po odebrání v ambulanci vložen se žádankami do plastové uzavíratelné dózy. Řidič sanity vyzvedne 
v ambulanci tuto dózu a odevzdá prázdnou na příští den. Dózy jsou převáženy v termokontejnerech s chladící 
vložkou, případně po temperaci. V boxech jsou umístěny teploměry MIN/MAX, po ukončení je kontrolována teplota 
během transportu a zapsána do příslušného formuláře.  
Po přivezení na LKBH je materiál kontrolován a tříděn. Materiál pro LKBH je předán k dalšímu zpracování, materiál 
pro mikrobiologii je po roztřídění dopraven do Krajské nemocnice Liberec dle pokynů laboratoře.  
 
 
 

D-00  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: 
 Preanalytický, která zahrnuje přípravu pacienta, vlastní odběr, transport odebraného materiálu do laboratoře a 
přípravné práce, zavedení údajů do laboratorního informačního systému, skladování před provedením analýzy 
v laboratoři 
 
 Analytický – vlastní analýza 
 
Postanalytický – kontrola dat vystupujících z analyzátorů nebo přístrojů, jejich interpretace, vyhodnocení, event. 
reanalýza, kontrola dat v LISu, uvolnění výsledků do tisku, uvolnění výsledků pro přenos do NISu. K ovlivnění 
výsledku může dojít v těchto všech třech fázích, přičemž nejčastější příčinou chybných, obtížně interpretovatelných 
nebo nesprávných výsledků bývá fáze první – preanalytická. Proto jí v této příručce věnujeme největší pozornost. 
 
Preanalytická část se vždy 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 ) .  
dozorovými orgány certifikační autority BVQI pro dodržování kvality dle kritérií normy ČSN EN ISO 9001:2001. Tyto 
kontrolní systémy výraznou měrou přispívají k elimaci chyb během analytického procesu. 
 
Postanalytická část – má interdisciplinární charakter. Jedná se o medicínskou kontrolu a interpretaci výsledku(ů) 
vyšetření ve vztahu k fyziologickým hodnotám a příslušné diagnóze pacienta, k výsledkům dalších laboratorních 
vyšetření a ke klinickému obrazu pacienta. V této fázi se vydává tištěný protokol o výsledcích výšetření na 
výsledkovém listu, který laboratoř autorizuje razítkem laboratoře a podpisem odpovědného pracovníka. Řada 
faktorů postanalytické fáze může významným způsobem ovlivnit výsledek vyšetření a proto je snahou tyto faktory 
eliminovat, pokud je to možné. 
 
Viz mapa procesů – Příloha č. 10 PK LKBH 
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D-1 Příjem žádanek a vzorků 

Celý proces od přijmu vzorků do vydání výsledků je popsán v SOP A.4 Průchod vzorku LKBH Turnov 
(dostupný na QM portálu) 

1.  Identifikace pacienta na biologickém materiálu 
 
Viz:  C-7 Identifikace pacienta na žádance, označení vzorku a postup při nesprávné identifikaci 

 

2.  Zásady pro odesílání biologického materiálu a žádanek do LKBH Krajské nemocnice Liberec 
a.s., Nemocnice Turnov 

Při odesílání biologického materiálu s příslušnou dokumentací do LKBH  Nemocnice Turnov platí následující 
zásady. Odesílá se zásadně 

 LKBH biochemický úsek: 1 žádanka +  1 - 3 zkumavky s biologickým materiálem  

 LKBH glykemie: žádanky + vzorky plánovaného profilu hospitalizovaného (výjimečně 

                     ambulantního) diabetika v hodinách 06:00, 11:00,  17:00, 21:30. Vzorky a žádanky se dodávají 

                     postupně do laboratoře (vždy 1vzorek + 1 žádanka). 

 LKBH hematologie 1 žádanka + vzorky KO a koagulačního vyšetření 

 Materiál na transfúzní oddělení viz dokumentace transfúzního úseku.  
 
 

D- 4  Informace o vyšetření, která laboratoř neprovádí 
  
Obdrží-li laboratoř biologický materiál na vyšetření, která neprovádí, ale zajišťuje jejich analýzu ve spolupracujících 
laboratořích, pracovník příjmu zkontroluje úplnost identifikačních údajů pacienta i požadujícího oddělení či lékaře, 
správnost preanalytického postupu. 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 bude odeslán pravidelným svozem do spolupracující laboratoře. Viz Seznam spolupracující 
laboratoří. 
  
Pro vyšetření prováděná v ostatních laboratořích Krajské nemocnice Liberec zajišťuje laboratoř přípravu materiálu 
(centrifugaci) a jeho transport do provádějící laboratoře.  
 
 
 
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.   
 
 

E-1 Hlášení výsledků v kritických intervalech  
  
Viz příloha č. 1 Hlášení výsledků v kritických intervalech LP 
 
 
 

 



 
 

 
   

 

Platnost laboratorní příručky od: 30.04.2017 
 

 

 Stránka 22 z 25 

 

 

  LABORATORNÍ PŘÍRUČKA   

LKBH  NEMOCNICE TURNOV 

E-2 Informace o formách vydávání výsledků  
  
Hlášení výsledků a předávání výsledkových listů (VL) - obecné zásady 
  
Výsledky se telefonicky nesdělují nezdravotnickým pracovníkům (uklízečky, civilní služba, sanitárky) a 
pacientům. Telefonicky předáváme pouze výsledky glykémií (výjimku tvoří hlášení kritických výsledků) sestrám a 
vše zaznamenáváme do protokolu.   
  
Vydávání výsledkových listů pacientům - viz dokument  LP E-04 Vydávání výsledků přímo pacientům 
  
  
Telefonování výsledků 
  

1. Výsledky statimových vyšetření a výsledky během pohotovostní služby jsou uvolněny do NIS  
 a telefonicky se ohlašuje ordinujícímu lékaři nebo sestře jejich přítomnost v NIS.   
 
2. Patologické výsledky se telefonují podle seznamu patologických výsledků podléhajících hlášení (viz 

dokument LP E-01 Hlášení výsledků v kritických intervalech) a provede se záznam do knihy. 
 
 

E-3 Typy nálezů a laboratorních zpráv 
  
Laboratorní výsledky se vydávají v papírové podobě. 
  
Výstup z LIS v podobě výsledkového listu obsahuje: 

 název laboratoře, která výsledek vydala,  

 jednoznačnou identifikaci pacienta (jméno, rodné číslo)  

 název oddělení nebo jméno lékaře požadujícího vyšetření 

 datum a čas odběru primárního vzorku sestrou  

 datum a čas přijetí primárního vzorku laboratoří  

 datum a čas tisku nálezu  

 název vyšetřovaného systému (skupiny)  

 nezaměnitelnou identifikaci vyšetření  

 výsledek vyšetření včetně jednotek měření tam, kde je to možné  

 biologické referenční intervaly  

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

 v případě potřeby textové interpretace výsledků  

 jiné poznámky (označení vzorku v LIS, texty ke kvalitě nebo dostatečnosti primárního vzorku, které mohou 
nežádoucím způsobem ovlivnit výsledek, atd.)  

 identifikaci laborantky, která vyšetření předběžně uvolnila  

 identifikaci vysokoškoláka, který výsledek kontroloval a propustil   

 v případě, že není dodržena předepsaná doba (2 hod) mezi odběrem a příjmem vzorku  pro vyšetření kalia 
a glukózy výsledek obsahuje výsledkový list komentář:“Nedodržen preanalytický postup pro S-K a S-GLU“. 

  
  
Uchovávání kopií výsledků, archivování:  
Výsledky jsou kdykoli dostupné prostřednictvím databáze LIS.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

file:///C:/Dokumenty/Downloads/MZAQM.htm
file:///C:/Dokumenty/Downloads/MZAQJ.htm
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Výstup z laboratorního informačního systému:  
 

 
Výstup z laboratorního informačního systému:   
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E-04 Vydávání výsledků přímo pacientům 
  
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. 

  
Pokud byly splněny podmínky pro vydání výsledkového listu, vydávají se v uzavřené obálce nebo přeložené a 
sešité sponkami či zalepené. 
 
 

E-07 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. Doby odezvy viz Příloha č. 2 LP 
 
 

 
E-08 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, dostuý 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, 

- upozorňuje na konkrétní nedostatky, zejména na porušování právních předpisů, jejichž odstranění si 
vyžaduje zásah nemocnice. 

  

Postup pro řešení stížností závazný pro laboratoř je uveden v dokumentu KNL: PP Příjem a vyřizování 
stížností  a v SOP A.7 Stížnosti a reklamace na OKBH Turnov.  

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 v 
rozsahu dle pracovního postupu: PP Příjem a vyřizování stížností  

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-09 Likvidace použitého odběrového materiálu  
 
Likvidace odpadu se provádí dle směrnice KNL: SME Nakládání s odpady. 
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F-01 Seznam příloh   
 
Příloha č. 1  HLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ V KRITICKÝCH INTERVALECH. 
Příloha č. 2  SEZNAM METOD A JEJICH ZKRATEK. 
Příloha č. 3  SEZNAM SPOLUPRACUJÍCÍCH A SMLUVNÍCH LABORATOŘÍ.  
Příloha č. 4  INDIKACE LABORATORNÍCH VYŠETŘENÍ - BIOCHEMIE. 
Příloha č. 5  INDIKACE LABORATORNÍCH VYŠETŘENÍ – HEMATOLOGIE. 
Příloha č. 6  POŽADAVKOVÉ LISTY  (ŽÁDANKY). 
Příloha č. 7  ELEKRONICKÉ POŽADAVKOVÉ LISTY  (ŽÁDANKY). 
Příloha č. 8  SEZNAM METOD – FREKVENCE 
Příloha č. 9  SEZNAM METOD – REFERENČNÍ MEZE, NEJISTOTY 
 


