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ORDINAČNÍ DOBA ODBĚROVÉHO MÍSTA NA 
OKMI N 

 

Odběrové místo oddělení klinické mikrobiologie a imunologie  
 Centrum laboratorní medicíny Krajská nemocnice Liberec, a.s.  

Typ odběru  Ordinační doba  Doporučená příprava na odběr  

Gynekologické odběry  
(+ odběry z močové trubice, krku, 
rekta)  
Screening těhotných GBS 

Vyšetření urogenitálních infekcí 

včetně vyšetření na chlamydie, 

mykoplazmy, ureaplazmy, 

gonokoky a trichomonády  

pondělí 

středa 

pátek  
9.00 – 11.30 hod  

Gynekologický odběr:  
12 hodin před odběrem nemýt místo odběru 

a nepoužívat lokální léčivé a kosmetické 

přípravky.  
Odběr z močové trubice: 2 

hodiny před odběrem nemočit. 

Výtěr z krku:  
Ráno před odběrem nejíst, nepít, nečistit si 

zuby.  

Dětské gynekologické odběry  
pondělí 

středa  7.30 – 9.00 hod  
12 hodin před odběrem nemýt místo odběru 

a nepoužívat lokální léčivé přípravky.  

Odběry mužů - vyšetření 

urogenitálních infekcí včetně 

vyšetření na chlamydie, 

mykoplazmy, ureaplazmy, 

gonokoky a trichomonády  

úterý 

čtvrtek  
7.00 – 8.30 hod  

2 hodiny před odběrem z močové trubice 

nemočit.  

Odběry na dávivý kašel  

- výtěry z hltanu a hrtanu  
po telefonické domluvě    

Mykologické odběry  
- vyšetření kůže, sliznic a nehtů  

úterý 

čtvrtek  
9.00 – 12.00 hod  

Nehty před odběrem nestříhat, nezabrušovat 

a nepoužívat 6 týdnů před odběrem lokální 

léčivé přípravky.  
Kůži před odběrem nemýt, nepromašťovat a 

nepoužívat 1 týden před odběrem lokální 

léčivé přípravky.  

Mykologické odběry  
- výtěry z dutiny ústní a krku  

pondělí 

až pátek  7.30 – 8.30 hod  
Ráno před odběrem nejíst, nepít, nečistit si 

zuby.  

Odběry na bakteriální vakcíny  pondělí  7.00 – 9.00 hod  

Ráno před odběrem z horních cest dýchacích 

nejíst, nepít, nečistit si zuby, nekouřit.  
V době odběru neužívat antibiotika. Pro 

odběry z urogenitálních lokalizací platí 

výše uvedené instrukce.  

Roupy – perianální stěr 

(parazitologie)  
pondělí a 

středa  
7.00 – 8.30 hod  

Ráno a večer před odběrem neomývat oblast 

konečníku.  
Odběry je vhodné provést 3x ob den 

k vyloučení negativní fáze infekce.  

Odběry na malárii  
a ostatní tropické parazitózy  

po telefonické domluvě  

Odběry na malárii je třeba provést vždy při 

horečnatém onemocnění po návratu z 

endemické oblasti, a to i v období bez 

horečky mezi jednotlivými malarickými 

záchvaty.  

Odběry na svrab  po telefonické domluvě    

Odběry na PCR vyšetření 

- průkaz genomu různých 

mikrobiálních agens  
po telefonické domluvě    

Odběrové místo se nachází v areálu Krajské nemocnice Liberec, a.s. v suterénu budovy N. K 

odběrům se dostavte s řádně vyplněným průvodním listem a kartou pojištěnce.  

Tel.: 485 313 021  
Bližší informace na www.nemlib.cz.   
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