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A – Úvod 

A – 1 Předmluva 

Vážené kolegyně a kolegové, vážení pacienti, klienti, 
dovolujeme si Vám předložit tuto laboratorní příručku, která má za úkol stručně a komplexně informovat 
o struktuře a hlavně činnosti Transfuzního oddělení Krajské nemocnice Liberec, a.s. Věříme, že uvedené 
údaje usnadní spolupráci mezi laboratoří a klinickými pracovišti a zlepší orientaci nezdravotnické 
veřejnosti v laboratorní problematice.  
 
 
Liberec, 1.7.2022 
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B – Informace o laboratoři 

B – 1 Identifikace laboratoře a důležité údaje 

Název organizace: Krajská nemocnice Liberec, a.s. 
Adresa organizace: Husova 357/10, 460 01 Liberec 
IČO: 27283933 
E-mail: nemlib@nemlib.cz 
Web: www.nemlib.cz 
Centrum laboratorní medicíny KNL, a.s. 
Název laboratoře: Transfuzní oddělení  
Identifikační údaje: IČP 54100891 
E-mail: transfuzni@nemlib.cz 
Fax: +420 485 312 023  
Adresa a umístění laboratoře: Baarova 15, 460 63 Liberec, budova T,mapa: https://www.nemlib.cz/mapa 

B – 2 Základní informace o laboratoři    

Provozní doba laboratoří: 6.30 – 15.00 hod.  
Provozní doba příjmu vzorků/expedice: nepřetržitě 24 hodin denně 
Kontaktní místa: příjem vzorků/expedice - přízemí Transfuzního oddělení  
Zodpovědní pracovníci, důležité kontakty: 

Funkce Telefon E-mail 
Primářka oddělení, vedoucí laboratoří 
MUDr. Renata Procházková, Ph.D. 

485 312 518 renata.prochazkova@nemlib.cz 

Zástupce primářky, vedoucí izoserologické laboratoře 
RNDr. Lenka Řehořová 

485 312 543 lenka.rehorova@nemlib.cz 

Vedoucí virologické laboratoře 
RNDr. Dagmar Kuťková 

485 312 231 dagmar.kutkova@nemlib.cz 

Vrchní laborantka 
Ivana Veselá 

485 312 553 ivana.vesela@nemlib.cz 

Příjem biologického materiálu 485 312 535  

Laboratoř  izoserologická 485 312 534  

Laboratoř speciální imunohematologie 485 313 230  

Laboratoř virologická 485 312 581  

Hematologická laboratoř 485 313 233     
Pohotovostní služba -    pevná linka 

-  mobil  
485 312 547 
725 006 957 

 

 
Obecné zásady na ochranu osobních dat: 

 řízený přístup do laboratoře 
 řízený přístup do laboratorního informačního systému 
 povinná mlčenlivost pracovníků KNL, a.s. 
 bezpečná likvidace biologického materiálu 
 bezpečná komunikace viz kapitola E-2 
 laboratoř nakládá s osobními a citlivými údaji pacientů tak, aby nemohlo dojít k jejich 

neoprávněnému přístupu, změně či zneužití     

B – 3 Zaměření laboratoře 

Laboratorní úsek zajišťuje standardní a speciální imunohematologická vyšetření pro Krajskou 
nemocnici Liberec, a.s., pro okolní nemocnice i pro praktické, dětské a odborné lékaře v regionu, a 
vyšetření virologických markerů. TO poskytuje konzultační služby v oblasti klinické transfuziologie. 

                                                                      

mailto:nemlib@nemlib.cz
http://www.nemlib.cz/
mailto:transfuzni@nemlib.cz
https://www.nemlib.cz/mapa
mailto:renata.prochazkova@nemlib.cz
mailto:lenka.rehorova@nemlib.cz
mailto:dagmar.kutkova@nemlib.cz
mailto:ivana.vesela@nemlib.cz
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B – 4 Úroveň a stav certifikace a akreditace pracoviště 

KNL, a.s. je akreditováno SAK, o.p.s. Laboratorní část transfuzního oddělení je součástí Centra 
laboratorní medicíny a je akreditovaná ČIA dle ČSN EN ISO 15 189 pod číslem 8237. 
Certifikáty jsou umístěny na internetových stránkách Krajské nemocnice Liberec, a.s.: 
https://www.nemlib.cz/oddeleni-manazera-kvality/akreditace-oceneni-certifikaty/ 
 
Transfuzní oddělení je akreditováno na postgraduální vzdělávání pro následující programy: 

 specializační vzdělávání lékařů v oboru hematologie a transfuzní lékařství 
 specializační vzdělávání VŠ nelékařů a zdravotních laborantů v oboru klinická hematologie 

a transfuzní služba 

B – 5 Externí hodnocení kvality 

 Transfuzní oddělení se pravidelně účastní systému externího hodnocení kvality (EHK) na národní 
(SEKK spol. s r.o., Státní zdravotní ústav), případně i na mezinárodní úrovni dle plánu EHK. 

B – 6 Organizace laboratoře, její vnitřní členění, vybavení a obsazení 

 Transfuzní oddělení zajišťuje nepřetržitý 24 hodinový provoz s definovaným spektrem rutinních, 
statimových a specializovaných vyšetření.  

 rutinní zpracování materiálu je prováděno od pondělí do pátku mezi 6.30 – 15.00 hod 
 statimová vyšetření jsou provedena ihned po příjmu dodaného materiálu do laboratoře 
 ústavní pohotovostní služba provádí vyšetření v pracovní dny mezi 15.00 – 6.30 hod, v So - Ne a 

o svátcích 24 hodin denně 
  
Organizačně je oddělení uspořádáno do následujících celků: 

 Příjem biologického materiálu. 
 Laboratoř izoserologická – laboratoř s nepřetržitým 24 hodinovým provozem zajišťuje 

kompletní předtransfuzní vyšetření, přípravu vhodných erytrocytárních transfuzních přípravků, 
vyšetření těhotných, matek po porodu a novorozenců. Předtransfuzní a prenatální vyšetření ve 
standardním režimu jsou automatizována včetně převodu požadavků z LIS do 
imunohematologického analyzátoru a výsledků z analyzátoru do LIS.  

 Laboratoř speciální imunohematologie – provádí daná vyšetření v pracovní době (6.30 – 
15.00 hodin), v urgentních situacích i mimo pracovní dobu. Zajišťuje identifikaci 
antierytrocytárních protilátek, stanovení rizika imunohematologických komplikací v těhotenství 
(HON), diagnostiky hemolytických stavů, přešetření potransfuzních reakcí, vyšetření 
fetomaternální hemoragie. Identifikace antierytrocytárních protilátek a přešetření potransfuzních 
reakcí jsou prováděny po dohodě i pro okolní zdravotnická zařízení, v případě potřeby TO 
zajišťuje i kompatibilní transfuzní přípravky.   Ve spolupráci s  oddělením genetiky a molekulární 
diagnostiky KNL, a.s. zajišťuje genotypizaci erytrocytárních antigenů.  

 Laboratoř virologická – vyšetření HIV (protilátky, antigen) u pacientů, těhotných žen, v rámci 
šetření při poranění, preventivní vyšetření, vyšetření na vlastní žádost. U pacientů v rámci 
transplantačního programu vyšetření HIV (protilátky a antigen), HCV (protilátky), HBsAg, syfilis 
(protilátky). Transplantační program je prováděn 24 hodin denně, ostatní vyšetření v pracovní 
době (6.30 – 15.00 hodin). Virologická vyšetření jsou automatizována včetně převodů požadavku 
z LIS do analyzátoru a výsledků z analyzátoru do LIS. 

 Laboratoř hematologická – vyšetřuje krevní obrazy pro potřeby poradny dárců krve. Pracovní 
doba je 6.30 – 15.00 hod.  

B – 7 Spektrum a popis nabízených služeb       

 Základní a speciální imunohematologická vyšetření červené krevní řady. 
 Virologická vyšetření. 
 Laboratorní vyšetření samoplátců dle ceníku https://www.nemlib.cz/pro-verejnost/cenik-sluzeb/. 
 Seznam konkrétních vyšetření, která TO provádí, je uveden na internetových stránkách KNL 

https://www.nemlib.cz/laboratorni-vysetreni/?o3=1 

https://www.nemlib.cz/oddeleni-manazera-kvality/akreditace-oceneni-certifikaty/
https://www.nemlib.cz/pro-verejnost/cenik-sluzeb/
https://www.nemlib.cz/laboratorni-vysetreni/?o3=1
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 Konkrétní seznam laboratoří pro imunohematologická vyšetření leukocytů a trombocytů, která 
transfuzní oddělení KNL, a.s. neprovádí, je uveden v Seznamu vyšetření mimo TO. Doručení 
vzorku do laboratoře, která dané vyšetření provádí, si zajišťuje žadatel vyšetření. 

 Lékaři poskytují konzultace v oblasti klinické transfuziologie kolegům z KNL, a.s. i okolních 
nemocnic.   

 Postgraduální vzdělávání lékařů i nelékařů připravujících se k atestační zkoušce.  
 Spolupráci na pregraduální výuce studentů bakalářského studijního programu ošetřovatelství –

Fakulta  zdravotnických studií Technické univerzity v Liberci. 
 Spolupráce na výuce studentů oboru Diplomovaný zdravotní laborant - Střední zdravotnická 

škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Liberec.  

C – Manuál pro odběry primárních vzorků 

C – 1 Základní informace 

 Základní informace o jednotlivých metodách, odebíraných materiálech a preanalytických 
podmínkách jsou uvedeny na webu https://www.nemlib.cz/laboratorni-vysetreni/?o3=1 

 Informace o množství požadovaného vzorku pro vyšetření je uvedeno ve  Specifikaci odběrů 
venozní krve. 

 Pro určená vyšetření je nutný informovaný souhlas pacienta:    
o vyšetření protilátek a antigenu viru HIV (dle Zákona 258/2000 Sb.) 
o genotypizace erytrocytárních antigenů metodou PCR (dle Zákona 373/2011 Sb.)                                                          
Vyžádat si souhlas od pacienta má za povinnost ošetřující lékař. Informované souhlasy 
s vyšetřením ke stažení: 

 vyšetření protilátek a antigenu viru HIV: zletilý pacient, nezletilý pacient 
 genotypizace erytrocytárních antigenů metodou PCR 

                                         
Bez souhlasu fyzické osoby je možné provést test na virus lidského imunodeficitu (dle zák. 258/2000 
Sb.):                 
a) u těhotných žen, 
b) u fyzické osoby, která má poruchu vědomí a u níž vyšetření na virus lidského imunodeficitu je 
významné z hlediska diferenciální diagnostiky a léčení bez provedení tohoto vyšetření může vést k 
poškození jejího zdraví, 
c) u fyzické osoby, které bylo sděleno obvinění z trestného činu ohrožování pohlavní nemocí včetně 
nemoci vyvolané virem lidského imunodeficitu nebo z trestného činu, při kterém mohlo dojít k přenosu 
této nákazy na jiné fyzické osoby, 
d) u fyzické osoby, která je nuceně léčena pro pohlavní nemoc  

C – 2 Požadavkové listy (žádanky) 

Možný výdej prostřednictvím Skladu zdravotnického materiálu KNL, a.s: viz kapitola E – 10.  
 Žádanka o předtransfuzní vyšetření, transfuzní přípravek/krevní derivát (určena pro 

imunohematologické vyšetření červené řady spojené s předtransfuzním vyšetřením nebo 
objednáním transfuzního přípravku/krevního derivátu). 

 Žádanka o imunohematologické vyšetření, virologické vyšetření (Určena pro 
imunohematologické vyšetření červené krevní řady, virologické vyšetření a molekulárně 
genetické vyšetření – genotypizace erytrocytárních antigenů. Umožňuje současné dodání více 
vzorků a provedení více analýz v rámci 1 žádanky). U molekulárně genetického vyšetření je 
na žádance, v případě, že pacient nesouhlasí s uchováním vzorku, nutné zaškrtnout dané pole 
(pacient nesouhlasí s uskladněním DNA). 

 Žádanka o konzultační vyšetření (určena pro laboratorní vyšetření pro okolní nemocnice 
v případě komplikací při vyšetření, nebo v případě, že laboratoř daná vyšetření neprovádí). 

 
Elektronické žádanky z KNL ze systému Medicalc: 

 Žádanka o imunohematologické vyšetření 
 Žádanka o předtransfuzní vyšetření  

https://www.nemlib.cz/assets/uploads/2015/10/Seznam-vy%C5%A1et%C5%99en%C3%AD-mimo-TO.doc
https://www.nemlib.cz/laboratorni-vysetreni/?o3=1
https://www.nemlib.cz/assets/uploads/2015/05/priloha-c-1_-specifikace-odberu-venozni-krve-to_P24026.pdf
https://www.nemlib.cz/assets/uploads/2015/05/priloha-c-1_-specifikace-odberu-venozni-krve-to_P24026.pdf
https://www.nemlib.cz/assets/uploads/2015/12/is-knl-13-vysetreni-protilatek-proti-viru-hiv-dospeli_6340-1.doc
https://www.nemlib.cz/assets/uploads/2015/12/is-knl-14-vysetreni-protilatek-proti-viru-hiv-nezletilii_6341-1.doc
https://www.nemlib.cz/assets/uploads/2015/12/is-trans-06-laboratorni-vysetreni-%E2%80%93-genotyp-antigenu-cervenych-krvinek-metodou-pcr_22011-1.doc
https://www.nemlib.cz/assets/uploads/2015/12/is-trans-06-laboratorni-vysetreni-%E2%80%93-genotyp-antigenu-cervenych-krvinek-metodou-pcr_22011-1.doc
https://www.nemlib.cz/assets/uploads/2015/05/%C5%BD%C3%A1danka.pdf
https://www.nemlib.cz/assets/uploads/2015/05/%C5%BD%C3%A1danka-o-imunohematologick%C3%A9-vy%C5%A1et%C5%99en%C3%AD-virologick%C3%A9-vy%C5%A1et%C5%99en%C3%AD.pdf
https://www.nemlib.cz/assets/uploads/2015/05/%C5%BD%C3%A1danka-o-konzulta%C4%8Dn%C3%AD-vy%C5%A1et%C5%99en%C3%AD.pdf
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Od externích žadatelů z portálu WebLims: v rozsahu Žádanky o imunohematologické vyšetření, 
virologické vyšetření. 
 
Na všech požadavkových listech musí být vyplněny základní identifikační znaky: 

 Identifikační číslo pacienta nebo číslo pojištěnce, případně náhradní generované identifikační 
číslo, jednoznačné v rámci nemocnice.  

 Jméno a příjmení, pohlaví pacienta. 
 Kód pojišťovny. 
 Základní diagnóza pacienta dle aktuální verze MKN-10. 
 Umístění pacienta/kontakt na pacienta. 

Adresa/místo pobytu vyšetřované osoby v ČR pro vyšetření virologická, včetně samoplátců. 
 Identifikace objednatele (IČZ, resp. IČP, odbornost, adresa, telefon příp. nákladové středisko) + 

podpis lékaře – platí pro žádanku o předtransfuzní vyšetření. 
 Datum a čas odběru materiálu.  
 Druh primárního vzorku – materiálu (krev, pupečníková krev). 
 Požadovaná vyšetření k dodanému materiálu.   
 Identifikace a podpis osoby provádějící odběr (u elektronické žádanky o předtransfuzní vyšetření 

postačuje jméno a příjmení osoby provádějící odběr).   
 Další údaje nutné k vyhotovení kompletního nálezu (imunohematologická anamnéza, údaje o 

těhotné při prenatálním screeningu, anti-D profylaxe, transplantace kostní dřeně, orgánová 
transplantace). 

 Další údaje o pacientovi – u pacienta bez ID vyznačit pohlaví (muž M, žena F), datum narození. 

C – 3 Požadavky na vyšetření 

Požadavky na odběr, lhůty zpracování v jednotlivých režimech: https://www.nemlib.cz/laboratorni-
vysetreni/?o3=1 
  
Vyšetření biologického materiálu lze požadovat formou písemné nebo elektronické žádanky: 

 Požadavky na urgentní vyšetření (statim/vitální indikace) – písemné vyznačení na žádance. 
 Ústní požadavky jsou možné pouze na doobjednání dalšího vyšetření. Požadující oddělení musí 

vždy dodat doplňující žádanku.  
 Laboratoř při nálezu patologie doplní další potřebná vyšetření k upřesnění diagnózy.  

 
Samoplátci:   
Služby samoplátcům jsou zpoplatněny dle aktuálního ceníku zdravotnických výkonů, viz bod B - 7.  
 
Vyšetření na žádost lékaře:  
 Lékař vyplní žádanku s vyznačením požadovaných vyšetření a zřetelným upozorněním, že se 

jedná o samoplátce a jakou formou bude vyšetření hrazeno (vyúčtování na lékaře, nebo platba 
klientem na základě faktury). Na žádanku doplní informaci, zda má být výsledek vydán do rukou 
klienta. 

 
Vyšetření na vlastní žádost klienta:  
 Odběr krve pro samoplátce se provádí na Centrálních odběrech OKB - pondělí až pátek v čase od 

6:30 do 14:00 hodin nebo v budově TO 1. patro budovy T – pondělí až pátek od 13:00 do 14:00 
hodin  

 Společně s výsledkem vyšetření samoplátce podepisuje 2 výtisky faktury, jeden výtisk si 
samoplátce nechává, druhý zůstává KNL. Fakturu je možné zaplatit převodem platby na účet KNL 
nebo QR kód, nebo na pokladně KNL v čase: pondělí – čtvrtek 8:00 – 15:00, pátek 8:00 – 13:00.  

 
Domácí transfuze 
V případě potřeby transfuze v domácím prostředí se podání transfuzních přípravků řídí zásadami dle   
Doporučení České společnosti paliativní medicíny ČLS JEP a Společnosti pro transfuzní lékařství ČLS 
JEP „Domácí transfuze v kontextu poskytování paliativní péče v ČR“.  

https://www.nemlib.cz/laboratorni-vysetreni/?o3=1
https://www.nemlib.cz/laboratorni-vysetreni/?o3=1
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C – 4 Odběr vzorku 

Používaný odběrový systém: 
 V KNL, a.s. je pro odběry venózní krve používán uzavřený odběrový systém se specifikovanými 

typy zkumavek, které vyhovují preanalytickým podmínkám prováděných stanovení.  
 Akceptované typy odběrových nádobek včetně množství požadovaného vzorku pro jednotlivá 

vyšetření - Specifikace odběrů venozní krve. 
 Určené typy zkumavek jsou poskytovány i externím pracovištím, které využívají služeb TO – Sklad 

zdravotnického materiálu KNL, a.s. viz kapitola E – 10. 

C – 5 Odběr vzorku, hlavní chyby při odběrech vzorků 

Odběr vzorku je vhodné provést nalačno – odebírá se obvykle vzorek venózní krve mezi 7 – 9 
hodinou.   
Odběr krve provádět do předem označené odběrové nádobky identifikačními údaji pacienta. Identifikaci 
pacienta ověřte dotazem na jméno, příjmení, identifikační číslo. 
 
Chyby při přípravě nemocného: 

 V době odběru nebo těsně před odběrem dostal pacient infuzi. 
 
Chyby způsobené nesprávným použitím škrtidla při odběru: 

 Dlouhodobé stažení paže (venostáza). 
 
Chyby vedoucí k hemolýze vzorku: 

 Použití vlhké odběrové soupravy. 
 Znečištění jehly nebo pokožky stopami ještě tekutého dezinfekčního roztoku. 
 Použití příliš úzké jehly, kterou se pak krev násilně nasává. 
 Prudké vystřikování krve ze stříkačky do zkumavky.   
 Stékání krve po povrchu kůže a pak teprve do zkumavky. 
 Prudké třepání krve ve zkumavce (k tomu dochází i při nešetrném transportu krve ihned po 

odběru). 
 Uskladnění plné krve v lednici při nevhodné teplotě.  
 Prodloužení doby transportu mezi odběrem a dodáním do laboratoře.  

 
Chyby při odběru, skladování a transportu vzorku: 

 Nevhodné zkumavky nebo kapiláry. 
 Nesprávné protisrážlivé činidlo nebo jeho nesprávný poměr k plné krvi. 
 Obsah odběrové nádoby s aditivem nebyl správně promíchán. 
 Zkumavky s materiálem nebyly dostatečně označeny – požadavky kapitola D.  
 Zkumavky s materiálem byly potřísněny krví. 
 Krev byla vystavena přímému slunečnímu světlu, teplu nebo mrazu. 

C – 6 Nezbytné operace se vzorkem, stabilita 

 Podmínky pro zacházení se vzorky, uchování vzorků a transport jsou uvedeny na 
https://www.nemlib.cz/laboratorni-vysetreni/?o3=1 

 Možnosti transportu: 
o Transport materiálu od žadatelů z klinických pracovišť KNL, a. s. - zdravotnický personál. 
o Transport materiálu od žadatelů z  externích klinických pracovišť mimo KNL, a. s. – 

zabezpečován zdravotní dopravní službou KNL, a.s.  
o Samoplátci při odběru v KNL - transport je zabezpečován zdravotnickým personálem.  
o Pokud si transport biologického materiálu zajišťují žadatelé o vyšetření sami, zodpovídají 

za kvalitu a stav materiálu před převzetím materiálu na příjmu TO. 
 

 U vybraných metod platí speciální podmínky zacházení se vzorky a transportu materiálu, viz 
https://www.nemlib.cz/laboratorni-vysetreni/?o3=1 

https://www.nemlib.cz/assets/uploads/2015/05/priloha-c-1_-specifikace-odberu-venozni-krve-to_P24026.pdf
https://www.nemlib.cz/laboratorni-vysetreni/?o3=1
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o Vzorky krve na vyšetření chladových antierytrocytárních protilátek je nutné po domluvě s 
laboratoří dopravit do laboratoře při 37 °C. 

o Pro vyšetření genotypu erytrocytárních antigenů metodou PCR je požadována 
samostatná zkumavka K-EDTA. Do vzorku nesmí být zasahováno a vzorek nemůže být 
zároveň použit pro jiná vyšetření. 

 
 Po dodání materiálu na příjmové místo TO je materiál postupně přijímán, kontrolován, tříděn dle 
požadavků na vyšetření, označen, požadavky na vyšetření jsou zadány do laboratorního 
informačního systému OpenLims. 

C – 7 Základní informace k bezpečnosti při práci se vzorky a jejich transportu 

Na základě směrnice (vyhláška MZ č. 306/2012 Sb.) byly stanoveny tyto zásady pro bezpečnost práce 
s biologickým materiálem: 

 Každý vzorek krve je nutné považovat za potenciálně infekční. 
 Žádanky ani vnější strana zkumavky nesmí být kontaminovány biologickým materiálem – toto je 

důvodem k odmítnutí vzorku. 
 Vzorky jsou přepravovány v uzavřených odběrových nádobkách, které jsou vloženy 

do přepravního kontejneru tak, aby během přepravy vzorku do laboratoře nemohlo dojít k rozlití, 
potřísnění biologickým materiálem nebo jinému znehodnocení vzorku. 

 Při extrémních vnějších teplotách je nutné zajistit transport vzorku v boxech zamezujících 
znehodnocení vzorku mrazem nebo horkem. 
Při transportu zdravotní dopravní službou KNL a.s. z externích klinických pracovišť mimo KNL, 
a.s., se biologický materiál transportuje v termoizolačních boxech s víkem s monitorovanou 
teplotou, která musí být v rozmezí 15-25 °C, speciální požadavky viz 
https://www.nemlib.cz/laboratorni-vysetreni/?o3=1 

Laboratoř a všechny spolupracující subjekty jsou povinny tyto pokyny uplatňovat v plném rozsahu. 

D – Preanalytické procesy v laboratoři 
Preanalytická fáze má důležitý vliv na kvalitu výsledků. Zahrnuje správně vyplněnou žádanku o 

vyšetření, přípravu a poučení pacienta před odběrem, výběr vhodného biologického materiálu pro 
stanovení, odběrové pomůcky, odběr primárního vzorku do předem označené odběrové nádobky, 
transport do laboratoře, případně skladování vzorku před provedením vyšetření. Končí zahájením 
vyšetření. 

D – 1 Příjem žádanek a vzorků      

 Pracovník na příjmu biologického materiálu provádí příjem žádanek a primárních vzorků 
k laboratornímu zpracování. 

 Pořadí příjmu vzorků dle stupně naléhavosti požadavku: přednostně požadavky – VITÁLNÍ 
INDIKACE, STATIM, potransfuzní reakce, identifikace antierytrocytárních protilátek, následují 
požadavky na vyšetření v režimu rutina. 

 Dodaný vzorek musí být nepoškozený, nepotřísněný, správně identifikovaný v souladu se 
žádankou. 

 Záznam o vstupní kontrole: označení zkontrolovaného primárního vzorku a žádanky čárovým 
kódem  

 Vzorky jsou do laboratoře dodávány průběžně a zpracovány v časovém režimu uvedeném 
v seznamu metod na internetových stránkách KNL, a.s.  

 
Požadavky na biologický materiál – označení odběrové nádobky: 

 Trvalý, čitelný, nepřelepený štítek. 
 Celé jméno a příjmení. 
 Celé identifikační číslo (předtransfuzní vyšetření).  
 ID nebo datum a rok narození (ostatní vyšetření).   
 Datum odběru materiálu (předtransfuzní vyšetření). 

https://www.nemlib.cz/laboratorni-vysetreni/?o3=1
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D – 2 Kritéria pro přijetí nebo odmítnutí vadných (kolizních) primárních vzorků                                   

V níže uvedených případech se vyšetření neprovede: 
 Neoznačený/nedostatečně označený vzorek.     
 Vzorek bez žádanky. 
 Hemolytický vzorek – způsobený odběrem. 
 Nestandardní vzorek (pouze sérum/plazma, naředěný, vylitý). 
 Žádanka s neúplnými nebo nečitelnými základními identifikačními údaji. 
 Žádanka nebo odběrová nádobka znečištěná biologickým materiálem. 
 Neshoda v základních identifikačních údajích mezi žádankou a vzorkem. 
 Jsou-li požadována vyšetření, která TO neprovádí. 
 Chybí datum odběru materiálu na vzorku (předtransfuzní vyšetření). 
 Chybí datum a čas odběru materiálu na žádance (předtransfuzní vyšetření). 
 Chybí identifikace odebírající sestry, identifikace lékaře (předtransfuzní vyšetření).  

 
Materiál, který nevyhovuje nepodkročitelným požadavkům, nesmí být dále zpracován. Výjimkou je 

režim vitální indikace – nevyhovující vzorek je v tomto případě vyšetřen na výslovnou žádost lékaře, 
který vyšetření požaduje. O odmítnutí vadných (kolizních) vzorků je vedena evidence 
nevyhovujících/nepřijatých/vrácených vzorků. Pracovník, který zjistí neshodu, telefonicky upozorní 
odesílající oddělení na skutečnost, že vyšetření nebude provedeno a doporučí zaslání nového 
primárního vzorku spolu se žádankou. Subjekt žádající o vyšetření následně obdrží písemně informaci o 
neprovedení vyšetření s příslušným odůvodněním. Odmítnutí vyšetření je zdokumentováno určeným 
způsobem v laboratorním informačním systému (LIS). 
 
Vyšetření se provede po odstranění níže uvedených neshod: 
Chybí některé povinné údaje:  

 Pojišťovna pacienta. 
 Diagnóza. 
 Jméno nebo identifikační číslo lékaře požadujícího vyšetření (mimo předtransfuzní vyšetření). 
 Razítko IČP/IČZ 
 Požadované vyšetření - zaslat novou žádanku s přiobjednaným vyšetřením.  

 
Oddělení zasílající požadavek je na případný nedostatek upozorněno telefonicky a pracovník na 

příjmu biologického materiálu doplní zjištěné údaje do žádanky. O telefonickém hlášení požadujícímu 
oddělení a o chybějícím údaji na žádance je proveden zápis do laboratorního informačního systému 
(LIS). 

D – 3 Postupy při nesprávné identifikaci vzorku nebo žádanky      

 Materiál není přijat ke zpracování na laboratoři *:     
o Neshoda v základních identifikačních znacích pro přidělení žádanky k primárnímu vzorku 
o Nesprávně provedený odběr  
o Žádanka nebo odběrová nádobka znečištěná biologickým materiálem 

 
* Oddělení, které požaduje vyšetření, je na tuto skutečnost upozorněno telefonicky. Původní 
žádanka je přijata do laboratorního informačního systému OpenLims – nevyšetřeno z důvodu … 
a výsledek je zaslán na oddělení požadující vyšetření. 

D – 4 Vyšetřování v referenčních laboratořích  

 Transfuzní oddělení využívá služeb referenčních laboratoří (Národní referenční laboratoře NRL) 
k doplňujícímu, potvrzujícímu vyšetření, ke konfirmaci nebo k vyšetření, která laboratoř 
neprovádí.  

 Transfuzní oddělení vede seznam referenčních laboratoří. 
 Uživateli služeb laboratoře je ve výsledkovém listu poskytnut výsledek vyšetření v referenční 

laboratoři, název a sídlo referenční laboratoře, ve které bylo vyšetření provedeno, a která je za 
vyšetření zodpovědná. 
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E – Vydávání výsledků a komunikace s laboratoří 

E – 1 Informace o formách vydávání výsledků 

Laboratorní výsledky jsou pro žadatele z KNL a.s. viditelné v NIS systému Medicalc po jejich 
uvolnění odpovědným pracovníkem v LIS. 

Externím žadatelům se výsledky posílají v písemné podobě. U vybraných subjektů navíc i v 
elektronické podobě pomocí MISE WebLims.  

Obě formy obsahují všechny informace nezbytné pro interpretaci výsledků. 
Případná vyšetření provedená navíc oproti požadavku uvedenému na žádance jsou provedena 

na základě vnitřních předpisů laboratoře a jsou v souladu s doporučeními odborných společností. 

E – 2 Formy vydávání výsledků 

E – 2.1 Výsledky v elektronické podobě: 
 

 Elektronickým exportem – pro žadatele z KNL , a.s., vybraní externí žadatelé (MISE WebLims) 
 Výjimečně: možnost zasílání výsledků e-mailem do jiných zdravotnických zařízení mimo KNL, 

a.s. zabezpečeným způsobem  pomocí aplikace šifrované zprávy (Intranet KNL).  

E – 2.2. Výsledky v tištěné podobě 

 Výsledky předtransfuzního vyšetření vydávány pouze společně s prvním vydaným transfuzním 
přípravkem.   

 Výdejový doklad TP/KD s každým aktuálně vydaným transfuzním přípravkem/KD. 
 Tisky ostatních výsledků:  

-  výsledky identifikace protilátek s přiloženou průkazkou protilátek pro pacienta 
-  všichni externí žadatelé 

 V případě urgentního požadavku je možný výdej výsledku na TO (expedice). 
 Tištěné výsledky jsou distribuovány v pracovní dny sanitáři na sběrné místo na OKB:  

o v 10:00 hodin 
o ve 14:00 hodin 

 Pro externí žadatele následuje distribuce výsledků Zdravotní dopravní službou KNL, a.s. 
 Poštou: výjimečně, evidence odchozí pošty na kanceláři TO 
 Vydání výsledku jinému lékaři: požadující lékař vyznačil na žádanku, že výsledek má být vydán 

jinému lékaři (obdrží kopii výsledkového listu).   
 
Pozn.: výsledky vyšetření infekčních markerů se distribuují v zalepené obálce na jméno a do rukou 
ordinujícího lékaře.  

E – 2.3 Hlášení výsledků – kritické hodnoty 

Hlášeno pracovníkem TO telefonicky bez prodlení požadujícímu lékaři nebo sestře. O hlášení 
výsledku se provede záznam do LIS. Konkrétní výsledky, které podléhají hlášení -  Hlášení kritických 
hodnot, telefonické hlášení. V odůvodněných případech mohou být hlášeny i jiné nálezy. 
 

E – 2.4 Telefonické hlášení výsledků vyšetření na dotaz žadatele:    
Možné pouze v odůvodněných případech, přednostně je nabídnuta možnost zaslat „Výsledkový list 

archivní“. Při nebezpečí z prodlení nutno dodržet některé otázky ověření totožnosti volající strany: 
 

 Jméno volající osoby. 
 IČP požadujícího pracoviště. 
 Kód nákladového střediska oddělení. 
 Kód diagnosy. 

 

https://www.nemlib.cz/assets/uploads/2015/05/i145-hlaseni-kritickych-hodnot_P27624.pdf
https://www.nemlib.cz/assets/uploads/2015/05/i145-hlaseni-kritickych-hodnot_P27624.pdf
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U telefonických hlášení provede pracovník TO zpětnou kontrolu nahlášených výsledků dotazem, kdy 
jsou mu nahlášené výsledky druhou stranou zopakovány. O telefonickém hlášení se provede záznam do 
LIS. Výsledky vyšetření krevních skupin a HIV se zásadně telefonicky nesdělují! 

E – 2.5 Vydávání výsledků pacientům: 
Výsledkový list může být vydán ve vytištěné podobě a v zalepené obálce:  
 

 Pacientovi – samoplátci, který si vyšetření sám objednal (obdrží originál výsledkového listu). 
 Pacientovi, který si zažádá o vydání výsledkového listu, nebo zákonnému zástupci (obdrží 

„Výsledkový list archivní“, originál byl zaslán požadujícímu lékaři). 
 Výsledky vyšetření lze předat pacientovi osobně pouze tehdy, pokud se prokáže průkazem 

totožnosti s fotografií (OP, pas, vojenská knížka, služební průkaz), zákonnému zástupci pouze 
s plnou mocí. 

 Ve všech uvedených případech platí, že pokud si výsledek nevyzvedává sám pacient popř. 
zákonný zástupce (u dítěte), je nutno pověření k převzetí výsledkového listu doložit ještě plnou 
mocí vyplněnou pacientem/zákonným zástupcem.  Plná moc k vyzvednutí laboratorních 
výsledků. 

 
Na oddělení TO je vedena evidence výdeje výsledků výše uvedených případů včetně záznamu o 
ověření totožnosti a podpisu přejímající fyzické osoby. 

E – 3 Typy nálezů a laboratorních zpráv 

Struktura výsledkové zprávy z laboratorního informačního systému OpenLims je jednotná a obsahuje: 
 Název a adresu oddělení, které výsledek vydalo. 
 Jednoznačnou identifikaci pacienta (identifikační číslo, jméno). 
 Název oddělení požadující vyšetření, IČP, adresu odesílajícího oddělení. 
 Datum a čas odběru vzorku, je-li známo. 
 Čas a datum přijetí primárního vzorku laboratoří. 
 Identifikační číslo žádanky (Číslo vyšetření). 
 Diagnózu pacienta. 
 Typ primárního vzorku (materiál).  
 Pojišťovnu pacienta. 
 Výsledek vyšetření. 
 Referenční meze, pokud jsou určeny (KO). 
 Datum a čas uvolnění zprávy. 
 V případě potřeby textové interpretace výsledků. 
 Datum a čas tisku výsledku. 
 Identifikaci osoby, která uvolnila výsledek. 
 Odkaz na akreditaci u akreditovaných metod. 

E – 4  Opakovaná a dodatečná vyšetření 

Dodatečné vyšetření je možné pouze na základě doobjednání dalšího vyšetření – viz C – 3, pokud je 
ještě k dispozici primární vzorek. 
 
Forma vydání výsledku je standardní – viz E-1,2,3. 

E – 5  Změny výsledků a nálezů 

 Opravy v identifikaci pacienta – oprava identifikačního čísla, změna nebo oprava příjmení a 
jména pacienta – zde požadujeme písemné sdělení z oddělení o správné totožnosti pacienta 
s uvedením původního a nového údaje.   

 
 Oprava výsledkové části – oprava (změna údajů) textové nebo číselné informace výsledkové 

části u těch výsledkových listů, které již byly odeslány: 
Opravy se provádí pouze s vědomím vedoucího příslušné laboratoře, který zajistí odemknutí 

https://www.nemlib.cz/assets/uploads/2015/03/Pln%C3%A1-moc-k-vyzvednut%C3%AD-laboratorn%C3%ADch-v%C3%BDsledk%C5%AF.pdf
https://www.nemlib.cz/assets/uploads/2015/03/Pln%C3%A1-moc-k-vyzvednut%C3%AD-laboratorn%C3%ADch-v%C3%BDsledk%C5%AF.pdf
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výsledku, kontrolu po opravě výsledkového listu s informací, který výsledek se revidoval. Při této 
události je vždy kontaktován žadatel vyšetření a je mu zaslán nově vytvořený opravený 
výsledkový list s jednoznačným popisem změny v komentáři výsledkového listu. Žadatel je 
požádán o skartaci chybného výsledkového listu. 

E – 6 Intervaly od dodání vzorku k vydání výsledku 

Prostřednictvím laboratorního informačního systému  OpenLims laboratoř eviduje datum a čas 
přijetí každého vzorku, datum a čas uvolnění výsledku a datum a čas tisku/elektronického exportu.  
 

Časové údaje dostupnosti jednotlivých vyšetření jsou uvedeny na: 
https://www.nemlib.cz/laboratorni-vysetreni/?o3=1 
 

  Dostupností se rozumí doba mezi přijetím vzorku a uvolněním výsledku k distribuci (doba 
 odezvy). Dobu odezvy sleduje pracovník laboratoře, v případě nedodržení časového intervalu je 
 žadatel telefonicky informován a je o tom proveden záznam do LIS. Doba odezvy je 
 sledována/přezkoumána v pravidelných intervalech. 

E – 7 Archivace výsledků a vzorků 

 Výsledky: v elektronické podobě (systém zálohován) 
                        předtransfuzní vyšetření – navíc listinné kopie -  Z. 378/2007 Sb. 
 Vzorky:  

o Transplantační program: archivace zamraženého vzorku 10 let - V.437/2002 Sb. 
o Prenatální vyšetření: zamražený vzorek při pozitivním titru protilátek v těhotenství do příští 

kontroly. 
o Skladování vyšetřeného materiálu po vyšetření:  

- Imunohematologických metod po dobu 7 dnů při teplotě 2 – 8 °C. 
- Virologických markerů do uvolnění výsledku.  

 

E – 8   Konzultační činnost       

Odkaz na odborné konzultace transfuzního oddělení. 

E – 9   Způsob řešení stížností  

Vyřízení ústní stížnosti: 
Kromě drobných připomínek k práci laboratoře, které přijímá, okamžitě řeší a následně informuje svého 
nadřízeného kterýkoli pracovník laboratoře, je vyřizování stížností věcí vedoucího laboratoře. 
V laboratoři transfuzního oddělení je vedena evidence ústních/telefonických stížností. 
 
Vyřízení písemné stížnosti: 
Písemnou stížnost řeší vedení laboratoře vždy. Je-li možné stížnost vyřídit ihned, učiní se tak písemně.  
Není-li možné stížnost vyřešit ihned, navrhne se postup řešení. Stěžující si osobě je ihned písemně 
odesláno oznámení o registraci stížnosti se stručným vyjádřením o dalším postupu vyřizování stížnosti.  
https://www.nemlib.cz/stiznosti-a-pochvaly/ 

E – 10   Výdej potřeb k odběru  

Vydávání odběrových potřeb a žádanek na vyšetření pro oddělení Krajské nemocnice Liberec, a.s. je 
upraveno předpisy: Směrnice objednávání a používání SZM, MTZ a KS.  
 
Vydávání odběrových potřeb a žádanek na vyšetření pro externí Zdravotnická zařízení je upraveno 
smlouvami s danými subjekty – výdej prostřednictvím Skladu zdravotnického materiálu KNL, a.s. 
 
Žádanky na vyšetření jsou také k dispozici na webových stránkách TO (odkaz v příloze). 

https://www.nemlib.cz/laboratorni-vysetreni/?o3=1
https://www.nemlib.cz/assets/uploads/2015/05/Konzilia-CLM-TO-cel%C3%BD-kontakt.pdf
https://www.nemlib.cz/assets/uploads/2015/05/Konzilia-CLM-TO-cel%C3%BD-kontakt.pdf
https://www.nemlib.cz/stiznosti-a-pochvaly/
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E – 11 Informování zákazníků o změnách laboratorních metod 

Zákazníci jsou informováni o zaváděných nových laboratorních metodách. 
Seznam vyšetření poskytovaných laboratoří na webu je pravidelně aktualizován. 

F – Seznam laboratorních vyšetření poskytovaných laboratoří 
 
Odkaz: https://www.nemlib.cz/laboratorni-vysetreni/?o3=1 

G – Pokyny a instrukce 
Specifikace odběrů venózní krve  

H – Zkratky 
ČIA - Český institut pro akreditaci, o.p.s. 
EHK – externí hodnocení kvality 
HON – Hemolytické onemocnění novorozence 
IČP – Identifikační číslo pracoviště 
IČZ – Identifikační číslo zařízení 
ID – identifikační údaj 
KNL – Krajská nemocnice Liberec 
LIS - laboratorní informační systém 
MTZ – materiál technického zabezpečení 
NRL – Národní referenční laboratoř 
SZM – spotřební zdravotnický materiál 
TO – Transfuzní oddělení 
TP – transfuzní přípravek 
KD – krevní derivát 
KS - spotřební zdravotnický materiál umístěný na konsignačním skladu  
 

I - Přílohy  
Příloha č. 1 Specifikace odběrů venózní krve 
Příloha č. 2 Žádanka o imunohematologické vyšetření, virologické vyšetření 
Příloha č. 3 Žádanka o předtransfuzní vyšetření, transfuzní přípravek, krevní derivát 
Příloha č. 4 Žádanka o konzultační vyšetření 
Příloha č. 5 Seznam laboratorních vyšetření poskytovaných laboratoří. Aktuální verze je uložena na 
webových stránkách KNL,  a.s. https://www.nemlib.cz/laboratorni-vysetreni/?o3=1 
 
 
 
 
Změny proti minulé verzi. 
 

https://www.nemlib.cz/laboratorni-vysetreni/?o3=1
https://www.nemlib.cz/assets/uploads/2015/05/priloha-c-1_-specifikace-odberu-venozni-krve-to_P24026.pdf
https://www.nemlib.cz/assets/uploads/2015/05/priloha-c-1_-specifikace-odberu-venozni-krve-to_P24026.pdf
https://www.nemlib.cz/assets/uploads/2015/05/%C5%BD%C3%A1danka-o-imunohematologick%C3%A9-vy%C5%A1et%C5%99en%C3%AD-virologick%C3%A9-vy%C5%A1et%C5%99en%C3%AD.pdf
https://www.nemlib.cz/assets/uploads/2015/05/%C5%BD%C3%A1danka.pdf
https://www.nemlib.cz/assets/uploads/2015/05/%C5%BD%C3%A1danka-o-konzulta%C4%8Dn%C3%AD-vy%C5%A1et%C5%99en%C3%AD.pdf
https://www.nemlib.cz/laboratorni-vysetreni/?o3=1

