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A - Úvod 

Tato laboratorní příručka je průvodcem laboratorními službami. Slouží ke zlepšení komunikace 

s uživateli našich služeb. Cílem je seznámit uživatele se spektrem nabízených služeb, pravidly při 

jejich požadování, podmínkami pro odběr, uchovávání a transportu biologického materiálu a 

s formou vydávání výsledkových zpráv. Laboratorní příručka vychází z požadavků normy ISO 

15189. 
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B - Seznam zkratek 

 

ČIA  - Český institut pro akreditaci 

ESPT SZÚ - expertní skupina pro zkoušení způsobilosti Státního zdravotního ústavu 

IČP  - identifikační číslo pracoviště 

IČZ  - identifikační číslo zdravotnického zařízení 

KHS  - Krajská hygienická stanice 

KNL  - Krajská nemocnice Liberec, a.s. 

NU  - nežádoucí událost 

NASKL - Národní autorizační středisko pro klinické laboratoře 

OKB  - oddělení klinické biochemie 

OKMI  - oddělení klinické mikrobiologie a imunologie 

PCR  - polymerázová řetězová reakce 

RČ  - rodné číslo 

SEKK  - SEKK společnost s.r.o. 

SZÚ  - Státní zdravotní ústav 

TBC  - mykobakteriální infekce 
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C - Informace o pracovišti 

C-1 Identifikace pracoviště a důležité údaje 

Název laboratoře 
Oddělení klinické mikrobiologie a imunologie (OKMI), Centrum laboratorní 

medicíny (CLM), Krajská nemocnice Liberec, a.s. (KNL) 

IČO 27283933 

Předmět činnosti 
Poskytování lůžkové, ambulantní a další zdravotní péče v rozsahu registrace 

podle zákona č. 160/1992 Sb., o poskytování zdravotní péče v nestátních 
zdravotnických zařízeních v platném znění 

Adresa 
organizace 

Krajská nemocnice Liberec, a.s., Husova 357/10, 460 01 Liberec 

IČP laboratoří 

Bakteriologie: 54-100-954 

Virologie: 54-100-954 

Parazitologie: 54-100-954 

Mykologie: 54-100-954 

Imunologie: 54-100-897 

Okruh působnosti Služby pro lůžková a ambulantní zařízení 

Primář: prim. MUDr. Vladimír Kracík 

Zástupce 
primáře:  

MUDr. Lenka Havlínová 

Management 
jakosti laboratoře 

Mgr. Klára Vavrušková 

Interní auditor MUDr. Alena Volfová 

Správce měřidel MUDr. Tomáš Zajíc 

Web www.nemlib.cz 

 
C-2 Základní informace o pracovišti 

Laboratoř OKMI 

www.nemlib.cz 

e-mail: okmi@nemlib.cz 

FAX: +420 485 313 012 

Primář MUDr. Vladimír Kracík 
tel.: 485 313 000 

mob.: 602 439 357 
email: vladimir.kracik@nemlib.cz  

Zástupce primáře MUDr. Lenka Havlínová 
tel.: 485 313 028 

mob.: 602 732 051 
email: lenka.havlinova@nemlib.cz 

Vrchní laborantka Zuzana Chvátalová 

tel.: 485 313 030 
mob.: 602 732 216 

email: 
zuzana.chvatalova@nemlib.cz 

http://www.nemlib.cz/
http://www.nemlib.cz/
mailto:okmi@nemlib.cz
mailto:vladimir.kracik@nemlib.cz
mailto:lenka.havlinova@nemlib.cz
mailto:zuzana.chvatalova@nemlib.cz
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Staniční laborantka Ladislava Caldová 

tel.: 485 313 012 
mob.: 725 374 069 

email: 
ladislava.caldova@nemlib.cz 

Koordinátor kvality 
laboratoře 

Mgr. Klára Vavrušková 

tel.: 485 313 019 
mob.: 602 192 118 

e-mail: 
klara.vavruskova@nemlib.cz 

Příjem materiálu 
budova F 

imunologie, bakteriologická sérologie, 
parazitologie a virologie a molekulární 

biologie 
tel.: 485 313 013 

Příjem materiálu 
budova N 

bakteriologie, TBC, mykologie, 
příprava bakteriálních vakcín 

tel.: 485 313 020 

Odběrové místo 
OKMI 

Umístěno v budově N tel.: 485 313 021 

 

C-3 Zaměření pracoviště 

Laboratoř provádí základní a specializovaná vyšetření biologických materiálů humánního původu 

a konzultační služby v odbornostech lékařská mikrobiologie (bakteriologie, parazitologie, virologie, 

mykologie) a alergologie a imunologie. 

 

Kromě toho nabízí vyšetření vztahující se ke kontrole hygienických režimů ve zdravotnických 

zařízeních liberecké spádové oblasti. Ve vybraných případech spolupracují laboratoře rovněž 

s veterinárními lékaři. 

C-4 Úroveň a stav akreditace pracoviště 

V červnu 2010 byla Krajská nemocnice Liberec, a.s akreditována podle Národních akreditačních 

standardů pro nemocnice vydaných Spojenou akreditační komisí České republiky.  

Naše pracoviště bylo akreditováno Českým institutem pro akreditaci (ČIA) a splňuje tak akreditační 

požadavky dle ČSN EN ISO 15189:2013. 

Pracoviště má zavedený systém vnitřní kontroly kvality a pravidelně se zúčastňuje externího 

hodnocení kvality v několika systémech:  

 Externí hodnocení kvality organizované akreditačním pracovištěm centra epidemiologie 

a mikrobiologie (AP CEM) při Státním zdravotním ústavu v Praze (vydány osvědčení 

o účasti a certifikáty). 

 SEKK  (vydány osvědčení o účasti a certifikáty pro jednotlivé okruhy) 

Získané certifikáty jsou uloženy a přístupné na oddělení. 

 

 

mailto:ladislava.caldova@nemlib.cz
mailto:klara.vavruskova@nemlib.cz
http://www.cia.cz/
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C-5 Organizace pracoviště, jeho vnitřní členění 

Provozní doba Budova F Budova N 

pondělí - pátek 7:00 – 15:30 7:00 – 17:00 

sobota, neděle, svátky --- 7:30 – 15:00 

Odběrové místo OKMI Odběrové místo 

 

Příjem materiálu Budova F Budova N 

pondělí - pátek 
7:00 – 15:30 (15:30-17:00 na 

N) 
7:00 – 17:00 

sobota, neděle, svátky (7:30- 15:00 na N) 7:30 – 15:00 

 
 

Struktura oddělení klinické mikrobiologie a imunologie 

Bakteriologie 

bakteriologické laboratoře tel.: 485 313 026, 485 313 033 

laboratoř TBC tel.: 485 313 042 

Virologie 

laboratoře virologie tel.: 485 313 017 

Parazitologie 

laboratoře parazitologické sérologie tel.: 485 313 007, 485 313 009 

laboratoře přímé parazitologické diagnostiky a 
diagnostiky leptospirózy 

485 313 004 

Mykologie 

laboratoř mykologie tel.: 485 312 394 

Molekulární biologie 

laboratoř PCR tel.: 485 313 005 

Imunologie 

laboratoře imunologie tel.: 485 313 010 

laboratoře bakteriologické sérologie tel.: 485 313 003, 485 313 011 

laboratoř bakteriálních vakcín tel.: 485 313 032 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.nemlib.cz/okmi/#odberove-misto-okmi
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C-6 Obsazení pracoviště 

Obsazení pracoviště (viz odkaz obsazení pracoviště) 

Lékař se specializací 6 

Klinický bioanalytik 3 

Lékař bez specializace 1 

Odborný pracovník v laboratorních metodách 1 

Jiný odborný pracovník 0 

Zdravotní laborant 23 

Všeobecná sestra 1 

Ostatní personál 11 

C-7 Spektrum nabízených služeb 

Oddělení klinické mikrobiologie a imunologie poskytuje: 

 základní i specializovaná mikrobiologická (bakteriologická, virologická, parazitologická, 

molekulárně-biologická) a imunologická vyšetření 

seznam vyšetření jednotlivých laboratoří je k dispozici na webových stránkách 

https://www.nemlib.cz/okmi/ nebo v Seznamu vyšetření 

 odběry biologického materiálu 

 konzultační činnost (včetně doporučení odpovídající terapie) 

 vyšetření vztahující se ke kontrole hygienických režimů 

 spolupráci s veterinárními lékaři 

 

C-8 Obecné zásady laboratoře na ochranu osobních údajů 

Veškeré osobní údaje jsou brány jako citlivé informace a jsou používány pouze pro vnitřní potřebu 

zdrav. laboratoře. Tyto informace nejsou zveřejňovány. 

Laboratoř nakládá s osobními a citlivými údaji pacientů tak, aby nemohlo dojít k jejich 

neoprávněnému přístupu, změně nebo zneužití.  

Obecné zásady pro ochranu osobních údajů:  

 Prostory laboratoře, ve kterých se mohou nalézat informace o pacientech, nejsou cizím 

osobám volně přístupné. 

 Ukládání dokumentace k vyšetření pacientských vzorků (žádanka, výsledkový list) probíhá v 

zajištěných prostorách laboratoře. Po uplynutí doby uložení je dokumentace skartována v 

souladu s platnou legislativou. 

 Pro zabezpečení dat v LIS mají pracovníci přidělena přístupová práva s ohledem na jejich 

kompetence.  

https://www.nemlib.cz/tym/klinicke-mikrobiologie-a-imunologie/
https://www.nemlib.cz/okmi/
https://www.nemlib.cz/laboratorni-vysetreni/


 
  
 
   

 

Platnost laboratorní příručky od: 27.10.2020  Stránka 9 z 16 
 

 

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA ODDĚLENÍ KLINICKÉ 

MIKROBIOLOGIE A IMUNOLOGIE 

 Všichni pracovníci mají podepsanou mlčenlivost a jsou seznámeni prokazatelně s vnitřními 

předpisy laboratoře, ve kterých jsou stanovena pravidla pro nakládání s osobními údaji. 

 Externí pracovníci, kteří vykonávají činnosti v rámci laboratoře a mohou mít přístup k 

informacím o pacientech jsou vázáni prohlášením o zachování důvěrnosti informací. 

 Výsledky jsou předávány pouze zdravotnickým pracovníkům, případně pacientům při 

osobním vyzvednutí výsledků. 

C-9 Vyšetření samoplátců 

Laboratoř poskytuje služby samoplátcům dle platného bodového ohodnocení zdravotních výkonů 

v aktuálním Seznamu zdravotních výkonů. Informaci o ceně vyšetření je možné si vyžádat 

telefonicky před provedením vyšetření. Zákazník může o vyšetření požádat sám, nebo po domluvě 

s ošetřujícím lékařem (pak je doporučena žádanka o vyšetření vystavená ošetřujícím lékařem). 

Pokud pacient žádanku nemá, vyplní ji laborantka nebo sestra OKMI po konzultaci 

s vysokoškolským pracovníkem se specializovanou způsobilostí. Je-li žadatelem o vyšetření 

samoplátce ošetřující lékař, výsledek je zaslán ošetřujícímu lékaři a vyšetření se fakturuje 

přes oddělení pro zdravotní pojišťovny. Je-li žadatelem sám zákazník, pak před vyšetřením uhradí 

zálohu administrativní referentce (v době její nepřítomnosti vrchní nebo staniční laborantce). 

Výsledek i s rekapitulací výkonů a faktura je předána zákazníkovi po proúčtování vyšetření. 

 
 

 

D - Manuál pro odběr primárních vzorků 

D-1 Základní informace 

Tato část laboratorní příručky se zaměřuje především na preanalytickou fázi vyšetření (odběr, 

transport, uchování) a vydávání výsledků s cílem zajistit vysokou kvalitu vyšetřeni.  

D-2 Požadavkové listy (žádanky) 

Pracoviště přijímá materiál k vyšetření pouze s řádně vyplněnou žádankou. Žádanky jsou určeny 

pro rutinní i urgentní vyšetření a jsou použitelné i v případě, kdy OKMI zajišťuje pouze transport 

vzorku k vyšetření ve smluvních a spolupracujících laboratořích. Správné vyplnění údajů je 

nezbytné pro správné zpracování vzorku, volbu vhodného vyšetření a pro vyúčtování výkonů 

zdravotním pojišťovnám nebo samoplátcům. Žádanky v elektronické podobě jsou k dispozici 

na webových stránkách Žádanky o vyšetření.  

 

Základní identifikační znaky požadované na žádance: 

Povinné: 

 Rodné číslo pacienta (číslo pojištěnce, náhradní identifikační číslo) 

 Příjmení a jméno pacienta 

 Kód zdravotní pojišťovny pacienta 

https://www.nemlib.cz/okmi/
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 Základní a ev. další diagnózy pacienta 

 Datum odběru 

 Čas odběru - pouze při požadavku na kultivační vyšetření likvoru a hemokultivace 

a u materiálů, kde nedodržení doby a podmínek transportu může vést k úplnému 

znehodnocení vyšetřovaného analytu (bližší informace jsou na webové stránce OKMI 

a KNL) př. punktát abscesu na améby 

 Základní identifikace žadatele o vyšetření: název zařízení (oddělení), IČP/ IČZ, jméno 

lékaře 

 Název požadovaného vyšetření a typ primárního vzorku (zaškrtnutí na žádance, ev. 

písemné upřesnění) 

 Označení urgentního vyšetření (pokud je žádáno, je nutné laboratoř kontaktovat 

telefonicky) 

 Identifikace objednatele (IČZ, resp. IČP, odbornost, adresa, telefon) 

 

Nepovinné: 

 Adresa pacienta, především u samoplátců nebo u diagnóz podléhajících povinnému 

hlášení 

 Čas odběru (nepovinné především u materiálů, které jsou do transportu na laboratoř 

správně uchovávány objednatelem vyšetření, a stabilita analytu je v řádech dnů) 

 Způsob uchování  

 Podpis odebírající osoby 

 Datum prvních příznaků 

 Antimikrobiální terapie, případně zahájení léčby 

 Další důležité informace, např. gravidita, návrat z ciziny, pokousání zvířetem, přisátí 

klíštěte 

 

D-3 Seznam dostupných vyšetření 

Seznam vyšetření jednotlivých odborností (bakteriologie, virologie, parazitologie, mykologie, 

imunologie) lze nalézt na webových stránkách OKMI 

https://www.nemlib.cz/okmi/ nebo v Seznamu vyšetření (zde jsou uvedeny i referenční meze). 

 

D-3.1 Ústní požadavky na vyšetření (dodatečná a opakovaná vyšetření) 

Dodatečná či opakovaná vyšetření lze provést pouze po telefonickém požadavku žadatele 

u odborného pracovníka OKMI za předpokladu, že je k dispozici dostatečné množství vhodného 

materiálu, splňujícího požadavky na vyšetření (stabilita analytu). Informace o následném 

dovyšetření budou v budově F doplněny do LIS do doordinace požadavků a bude požadována  

nová žádanka. V budově N budou informace o následném dovyšetření doplněny na žádanku 

původního vyšetření a bude požadována žádanka nová. Žadatel o vyšetření je povinen zapsat 

informaci o dodatečném či opakovaném vyšetření do dokumentace pacienta. 

https://www.nemlib.cz/okmi/
https://www.nemlib.cz/laboratorni-vysetreni/
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D-4 Používaný odběrový systém 

Pro mikrobiologické odběry se používají standardní odběrové soupravy, bližší informace jsou 

k dispozici na webových stránkách https://www.nemlib.cz/okmi/ 

D-5 Pokyny k odběru vzorku (příprava pacienta, odběr a množství vzorku) 

Pokyny k jednotlivým odběrům lze nalézt na webových stránkách OKMI (odkaz na pokyny). Odběr 

venózní krve je popsán zde. Odběr vzorku provádí žadatel vyšetření nebo pracovník OKMI 

v odběrovém místě, ev. na pracovišti žadatele. Ve výjimečných případech může odběr provést 

pacient sám pouze po dohodě s ošetřujícím lékařem a podle jeho instrukcí. 

Na žádance by mělo být uvedeno, kdo odběr provedl a zda pacient splnil požadavky pro odběr 

(dieta atd.). 

Pracovník odebírající vzorek by se měl před odběrem pacienta tázat na jméno a příjmení a polepit 

si odběrové soupravy štítky s identifikací pacienta. 

Seznam možných vlivů na průběh vyšetření naleznete v Seznamu vyšetření. 

D-6 Nezbytné operace se vzorkem, transport a stabilita 

Vzorek musí být čitelně označen minimálně příjmením a rokem narození pacienta. Označení 

typem vzorku, ev. jiné upřesnění vzorku, je vyžadováno pouze, není-li možné jednoznačně 

vzorek rozpoznat: 

 při zaslání dvou a více tampónů v transportním médiu 

 při zaslání likvoru 

 při zaslání punktátu 

 při zaslání krve v hemokultivačních lahvičkách 

 při zaslání obtížně rozeznatelného materiálu 

Podmínky uchování a transportu materiálu jsou k dispozici na webových stránkách KNL 

u jednotlivých vyšetření (odkaz na podmínky nebo Seznamu vyšetření). Za správné uskladnění 

materiálu do transportu si ručí odesilatel.  

Transport materiálu do laboratoře je v rámci KNL zajištěn vyškoleným personálem (sanitáři) nebo 

pracovníkem OKMI, který provedl odběr, z ordinací lékařů a mimo KNL je zajištěn svozovou 

službou, výjimečně osobní donáškou pacientem. Žadatel je povinen zajistit optimální podmínky 

pro uchovávání vzorku do doby jeho předání k transportu. Dále je povinen informovat osoby 

zajišťující transport o podmínkách transportu pro daný vzorek. Osoby zajišťující transport jsou 

povinny zajistit podmínky pro transport vzorku podle instrukcí žadatele. 

D-7 Bezpečnost 

S každým biologickým vzorkem musí být nakládáno v souladu s vyhláškou 306/2012 Sb.: 

 Každý vzorek je nutno považovat za potenciálně infekční 

 Vzorky musí být přepravovány v uzavřených odběrových nádobkách, které jsou uloženy 

v přepravních boxech 

https://www.nemlib.cz/okmi/
https://www.nemlib.cz/okmi/
https://www.nemlib.cz/klinicke-biochemie/
https://www.nemlib.cz/laboratorni-vysetreni/
https://www.nemlib.cz/okmi/
https://www.nemlib.cz/laboratorni-vysetreni/
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 Žádanka ani vnější strana odběrové nádobky nesmějí být kontaminovány biologickým 

materiálem 

 Je nutné zabránit poškození odběrové nádobky a znehodnocení vzorku 

E - Preanalytické procesy v laboratoři 

E-1 Příjem žádanek a vzorků 

Příjem vzorků na vyšetření se provádí na OKMI na příjmu materiálu. Přijímají se pouze vzorky 

správně odebrané, viditelně nepoškozené, nepotřísněné, správně skladované, transportované 

při odpovídající teplotě a v odpovídajícím čase a správně označené v souladu se správně 

vyplněnou a nepotřísněnou žádankou. Vzorky se přijímají průběžně. Přijetí vzorku je provedeno na 

příjmu materiálu, kde pověřený pracovník OKMI vyznačí na žádance datum a čas přijetí vzorku do 

laboratoře a svoji identifikaci. Vzorky jsou následně předány na příslušné laboratoře ke 

zpracování. Případné odmítnutí vzorku je posuzováno v laboratoři. 

Urgentní vzorky jsou co nejdříve dopraveny pracovníkem na příjmu materiálu do příslušné 

laboratoře a přednostně vyšetřeny. 

E-1.1 Kontrola vzorku a žádanky 

Nezbytnou identifikaci vzorku představuje příjmení a rok narození pacienta. Uvedení typu vzorku 

na materiálu je vyžadováno pouze, není-li možné jednoznačně vzorek rozpoznat. Neuvedení 

těchto údajů na vzorku je důvodem k jeho odmítnutí. Laboratoř může přijmout nesprávně 

identifikovaný vzorek za předpokladu, že je připojen jednoznačně k žádance, na které je vyplněna 

kompletní identifikace pacienta.  

Nezbytnou identifikaci žádanky představují základní identifikační informace, viz bod D-2. 

 

 

E-1.2 Kritéria pro odmítnutí vadných nebo kolizních primárních vzorků  

 Na žádance nebo vzorku nejsou uvedené nebo jsou nečitelné povinné identifikační 

údaje (viz bod D-2 a D-6) a není možné tyto údaje doplnit či upřesnit na základě 

komunikace se žadatelem. 

 Ke vzorku není dodána žádanka a nelze ji ani po telefonickém kontaktování žadatele 

doručit. 

 Nesouhlasí-li údaje na žádance a odběrové nádobce- za závazné jsou považovány 

údaje uvedené na odběrové nádobce. 

 Na žádance jsou požadavky na vyšetření, které laboratoř neprovádí ani nezajišťuje. 

 Žádanka nebo odběrová nádoba je výrazně znečištěná biologickým materiálem, 

popřípadě je vylitý obsah odběrové nádobky. 

 Zjevně došlo k porušení zásad pro odběr a transport vzorků. 
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E-2 Postupy při nesprávné identifikaci vzorku nebo žádanky 

E-2.1 Postup při nesprávné identifikaci o odběru vzorku 

 Pokud je vzorek nesprávně identifikovaný (viz D-6), analýza se neprovádí. Žadatel je 

informován telefonicky nebo formou výsledkového listu, laboratoř vede evidenci 

odmítnutých vzorků. 

 Je-li dodán vzorek bez žádanky nebo nesouhlasí-li údaje na vzorku a žádance, žadatel 

je telefonicky kontaktován a domluven další postup. Nepodaří-li se žadatele do 24 hodin 

zkontaktovat, vzorek je odmítnut. 

 Je-li odebráno malé množství vzorku nebo ve špatné odběrové nádobce nebo je 

nádobka výrazně znečištěna biologickým materiálem, je vzorek odmítnut a žadatel 

informován. 

 Vzorek, kde zjevně došlo k porušení zásad pro odběr a transport vzorků, je odmítnut 

a žadatel informován. 

E-2.2 Postup při nesprávné identifikaci žádanky 

 Při nedostatečné identifikaci povinných údajů uvedených na žádance je žadatel 

telefonicky kontaktován a chybějící údaje jsou doplněny. 

 Nejsou-li povinné údaje k dispozici, vzorek se vhodně uskladní na 24 hodin., s výjimkou 

vzácných materiálů (uchování max. 5dní). Pokud do této doby nejsou potřebné údaje 

doplněny, je vzorek odmítnut a zaevidován jako kolizní v laboratorním informačním 

systému. 

 Vzorek s neúplnou povinnou identifikací žádanky lze v některých případech zpracovat 

po posouzení vysokoškolským pracovníkem se specializovanou způsobilostí. Laboratoř 

informuje vhodným komentářem žadatele o nespolehlivosti vyšetření nebo o problémech 

při interpretaci výsledků. 

 Je-li dodána žádanka bez vzorku, žadatel je telefonicky kontaktován a domluven další 

postup. Nepodaří-li se žadatele do 24 hodin zkontaktovat, žádanka je odmítnuta. 

 Jsou-li na žádance požadavky na vyšetření, které laboratoř neprovádí ani nezajišťuje, je 

žadatel telefonicky kontaktován a vzorek odmítnut. 

E-3 Vyšetřování ve smluvních a smluvních–referenčních laboratořích 

OKMI zajišťuje vyšetření v některých smluvních a smluvních-referenčních laboratořích, do kterých 

jsou vzorky transportovány pravidelným svozem. Seznam takových laboratoří lze nalézt na 

webových stránkách OKMI (odkaz na smluvní laboratoře). 

 

 

 

 

 

https://www.nemlib.cz/assets/uploads/2015/09/52_1119.pdf
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F - Vydávání výsledků a komunikace s laboratoří 

F-1 Hlášení výsledků epidemiologické KHS 

Pravidla hlášení výsledků KHS podléhají jako základnímu legislativnímu předpisu Zákonu 

o ochraně veřejného zdraví (č. 258/2000 Sb.) a vyhlášce č. 306/2012 Sb. Podrobněji je hlášení 

definováno v interních dokumentech OKMI, případně na webové stránce KNL 

 https://www.nemlib.cz/laboratorni-vysetreni/ 

F-2 Formy vydaných výsledků 

F-2.1 Výsledky v tištěné podobě 

Výsledky v tištěné podobě vydává laboratoř ve formě výsledkového listu. Kontrolu a uvolnění 

výsledku provádí vysokoškolský pracovník se specializovanou způsobilostí. Výsledek je 

archivován v laboratorním informačním systému. 

 

Výsledkový list obsahuje: 

 Identifikaci zařízení a příslušné laboratoře, která vyšetření provedla 

 Jednoznačnou identifikaci pacienta 

 Kód zdravotní pojišťovny nebo označení samoplátce 

 Identifikaci zdravotnického zařízení a žadatele o vyšetření 

 Kód diagnózy 

 Laboratorní číslo 

  Typ primárního materiálu (u vyšetření prováděných ze séra/plasmy je primární materiál 

krev, v případě doručení přímo séra/plasmy do laboratoře je toto uvedeno v komentáři) 

 Datum a čas odběru vzorku 

 Datum přijetí vzorku do laboratoře 

 Datum a čas uvolnění výsledku 

 Datum a čas tisku výsledkového listu 

 Název vyšetření a druh vyšetřovaného vzorku 

 Výsledek vyšetření (případně včetně jednotek, mezí hodnocení, interpretace a dalších 

komentářů vztahujících se k vyšetření) 

 Identifikaci pracovníka laboratoře, který výsledek uvolnil 

 

F-2.2 Výsledky v elektronické podobě 

Výsledky v elektronické podobě se v pravidelných časových intervalech automaticky exportují 

žadateli po vytištění výsledkového listu. 

 

 

 

 

https://www.nemlib.cz/laboratorni-vysetreni/
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F-2.3 Výsledky hlášené telefonicky žadateli o vyšetření 

 Laboratoř hlásí telefonicky výsledky podle zásad definovaných § 62 zákona č. 258/2000 

Sb. a vyhláškou č. 306/2012 Sb. O telefonickém hlášení výsledku je v LISu veden 

záznam. 

 Laboratoř hlásí telefonicky závažné výsledky, o kterých rozhoduje vysokoškolský 

pracovník se specializovanou způsobilostí. O telefonickém hlášení výsledku je v LISu 

veden záznam. 

 Výsledek lze telefonicky sdělit pouze ošetřujícím lékařům a zdravotníkům, kteří 

se podílejí na ošetřování daného pacienta, po uvedení pracoviště a svého jména. Pokud 

laboratorní pracovník pochybuje o identifikaci volajícího a jedná se o závažný údaj, 

vyžádá si telefonní číslo oddělení a spojí se s žadatelem sám, může si vyžádat i jinou 

kompetentní osobu. O telefonickém hlášení výsledku je v LISu veden záznam. 

Výsledky se telefonicky nesdělují jiným zdravotnickým pracovníkům (kteří se nepodílejí 

na ošetřování pacienta), nezdravotnickým pracovníkům a pacientům. 

 

F-3 Vydávání výsledků pacientům 

Laboratoř vydává pacientům opisy výsledkových listů osobně na základě předložení 

identifikačního průkazu (doklad s fotografií). Pacient přejímající výsledek musí vždy stvrdit převzetí 

výsledku podpisem. O předání výsledkového listu je veden záznam v knize Vydané opisy 

výsledkových listů.  

V případě, že výsledek si nevyzvedává sám pacient, je nutno pověření k převzetí výsledkového 

listu doložit ještě plnou mocí vyplněnou pacientem/zákonným zástupcem. Plné moci jsou ukládány 

u knihy Vydané opisy výsledkových listů. 

V případě, že si výsledek vyzvedává zákonný zástupce dítěte, je potřeba doložit rodný list dítěte. 

F-4 Změny údajů, výsledků a nálezů 

Opravy nebo dodatečná upřesnění údajů v identifikační části se provádějí v laboratorním 

informačním systému. Provádí je laborantky nebo administrativní referentka po ověření údajů 

u žadatele. 

Opravu uvolněných výsledků a nálezů vyšetření, které ještě nebyly účtovány, provede laboratorní 

či vysokoškolský pracovník a je o něm veden záznam v laboratorním informačním systému. 

Opravu uvolněných výsledků a nálezů vyšetření, které již byly účtovány, provede laboratorní 

pracovník pod dohledem VŠ či vysokoškolský pracovník se specializovanou způsobilostí s 

ohledem na účtování (ve spolupráci s administrátorem laboratorního informačního systému) a je o 

něm veden záznam v laboratorním informačním systému. Oprava uvolněného výsledku je vedena 

jako neshoda či nežádoucí událost (podle závažnosti změny výsledku vyšetření) a je o ní veden 

záznam na laboratoři. 

Oprava výsledků a nálezů je telefonicky oznámena žadateli a opravený výsledkový list 

s poznámkou o opravě je znovu vytištěn a exportován. 
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F-5 Intervaly od dodání vzorku k vydání výsledku 

Laboratoř monitoruje dobu odezvy. Je evidován datum a čas odběru vzorku, datum a čas přijetí 

vzorku a datum a čas uvolnění výsledku a datum a čas tisku výsledkového listu. 

Doba odezvy se liší podle druhu vyšetření, údaje o době odezvy jsou k dispozici na webových 

stránkách: Seznamy vyšetření - "doba odezvy": naleznete zde. Předběžné (dílčí výsledky) jsou 

sdělovány v tištěné formě nebo telefonicky. Pokud dojde k významnému zdržení vydání výsledku, 

je žadatel telefonicky nebo komentářem na výsledkovém listu informován. 

F-6 Konzultační činnost 

Konzultace poskytují vysokoškolští pracovníci se specializovanou způsobilostí. Konzultační 

činnost laboratoře je zaměřena především na interpretaci výsledků a doporučení racionální terapie 

(viz. web OKMI). 

F-7 Způsob řešení stížností 

Drobné ústní stížnosti řeší okamžitě pracovník, který je přijal. Významnější připomínky či stížnosti 

se sdělují písemně či elektronicky primáři oddělení (nebo jeho zástupci), který zvolí optimální 

způsob řešení. Řešení stížností je v souladu s Příručkou kvality Centra laboratorní medicíny. 

 

F-8 Informování zákazníků o změnách laboratorních metod 

Zákazníci jsou informováni o zavádění nových metod, změnách ve stávajících metodách formou 
letáků, odborných seminářů, v komentáři ve výsledku vyšetření nebo formou informace na 
webových stránkách. 

F-9 Vydávání potřeb laboratoří 

Vydávání odběrových potřeb a tiskopisů žádanek na vyšetření pro oddělení KNL je upraveno 

směrnicí Směrnice objednávání SZM a MTZ. Vydávání odběrových potřeb a tiskopisů žádanek 

na vyšetření pro ostatní zdravotnická zařízení je upraveno smlouvami s danými subjekty. 
 

https://www.nemlib.cz/laboratorni-vysetreni/
https://www.nemlib.cz/okmi/

