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LABORATORNÍ PŘÍRUČKA ODDĚLENÍ KLINICKÉ 

HEMATOLOGIE 

A - Úvod  
  

A-1 Předmluva  
Vážené kolegyně, kolegové a milí zákazníci, 
dostala se Vám do rukou laboratorní příručka hematologické laboratoře, která je součástí 
Oddělení klinické hematologie Krajské nemocnice Liberec a.s. Měla by Vám ucelenou formou 
nabídnout informace z oblasti laboratorních vyšetření. Určena je především lékařům a sestrám, 
kteří se chtějí blíže seznámit s poskytovanými službami, ale jsou v ní obsaženy i nezbytné 
informace pro pacienty. Příručka je sestavena v souladu s normou ISO 15 189 a je průběžně 
aktualizována. V laboratoři je zaveden systém managementu jakosti, který napomáhá trvalému 
zlepšování kvality poskytovaných služeb. 
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LABORATORNÍ PŘÍRUČKA ODDĚLENÍ KLINICKÉ 

HEMATOLOGIE 

B-1 Identifikace laboratoře a důležité údaje  
 

Název laboratoře: Hematologická laboratoř Oddělení klinické hematologie Krajské nemocnice 
Liberec, a.s. 
Identifikační údaje: IČO: 27283933, IČP: 54 100 892 laboratoř 
Předmět činnosti: Laboratorní vyšetření v klinické hematologii 
Adresa: Krajská nemocnice Liberec, a.s.,Husova 10, 460 63 Liberec 
web: www.nemlib.cz  
Okruh působnosti laboratoře: služby pro lůžková a ambulantní zdravotnická zařízení 
 

B-2 Základní informace o laboratoři 
 

Primář oddělení MUDr.Adriana Heindorfer 48 531 2591 

Zástupce primáře pro laboratorní úsek Ing.Markéta Hrdinová 48 531 3451 

Zástupce primáře pro ambulantní úsek  MUDr.Eva Drbohlavová  48 531 3547 

Vrchní laborantka Andrea Honcová Jäkelová 48 531 2538 

Umístění Budova T, Baarova 15 

Příjem materiálu morfologie  48 531 2514 

Příjem materiálu koagulace  48 531 2548 

Nepřetržitý provoz  48 531 2514 

Ambulance  48 531 2520 

 

Oddělení klinické hematologie je organizačně členěno na část laboratorní – hematologická 
laboratoř (morfologická, koagulační) a část klinickou – hematologická ambulance. Ta pečuje o 
pacienty se zhoubnými i nezhoubnými poruchami krvetvorby (status Centra s rozšířenou 
hematoonkologickou péčí), pacienty s vrozenými nebo získanými poruchami krevního srážení 
včetně depistáže a vyšetření trombofilních stavů. Dále oddělení komplexně pečuje o pacienty 
s hemofílií a vonWillebrandovou chorobou. Součástí oddělení je i stacionář pro podávání 
transfúzních přípravků, krevních derivátů, chemoterapií a biologické léčby a sálek invazivních 
výkonů. 
 

Denní režim LABORATOŘÍ 

6:30 -15:00 Příjem biologického materiálu  (rutinní provoz). 

Průběžně 24 hodin denně 
Příjem materiálu pro vyšetření statim a během 

pohotovostní služby. 

7:00 – 15:00 Speciální vyšetření prováděná v hematologické ambulanci 

http://www.nemlib.cz/
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HEMATOLOGIE 

B-3 Zaměření laboratoře  
 
Hematologická laboratoř je součástí laboratorního komplementu zdravotnického zařízení 
Krajská nemocnice Liberec, a.s. (KNL). 
Hematologická laboratoř se zabývá vyšetřováním biologických materiálů především humánního 
původu. Jedná se o základní a specializovaná hematologická vyšetření a  poskytování 
konzultačních služeb. 
Oddělení klinické hematologie se podílí na pregraduální i postgraduální výuce v oboru 
hematologie a transfúzní lékařství v laboratorním i klinickém úseku. 

B-4 Úroveň a stav akreditace pracoviště  
 
Oddělení klinické hematologie je součástí Krajské nemocnice Liberec a.s., která vlastní certifikát  
národních akreditačních standardů pro nemocnice vydaných Spojenou akreditační komisí 
České republiky.  
Laboratorní část Oddělení klinické hematologie je součástí Centra laboratorní medicíny, které 
má akreditaci ČIA dle normy ČSN EN ISO 15189.  
Oddělení klinické hematologie je dále držitelem akreditací pro následující vzdělávací programy:  

 pro obor specializačního vzdělávání lékařů v oboru hematologie a transfúzní lékařství 
 pro praktickou část specializačního vzdělávacího programu klinická hematologie pro 

zdravotní laboranty a VŠ pracovníky 
Hematologická laboratoř je zapojena do několika systémů externího hodnocení kvality. Platná 
osvědčení z národních i mezinárodních systémů jsou k dispozici v laboratoři. 

B-5 Organizace laboratoře, její vnitřní členění, vybavení a obsazení  
 
Krajská nemocnice Liberec, a.s. poskytuje akutní i neakutní lůžkovou i ambulantní péči. 
Hematologická laboratoř zajišťuje nepřetržitý provoz s přesně definovaným spektrem akutních, 
rutinních a specializovaných vyšetření.  
Příjem biologického materiálu je nepřetržitý. V pracovní dny v době od 15.00 do 7.00 hodin, 
v sobotu, neděli a státem uznávaných svátcích jej provádí pohotovostní služba. 
Zpracování vzorků se podle časového režimu dělí na: 

a) rutinní provoz 
b) statimový provoz 
c) speciální provoz 

Dostupnost výsledků je shrnuta v příloze č. 4 Časová dostupnost hematologických vyšetření     
a příloze č.1 Seznam vyšetření OKH.     

B-6 Spektrum nabízených služeb   
 
Hematologická laboratoř poskytuje: 

 stanovení základních hematologických vyšetření z biologických materiálů humánního 
původu 

 stanovení speciálních vyšetření s krajskou působností 
 stanovení některých vyšetření ve veterinární oblasti 
 konzultační činnost 
 logistické služby související s laboratorní medicínou 
 komplexní a bezpečný přístup k výsledkům i v elektronické podobě, zpracované 

informačním systémem 
 základnu pro výuku ve spolupráci s následujícími středními, vyššími i vysokými školami: 

https://www.nemlib.cz/assets/uploads/2015/09/Casova-dostupnost-hematologickych-vysetreni-1.4.pdf
https://www.nemlib.cz/assets/uploads/2015/09/Seznam-vysetreni-OKH-2.2.pdf
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Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická v Liberci, Ústav 
zdravotnických studií Technické univerzity v Liberci, stáže lékařů i nelékařů připravujících 
se k atestační zkoušce. 

 přesný výčet metod je uvede v příloze č.1 Seznam vyšetření OKH   

B-7 Popis nabízených služeb 
 
Oddělení klinické hematologie KNL, a.s. poskytuje široké spektrum laboratorních stanovení 
z biologických materiálů (krev, kostní dřeň). Jejich zpracování probíhá v rutinním režimu nebo 
statim, dle požadavku ordinujícího lékaře. Aktuální verze žádanek na hematologická vyšetření 
s celým spektrem metod pro vyšetření rutinní, statimová a speciální jsou uvedeny v příloze č. 2 
Žádanky na vyšetření: Statim, Rutina 
Součástí nabízených služeb je i zajištění odběru kapilární krve do Piettova roztoku, odečet 
nátěrů kostní dřeně, vyšetření fragility kapilár, vyšetření krvácivosti (Duke, Simplate). 
V laboratoři je zaveden systém řízení dokumentace v písemné i elektronické formě, je zaveden 
systém vnitřní i vnější kontroly kvality a jsou prováděny pravidelné vnitřní audity k trvalému 
zlepšování poskytovaných služeb. 
   
B-8 Obecné zásady laboratoře na ochranu osobních údajů  
 
Laboratoř nakládá s osobními a citlivými údaji pacientů tak, aby nemohlo dojít k jejich 
neoprávněnému přístupu, změně či zneužití.  
Prostory laboratoře, ve kterých se mohou nalézat informace o pacientech, nejsou cizím osobám 
volně přístupné.  
Ukládání dokumentace k vyšetření pacientských vzorků (žádanka, výsledkový list, …) probíhá v 
zajištených prostorách laboratoře.  
Přístup k elektronicky vedeným datům o pacientech je omezen pouze na určené osoby. 
Integrita dat je zajištěna jejich zálohováním.  
Všichni pracovníci laboratoře stvrzují prohlášení o zachování důvěrnosti informací.  
Externí pracovníci, kteří vykonávají činnosti v rámci laboratoře a mohou mít přístup k 
informacím o pacientech jsou vázáni prohlášením o zachování důvěrnosti informací.  
Výsledky jsou předávány pouze zdravotnickým pracovníkům, případně pacientům při osobním 
vyzvednutí výsledků 

C - Manuál pro odběry primárních vzorků  
  

C-1 Základní informace 

 Základní informace o jednotlivých metodách a odebíraných materiálech jsou uvedeny v 
příloze č.1 Seznam vyšetření OKH   a příloze č.5 Specifikace odběrů OKH 

 Základní informace a pokyny k odběrům pro pacienty a oddělení jsou shrnuty v příloze 
č.3 Pokyny k odběrům 

 Informace o preanalytických podmínkách, stabilitě vzorků, odebíraném množství a 
dalších omezeních při odběrech jsou uvedeny v příloze č. 5 Specifikace odběrů OKH. 
Základní preanalytické informace jsou uvedeny i na žádankách. 

 Požadavky na dodatečná vyšetření jsou shrnuty v kapitole C–4 a E-5. 

 V případě speciálních vyšetření, které hematologická laboratoř neprovádí, je žadateli 
doporučena nejlépe akreditovaná laboratoř a vzorky je možné odeslat cestou 
hematologické ambulance, výsledky jsou odeslány objednateli vyšetření. 

https://www.nemlib.cz/assets/uploads/2015/09/Seznam-vysetreni-OKH-2.2.pdf
https://www.nemlib.cz/assets/uploads/2015/09/Zadanka-statim.pdf
https://www.nemlib.cz/assets/uploads/2015/09/Zadanka-rutina.pdf
https://www.nemlib.cz/assets/uploads/2015/09/Seznam-vysetreni-OKH-2.2.pdf
https://www.nemlib.cz/assets/uploads/2015/09/Specifikace-odberu-OKH.pdf
https://www.nemlib.cz/assets/uploads/2015/11/Odběr-venozní-krve.pdf
https://www.nemlib.cz/assets/uploads/2015/09/Specifikace-odberu-OKH.pdf


 
 

 
   

 

Platnost laboratorní příručky od: 31.5.2022  Stránka 8 z 15 

  
 

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA ODDĚLENÍ KLINICKÉ 

HEMATOLOGIE 

C-2 Požadavkové listy (žádanky)  
 
Požadavkové listy na hematologická vyšetření se posílají v papírové formě. 
Aktuální vzory požadavkových listů jsou ke stažení na webu oddělení (www.nemlib.cz). 
Dále laboratoř přijímá požadavky na vyšetření prostřednictvím žádanek vytvořených v NIS. 
Na všech požadavkových listech musí být povinně vyplněny základní identifikační znaky: 

 Identifikační číslo (rodné číslo) pacienta nebo číslo pojištěnce. V případě krátkodobého 
pojištění i datum narození a pohlaví. Případně náhradní generované identifikační číslo, 
jednoznačné v rámci nemocnice. 

 Jméno a příjmení, pohlaví 

 Kód pojišťovny 

 Základní diagnóza pacienta dle aktuální verze MKN. 

 Identifikace objednatele (IČZ, resp. IČP, odbornost, adresa, telefonní č., příp. nákladové 
středisko, jméno žádajícího lékaře) 

 Druh primárního vzorku 

 Datum a čas odběru 

 Požadovaná vyšetření k dodávaným materiálům 

 Jméno osoby, provádějící odběr 

 Případně další údaje, nutné k vyhotovení kompletního nálezu  
Nepovinné údaje: 
 Do volného prostoru lze uvádět doplňující klinické informace týkající se pacienta nebo 
hodnocení vyšetření, místa a podmínek odběru atd. 
Požadavkové listy jsou na OKH skladovány po dobu danou směrnicí Archivace a spisová 
služba. 

C-3 Požadavky na statimová vyšetření  
 
Biologický materiál pro statimová vyšetření musí být dopraven do laboratoře spolu s příslušnou 
dokumentací co nejdříve po odběru. 
Po přijetí materiálu, pokud jsou identifikační údaje v pořádku, zajistí pracovník hematologické 
laboratoře neprodleně zpracování. Vyšetření jsou zpravidla provedena do 2 hodin od přijetí 
materiálu, není-li uvedeno jinak viz příloha č. 4 Časová dostupnost hematologických vyšetření  
Výsledky jsou vydávány v tištěné i elektronické podobě. Tisky výsledků v rámci KNL probíhají 
na vybraných žádajících pracovištích a elektronicky se exportují do NIS. 
Rozsah statimových vyšetření je uveden v příloze č. 1 Seznam vyšetření OKH. 

C-4 Ústní požadavky na vyšetření  
 
Materiál většiny vzorků, dodaných do laboratoře, je uchováván po dobu 3 resp.5 hod a je 
možné z nich na základě telefonického doobjednání provádět dodatečná vyšetření při dodržení 
podmínek: 

 doba stability vzorku není překročena 

 je k dispozici dostatečné množství materiálu 
Požadavek je akceptován a vždy je vyžadována dodatečná písemná žádanka. 

C-5 Používaný odběrový systém  
 
V KNL je pro odběry venózní krve používán uzavřený odběrový systém se specifikovanými typy 
zkumavek, které vyhovují preanalytickým podmínkám prováděných stanovení (viz příloha č.5 
Specifikace odběrů OKH).  

https://www.nemlib.cz/oddeleni-klinicke-hematologie/
https://www.nemlib.cz/assets/uploads/2015/09/Casova-dostupnost-hematologickych-vysetreni-1.4.pdf
https://www.nemlib.cz/assets/uploads/2015/09/Seznam-vysetreni-OKH-2.2.pdf
https://www.nemlib.cz/assets/uploads/2015/09/Specifikace-odberu-OKH.pdf
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C-6 Příprava pacienta před vyšetřením, odběr vzorku 
 

 Odběr periferní krve se provádí většinou na lačno mezi 7 – 9 hodinou, pokud není uvedeno 
v preanalytických podmínkách jinak (viz příloha č.5 Specifikace odběrů OKH).  

 V žádance je nutné vždy vyznačit léky ovlivňující vyšetření (př.Warfarin) 

 Odběr aspirátu kostní dřeně se provádí ze sterna nebo lopaty kosti kyčelní, ihned po odběru 
se zhotoví cca 10 nátěrů na podložní sklíčka a umístí do uzavíratelných desek, příprava 
pacienta dle vnitřních předpisů OKH. 

C-7 Příjem a označení vzorků, identifikace pacienta na žádance 
 
Příjmový pracovník převezme veškerý biologický materiál a dokumentaci. Provede kontrolu 
kvality biologického materiálu (vhodnost nádobky a její identifikaci, množství biologického 
materiálu a jeho vzhledu) a kontrolu dokumentace (z hlediska kompletnosti údajů), žádanka se 
označí číselným kódem, zadá se do LIS, vytiskne se barkód, kterým se označí zkumavka.   
Příjem vzorků ke statimové analýze se řídí stejnými pravidly. Zajistí se, aby byl vzorek přijat a 
jeho vyšetření započato co nejdříve po dodání materiálu a požadavku do hematologické 
laboratoře. 

C-8 Odběr vzorku, množství vzorku  
 
Specifikace postupů odběrů jsou uvedeny v příloze č.3 Pokyny k odběrům a příloze č.5 
Specifikace odběrů OKH 
 
C-9 Nezbytné operace se vzorkem, stabilita 
 
Transport biologického materiálu je zajištěn proškoleným zdravotnickým personálem tak, aby 
byl předán laboratoři bez prodlev. 
Svoz biologického materiálu od praktických lékařů a ambulantních specialistů je prováděn tak, 
aby byly dodrženy časové limity pro stabilitu jednotlivých vzorků. 
Materiál je postupně přijímán v laboratoři, kde je tříděn, kontrolován a označen pro další 
zpracování. 
Vyšetřený materiál je uchováván při pokojové teplotě po dobu 3 resp.5 hod. (event.dle 
specifikace dané metody).  
Podrobný přehled stability vzorků je uveden v příloze č.1 Seznam vyšetření OKH 
Veškeré nesrovnalosti týkající se odebraného materiálu nebo dokumentace řeší pracovník 
laboratoře telefonicky ihned se zdravotnickým personálem příslušného oddělení. 
 
C-10 Základní informace k bezpečnosti při práci se vzorky a jejich dopravě  
 
Na základě směrnice (vyhláška Ministerstva zdravotnictví 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 může být 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.  

https://www.nemlib.cz/assets/uploads/2015/09/Specifikace-odberu-OKH.pdf
https://www.nemlib.cz/assets/uploads/2015/11/Odběr-venozní-krve.pdf
https://www.nemlib.cz/assets/uploads/2015/09/Specifikace-odberu-OKH.pdf
https://www.nemlib.cz/assets/uploads/2015/09/Seznam-vysetreni-OKH-2.2.pdf
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U citlivých analýz je třeba dodržet maximální čas stability vzorku, po uplynutí této doby nelze 
stanovení provést.  
Při extrémních vnějších teplotách je nutné zajistit transport vzorku v boxech zamezujících 
znehodnocení vzorku mrazem nebo horkem.  

D - Preanalytické procesy v laboratoři  
  

D-1 Příjem žádanek a vzorků  
 
Nezbytná identifikace pacienta na biologickém materiálu: 

Příjmení a jméno pacienta, číslo pojištěnce (rodné číslo), jinak je nutné materiál 
odmítnout (viz dále). Pokud je nádobka s biologickým materiálem označena jen některým z 
uvedených povinných identifikačních znaků, laboratoř ji může přijmout za předpokladu, že je 
jednoznačně připojena k žádance s kompletní identifikací (přilepením, v uzavřeném obalu 
apod.). 

Výjimku tvoří: 
 nemocní, u nichž není kompletní identifikace k dispozici (neznámé osoby) 

 nemocní, u nichž jsou k dispozici povinné identifikační znaky jen v částečném rozsahu 
Odesílající oddělení je povinno srozumitelně o této skutečnosti informovat laboratoř, zajistit 
nezaměnitelnost biologického materiálu a dokumentace a co nejdříve chybějící údaje doplnit. 
Jiný způsob označení biologického materiálu se nepřipouští, resp. je důvodem pro odmítnutí. 
 

D-2 Kriteria pro přijetí nebo odmítnutí vadných (kolizních) primárních vzorků  
 

Laboratoř odmítne: 

 žádanku s biologickým materiálem, na které chybí nebo jsou nečitelné základní údaje 
(číslo pojištěnce, příjmení a jméno, typ zdravotní pojišťovny, IČP odesílajícího lékaře 
nebo pracoviště, základní diagnóza) 

 žádanku s biologickým materiálem, obsahuje-li požadavek (požadavky) na vyšetření, 
které laboratoř neprovádí ani nezajišťuje, v případě dostupnosti tohoto vyšetření v jiné 
laboratoři v rámci KNL odešle na příslušnou laboratoř. Pokud toto není možné, 
kontaktuje zdravotní laborant odesílající oddělení. 

 žádanku nebo odběrovou nádobku znečištěnou biologickým materiálem 

 nádobu s biologickým materiálem, kde není způsob identifikace materiálu z hlediska 
nezaměnitelnosti dostatečný 

 nádobku s biologickým materiálem, kde zjevně došlo k porušení doporučených zásad, 
týkajících se preanalytické fáze 

 neoznačenou nádobku s biologickým materiálem 

 biologický materiál bez žádanky 

D-3 Postupy při nesprávné identifikaci vzorku nebo žádanky  
 
Postup laboratoře při nesprávné identifikaci biologického materiálu: 

Při nedostatečné identifikaci pacienta na biologickém materiálu se analýza neprovádí. 
Odesílající subjekt obdrží informaci o odmítnutí nesprávně identifikovaného biologického 
materiálu. Odmítnutí analýzy se příslušným způsobem zdokumentuje. 

Postup laboratoře při nesprávné nebo neúplné identifikaci na žádance: 
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Při nedostatečné identifikaci pacienta na žádance se laboratoř pokusí o doplnění chybějících 
údajů a analýzu provede. 

Postup laboratoře při nesprávné identifikaci pacienta na žádance nebo biologickém materiálu – 
statim: 

Při nedostatečné identifikaci pacienta na biologickém materiálu se analýza neprovádí. Pokud 
je uvedeno alespoň příjmení pacienta na materiálu, který byl dodán samostatně a není 
možná záměna, analýza se ihned provede a teprve dodatečně nebo souběžně s prováděním 
se získávají doplňující informace. U nezpracovaného materiálu zapsaného do Laboratorního 
informačního systému (LIS) se doplní poznámka o nedostatku a žádanka je archivována 
stejným způsobem jako ostatní žádanky. 

 

D-4 Vyšetřování smluvními laboratořemi 
 
Hematologická laboratoř nepoužívá smluvní laboratoře k pravidelnému vyšetřování vzorků, 
nemá žádné subdodavatele pro tato vyšetření. Pokud se vyskytne požadavek na vyšetření, 
které není v portfoliu laboratoře, doporučí pokud možno akreditovanou laboratoř, která pak ručí 
za zpracování vzorku a dodání výsledku přímo objednateli vyšetření. Doporučené laboratoře viz 
příloha č.1 Seznam vyšetření OKH 

 

E - Vydávání výsledků a komunikace s laboratoří  
 

E-1 Hlášení výsledků v kritických intervalech  
 
Všechny výsledky jsou ihned po uvolnění dostupné pro Nemocniční informační systém (NIS) v 
elektronické podobě nebo jsou odeslány zabezpečeným způsobem zdravotnickému zařízení, 
které si vyšetření objednalo. Výrazně patologické výsledky jsou telefonicky hlášeny bez ohledu 
na to, zda jsou statimové nebo rutinní povahy (příloha č.6 Hlášení kritických hodnot). 
O hlášení výsledku se provede záznam do LISu. 
V odůvodněných případech jsou hlášeny i jiné nálezy. 

E-2 Informace o formách vydávání výsledků 
 
Po provedení analýz jsou výsledky z analyzátorů převedeny do laboratorního informačního 
systému. Zde jsou kompletní nálezy podrobeny kontrole odpovědným pracovníkem a pak 
uvolněny ošetřujícímu lékaři. 
Laboratorní výsledky se vydávají v tištěné formě buď přes schránky u vstupu do OKB, odkud 
jsou školenými sanitáři distribuovány na jednotlivá oddělení, nebo jsou tisknuty přímo na 
vybraných cílových odděleních. 
Výsledky mimo KNL jsou dopravovány v písemné (svozy) nebo elektronické formě (MISE 
WEBLIMS). 
Laboratoř je oprávněna sdělovat výsledky telefonicky jen zdravotnickému personálu, který si je 
vyžádal.  
Pouze hodnoty INR lze sdělit pacientovi telefonicky na základě identifikace plným jménem, 
rodným číslem a lékařem, který vyšetření žádal.  
Kontakty: 

- rutinní  výsledky na tel. 48 531 2514, 48 531 2548  od 6,30 do 15,00 hod. 
- statimové výsledky  na tel. 48 531 2514 nepřetržitě 

Všechny výsledky jsou v laboratoři dostupné v elektronické i tištěné formě, archivovány jsou 

https://www.nemlib.cz/assets/uploads/2015/09/Seznam-vysetreni-OKH-2.2.pdf
https://www.nemlib.cz/assets/uploads/2015/09/Kriticke-hodnoty-2.2.pdf
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elektronicky.  

E-3 Typy nálezů a laboratorních zpráv a jejich popis  
 
Laboratorní výsledky se vydávají v papírové a elektronické podobě. 
Poskytované výsledkové listy z LISu obsahují: 

 název laboratoře 

 datum tisku nálezu 

 identifikační číslo žádanky 

 identifikaci pacienta (příjmení, jméno, ID) 

 diagnózu 

 název oddělení, které vyšetření požaduje, jeho IČZ 

 datum a čas přijetí primárního vzorku laboratoří 

 název metody 

 výsledky vyšetření včetně jednotek 

 referenční meze 

 pokud je nutné – slovní komentáře 

 identifikace pracovníka, který výsledek uvolnil a čas uvolnění 
 

E-4 Vydávání výsledků pacientům 
 
Pacientům se vydávají jejich výsledkové listy pouze osobně a po splnění následujících 
podmínek:  
1. identifikace pacienta podle průkazu totožnosti s fotografií  
2. výsledky jsou předány v zalepené obálce  
3. o žádosti pacienta a předání výsledku je proveden záznam 

E-5 Dodatečná vyšetření  
 
Dodatečná vyšetření ze vzorků již dodaných do laboratoře lze požadovat po splnění podmínek, 
uvedených v části C-4 (Ústní požadavky na vyšetření), za předpokladu, že budou dodrženy 
preanalytické podmínky (příloha č.1 Seznam vyšetření OKH) 

E-6 Změny výsledků a nálezů  
 

- Opravy v identifikaci pacienta –  
Opravou v identifikaci se rozumí oprava rodného čísla, změna pojišťovny a změna 

nebo významná oprava příjmení a jména pacientů před odesláním (výsledkového listu). Oprava 
se také týká všech změn příjmení (vdané ženy apod.). Oprava (rodného čísla nebo příjmení a 
jména) se provádí buď při zadávání požadavků na vyšetření dle žádanky (provádí pracovník 
dokumentace po ověření údajů) nebo v rámci oprav databáze. Oprava pojišťovny se provádí 
automaticky dle validačního protokolu před vyúčtováním. Veškeré změny v databázi jsou 
archivovány. 

- Oprava výsledkové části –  
Opravou výsledkové části protokolu o výsledku vyšetření se rozumí oprava (změna 

údajů) číselné nebo textové informace výsledkové části u těch výsledkových listů, které byly 
odeslány. Netýká se to tedy doplnění textových informací k výsledkům. Opravy provádí jen 
pracovníci s příslušnými právy přístupu do databáze, kteří zajistí zaznamenání opravy do 
laboratorního informačního systému, v případě distribuce výsledku do spolupracujícího 

https://www.nemlib.cz/assets/uploads/2015/09/Seznam-vysetreni-OKH-2.2.pdf
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informačního systému zajistí i provedení opravy v tomto systému (nemocniční informační 
systém, informační systém praktického lékaře apod.) a dále zajistí distribuci opraveného 
výsledkového listu na příslušné oddělení.  

E-7 Intervaly od dodání vzorku k vydání výsledku 
 

Prostřednictvím laboratorního informačního systému laboratoř eviduje čas přijetí každého 
vzorku, čas vyhotovení výsledků a datum a čas tisku (ten je vytištěn na každém protokolu o 
výsledku vyšetření), včetně toho, kdo jednotlivé operace prováděl. 
Časové údaje dostupnosti jednotlivých vyšetření jsou uvedeny v příloze č.4 Časová dostupnost 
hematologických vyšetření).  Dostupností se rozumí doba mezi přijetím vzorku a uvolněním 
výsledku k tisku, exportu do nemocničního informačního systému či telefonickým sdělením. 

E-8 Konzultační činnost laboratoře  
 

Prim.MUDr. Adriana Heindorfer 485 312 591, 3453, *73713 

MUDr Lenka Walterová 485 312 520, 3453, *73713 

MUDr.Eva Drbohlavová 485 312 520, 3452, *73713 

Ing.Markéta Hrdinová 485 313 451, 2514 

MUDr.Miroslav Genský *73713 

MUDr.Daša Rezková *73713 

MUDr.Jana Klčová *73713 

Mgr.Bohdana Heczková, PhD. 485 312 541, 2514 

MUDr.Veronika Kaššovicová *73713 

 

E-9 Způsob řešení stížností  
 
Kromě drobných připomínek k práci laboratoře, které jsou operativně řešeny kompetentním 
pracovníkem, je vyřizování stížností věcí primáře oddělení. 
Přijmutí stížnosti  
Drobnou připomínku k práci laboratoře řeší okamžitě pracovník, který stížnost přijal, je-li to 
v jeho kompetenci. Jinak předává stížnost vedení laboratoře.  
Při zjevně neoprávněné stížnosti pracovník předává stížnost k řešení vedení laboratoře. 
Vyřízení ústní stížnosti  
Jde-li o drobnou připomínku k práci laboratoře a lze ji vyřešit okamžitě, učiní se tak. Tento typ 
stížnosti se nezaznamenává.  
Závažnější stížnost, kterou lze vyřešit ihned, vyřeší pracovník, který stížnost přijal a ohlásí 
stížnost a její řešení vedení laboratoře, které rozhodne o případném dalším postupu.  
Není-li možné vyřešit stížnost okamžitě, sdělí se návrh řešení a způsob odpovědi.  
Vyřízení písemné stížnosti  
Písemnou stížnost řeší vždy primář oddělení. 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/assets/uploads/2015/09/Casova-dostupnost-hematologickych-vysetreni-1.4.pdf
https://www.nemlib.cz/assets/uploads/2015/09/Casova-dostupnost-hematologickych-vysetreni-1.4.pdf
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E-10 Vydávání potřeb laboratoří  
 
Vydávání odběrových potřeb a žádanek na vyšetření pro oddělení Krajské nemocnice Liberec, 
a.s. je upraveno předpisy: Směrnice objednávání SZM a MTZ.  
Vydávání odběrových potřeb a žádanek na vyšetření pro externí zdravotnická zařízení je 
upraveno smlouvami s danými subjekty. 

 

E-11 Informování zákazníků o změnách laboratorních metod 
 
Při zavádění, rušení, změnách stávajících laboratorních metod jsou informováni zákazníci 
formou informace OKH vyvěšené na intranetu, elektronickou poštou (e-mail), ostatní zákazníci 
případně písemným sdělením, laboratorní příručka je průběžně aktualizována. 

F - Seznam laboratorních vyšetření poskytovaných laboratoří  
 

F-1 příloha č. 1 Seznam vyšetření OKH  
 
Aktuální verze je uložena na stránkách oddělení OKH na webu Krajské nemocnice Liberec a.s. 
– www.nemlib.cz 
Naleznete tam kromě podrobného seznamu vyšetřovacích metod OKH včetně jejich dostupnosti 
i Referenční meze – příloha č.8 

F-2 příloha č. 2 Žádanky na vyšetření 
 
Aktuální verze žádanek jsou umístěny na stránkách oddělení OKH na webu Krajské nemocnice 
Liberec a.s. – https://www.nemlib.cz v pdf formátu. 
 

G - Pokyny a instrukce  

G-1 příloha č. 3 Pokyny k odběrům  
Aktuální verze pokynů jsou umístěny na webu Krajské nemocnice Liberec a.s. Oddělení klinické 
biochemie – www.nemlib.cz (Pokyny k odběrům) v pdf formátu. 
Zde najdete následující pokyny k odběrům a testům:  

 Pokyny k odběrům 

 Specifikace odběrů venózní a kapilární krve 

H – Akreditace, certifikáty, hodnoty bodů vyšetření 
 
Aktuální verze certifikátů jsou k dispizici v laboratoři. 
 
hodnoty bodového hodnocení prováděných vyšetření jsou dostupné na stránkách oddělení 
OKH na webu Krajské nemocnice Liberec a.s. příloha č.7  Bodové hodnoty vyšetření 

J - Zkratky  
 
KNL – Krajská nemocnice Liberec, a.s. 
LIS – Laboratorní informační systém 

https://www.nemlib.cz/assets/uploads/2015/09/Seznam-vysetreni-OKH-2.2.pdf
https://www.nemlib.cz/oddeleni-klinicke-hematologie/
https://www.nemlib.cz/assets/uploads/2015/09/Refencni-meze.pdf
https://www.nemlib.cz/
https://www.nemlib.cz/klinicke-biochemie/
https://www.nemlib.cz/assets/uploads/2015/09/zadanka-s-body.pdf
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NIS – Nemocniční informační systém 
OKH - Oddělení klinické hematologie 

 

K - Rejstřík  
Laboratorní příručka hematologické laboratoře Oddělení klinické hematologie Krajské 
nemocnice Liberec a.s. 6.vydání.  
Verze a datum revize uvedených příloh je vždy uvedeno na konkrétním dokumentu. 
 

L – Seznam příloh 

1. Seznam vyšetření OKH 

2. Žádanky na vyšetření: Statim, Rutina 

3. Pokyny k odběrům 

4. Časová dostupnost hematologických vyšetření 

5. Specifikace odběrů OKH 

6. Hlášení kritických hodnot 

7. Bodové hodnoty vyšetření 

8. Referenční meze 
 
 
 

https://www.nemlib.cz/assets/uploads/2015/09/Seznam-vysetreni-OKH-2.2.pdf
https://www.nemlib.cz/assets/uploads/2015/09/Zadanka-statim.pdf
https://www.nemlib.cz/assets/uploads/2015/09/Zadanka-rutina.pdf
https://www.nemlib.cz/assets/uploads/2015/11/Odběr-venozní-krve.pdf
https://www.nemlib.cz/assets/uploads/2015/09/Casova-dostupnost-hematologickych-vysetreni-1.4.pdf
https://www.nemlib.cz/assets/uploads/2015/09/Specifikace-odberu-OKH.pdf
https://www.nemlib.cz/assets/uploads/2015/09/Kriticke-hodnoty-2.2.pdf
https://www.nemlib.cz/assets/uploads/2015/09/zadanka-s-body.pdf
https://www.nemlib.cz/assets/uploads/2015/09/Refencni-meze.pdf

