
 
 

Seznam standardních operačních postupů (SOP) – bakteriologie 

Označení SOP Název SOP Předmět vyšetření Akreditováno 

SOP B001 Bakteriologické vyšetření moče kultivačně moč, cévkovaná moč ANO 

SOP B002 
Bakteriologické vyšetření vzorků krve a primárně sterilních 
tělních tekutin 

krev, jiná primárně sterilní tělní tekutina ANO 

SOP B003 
Bakteriologické vyšetření materiálu z horních cest dýchacích 
kultivačně 

laryngeální výtěr, výtěr z nosu a nosohltanu, stěr z tonzil ANO 

SOP B004 
Bakteriologické vyšetření materiálu z dolních cest dýchacích 
kultivačně a mikroskopicky 

sputum, BAL, aspirát, odsávací cévka, stěr z okolí TCHS ANO 

SOP B005 
Bakteriální vyšetření materiálu z horních cest dýchacích na 
přítomnost bordetel 

výplach dutiny ústní  

SOP B006 
Průkaz antigenu pneumokoků a legionel z moče a sterilních 
tělních tekutin 

moč, primárně sterilní tělní tekutina  

SOP B007 Bakteriologické vyšetření stolice a výtěru z rekta kultivačně stolice, výtěr z rekta ANO 

SOP B008 Průkaz toxinů a antigenu Clostridium difficile imunoenzymaticky stolice  

SOP B009 
Bakteriologické vyšetření abscesů, tkání, hlubokých infekcí a 
materiálu z míst primárně sterilních kultivačně, ev.mikroskopicky 

hnis, punktát, výpotek, laváž, obsah drénu 
tkáň, žaludeční obsah 
biopsie Helicobacter pylori 

ANO 

SOP B010 
Bakteriologické vyšetření materiálu z urogenitálního traktu 
kultivačně a mikroskopicky 

výtěr vaginy, cervixu, uretry, krku, rekta 
vaginorektální výtěr 
stěr ze zevního genitálu 
ejakulát, plodová voda, lochie, placenta 

ANO 

SOP B011 
Identifikace bakterií orientačními a komerčními fenotypovými 
metodami 

bakteriální kmen 
tekutý, ev. jiný biologický materiál 

 

SOP B012 
Identifikace bakterií metodou hmotnostní stektrometrie MALDI-
TOF 

bakteriální kmen ANO 

SOP B013 Bakteriologické vyšetření stěrů z prostředí a kontroly sterility stěr z prostředí, stěr z kůže, bioindikátory kontroly sterilizace  

SOP B018 
Vyšetření citlivosti bakterií na antibiotika I. (disková difuzní 
metoda) 

bakteriální kmen ANO 

SOP B020 
Vyšetření citlivosti bakterií na antibiotika II. (metoda pro 
stanovení MIC) 

bakteriální kmen ANO 

SOP B021 Vyšetření neobvyklé rezistence k antibiotikům bakteriální kmen  

SOP B028 Bakteriologické vyšetření cévních katetrů kultivačně arteriální, venózní, ev. jiné cévní katetry ANO 

SOP B031 Bakteriologické vyšetření likvoru kultivačně a mikroskopicky likvor ANO 



SOP B032 Odběr klinického materiálu pro bakteriologická vyšetření 

výtěr nosu, nosohltanu, krku, hrtanu, oka, ucha, vaginy, cervixu, 
uretry, rekta, vaginorektální výtěr 
jiné výtěry, stěry (lézí, hnisu apod.) 

ANO 

SOP B033 
Bakteriologické vyšetření výtěrů a stěrů z oka, ucha, 
paranasálních sinů, dutiny ústní, kůže a ložisek kultivačně, ev. 
mikroskopicky 

výtěr oka, ucha, paranasálních sinů (vč.punktátu) 
stěr dutiny ústní 
stěr, výtěr kůže, ložisek, ran, apod. 

ANO 

SOP B034 
Bakteriologické vyšetření drénů, katetrů a jiných cizorodých 
materiálů kultivačně, ev. mikroskopicky 

drén, katetr 
cizorodý materiál (např. IUD) 

ANO 
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