Centrální odběrové místo
Zajišťuje odběr krve, moči a dalších vzorků od pacientů ze všech
ambulantních pracovišť Thomayerovy nemocnice.
Nachází se v pavilonu A2 (vlevo po příchodu do areálu skrze hlavní
vrátnici).
Provozní doba: Po - Pá

6:30 - 14:30

Po příchodu do centrálního odběrového místa si odebere pořadové
číslo., Elektronickým vyvolávacím systémem budete vyzváni ke vstupu.
Papírová žádanka není potřeba, je předem zaslaná elektronicky.
Identifikujete se pomocí objednací kartičky s čárovým kódem, kterou jste
obdrželi na naší ambulanci.
Pacienti, kteří přicházející ke statimovému (akutnímu) odběru, jsou zváni
do vyšetřovny přednostně.

Pokyny pro jednotlivé typy odběrů:
Odběry krve:
Předoperační odběry – dostavte se ráno nalačno.
Vyšetření příčiny tvorby močových kamenů – dostavte se ráno nalačno.
Vyšetření PSA – dostavte se kdykoli během dne, není nutné přijít po ránu ani
nalačno. Nejméně 3 dny před vyšetřením vynechte pohlavní styk.
Andrologické vyšetření – dostavte se nalačno, ráno (nejpozději do 10:00 hod).
Nejméně 3 dny před vyšetřením vynechte pohlavní styk.
Vyšetření moči:
Vyšetření močového sedimentu – moč lze odevzdat kdykoli během dne, je však třeba
přinést moč čerstvou, i za cenu, že se nebude jednat o první ranní moč. Vzorek přineste v
obdržené zkumavce se žlutým víčkem. Odběr moči je třeba provést tak, že genitál před
odběrem důkladně očistíte, následně vymočíte malé množství moči do toalety, potom
zkumavku naplníte močí alespoň do jedné třetiny jejího objemu. Zbytek moči může opět
vymočit do toalety. Zkumavku pevně uzavřete víčkem. Před odběrem ani po něm do
zkumavky nesahejte, mohlo by dojít ke znehodnocení vzorku.
Moč k bakteriologickému vyšetření (kultivace) – moč je možno odevzdat kdykoli
během dne, je ale třeba přinést čerstvou, i za cenu, že se nebude jednat o první ranní moč.
Vzorek moči přineste v obdržené zkumavce s červeným víčkem. Odběr moči je třeba
provést stejně, jako v předchozím případě.
Moč k vyšetření přítomnosti nádorových buněk (cytologie) – platí stejná pravidla jako
při předchozím odběru moči. Neodebírejte však první ranní moč. Ideální je vymočit se zde
těsně před odevzdáním vzorku, aby mohl být co nejrychleji zpracován.
Moč k vyšetření příčiny tvorby močových kamenů (24hodinový sběr) – lze odevzdat
kdykoli během dne. Jezte a pijte, jak jste zvyklí. Zaznamenávejte množství všech
přijímaných tekutin, včetně polévek. První den sběru svou první ranní moč (např. v 7:00
hod.) vymočte do toalety. Veškerou další moč sbírejte do čisté nádoby s víkem, a to včetně
první ranní moči následujícího dne (v našem příkladu opět v 7:00 hod.). Potom veškerou
sebranou moč promíchejte, změřte s přesností na decilitry a odeberte moč do dvou předem
obdržených zkumavek. Obě zkumavky následně odneste do odběrového místa, kde
nahlásíte svoji výšku a váhu, dále množství vypitých tekutin a celkový objem sebrané moči.

