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0 Předmluva 

  
Vážené dámy, vážení pánové, kolegyně a kolegové, 

  

tato laboratorní příručka je předkládána všem, kteří potřebujete informace o našem oddělení a naší 

práci. Je určena lékařům, laboratorním pracovníkům, zdravotním sestrám i všem našim příznivcům.   

Obsahuje nabídku služeb, které poskytujeme v oblasti laboratorních vyšetření a diagnostiky pro 

obory alergologie a imunologie. Její obsah byl koncipován v souladu s nejnovějšími požadavky na 

podobné dokumenty.  

Věříme, že uvedené informace budou užitečné pro Vás i pro Vaše pacienty. 

  

Doufáme, že zde naleznete vše, co potřebujete pro naši vzájemnou spolupráci. 

  

  

RNDr. Markéta Ibrahimová, PhD. 

        Mgr. Ziad Khaznadar 
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1 Úvod 
 

 IMUNOLOGICKÁ LABORATOŘ FTN 

 

Imunologická laboratoř je samostatnou složkou Úseku laboratorních metod Fakultní Thomayerovy 

nemocnice v Praze 4 - Krči.  

Hlavním oborem činnosti je provádění laboratorních vyšetření v oboru klinická imunologie a 

alergologie s hlavním zaměřením na pacienty nemocnice.  

Hlavním cílem je poskytnout našim zákazníkům kvalitní a spolehlivé vyšetření, samozřejmostí je 

poskytování odborných konzultací pro lékaře i veřejnost.  

Pro zajištění kvality poskytovaných odborných služeb pracuje v laboratoři tým zkušených a odborně 

kvalifikovaných zaměstnanců. Všichni pracovníci si stále doplňují své znalosti účastí na odborných 

školeních, seminářích a dalších akcích. Tyto znalosti jsou využívány při práci s moderními 

analyzátory a při zkoušení a zavádění nových vyšetřovacích metod. 

Imunologická laboratoř se pravidelně a úspěšně zúčastňuje v cyklech EHK, SEKK a RfB. 

Imunologická laboratoř je zahrnuta do akreditace MZČR a MŠMT pro činnosti školicího střediska 

alergologické a imunologické složky Pneumologické kliniky 1. LF UK a FTN.  

Imunologická laboratoř je akreditována ČIA podle normy ČSN ISO 15189 

(Zdravotnické laboratoře – Zvláštní požadavky na jakost a způsobilost). 

 

 

 Základní informace o laboratoři 

 

Imunologická laboratoř FTN 

Adresa: 

Vídeňská 800/5, 140 59 Praha 4  

 

Provozní doba laboratoře: pondělí až pátek 7.00 - 15.30 

 

Kontakty: 

RNDr. Markéta Ibrahimová, PhD., vedoucí imunologické laboratoře 

e-mail: marketa.ibrahimová@ftn.cz 

telefon: 261 083 147 

 

Mgr. Ziad Khaznadar, manažer kvality laboratoře 

e-mail: ziad.khaznadar@ftn.cz  

telefon: 261 083 296 

 

příjem materiálu: 261 083 531, konzultace: 261 083 147, 261 083 604 

 

mailto:marketa.ibrahimová@ftn.cz
mailto:ziad.khaznadar@ftn.cz
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 Popis nabízených služeb  

 

Provádíme laboratorní vyšetření v oboru klinická imunologie a alergologie, buněčné imunologie a 

další speciální vyšetření podle přílohy Laboratorní příručky - Seznamu vyšetření.  

 

 provádíme vyšetření na žádost ošetřujícího lékaře 

 celý sortiment vyšetření lze provést i přímo na žádost pacienta za úhradu 

 nabízíme placené služby všem osobám a organizacím 

 poskytujeme konzultace v interpretaci laboratorních vyšetření v oboru imunologie a alergologie  

 

Fakultní Thomayerova nemocnice má uzavřeny smlouvy se všemi zdravotními pojišťovnami. 

 

 

 

2 Manuál pro odběry primárních vzorků 
 

 Základní informace   

 

Základní informace o odběrech primárních vzorků na jednotlivá vyšetření viz příloha Laboratorní 

příručky - Seznam vyšetření. 

 

 

 Požadavkové listy (žádanky) 

 

Základním požadavkovým listem je formulář žádanky v listinné či elektronické podobě. 

 

Základní identifikační znaky požadované a povinně uváděné na požadavkovém listu (žádance):  

 příjmení a jméno pacienta 

 číslo pojištěnce – pacienta (rodné číslo, číslo pojistky u cizinců), pohlaví pacienta 

 pojišťovna – stačí číselný kód, příp. uvést, že se jedná o samoplátce 

 základní a další diagnózy pacienta 

 věk v rocích a pohlaví pacienta v situacích, kdy nejsou jednoznačně určena číslem pojištěnce 

 datum a čas odběru (datum a čas přijetí vzorku laboratoří je automaticky evidován laboratorním 

informačním systémem po přijetí žádanky)  

 identifikace osoby provádějící odběr (podpis) 

 identifikace objednavatele (podpis a razítko, které musí obsahovat údaje – ústav, oddělení, jméno 

lékaře, IČP, IČZ, odbornost) 

 kontakt na objednavatele – adresa, telefon nebo jiné spojení  
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 urgentnost dodání (požadavek se vyznačí nápisem „STATIM“) 

 požadovaná vyšetření (vázaná k dodanému vzorku nebo k dodaným vzorkům) 

 

 

Laboratoř skladuje požadavkové listy po předepsanou dobu určenou Dokumentačním řádem RD-TN-

01. 

 

Laboratoř:  

 

 nesmí přijmout žádanku ambulantního pacienta s razítkem lůžkového oddělení (odbornost H) 

nebo jednotek intenzivní péče (odbornost I). Současně upozorňujeme, že není přípustné užívat 

pro hospitalizované pacienty žádanky s razítkem ambulance. 

 nesmí přijmout žádanku s razítkem lékaře odbornosti 002 (pracoviště praktického lékaře pro děti 

a dorost) nebo 301 (pracoviště pediatrie) u pacientů ve věku 19 let a starších.  

Postup při odmítnutí vzorku viz kap. 4.2 Kritéria přijetí nebo odmítnutí vzorku. 

 

 

 Požadavky na urgentní vyšetření 

Za urgentní vyšetřená jsou v systému laboratoře považována vyšetření prováděná přednostně a za co 

nejkratší dobu. Výsledek je telefonicky hlášen na příslušné oddělení. 

 

 

 Ústní (telefonické) požadavky na dodatečné vyšetření   

 

Ze vzorků dodaných do laboratoře lze dodatečně doordinovat další požadavky. Do 24 hodin od příjmu 

do laboratoře lze doobjednat elektronicky z pracoviště do stávajícího požadavku. Požadavek je 

uveden do elektronické žádanky jako doobjednané vyšetření Po tomto čase na základě telefonického 

doobjednání lékařem je potřeba vyplnit na oddělení novou žádanku, případně dodat štítek 

s požadavkem ze systému Labrequest a laboratoř provede vyšetření, pokud má laboratoř k dispozici 

pacientův vzorek. 

 

Dodatečná vyšetření lze u některých analytů provést s určitým omezením, které je dané stabilitou 

analytu v biologickém materiálu. V této LP je u každého vyšetření uvedena stabilita za daných 

podmínek uložení. Laboratoř skladuje vzorky pro dodatečné analýzy v zamrazeném stavu maximálně 

1 měsíc.  
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 Používaný odběrový systém  

 

Při odběrech jsou běžně používány tyto odběrové zkumavky 

 

Srážlivá žilní krev 

TYP ODBĚROVÉHO 

MATERIÁLU 

PŘÍKLAD POUŽITÍ 

Plastová zkumavka se 

separačním gelem - zlatý 

uzávěr  

nebo 

plastová zkumavka - červený 

uzávěr 

Běžná sérologická a alergologická 

vyšetření, vhodné pro většinu 

vyšetřovaných analytů, včetně ECP 

Nesrážlivá žilní 

krev (K3EDTA) 

Plastová zkumavka + K3EDTA 

- fialový uzávěr  

Imunofenotypizace, průtoková 

cytometrie 

Nesrážlivá žilní 

krev 

(lithium heparin) 

Plastová zkumavka s lithium 

heparinem – zelený uzávěr 

stanovení fagocytární aktivity, 

buněčná  

Odběr slin 

Odběrový systém Salivette 

Plastová zkumavka Eppendorf 

1,5 ml 

sIgA 

 

Některá vyšetření vyžadují speciální odběr – způsob odběru a nakládání s materiálem je specifikován 

u jednotlivých vyšetření.  

 

 

 Příprava pacienta před odběrem 

 

Základní pokyny pro pacienty: 

 

Pacienta je nutné předem o podmínkách přípravy k odběru poučit! 

 

Odběr krve  

Odběr venózní krve se provádí většinou ráno, obvykle nalačno. Pro 

imunologická vyšetření to však tak striktně neplatí – prakticky odběr 

může být proveden kdykoliv. 

Odběr stolice Kdykoliv po defekaci. 

Odběr slin 

Odběr slin se provádí ideálně ráno před ranní hygienou (nesmí se čistit 

zuby), před požitím snídaně a před prvním napitím, pokud to není možné 

tak minimálně 30 minut po jídle (i po žvýkačce). 
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 Identifikace pacienta na žádance a označení vzorku  

 

Vzorky pacientů určené k analýze bez identifikace pacienta laboratoř nesmí přijmout. 

Každá zkumavka nebo odběrová nádobka musí být označena štítkem nebo 

 Jménem a příjmením pacienta 

 Rodným číslem, případně rokem narození 

 

Po kontrole přijatého materiálu a žádanky je kompletní žádanka (základní identifikační znaky 

pacienta, požadovaná vyšetření, odesílatel atd.) převedena do LIS. Ten vzorku a žádance přidělí číslo, 

a to potom vytiskne na štítky pro primární zkumavku, všechny alikvoty vzorku a žádanku. Toto číslo 

se zároveň vytiskne i na závěrečnou zprávu – výsledek vyšetření. Tak je zajištěna návaznost 

identifikovaného jedince na žádance  označené zkumavky s materiálem (primární vzorek)  

oddělené sérum a alikvotované vzorky (rozdělené na části určené k samostatným analýzám) 

výsledková zpráva. 

 

 Odběr vzorku  

 

 O
d

b
ěr

 

k
rv

e 

  

Odběr venózní krve se provádí většinou ráno, obvykle nalačno. Pro imunologická 

vyšetření to však tak striktně neplatí – prakticky odběr může být proveden kdykoliv. 

O
d

b
ěr

 

st
o
li

ce
  

Odběr stolice pro vyšetření – kalprotektin 

Odeberte vzorky stolice do čisté vzduchotěsné nádoby, která neobsahuje konzervační 

činidlo, vzorky skladujte při 2-8 °C, do laboratoře dopravte co nejrychleji. Stanovení musí 

být provedeno do 72 hodin od odběru materiálu. 
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 O
d

b
ěr

 s
li

n
 

 

Standardní odběr slin pomocí soupravy Salivette: 

- výrobce nedoporučuje používat Salivette u dětí do 3 let z důvodů nebezpečí spolknutí, 

pokud toto nebezpečí hrozí je třeba provést odběr slin do eppendorfky 

- v případě že přeci jen dojde ke spolknutí, je tampon zdravotně nezávadný a dojde 

k jeho rozpuštění v zažívacím traktu 

- odběr slin se provádí minimálně 30 minut po posledním jídle (tj. včetně žvýkačky) 

- tampón (b - swab) je potřeba vyjmout z nosiče umístěného v plastikové zkumavce 

- vložit do úst a jemně žvýkat 1 minutu 

- tampon vyjmout z úst a vložit do nosiče tampónu a ten zasunou do zkumavky 

- označit zkumavku jménem pacienta a doručit do laboratoře. 

Odběrovou soupravu Salivette je možné si vyzvednout v imunologické laboratoři pavilon 

G2, suterén 

 
 

 

 Množství vzorku 

 

Doporučené množství plné krve při primárním odběru  

 

Základní sérologická vyšetření 5 ml srážlivé krve  

Alergologická vyšetření 5 ml srážlivé krve 

Buněčná imunita 
3 ml nesrážlivé krve,  

fagocytární aktivita 1ml v heparinu 

 

 

 Nezbytné operace se vzorkem, stabilita 

 

Odběr žilní krve 

 

Opatření sloužící k zabránění hemolýzy: 

- s odebraným vzorkem se nesmí bezprostředně po odběru manipulovat, je nutno cca 5 - 10 minut 

počkat a až poté transportovat. 
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- po odběru srážlivé krve je vhodné nechat vzorek cca 20 min při pokojové teplotě. Po oddělení 

krevního koláče od séra je možné vzorek uchovávat v lednici za podmínek odpovídajících 

jednotlivým vyšetřením. 

- použije-li se zkumavka s gelem, je možné provést centrifugaci ihned po doručení do laboratoře. 

- odebraná venózní krev nesrážlivá má být uchovávána při pokojové teplotě. 

 

Množství odebrané krve závisí na počtu požadovaných vyšetření. Lze použít jednoduchou pomůcku: 

cca 5 požadovaných sérologických vyšetření – cca 3 ml sražené krve. V případě elektronické žádanky 

je množství krve kalkulováno automaticky.  

Pokud množství materiálu nestačí na požadovaná vyšetření, konzultuje laboratoř s lékařem stanovení 

preferencí. Pokud není lékař přítomen a hrozí-li nebezpečí z prodlení, stanoví toto pořadí kompetentní 

VŠ pracovník laboratoře.  

 

Transport primárních vzorků do laboratoře  

 

Odebraný biologický materiál je uložen do stojánků a uložen do přepravního kontejneru. Při přepravě 

je nutné zajistit transport vzorku v boxech zamezujících znehodnocení vzorku mrazem nebo horkem. 

Podrobné informace o každém analytu Příloha Laboratorní příručky - seznam vyšetření. Transport 

materiálu se provádí v souladu se směrnicí PP-TN-34 Transport a předání biologického materiálu do 

laboratoří FTN. 

Na příjmovém pracovišti se dodaný materiál třídí a postupně přijímá. Materiál je označen a tříděn pro 

další preanalytické úpravy (centrifugace krve) nebo analýzy.  

Veškeré nesrovnalosti týkající se dodaného materiálu nebo dokumentace řeší příjmový pracovník 

laboratoře, případně vedoucí laborantka telefonicky ihned se zdravotnickým personálem příslušného 

oddělení. Případné neshody jsou zaznamenány dle závažnosti do LIS, sharepointu nebo do NO. 

 

 

 Základní informace k bezpečnosti při práci se vzorky  

 

Obecné zásady strategie bezpečnosti práce s biologickým materiálem jsou obsaženy ve Vyhlášce 

Ministerstva zdravotnictví č. 306/2012 Sb., kterou se upravují podmínky předcházení vzniku a šíření 

infekčních onemocnění a hygienické požadavky na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální 

péče. 

 

Byly stanoveny tyto zásady pro bezpečnost práce s biologickým materiálem: 

 

 Každý vzorek krve je nutné považovat za potencionálně infekční.  

 Žádanky ani vnější strana zkumavky nesmí být kontaminovány biologickým materiálem – toto 

je důvodem k odmítnutí vzorku.   

 Vzorky od pacientů s přenosným virovým onemocněním či multirezistentní nozokomiální 

nákazou mají být viditelně označeny.  
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 Vzorky jsou přepravovány v uzavřených zkumavkách (nádobkách), které jsou vloženy do 

stojánku nebo přepravního kontejneru tak, aby během přepravy vzorku do laboratoře nemohlo 

dojít k rozlití, potřísnění okolí biologickým materiálem nebo znehodnocení vzorku.  

 

Všichni pracovníci přicházející se vzorky do kontaktu jsou povinni používat ochranné pomůcky a 

dodržovat všechny předepsané pracovní, bezpečnostní a hygienické postupy.  

S veškerým materiálem použitým při odběru, zpracování a vyšetření vzorků je nakládáno ve smyslu 

zákona o odpadech a předpisy tento zákon provádějícími. Matriál je tříděn a likvidován podle 

Katalogu odpadů a Seznamu nebezpečných odpadů. Metodika je podrobně rozvedena v Provozním 

řádu laboratoře a ve Směrnici FTN pro nakládání s odpady. 

 

 

 Informace k dopravě vzorků, odběry se zvláštním režimem (ECP). 

 

Zkumavky s materiálem musí být zasílány uzavřené a co nejdříve po odběru. Vzorek po odběru nesmí 

být bez předchozí úpravy (centrifugace) skladován do druhého dne v lednici.  

U citlivých analýz je nutné dodržet maximální časy stability, vzorky doručené po jejím uplynutí 

budou označeny v LIS. Týká se to vyšetření ECP, kdy krev musí být nabrána do zkumavky se 

zlatým uzávěrem a gelem a do dvou hodin musí být sérum separováno. Při plánování času odběru 

pacienta je nutné počítat s rezervou pro dopravu a příjem vzorku.  

 

 

 Informace o zajišťovaném svozu biologického materiálu 

 

Laboratoř svoz vzorků nezajišťuje. 

 

 

3 Preanalytická fáze v laboratoři 
 

 Příjem žádanek a vzorků 

 

Identifikace pacienta na biologickém materiálu: 

Každá zkumavka nebo odběrová nádobka musí být označena! 

Nezbytnou identifikaci biologického materiálu před přidělením laboratorního čísla (kódu) tvoří 

nejméně příjmení pacienta a číslo pojištěnce (rodné číslo nebo číslo pojistky u cizinců), jinak je nutné 

materiál odmítnout (viz dále), a druh materiálu, pokud se jedná o jiný než krev. 

Pokud je nádobka s biologickým materiálem označena pouze jménem pacienta, laboratoř ji může 

přijmout za předpokladu, že je jednoznačně připojena k žádance s kompletní identifikací pacienta 

(přilepením, v uzavřeném obalu a podobně). 
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Výjimku tvoří nemocní, u nichž není kompletní identifikace k dispozici (neznámé osoby nebo osoby, 

u nichž jsou k dispozici povinné identifikační znaky jen v částečném rozsahu). Odesílající oddělení 

je povinno srozumitelně o této skutečnosti informovat laboratoř a zajistit nezaměnitelnost 

biologického materiálu a dokumentace. 

Jiný způsob označení biologického materiálu se nepřipouští, resp. je důvodem pro odmítnutí. 

 

 

 Kritéria pro přijetí nebo odmítnutí vadných (kolizních) primárních vzorků 

 

Důvody pro odmítnutí biologického materiálu a/nebo požadavkového listu v laboratoři: 

Odmítnout lze 

 žádanku s biologickým materiálem, na které chybí nebo jsou nečitelné základní údaje pro styk se 

zdravotní pojišťovnou (číslo pojištěnce, příjmení a jméno, typ zdravotní pojišťovny, IČZ 

odesílajícího lékaře nebo pracoviště, základní diagnóza) a není možné je doplnit na základě 

dotazu a/nebo obsahuje požadavek (požadavky) na vyšetření, které laboratoř neprovádí ani 

nezajišťuje (s ohledem na seznam zajišťovaných vyšetření). 

 žádanku dospělého pacienta od zdravotnického subjektu s odborností pediatrie.  

 žádanku ambulantního pacienta od subjektu s odborností lůžkového oddělení, 

 žádanku s ambulantním razítkem u hospitalizovaných pacientů, 

 žádanku nebo odběrovou nádobu znečištěnou biologickým materiálem, 

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

nezaměnitelnosti dostatečný.  

 nádobu s biologickým materiálem, kde zjevně došlo k porušení doporučení o preanalytické fázi, 

 neoznačenou nádobu s biologickým materiálem,  

 biologický materiál bez žádanky (nejedná-li se o vzácný materiál) 

 poškozený obal vzorku 

V případě, že je odesílající lékař identifikovatelný, laboratoř lékaři oznámí, pro jakou vadu nebyl 

vzorek vyšetřen a domluví s ním nápravná opatření.  

 

 

 

4 Postanalytická fáze 
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Postupy následující po vyšetření vzorku zahrnují také předpisy pro bezpečné ukládání již vyšetřeného 

vzorku, který se dále skladuje pro možnost opakovaného nebo dalšího vyšetření.  

Pacientský vzorek je skladován pod dobu minimálně 1 měsíce od uvolnění výsledků tak, aby byly 

zachovány jeho původní vlastnosti v mrazničce tomu určené při -20°C. Je v kompetenci vedoucího 

laboratoře (příp. jeho zástupce) rozhodnout, zda dodatečné či opakované vyšetření lze 

z uchovávaného materiálu provést. 

Při likvidaci jsou pracovníci laboratoře povinni řídit se pravidly uvedenými ve směrnici SM-TN-55 

Nakládání s odpady a úklid v FTN. 

 

5 Vydávání výsledků 
 

5.1 Hlášení výsledků v kritických intervalech  

 

Telefonické hlášení se provádí pouze v případě překročení referenčních mezí u následujících 

vyšetření: 

- akutní infekce: stanovení protilátek proti Toxoplasma gondii IgM, IgA, CVM IgM, VCA IgM 

- stanovení protilátek proti HSV IgM, Parvovirus B19 IgM u těhotných 

- atypické hodnoty ANCA, MPO, PR3, anti-GBM 

- atypické hodnoty průtokové cytometrie 

 

Referenční meze pro uvedená vyšetření jsou definována příloze Laboratorní příručky.  

Výsledek musí být sdělen požadujícímu subjektu v co nejkratším časovém intervalu od zjištění. 

Odpovědnost za hlášení varovné hodnoty má pracovník autorizující výsledek. Hlášení výsledku je 

zapsáno do LIS. Poté je výsledek předán běžnou formou (elektronicky, nebo v papírové podobě) 

požadujícímu oddělení. 

 

Záznam o hlášení kritické hodnoty v LIS obsahuje tyto údaje: 

o datum a čas hlášení výsledku 

o jméno pacienta 

o metoda a výsledek – varovná hodnota 

o jméno osoby, která hlášení přijala 

 

 Informace o formách vydávání výsledků  

 

Laboratoř současně se zadavatelem vyšetření odpovídá za včasné dodání výsledků na místo určení. 

 Výdej výsledků pacientům FTN se neprovádí 

 Výdej výsledků v rámci nemocnice se provádí standardní cestou elektronicky a listinnou formou: 
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Po zkontrolování výsledků vyšetření na kvalitu tisku a jejich podepsání odpovědnou osobou, roztřídí 

pověřená pracovnice výsledky do obálek k expedici.  

Laboratoř vydává výsledky čitelné, bez chyb při přepisování. Rozdělené nálezy jsou poté předány 

v obálkách sanitářům z příslušných oddělení nemocnice.  

 

 Výdej výsledků externím lékařům 

Výsledky externích lékařů jsou odesílány poštou.   

 

 Telefonické vydávání výsledků 

V mimořádném případě mohou být výsledky poskytovány telefonicky. Oprávnění poskytovat 

informace o výsledcích vyplývají z pracovních náplní jednotlivých pracovníků. V případě hlášení 

výsledků externím pracovištím zkontroluje oprávněná osoba identifikaci volajícího podle IČZ lékaře. 

Veškeré výsledky poskytované telefonem externím pracovištím zapíše oprávněná laborantka do LIS.  

Výsledek je poté předán běžnou formou zasílajícímu oddělení. 

 

 

 Typy nálezů a laboratorních zpráv 

 

Laboratorní výsledky se vydávají ve formě výsledkové zprávy v listinné podobě a v elektronické 

formě do NIS Medea.  

Výsledky jsou kdykoli dostupné prostřednictvím databáze LIS a ve formě výsledku v NIS MEDEA. 

 

 

 Vydávání výsledků přímo extramurálním pacientům 

 

Pacientům se jejich výsledkové listy předávají, pokud jsou splněny tyto podmínky:  

 na žádance je lékařem písemně uvedeno, že výsledkový list si osobně vyzvedne pacient 

 pokud na žádance chybí označení “osobně”, pracovník laboratoře telefonickým dotazem u lékaře 

ověří, že výsledkový list lze pacientovi vydat 

 pacient nebo jeho zákonný zástupce (rodinný příslušník) se prokáže průkazem totožnosti (tj. 

průkaz s fotografií vydaný státní mocí) 

Pokud byly splněny podmínky pro vydání výsledkového listu, vydávají se v uzavřené obálce nebo 

přeložené a sešité sponkami.  

Záznam o vydání výsledků pacientovi se provádí do sešitu, který je uložen na příjmu vzorků a pacient 

příjem potvrdí podpisem 

 

 

 Opakovaná a dodatečná vyšetření 

 

Dodatečná vyšetření nebo opakovaná vyšetření z vzorků dodaných do laboratoře se provádí za 

splnění podmínek uvedených v kap. 3.4 Ústní požadavky na vyšetření.  
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 Změny výsledků a nálezů 

 

V případě, že výsledek laboratorního vyšetření je po odeslání identifikován jako nesprávný (odeslán 

na nesprávné klinické pracoviště, analyticky nesprávný výsledek, záměna pacientů apod.), musí být 

o této skutečnosti neprodleně informován vedoucí laboratoře a okamžitě po zjištění i požadující 

klinické pracoviště.  

Chybný výsledek vyšetření je považován za neshodu. Výtisky výsledkových listů (řádně označený 

chybný i správný po opravě), jsou uschovány ve složkách Opravy výsledků.  

Chybný výsledek v LIS opraví vedoucí laboratoře nebo pověřený pracovník a zajistí propsání do NIS 

MEDEA Stornovaný výsledek zůstává v archivu LIS.  

Změnu a opravu výsledku vedoucí laboratoře vždy telefonicky ohlásí požadujícímu subjektu. 

V případě, že je zpráva změněna, je uveden čas, datum a jméno osoby, která je za změnu odpovědná 

v LIS. V případě, že jsou změny prováděny na nálezu, jsou realizovány tak, že původní hodnota je 

dohledatelná v LIS. 

 

 Doba odezvy laboratoře 

 

Prostřednictvím LIS laboratoř eviduje čas přijetí každého vzorku, čas vyhotovení výsledků a čas tisku 

závěrečné zprávy.  

Podrobné časové údaje k jednotlivým laboratorním položkám jsou uvedeny v příloze Laboratorní 

příručky - seznam vyšetření. Doba odezvy - údaj udává maximální čas od získání vzorku do jeho 

zpracování a zajištění dostupnosti výsledku pro zadavatele.  

 

 

6 Obecné zásady laboratoře na ochranu osobních informací ve smyslu Nařízení 

EP a rady (EU) 2016/679 (GDPR) 
 

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

volně přístupné. 

2) 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. 

3) Přístup k elektronicky vedeným datům o pacientech je omezen pouze na určené osoby. Integrita 

dat je zajištěna jejich zálohováním.  

4) Všichni pracovníci laboratoře stvrzují prohlášení o zachování důvěrnosti informací.  

5) Externí pracovníci, kteří vykonávající činnosti v rámci laboratoře a kteří mohou mít přístup 

k informacím o pacientech, jsou vázáni prohlášením o zachování důvěrnosti informací.  
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6) Výsledky jsou předávány pouze zdravotnickým pracovníkům, případně pacientům při osobním 

vyzvednutí výsledků, pokud jsou dodržena všechna pravidla kap. 5.4 této příručky.  

 

7 Postupy vyřizování stížností  
 

Stížnosti na činnosti IML mohou zákazníci podávat u vedoucího laboratoře.   

Stížnosti lze podávat na:  

 okolnosti při provádění laboratorních vyšetření  

 výsledky laboratorních vyšetření 

 způsob jednání zaměstnanců se zákazníkem 

 nedodržení ujednání vyplývajících z požadavků na vyšetření  

 nedodržení termínu dodání výsledků vyšetření  

 

Stížnosti se podávají písemnou nebo ústní formou. Pokud nelze přijatou stížnosti ihned vyřešit, musí 

být proveden záznam v souladu s nemocničními předpisy FTN.  

Za prošetření oprávněnosti stížnosti odpovídá vedoucí IML a řeší je v následujících intervalech: 

 reklamace lze podat do 30 dnů po obdržení sjednané služby 

 termín na vyřízení reklamace je stanoven na 30 dnů; v tomto termínu oznámí vedoucí laboratoře 

zákazníkovi písemně popř. ústně výsledek šetření, o čemž provede záznam  

 v případě, že není možné reklamaci vyřešit v daných termínech, vedoucí laboratoře oznámí tuto 

skutečnost zákazníkovi s uvedením data konečného rozhodnutí.  

 

 

8 Související dokumentace 

 Příloha č.1 seznam vyšetření 


