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Vážená kolegyně, vážený kolego, 
 
dovolujeme si předložit Vám Laboratorní příručku Laboratoře Praha, Jankovcova, která se specializuje 
na analýzu vzorků biologického materiálu v oblast imunologie a alergologie, biochemie, hematologie a 
mikrobiologie.  
 
Tato příručka je určena zdravotnickým pracovníkům, zejména lékařům a zdravotním sestrám, ale i laické 
veřejnosti mající zájem o laboratorní služby. Obsahuje řadu nezbytných informací – seznam metod, 
návody k odběru biologických vzorků, podmínky transportu vzorků, informace o výsledcích, vzory 
průvodních listů (žádanek) a kontakty na vedoucí pracovníky. 
 
Jednou z našich priorit je kvalita poskytovaných služeb – z těchto důvodů je Laboratorní příručka 
navržena v souladu s normou ČSN EN ISO 15189:2013. 
 
Údaje uvedené v textu jsou aktuální k datu vydání příručky. Ty budou průběžně aktualizovány a naši 
klienti budou o změnách vždy informováni. Velmi cenné budou pro nás Vaše připomínky či náměty, které 
nám můžete kdykoliv sdělit telefonicky či e-mailem (viz kontakty uvedené níže). 
 
Pevně věříme, že Vám bude Laboratorní příručka dobrým průvodcem našimi laboratorními službami. 
 
Děkujeme za Vaši přízeň a těšíme se na další spolupráci. 
 
 
 
 
                                                             Za kolektiv pracovníků Laboratoře Praha, Jankovcova  
                                                                                    MUDr. Natálie Mészárosová   

      vedoucí laboratoře  
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1. Úvod  

 
Laboratoř Praha, Jankovcova, je součástí společnosti NL – BioLAB s.r.o. Sama o sobě je společnost 
NL – BioLAB s.r.o.  součástí skupiny NEXTCLINICS, působící v oblasti poskytování zdravotní péče, 
skládá se ze tří základních pilířů, respektujících potřeby současného pacienta. 
 
 

1. Next Clinic je síť zdravotnických zařízení, které poskytují nejmodernější zdravotní služby a 
využívají v nich špičkové technologie a přístroje. Svůj úspěch staví na spolupráci s kvalitními 
lékaři a experty, kteří vynikají individuálním přístupem k pacientům. 

2. Next Lab doplňuje tato zdravotnická zařízení vlastními odběrovými pracovišti a moderními 
laboratořemi, které se specializují na vysoce náročná a odborná vyšetření. 

3. Next Life prostupuje napříč všemi disciplínami a pacientům nabízí komplexní zdravotní péči s 
využitím pokročilých komunikačních technologií a interaktivních aplikací – od preventivní péče 
až po vyšetření a případnou léčbu.  

 
 
Základní údaje laboratoři o Laboratoři Praha, Jankovcova  
 
Laboratoř Praha, Jankovcova, poskytuje rychlou a přesnou laboratorní diagnostiku biologického 
materiálu humánního původu pro praktické lékaře, ambulantní specialisty, oddělení nemocnic a pacienty 
samoplátce, kteří požadují nadstandardní laboratorní služby. 
 
Laboratoř Praha, Jankovcova provádí diagnostická vyšetření v oblasti klinické imunologie a alergologie; 
klinické biochemie, hematologie a lékařské mikrobiologie. Pracovníci laboratoře poskytují svým klientům 
poradenství a konzultace ve výše zmíněných odbornostech. 
 
 
Tato Laboratorní příručka se věnuje popisu služeb laboratoře Laboratoř Praha, Jankovcova, včetně 
uvedení kontaktů do laboratoře, a dále také odběrové pracoviště.  

2. Základní údaje o laboratoři  

 
Laboratoř Praha, Jankovcova  
Adresa: Jankovcova 1595/14a, 170 00 Praha 7 
IČ: 49827081 
e-mail: natalie.meszarosova@next-clinics.com 
telefon: +420 739 532 027 
 

Provozní doba laboratoře:  

 

Provozní doba hematologického, biochemického úseku a úseku alergologie a klinické imunologie: 

PROVOZNÍ DOBA 

Pondělí  07:00 – 15:30 

Úterý 07:00 – 15:30 

Středa  07:00 – 15:30 

Čtvrtek  07:00 – 15:30 

Pátek  07:00 – 15:30 

 

Provozní doba mikrobiologického úseku laboratoře: 

Provozní doba  Konec příjmu materiálu 

Pondělí  07:00 – 16:00 14:30 

Úterý 07:00 – 16:00 14:30 

https://www.nextclinic.cz/
https://www.nextlab.cz/
https://www.nextlifemag.cz/
mailto:natalie.meszarosova@next-clinics.com
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Středa  07:00 – 16:00 14:30 

Čtvrtek  07:00 – 16:00 14:30 

Pátek  07:00 – 16:00 14:30 

Sobota  07:00 – 12:00 10:00 

 
 
 
 
 

2.1 Základní údaje o odběrovém pracovišti 

Odběrové pracoviště, Zenklova  

Adresa: Zenklova 340/22, 180 00, Praha 8 

telefon: +420 277 070 799 
 

Provozní doba odběrového pracoviště:  
 

Po 06:30 - 15:00 

Út 06:30 - 15:00 

St 06:30 - 15:00 

Čt 06:30 - 15:00 

Pá 06:30 - 15:00 

 
 
Činnost laboratoře a odběrového pracoviště: 

• odběry biologického materiálu  

• zpracování biologického materiálu (plné krve) pro další vyšetření 

• vyšetření na žádost ošetřujícího lékaře – viz Seznam vyšetření, kap. 8. 

• vyšetření na žádost pacienta oproti přímé úhradě 

• konzultace a poradenství v oboru klinické alergologie a imunologie, klinické biochemie a 
hematologie a lékařské mikrobiologie 

• možnost telefonického oznamování výsledků – klíčovanou formou     

• po domluvě zajištění svozu biologického materiálu 

• poskytování odběrového materiálu a žádanek naší laboratoře zdarma na vyžádání 

• spolupráce se smluvními zdravotními laboratořemi.  

3. Manuál pro odběry primárních vzorků  

3.1 Základní informace  

Požadavek na vyšetření zaznamená ošetřující lékař na žádanku (požadavkový list). Požadavek lze 
vznést i ústně – nejčastěji telefonicky (blíže kap. 3.3) 
 
Odběry se realizují na našem odběrovém pracovišti Zenklova, nebo lze přijmout odebraný biologický 
materiál v adekvátním odběrovém systému z jiných odběrových pracovišť. Při transportu biologického 
materiálu je nutné vzít v úvahu maximální dobu stability vzorku (blíže kap. 3.9), stejně jako konkrétní 
podmínky přepravy (blíže kap. 3.11). Příliš dlouhá doba mezi odebráním biologického materiálu a 
příjmem do laboratoře, nesprávné zacházení se vzorkem či nevhodné podmínky během přepravy 
mohou znemožnit provedení vyšetření (blíže kap. 4.1). 
 
Laboratoř kromě vzorků odebraných v naší ambulanci zpracovává a vyšetřuje také vzorky odebrané v 
jiných zdravotnických zařízeních. Na požádání poskytujeme zdarma veškerý odběrový materiál 
potřebný pro odběr krve k vyšetřování v naší laboratoři. 
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3.2 Žádanka (požadavkový list) 

Požadavek na vyšetření vzorku je nutné vždy zaznamenat na žádanku. 
 
Laboratoř Praha, Jankovcova má vlastní žádanku (její vzor je umístěn na webových stránkách 
společnosti – www.nextlab.cz), kterou Vám na vyžádání dodáme. Eventuálně lze použít i jakýkoliv jiný 
formulář, který splňuje náležitosti formuláře VZP 06 (Poukaz na vyšetření/ošetření). 
Údaje na žádankách prosím vyplňujte čitelně a přesně. 
 
  

http://www.nextlab.cz/
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Povinné údaje na žádance: 

• příjmení a jméno pacienta, 

• kód pojišťovny pacienta, 

• číslo pojištěnce, 

• základní, případně další diagnózy pacienta, 

• datum narození a pohlaví pacienta, pokud není určeno číslem pojištěnce, 

• datum a čas odběru primárního vzorku, 

• druh primárního vzorku, 

• identifikace osoby provádějící odběr (podpis), 

• identifikace objednavatele – minimálně název zdravotnického zařízení, jméno lékaře, IČP/IČZ, 
odbornost, podpis lékaře, včetně kontaktu na objednavatele – adresa, telefon či jiné spojení 
(není-li uvedeno na razítku), 

• požadované vyšetření  

 
Nepovinně lze na žádance uvést doplňující klinické informace týkající se pacienta a vyšetření, které 
mohou sloužit k lepší interpretaci výsledku vyšetření, případně i specifikace podmínek odběru 
biologického materiálu. 
 
Žádanky archivuje laboratoř po dobu pěti let od data vypsání požadavku. 

3.3 Ústní požadavky na vyšetření  

Ze vzorků dodaných do laboratoře lze dodatečně, např. na základě telefonického objednání lékařem, 
provádět vyšetření za dodržení těchto pravidel: 
 

• dodatečná požadovaná vyšetření budou provedena neprodleně po telefonickém doobjednání. 
Dodatečný požadavkový list (žádanka) musí být vždy po telefonickém objednání urychleně 
doručen do laboratoře; 

• dodatečná vyšetření nepožadovaná akutně lze telefonicky doobjednat, ale budou provedena 
až po doručení dodatečného požadavkového listu do laboratoře. 

 
Možnost doplnění vyšetření je závislá na dostatečném množství vzorku pro provedení analýzy a dále 
na časovém odstupu od odběru vzorku. 
Při ústním doordinování požadavků se jedná o nestandardní situaci, tato skutečnost bude 
zaznamenána v poznámce výsledkového listu. 

3.4 Používaný odběrový systém  

Laboratoř nepoužívá jednotný odběrový systém. Na vyžádání můžeme Vašemu zařízení dodat 
odběrový materiál firmy Vacutainer. Konkrétní typ zkumavek potřebný pro jednotlivá vyšetření je uveden 
na žádance.  

3.5 Příprava pacienta na odběr žilní krve  

Pacienta je nutno předem poučit o podmínkách přípravy k odběru: 

• odběr žilní krve provádět nejlépe ráno a nalačno (tj. 12 hodin před odběrem bez jídla), 

• odpoledne a večer před odběrem nejíst příliš sladká a tučná jídla, 

• užívá-li pacient léky, je nutné tuto skutečnost konzultovat s lékařem, některé léky mohou ovlivnit 
výsledek vyšetření a může být vhodné určitou dobu před odběrem jejich užívání vynechat, 

• ráno před odběrem pacient nemá trpět žízní. Je vhodné, vypije-li před odběrem asi 300 ml vody 
či neslazeného čaje (pro zvýšení náplně žil a následný snazší odběr). 

 
Pokud pacient nemůže vynechat před odběrem léky, které by mohly ovlivnit výsledek vyšetření, uveďte 
prosím tuto skutečnost na žádanku spolu se seznamem užívaných léků. 
 
Písemné pokyny pro pacienta – viz kap. 9.1. 
 
 



 

Název dokumentu: VD.JAN 02 Laboratorní příručka  
Verze: 02, platná od 13. 3. 2019   Strana 8 (celkem 16) 

3.6 Před odběrem vzorku moči  

• Termín vyšetření určí lékař. Může být v závislosti na probíhající léčbě a je třeba ho dodržet. Při 
akutním onemocnění není menses překážkou vyšetření. Informaci o menses sdělte personálu 
odběrového místa.  

• Pokud jde o preventivní či plánované vyšetření a máte menstruaci, odběr moče odložte na 
pozdější období. Vyšetření není vhodné provádět 2 dny před očekávaným termínem menses a 
v období menses 7 dnů. 

• K odběru moče obdržíte u svého ošetřujícího lékaře nebo na odběrovém místě speciální 
nádobku (zkumavku), kterou je třeba pro vzorek moče použít. Nádobky (zkumavky) jsou čisté, 
případně i sterilní a nedojede v nich ke kontaminaci vzorku a jeho znehodnocení. Nádobku před 
použitím neotvírejte. Při použití odkládejte víčko tak, aby nebylo kontaminováno okolím. 

• Pro vyšetření nepoužívejte lahvičky od léků ani jiné skleněné či plastové lahvičky z domácnosti. 
Mohou být kontaminované a znehodnotit tak vaše vyšetření. 

3.6.1  Odběr ranní nebo jednorázové moči 

• Obvykle je požadován vzorek první ranní moče, v určených případech je vhodný vzorek druhé 
ranní moče. 

• Vzorek moče získáte spontánním vymočením. Před odběrem vzorku je třeba omýt ruce i 
genitálie čistou vodou bez použití mýdla. 

• Úvodní proud moči nechte odtéct do toalety. 

• Následující (střední) proud moči zachyťte do odběrové nádobky. 

• Nedotýkejte se vnitřku nádobky. 

• Po odběru nádobku uzavřete původním víčkem, které nesmí být kontaminováno (neodkládejte 
jej vnitřní stranou). 

• Umyjte nádobku a znovu si umyjte ruce. 

• Nádobku s močí do jedné hodiny doručte. 

• Pokud je předpokládaná doba doručení delší, nádobku s močí uchovejte v lednici (4°C), nejdéle 
však tak, aby mohlo být vyšetření uskutečněno do 4 hodin od vymočení. 

• Vzorek moče je možné získat vymočením se na WC na odběrovém místě, kde vám personál 
poskytne odběrovou nádobku a kalíšek pro zachycení moči. 

Laboratoř Praha, Jankovcova postupně zavádí další vyšetřovací metody. O jejich zavedení budeme 
vždy v pravidelném intervalu informovat.  

3.7 Identifikace pacienta na žádance a označení vzorku  

Vzorek i žádanka musí být jednoznačně a nezaměnitelně identifikovatelné. 
 
Vzorek musí být označen jménem pacienta (číslo pojištěnce, případně rok narození); toto označení se 
musí shodovat s identifikací na žádance příslušející ke vzorku. Štítky na odběrových nádobkách nesmí 
být přelepeny ani poškozeny. 
 
Pokud nelze druh materiálu odvodit dle odběrové nádoby (např. podle barvy víčka zkumavky), je nutné 
na této odběrové nádobě označit také druh odebraného biologického materiálu. 
 
V případě nedostatečné identifikace (a tím i možné záměny) vzorku laboratoř tento vzorek nemůže 
přijmout, viz kap. 4.1. 

 

3.8 Množství vzorku  

Doporučené množství primárního vzorku pro jednotlivá vyšetření uvádí následující tabulka. 
 

vyšetření z krevního séra 
6 ml srážlivé krve (tmavě červený nebo zlatý 
uzávěr) 

vyšetření buněčné imunity – subpopulace,  
                                                  HLA  B27 

2 ml nesrážlivé krve K2EDTA (fialový uzávěr.) 
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vyšetření buněčné imunity – BAT 2 ml nesrážlivé krve Li-Hep (zelený uzávěr.) 

Vyšetření hematologické – KO  3 ml nesrážlivé krve EDTA (fialový uzávěr) 

Vyšetření moči – sbíraná moc nebo ranní moč  Objem 10 ml (standartní objem zkumavky) 

 
V případě nedostatečného množství biologického materiálu je požadující lékař o tomto informován, a 
na základě jeho rozhodnutí budou přednostně provedena zvolená vyšetření nebo proveden další odběr. 

3.9 Odběr primárního vzorku  

Bezpečnostní aspekty 
Každý vzorek krve je potencionálně infekční. Je nutné zabránit zbytečným manipulacím s krví, které by 
mohly vést ke kontaminaci pokožky odebírající osoby či zařízení používaných při odběru, případně ke 
vzniku infekčního aerosolu. Pro případ komplikací u odběru by měla být zajištěna dostupnost lékaře. 
 
U nemocných s poruchami vědomí či malých dětí je třeba zabránit případnému poranění, je třeba 
očekávat pohyby nebo reakce na vpich. 
 
Manipulace s odběrovými jehlami se musí provádět s maximální opatrností. Vzniku hematomu lze 
předejít: opatrností při punkci, včasným odstraněním zaškrcovadla, používáním jen velkých 
povrchových žil, aplikací přiměřeného tlaku na místo vpichu při ošetřování rány po odběru. 
 
Postup odběru: 

1) připravit odběrový materiál a příslušnou dokumentaci, 
2) provést pozitivní identifikaci vyšetřovaného, 
3) ověřit dodržení potřebných dietních omezení před odběrem, 
4) zkontrolovat dostupnost všech pomůcek pro odběr, 
5) seznámit pacienta s postupem odběru, 
6) zajistit vhodnou polohu paže, vyloučit flexi v lokti, 
7) pacient by během odběru neměl jíst nebo žvýkat, 
8) zkontrolovat identifikační údaje na zkumavkách, 
9) bezprostředně před odběrem zkontrolovat kvalitu jehel, stříkaček a zkumavek, 

10) zaškrcovadlo smí být aplikováno maximálně jednu minutu; opakované použití nejdříve po dvou 
minutách, 

11) posouzení kvality žilního systému v loketní jamce, 
12) málo zřetelné žíly lze zvýraznit např. masáží paže od zápěstí k lokti, spuštěním paže k zemi, 

aplikací teplého prostředku, 
13) dezinfikovat místa vpichu. Po dezinfekci nechat kůži oschnout (prevence hemolýzy vzorku) 
14) palcem stabilizovat polohu žíly 2-5 cm pod místem odběru, 
15) provést venepunkci. U vakuovaného odběrného systému je třeba dbát na to, aby se zkumavka 

nasadila na držák jehly až po venepunkci (kvůli udržení podtlaku). 
16) jakmile krev začne vtékat do zkumavky, lze odstranit zaškrcovadlo. 

 
Pro vakuovaný odběrový systém: 
17) je-li ve zkumavce protisrážlivé nebo stabilizační činidlo, je třeba zabránit styku tohoto činidla s 

víčkem zkumavky či zpětnému nasátí krve s činidlem do žilního systému. 
18) podtlak ve zkumavce zajišťuje přiměřené naplnění zkumavky, případně také správný poměr krve 

a činidla. 
19) jednotlivé zkumavky s přídatnými činidly je třeba ihned po odběru promíchat (5-10x šetrně 

převrátit). 

 
Při použití jehly a stříkačky: 
20) je vhodné podložit jehlu kouskem suché gázy a zabránit jejímu jakémukoliv pohybu v žíle, 
21) krev buď vytéká jehlou sama do zkumavky, nebo ji nasáváme do stříkačky. 
22) stříkačku do zkumavky vyprazdňovat pozvolna a po stěně zkumavky, zabránit pěnění krve. 

 
Doporučené pořadí odběrů z jednoho vpichu: 
zkumavky bez přísad, ostatní zkumavky s přísadami, zkumavky pro hemokoagulaci, 
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Pokud se nedaří odebrat dostatečné množství krve, může se použít některý z následujících postupů: 
změnit pozici jehly, použít jinou vakuovanou zkumavku, uvolnit příliš zatažené zaškrcovadlo, 
 
Po ukončení odběru zakryjte místa odběru sterilní gázou. Při pokračujícím krvácení pomocí gázového 
čtverce a aplikace tlaku vyčkejte zastavení krvácení. 
 
Bezprostředně po odběru zneškodněte jehly (neoddělovat ručně, umístit do uzavřeného kontejneru na 
ostrý infekční odpad). 
 
Na žádanku zaznamenejte čas odběru a podpis osoby, která provedla odběr. 
 
Hlavní chyby při odběrech žilní krve 
 
V přípravě pacienta: 

• odběr není proveden nalačno, požité tuky způsobují přítomnost chylomiker v séru nebo plazmě, 
což ztěžuje stanovení výsledku, 

• v době odběru nebo těsně před ním dostal pacient infúzi obsahující měřený analyt, 

• pacient před odběrem nevysadil léky, které ovlivňují výsledek vyšetření, 

• byla zvolena nevhodná denní doba odběru, 

• odběr byl proveden po mimořádné fyzické zátěži, 

• pacient před odběrem dlouho nepil, výsledky mohou být ovlivněny dehydratací. 
 
Při použití zaškrcovadla: 

• dlouhodobé stažení paže nebo nadměrné cvičení se zataženou paží před odběrem – způsobuje 
změnu poměrů tělesných tekutin v paži. 

 
Některou z následujících příčin nastala hemolýza vzorku: 

• znečištění jehly nebo pokožky stopami dosud nezaschnutého dezinfekčního roztoku, 

• použití příliš úzké jehly, 

• příliš rychlé nasávání krve do jehly při použití stříkačky, 

• prudce vystřikující krev ze stříkačky do zkumavky, 

• krev nejprve stékala po povrchu kůže a až poté byla zachycena do zkumavky, 

• prudké třepání krví ve zkumavce (např. při transportu krve ihned po odběru), 

• použití nesprávné koncentrace protisrážlivého činidla. 
 
Chyby při směru moči  
 

• nedodržení správné hygieny  

• nebezpečí kontaminace moči cizorodými látkami 

• použití nesprávné nádobky  

• pozdní doručení moči na sběrné místo  

• špatné uskladnění moči 
 

3.10 Nezbytné operace se vzorkem, stabilita  

Jako prevenci hemolýzy či jiného znehodnocení vzorku je třeba dodržet následující opatření: 

• s odebraným vzorkem nemanipulovat bezprostředně po odběru – nutno cca 20 minut počkat, 
teprve poté je možný transport, 

• při odběru srážlivé krve je vhodné nechat vzorek minimálně půl hodiny při pokojové teplotě, 

• odebraná krev nesrážlivá by měla být uchovávána při pokojové teplotě, 

• neuskladňovat plnou krev v mrazicím boxu, 

• nevystavovat krev nadměrnému teplu či přímému slunečnímu světlu, 

• po odběru nesmí být vzorek bez předchozí úpravy (centrifugace) skladován do druhého dne 
v lednici. 

 
Stabilita jednotlivých druhů vzorků – viz údaj v Seznamu vyšetření (příloha č.1). 
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3.11 Základní informace bezpečnosti při práci se vzorky  

Obecné zásady strategie bezpečnosti práce s biologickým materiálem jsou obsaženy ve Vyhlášce 
Ministerstva zdravotnictví č. 306/2012 Sb., o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních 
onemocnění a o hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče. 
 

• Každý vzorek krve je nutno považovat za potencionálně infekční. 

• Žádanka ani vnější strana zkumavky nesmí být kontaminovány biologickým materiálem. 

• Vzorky od pacientů s přenosným virovým onemocněním či multirezistentní nosokomiální 
nákazou musí být viditelně označeny. 

• Všichni pracovníci přicházející se vzorky do kontaktu jsou povinni používat ochranné pomůcky 
a dodržovat všechny předepsané postupy. 

• S veškerým materiálem použitým při odběru, zpracování a vyšetření vzorku je nakládáno ve 
smyslu zákona o odpadech a předpisy tento zákon provádějícími. Materiál je tříděn a likvidován 
podle Katalogu odpadů a Seznamu nebezpečných odpadů. 

3.12 Informace k dopravě vzorků  

Vzorky je nutno přepravovat v uzavřených zkumavkách vložených do stojánku či přepravního kontejneru 
tak, aby během přepravy do laboratoře nemohlo dojít k rozlití či potřísnění biologickým materiálem nebo 
jinému znehodnocení vzorku. Je třeba zajistit a sledovat vhodnou teplotu při přepravě. Pokud je to třeba, 
musí být vzorky uloženy v boxech zabraňujících znehodnocení mrazem či horkem. 
 
Žádanky je třeba přepravovat odděleně (mimo kontejner se zkumavkami), aby se vyloučila možnost 
potřísnění žádanek biologickým materiálem. 
 
Zkumavky s materiálem musí být zasílány co nejdříve po odběru. Po odběru nesmí být vzorek bez 
předchozí úpravy (centrifugace) skladován do druhého dne v lednici. 
 
U jednotlivých analýz je nutné dodržet maximální časy stability uvedené u popisu jednotlivých vyšetření. 
Vzorky doručené po uplynutí této doby nelze analyzovat. 
 
Po předchozí domluvě s laboratoří je možné zajistit požadujícímu lékaři svoz odebraného materiálu. 

4. Preanalytické procesy v laboratoři  

4.1 Příjem žádanek a vzorků  

Veškeré přijaté vzorky jsou laboratoří při příjmu kontrolovány a následně evidovány. 
 
Laboratoř odmítne přijmout vzorek k vyšetření v následujících případech: 

• není možné provést pozitivní identifikaci pacienta na vzorku a zároveň na žádance (blíže kap. 
3.6), 

• nelze identifikovat požadujícího lékaře, 

• na žádance chybí nebo jsou nečitelné povinné údaje pro styk se zdravotní pojišťovnou (číslo 
pojištěnce, diagnóza pacienta), a zároveň není možné tyto údaje doplnit na základě (obvykle 
telefonického) dotazu požadujícímu lékaři, 

• žádanka nebo zkumavka se vzorkem je znečištěna biologickým materiálem, 

• zkumavka je nesprávně označena, případně není označena vůbec, 

• vzorek přichází bez žádanky (kromě vzorků po předchozí telefonické domluvě a dodatečná 
vyšetření), 

• vzorek je dodán s ohledem na stabilitu analytů příliš pozdě nebo nesprávně transportovaný, 

• chybný odběrový materiál nebo činidlo vzhledem k požadovanému vyšetření. 
 
Pokud je možné identifikovat lékaře požadujícího vyšetření, laboratoř lékaři oznámí zamítnutí vzorku a 
jeho důvod a domluví se s ním na dalším postupu. 

4.2 Postupy při nesprávné identifikaci vzorků nebo žádanky  

Při nedostatečné identifikaci pacienta na nádobce s biologickým materiálem či na žádance je 
kontaktován požadující lékař. Analýza vzorku je provedena běžným způsobem, výsledek vyšetření je 
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vydáván teprve po dořešení problému s identifikací (tj. když požadující lékař převezme odpovědnost za 
identifikaci a přijetí vzorku). 

4.3 Vyšetřování v jiných laboratoří  

Naše laboratoř zajišťuje transport vzorku do jiné laboratoře, od které klient požaduje vyšetření. Výhodou 
takového postupu je, že pacient není zatěžován několikanásobným odběrem a cestováním mezi 
několika zdravotnickými zařízeními. Výsledky těchto vyšetření jsou požadujícím lékařům zasílány 
prostřednictvím naší laboratoře, nebo je zasílá požadujícímu lékaři přímo zařízení, které vyšetření 
provedlo. 
 
Seznam laboratoří, do kterých nejčastěji zajišťujeme transport vzorků: 
 

Laboratoř zdravotnické zařízení město 

synlab czech s.r.o. 
Laboratoř Praha, Jankovcova 2 

synlab czech s.r.o. 
nabídka vyšetření na www.synlab.cz 

Praha 

NL – BioLAB s.r.o.  
Laboratoř Klatovy, Nádražní  

NL – BioLAB s.r.o. 
nabídka vyšetření na www.biolab-kt.cz 

Klatovy 

Genetika Plzeň s.r.o. 
Laboratoř Plzeň, Parková 

Genetika Plzeň s.r.o. 
nabídka vyšetření na www.nextlab.cz 

Plzeň 

CGOP, s.r.o.  
Poliklinika Anděl s.r.o. 

nabídka vyšetření na www.nextlab.cz 
Praha 

AeskuLab a.s. 
 
 

Laboratoř AeskuLab a.s. 
Nabídka vyšetření na www.aeskulab.cz/ 

Praha  

 

Doprava vzorků je zajištěna smluvní soukromou firmou nebo řidiči oddělení dopravy společnosti 
zajišťující svoz biologického materiálu. 

Přehled vyšetření odesílající se do smluvní laboratoře je uveden v SE.JAN 17 Přehled vyšetření 
smluvních laboratoří a je na vyžádání v laboratoři.  

 

5. Vydávání výsledků 

5.1 Informace o formách vydávání výsledků  

• Písemně: 
Obvyklá forma vydávání výsledků. Výsledky vyšetření jsou zaznamenány na výsledkovém listu. Ten je 
odesílán lékaři prostřednictvím smluvní svozové služby.  
 
• Telefonicky: 
Lékař může požadovat, aby mu byl výsledek vyšetření sdělen ihned po jeho stanovení. V takovém 
případě obdrží po telefonickém sdělení písemný výsledkový list dodatečně. 
 
Pokud lékař sám telefonicky kontaktuje laboratoř se žádostí o sdělení výsledku, provádí laboratoř zpětný 
telefonát pro ověření identity lékaře (pokud pracovník laboratoře nezná telefonujícího osobně). 
 
• Elektronicky: 
Výsledky jsou elektronicky předávány prostřednictvím aplikace Medidat a webové aplikace Nextlabdata.  

http://www.synlab.cz/
http://www.biolab-kt.cz/
http://www.nextlab.cz/
http://www.nextlab.cz/
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Uživatelé jsou povinni pravidelně aktualizovat aplikaci Medidat, aby nedocházelo ke zkreslení či 
chybnému zobrazení přenesených výsledků.  
 
Samoplátcům se výsledky sdělují písemně, poštou, výjimečně telefonicky.  

5.2 Hlášení výsledků v kritických intervalech  

V případě kritického intervalech dle přílohy č. 2 Hlášení výsledků v kritických intervalech (VD.JAN 
02_P2). 
 
Některé výsledky bakteriologického vyšetření vzorků podléhají epidemiologickému hlášení  

 
V případě kritického intervalu, tj. interval, ve kterých je třeba ihned hlásit lékaři stanovenou hodnotu 
parametru, hlásí laboratoř zákazníkovi prostřednictvím callcentra. Callcentrum hlásí výsledky 
ošetřujícímu lékaři telefonicky nebo faxem dle uvedeného seznamu vyšetření pro hlášení kritických 
hodnot, viz příloha č.2, 
Současně s hlášením se provede do LIS záznam o hlášení výsledku.  
Kritické hodnoty prováděných laboratorních testů   se aktualizují dle rozhodnutí vedoucích pracovníků 
laboratořích.  
 

5.3 Opakování a dodatečná vyšetření  

Na vzorku lze provést opakované či dodatečné vyšetření, pokud tento splňuje následující podmínky: 
1) existuje dostatečné množství primárního vzorku, 
2) požadovaný analyt je stále stabilní, tj. neuplynula příliš dlouhá doba mezi odběrem vzorku a nový 

požadavkem na vyšetření (viz údaj v Seznamu vyšetření – příloha č.1) 
 
Požadavek na vyšetření lze podat bud ústně (telefonicky), nebo písemně prostřednictvím vypsané 
žádanky. V obou případech je třeba uvést identifikaci pacienta (jméno, číslo pojištěnce) a datum odběru 
primárního vzorku. Při ústním sdělení je na primární žádanku zapsána čitelně poznámka s tím, že je 
uvedeno, kdo a od koho požadavek přijal, přidá se datum a čas telefonátu. Zároveň laboratoř požádá 
zákazníka o zaslání nové žádanky, na které lékař uvede, o jaké dodělávané vyšetření se jedná.   
Biologický materiál, z něhož se provádělo vyšetření buněčné imunity, pro další vyšetření neskladujeme. 
Vyšetřené vzorky sér či plazmy skladujeme po dobu 1 měsíce od prvního vyšetření. 

5.4 Změny výsledků, nálezů a identifikačních údajů  

Pokud dojde k vydání nesprávného výsledku (tj. uvolnění Výsledkového listu s chybnými výsledky) 
požadujícímu lékaři, je tento neprodleně informován. Laboratoř vydává opravný výsledkový list s 
vyznačením opravy. O opravě je pořízen zápis.  
 
Změny identifikačních údajů pacienta jsou zaznamenávány v laboratorním informačním systému. 

5.5 Intervaly dodání vzorků k vydání výsledků  

Výsledkový list pacienta je obvykle vytištěn po provedení posledního objednaného vyšetření 
konkrétního pacienta. Pokud je u vyšetření místo výsledku uvedeno "dodáme", nebyl výsledek vyšetření 
v době tisknutí Výsledkového listu zatím změřený; po provedení takového vyšetření jsou výsledky 
doplněny a požadující lékař obdrží nový Výsledkový list s kompletními výsledky. 
 
Dobu odezvy jednotlivých vyšetření lze nalézt u jednotlivých metod viz. příloha č.1. 
 
Laboratoř eviduje datum a čas přijetí každého vzorku, datum uvolnění výsledkového listu a datum 
odeslání výsledků lékaři. Doba odezvy je popsána v Seznamu vyšetření (VD.JAN 02_P1). 
 

 
Pokud lékař požadující vyšetření potřebuje výsledky znát dříve, než je standardní doba odezvy, je 
možné informovat o tomto laboratoř, která se pokusí vyjít žadateli vstříc. Lze také požádat o telefonické 
sdělení výsledků call centrum.  
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6. Řešení stížností  

 
Drobné provozní záležitosti týkající se komunikace mezi lékaři a laboratoří může řešit kterýkoliv 
zaměstnanec laboratoře. O jejich řešení je vždy informována vedoucí laboratoře. Závažnější problémy 
a neshody řeší přímo vedoucí laboratoře a pořizuje se o nich záznam.  
 
Stížnost lze podat ústně nebo písemně. Písemně lze stížnost podat pomocí webového formuláře, který 
je umístěn na stránkách: www.nextlab.cz v sekci napište nám. V případě písemné stížnosti laboratoř je 
povinna poskytnout rovněž písemnou odpověď. 
 
 

7. Vydávání potřeb v laboratoři  

 
Následující potřeby dodá naše laboratoř na požádání do vašeho zdravotnického zařízení. Veškerý zde 
uvedený materiál včetně transportu poskytujeme zdarma. 
 

• Žádanky – doručíme v tištěné formě, není vhodné žádanky kopírovat nebo tisknout z PC, protože 
poté není možné použít skenování požadavků do laboratorního informačního systému, což 
komplikuje práci s příjmem materiálu a může vést ke vzniku chyb. 

• Odběrový materiál – poskytujeme odběrový materiál Vacutainer potřebný k veškerým vyšetřením 
zajišťovaným naší laboratoří. 

• Laboratorní příručka – aktuální verzi dokumentu, který právě čtete, doručíme v tištěné formě nebo 
elektronicky jako PDF soubor na konkrétní e-mailovou adresu. Rovněž lze stáhnout z našich 
webových stránek www.nextlab.cz v sekci naše laboratoře.  

 

7.1 Pokyny pro pacienty  

Typy odběrů, které zajišťujeme:  

Odběry krve 

• odběr žilní krve 

Informace pro pacienty k odběru krve: 
 
Vážená paní, vážený pane, 
bude vám provedeno laboratorní vyšetření vyžadující odběr žilní krve. Aby bylo možné vyšetření 
kvalitně provést, řiďte se prosím následujícími pokyny: 
 

• Pokud je to možné, dostavte se k odběru ráno. 

• Je vhodné podstoupit odběr nalačno – tedy po 20. hodině večer před odběrem už pokud možno 
nejezte. Během odpoledne a večera vynechte příliš tučná jídla. 

• Příjem tekutin neomezujte, ale nepijte slazené či tučné nápoje. Ráno před odběrem je vhodné vypít 
asi 300 ml vody či neslazeného čaje. 

• (Po konzultaci s lékařem případně omezte určitou dobu před odběrem užívání léků). 

• Vyhněte se zvýšené fyzické námaze před odběrem (např. noční směna, dlouhé cestování apod.). 

• U odběru upozorněte na případnou alergii na dezinfekční prostředek. Rovněž upozorněte, pokud 
Vám při odběru krve bývá nevolno. 

 

 

 

http://www.nextlab.cz/
http://www.nextlab.cz/
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Odběry moči 

• odběr vzorku moči – jednorázový  

• odběr vzorku moči – pro kvantitativní stanovení za časový úsek  

• sběr moči na   specializovaná vyšetření  

Informace pro pacienty při odběru moči:  
 
Vážení paní, vážený pane,  
Bude vám provedeno laboratorní vyšetření vyžadující směr moče. Aby bylo možné vyšetření kvalitně 
provést, řiďte se prosím následujícími pokyny:  
 

• Obvykle je požadován vzorek první ranní moče, v určených případech je vhodný vzorek druhé 
ranní moče. 

• Vzorek moče získáte spontálním vymočením. Před odběrem vzorku je třeba omýt ruce i 
genitálie čistou vodou bez použití mýdla. 

• Úvodní proud moči nechte odtéct do toalety. 

• Následující (střední) proud moči zachyťte do odběrové nádobky. 

• Nedotýkejte se vnitřku nádobky. 

• Po odběru nádobku uzavřete původním víčkem, které nesmí být kontaminováno (neodkládejte 
jej vnitřní stranou). 

• Umyjte nádobku a znovu si umyjte ruce. 

• Nádobku s močí do jedné hodiny doručte. 

• Pokud je předpokládaná doba doručení delší, nádobku s močí uchovejte v lednici (4°C), nejdéle 
však tak, aby mohlo být vyšetření uskutečněno do 4 hodin od vymočení. 

• Vzorek moče je možné získat vymočením se na WC na odběrovém místě, kde vám personál 
poskytne odběrovou nádobku a kalíšek pro zachycení moči. 

 

Informace pro pacienty k odběru krve: 
 
Vážená paní, vážený pane, 
bude vám provedeno laboratorní vyšetření vyžadující odběr žilní krve. Aby bylo možné vyšetření 
kvalitně provést, řiďte se prosím následujícími pokyny: 
 

• Pokud je to možné, dostavte se k odběru ráno. 

• Je vhodné podstoupit odběr nalačno – tedy po 20. hodině večer před odběrem už pokud možno 
nejezte. Během odpoledne a večera vynechte příliš tučná jídla. 

• Příjem tekutin neomezujte, ale nepijte slazené či tučné nápoje. Ráno před odběrem je vhodné vypít 
asi 300 ml vody či neslazeného čaje. 

• (Po konzultaci s lékařem případně omezte určitou dobu před odběrem užívání léků). 

• Vyhněte se zvýšené fyzické námaze před odběrem (např. noční směna, dlouhé cestování apod.). 

• U odběru upozorněte na případnou alergii na dezinfekční prostředek. Rovněž upozorněte, pokud 
Vám při odběru krve bývá nevolno. 

 
 

7.2 Žádanky 

Aktuální verze žádanek jsou dostupné na webových stránkách v tomto odkazu 
https://www.nextlab.cz/informace-pro-lekare 
Další používané žádanky používané v rámci skupiny NEXTCLINICS jsou taktéž dostupné na 
webových stránkách společnosti.  
 
 

https://www.nextlab.cz/informace-pro-lekare
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8. Související dokumentace 

8.1 Informované souhlasy 

Informované souhlasy jsou k dispozici na webových stránkách společností Skupiny NEXTCLINICS. 
Jedná se o specializované vyšetření, ke kterým je požadován souhlas pacienta.  

 

 

8.2 Příloha 

Příloha č. 1: Seznam vyšetření  

Příloha č. 2: Hlášení výsledků v kritických intervalech  


