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  A - 01 Předmluva 
 
Tato laboratorní příručka je vydána oddělením klinické mikrobiologie Nemocnice Na Bulovce za účelem 
zlepšení komunikace s uživateli laboratorních služeb. 
Příručka obsahuje aktuální informace o spektru poskytovaných vyšetření, návody pro odběr a transport 
biologického materiálu a informace o dalších faktorech preanalytické fáze vyšetření. Žadatelé zde najdou 
platné vzory žádanek zároveň s komentářem k jejich správnému vyplňování. Příručka obsahuje informace o 
způsobu vydávání výsledků, popis postupů laboratoře při řešení vnějších i vnitřních chyb, Nabízí platné 
kontaktní údaje pro konzultační činnost, pro sdělování výsledků, pro předání dalších informací 
v každodenním styku a též pro přijímání stížností. 
Laboratorní příručka je aktualizována v pravidelných půlročních intervalech anebo vždy, když je to vzhledem 
k nastalým změnám potřeba. Z důvodu snadné dosažitelnosti informací byla zvolena elektronická forma 
dokumentace přístupná na nemocničním intranetu a na webových stránkách oddělení.  
Věříme, že předpokladem získání optimálních výsledků naší práce je především dobrá úroveň komunikace 
mezi laboratoří a jejími klienty právě tak jako oboustranná dosažitelnost aktuálních a relevantních informací. 
Velmi rádi zaznamenáme jakékoli připomínky, které by mohly vést k dalšímu zlepšení spolupráce.  
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B - 01 Identifikace laboratoře a důležité údaje 
  
 

Název organizace Nemocnice Na Bulovce 

Název laboratoře Oddělení klinické mikrobiologie 

Adresa Budínova 2, 180 81 Praha 8 

Umístění laboratoře pavilon č. 8, suterén (1.PP) 

kontakt tel: 26608 2323    fax: 26608 4481    e-mail: okm@bulovka.cz  

 

 

Identifikační údaje 

IČO 00064211 

ICP 08006 631 

IČZ 08006 631 

 

Provozní doba  Zpracování materiálu   
Konzultace, schvalování vázaných ATB, 

STATIM vyšetření hodnocená VŠ 

Po - Pá 6:00 – 17:30 7:00 – 16:00 

sobota 6:30 – 12:00 7:00 – 13:00 

neděle 8:00 – 11:30        ---- 

Mimo uvedenou provozní dobu bude materiál doručený do Pav.8 přijat pohotovostní službou a bude 

zpracován v nejbližším možném termínu 

 

Odpovědní pracovníci 

MUDr. Blanka Horová 
primář oddělení, 

ATB středisko 
tel. 2619, 2452 blanka.horova@bulovka.cz  

MUDr. Elka Nyčová zástupce primáře tel. 2517, 2413 elka.nycova@bulovka.cz  

MUDr. Blanka Sýkorová  tel. 2517, 2416 blanka.sykorova@bulovka.cz  

MUDr. Šárka Lásiková  tel. 4302, 2610 sarka.lasikova@bulovka.cz  

MUDr. Jana Drozenová 
 

tel. 4301, 2524 jana.drozenova@bulovka.cz  

MUDr. Katarína Petrlová 
 

tel. 4302, 2524 katarina.petrlova@bulovka.cz  

Mgr. Lenka Richterová 
 

tel. 4304, 2323 lenka.richterova@bulovka.cz  

RNDr. Lenka Moravcová  tel. 4301, 2416 lenka.moravcova@bulovka.cz  

MUDr. Hana Voříšková  tel. 4302, 2413 hana.voriskova@bulovka.cz  

Hana Šenoltová vedoucí laborantka tel. 2414, 2524 hana.senoltova@bulovka.cz  

Markéta Buncová 
zástupce vedoucí 

laborantky 
tel. 2414, 2524 marketa.buncova@bulovka.cz    
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B - 02 Základní informace o laboratoři  
 
Oddělení klinické mikrobiologie je součástí laboratorního komplementu Nemocnice Na Bulovce. 
Předmětem činnosti je laboratorní diagnostika ve specializaci bakteriologie, infekční sérologie, parazitologie, 
mykologie, diagnostika TBC,molekulární biologie, příprava autovakcín a okrajově virologie.  
Laboratoř provádí základní a specializovaná vyšetření humánního biologického materiálu převážně od 
pacientů nemocnice a poskytuje specializovaná vyšetření (diagnostika TBC, sérologické metody) pro klienty 
z Nemocnice Na Homolce, FN Motol a ordinacím praktických lékařů obvodů Prahy 8 a 9. Ročně je zde 
zpracováno cca 100 000 vzorků.  
Laboratoř nezajišťuje svoz materiálu ani neprovádí odběry.  
 

 B - 03 Kontakty  
 

příjem materiálu, stálá služba 2323 

 

primář oddělení 2619 

pracovna lékařů 2517 

vrchní laborantka 2414 

 

laboratoř     (INF, INT I, INT II, KAR)   2524 

laboratoř enterální 2524 

laboratoř     (PED, CHD. PNEU, URO) 2610 

laboratoř     (GYN, DER) 2610 

laboratoř     (CHIR, ORT, RUN, ORL, NEU, OFT, OKHT a 

jiné) 
2413 

laboratoř     (ARO),   ATB středisko 2452 

laboratoř TBC 2525 

laboratoř sérologie 2416 

laboratoř molekulárně biologických metod 2523 

laboratoř parazitologie 4304 

laboratoř mykologie 4304 

autovakcíny 2345 

 

 

 B - 04 Zaměření laboratoře 
 

Laboratoř je zaměřena na bakteriologickou diagnostiku a poskytuje vyšetření v plné šíři aktuálně dostupných 
metod: 

 
Klasické kultivační metody jsou doplněny všemi dostupnými moderními technikami, které umožňují získat 
komplexní výsledek vyšetření – molekulárně biologické metody včetně Real Time PCR, metody rychlého 
stanovení antigenů, vyšetření pomocí analyzátorů (MiniVIDAS), kultivace v automatických systémech 
(BACTEC, MGIT), sérologická vyšetření.  Oddělení se zabývá komplexní diagnostikou mykobakterióz včetně 
zrychlené kultivace v systému MGIT a identifikace kmenů pomocí PCR. Oddělení přijímá materiály event. 
bakteriální kmeny pro přípravu autovakcín k perorálnímu i parenterálnímu použití. Pracoviště je vybaveno 
laboratoří pro vysoce nebezpečné infekce na úrovni BSL3. 



 
V plné šíři poskytujeme parazitologická vyšetření a vyšetření mykologická. Virologickou problematikou se 
laboratoř zabývá pouze u vybraných agens.  
 
Důležitou součástí oddělení je provoz antibiotického střediska, které poskytuje konzultace antiinfekční 
terapie. Kromě toho je náplní činnosti střediska testování rezistence patogenů k antimikrobním látkám, 
provádění některých specializovaných vyšetření a průběžné monitorování stavu rezistence k antibiotikům na 
jednotlivých klinických pracovištích. Antibiotické středisko uděluje povolení k vydání vázaných antibiotik a 
především poskytuje konzultace v oblasti antimikrobní terapie. 
 
Pracoviště je akreditováno pro vzdělávání v oboru lékařské mikrobiologie a poskytuje postgraduální odborné 
stáže.  
 

  B - 05 Organizace laboratoře, její vnitřní členění, vybavení a obsazení 
 
Pracoviště Oddělení klinické mikrobiologie je organizačně členěno na několik funkčních celků: 
 

Příjmová laboratoř – příjem a zpracování vzorků biologického materiálu 
 
Diagnostické úseky: 
 
Laboratoř „I“ – zpracovává materiály z infekční kliniky, interních pracovišť, kardiologie apod. 
Laboratoř „M“ – materiály z odd. pediatrie, pneumologie, dětské chirurgie 
Laboratoř „G“ – pro materiály z gynekologie, porodnice, dermatovenerologie 
Laboratoř „R“ – mat. z chirurgie, ortopedie, oftalmologie, neurologie, ORL a od extramurálních klientů 
Laboratoř „A“ – antibiotické středisko a materiály z  ARO 
Laboratoř „T“ – diagnostika TBC, laboratoř BSL3 
Laboratoř „S“ – sérologie 
Laboratoř „F“ – laboratoř molekulární genetiky 
Laboratoř „K“ – laboratoř mykologie 
Laboratoř „P“ – laboratoř parazitologie 
Laboratoř „Q“ a „W“ – laboratoř autovakcín 
 
Za každý z úseků zodpovídá pověřený VŠ pracovník 
 
Pomocné provozy 

 
umývárna 
přípravna půd 

 
Personální  zajištění provozu: 
 

pracovníci VŠ:   9 (8,4 úvazku) 
pracovníci SŠ:   17 
pomocný personál: 2 

 
 

 B - 06 Spektrum nabízených služeb  
 
laboratoř provádí: 
 
- základní i specializovaná bakteriologická vyšetření, kultivační průkaz původců včetně stanovení atb   
          citlivosti  
- mykologická vyšetření 
- parazitologická vyšetření 
- vybraná virologická vyšetření 
- bakteriální sérologii 
- molekulárně genetické metody 
- kompletní diagnostiku mykobakterií 



- mikroskopická vyšetření a rychlý průkaz antigenů, příp. toxinů i v režimu STATIM 
 
poskytuje 

 
- služby spojené s přípravou perorálních i parenterálních autovakcín 
- konzultační činnost před vyšetřením - návrh diferenciálně diagnostických postupů  
- konzultace ATB terapie a schvalování vázaných antibiotik  

 
 
Podrobný popis jednotlivých vyšetření viz Příloha „Seznam vyšetření“  



 

B - 07 Úroveň a stav akreditace pracoviště 
 
  
Laboratoř je součástí nemocnice, která je v současnosti zapojena do akreditačního procesu dle požadavků 
SAK MZ ČR (Spojené akreditační komise Ministerstva zdravotnictví ČR) 
V činnosti laboratoře a organizaci jejího provozu jsou implementované programy kvality a efektivity 
doporučené v rámci "Národního programu zvyšování kvality ve zdravotnictví". 

 
Pracoviště je držitelem Osvědčení o splnění Auditu II NASKL ČLS JEP (DAA-084-2015-0332-802), 
vydaného 19.11.2015. 
Oddělení se účastní systému Externího hodnocení kvality v oblasti lékařské mikrobiologie a vlastní Certifikát 
o splnění podmínek správné diagnostiky (Certifikát SZÚ č. 065/2014, platný do 28. 2. 2016) pro následující 
metody: 

 

 mykobakterie – izolace a identifikace 

 průkaz mykobakterií metabolickými metodami 
 sérologie Streptococcus pyogenes – neutralizační metoda 

 sérologie toxoplasmózy 

 bakteriologická diagnostika 

 sérologie EBV 

 sérologie lymeské boreliózy 

 sérologie syfilis 

 mikroskopická diagnostika trichomonád 

 parazitologie 

 sérologie Helicobacter pylori 

 sérologie Yersinia enterocolitica 

 detekce papillomavirů 
 
 
Práce antibiotického střediska je osvědčena účastí v EARS-Net (European Antimicrobial Resistance 
Surveillance Network), aktuálně za rok 2014. 
 
Laboratoři byl udělen v roce 2006 statut akreditovaného pracoviště pro vzdělávací program pro komplexní 
přípravu v oboru lékařské mikrobiologie včetně antibiotického střediska 
 
 

 B - 08 Popis nabízených služeb 
 
Nabídka vyšetření OKM je pro snadnější orientaci zpracována z různých hledisek v následujících 
dokumentech (určeno především pro indikující lékaře): 

 
F-01 Abecední seznam vyšetření 
 
F-02 Nabídka vyšetření dle diagnostické rozvahy (možnosti požadavků z hlediska diferenciální diagnostiky)  
 
F-03 Seznam vyšetření s popisem (podrobný popis vyšetření, poznámky k odběru a transportu, časová 
dostupnost a očekávané výsledky) 
 

I-01 Tabulkový přehled vyšetření - Příloha LP (vyšetření řazena tematicky dle tělních systémů, 
uveden způsobu odběru a transportu, minimální doba odezvy laboratoře, možnost vyšetření 
STATIM) 
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 C - 01 Mikrobiologické odběry obecně 

 
Výtěžnost mikrobiologického vyšetření je velmi závislá 

 
na straně žadatele: na indikaci vyšetření, načasování odběru, volby materiálu, volbě odběrové 
soupravy, technice odběru, podmínkách transportu.  
 
na straně mikrobiologa: na rychlosti a na volbě metody zpracování vzorku, především ovšem na 
řadě rozhodnutí během vyšetřovacího procesu. Na základě informací o charakteru materiálu, o 
důvodu vyšetření, o diagnóze a klinickém stavu pacienta se klinický mikrobiolog orientuje během 
vyšetření na potenciální patogeny, volí mezi screeningem a podrobnou identifikací, rozhoduje, 
kterým vykultivovaným bakteriálním druhům bude stanovena citlivost k antimikrobním látkám a 
v jakém rozsahu. Z těchto důvodů je k úspěchu při vyšetření nutná výměna informací, která začíná 
úplným vyplněním žádanky a pokračuje sdělováním významných průběžných výsledků nebo 
včasným upozorněním na kritické nálezy mikrobiologem. Optimální je úzká spolupráce laboratoře 
s ošetřujícím lékařem. 
 
Z výše uvedených důvodů předkládáme nabídku vyšetření sestavenou z několika hledisek: 
 
Základní pravidla pro mikrobiologické odběry jsou popsána v kapitole 
C-05 Odběr vzorku na vyšetření 
 
 
Nabídka vyšetření a volba biologického materiálu v rámci diferenciálně diagnostické rozvahy je 
rozebrána v kapitole  F-02 Nabídka vyšetření dle dg. rozvahy 
 
Seznam prováděných vyšetření je zpracován v kapitolách 
F-01 Abecední seznam vyšetření 
F-03 Seznam vyšetření s popisem  
I-01 Tabulkový přehled vyšetření - Příloha LP 
 
 
 
Pro správné provedení vlastního odběru nabízíme popis vhodných odběrových souprav 
s fotodokumentací je v kapitole  C-06 Používaný odběrový systém a popis doporučeného postupu 
v kapitole G- Metodika odběru biologického materiálu. 
 

 

 

 C - 02 Požadavkové listy (žádanky) 
 

Laboratoř vydává vlastní požadavkové listy, jejichž platné aktuální verze lze vytisknout z intranetu nebo 
z webových stránek OKM ve formátu pdf (viz příloha LP): 

 
Žádanka bakteriologie  
 
Žádanka sérologie  
 
Žádanka TBC  
 

 C – Manuál pro odběr vzorků 
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Žádanka parazitologická  
 
 
Pro vnitřní potřebu lze žádanky v papírové podobě objednat na oddělení MTZ (materiálně technického 
zásobování nemocnice).  
 
Kromě papírových žádanek je k dispozici v nemocničním elektronickém systému UNIS i elektronická 
žádanka (lze volit z chorobopisu pacienta), která obsahuje i aktuální informace k objednávaným vyšetřením 
Vyšetření je možno požadovat i prostřednictvím jakékoli jiné žádanky, pokud tato obsahuje všechny níže 
uvedené náležitosti (požadavky na úplnost údajů na žádance vychází z Vyhl MZ 306/2012 Sb) 
 

 příjmení, jméno a tituly pacienta 

 
 číslo pojištěnce (pacienta) 

 

 kód pojišťovny pojištěnce (pacienta) 
 

 základní a další diagnózy pacienta, fakultativně i důvod vyšetření 
 

 pohlaví a věk v případě, že číslem pojištěnce rodné číslo (pro interpretační účely) 
 

 identifikace objednavatele - ústav, oddělení, jméno lékaře IČP, IČZ, odbornost 
(u žadatelů z NNB postačí zkratka oddělení a jméno lékaře) 

 

 kontakt na objednavatele - adresa, telefon nebo jiné spojení 
 

 jasné vyznačení případné urgentnosti požadavku („STATIM“) 
 

 popis typu primárního vzorku a případně i anatomická specifikace místa odběru respektive 
podmínek, za kterých byl odběr realizován  
U odběru do nádobek BACTEC nutno vyznačit na žádanku, jaká nádobka byla použita! 
 

 požadovaná vyšetření  
BAKTERIOLOGIE: prvotně je nutno vyznačit, zda je požadována klasická kultivace či nikoli 

při volbě „klasická kultivace nepožadována“ bude vyšetření provedeno pouze dle 
dále označených vyšetření (PCR, stanovení antigenu, selektivní kultivace apod.) 

  SEROLOGIE: zaškrtávací políčka lze využít k přesnému sdělení požadavku 
   Tam, kde je možno požadovat vyšetření STATIM, je označení písmenem „S“ 

MYKOBAKTERIOLOGIE: má samostatnou žádanku, je-li požadována i klasická kultivace, 
 je nutno dodat 2 částky materiálu! 

 Žádanku lze použít i pro objednání sérologického vyšetření, včetně vyš. T-SPOT a 
QuantiFERONU – návod pro odběr a transport je popsán na rubu žádanky 

PARAZITOLOGIE: má samostatnou papírovou žádanku… 
 

 zadání data a času odběru (povinný údaj) 
 

Bez požadavkového listu nelze dodaný materiál zpracovat. 
Žádanka musí být vyplněna čitelně a nesmí být poškozená ani potřísněná biologickým materiálem. 
Znehodnocená žádanka nebo absence některých podstatných informací může být důvodem odmítnutí 
materiálu. (viz D-02 Kriteria přijetí nebo odmítnutí vzorku). 
 
Žádanka by měla být při transportu oddělena od biologického materiálu tak, aby nedošlo k její kontaminaci. 
 
Postup při dodání neúplných údajů na žádance či jejich neshodě s identifikací na dodaném materiálu je 
popsán v kapitole D-03 Postupy při nesprávné identifikaci vzorku 
 
 
 

 C - 03 Požadavky na urgentní vyšetření 
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Klasické mikrobiologické vyšetření ve většině případů nelze urychlit, protože je závislé na pomnožení 
bakteriálních agens (čas dostupnosti výsledku je uveden u podrobného popisu mikrobiologických vyšetření 
v kapitole F4 této laboratorní příručky) 

 
Kdy lze požadovat urgentní vyšetření: 
 

Ve specifických případech je ale možno požadovat rychlé provedení a sdělení alespoň dílčího 
výsledku telefonicky (např. přímá mikroskopie). Některé metody lze provést na žádost okamžitě po 
přijetí. V kapitole F-03 Seznam vyšetření s popisem  a v příloze LP I-01 Tabulkový přehled 
vyšetření  jsou vyjmenována ta vyšetření, u kterých lze výsledek uspíšit. 
 
Pokud chce žadatel tuto možnost využít, je nutno na žádanku uvést slovo „STATIM“. Zároveň prosíme 
především pro tyto urgentní vzorky uvést na žádance čitelně jméno požadujícího lékaře a platný telefonický 
kontakt pro hlášení výsledku. Vyšetření v režimu STATIM laboratoř poskytuje pouze v době, kdy je na 
pracovišti přítomen VŠ (viz kap. B – Informace o laboratoři) 
 
U sérologických a genetických metod je harmonogram vyšetření plánován předem dle počtu vzorků a 
s ohledem na organizační a ekonomické faktory. V urgentních případech doporučujeme osobní domluvu, na 
základě které je možno např. přednostní zařazením vzorku. 
 
 

C - 04 Dodatečné požadavky na vyšetření 
 

V odůvodněných případech lze přiobjednat vyšetření z předem zaslaného biologického materiálu. 
Laboratoř takový požadavek může přijmout pouze v případě, že obdržela materiál v dostatečném množství, 
odběr byl proveden pro doobjednané vyšetření vhodným způsobem a pokud dosud nedošlo ke zpracování 
vzorku, které další vyšetření znemožní (např. materiál na TBC po zpracování NELZE vyšetřit na přítomnost 
nespecifické flóry). 
 
Dodatečný požadavek doporučujeme sdělit ihned telefonicky s tím, že pracovníci laboratoře doplní 
požadavek na papírovou žádanku s vyznačením: kdo objednal, kdy objednal (datum a čas) a kdo požadavek 
v laboratoři přijal. 
Při takovém dodatečném doobjednání vyšetření je ale vždy nutno dodat řádně vyplněnou žádanku 
s poznámkou, že se jedná o doobjednávku k dříve zaslanému materiálu. 
 
 

 C - 05 Odběr vzorku  
 

Doporučený obecný postup k odběru vzorků na mikrobiologické vyšetření 
 
- odběr musí být proveden ve správnou dobu, pokud možno před začátkem ATB léčby, 
  u pacientů léčených je vhodné na 1 – 3 dny vysadit antibiotickou léčbu, odebrat nový vzorek a pak   
  testovat znovu citlivost původce na ATB, 
 
- odběr musí být ze správného místa (např. z okraje rány, z tonsil u výtěru z krku, atd.), 
 
- odběr musí být proveden do vhodných sterilních odběrových souprav, řádně označených 

- vzorek pro bakteriologickou analýzu musí být odebrán správným způsobem tak, aby nedošlo k druhotné 
kontaminaci nebo jinému znehodnocení. 

 
- je třeba vhodně zvolit i diagnostickou metodu – liší se citlivostí a specificitou 
 
- způsob odběru, podmínky při skladování vzorků a včasnost jejich transportu do laboratoře mohou 

významně ovlivnit výsledek vyšetření. Není-li možné dodat vzorek do laboratoře ihned, je vhodné použít 
transportního média (např. Amies).  
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- důležitý je popis vzorku (štítek vzorku musí obsahovat druh materiál a identifikaci pacienta), popis 
provedeme před vlastním odběrem! 

 
- vzorky musí být skladovány dle doporučených podmínek. Obecně platí, že vzorky ke kultivačnímu 

vyšetření se skladují při pokojové teplotě s výjimkou močí. Vzorky pro vyšetření PCR se skladují 
v chladničkové teplotě. Pokud bude kultivační a molekulárně-genetické vyšetření prováděno z jednoho 
vzorku, pak je lépe uchovat vzorky v pokojové teplotě.  

 
- laboratoř poskytuje konzultace k diagnostické rozvaze při volbě vyšetření a k odběru vzorku 
 
 

Popis odběrových souprav na konkrétní vyšetření 
 
je uveden v kapitole C-06 Používaný odběrový systém 
 

METODIKA ODBĚRU konkrétního bologického materiálu  
 
je v kapitole  G- Metodika odběru biol. materiálu 
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C-6 Používaný odběrový systém  

 

ODBĚROVÉ SOUPRAVY – přehled nejpoužívanějších: 

 

 

 
Zkumavka 10ml, sterilní, zátka, štítek. 
 
 

Použití: K odběru moče, hnisu a mozkomíšního moku. Po 
odběru dodat co nejrychleji do laboratoře, nejlépe do 2 
hodin (moč event. uchovávat při 4°C). Mozkomíšní mok 
nechladit! 

 
N

1 

 

 
Univerzální kontejner, 25ml, sterilní. 
 
 

Použití: K odběru moče a sputa. Po odběru dodat co 
nejrychleji do laboratoře, nejlépe do 2 hodin (event. 
uchovávat při 4°C). 

 
N

2 

 

 
Kontejner s lopatičkou. 

 
Použití: K odběru stolice. Po odběru dodat co nejrychleji 
do laboratoře, nejlépe do 2 hodin (event. uchovávat při 
4°C). Nechladit při speciálních vyšetřeních. 

 
N

3 

 

 
Výtěrový tampon, sterilní, Amies transportní půda, 
plastová tyčinka. 
 
 

Použití: Ke stěrům z ran, možno provést mikroskopický 
preparát. Dodat do laboratoře do 48 hodin po odběru, 
uchovávat při pokojové teplotě. 

 
T

M
3 

 

 
Výtěrový tampon, sterilní, Amies transportní půda s 
aktivním uhlím, plastová tyčinka. 

 
Použití: K výtěrům z krku, nosu, ucha, oka, rekta, 
vaginy, ran. Dodat do laboratoře do 48 hodin po odběru, 
uchovávat při pokojové teplotě. 

 
T

M
4 

 

 
Výtěrový tampon, sterilní, Amies transportní půda s 
aktivním uhlím, hliníková tyčinka, ve zkumavce. 
 
 

Použití: K výtěrům z těžko dostupných míst (ucho, oko, 
nos). Dodat do laboratoře do 48 hodin po odběru, 
uchovávat při pokojové teplotě. 

 
T

M
5 



 

 

 
Výtěrový tampon, sterilní, plastová tyčinka, ve zkumavce, 
suchý. 
 
 

Použití: Vhodný k běžným výtěrům . Dodat do laboratoře a 
zpracovat do 2 hodin po odběru. 

 
T

1 

 

 
Výtěrový tampon, sterilní, hliníková tyčinka, ve zkumavce, 
suchý. 
 
 

Použití: K výtěrům z těžko dostupných míst (ucho, oko, 
nos). Dodat do laboratoře do 2 hodin po odběru, 
uchovávat při pokojové teplotě. 

 
T

2 

 

 

Odběrová souprava pro urogenitální výtěry k průkazu 
Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoeae, 
Mycoplasma genitalium pomocí PCR 

Výtěrový tampon – dacronový nebo „flocked swab“, případně 
„cytobrush“, transport na sucho 
 

Vyšetření moče – kontejner 

Médium pro kultivaci trichomonád - zkumavka 

 
T

3 

 

 
Sada půd pro kultivaci STI  - k vyzvednutí na OKM  
(Endova půda, krevní agar, půdy pro záchyt Neisseria 
gonorrhoeae a Gardnerella vaginalis, Sabourodův agar, 
médium pro odběr urogenitálních mykoplasmat, podložní skla 
pro 2 nátěry k mikroskopii, dacronový tampon) 
 
Použití: inokulace půd bezprostředně po odběru, zvýšení 
záchytnosti růstově náročných agens 

 

 
S

T
I 

 

 

 
injekční stříkačka uzavřená „combi zátkou“ 

 
Použití: odběr na anaerobní kultivaci 

 
A

N
2 



 

 
Speciální transportní médium 

(dodává OKM) 
 

Použití: vyšetření urogenitálních mycoplasmat (Mycoplasma 
hominid, Ureaplasma urealyticum) 

 
M

U 

 

 
Hemokultivační nádobky BACTEC 

 
Použití: hemokultury a kultivace primárně sterilních materiálů 
v automatickém systému BACTEC 

 
OKM dodává:  HEMO Bactec 
AE hemokultivační lahvička BD BACTEC PLUS+Aerobic/F  
ANA hemokultivační lahvička BD BACTEC Lytic 10 

Anaerobic/F  
PED hemokultivační lahvička BD BACTEC PEDS PLUS/F 

 
H

E 

 

 
zkumavky pro odběr srážlivé krve (např. Vacuette s červeným 
uzávěrem) – separační gel bez dalších přísad 

 
použití: krev na serologická vyšetření 

 
S

E
R 

 

 
odběrová souprava 3 speciálních zkumavek pro vyšetření  
QuantiFERON-TB Gold IT (dodává OKM) 

 

Použití: Krev pacienta nutno nabrat v objemu po 
rysku. Obsah zkumavek s krví řádně promíchat! 
Skladovat při pokojové teplotě ve vertikální poloze a 
do 16 hodin dodat do laboratoře 

 
 

 
Q

F 

 
Laboratoř poskytuje tyto odběrové soupravy: 

- speciální transportní půdu pro vyšetření na kampylobaktery 
- odběrovou soupravu pro vyšetření ureaplasmat a mycoplasmat 
- odběrový set pro vyšetření Quantiferonu 
- sadu kultivačních půd pro odběr na GO 
- odběrové set pro vyšetření PCR (chlamydie, GO, HPV) – je odlišný pro odběr z cervixu a pro výtěry 

z uretry a oka 
- hemokultivační nádobky do automatického systému Bactec  
- po dohodě je možno dodat odběrovku pro odběru na roupy (slep na sklíčku) 
- rychlotesty na stanovení antigenu pro dg malárie 

Laboratoř přijme materiál i v jiných než výše uvedených odběrových soupravách, za výběr vhodné nádobky 
(sterilita) v tomto případě odpovídá klient  



  

 C - 07 Identifikace pacienta na žádance a označení vzorku  
 

U všech primárních vzorků musí existovat návaznost na identifikovaného jedince prostřednictvím 
požadavkového listu. Primární vzorky postrádající správnou identifikaci nesmí být laboratoří přijaty nebo 
zpracovávány. 

 
Popis žádanky a způsobu vyplňování je v kapitole  C-02 Požadavkové listy (žádanky) 
 
Při neúplné žádance  nebo při neúplně označeném vzorku materiálu je postupováno dle pokynů v kapitole  
D-03 Postupy při nesprávné identifikaci vzorku 
 
 

 C - 08 Základní informace k bezpečnosti při práci se vzorky  
 

Obecné zásady strategie bezpečnosti práce s biologickým materiálem jsou obsaženy ve Vyhlášce 
Ministerstva zdravotnictví č. 195/2005 Sb., kterou se upravují podmínky předcházení vzniku a šíření 
infekčních onemocnění a hygienické požadavky na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče.  
  
Na základě této směrnice 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,  doporučujeme  transportovat vzorky a žádanky odděleně ! 
 
- vzorky od pacientů s přenosným virovým onemocněním či multirezistentní nosokomiální nákazou mají být 
viditelně označeny,  
 
- vzorky jsou přepravovány v uzavřených zkumavkách, které jsou vloženy do stojánku nebo přepravního 
kontejneru tak, aby během přepravy vzorku do laboratoře nemohlo dojít k rozlití, potřísnění biologickým 
materiálem nebo jinému znehodnocení vzorku.  
  
OKM je povinno tyto pokyny aplikovat v plném rozsahu.  
 
 

 C - 09 Informace k dopravě vzorků  
 
Transport vzorků biologického materiálu  popisuje nemocniční standard O26 Odběr biologického materiálu 

 
Transport extramurálních vzorků zajišťuje organizace, kterou volí žadatel vyšetření. Dopravce ručí za jemu 
svěřené vzorky a je taktéž zmocněn přebírat výsledkové listy.  
Podmínky transportu obecně nejsou laboratoří sledovány. Pouze při důvodném podezření na nedodržení 
doporučených podmínek transportu je tato skutečnost zaznamenána jako neshoda a její popis bude součástí 
výsledkového listu 
 

Biologický materiál nelze zasílat poštou.  
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 D - 01 Příjem žádanek a vzorků 
 

Pravidla pro příjem materiálu na oddělení klinické mikrobiologie jsou zpracována v interní Směrnici pro 
příjem materiálu. 

 
Příjem materiálu do laboratoře je realizován na jediném místě (Centrální příjem Pavilonu 8), které je řádně 
označeno a opatřeno zvonkem pro přivolání personálu. 
 
S výjimkou hromadného nemocničního svozu je laboratorní pracovník povinen za přítomnosti osoby, která 
s materiálem přišla, na místě zkontrolovat shodu identifikace na žádance s označením materiálu. 
 
Laboratoř je povinna monitorovat čas uplynulý od odběru do zpracování vzorku. Uvedení času odběru na 
požadavkovém listu je povinné! Proto je po přijetí do laboratoře na zadní stranu žádanky vyznačen datum a 
čas příjmu vzorku do laboratoře. V případě, že charakter vyšetření vyžaduje dodání materiálu v časovém 
limitu kratším než 24 hodin, bude eventuální nedodržení uvedeno jako neshoda ve výsledkovém listu a je je 
třeba zohlednit v hodnocení validity výsledku vyšetření.  
 
 

 D - 02 Kritéria pro přijetí nebo odmítnutí vadných primárních vzorků 
 
 

Důvody odmítnutí vzorků nebo vyšetření: 

 
 Odběrové nádoby z vnější strany nebo žádanky jsou potřísněny biologickým materiálem, hrozí 

jednak nebezpečí kontaminace vzorků navzájem nebo je ohrožena bezpečnost pracovníka OKM. 
 

- Situaci je nutno popsat v knize odmítnutých vzorků, do LIS se tyto vzorky nezapisují. 
Pokud je to možné, je třeba odesílateli telefonicky oznámit, že vzorky byly odmítnuty. 

 
 
 Nádoba s biologickým materiálem není označena jménem pacienta nebo se jméno pacienta 

neshoduje s dodanou žádankou 
 

- Laboratoř buďto vzorek vrátí anebo oznámí tuto skutečnost odesílajícímu oddělení a poskytne možnost 
chybu opravit. Konkrétní postup viz  D-03 Postupy při nesprávné identifikaci vzorku 

 
 
 Odmítnout provedení vyšetření má laboratoř právo též v případě, že na žádance chybí nebo jsou 

nečitelné základní údaje pro styk se zdravotní pojišťovnou (číslo pojištěnce, příjmení a jméno, typ 
zdravotní pojišťovny, identifikace lékaře nebo pracoviště, základní diagnóza). 

 
- Chybějící jméno lékaře u žadatelů z NNB - do výkazu bude uvedeno jméno primáře požadujícího 

oddělení 
 

- Chybějící diagnóza – bude doplněna jako Z039 
 

- Ve všech ostatních případech se laboratoř se pokusí dotazem chybějící údaje doplnit a do LIS pak bude 
zaznamenán zdroj doplněné informace. Pokud se nepodaří informace získat ani na základě dotazu 
na oddělení, tyto materiály budou zapsány v LIS alespoň s neúplnými údaji, vyšetření bude 
provedeno, ale výsledek nebude vydán. 

 
 
 Odmítnout vyšetření lze v případě jasného významného nedodržení preanalytických podmínek 

odběru a transportu, při nedostatečném množství biologického materiálu 
 

 D – Preanalytické procesy v laboratoři 
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- Provedení vyšetření z takového nekvalitního odběru by mohlo významně zkreslit výsledky vyšetření a 
negativně ovlivnit následné terapeutické postupy. 

 
Zpráva o neprovedeném vyšetření nebo některé jeho součásti bude uvedena na výsledkovém listu 

společně s důvodem tohoto postupu.  
 
 

 D - 03 Postupy při nesprávné identifikaci vzorku nebo žádanky  
 
Nádoba s biologickým materiálem není označena jménem pacienta nebo se jméno pacienta 
neshoduje s dodanou žádankou 

 
- Neoznačené nebo neshodně označené vzorky budou vráceny zpět na klinické oddělení. Skutečnost je vždy 

telefonicky oznámena odesílajícímu oddělení a pracovník odpovědný za odběr primárního vzorku se 
po domluvě se osobně dostaví, vzorek převezme a dodá následně řádně označený. 

 
- Pokud se jedná o materiály tzv. „neopakovatelné“ nebo nestabilní (mozkomíšní mok, peroperační materiál 

apod.) a charakter nedostatku nebrání zahájení vyšetřování, vzorek bude zpracován, ale výsledek 
nesmí být vydán do té doby, než se osoba odpovědná za odběr primárního vzorku dostaví a 
převezme odpovědnost za identifikaci vzorku, případně za doplnění chybějících údajů. Zároveň 
s doplněním  je zaznamenána identifikace odpovědné osoby, která toto doplnění učinila a bude 
vyžadován její podpis. 

 
  

 D - 04 Vyšetřování smluvními laboratořemi 
 
Laboratoř nespolupracuje s žádnou smluvní laboratoří. Konfirmaci vyšetření zajišťuje v Národních 
referenčních laboratořích SZÚ. Pokud je výjimečně nutno domluvit vyšetření mimo NNB, je toto řešeno 
individuálně.    

 
Státní zdravotní ústav – referenční pracoviště CEM (Centrum epidemiologie a mikrobiologie) 
 

náplní činnosti těchto laboratoří je referenční a konzultační funkce 
Tato pracoviště zajišťují specializovanou a metodicky náročnou identifikaci bakteriálních izolátů 
zachycených v terénu a analyzují odborné informace na celorepublikové úrovni.  
 
pravidelná spolupráce: 

NRL pro chlamydie 
- konfirmace sér pozitivních v luetických testech 
- dotestování vzorků pozitivních na přítomnost Chlamydia trachomatis metodou PCR  při suspekci na  
lymphogranuloma venerum 
 
NRL pro meningokokové nákazy 

 - určení sérotypu Neisseria meningitidis 
 

NRL pro mykobaktérie 
- vyšetření citlivosti na antituberkulotika u mykobakteriálních kmenů zaslaných z OKM 
 
NRL pro střevní parazitózy 
- konfirmace nálezů, zástup v nepřítomnosti parazitologa 
 

 
Veškeré materiály zaslané do smluvních laboratoří jsou evidovány v LIS. Na výsledkovém listu je oznámeno, 
že vzorek byl do smluvní laboratoře zaslán. Po dodání výsledků jsou kopie předány žadateli, originály 
výsledků jsou uloženy na OKM. Pokud je výsledek ze smluvní laboratoře přepsán do LIS, je na výsledku 
uvedeno, která vyšetření provedla smluvní laboratoř. 
 
 

http://www.szu.cz/narodni-referencni-laborator-pro-chlamydie
http://www.szu.cz/narodni-referencni-laborator-pro-meningokokove-nakazy
http://www.szu.cz/narodni-referencni-laborator-pro-mykobakterie
http://www.zuusti.cz/sluzby/klinicke-laboratore/parazitologie-mykologie-mykobakteriologie/


 

 

 E - 01 Hlášení výsledků v kritických intervalech 
 
V indikovaných případech, stanovených níže uvedeným výčtem laboratoř hlásí nález okamžitě po zjištění. O 
hlášení je proveden záznam do LIS, kde je uvedeno, komu byla informace sdělena.  

 
Výčet kritických nálezů:  
 

• mikroskopie pozitivní hemokultury BACTEC 
 

• mikroskopie mozkomíšního moku 
 

• mikroskopický nález klostridií v materiálu 
 

• mikroskopický nález suspektní kapavky 
 

• mikroskopický nález acidorezistentních tyčinek (+ zasíláme předběžný výsledek) 
 

• pozitivita testu na přítomnost Clostridium difficile ve stolici (antigen nebo toxin) 
 

• průkazu antigenu Legionella pneumphilla v moči 
 

• průkazu antigenu Streptococcus pneumoniae v moči nebo v mozkomíšním moku 
 

• kultivační nález Salmonella sp. 

 
• kultivační nález Campylobacter sp. 

 
• kultivační nález Shigella sp. 

 
• kultivační nález enteropatogeních kmenů E.coli 

 
• kultivační nález MRSA (methicilin rezistentní Staphylococcus aureus) 

 
• kultivační nález Neisseria gonorrhoeae 

 
• kultivační nález Mycobacterium sp (+ zasíláme předběžný výsledek) 

 
• pozitivita zrychlené kultivace na TBC v systému MGIT (+ zasíláme předběžný výsledek) 

 
• pozitivita testu PCR na mykobakteria (+ zasíláme předběžný výsledek) 

 
• pozitivita luetických testů 

 
• výsledek vyšetření PCT (prokalcitoninu) 

 
• pozitivní vyšetření na malárii 

 
 
 
Tištěný předběžný výsledek vyšetření zasíláme pouze extramurálním žadatelům v těch případech, kdy 
konečný výsledek bude k dispozici za déle než 7 dní.  

E – Vydávání výsledků a komunikace s laboratoří  



 

E - 02 Informace o formách vydávání výsledků  
 
 

Výsledky jsou vydávány po ukončení vyšetření.  
Pokud je v průběhu vyšetření zjištěn významný nález, je tento ohlášen ošetřujícímu lékaři a na vyžádání 
anebo v případě, že konečný výsledek bude připraven za delší dobu než 1 týden, je odeslán výsledek 
předběžný. 
 
 
Formy výsledků: 
 
Elektronické výsledky jsou odesílány ve formátu textového souboru do chorobopisu nemocničního 
systému UNIS. Odeslání konečného výsledku je provedeno zároveň s jeho tiskem. V odůvodněných 
případech nebo na žádost žadatele jsou před ukončením vyšetřováním odesílány elektronicky předběžné 
výsledky, které jsou jako předběžné jasně označeny 
 
V tištěné podobě jsou výsledky vloženy podle oddělení do jednotlivých schránek na Centrálním příjmu 
Pavilonu 8, odkud si je vyzvedávají pověření pracovníci klinických oddělení. Tištěné výsledky jsou 
autorizovány podpisem mikrobiologa a v této podobě jsou nadřazeny výsledkům elektronickým 
(neautorizovaným) 
 
Telefonicky jsou výsledky sděleny pouze ošetřujícímu personálu, který zná rodné číslo pacienta. U 
individuálně hlášených výsledků, nebo pokud je dotazovatel na sumární výsledky pacientů určitého oddělení 
pracovníkovi OKM  neznámý, je tazatel požádán o telefonní linku, na kterou voláme zpět. Do LIS je pak 
zaznamenáno, komu a na kterou telefonní linku byl výsledek sdělen.  
Nezdravotnickému personálu se výsledky telefonicky nesdělují.  
 
 

 E - 03 Vydávání výsledků přímo pacientům 

 

Telefonicky se přímo pacientům – nezdravotníkům výsledky zásadně nesdělují. 

 
V papírové formě je možno vydat výsledek přímo pacientovi, pokud  tento prokáže svou totožnost. Podobně 
výsledky dítěte je možno vydat rodičům, pokud prokáží svou totožnost. Výsledky jsou předány v zalepené 
obálce. Na OKM je ponechána kopie výsledku s podpisem osoby, která originál převzala.   
 

E - 04 Vydávání výsledků vyšetření smluvních laboratoří 

 
Pokud je třeba poslat vzorek k dovyšetření nebo konfirmaci do smluvní laboratoře, je žadateli odeslán 
předběžný výsledek s komentářem, proč a kam byl vzorek zaslán. Jakmile výsledek přijde, doplňujeme jej 
do LIS, náš výsledkový list uzavíráme a konečný výsledek s náležitým komentářem odesíláme žadateli 
zároveň s kopií výsledku ze smluvní laboratoře. 
  

 E - 05 Změny výsledků a nálezů 
 

Dojde-li ke změně u již uzavřeného výsledku, např. došlo-li omylem k předčasnému odeslání neukončeného 
vyšetření, musí být tato změna řádně zdokumentována a autorizována pracovníkem, který změnu provedl. 

 
V případě, že byl výsledek již odeslán žadateli, je vypraven opravný výsledek s vyznačením změny, datem a 
autorizací opravy. Systém UNIS neumožňuje opravu výsledků v chorobopisu, proto je oprava oznámena 
vždy telefonicky a do sítě je odeslán komentovaný výsledek s oznámením chyby. 
 

V LIS OKM je automaticky uchován každý zásah do záznamů o vyšetření, včetně data, přesného času a 
označením pracovníka, který zásah provedl.  

 
 



 E - 06 Intervaly od dodání vzorku k vydání výsledku  
 
Interval od zpracování vzorku materiálu do uzavření výsledku vyšetření se v mikrobiologii velmi liší 
v závislosti na druhu vyšetření a volbě použité metody. Doba odezvy se tak může lišit od desítek minut 
(stanovení antigenu, mikroskopické vyšetření, detekce protilátek v automatickém analyzátoru) až po řadu 
týdnů (9 týdnů u klasické kultivace na TBC) 
 
Jednotlivé doby odezvy jsou uvedeny v seznamu vyšetření  F-03 Seznam vyšetření s popisem a přehledně 
v Příloze LP I-01 Tabulkový přehled vyšetření 
 
U sérologických a molekulárně biologických metod je vyšetření prováděno v intervalech závislých na počtu  
objednaných vzorků z důvodu organizace práce a ekonomizace provozu. 
V případě urgentního vyšetření doporučujeme individuální domluvu.  
 
 

 E - 07 Konzultační činnost laboratoře 
 
Konzultace k indikaci mikrobiologických vyšetření, způsobu odběru a volbě odběrové soupravy poskytují 
pracovníci OKM na kontaktních číslech  2323,  2524,  2452,  2416  a dalších. 

 
Konzultace k antibiotické terapii poskytuje primář oddělení, zástupce primáře, případně další lékaři OKM na 
tel. 2619 (pracovna primáře),  2452 (atb středisko),  2413,  2517 
 
Mimo pracovní dobu VŠ je možno využít konzultace na tel. čísle 737 214 298, event.. 604 951 572 
 
O konzultaci je provede dohledatelný záznam do LIS   
 
 

 E - 08 Způsob řešení stížností 
 
Případné stížnosti nebo připomínky týkající se činnosti OKM je třeba doručit písemně, telefonicky nebo e-
mailem do rukou primáře oddělení anebo vrchní laborantky 
 

Stížnost bude dle vnitřních pravidel oddělení posouzena na poradě vedení laboratoře, bude o tom proveden  
zápis a v případě oprávněné stížnosti navrženo nápravné patření. O návrhu opatření a jeho realizaci bude 
stěžovatel informován.  
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E - 09 Úhrada vyšetření samoplátci  
 

  

- 09 Úhrada vyšetření samoplátci  
  

1. Samoplátce - fyzická osoba 
 
Za samoplátce považujeme pacienta, který je pojištěn u zdravotní pojišťovny, a který požaduje provedení 
vyšetření bez ordinace lékaře, nebo nad rámec vyšetření požadovaných lékařem, případně jde o vyšetření, 
které není v dané souvislosti hrazeno zdravotní pojišťovnou. 
 
Pacient dopraví odebraný biologický materiál s požadavkovým listem do laboratoře, případně je 
požadavkový list vystaven na místě. Pacientovi bude sdělena orientační cena vyšetření. V domluveném 
termínu si samoplátce přijde vyzvednout výsledek, který mu bude vydán po zaplacení ceny vyšetření 
v pokladně Nemocnice Na Bulovce. 
 

Ceník vybraných vyšetření 
Celková cena za vyšetření vychází z aktuálně platného Sazebníku zdravotních výkonů MZČR, přičemž je 
použita kalkulace pro občany ČR a EU: 1 bod=1,12 Kč,  mimo EU: 1 bod=3 Kč 
 
Orientační ceník - aktualizace ceníku k 1.12.2015 
 

Vyšetření Body 

Sérologie 
 

RRR 89 

TPHA 41 

ASLO 104 

Latex (revmatoidní faktor) 53 

Infekční mononukleóza - heterofilní protilátky (PB test)  73 

  spec. protilátky (VCA-IgM, VCA/EA-IgG, EBNA-IgG) 1 477 

Listerie - protilátky 90 

Legionella pneumophilla - protilátky IgG a IgM 990 

Borrelióza IgG,IgM (ELISA) 990 

Borrelióza IgG,IgM (Westernblot) 1 924 

Brucella-protilátky  127 

Tularemie - protilátky 90 

Pertusse - protilátky IgG, IgA a protilátky proti PT IgG, IgA 1 964 

Toxoplasmóza celk.protil. KFR a 4xELISA (IgG, IgM, IgA, IgE) 2 148 

Toxoplasmóza protil. screening 2xELISA (IgG, IgM) 990 

Mykotické antigeny - kandidy (ELISA) 503 

Mykotické antigeny - aspergily (ELISA) 503 

Mykotické antigeny – kryptokoky (ICHR) 503 

Mykotické protilátky - kandidy (hemaglutinace) 98 

Mykotické protilátky - aspergily (hemaglutinace) 98 

Helicobacter protilátky -  ELISA IgG + IgA 990 

Helicobacter protilátky IgG, IgA (westernblot) 1940 

Helicobacter pylori - antigen ve stolici 491 

TBC - QuantiFERON-TB Gold  (test na latentní TBC) 1 232 

TBC - T-SPOT (test na latentní TBC) 1 200 

TBC protilátky 503 



Widalova reakce (rozšířená řada) 386 

Widalova reakce jen Vi anti. 53 

Salmonelly - protilátky (základní řada) 238 

Yersinia enterocolitica - protilátky (mikroagl.) 127 

Legionella - protilátky (ELISA) 990 

Prokalcitonin kvantitativně (ELISA) 503 

Anti tetanický toxin (ELISA) 503 

 

 

Bakteriologie 
 

Tonsily, nos, ucho - výtěr 187 

Oko - výtěr 319 

Sputum 748 

Sputum kvantitativně 990 

Aspirát, BAL 528 

Výtěr, stěr, katetr, dren 484 

Hnis, sekret, punktát (tj.tekuté materiály) 440 

          dtto + anaerobní kultivace 660 

kultivace se zaměřením na mykózy 231 

GO kultivace (včetně preparátu) 220 

Gyn.materiál (fluor, pl. Voda) 440 

Vagino-rektální výtěr - screening Str.sk. B ("GBS") 125 

Gyn.materiál - anaerobně (DANA) 1 100 

Kultivace se zaměřením na trichomonády 113 

Chlamydia trachomatis - PCR 1 169 

Neisseria gonorrhoeae - PCR 1 169 

Neisseria gonorrhoeae + Chlamydia trachomatis - PCR GenExpert 2 338 

HPV (papillomaviry) - PCR 2 338 

PCR – Mycoplasma genitalium- PCR 1 169 

Borrelia sp.- PCR 1 169 

Respirační patogeny (CAP – komunitní pneumonie) - PCR 3 507 

Bordetella pertussis, B.parapertussis - PCR 2 338 

TBC vyšetření 363 

Identifikace TBC kmene a stanovení citlivosti 2 750 

TBC - PCR 1 169 

TBC zrychlené kultivace metodou MGIT 380 

TBC - identifikace gen.metodou 519 

Vyš.na mykoplasma, ureaplasma 496 

MOP 65 

Moč 110 

Žluč 484 

Likvor 550 

Hemokultivace 550 

Kultivace prim.sterilnách mater. v aut.systému BACTEC 825 

Kultivace na kvasinky 116 

Mikroskop.vyšetření - nátěr na sklíčku 66 

Biopsie - mikrosk.vyšetření Helicobactera (1 částka) 66 

Stolice - standartní vyšetření 456 



Campylobacter sp. – selektivní kultivace 220 

Vibrio cholerae – selektivní kultivace 132 

Clostridium difficile toxin AB (ELISA) 1 099 

Clostridium difficile kultivačně 223 

Clostridium difficile PCR - GenExpert 1 169 

Enterální viry ze stolice (enteroviry, adenoviry, rotaviry) – detekce antigenu 1 510 

Bakteriální vakcína - příprava 1 540 

Vyšetření na přítomnost MRSA 160 

Baktericidie séra 517 

Aglutinace s vlastním kmenem 296 

Legionella sp. - antigen v moči 491 

Pneumokok - průkaz antigenu v tekutém materiálu 491 

 

Mykologie  

Kultivace na slizniční a systémové mykózy 500 

Kultivace na dermatomykózy 500 

Parazitologie 
 

Parazitologické vyšetření stolice (1 vzorek) 500 

Roupy – mikroskopie 40 

Leishmanie protilátky (hemaglutinace) 280 

Malárie – rychlý průkaz a mikroskopie 660 

Mikroskopie materiálu (babesiosa a filarióza z krve, trypanosomosa z krve a 
likvoru, echinokoky z BAL, cryptosporidia ze stolice, amoeby z likvoru, 
leishmanie z vředu nebo abscesu, svrab ze seškrabu) 

500 

Pneumocysty – PCR a mikroskopie 1 368 

Entamoeba histolytica - PCR 1 368 

Schistosomy – mikroskopie z moči 70 

Identifikace objektu 30 

 

 
 
 

1. Cizinci a samoplátci hospitalizovaní 
 
Cizincům, smluvním pojištěncům a samoplátcům hospitalizovaným v nemocnici jsou mikrobiologická 
vyšetření účtována na základě měsíčního výkazu Oddělením zdravotních pojišťoven, které si na OKM 
podklady pro vyúčtování aktivně vyžádá. 



  

 
 
 

 F - 01 Abecední seznam vyšetření 
 

vyšetření metoda 

Actinomycety  kultivace selektivní 

Aglutinace s vlastním kmenem průkaz tvorby protilátek 

Adenoviry – antigen ze stolice metodou ICHR 

Amoeby v mozkomíšním moku - Naegleria fowleri mikroskopicky, kultivačně 

Anaeroby kultivace selektivní 

ASLO - antistreptolysin O metodou neutralizačního testu 

Aspergillus sp. antigenémie metodou ELISA 

Aspergillus sp. protilátky metodou aglutinace 

Atypická mykobakteria  kultivace selektivní 

Babesiosa – detekce z krve mikroskopicky 

BACTEC  kultivace v automatickém systému  

Baktericidie séra metodou aglutinace 

Bordetella sp.  kultivace selektivní 

Bordetella sp.  
metodou PCR + hybridizace na na 

membráně 

Bordetella sp. - protilátky metodou ELISA, konfirmace WB 

Borrelia sp. metodou RT PCR 

Borrelia sp. - protilátky metodou ELFA, konfirmace WB 

Brucellóza protilátky metodou aglutinace 

Campylobacter sp.  kultivace selektivní 

Candida sp. antigenémie metodou ELISA 

Candida sp. protilátky metodou aglutinace 

CAP (Community Acquired Pneumonia) detekce nejčastějších 

původců  

metodou PCR + hybridizace na na 

membráně 

Clostridium difficile  kultivace selektivní 

Clostridium difficile - antigen a toxin metodou ICHR+ ELFA 

Clostridium perfringens - mikroskopicky z nátěru na sklíčku 

Cryptococcus sp. - protilátky metodou precipitace 

Cryptosporidia a microsporidia mkroskopicky 

EBV sérologie  - heterofilní protilátky (Paul-Bunnell test) a 
specifické protilátky  

metodou ICHR 

Echinokokosa mikroskopicky 

Entamoeba histolytica metodou PCR 

Enterobióza – Roup dětský mikroskopie z lepící pásky 

Enteroviry – antigen ze stolice metodou ICHR 

Filarióza – detekce z krve mikroskopicky 

Francisella tularensis - protilátky metodou aglutinace 

 F – Nabídka vyšetření 



GBS = Streptococcus agalactiae = beta hemol. Streptokok sk. B kultivace selektivní 

Helicobacter pylori - antigen ve stolici metodou ICHR 

Helicobacter pylori - mikroskpický průkaz z biopsie žaludku mikroskopicky 

Helicobacter pylori - protilátky metodou ELISA, konfirmace WB 

hemokultury v automatickém systému BACTEC kultivace v systému BACTEC 

HPV = Papillommaviry  
metodou PCR + hybridizace na na 

membráně 

Chlamydia trachomatis metodou RT PCR 

Infekční mononukleóza  - heterofilní protilátky (Paul-Bunnell test) a 
specifické protilátky  

metodou ICHR 

Komunitní pneumonie (CAP) - detekce nejčastějších původců 
metodou PCR + hybridizace na na 

membráně 

Kultivace klasická aerobní  

Kultivace na anaeroby kultivace selektivní 

Kultivace na střevní patogeny  kultivace klasická 

Kultivace v automatickém systému  BACTEC 

Legionella pneumoniae - antigen v moči  metodou ICHR 

Legionella sp. - protilátky ELISA 

Leishmania donovani – protilátky metodou hemaglutinace 

Leishmanie  mikroskopicky 

Listerióza  - protilátky metodou aglutinace 

Lues = syfilis - protilátky metodou RPR, TPPA 

Malárie 
detekce antigenu, mikroskopie, 

PCR 

Mikroskopický obraz poševní = MOP mikroskopicky 

MOP = mikroskopický obraz poševní mikroskopicky 

Mycobacterium sp. = TBC - kultivace kultivace selektivní 

Mycoplasma genitalium metodou RT PCR 

Mycoplasma hominis, Ureplasma urealyticum kultivace, enzymatická metoda 

Neisseria gonorhoeae kultivace selektivní 

Neisseria gonorhoeae metodou RT PCR 

Otiskový preparát  mikroskopicky 

Pneumocystosa mikroskopicky a PCR 

Parazitologické vyšetření stolice mkroskopicky 

Parazitologické vyšetření stolice po návratu z tropů mkroskopicky 

Papillommaviry = HPV 
metodou PCR + hybridizace na na 

membráně 

PCT=prokalcitonin kvantitativně metodou ELFA 

Pertusse kultivace kultivace selektivní 

Pertusse protilátky metodou ELISA 

Pneumocystosa mikroskopicky a PCR 

Prokalcitonin=PCT kvantitativně metodou ELFA 

Původci komunitních pneumonií (CAP) - detekce nejčastějších  
metodou PCR + hybridizace na na 

membráně 

QuantiFERON TB Gold IT - průkaz latentní TBC metodou ELISA 



Revmatoidní faktor metodou aglutinace 

Rotaviry – antigen ze stolice metodou ICHR 

Salmonella sp. protilátky  = WIDAL, Vi-antigen protilátky  metodou aglutinace 

Schistosomosa z moče mikroskopicky 

Streptococcus agalactiae = GBS = beta hemol. Streptokok sk. B kultivace selektivní 

Streptococcus pneumoniae - antigen v moči nebo mozkom. moku metodou ICHR 

Svrab – Sarcoptes scabiei mikroskopicky 

Syfilis = lues  protilátky metodou RPR, TPPA 

TBC  kultivace selektivní 

TBC - Mycobacterium tuberculosis complex metodou RT PCR 

TBC - protilátky metodou ICHR 

TBC latentní - QuantiFERON TB Gold IT metodou ELISA 

TBC latentní – T-SPOT TB metodou ELISPOT (po domluvě!) 

TBC zrychlená  kultivace selektivní v MGIT 

Tetanus - protilátky metodou ELISA 

Toxoplasmóza protilátky metodou KFR, ELISA 

Trichomonas vaginalis  kultivace selektivní 

Trichomonas vaginalis  mikroskopicky 

Trypanosomosa – detekce z krve, mozkomíšního moku mikroskopicky 

Tularémie protilátky metodou aglutinace 

Vi-antigen protilátky  metodou aglutinace 

Vibrio cholereae kultivace selektivní 

Vyšetření makroskopického objektu (suspektní ekto nebo 

endoparazit) identifikace parazitologem 

WIDAL - protilátky proti salmonellám metodou aglutinace 

Yersinia sp. protilátky metodou aglutinace 

 

 
Vysvětlivky: 

ICHR=imunochromatografie, rychlá metoda stanovení na membráně 

kultivace klasická=aerobní kultivace zaměřená na běžné patogeny a podmněné patogeny v daném 

materiálu 

selektivní kultivace=kultivace zaměřená pouze na vybrané agens dle specifikace  

ELFA = "Ezyme Linked Fluorescent Assay" - fluorescentní obdoba ELISA testu v analyzátoru MiniVIDAS 

ELISA = "Enzyme-Linked Immuno Sorbent Assay" - imunoenzymatická kvantitativní metoda 

mikroskopicky - mikroskopie barveného nátěru na sklíčku 

BACTEC - kultivace v automatickém systému se signalizací růstu baktérií 

aglutinace - sérologická semikvantitativní metoda 

neutralizační test - test inhibice hemolýzy 

RT PCR (Real Time Polymerase Chain Reaction)- polymerázová řetězová reakce v reálném čase 

IM test – hemaglutinační vyšetření  na přítomnost heterofilních protilátek 

metoda PCR + hybridiace na na membráně - multiplex PCR 

 



 

F - 02  Možnosti vyšetření – dg. rozvaha ve vztahu k lokalizaci 
infekce 
 
Infekce dýchací cesty 
 - výtěry z horních cest dýchacích (krku, tonsil, nosu, nosohltanu) 

- tekuté materiály: výplachy ze sinusů, příp. nosohltanu, sputum, indukované sputum, 
tracheální aspirát, bronchoalveolární laváž 

- cévky z odsávání hlenů apod.  
- hemokultury u pneumonií  
- stanovení antigenu pneumokoka v moči  
- stanovení legionelového antigenu v moči 
- sputum na stanovení původců komunitních pneumonií metodou PCR (vyšetření CAP)  
- výtěr z nosohltanu na PCR vyšetření pertusse  
- výtěr z nosohltanu na kultivaci Bordetella pertussis  
- výtěr z tonsil při podezření na záškrt 
- vyšetření sputa, BAL nebo laryngeálního výtěru na TBC  
- při susp. epiglottis je kontraindikován výtěr z krku, vhodný je odběr hemokultur 
- rychlý průkaz chřipky A-B imunochromatografií 
- kultivace cílená na plísně a kvasinky 
- pneumocystóza – vyšetření PCR 
- echinokoky z BAL 

 
Gastrointestinální systém 
 - stěr sliznice  
 - žluč, peroperační materiál, stěr z apendixu apod. 
 - stolice, výtěr z rekta – kultivace na střevní patogeny 
 - výtěr z rekta - selektivní kutivace na kampylobaktera 
 - výtěr z rekta - selektivní kultivace na choleru 
 - stolice - Clostridium difficile (antigen a toxin) 
 - Helicobacter pylori – stolice na stanovení antigenu 
 - Helicobacter pylori – biopsie žaludeční sliznice na mikroskopické vyšetření 

- kultivace cílená na plísně a kvasinky 
- stolice na parazity 
- stolice na parazity po návratu z tropů 
- stolice na enteroviry, rotaviry, adenoviry 
- perianální otisk na roupy 
 

 
Močové cesty 
 - moč 
 - urikult 
 - močová cévka 
 - schistosomóza 
 
Urogenitální systém a STI (sexuálně přenosné infekce) 
 - výtěry z uretry, vagíny, cervixu ke kultivačnímu vyšetření 

- výtěry z uretry, cervixu, rekta, krku na PCR vyšetření Neisseria gonorrhoeae, 
             Chlamydia trachomatis, Mycoplasma genitalium 
- nátěry na sklíčku ke zhodnocení MOP (mikrobní obraz poševní) a mikroskopické dg 
trichomonád 
- vyšetření urogenitálních mykoplasmat (Mycoplasma hominis, Ureaplasma urealyticum) 
- nátěr na skle pro mikroskopickou diagnostiku kapavky (výtěr z uretry, hrdla děložního) 
- exprimát prostaty 
- sperma 
- výtěr z hrdla děložního pro vyšetření HPV metodou PCR 

 - sérologie na syfilis 
 - punktát z Douglasova prostoru (anaeroby!) 
 - IUD na klasickou kultivaci a na kultivaci zaměřenou na Actinomycety 



 - selektivní kultivace na GBS (beta-hemolytické streptokoky skupiny B) 
 
Infekce krevního řečiště a systémové infekce 
 - hemokultura do hemokultivační nádobky systému BACTEC 
 - moč 
 - cévní katétr (arteriální, žilní, centrální, periferní) 
 - Aspergillus a Candida – stanovení antigenů v séru metodou ELISA 
 - při suspekci na tyfus a paratyfus je vhodné odebrat hemokulturu, výtěr z rekta, moč 

- při cestovatelské anamnéze parazitologické vyšetření – krev na malárii, filariózu, babeziózu, 
trypanosomiázu 

 
 
Nervový systém 
 - mozkomíšní mok  
 - mozkomíšní mok v hemokultivační nádobce BACTEC 
 - mozkomíšní mok na PCR vyšetření borrélií 
 - mozkomíšní mok na amoeby   
 - mozkomíšní mok na trypanosomy 
 
Hnisavé infekce, infekce ran a infekce pohybového systému 

- hnis, punktát, stěr z vředu, z defektu, z popáleniny, odpad z drenu, obsah abscesu, 
pseudocysty,  
                peroperační materiál, žluč, peritoneální výpotek atd., 
                je-li to vhodné, odebrat materál s ohledem na možnou přítomnost anaerobů !!! 
- stěry 
- otiskový preparát 
- vyjmutá kloubní náhrada nebo jiný infikovaný cizorodý materiál 
- leishmanie – seškrab z vředu, sérologie 
- svrab – seškrab z kůže 

 
Infekce oka 
 - výtěr ze spojivku nebo jiný stěr z místa infektu 
 - výtěr ze spojivky na PCR vyšetření Chlamydia trachomatis 
 - výtěr ze spojivky na PCR vyšetření Neiseria gonorrhoeae 

- vyšetření seškrabu z oka u keratitid na Acanthamoenu a mikrosporidie (po předchozí 
domluvě) 
 
Infekce ucha 
 - výtěr z vnějšího zvukovodu u infekcí zevního ucha 
 - stěr středoušního sekretu při perforovaném bubínku (spontánně nebo po paracentéze) 
 - punktát ze středouší 
 
Kožní adnexa (kožní šupiny, vlasy, vousy, nehty) 
 - vyšetření na dermatofyta 
 

u všech materiálů lze požadovat  NAVÍC nebo naopak POUZE 
  

- selektivní kultivaci na MRSA 
- selektivní kultivaci na plísně a kvasinky 
 
- vyšetření na tkáňové a slizniční mykózy 
 
- vyšetření na TBC (nutno poslat vzorek zvlášť a se samostatnou žádankou) 

- klasická kultivace 
- kultivace zrychlená v automatickém systému MGIT 
- vyšetření metodou PCR 

 
 
Sérologická diagnostika infekčních onemocnění  
 - dle nabídky na požadavkovém listu 



 

F - 03 Seznam vyšetření a podrobné info 
  
Mikrobiologická vyšetření: podrobná informace, odběr a transport vzorků, odezva laboratoře 

 
   

Kultivační vyšetření neselektivní 
 

Aerobní klasická kultivace obecně 
 
 INFO: 
Základní kultivační metoda – neselektivní vyšetření. Po přijetí materiálu do laboratoře je zvolena 
skladba kultivačních médií v závislosti na původu materiálu (tělesný systém), na požadavku klienta, 
ale také např. na diagnóze, věku pacienta, jeho stavu (gravidita), na tom, jestli jde o ambulantního 
pacienta nebo o pacienta z JIP. Z těchto důvodů jsou pro optimální zpracování materiálu a tedy 
výtěžnost kultivačního vyšetření velmi důležité informace sdělené na požadavkovém listu. Kklasické 
aerobní kultivaci je možno přidat požadavek dalšího vyšetření – např. selektivní kultivace na určitý 
bakteriální druh (Bordetela pertusis, Neisseria gonorrhoeae) nebo na skupinu bakterií (anaeroby). Při 
takovém požadavku je nutno často zohlednit specifické preanalytické požadavky (volba odběrové 
soupravy, způsob odběru, skladování, transportu). Informace jsou uvedeny u příslušného hesla dále 
v textu.  
Požadavkový list nabízí i možnost klasickou aerobní kultivaci nepožadovat v případě, kdy chce klient 
materiál vyšetřit pouze na přítomnost bakteriálního druhu nebo skupiny bakterií, anebo požaduje 
nekultivační vyšetření (molekulárně biologickou metodu, stanovení antigenu apod)  
 
ODBĚROVÁ SOUPRAVA, TRANSPORT DO LABORATOŘE: 
Pro bakteriologii platí: čím kratší doba od odběru do zpracování vzorku, tím větší výtěžnost vyšetření. 
Dalším významným faktorem, ovlivňujícím výtěžnost je ochrana vzorku před vlivem zevních podmínek 
během skladování po odběru a během transportu. Jde o především o nebezpečí vyschnutí a vliv 
teploty prostředí. Použití transportního média poskytuje kvalitnější prostředí pro přežití bakterií a 
zabezpečí vzorek tehdy, kdy není možno dodat vzorek ihned po odběru. Některé materiály není 
doporučeno před zpracováním skladovat vůbec. Respektujte prosím preanalytická doporučení u 
jednotlivých vyšetření. Preanalytickým požadavkům u neopakovatelných materiálů 
(např.peroperačnímu) nebo vyšetření se stěžejním významem pro stanovení diagnózy je třeba 
věnovat zvláště zvýšenou pozornost! 

 
ODEZVA LABORATOŘE: 
předběžný výsledek je k dispozici druhý den po dodání do laboratoře. 

 
Hemokultury 
  
INFO:  
pro hemokultivaci využíváme systém BACTEC. Odběrové lahvičky pro kultivaci hemokultur vydává 
laboratoř. Po náběru jsou lahvičky odeslány na infekční kliniku (4. patro – tel 2600, 2700, nepřetržitý 
provoz), kde jsou vloženy do automatického systému BACTEC. Přístroj je schopen detekovat nárůst 
bakterií měřením naprodukovaného CO2 v pravidelných intervalech. Jakmile je naměřena kritická 
hodnota, přístroj signalizuje pozitivitu hemokultury. Personál signalizující lavičku vyjme z přístroje, 
událost ohlásí příslušnému oddělení a odešle na mikrobiologii. 
 

ODBĚROVÁ SOUPRAVA:  
lahvičky pro systém BACTEC – lze vyzvednout v laboratoři OKM   
oddělení dodává 3 druhy hemokultivačních nádobek: 
Hemo Bactec AE hemok. lahvička BD BACTEC PLUS+Aerobic/F  (pro aerobní bakterie) 
Hemo Bactec ANA hemok. lahvička BD BACTEC Lytic 10 Anaerobic/F  (pro anaeroby a eliminaci atb) 
Hemo Bactec PED hemok. lahvička BD BACTEC PEDS PLUS/F (pro odběr menšího množství krve) 
 
ODBĚR: 
Indikace a časování odběru: viz Standardní operační postup NNB č. O22 „Hemokultury Bactec“ 



- Nejvhodnější doba pro odběr hemokultur je doba, kdy pacient má třesavku, nebo kdy mu začíná 
stoupat teplota (nikoli na vrcholu teploty). 
- Optimální počet odběrů je tři, přičemž odběry by měly být provedeny z různých žil, mezi jednotlivými 
odběry by mělo uplynout alespoň 10 minut. 
- Při podezření na infekční endokarditidu je vhodné při každém odběru vzít krev současně do aerobní i 
anaerobní nádobky; celkem by měly být vzaty 3 odběry, tj. 6 lahviček, suspekjce na endokarditidu je 
nutno vyznačit na žádanku, v těchto případech prodlužujeme kultivaci na 12 dnů!!! 
- Odběr hemokultur provádíme vždy před nasazením (nebo změnou v případě neúspěšné dosavadní 
terapie) antibiotik. Jsou-li atb již nasazena, pak odebíráme těsně před podáním dávky. 
Vlastní provedení odběru: dezinfekce gumové zátky lahvičky alkoholem, dezinfekce místa 
venepunkce – 70% alkohol, pak tamponem s iodoforem (Betadinem) koncentricky od místa 
venepunkce. Po zaschnutí již nepalpovat v místě vpichu a odebrat po 8-10 ml do každé lahvičky (do 
nádobek PED 1-2ml). Po odběru odstranit iodofor alkoholem.  
Nádobky ničím neobalujte, zátka a dno lahvičky musí zůstat volné, nepřelepujte čárový kód! 
Řádně vyplňte žádanku, především údaj o typu hemokultivační lahvičky, diagnózu, datum a čas 
odběru. Uveďte tel. linku pro sdělení předběžného výsledku. 
 Jiný materiál než krev: V případě nutnosti (není možno odeslat materiál urychleně do laboratoře) lze 
do hemokultivační nádobky odebrat i primárně sterilní materiál (mozkomíšní mok punktát z kloubu 
apod.). Je třeba vědět, že v tomto případě sice namnožíme všechna bakteriální agens, přítomná ve 
vzorku, ale ztratíme úplně informaci o kvantitativním zastoupení jednotlivých druhů a o mikroskopickou 
charakteristiku vzorku. Je proto výhodné zhotovit zčásti materiálu alespoň nátěr na sklíčko a to dodat 
následně do laboratoře. 
 
SKLADOVÁNÍ A TRANSPORT: 
Ihned odeslat na infekční oddělení k založení do přístroje, skladovat po nutnou dobu za pokojové 
teploty, nevkládat do chladničky! Nesmí být vystaveny přímému slunci a teplu, nenechávat nádobky 
na tělese ústředního topení!    
 

ODEZVA LABORATOŘE: 
Okamžitě po příjmu lahvičky signalizující pozitivitu je zhotoven mikroskopický preparát v Gramově 
barvení a mikroskopie s předběžným hodnocením nálezu je laboratoří hlášena klinickému oddělení. 
Již druhý den je ve většině případů k dispozici identifikace mikroba a atb citlivost. 

 
Mozkomíšní mok  
  
ODBĚROVÁ SOUPRAVA: 
sterilní zkumavka  
 

ODBĚR: 
Přísně asepticky lumbální punkcí napíchněte míšní kanálek a z punkční jehly nechte samovolně 
odkapávat likvor do sterilní zkumavky, zasílejte 2 - 3 ml likvoru. 
 
SKLADOVÁNÍ A TRANSPORT:  
Naprosto nezbytný co nejrychlejší transport, uchovává se výhradně při pokojové teplotě, protože při 
+4 až +8 °C nepřežívá významný patogen Neisseria meningitidis. 
Není-li okamžitý transport možný, lze použít odběr do hemokultivační lahvičky BACTEC a odeslat ke 
kultivaci do automatu na infekční klinice. Zároveň zhotovit nátěr z kapky likvoru na podložní sklíčko, 
nechat zaschnout a odeslat k mikroskopickému zhodnocení. 
 

ODEZVA LABORATOŘE: 
Odečet mikroskopického preparátu laboratoř hlásí do 1 hodiny, Konečný výsledek nejdříve za 2 dny 
po přijetí do laboratoře, v případě použití Bactec systému 1 den po přijetí signalizující lahvičky do 
laboratoře 

 
 Moč 
  
INFO: 
- kvantitativní kultivační vyšetření 



- vyšetření močového sedimentu (tzn. mikroskopické zhodnocení, kultivace po pomnožení sedimentu 
ve výživném bujónu) – provádíme buď na požadavek na žádance anebo automaticky při uvedení 
terapie antibiotiky. Pomnožení v bujónu se používá pro oživení mikroorganismů částečně 
inhibovaných probíhající atb léčbou.  

 
ODBĚROVÁ SOUPRAVA: 
sterilní nádobka, např. zkumavka,  Uricult   

 
ODBĚR:   
pokud možno před nasazením ATB léčby, 
nejlépe ranní moč 
10-20 ml 
nádobku řádně uzavřít! 
 
moč vymočená: 

Pro diagnostiku močových infekcí se odebírá buď první porce moči (diagnostika uretritid) nebo 
střední proud moči (cystitidy, infekce ledvin), konečný proud moči (prostatitida).  
  
Nutno zabránit kontaminaci: Před odběrem si muži po stažení předkožky umyjí glans mýdlem 
a vodou. Ženy si po oddálení labií umyjí vnější genitál gázou namočenou v mýdlové vodě a 
nakonec provedou opláchnutí vlažnou vodou. Do sterilní nádobky se zachytí proud moče. 
  
Odběr do Uricultu  - Z Uricultu vyndáme sterilní odběrovou nádobku a kryt se závitem. Do 
odběrové nádobky se pacient vymočí a nosič se živnými půdami do ní ponoříme, po cca 1 
minutě namočení a slití přebytku moče uzavřeme živné půdy šroubovacím krytem. Uzavřenou 
nádobku zaslat do 2 hodin od odběru do laboratoře. 
  

moč cévkovaná:  
se odebírá při jednorázovém cévkování močového měchýře, nebo z nově zavedeného permanentního 
katétru. 
  
moč získaná suprapubickou punkcí - odběr dle metodiky pracoviště 
  
SKLADOVÁNÍ A TRANSPORT:  
Moč by měla být do laboratoře dodána nejpozději do 2 hodin po odběru. Vzorek je doporučeno 
skladovat při chladničkové teplotě (4-8°C). 

 
ODEZVA LABORATOŘE:  
výsledek lze očekávat druhý den po dodání do laboratoře, event. za 2 dny (pokud čekáme na výsledek 
kultivace po pomnožení v bujónu). Odečet mikroskopického preparátu lze žádat během pracovní doby 
v režimu STATIM, výsledek do 1 hodiny. 
  

Respirační materiál - BAL (bronchoalveolární laváž), aspirát, hrudní 
punktát  
  
INFO: 
Bude provedena mikroskopie a kultivace vzorku na běžně kultivovatelné mikroorganismy. 
 

ODBĚROVÁ SOUPRAVA: 
sterilní zkumavka  
 
ODBĚR: 
dle metodiky bronchoskopického pracoviště. K vyšetření zašlete cca 3 ml tekutiny. 

 
SKLADOVÁNÍ A TRANSPORT:  
rychle dodat do laboratoře – do 2 hodin po odběru (nebezpečí autolýzy - např. Streptococcus 
pneumoniae), skladovat při pokojové teplotě, není-li rychlé dodání možné, skladovat při teplotě při +4 
až +8 °C a dodat do 24 hodn 

 



ODEZVA LABORATOŘE: 
konečný výsledek nejdříve za 2 dny, odečet mikroskopického preparátu lze žádat během 
pracovní doby v režimu STATIM, výsledek do 1 hodiny. 
 

 Respirační materiál - sputum 
  
INFO: 
Bude provedena mikroskopie a kultivace vzorku běžně kultivovatelné patogenní a podmíněně 
patogenní mikroorganismy. U zachycených druhů, které by mohly být etiologickým agens, bude 
provedeno testování rezistence k antibiotikům. Antibiogram není sám o sobě interpretací ve smyslu 
doporučení antibiotické terapie! 
Nepatogenní mikrobiální druhy, běžně se vyskytující v dané lokalitě, jsou na výsledku shrnuty pod 
označením „normální flóra“ 
 
ODBĚROVÁ SOUPRAVA: 
sterilní těsně uzavíratelná nádoba se širokým hrdlem  
 
ODBĚR:  
ráno, na lačno, před čištěním zubů, nebo alespoň nejméně 1 hodinu po posledním jídle. Za 
přítomnosti lékaře nebo sestry si pacient vypláchne ústa čistou pitnou vodou, poté zhluboka zakašle a  
zachytí sputum do odběrové nádobky. Požadovaný objem sputa je 1 ml.  
INDUKOVANÉ SPUTUM - se získává od pacienta po inhalaci solného roztoku, jelikož spontánně 
nevykašlává. Vzorek sputa je označen „indukované sputum“, aby nebyl považován za sliny. _ 
 
SKLADOVÁNÍ A TRANSPORT:  
rychle dodat do laboratoře – do 2 hodin po odběru (nebezpečí autolýzy - např. Streptococcus 
pneumoniae), skladovat při pokojové teplotě, není-li rychlé dodání možné, skladovat při teplotě při +4 
až +8 °C a dodat do 24 hodin, Odečet mikroskopického preparátu lze žádat během pracovní doby 
v režimu STATIM, výsledek do 1 hodiny. 

 
ODEZVA LABORATOŘE: 
konečný výsledek nejdříve za 2 dny 
 
POZN: 
Laboratoř může odmítnout vyšetření nevalidního materiálu (v mikroskopickém obraze nejsou přítomny 
žádné leukocyty, materiál má charakter slin). Standardně je i tento materiál vyšetřen, na skutečnost je 
upozorněno v komentáři k mikroskopii! 
 

Respirační materiál - výtěr z krku 
  
INFO:  
Bude provedena kultivace vzorku běžně kultivovatelné patogenní a podmíněně patogenní 
mikroorganismy. U zachycených druhů, které by mohly být etiologickým agens, bude provedeno 
testování rezistence k antibiotikům. Antibiogram není sám o sobě interpretací ve smyslu doporučení 
antibiotické terapie! 
Nepatogenní mikrobiální druhy, běžně se vyskytující v dané lokalitě, jsou na výsledku shrnuty pod 
označením „normální flóra“ 
 
ODBĚROVÁ SOUPRAVA: 
sterilní tampon na tyčince + odběrovka, případně odběrovka s transportní půdou (např. podle Amiese). 
 
ODBĚR:  
Nejméně po 1 hodině od posledního jídla. 
Pacient otevře ústa, odebírající špachtlí stlačí kořen jazyka a tampon na tyčince zavede ústy za 
patrové oblouky pacienta. Nesmí se při tom dotknout sliznice ústní dutiny a jazyka. Valivým pohybem 
provede výtěr ze zadní klenby hltanu, tonsil a patrových oblouků. Při výtěru je vhodné zatlačit na tkáň 
tonsil a zachytit sekret nebo hnis vytékající z tonsilárních krypt. Vytáhnout tampon, nedotknout se 
přitom sliznice ústní dutiny a jazyka, vložit tampon do odběrovky. 
 



SKLADOVÁNÍ A TRANSPORT:  
Pokud předpokládaná doba dodání do laboratoře přesahuje 2 hodiny, je nezbytné použít odběrovky s 
vhodným transportním médiem (např. transportní půda podle Amiese), do kterého se tampon na 
tyčince zanoří (transportní půdu dodat do laboratoře do 24 hodin a do doby transportu skladovat při 
pokojové teplotě) 
 
ODEZVA LABORATOŘE: 
konečný výsledek nejdříve za 2 dny 
 
POZN. 
- při suspekci na záškrt je nutná dohoda s laboratoří den předem (je třeba očkovat na čerstvě 

připravené speciální půdy) 
- výtěr z krku je kontraindikován při podezření na epiglotitis (vhodný je odběr hemokultur) 
   

Respirační materiál - výtěr z nosu  
   
INFO:  
Bude provedena kultivace vzorku běžně kultivovatelné patogenní a podmíněně patogenní 
mikroorganismy. U zachycených druhů, které by mohly být etiologickým agens, bude provedeno 
testování rezistence k antibiotikům. Antibiogram není sám o sobě interpretací ve smyslu doporučení 
antibiotické terapie! 
Nepatogenní mikrobiální druhy, běžně se vyskytující v dané lokalitě, jsou buď vyjmenovány nebo jsou 
na výsledku shrnuty pod označením „normální flóra“ 
 
ODBĚROVÁ SOUPRAVA: 
sterilní tampon na tyčince + odběrovka, případně odběrovka s transportní půdou (např. podle Amiese). 
 
ODBĚR:  
tampon zavést 1-2 cm hluboko a rotačním pohybem se otře nosní sliznice, jedním tamponem vytřít 
obě antra, tampon vložit do odběrovky. 
 
SKLADOVÁNÍ A TRANSPORT:  
Pokud předpokládaná doba dodání do laboratoře přesahuje 2 hodiny, je nezbytné použít odběrovky s 
vhodným transportním médiem (např. transportní půda podle Amiese), do kterého se tampon na 
tyčince zanoří, transportní půdu dodat do 24 hodin, do doby transportu skladovat při pokojové teplotě 
 
ODEZVA LABORATOŘE: 
konečný výsledek nejdříve za 2 dny 
     

Rané  infekce  
  
ODBĚROVÁ SOUPRAVA: 
odběrový tampon samostatný nebo zanořený do transportního média (komerční Amies, Stuart)   
Před použitím je nutno zkontrolovat neporušenost obalu. 
 
ODBĚROVÁ SOUPRAVA: 
stěr z rány, defektu, sutury, píštěle, kůže, sliznice apod. 
- výtěr z rány by měl být z hloubky a ne - z povrchu, spíše z okraje rány, ne však z okolní neporušené 
kůže 
- je- li možnost volby, je vždy vhodnější zaslat tekutý materiál pro možnost mikroskopického 
zhodnocení 
 
SKLADOVÁNÍ A TRANSPORT:  
výtěr na tamponu bez transportního média musí být dodán do laboratoře do dvou hodin po odběru, 
jinak se zhoršuje přežívání bakterií. Tampon zanořený do transportního média lze dodat do laboratoře 
do 24 hodin po odběru. Do doby transportu skladovat v pokojové teplotě. Lze zaslat také otisk na 
sklíčku k odečtení mikroskopie, výsledek do 1 hodiny po přijetí do laboratoře. 

 
ODEZVA LABORATOŘE: konečný výsledek nejdříve za 2 dny 



 
Cizorodý materiál - cévní a dialyzační katétr, chirurgický dren, dren 
z CNS, kanyla   
  
INFO:  
odběr proveďte co možná nejpečlivěji tak, aby se zabránilo druhotné kontaminaci ! 
Je třeba řádně označit původ odebraného materiálu. 
Kanyla a katétr bude po dodání do laboratoře umístěno do pomnožovacího bujónu, který se teprve 
2.den vyočkuje – výsledek lze proto očekávat až 3.den 

 
ODBĚR: 
odstřihnout cca 5 cm z koncové části, dodat ve zkumavce nasucho 
 
SKLADOVÁNÍ A TRANSPORT:  
co nejrychleji dodat do laboratoře, po dobu nezbytně nutnou uchovávat v chladničkové teplotě 

 
ODEZVA LABORATOŘE: 
konečný výsledek nejdříve 3. den 
  

Cizorodý materiál – kloubní náhrada 
 
INFO:  
kultivační vyšetření aerobních bakterií a kvasinek po sonifikaci náhrady 
Jde o speciální vyšetření, které provádíme po domluvě 

 
ODBĚR: 
vyšetření je nutno avizovat laboratoři předem a vyzvednout si na OKM odběrovou nádobu 
 
SKLADOVÁNÍ A TRANSPORT:  
co nejrychleji dodat do laboratoře, po dobu nezbytně nutnou uchovávat v chladničkové teplotě, pro 
náročnost zpracování je nutno dodat do laboratoře do 13:00 
 
ODEZVA LABORATOŘE: 
konečný výsledek nejdříve za 8 dnů 

 
Stolice - kultivace na běžné střevní patogeny  
  
INFO:  
Při požadavku na bakteriologické vyšetření stolice bude provedeno vyšetření na střevní patogeny 
(Salmonelly, Shigelly, Yersinie) a bude též proveden screening na Campylobacter jejuni. U dětí do 5 
let věku bude provedeno testování na přítomnost patogenních sérotypů E.coli včetně E.coli O157. 
Jiné požadavky je nutno označit na žádance, v indikovaných případech doporučujeme telefonicky 
laboratoř upozornit: Jedná se především o 
- podezření na choleru (pobyt v rizikových oblastech) – kontaktovat laboratoř předem 
- podezření na břišní tyfus a paratyfus – vhodné odebrat hemokultury a moč, popř. žluč ke kultivaci 
- podezření na hemolyticko-uremický syndrom (HUS) 
- podezření na yersiniózu – je doporučeno provést dva výtěry 
- rozšíření vyšetření o kultivaci zaměřenou na detekci kvasinek 
  
ODBĚROVÁ SOUPRAVA: 
- rektální výtěr na jakémkoli odběrovém tamponu zanořený do transportního média 
(komerční, např. Amies) 
- stolice ve sterilní uzavíratelné nádobce 
- při požadavku na kultivaci kampylobaktera použijte rektální výtěr zanořený transportního média  
 
ODBĚR:  



výtěr z rekta: Pacient stojí (klečí) a opírá se o ruce (lokty) nebo leží na boku. Vyzve se, aby zatlačil do 
konečníku, do kterého se mu zavede asi do hloubky 5 cm zvlhčený tampon a pootočí se jím. Po 
odběru se tampon vloží do zkumavky s transportní půdou. 
 
SKLADOVÁNÍ A TRANSPORT:  
- výtěr odešlete co nejdříve do laboratoře (do 2 hodin), není-li to možné, odeberte na tampon do 
transportního média, skladujte v teplotě +4 až 8 °C a dodejte do 24 hodin do laboratoře 

 
ODEZVA LABORATOŘE: 
konečný výsledek nejdříve za 3 dny 

 
Tekuté materiály  (hnis, punktát, sekret), tkáň 
  
INFO: 
Na žádance nutno vyznačit, odkud materiál pochází (břišní dutina, absces,…). 
 
ODBĚROVÁ SOUPRAVA: 
sterilní zkumavka nebo dobře uzavíratelná nádobka, pokud byla k odběru použitá injekční stříkačka, 
pošlete materiál v ní. 
 
ODBĚR: 
Umožňuje-li to situace, místo vpichu předem dezinfikujte. 
 
SKLADOVÁNÍ A TRANSPORT: 
Co nejrychleji do laboratoře, po nezbytnou dobu lze uchovat při pokojové teplotě, dodat nejdéle do 24 
hodin. 
 

ODEZVA LABORATOŘE: 
konečný výsledek nejdříve za 2 dny 
   

Oko - materiál z oka  
 
INFO:  
Bude provedena kultivace vzorku běžně kultivovatelné patogenní a podmíněně patogenní 
mikroorganismy. Tímto vyšetřením nelze zachytit např. chlamydie (doporučujeme PCR) 
 
ODBĚROVÁ SOUPRAVA: 
tampon, tampon s transportním médiem, event. sterilní zkumavka na tkáň 
 
ODBĚR:  
Odběrovým tamponem setřít víčko, spojivky, rohovku, přední oční komoru, sklivcovou dutinu a jiná 
místa oka podle postižení. 
Při výtěru ze spojivkového vaku postupuje lékař tak, že po oddálení spodního nebo horního víčka 
pomocí čtverečku buničité vaty vytírá kruhovitým pohybem sekret ze spojivkového vaku směrem 
od vnitřního k zevnímu koutku oka. Při neklidu pacienta je třeba jeho hlavu fixovat druhou osobou. 
Nebezpečí poranění oka. 
Kousky tkáně či tekutý materiál se odebírá do sterilní zkumavky nebo jiné odběrové nádobky 
 
SKLADOVÁNÍ A TRANSPORT:  
Pokud předpokládaná doba dodání do laboratoře přesahuje 2 hodiny, je nezbytné použít odběrovky s 
transportním médiem, do doby transportu skladovat při pokojové teplotě 

 
ODEZVA LABORATOŘE: 
konečný výsledek nejdříve za 2 dny 
 
POZN: 
- při podezření na infekci způsobenou Neisseria gonorrhoeae (zejména u novorozenců) doporučujeme 
přímou inokulaci na kultivační půdy z OKM a ty dodat ihned po inokulaci do laboratoře 
  



Ucho - výtěr ze zevního zvukovodu 
  
ODBĚROVÁ SOUPRAVA: 
odběrový tampon  samostatný nebo zanořený do transportního média (komerční Amies, Stuart)   
 
ODBĚR: 
Při odběru je třeba tahem za boltec vyrovnat zvukovod a za použití světelného zdroje pod zrakovou 
kontrolou provést odběr ze zaníceného ložiska, případně provést seškrab poškozené kůže sterilním 
skalpelem 
 
SKLADOVÁNÍ A TRANSPORT:  
preferujeme tampon zanořený do transportního média, dodat do laboratoře do 24 hodin po odběru, do 
doby transportu skladovat při teplotě 4-8°C  
výtěr na tamponu bez transportního média musí být dodán do laboratoře do dvou hodin po odběru, 
uchovat v pokojové teplotě 
 

ODEZVA LABORATOŘE: 
konečný výsledek nejdříve za 2-3 dny 
  

Ucho - hnis ze středního ucha po paracentéze 
  
ODBĚROVÁ SOUPRAVA: 
injekční stříkačka, příp. sterilní zkumavka, event. tampon v transportním médiu 
 
ODBĚR:  
Provádí lékař specialista při paracentéze za pomoci suchého sterilního zrcátka. Zevní zvukovod se 
před odběrem vyčistí. Po provedení paracentézy se tekutina vytékající ze středouší zachytí na 
odběrový tampon, aniž by došlo ke kontaktu se zevním zvukovodem. Tampon lze zanoří do 
transportní půdy Amies Pokud bude dodán hnis ze středouší v injekční stříkačce tak, aby byl materiál 
zajištěn proti styku se vzduchem (např KOMBI zátka), lze požadovat i anaerobní kultivaci. 
 
SKLADOVÁNÍ A TRANSPORT:  
Hnis a  tampon zanořený do transportního média dodat do laboratoře do 24 hodin po odběru, do doby 
transportu skladovat při pokojové teplotě  
Výtěr na tamponu bez transportního média musí být dodán do laboratoře do dvou hodin po odběru, 
uchovat v pokojové teplotě 

 
ODEZVA LABORATOŘE: 
konečný výsledek nejdříve za 2 dny, u vyšetření na anaeroby 4 dny. 
  

Urogenitální systém – stěry 
  
ODBĚROVÁ SOUPRAVA: 
sterilní tampon vždy s použitím transportního média (buď komerční Amies nebo transportní médium 
dodávané laboratoří), pro záchyt Neisseria gonorrhoeae je výhodné provést odběr s přímou inokulací 
2 pevných půd (obohacené agarové půdy, z nichž jedna je selektivní pro N.gonorrhoeae) - dodává 
laboratoř. 
Pro komplexní diagnostiku STI laboratoř dodává odběrovou sadu, která obsahuje: 
Endovu půdu, krevní agar, 2 půdy pro záchyt Neisseria gonorrhoeae a Gardnerella vaginalis, 
Sabouraudův agar, médium pro odběr urogenitálních mykoplasmat, podložní skla pro 2 nátěry 
k mikroskopii, dacronový tampon, médium pro kultivaci trichomonád). 
 
Pro selektivní kultivaci zamířenou na průkaz Streptococcus agalactiae (GBS – Streptokok sk.B, 
vyšetření v rámci screeningu gravidních) je možno zaslat k vyšetření vaginorektální výtěr 
 
ODBĚR: 
Výtěr z cervixu provádí lékař za použití zrcadel, po odstranění hlenové zátky sterilním 
tamponem se zavede odběrový tampon do cervikálního kanálu do hloubky 2-3 cm. Po odběru se 
tampon zasune do transportního media. 



Výtěr z vaginy provádí lékař za použití zrcadel, tampon se ponechá asi 5 sekund nasáknout 
materiálem v zadní klenbě poševní, po odběru se tampon zasune do transportního media. Odběr 
z vaginy se provádí po ukončení odběru z cervixu. 
Pro zhodnocení MOP (mikrobní obraz poševní) je nutno dodat 2 nátěry na podložním skle (prosím 
nepřelepujte kolem dokola lepenkou, preparát je určen k barvení a mikroskopickému hodnocení). 
Vzorek pro mikroskopické hodnocení se odebere zvlášť, provede se nátěr na sklíško (sklíčka) a nechá 
se zaschnout. 
Při použití kultivačních půd v Petriho miskách  je nutno nechat plotny vytemperovat na pokojovou 
teplotu!  
Odběr na screeningové vyšetření na Streptococcus agalactiae se provádí z bočních stěn dolní třetiny 
vaginy bez použití zrcadel. Vaginorektální výtěr se provede jedním odběrovým tamponem použitým 
nejprve pro výtěr z vaginy a poté z rekta 
 
SKLADOVÁNÍ A TRANSPORT:  
tampon dodat nejdéle do 2 hodin, tampon v transportním médiu  do 24 hodin, uchovat v pokojové 
teplotě  
Sadu diagnostických půd pro komplexní diagnostiku STI nutno dodat do laboratoře ihned po odběru. 
POZOR - před inokulací kultivačních půd na Petriho miskách nutno nechat půdy vytemperovat při 
pkojové teplotě (nelze očkovat na půdy ihned po jejich vyjmutí z lednice)  
 

ODEZVA LABORATOŘE:  
konečný výsledek nejdříve za 2 dny 
 
 

Kultivační vyšetření selektivní 

 
Anaerobní kultivace 
  
INFO: 
Anaerobní bakterie se podílejí na rozvoji řady zánětlivých onemocnění a to jako izolované bakteriální 
agens nebo častěji jako součást smíšené bakteriální flory. Možnost záchytu anaerobních bakterií 
ovšem předpokládá použití speciální techniky odběru a transportu biologického materiálu s cílem 
zamezit přístupu kyslíku, který je pro tyto bakterie toxický. Je-li to možné, je třeba před stěrem 
upřednostnit odběr tekutého materiálu do stříkačky nebo odběr části tkáně, transport do laboratoře 
musí být rychlý.  
Pokud hrozí nebezpečí z prodlení, je možno současně s odběrem na klasickou kultivaci malou část 
tekutého materiálu umístit do anaerobní nádobky pro hemokultivaci (BACTEC). Izolované vyšetření 
anaerobů pouze v systému Bactec sice umožní přežití všech bakterií, ale ve výsledku mnohdy oddálí 
ukončení vyšetření, protože je nutno použít složitější postup pro izolaci jednotlivých kmenů ze směsi. 
Současně ztrácíme možnost kvantitativního zhodnocení zastoupení jednotlivých bakteriálních druhů 
tak, jak by nám to umožnila přímá mikroskopie materiálu. 
  
ODBĚROVÁ SOUPRAVA: 
injekční stříkačka   
tampon v transportní půdě   
  
ODBĚR: 
musí zabezpečit, aby bylo zamezeno přístupu vzdušného kyslíku k biologickému materiálu 
  
punktát:  po dezinfekci povrchu ložiska (resp. místa vpichu) aspirujte punktovaný materiál do injekční 
stříkačky. Po otočení stříkačky jehlou vzhůru je nutno tlakem pístu vypudit ze stříkačky vzduch a  
uzavřít pomocí kombi zátky.  
stěr: (není-li možno odebrat výtěžnější materiál) ihned po odběru použitý tampon zanořit do 
transportní půdy 
tkáň: uzavřít do vhodné sterilní nádobky a IHNED transportovat do laboratoře 
  
TRANSPORT: 
Vzorek je třeba neprodleně transportovat do laboratoře, není-li to možné, uchovat nejdéle do 24 hodin 
v pokojové teplotě  



 
ODEZVA LABORATOŘE: 
konečný výsledek nejdříve za 4 dny 
 

Aktinomykóza – selektivní kultivace 
 
INFO:  
Vyšetření na aktinomykózu vyžaduje prodlouženou kultivaci na speciálních půdách za speciálních 
podmínek, požadavek je proto nutno vyznačit. 
 
ODBĚROVÁ SOUPRAVA: 
Při odběru materiálu na anaerobní kultivaci s cílem záchytu aktinomycet je vždy mimořádně důležitý 
správný odběr vzorku.  
Jde-li o punktát z abscesového ložiska, odebíráme jako hnis na anaeroby nejlépe do injekční stříkačky 
uzavřené injekční stříkačky kombi zátkou  
Je-li vyšetřovaným vzorkem IUD, je nutno odebrané tělísko vložit po vyjmutí z dělohy do sterilní 
zkumavky nebo jiné sterilní transportní nádobky a ihned dopravit na OKM.  
Pokud je odebrána k vyšetření postižená tkáň, je transportována ihned na OKM ve sterilní transportní 
nádobce.  
Je-li možné odebrat pouze stěr z ložiska, je nutno ihned po odběru použitý tampon zanořit do 
transportní půdy např. typu Amies , a takto transportovat na OKM. 
 
TRANSPORT: 
Vzorek je třeba neprodleně transportovat do laboratoře, není-li to možné, uložit jej na nezbytně 
dlouhou dobu do teploty 4-8˚C.  

 
ODEZVA LABORATOŘE: 
suspektní mikroskopii laboratoř hlásí ihned, konečný výsledek kultivace lze očekávat nejdříve za 10 
dnů 
 

Bordetella pertussis a B.parapertussis – kultivace z resp. materiálu 
  
INFO: 
Selektivní kultivace na speciálních kultivačních médiích pro záchyt bordetel. Pře odběrem je nutno 
kontaktovat laboratoř (nutnost přípravy čerstvých kultivačních půd). 
 
ODBĚROVÁ SOUPRAVA: 
- sterilní tampon na drátku s transportní půdou podle Amiese (tampon d-TPA), při suspekci na černý 
kašel použijte dacronový tampon (ne bavlna, ne vata) 
- je možné též vyzvednout v laboratoři kultivační plotny a provést inokulaci bezprostředně po odběru 



     

  
ODBĚR:  
lze vyšetřit výtěr z nosohltanu anebo nasofaryngeální aspirát 
Výtěr – odběr ústy: Tampon na drátě ohnout o okraj odběrovky do úhlu 90° a zavést ústy za patrové 
oblouky nemocného tak, aby nedošlo ke kontaktu se sliznicí ústní dutiny a jazyka. Pro snazší 
provedení odběru se použije špachtle, kterou se stlačí kořen jazyka. Hrot tamponu se otočí vzhůru a 
provede stěr ze zadní stěny nosohltanu vějířovitým pohybem. Poté se tampon bez dotyku se 
sliznicemi vyjme, ohne se zpět do rovné polohy a zanoří se do transportního média. 
Výtěr  - odběr nosem se provádí tak, že se tampon na drátě ohne o okraj odběrové zkumavky do úhlu 
120° a zavede se průduchem k zadní stěně nosohltanu nemocného tak, aby nedošlo ke kontaktu s 
nosní sliznicí. Pro snazší provedení odběru se použije nazální speculum, kterým se rozšíří nosní 
vchod a dutina. Hrot tamponu se otočí dolů a provede stěr ze zadní stěny nosohltanu vějířovitým 
pohybem. Poté se tampon bez dotyku se sliznicemi vyjme, ohne se zpět do rovné polohy a zanoří se 
do transportního média. Odběru nosem se dává přednost.  
  
SKLADOVÁNÍ A TRANSPORT:  
co nejrychleji dodat do laboratoře, z téhož materiálu lze požadovat vyšetření PCR 

 
ODEZVA LABORATOŘE: 
konečný výsledek nejdříve za 2 dny 
 

GBS- selektivní kultivace na „Group B Streptococci“ 
 
INFO:  
kultivace zaměřená na streptokoky sk. B (Streptococcus agalactiae), např z důvodu screeningu 
gravidních  
odebrat je možno libovolný materiál, ale doporučen je vaginorektální výtěr 

 
ODBĚROVÁ SOUPRAVA: 
sterilní bílý tampon nejlépe s použitím transportního média (Amies) 
 
ODBĚR: 
Vaginorektální výtěr: 12 hodin před odběrem neprovádět intimní hygienu a nepoužívat léčebné či 
kosmetické přípravky, stěr provedeme jedním tamponem z postranních stěn dolní třetiny pochvy a 
následně  z rekta (jedním tahem z vaginy přes perineum a hnus) 
 
SKLADOVÁNÍ A TRANSPORT:  
transport do 2 hodin při pokojové teplotě, v transportním médiu lze uchovat v pokojové teplotě 24 h  

 
ODEZVA LABORATOŘE: 



konečný výsledek nejdříve za 2 dny 
 

Kampylobaktery – selektivní kultivace stolice 

  
INFO:  
Jedná se o selektivní kultivaci na kampylobaktera s použitím speciálních kultivačních médií 
 
ODBĚROVÁ SOUPRAVA:  
tampon pro výtěr z rekta zanořený do tekutého transportního média dodávaného laboratoří.  
 
ODBĚR:  
výtěr z rekta viz „odběr na běžné střevní patogeny“ 
 
SKLADOVÁNÍ A TRANSPORT:  
- materiál odešlete do 2 hodin do laboratoře, není-li to možné, skladujte při chladničkové teplotě, 
nejdéle však 24 hodin! 

 
ODEZVA LABORATOŘE: 
konečný výsledek nejdříve za 3 dny 

 
 
MRSA – selektivní kultivace (meticilin rezistentní Staphylococcus 
aureus) 
  
INFO:  
selektivní kultivace zaměřená pouze na výskyt MRSA 
 
ODBĚROVÁ SOUPRAVA: 
odběr provádíme dle instrukcí pro kultivační vyšetření konkrétního materiálu (výtěry z tonsil, nosu, 
stěry, punktáty, tkáně, stěry z operačních ran, dekubitů, obsah abscesů, moč stolice…) 
 
ODBĚR: 
Doporučené odběry pro screening kolonizace pacienta (kontrola po terapii, kontakty, personál): 

- výtěr z tonsil 
- výtěr z nosu 
- stěr z vlasové hranice 
- případně rána, kožní léze, moč (nejlépe cévkovaná) 
- stěr z perinea u imobilních pacientů nebo pacientů s permanentním močovým katetrem 

 
SKLADOVÁNÍ A TRANSPORT: 
dle typu odebraného materiálu 
na žádance vyznačte požadavek  

- standardní kultivace +  selektivní kultivace MRSA  
- jen selektivní kultivace MRSA 

 
ODEZVA LABORATOŘE: 
konečný výsledek za 4 dny 
 
 

Vibrio cholereae – selektivní kultivace 
  
INFO:  
při podezření na choleru je nutno laboratoř kontaktovat předem (s ohledem na nutnost přípravy 
speciálních kultivačních médií  
 
ODBĚROVÁ SOUPRAVA: 
bílý výtěrového tamponu vnořený do peptonové vody (ve zkumavkách vyzvednout na OKM)  
 



ODBĚR:  
výtěr z rekta viz „odběr na běžné střevní patogeny“ 
 
SKLADOVÁNÍ A TRANSPORT:  
neprodleně dopravit do laboratoře  
 

ODEZVA LABORATOŘE: 
konečný výsledek nejdříve za 1 den 

  

TBC – kultivační vyšetření  
  
INFO:  
pro vyšetření na průkaz BK použijte příslušnou žádanku 
Laboratoř provádí klasickou kultivaci na TBC a zrychlenou kultivaci v automatickém systému MGIT. 
Obě metody lze provést z jednoho materiálu, z téhož lze požadovat i vyšetření molekulárně 
biologickou metodou (RT PCR). U tekutých materiálů provádíme automaticky i mikroskopické 
vyšetření ve specifickém barvení. 
 
ODBĚROVÁ SOUPRAVA: 
sterilní těsně uzavíratelná nádobka dle charakteru materiálu. Při volbě tampónu je nutno se vyhnout 
dřevu a aktivnímu uhlí.  
 
ODBĚR: 
Následující pokyny platí pro požadavek klasického kultivačního vyšetření, použití rychlé kultivační 
metody MGIT i vyšetření pomocí PCR. Požadavek prosím vyznačte na průvodce. 
Vzhledem k možnému nebezpečí nákazy nutno dbát při odběru na vlastní bezpečnost (rouška, event. 
rukavice či jiné ochranné pomůcky, je-li to nutné). 
  

Sputum 
Odběr ráno, na lačno, před čištěním zubů, hlubokým kašlem. Odebrat do sterilní sputovky, ideálně 
do té, kterou používá OKM, nebo do sputovky identických parametrů (průhledný plast, šroubovací 
uzávěr, objem zkumavky: 25 ml, výška nádobky s našroubovaným víčkem: 90 mm, průměr nádobky: 
25 mm, průměr víčka: 30 mm). Není-li toto možné, je třeba provést odběr do sterilní těsně uzavíratelné 
nádoby se širokým hrdlem. Požadovaný objem sputa je 3-5 ml.  
U nových pacientů odebrat alespoň 3 vzorky ve třech po sobě následujících dnech. 
  

Bronchoalveolární laváž (BAL) 
Odběr dle metodiky bronchoskopického pracoviště. Odeslat alespoň 3 ml ve sterilní odběrovce. 
  

Mozkomíšní mok 
Odběr dle metodiky pracoviště. Odeslat alespoň 3 ml ve sterilní odběrovce.  
  

Moč 
Odebírat minimálně 3, lépe 5 dní po sobě. Odebrat vždy střední proud ranní moči v objemu 50-100 ml 
do sterilní nádobky se širokým hrdlem. 
  

Žaludeční aspirát/výplach 
Odběr na lačno, získat 50-100 ml. Do laboratoře dopravit do 4 hodin od odběru. Nelze-li tento čas 
dodržet, je třeba vzorek neutralizovat (např. roztokem uhličitanu nebo fosforečnanu sodného (10g na 
100 ml dest.vody) za kontroly pomocí indikátoru. 
  

Punktát, hnis, ostatní tekutý materiál 
Za aseptických podmínek alespoň 3 ml do sterilní odběrovky, lze případně ponechat ve stříkačce – 
pak je třeba stříkačku bezpečně uzavřít. 
  

Tkáň, bioptický a nekroptický materiál 
Odebrat do sterilní nádobky, nepřidávat žádné fixační či konzervační prostředky, není zapotřebí 
zalévat ani fyziologickým roztokem. 
  



Stěry a výtěry 
Na zvlhčenou laryngeální sondu (tampon na chrommolybdenovém drátě, bez aktivního uhlí), 
nezasunovat do transportního média. TAMPÓNY NEZASÍLAT V PAPÍROVÉM OBALU, je nutno 
použít těsně uzavíratelnou nádobku či zkumavku! 

Laryngeální výtěr 
Pouze není-li možný jiný způsob odběru (nízká výtěžnost a riziko nákazy při odběru). 
Odběr ráno na lačno, před hygienou ústní dutiny. Použít 3 laryngeální sondy (tampon na 
chrommolybdenovém drátě, bez aktivního uhlí, bez transportního média), po zvlhčení jednu po druhé 
zavést do hrdla až nad epiglotis a vyzvat pacienta, aby zakašlal. Pak vrátit sondu do zkumavky. 
  

Stolice 
Do odběrovky odebrat vzorek objemu alespoň 1 ml. 

Menstruační krev 
Odběr v prvních 3 dnech menstruace na sterilní gázový tampón. Tampón zavést na 3 hodiny do 
pochvy, po vyjmutí transportovat  ve sterilní nádobce do laboratoře. Vhodnějším vzorkem je však 
materiál z kyretáže.  
  

Kultivace na NTM (netuberkulózní, „atypická“ mykobakteria) 
  
Odběr jako na TBC, skutečnost je nutno zaškrtnout či uvést na žádance (ovlivňuje způsob a dobu 
kultivace – necháváme inkubovat 12 týdnů). Takto lze prokázat např. M.marinum, běžnější NTM 
(M.avium, M.intracellulare, M.xenopi apod.) vyrostou při běžné kultivaci na TBC. 
 
SKLADOVÁNÍ A TRANSPORT: 
Materiál transportovat do laboratoře co nejdříve, není-li to možné, pak je vhodné transportovat 
v chladu – omezí se tak přerůstání nespecifickou flórou. 
Žádanky zasílat odděleně od vzorků, např. ve zvláštním plastovém sáčku. 
 

ODEZVA LABORATOŘE: 
První pozitivní mikroskopie, či kultivační pozitivita u pacienta jsou hlášeny ihned.  
První pozitivní PCR hlásíme telefonicky extramurálním pracovištím (mimo NNB), uvnitř NNB pouze 
sdělujeme formou předběžného výsledku. 
Vzorky s pozitivní mikroskopií či kultivací – při nových významných průběžných výsledcích (např. 
pozitivní kultivace, identifikace kmene) vytváříme předběžný výsledek, který zasíláme na odesílající 
pracoviště.  
Konečný výsledek – negativní výsledky uzavíráme až po 9 týdnech, při kultivaci NTM - po 12 týdnech.  
 

Trichomonády - kultivace  
 
ODBĚROVÁ SOUPRAVA: 
tampón, selektivní kultivační médium dodávané OKM. 
 
ODBĚR: 
Sterilním tampónem provést výtěr a tampón ponořit do kultivačního média, tam ponechat a nejpozději 
do 4 hodin doručit do laboratoře. 
 
SKLADOVÁNÍ A TRANSPORT:  
co nejrychlejší transport do laboratoře, nejdéle do 24 hodin, uchování v pokojové teplotě  

 
ODEZVA LABORATOŘE:  
konečný výsledek za 3 dny 
 

Urogenitální  mycoplasmata – kultivace s vyšetřením atb citlivosti 
  
INFO: 
kultivační vyšetření zaměřené na přítomnost Ureaplasma urealyticum a Mycoplasma hominis ve 
výtěrech z urogenitálu. Růst mykoplasmat je identifikován enzymatickou reakcí. Pozitivní výsledek 



vyšetření obsahuje přibližný údaj o kvantitě nálezu a výsledek antibiotické rezistence (v případě 
pozitivity na obě agens je antibiogram sumární) 
 
ODBĚROVÁ SOUPRAVA: 
dacronový tampon (nebo cytobrush) a transportní médium dodané laboratoří  
 
ODBĚR: 
- stěr: z uretry, děložního čípku, resp z vagíny 

mycoplasmata adherují ke slizničním buňkám, proto je nutno stěr provést razantně, tampon pak 
vytřepat do transportního média 

- moč: odebrat první porci moče do sterilní nádobky, poté dávkovat cca 200 μl do transportního média, 
(obecně se vyšetření moči nedoporučuje pro velké množství falešně pozitivních a negativních 
výsledků vlivem pH) 
- jiný tekutý materiál (sperma): odeberte do sterilní nádobky a přeneste cca 200 μl homogenizovaného 

materiálu do transportního média 
 
SKLADOVÁNÍ A TRANSPORT 
Vzorek transportovat do 8 hodin po odběru (uchování při pokojové teplotě), maximálně do 24 hodin 
(uchovat uchovat při teplotě +2 až +8°C po dobu 48 hodin.) 
 

ODEZVA LABORATOŘE:  
konečný výsledek za 2 dny 



 

Molekulárně biologické metody 
  
  

Borrelia species metodou PCR 
 
INFO:  
Vyšetření založené na detekci DNA vybraných kmenů skupiny Borrelia burgdorferi sensu lato (B. 
burgdorferi sensu stricto, B. afzelii, B. garinii, B. valaisiana, B. lusitaniae, B. andersonii, B. bissettii, B. 
japonica, B. tanukii, B. turdi, B. sinica), metodou PCR 
Při průkazu borélií je nejvhodnějším materiálem kožní biopsie z místa přisátí klíštěte nebo z oblasti 
migrujícího enantému, lze zaslat i mozkomíšní mok, synoviální tekutinu, moč, nesrážlivou krev (pozor 
– výtěžnost vyšetření z krve je velmi nízké!) 
Je možno vyšetřit přítomnost borélií přímo v klíštěti (vyšetření hradí pacient). 
 
ODBĚROVÁ SOUPRAVA: 
pro tkáň, moč, mok, tekutiny, klíště – sterilní zkumavka bez média 
nesrážlivá krev – do zkumavky s EDTA 
 
ODBĚR:  
bez zvláštních požadavků 
 
SKLADOVÁNÍ A TRANSPORT:  
Uchovat a transportovat při 4° C, do 24 hodin dodat do laboratoře. Pro delší uchovávání zamrazit na –  
20°C. 
 

ODEZVA LABORATOŘE: 
za 1-3 dny 
 

Bordetella pertussis – metodou PCR 
  
INFO:  
detekce Bordetella pertussis a B. parpertussis metodou RealTime PCR, pro vyšetření všech 
uvedených agens stačí jeden odběr 
  
ODBĚROVÁ SOUPRAVA: 
pro výtěr - tampon (ne vatový, ne bavlněný), například dacronový, - vložený do zkumavky „nasucho“ 
(NIKOLI do transportního média !) 
  
Odběrové soupravy pro výtěry dodává laboratoř a jsou ve dvou provedeních:  
  
ODBĚR: 
Metodika odběru - viz odběr materiálu pro kultivaci 
lze též zaslat nasopharyngeální výplach 
  
SKLADOVÁNÍ A TRANSPORT:  
Před transportem vzorku v den odběru se musí uchovávat vzorek při pokojové 
teplotě. Pokud nelze vzorek transportovat v den odběru, je možné jej uchovat při teplotě +2 až 
+8°C po dobu 2-3 dnů. 
  
ODEZVA LABORATOŘE: 
výsledek do druhého dne 
   

CAP - Vyšetření původců komunitních pneumonií metodou PCR 
  
INFO:  
Molekulárně genetická analýza pro diferenciaci původců pneumonií – Streptococcus pneumoniae, 
Hemophillus influenzae (s rozlišení skupiny b), Moraxella catarrhalis, Chlamydophila pneumoniae, 
Legionella pneumophila, Mycoplasma pneumoniae, Bordetella pertussis, Bordetella parapertussis. 



 
ODBĚROVÁ SOUPRAVA: 
pro tekuté materiály - sterilní odběrová nádobka 
pro výtěr – tampon bez aktivního uhlí dodaný ve sterilní zkumavce „na sucho“ bez transportního média 
 
ODBĚR: 
materiály z respiračního traktu, nasofaryngeální výtěr, sputum, bronchiální či nasofaryngeální výplachy 
a aspiráty. 
 
SKLADOVÁNÍ A TRANSPORT: 
Uchovat nebo transportovat při 4° C do 48 hodin. Pro delší uchovávání zamrazit na – 20 až – 80°C. 
 
POZN: 
Vyšetření detekuje přítomnost DNA uvedených patogenů ve vzorku, nikoli probíhající infekci, při 
interpretaci výsledků je nutno třeba počítat s běžným nosičstvím v populaci! 
 

ODEZVA LABORATOŘE: 
pokud bude materiál dodán ráno, vyšetření bude provedeno tentýž den 

  
HPV (Lidský papillomavirus) metodou PCR 
  
INFO:  
Vyšetření stanovuje přítomnost virové DNA ve výtěru z cervix uteri nebo bioptické tkáně metodou PCR 
s následnou reverzní hybridizací. 
Výsledkem vyšetření je průkaz přítomnosti HPV ze skupiny vysoce („high“) nebo nízce („low“) 
rizikových genotypů, v případě pozitivity v „high“ skupině je součástí výsledku informace o přítomnosti 
genotypu 16 a 18. 
Souprava pracuje s následujícími HPV genotypy: 
ve skupině „high risk“: 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 53, 56, 58, 59, 66, 68, 73, 82 
ve skupině „low risk“: 2, 5, 6, 10, 11, 31, 33, 35, 39, 45  
 
ODBĚROVÁ SOUPRAVA   :  T3 
pro výtěr z cervix - dacronový tampon nebo cytobrush  ve sterilní zkumavce „nasucho“ 
pro bioptickýmateriál – sterilní zkumavka bez média 
 
ODBĚR:  
Odběr je třeba provádět před aplikací kyseliny octové (kolposkopie) nebo jiným zásahem. 
Výtěr musí být natolik razantní, aby bylo získáno dostatečné množství buněk. Na druhou stranu  
kontaminace vzorku krví může způsobit inhibici polymerázové řetězové reakce a tím znehodnotit 
výsledek vyšetření. Kartáček se zasune do cervikálního kanálu 1 - 1,5 cm hluboko (nejdelší štětinky jiţ 
nezasouvat) v ose cervixu. Silným přitlačením se 3x otočí proti směru hodinových ručiček v oblasti 
ectocervixu. Po odběru se kartáček resp. tampon zalomí do sterilní zkumavky. 
 
SKLADOVÁNÍ A TRANSPORT: 
Vzorek je třeba uchovat při při 4°C (v chladničkové teplotě) a do 24 hodin dodat do laboratoře 
 

ODEZVA LABORATOŘE: 
do 14 dnů, urgentní vyšetření možno domluvit. 
   

Chlamydia  trachomatis, Neisseria gonorrhoeae, Mycoplasma sp. 
metodou PCR 
  
INFO: detekce DNA Chlamydia trachomatis, Neisseria gonnorrhoeae, Mycoplasma (M.hominis, 
M.genitalium) metodou RealTime PCR, pro vyšetření všech uvedených agens stačí jeden odběr 
  
ODBĚROVÁ SOUPRAVA: 
pro moč - sterilní zkumavka 
pro výtěr - tampon (ne vatový, ne bavlněný), například dacronový, - vložený do zkumavky „nasucho“  
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Odběrové soupravy pro výtěry dodává laboratoř a jsou ve dvou provedeních: silnější tampon nebo 
kartáček pro odběr z cervix a vagíny, tenký tampon pro výtěr z uretry nebo z oční spojivky 
  
ODBĚR: 
Genitální trakt: Tamponem se provede stěr z povrchu sliznic a tampon se zalomí do transportní 
zkumavky. 
Uretra: Tampon se zavede asi 2 cm za ústí uretry. Po provedení odběru tampon zalomí do transportní 
zkumavky. Pacient by neměl močit nejméně 2 hodiny před odběrem; 
Moč: Do čisté suché nádoby se odebere 10 – 15 ml z prvního proudu moči bez předchozího omytí a 2 
hodiny po předchozím močení. 
  
SKLADOVÁNÍ A TRANSPORT:  
Před transportem vzorku v den odběru se musí uchovávat vzorek - tampon i moč - při pokojové 
teplotě. Pokud není moţné vzorek transportovat v den odběru, je možné jej uchovat při teplotě +2 aţ 
+8°C po dobu 2-3 dnů. 
 

ODEZVA LABORATOŘE: 
N. gonorrhoeae a C.trachomatis za 1-3 dny, Mycoplasma genitalium nejdříve za 7 dnů. Urgentní 
vyšetření možno domluvit. 
   

Komplex Mycobacterium tuberculosis – metodou PCR 
  
INFO:  
Metodou RealTime PCR prokazujeme sekvenci IS 6110, která je společná pro tzv. komplex 
M.tuberculosis, do něhož patří M.tuberculosis, M.bovis, M.bovis, BCG, M.africanum, M.microti, 
M.cannettii, M.caprae a M.pinnipedii.  
  
ODBĚROVÁ SOUPRAVA:  
Provádíme z materiálu odebraného na kultivační vyšetření na BK.  
Viz bod TBC – kultivační vyšetření. 
  
ODBĚR: 
Provádíme z materiálu odebraného na kultivační vyšetření na BK. Viz bod TBC – kultivační 
vyšetření. 
  
SKLADOVÁNÍ A TRANSPORT:  
Viz bod TBC – kultivační vyšetření. 
  
ODEZVA LABORATOŘE: 
PCR detekci provádíme 2x týdně, výsledek lze očekávat za 1-3 pracovních dny. 
  
  

Rychlé nekultivační metody – stanovení antigenů apod. 
  
  

Clostridium difficile – antigen  a toxin A/B ve stolici 
  
INFO: 
 imunochromatografický test pro stanovení antigenu (GDH = glutamátdehydrogenázy) a toxinu A+B ve 
vzorku stolice. Při jakékoli pozitivitě je yyšetření konfirmováno testem na průkaz toxinu A+B metodou 
ELISA v automatu MiniVIDAS. Negativní test na přítomnost toxinu nevylučuje vznik 
pseudomembranózní colitidy klostridiové etiologie, rozhodující pro zahájení atb terapie je klinický 
obraz pacienta. Při negativním výsledku vyšetření antigenu je v suspektních případech doporučeno 
zahájit terapii. U všech pozitivních stolic na přítomnost antigenu CD zakládá laboratoř selektivní 
kultivaci, její výsledek jednak konfirmuje vyšetření imunochromatografické a jednak poskytuje 
bakteriální kmen. Pokud byl v primárním vyšetření detekován pouze antigen, je produkce toxinu znovu 
ověřena na vykultivovaném kmeni. Dodatečně zjištěnou produkci toxinu sdělujeme ošetřujícímu lékaři 
formou dodatečného výsledku. Kultivační metoda je zdlouhavá (4 dny), avšak má vysokou senzitivitu 
a poskytne bakteriální kulturu, kterou je možno dále testovat např. na citlivost k atb. 



 
ODBĚROVÁ SOUPRAVA: 
sputovka nebo jiná dobře uzavíratelná nádobka na stolici 
 
ODBĚR:  
cca 2ml tekuté stolice nebo část stolice o průměru cca 1 cm 
 
SKLADOVÁNÍ A TRANSPORT: 
Vzorek musí být zpracován do 2 hodin od odběru. Pokud nelze test v tomto limitu provést, lze vzorek 
uložit v chladničce (+2 až +8 °C) a dodat do 48 hodin. Skladování odebrané stolice vede k degradaci 
klostridiového toxinu. 
 

ODEZVA LABORATOŘE: 
Vyšetření bude provedeno do 1 hodiny 
Kultivace Clostridium difficile trvá 4 dny. 

 
Průkaz antigenů enteroviru, adenoviru a rotaviru ve stolici 
 
INFO: 
Vyšetření stolice na přítomnost virů průkazem antigenů 

 
ODBĚR: Odebírá se množství o velikosti vlašského ořechu, nebo adekvátní objem v případě 
průjmovité stolice.  
 
SKLADOVÁNÍ A TRANSPORT: Stolice se uchovávají v chladničce, co nejdříve dopravit do 
labopratoře. 
 
ODEZVA LABORATOŘE: 2h od příjmu v pracovní dobu 
 

 
Helicobacter pylori – průkaz antigenu ve stolici 
  
ODBĚROVÁ SOUPRAVA:  
odběrová nádobka na stolici nebo jakákoli uzavíratelná nádobka na tekuté materiály  
 
ODBĚR:  
část stolice o velikosti cca lískového oříšku 
 
SKLADOVÁNÍ A TRANSPORT:  
dodat do laboratoře nejdéle do 3 dnů po odběru, skladovat při pokojové teplotě  
 

ODEZVA LABORATOŘE: 
vyšetření provedeme do 1 hodiny 
  

Helicobacter pylori  - mikroskopie z  biopsie  

  
ODBĚROVÁ SOUPRAVA: 
zkumavka s transportním médiem – k vyzvednutí na OKM. Vzorek se hodnotí mikroskopicky. 
 
ODBĚR:  
část žaludeční sliznice, odebraná při gastrofibroskopii, nejlépe z okraje suspektní léze 
 
SKLADOVÁNÍ A TRANSPORT:  
skladovat v chladničce (+2 až +8 °C) a doručit do laboratoře do 48 hodin.  
 

ODEZVA LABORATOŘE: 
vyšetření provedeme do druhého dne, lze žádat v režimu STATIM (výsledek do 1 hodiny 

 



 
Legionella pneumophila séroskupina 1 - antigen v moči 
  
INFO:  
Jde o screeningové imunochromatografické vyšetření LPS antigenu L.pneumophila séroskupiny 1, 
který je v akutním stadiu onemocnění způsobeném legionelou detekovatelný v moči 
 
ODBĚROVÁ SOUPRAVA: 
sterilní kontejner se šroubovacím víčkem (kontejner P) nebo sterilní zkumavka 
 
ODBĚR: 
odebere se asi 5 ml moče 
 
SKLADOVÁNÍ A TRANSPORT:  
Po odběru dodat do laboratoře do 24 hodin. Do transportu skladovat v chladničkové teplotě. Je-li 
nutno skladovat po delší dobu (výrobcem nespecifikováno), pak při teplotě -20ºC. 
 
ODEZVA LABORATOŘE: 
vyšetření provedeme do 1 hodiny 
  

Streptococcus pneumoniae – antigen v moči a mozkomíšním moku 
  
INFO:  
Jde o imunochromatografické stanovení pneumokokového antigenu v moči nebo mozkomíšním moku, 
pro jiné materiály není test validován. 
Senzitivita a specificita u různých skupin pacientů dle příbalové informace 70-86% a 71-94%. 
Negativní výsledek testu nevylučuje probíhající invazivní pneumokokovou infekci. Stav pacienta je 
nutno zhodnotit v souvislosti s výsledky ostatních vyšetření. Metoda není spolehlivá u dětí do 4 let 
věku (možnost falešně pozitivního výsledku u kolonizovaných dětí. Při recentním očkování se 
nedoporučuje testovat do 5 dnů po vakcinaci. 

 
ODBĚROVÁ SOUPRAVA: 
sterilní kontejner se šroubovacím víčkem (kontejner P) nebo sterilní zkumavka 
 
ODBĚR: 
odebere se asi 5 ml moče 

 
SKLADOVÁNÍ A TRANSPORT:  
Rychle dodat do laboratoře.  
Do transportu skladovat moč v chladničkové teplotě, likvor možno v pokojové. Je-li nutno skladovat po 
delší dobu (moč až 14 dnů, likvor 7 dnů), pak při teplotě -20ºC. 

 
ODEZVA LABORATOŘE: 
vyšetření provedeme do 1 hodiny 
   

Mikroskopický preparát  
  
INFO:  
zhodnocení mikroskopické obrazu dodaného nátěru na skle v barvení dle Grama (vent. i v barvení dle 
Giemsy-Romanowského).  
 
ODBĚROVÁ SOUPRAVA: 
podložní  sklíčko a sterilní tampon 
 
ODBĚR: 
stěry z ran, dekubitů apod. - sterilním tamponem setřít ložisko a materiál nanést  na podložní sklíčko 
anebo provést otiskový preparát, preparát nechat zaschnout. Pro zhodnocení MOP (mikrobní obraz 



poševní) nutno zhotovit 2 nátěry. U mozkomíšního moku lze požadovat mikroskopické vyšetření po 
obarvení dle Burriho (při suspekci na Cryptococcus neoformnas) 
 
SKLADOVÁNÍ A TRANSPORT:  
sklo nechat zaschnout a obalit např. buničinou a alobalem nebo použít transportní pouzdro na 
preparáty 

 
ODEZVA LABORATOŘE:  
vyšetření provedeme do 1 hodiny 
  
  
ATB středisko 
  

Baktericidie séra 
  
INFO:  
test monitorování účinnosti antibiotika (diluční metoda) s vlastním kmenem pacienta 
nutná domluva s laboratoří před plánovaným odběrem! 
 
ODBĚR: srážlivá krev (červený Vacutainer) 
 
SKLADOVÁNÍ A TRANSPORT: do 48 hodin dopravit do laboratoře, skladovat při chladničkové teplotě 
 

ODEZVA LABORATOŘE: 2 dny 

  

Aglutinace s vlastním kmenem 
  
INFO: 
 test na odlišení etiologického agens od bakteriálních kontaminantů, zachycených např. 
v hemokultuře. Principem je průkaz tvorby látkové imunitní odpovědi při systémové infekci. Nutná 
domluva s laboratoří před plánovaným odběrem – je třeba vyrobit antigen z pacientova kmene 
zachyceného v hemokultuře! 
 
ODBĚR: srážlivá krev (červený Vacutainer) 
 
SKLADOVÁNÍ A TRANSPORT: do 48 hodin dopravit do laboratoře, skladovat při chladničkové teplotě 
 

ODEZVA LABORATOŘE: 2 dny 

  
 

Mykologie 
 

Kultivace cílená na slizniční a systémové mykózy 
 
INFO:  
Mykotická agens ( kvasinky, plísně) vyvolávají systémové infekce zejména u pacientů s oslabením 
imunity ( nádorové onemocnění, imunosuprese, dlouhodobá antibiotická terapie...). pro jejich záchyt je 
třeba zařazení selektivních půd do kultivačního schématu a prodloužení kultivační doby. Pro vyšetření 
je možno zaslat jakýkoliv klinický vzorek podle předpokládané lokalizace mykózy. 
 
ODBĚR:  
tkáň, stěr, tekutý materiál, viz odběrové soupravy a pokyny k odběrům, skladování i transportu pro 
jednotlivé druhy biologického materiálu 
 

ODEZVA LABORATOŘE: do 10 dnů 

 

Kultivace cílená na dermatomykózy 
 



INFO:  
Dermatomykózy jsou povrchová onemocnění kůže a kožních adnex ( vlasy, vousy, chlupy, nehty) 
vyvolaná keratinofilními houbami ( dermatofyty). Tyto vláknité mikromycety jsou pomalu rostoucí, proto 
je potřeba je kultivovat ve zkumavkách se šikmo nalitým selektivním médiem, aby nedošlo k vyschnutí 
agaru v průběhu kultivace. Pro jejich růst je výhodnější nižší teplota ( 28st.C). Na vyšetření je možno 
zasílat kožní šupiny, vlasy, nehty, chlupy. Jestliže přichází nemocný na odběr již po zahájení 
léčby/samoléčby, je nutno dodržet přestávku 1-2 týdny u kůže, 6 týdnů u nehtů, v opačném případě 
může být vyšetření mylně negativní. 
 
ODBĚROVÁ SOUPRAVA: 
Sterilní Petriho miska, tupý skalpel. 
 
ODBĚR A TRANSPORT:  
Kožní ložisko je nutné před odběrem důkladně očistit čistým alkoholem nebo alkoholéterem. Po 
dezinfekci se nechá ložisko zaschnout a poté se seškrabují šupiny nejlépe z okraje ložiska sterilním 
nástrojem ( tupý skalpel) do sterilní Petriho misky. Petriho misku přelepte lepicí páskou a co nejrychleji 
zašlete na OKM. 
 
U nehtů je potřeba získat materiál ze spodní strany nehtové ploténky. Lze použít širokou lancetu se 
špičkou ohnutou do tvaru háčku nebo tupý skalpel se zaobleným koncem. Nehet se otře alkoholem, 
první část naškrábaných šupin se odstraní ( je kontaminována saprotrofními mikromycetami), potom 
se materiál k vyšetření odebírá do sterilní Petriho misky, přelepí a zasílá na OKM. Největší 
pravděpodobnost záchytu dermatofytů je na rozhraní zdravé a postižené části. 
 
Vlasy a vousy se vytrhávají pinzetou po očištění ložiska. Ze kštice je třeba odebírat vždy jen pahýly 
ulámaných vlasů i s kořínkem, nikoli celé dlouhé vlasy. Lze vložit do sterilní zkumavky nebo Petriho 
misky a zaslat na OKM. 
 
SKLADOVÁNÍ A TRANSPORT: do 48 hodin dopravit do laboratoře, skladovat při chladničkové teplotě 
 

ODEZVA LABORATOŘE: 3-6 týdnů 

 

 

Parazitologie 
 

Stolice na parazity 
 
INFO: Vyšetření stolice na přítomnost parazitů či jejich vajíček. U pacientů bez cestovatelské 
anamnézy pomocí flotace dle Fausta, tlustým nátěrem KATO, případně speciálními barveními. U 
pacientů s cestovatelskou anamnézou do tropů a subtropů je navíc standardně prováděna separace 
sedimentací a speciální barvení. 

 
ODBĚR: Odběr se provádí 3x obden, pro maximalizaci možnosti záchytu stádíí, které nejsou 
vylučovány konstitutivně. Odebírá se množství o velikosti vlašského ořechu, nebo adekvátní objem v 
případě průjmovité stolice.  
 
SKLADOVÁNÍ A TRANSPORT: První 2 stolice se uchovávají v chladničce (vzorek nesmí zmrznout), 
poslední vzorek se nechladí a pokud je to možné doručuje do 2h od odběru 
 
ODEZVA LABORATOŘE: Vyšetření se provádí každý pracovní den a materiál doručený do 6:00 je 
tentýž den zpracován. 
 

Perianálníh otisk na Enterobiosu (roupy) 
 
INFO: Vyšetření otisku perianálních řas na přítomnost vajíček roupa. Roup klade svá vajíčka v 
nočních hodinách v okolí análního otvoru a tato vajíčka mohou být detekována na otisku perianálních 
řas. 

 



ODBĚR: Odběr se provádí otiskem perianálních řas na lepící pásku na odběrovém podložním skle. 
Otisky se provádějí 3. vždy ráno, oblast se před odběrem neumývá ani neotírá, aby nakladená vajíčka 
nebyla setřena. Skla s lepící páskou spolu s návodem k provedení otisku se dají objednat v naší 
laboratoři. Případně nabízíme návod k výrobě 
 
SKLADOVÁNÍ A TRANSPORT: Skla s lepící páskou se skladují při pokojové teplotě. Do laboratoře se 
dodávají najednou. 
 
ODEZVA LABORATOŘE:  Vyšetření se provádí každý pracovní den a materiál doručený do 6:00 je 
tentýž den zpracován. 
 
 

Stolice na Cryptosporidiosu a microsporidiosu 
 
INFO: Jde o speciální barvení dle Miláčka případně fluorescenční barvení Clalcofluor-white. V případě 
pozitivity jsou vzorky dourčovány molekulárně nebo elektronovou mikroskopií v spolupracující 
laboratoři. 

 
ODBĚR: Odběr se provádí 3x obden. Odebírá se množství o velikosti vlašského ořechu, nebo 
adekvátní objem v případě průjmovité stolice.  
 
SKLADOVÁNÍ A TRANSPORT: Stolice se uchovávají v chladničce. 
 
ODEZVA LABORATOŘE:  Vyšetření se provádí každý pracovní den a materiál doručený do 6:00 je 
tentýž den zpracován. Druhové dourčení je prováděno vždy podle časových možností spolupracující 
laboratoře. 
 
 

Stolice na Entamoebu - metodou PCR 
 
INFO: Detekce DNA Entamoeba histolytica ve stolici metodou PCR. 

 
ODBĚR: Odběr se provádí 3x obden. Odebírá se množství o velikosti vlašského ořechu, nebo 
adekvátní objem v případě průjmovité stolice. 
 
SKLADOVÁNÍ A TRANSPORT: Stolice se uchovávají v chladničce. 
 
ODEZVA LABORATOŘE: Detekce se provádí 1x týdně ve čtvrtek. 
 

Krev na malárii 
 
INFO: Při indikaci vyšetření na malárii provádíme z doručené nesrážlivé krve nejprve RDT BinaxNOW 
malaria, jehož provedení trvá 15min a umožňuje ihned sdělit předběžný výsledek pacientovi 
(pozitivní/negativní + P. falciparum/ non P. falciparum) a zahájit případnou hospitalazaci. Poté se 
provádí tenký nátěr a tlustá kapka (obarvené Giemsou), jejichž vyhodnocení je do 2h od doručení krve 
do laboratoře (v pracovní dobu). V případě pozitivního nálezu konfirmujeme mikroskopicky určený 
druh Plasmodia metodou PCR, pro vyloučení mikroskopicky subdetekční koinfekce s P. vivax či P. 
ovale, kde je za potřebí přidat antirelapsovou terapii. O víkendech, svátcích a mimo pracovní dobu 
laboratoře jsou k dispozici RDT BinaxNOW malaria testy. Vyzvednout (oproti žádance) se dají na 
centrálním příjmu pavilonu 8 (nepřetržitý provoz). Testy se po provedení vrací do laboratoře k 
evidenci. V případě pozitivity je v ambulancich a na centrálním prijmu pripraven kontakt na 
parazitologa, s kterým se lze domluvit na odečtení parazitemie a určení druhu Plasmodia mimo 
pracovní dobu. 
 
ODBĚR: Nesrážlivá krev. O víkendech, svátcích a mimo pracovní dobu laboratoře provádí  tenký 
nátěr a tlustou kapku hematologie. K tomuto zpracování je třeba hematologická žádanka s označeným 
vyšetřením na malárii. 
 



SKLADOVÁNÍ A TRANSPORT: Do 24 hodin dopravit do laboratoře, skladovat při chladničkové 
teplotě. 
 
ODEZVA LABORATOŘE: 2h od příjmu v pracovní dobu, mimo pracovní dobu po telefonické domluvě 
 

Krev na malárii, filáriosu, trypanosomosu, babesiosu 
 
INFO: Detekce plasmodií, filarií, trypanosom a babesií se provádí na tenkém nátěru nebo tlusté kapce 
krve obarvené Giemsou. 
 
ODBĚR: Nesrážlivá krev. 
 
SKLADOVÁNÍ A TRANSPORT: Do 24 hodin dopravit do laboratoře, skladovat při chladničkové 
teplotě.  
 
ODEZVA LABORATOŘE: 2h od příjmu v pracovní dobu, mimo pracovní dobu po telefonické domluvě 
 

Krev na malárii - metodou PCR 
 
INFO:  Rozlišení DNA jednotlivých druhů plasmodií. Plasmodium falciparum, Plasmodium vivax, 
Plasmodium malariae, Plasmodium ovale. 

 
ODBĚR: Nesrážlivá krev. 
 
SKLADOVÁNÍ A TRANSPORT: Do 24 hodin dopravit do laboratoře, skladovat při chladničkové 
teplotě.  
 
ODEZVA LABORATOŘE: Vyšetření se provádí každý pracovní den a materiál doručený do 6:00 je 
tentýž den zpracován.  
 

BAL na Pneumocystosu - metodou PCR a mikroskopicky 
 
INFO: Vyšetření detekující DNA Pneumocystis jiroveci (carini). Mikroskopická část vyšetření detekuje 
pneumocysty pomocí speciálního barvení. 

 
ODBĚR: BAL 
 
SKLADOVÁNÍ A TRANSPORT: Do 24 hodin dopravit do laboratoře, skladovat při chladničkové 
teplotě.  
 
ODEZVA LABORATOŘE: Vyšetření se provádí každý pracovní den a materiál doručený do 6:00 je 
tentýž den zpracován.  
 

BAL na Echinokokosu 
 
INFO: Mikroskopická detekce scolexu Echinokoků 

 
ODBĚR: BAL, bioptický materiál, punktát z cysty 
 
SKLADOVÁNÍ A TRANSPORT: Do 24 hodin dopravit do laboratoře, skladovat při chladničkové 
teplotě.  
 
ODEZVA LABORATOŘE: Vyšetření se provádí každý pracovní den a materiál doručený do 6:00 je 
tentýž den zpracován.  
 

Mozkomíšní mok na amoeby 
 



INFO: Mikroskopická detekce Naegleria fowleri v mozkomíšním moku v nativním preparátu, barveném 
preparátu a kultivačně 

 
ODBĚR: Mozkomíšní mok 
 
SKLADOVÁNÍ A TRANSPORT: Nemrazit, nechladit, co nejdříve dopravit do laboratoře. 
 
ODEZVA LABORATOŘE: 2h od příjmu v pracovní dobu, mimo pracovní dobu po telefonické domluvě 

 
Mozkomíšní mok na trypanosomy   
 
INFO: Mikroskopická detekce Trypanosom  v mozkomíšním moku 

 
ODBĚR: Mozkomíšní mok 
 
SKLADOVÁNÍ A TRANSPORT: Nemrazit, nechladit co nejdříve dopravit do labopratoře. 
 
ODEZVA LABORATOŘE: 2h od příjmu v pracovní dobu, mimo pracovní dobu po telefonické domluvě 
 
 

Krev na Leishmania donovani sérologicky 
 
INFO: Detekce protilátek proti Leishmania donovani nepřímou hemaglutinací 

 
ODBĚR: Srážlivá krev 
 
SKLADOVÁNÍ A TRANSPORT:  Do 24 hodin dopravit do laboratoře, skladovat při chladničkové 
teplotě.  
 
ODEZVA LABORATOŘE: Vyšetření se provádí každý pracovní den a materiál doručený do 6:00 je 
tentýž den zpracován.  
 

Seškrab z vředu na Leishmanie 
 
INFO: Mikroskopická detekce Leishmania sp. v materiálu z vředu 

 
ODBĚR: Seškrab z okrajů vředu 
 
SKLADOVÁNÍ A TRANSPORT: Do 24 hodin dopravit do laboratoře, skladovat při chladničkové 
teplotě.  
 
ODEZVA LABORATOŘE: Vyšetření se provádí každý pracovní den a materiál doručený do 6:00 je 
tentýž den zpracován.  
 
 

Seškrab kůže na svrab 
 
INFO: Mikroskopická detekce Sarcoptes scabei larev nymf dospělců či vajíček v louhovém preparátu 

 
ODBĚR: Seškrab z konce chodbiček skalpelem  
 
SKLADOVÁNÍ A TRANSPORT: Do 24 hodin dopravit do laboratoře, skladovat při pokojové teplotě 
 
ODEZVA LABORATOŘE:  Vyšetření se provádí každý pracovní den a materiál doručený do 6:00 je 
tentýž den zpracován.  
 

Punktát z jaterního abscesu na Entamoebu PCR 
 



INFO: Detekce Entamoeba hystolitica v punktátu z abscesu metodou PCR 

 
ODBĚR: punktát 
 
SKLADOVÁNÍ A TRANSPORT: Do 24 hodin dopravit do laboratoře, skladovat při chladničkové 
teplotě.  
 
ODEZVA LABORATOŘE:  Detekce se provádí 1x týdně ve čtvrtek, nebo po telefonické domluvě 
 
 

Moč na schistosomy 
 
INFO: Vyšetření moči na přítomnost vajíček schistosom. Jde o mikroskopii močového sedimetu na 
přítomnost vajíček schistosom. 
 
ODBĚR: Odebírá se veškerá moč za 24h, nebo všechny poslední porce moči za 24h. 
 
SKLADOVÁNÍ A TRANSPORT: Moč se uchovává v chladničce a co nejdříve po ukončení sběru 
dopraví do laboratoře. 
 
ODEZVA LABORATOŘE: Vyšetření se provádí každý pracovní den a materiál doručený do 6:00 je 
tentýž den zpracován. 
 
 

Identifikace makroskopického útvaru 
 
INFO: Identifikace suspektního endo či ekto parazita, nebo jeho části 

 
ODBĚR: Suspektní útvar v čisté uzavíratelné nádobě, v alkoholu, 2-10% formalinu či bez fixačního 
činidla 
 
SKLADOVÁNÍ A TRANSPORT: Do 24 hodin dopravit do laboratoře, skladovat při chladničkové 
teplotě. U fixovaného oběktu lze vyšetřit i později 
 
ODEZVA LABORATOŘE: Vyšetření se provádí každý pracovní den a materiál doručený do 6:00 je 
tentýž den zpracován.  
 
 

Sérologie 
  

 ASLO 
  
INFO: 
antistreptolysin O, protilátka proti streptolysinu neutralizační mikrometodou, výsledek v m.j. 
Streptolysin O je enzym produkovaný beta hemolytickými streptokoky, především skupiny A, někdy i 
skupiny C  a G. Přítomnost ASLO je důkazem infekce. Hladina ASLO je značně individuální a v situaci 
značné promořenosti populace je nutno hodnotit výši ASLO s opatrností, především u dětí, ideální je 
vyšetření párových sér v jedné laboratoři s následným zhodnocením dynamiky tvorby. Významné jsou 
hladiny 
nad 200 m.j.   
 
ODBĚR: srážlivá krev (červený Vacutainer) 
 
SKLADOVÁNÍ A TRANSPORT: do 24 hodin  

 
ODEZVA LABORATOŘE: 2-7 dnů 
  

Borelióza – protilátky 



  
INFO: Protilátky třídy IgG a IgM metodou ELISA a konfirmace westernblotem. Nízké hladiny IgM 
protilátek bez záchytu IgG jsou velmi často falešně pozitivní  v důsledku polyklonální aktivace 
imunologické reakce. V případě rozdílného výsledku při použití metody ELISA a westernblotu je tento 
považován za rozhodující. 
Při nálezu pozitivních protilátek v mozkomíšním moku, laboratoř indikuje stanovení AI (antibody index) 
a vyšetření poruchy hematolikvorové bariéry. Výsledkem je průkaz intrathekální produkce specifických 
protilátek IgG a IgM, což je důležitý marker pro diagnostiku neuroboreliózy.  
 
ODBĚR: srážlivá krev (červený Vacutainer), mozkomíšní mok 
 
SKLADOVÁNÍ A TRANSPORT: do 24 hodin 

 
ODEZVA LABORATOŘE: maximálně do 7 dnů. Při pozitivitě mozkomíšního moku výsledek obsahuje 
výsledek informaci o dovyšetření hematoencefalické bariéry, konečná zpráva za další 1-2 dny. 
 

Brucelóza – protilátky 
  
INFO: celkové protilátky proti Brucella abortus. B.mellitensis, B.suis metodou mikrohemaglutinace, 
výsledkem je titr protilátek od 1:80 
 
ODBĚR: srážlivá krev (červený Vacutainer) 
 
SKLADOVÁNÍ A TRANSPORT: do 24 hodin 

 
ODEZVA LABORATOŘE: 2-7 dnů 
   

Infekční mononukleóza- heterofilní a specifické protilátky proti EBV 
  
INFO:  

1) heterofilní protilátky (Paul Bunnellův test) a specifické protilátky metodou ICHR  
2) anti VCA IgM,  anti VCA/EA IgG,  anti EBNA IgG – metodou ELFA 

Upozornění: heterofilní protilátky se tvoří v prvním týdnu onemocnění infekční mononukleózou u 80% 
nemocných, test častěji selhává u dětí do 4 let věku! 
 

Test Sensitivita (%) Specificita (%) 

Paul-Bunnell 
test 

94 (ne u dětí do 4 
let) 

99 

IgM anti VCA 91 97 

IgG anti VCA 92 95 

IgG anti EBNA 91 92 

 
 
ODBĚR: srážlivá krev (červený Vacutainer) 
 
SKLADOVÁNÍ A TRANSPORT: do 24 hodin 

 
ODEZVA LABORATOŘE: vyšetření denně, možno žádat v režimu STATIM (výsledek do 2 hodin) 
  

Helicobacter pylori - protilátky 
  
INFO: 
Protilátky třídu IgG a IgA metodou ELISA s následnou konfirmací pozitivit westernblotem, ve kterém 
zároveň stanovíme přítomnost protilátek proti CagA (antigen přítomný u kmenů s vyšší virulencí) 



 
ODBĚR: srážlivá krev (červený Vacutainer) 
 
SKLADOVÁNÍ A TRANSPORT: do 24 hodin 

 
ODEZVA LABORATOŘE: ELISA v den odběru, westernblot do 3 týdnů 
  

Legionella  – protilátky 
  
INFO: protilátky třídy IgG a IgM Legionella pneumophila séroskupiny 1 metodou ELISA v analyzátoru 
CHORUS. Výsledek kvalitativní. 
 
ODBĚR: srážlivá krev (červený Vacutainer) 
 
SKLADOVÁNÍ A TRANSPORT: do 24 hodin  

 
ODEZVA LABORATOŘE: v den odběru 
  

Listeróza – protilátky 
  
INFO: celkové protilátky proti listeriím (antigen O1,2  a O5) metodou aglutinace, výsledkem je titr od 
1:20. 
ODBĚR: srážlivá krev (červený Vacutainer) 
 
SKLADOVÁNÍ A TRANSPORT: do 24 hodin 

 
ODEZVA LABORATOŘE:vyšetření 2-7 dnů 
   

Lues – protilátky- RPR a TPPA 
  
INFO: 
screening protilátek proti syfilis. Provádíme vždy nespecifický (RPR) i specifický test (TPPA). 
Standardním výsledek je kvalitativní (poz/neg). V případě pozitivity hlásíme výsledek ošetřujícímu 
lékaři a po dohodě zasíláme sérum ke konfirmaci do NRL pro syfilis do SZÚ. RPR odráží akutní stav a 
lze jej použít pro kontrolu antiinfekční terapie, lze je požadovat v režimu STATIM a žádat o stanovení 
titru protilátek. 
 
ODBĚR: srážlivá krev (červený Vacutainer) 
 
SKLADOVÁNÍ A TRANSPORT: do 24 hodin 

 
ODEZVA LABORATOŘE:1 den, RPR možno žádat v režimu STATIM (výsledek do 1 hodiny) 
   

Mykotické antigeny 
  
INFO:  
stanovení mykotických antigenů mannanu (Candida sp). resp. galactomannanu (Aspergillus sp). v krvi 
nebo mozkomíšním moku, výsledek uveden v indexu pozitivity 
stanovení antigenu Cryptococcus sp. metodou ICHR, výsledek pouze kvalitativní  
 
ODBĚR: srážlivá krev (červený Vacutainer) nebo mozkomíšní mok v množství  alespoň  3 ml SER    : 
 
SKLADOVÁNÍ A TRANSPORT: do 24 hodin  

 
ODEZVA LABORATOŘE: ELISA 2-7 dnů, ICHR v den odběru 
 

Mykózy – protilátky proti Aspergillus sp., Candida sp. 
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INFO:  
stanovení celkových protilátek proti Candida sp. resp. Aspergillus sp. metodou mikrohemaglutinace 
Výsledek uvádíme v titrech s interpretací nálezu 
 
ODBĚR: srážlivá krev (červený Vacutainer) nebo mozkomíšní mok v množství  5 ml (vystačí i pro 
případný požadavek detekce antigenů) SER    : 
 
SKLADOVÁNÍ A TRANSPORT: do 24 hodin 

 
ODEZVA LABORATOŘE: 2-7 dnů 
 

Pertusse 
  
INFO:  
Protilátky třídy IgG, IgM a IgA metodou ELISA, výsledek v indexu pozitivity a se slovním hodnocením. 
Vyšetření zachycuje i protilátky proti Bordetella parapertussis, případně může být i nespecificky 
pozitivní. Proto je pozitivní výsledek nutno konfirmovat westernblotem, který odliší protilátky proti 
pertussovému toxinu. 
 
ODBĚR: srážlivá krev (červený Vacutainer) 
 
SKLADOVÁNÍ A TRANSPORT: do 24 hodin 

 
ODEZVA LABORATOŘE:2-7 dnů, WB za 3-14 dnů 
 

Prokalcitonin 
 
INFO:  
kvantitativní stanovení PCT v séru nebo plasmě, výsledek vyšetření v ng/ml (=μg/l),rozsah stanovení 
0,05-200 ng/ml,  provádíme v režimu STATIM 
 
ODBĚR: srážlivá krev (červený Vacutainer) 
 
SKLADOVÁNÍ A TRANSPORT: do 24 hodin 

 
ODEZVA LABORATOŘE: vyšetření provádíme ihned po přijetí do laboratoře, výsledek do 2 hodin, 
hlásíme telefonicky 

 
Revmatoidní faktor 
  
INFO: semikvantitativní screeningové stanovení revmatoidního faktoru, výsledek v m.j. 
 
ODBĚR: srážlivá krev (červený Vacutainer) 
 
SKLADOVÁNÍ A TRANSPORT: do 24 hodin 

 
ODEZVA LABORATOŘE: vyšetření 1-7 dnů 
  

TBC protilátky 
  
INFO: protilátky proti TBC, pomocné vyšetření k diagnostice aktivní TBC, jde o kvalitativní 
imunochromatografický test s nízkou senzitivitou, ale vysokou specificitou. Imunita při TBC je 
celulární, protilátky se tvoří pouze jako vedlejší projev aktivní infekce. Pozitivita testu přispěje výrazně 
k dg TBC, negativita testu ale aktivní infekci rozhodně nevylučuje. 
 
ODBĚR: srážlivá krev (červený Vacutainer) 
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SKLADOVÁNÍ A TRANSPORT: do 24 hodin 
 
ODEZVA LABORATOŘE: 1 den 

 
TBC – QuantiFERON  IT 
  
INFO: Jde o vyšetření specifické buněčné imunity proti mykobakteriím. Metoda IGRA testu. Používá 
se k dg latentní TBC. Pozitivita není průkazem probíhajícího aktivního onemocnění. K diagnostice 
TBC přispívá vyšetření omezeně, spíše k vyloučení akvirování nákazy v minulosti. Při hodnocení 
nutno vzít v úvahu imunitní stav pacienta a časovou souvislost s možným akvírováním nákazy (nástup 
imunity má 6-10 týdenní latenci). Velký význam má pro průkaz latentní TBC u pacientů vyšetřovaných 
z indikace zavedení nebo monitorování biologické léčby (anti TNF-alfa), při které jsou pacienti 
s latentní TBC ohrožení vzplanutím infekce. 
Výsledkem vyšetření je bezrozměrné relativní číslo, které je odrazem schopnosti pacientových 
lymfocytů reagovat na mykobakteriální antigeny produkcí IFN-γ. Pozitivita v testu je důsledkem reakce 
na specifické TBC antigeny (nereaguje na BCG antigenty ani na antigeny netuberkulozních 
mykobakterií kromě M.marinum, M.szulgai a M.kansasii.)  Hranicí pozitivity je hodnota 0,35. Součástí 
výsledku je slovní zhodnocení výsledku. 
 
ODBĚR: žilní krev odebraná do speciální odběrové soupravy složené ze 3 zkumavek. Použití těchto 
speciálních zkumavek je nezbytnou podmínkou vyšetření (stěny zkumavek jsou potaženy směsí 
antigenů, takže ihned po odběru začne probíhat imunochemická reakce). Odběrovky lze vyzvednout 
na OKM. Zkumavky je nutno po odběru protřepat, aby došlo k potažení stěn pacientovou krví.  SER     
 
SKLADOVÁNÍ A TRANSPORT: Neukládat do lednice! Uchovat při pokojové teplotě! Odběrovky nutno 
dodat do laboratoře do 18 hodin po odběru. Vyšetření probíhá ve dvou dnech, proto prosíme 
neodebírat v pátek a před dnem pracovního volna (je-li to z organizačních důvodů nutné, lze to 
telefonicky předem dohodnout) 

 
ODEZVA LABORATOŘE: 2-7 dnů 

 
TBC – T-SPOT.TB 
 

INFO: Jde o další IGRA test, obdobně jako QuantiFERON diagnostikuje latentní TBC. Pro test je 

specifické, že používá standardizovaný počet lymfocytů vstupujících do reakce. Test lze proto využít i 
imunodeficitních pacientů, u kterých QuantiFERON TB dává „neurčitý výsledek“ z důvodu 
nestandardního počtu mononukleárních buněk periferní krve. 
Provedení testu nutno předem dohodnout s laboratoří. 
 
ODBĚR: 7 ml plné krve ve zkumavce s obsahem LH (lithium heparin) 
 
SKLADOVÁNÍ A TRANSPORT: při pokojové teplotě dodat co nejrychleji do laboratoře, NECHLADIT !!! 
Ambulantní pacienty je možno s výhodou odeslat na odběrové místo přímo v Pavilonu 8 

 
ODEZVA LABORATOŘE: 2 dny 

 
Tetanus protilátky 
  
INFO: protilátky proti tetanu (metodou ELISA) – vyšetření k ověření hladiny ochranných 
postvakcinačních protilátek. Výsledek v IU/ml se slovním hodnocením a doporučením eventuálního 
přeočkování. 
 
ODBĚR: srážlivá krev (červený Vacutainer) 
 
SKLADOVÁNÍ A TRANSPORT: do 24 hodin 

 
ODEZVA LABORATOŘE: 2-7 dnů 
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Toxoplasmóza protilátky 
  
INFO: protilátky proti toxoplasmóze celkové (metodou KFR) a protilátky v jednotlivých třídách 
imunoglobulinů metodou ELISA (IgG, IgM IgA, IgE). Výsledkem KFR je titr protilátek, výsledek ELISA 
dáváme v indexu pozitivity. Aby bylo možné výsledky správně interpretovat, je nutno uvést důvod 
vyšetření (gravidita, uzlinový syndrom, kontrola po léčbě, opakovaný odběr).  
 
ODBĚR: srážlivá krev (červený Vacutainer) 
 
SKLADOVÁNÍ A TRANSPORT: do 24 hodin 

 
ODEZVA LABORATOŘE: 3-14 dnů 
  

Tularemie – protilátky 
  
INFO: protilátky proti tularemii metodou aglutinace, výsledek udáván v titrech od 1:20. Vždy 
provádíme i vyšetření inkompletních protilátek, jejich nález má stejný diagnostický význam jako u 
protilátek kompletních. 
 
ODBĚR: srážlivá krev (červený Vacutainer) 
 
SKLADOVÁNÍ A TRANSPORT: do 24 hodin 

 
ODEZVA LABORATOŘE: 2-7 dnů 
  

Yersinie- protilátky 
  
INFO: celkové protilátky proti Yersinia enterocolitica O3, O8 a Yersinia pseudotuberculois 
 
ODBĚR: srážlivá krev (červený Vacutainer) 
 
SKLADOVÁNÍ A TRANSPORT: do 24 hodin 

 
ODEZVA LABORATOŘE:  2-7 dnů 
  

Vi antigen – protilátky 
  
INFO: celkové protilátky proti pouzdernému polysacharidovému antigenu. Význam především při 
diagnostice nosičství salmonel. Výsledkem je titr protilátek od :1:5.  
Pozitivita u infekce virulentními opouzdřenými kmeny Salmonella typhi, S.paratyphi C  ale též u 
pacientů vakcinovaných očkovací látkou s Vi antigenem. Pouzderný antigen mohou nést taktéž kmeny 
rodu Citrobacter 
 
ODBĚR: srážlivá krev (červený Vacutainer) 
 
SKLADOVÁNÍ A TRANSPORT: do 24 hodin 

 
ODEZVA LABORATOŘE:  1-3 dny 
  

WIDAL – protilátky proti salmonelám 
  
INFO: celkové protilátky proti Salmonella Enterica metodou aglutinace ve zkumavce. Vyšetření je 
v základní a rozšířené modifikaci (určeno především pro návraty ze zahraničí se zvýšeným rizikem 
infekce pro ČR netypickými sérotypy salmonel): Prosíme o specifikaci požadavku na žádance a při 
požadavku na rozšířené vyšetření o zaslání dostatečného množství krve!!! 
Základní sestava antigenů:  O9,12  O1,4,5,12   Hd   Hb   Hi   Hgm 
Rozšířená řada:  O1,2,12   O6,7  Ha   Hc   H1,2,5   Heh 



  
  anti O 9,12 (S.sk D - O antigen) 

  anti O 1,4,5,12 (S.sk B - O antigen) 

  anti H d (S.Typhi - H antigen) 

  anti H b (S.Paratyphi B - H antigen) 

  anti H i (S.Typhimurium - H antigen) 

  anti O 1,2,12 (S.sk A - O antigen) 

  anti O 6,7 (S.sk C - O antigen) 

  anti H a (S.Paratyphi A - H antigen) 

  anti H c (S.Paratyphi C - H antigen) 

  anti H g,m (S.Enteritidis - H antigen) 

   
ODBĚR: srážlivá krev (červený Vacutainer) 
alespoň 5 ml krve 
 
SKLADOVÁNÍ A TRANSPORT: do 24 hodin 

 
ODEZVA LABORATOŘE: 1-3 dny 



 

 

 G - 01 METODIKA ODBĚU BIOLOGICKÉHO MATERIÁLU  
 
 
 
vychází z ošetřovatelského standardu FNB O26 „Odběr biologického materiálu ve FNB“  
 

Požadavky odběru a transportu pro konkrétní vyšetření jsou uvedena v kapitole  
Seznam vyšetření s popisem 

 

 
Poznámky k metodice odběru různých druhů biologického materiálu: 
 
Likvor: 
Odebrat co nejpřísněji asepticky. Okamžitý transport do laboratoře buď při 37°C nebo při 4°C, ne při 
pokojové teplotě. Postupovat přísně asepticky. 
 
Krev na hemokulturu: 
viz  Ošetřovatelský standard O22 Hemokultury Bactec 
 
Sputum: 
Do široké šroubovatelné, dobře těsnící nádobky, tzv. sputovky. Přesvědčit se, zda jsou ve vzorku 
přítomny hnisavé vločky – vyšetřovat pouhé sliny nemá smysl! 
Pro vyšetření na TBC je nutno poslat samostatný vzorek s žádankou 
 
Výtěr z krku: 
Sterilním vatovým tamponem (štětičkou se šroubovitým pohybem setře povrch obou mandlí nebo 
patrových oblouků. Jsou-li přítomny hnisavé vločky, na závěr je tímto tamponem nabrat. Tampon 
zanořit do transportní půdy. 
 
Stěr ze spojivky: 
Při hnisavých afekcích poslat v transportní půdě. 
Při podezření na mykotickou infekci nebo při požadavku vyšetření PCR naopak do transportní půdy 
nevkládat! 
Při odběru na vyšetření PCR chlamydií nutno provést stěr razantně (chlamydie přežívají uvnitř buněk! 
 
Hnis, punktát apod.: 
Upřednostnit zaslání přímo ve stříkačce před odběrem na tampon! Odběr na aneroby musí být 
zabezpečen proti působení vzdušného kyslíku (gumová zátka na jehle stříkačky nebo lépe „combi 
zátka“) 
 
Výtěry z ran a hnisavých kožních lézí: 
Zasílat pouze, není-li možné nabrat hnis do stříkačky. Setřít spodinu při periferii rány, nedotýkat se 
okolí léze. Tampon nechat sekretem řádně nasáknout. Jiným tamponem lze zhotovit nátěr na sklíčku 
pro mikroskopické vyšetření. 
 
Poševní výtěry: 
Výtěr zaslat vždy v transportní půdě. Zhotovit dva nátěry na sklíčko pro zhodnocení MOP. 
 
Vyšetření na kapavku: 
Výtěry z uretry, pochvy, cervixu, rekta, krku, oční spojivky poslat vždy v transportní půdě nebo očkovat 
na pevné půdy vyzvednuté na OKM. POZOR – transportní ani kultivační půdy nesmí být použity 
bezprostředně po vyjmutí z chladničky! Mikrob je velmi citlivý na teplotu, vzdušný kyslík a vyschnutí. 
Naočkované nebo transportní půdy transportovat ideálně v teplotě 37°C. Požadavek na vyšetření GO 
je nutno zřetelně uvést na průvodce. Přínosné je mikroskopické vyšetření. 
 
Moč: 
Po řádném omytí genitálu včetně zevního ústí uretry vodou a mýdlem 

G – Pokyny a instrukce            

*SABB.htm
http://intranet/oddeleni/osetrovat/standardy/22.doc


Do sterilní kádinky zachytit pro bakteriologické vyšetření střední proud. 
U uretritidy a pro vyšetření chlamydií (PCR) naopak zaslat první porci moče po dostatečné mikční 
pauze (nejméně 2 hodiny) 
U prostatitidy zachytit konečný proud moči. 
Z kádinky moč přelít do sterilní zkumavky, ihned zazátkovat a dopravit rychle do laboratoře, není-li to 
možné, uchovat v chladničkové teplotě 
 
Stolice: 
Pacient klečí opíraje se o lokty nebo leží na boku. Vyzve se, aby zatlačil jako na stolici a do konečníku 
se vsune cca do hloubky 5 cm odběrový tampon a pootočí se jím. Tampon se poté vloží do transportní 
půdy (Amies nebo půda z OKM) Při podezření na kampylobaktery je použití transportní půdy 
nezbytné, OKM dodává i speciální tekutou transportní půdu pro kampylobaktery. 
 
Sérologická vyšetření: 
Srážlivá krev v dostatečném množství podle počtu požadovaných vyšetření (3-5 ml postačí na cca 3 
testy). 
 
Molekulárně biologické metody (PCR): 
Nepoužívat transportní půdy, mohou být zdrojem inhibitorů PCR. Zasílá se tekutý vzorek, tkáň nebo 
stěr na suchém nejlépe dacronovém (syntetickém) tamponu.  
 
 



 

 
 

 H - 01 Související dokumenty 
 
Ošetřovatelský standard O11 Transport biologického materiálu ve FNB 

Ošetřovatelský standard O26 Odběr biologického materiálu ve FNB 
Ošetřovatelský standard O22 Hemokultury Bactec 
 
 

 H - 02 Definice a zkratky 
 

NNB = Nemocnice Na Bulovce 
OKM = oddělení klinické mikrobiologie 
LP = laboratorní příručka 
 
 
 
 

 
 

I - 01 Tabulkový přehled vyšetření – výtah z LP 
 
Tabulkový přehled vyšetření 
 

I - 02 Žádanka bakteriologie 
 
Žádanka bakteriologie 
 

I - 03 Žádanka sérologie 
 
Žádanka sérologie 

 

I - 04 Žádanka pro TBC 
 
Žádanka TBC 
 

I - 05 Žádanka parazitologie 
 
Žádanka parazitologie 
 
 

 H – Vysvětlivky a odkazy 

 I – Přílohy 

http://intranet/oddeleni/osetrovat/standardy/11.pdf
http://intranet/oddeleni/osetrovat/standardy/26.doc
http://intranet/oddeleni/osetrovat/standardy/22.doc
http://bulovka.cz/wp-content/uploads/2015/11/vytah.pdf
http://bulovka.cz/wp-content/uploads/2015/11/bak.pdf
http://bulovka.cz/wp-content/uploads/2015/11/ser.pdf
http://bulovka.cz/wp-content/uploads/2015/11/tbc.pdf
http://bulovka.cz/wp-content/uploads/2015/11/paraz.pdf


 
 

 
Přehled provedených změn oproti předchozí verzi LP: 
 

Změna č. 
Umístění 

změny 
Popis provedené změny 

Datum 

účinnosti 
Odpovědná 

osoba 

1 B-01 
MUDr.Oravcová – změna jména na 

MUDr.Petrlová 
20.7.2013 Sýkorová 

2 B-01 Doplněna pracovní doba v neděli 1.11.2013 Sýkorová 

3 F 
odstraněna kapitola F-02 Tabulkový přehled 

vyšetření- bude v příloze LP 
1.10.2013 Sýkorová 

4 H 
odstraněna kapitola H – vzory 

požadavkových listů, budou v příloze LP 
1.10.2013 Sýkorová 

5 B-05 pracovníci VŠ – zvýšení na 7 1.10.2013 Sýkorová 

6 B-07 doplněno osvědčení o splnění Auditu I 1.10.2013 Sýkorová 

7 C-06 
do odběrové soupravy pro urogenitální výtěry 

přidáno médium pro trichomonády 
1.10.2013 Sýkorová 

8 C-08 
doporučení transportovat vzorky a žádanky 

odděleně 
1.10.2013 Sýkorová 

9 D-04 
změna smluvním laboratoře pro některá 

vyšetření na TBC – nyní CityLab 
1.10.2013 Sýkorová 

10 
F-01 až 03 

E-08, I-01 

OCH test nahrazen IM testem (vyšetření 

heterof. protilátek u inf.mononukleózy)  
1.10.2013 Sýkorová 

11 
F-01 až 03 

E-08, I-01 

Mycoplasma sp.(PCR) nahrazeno vyšetřením 

Mycoplasma genitalium 
1.10.2013 Sýkorová 

12 
F-01 až 03 

E-08, I-01 
doplněno vyšetření T-SPOT 1.10.2013 Sýkorová 

13 
F-01 až 03 

E-08, I-01 

změna metody vyš. anti TBC protilátek – nyní 

ICHR 
1.10.2013 Sýkorová 

14 B-07 
Doplněno Osvědčení o absolvování AUDITU 
II NASKL 

26.11.2013 Sýkorová 

15 F-04 
Doporučení COMBI zátky, 
Změna vyšetření protil. Proti EBV 

1.1.2014 Sýkorová 

16 B-07 
Doplněno Osvědčení o platnosti AUDITU II 

NASKL 
19.11.2025 Sýkorová 

17 E-09 Aktualizace ceníku pro samoplátce 10.12.2015 Sýkorová 

 

 J – List změn 


