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1

Úvod

Vážené kolegyně a kolegové, vážení klienti,
dostává se vám do rukou příručka, která uvádí přehled laboratorních vyšetření dostupných v laboratoři klinické
biochemie a hematologie nemocnice Říčany. Tato příručka je připravena v souladu s normou ISO 15189.
Tato laboratorní příručka je určena všem – lékařům i sestrám, kteří chtějí využívat našich služeb,
i všem dalším, kteří potřebují informace o naší laboratoři.
Laboratorní příručka je určena jako zdroj informací o našich službách – biochemických a hematologických
vyšetřeních.
Obsahuje

informace

pro

pacienty

(pokyny

pro

pacienty

při

některých

vyšetřeních),

pro

lékaře

a zdravotní sestry (odběry biologického materiálu či sběr moče), přináší informace o organizaci našich služeb
apod. Obsah této příručky byl koncipován v souladu s požadavky na odborné dokumenty.
Doufáme, že naše příručka Vám poskytne všechny potřebné informace pro vzájemnou spolupráci. Přáli bychom si,
aby se stala zdrojem námětů a připomínek k činnosti laboratoře tak, aby naše spolupráce byla úspěšná. Předem
děkujeme za všechny věcné připomínky k této laboratorní příručce i k činnosti naší laboratoře.
Aktuální verze laboratorní příručky je uveřejněna na www.nemocnicericany.agel.cz
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Základní informace

Obchodní firma

Nemocnice AGEL Říčany a.s.

Adresa

Smiřických 315/26, 251 01 Říčany

hospodářsko-právní forma

akciová společnost

Telefon

+420 323 627 520

e-mail

laborator@nrc.agel.cz

předseda představenstva

Ing. Pavel Fojtík, MBA

IČO

27365867

DIČ

CZ27365867

Web
Vedoucí laboratoře

www.agel.cz
RNDr. Jan Krajíček, Ph.D.

Manažer kvality

RNDr. Jan Krajíček, Ph.D.

Email

jan.krajicek@nrc.agel.cz

REGISTROVANÝ OBOR:
801 Pracoviště klinické biochemie
DALŠÍ OBORY:
222 Transfuzní lékařství
818 Laboratoř hematologická
Oddělení Klinické biochemie a hematologie je součástí Nemocnice AGEL Říčany a.s. Laboratoře mají dlouholetou
tradici. Laboratoř poskytuje služby biochemických a hematologických vyšetření. Laboratoře dále poskytují základní
a specializovaná vyšetření, provádění odběrů biologického materiálu a konzultační služby. Abecední seznam
metod je dostupný v příloze č. 2 a indikace a interpretace jednotlivých metod jsou uvedeny v příloze č. 4.
Odběr biologického materiálu provádí proškolený zdravotnický personál.
Laboratoř OKBH používá diagnostické soupravy a analytickou techniku certifikovaných výrobců (se značkou CE),
účastní se pravidelně systému externího hodnocení kvality (EHK).
Laboratoře jsou akreditovány NASKL dle ISO EN ČSN 15 189

Spektrum nabízených služeb

2.1
•

základní biochemická vyšetření běžně získávaných biologických materiálů (krev, moč, další tělesné
tekutiny a biologické materiály)

•

hematologická a koagulační vyšetření krve

•

speciální biochemická vyšetření (stanovení hormonů, nádorových markerů, lékových hladin, kardiálních
markerů, osteomarkerů, a vyšetření dalších analytů v biologických materiálech)
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•

zátěžové testy oGTT

•

zajištění histologických vyšetření u smluvní laboratoře

•

vyšetření pro samoplátce, vyšetření pro preventivní péči

•

odběry biologického materiálu

•

svoz vzorků z ordinací lékařů požadujících vyšetření

•

distribuce vzorků biologického materiálu pro smluvní laboratoře dle požadavku lékařů na žádance

•

doručení výsledků

•

zajištění odběrového materiálu pro spolupracující ordinace

•

konzultační služby v nabízených laboratorních odbornostech

•

komplexní bezpečný a zajištěný přístup k datům a jejich vhodné zpracování v laboratorním informačním
systému se zajištěnou archivací, předávání výsledků v elektronické podobě klientům laboratoře

•

vybraná vyšetření pro veterinární účely

V rámci zvyšování standardu poskytovaných služeb jsme vám kdykoliv k dispozici pro řešení Vašich požadavků a
vstřícní všem Vašim podnětům, které oboustranně zlepší naší spolupráci.
V laboratoři pracují lékaři (biochemik a hematolog), analytici (VŠ) a laborantky.
Oddělení je vybaveno laboratorním informačním systémem, na který jsou napojeny jednotlivé automatické
analyzátory. Výsledky jsou dodávány v tištěné formě následující pracovní den svozem. V elektronické podobě jsou
výsledky odesílány po autorizaci výsledů VŠ pracovníkem.
Výsledky v kritických mezích a statimová vyšetření jsou hlášeny telefonicky. Detailnější informace jsou uvedeny
v příloze č. 5 Hlášení kritických mezí.

3

Vyšetření prováděná v laboratoři nemocnice AGEL Říčany

Laboratoř klinické biochemie a hematologie je součástí nemocnice AGEL v Říčanech. Laboratoř disponuje širokou
škálou laboratorních vyšetření a je schopna pro své klienty zajistit většinu z nich – viz. kapitola odesílání vzorků do
smluvních laboratoří.

3.1

Žádanka

Pro požadavky na vyšetření v laboratoři OKBH nemocnice AGEL Říčany doporučujeme použít laboratorní
žádanky. Tento formulář splňuje veškeré formální náležitosti vyžadované zdravotními pojišťovnami. Základním
požadavkovým listem jsou komplexní žádanky formátu A4 a formuláře Poukaz na vyšetření/ošetření K-06 dle
platné metodiky VZP. Laboratoř přijímá jakýkoliv typ žádanky s povinně vyplněnými základními identifikačními
znaky. K dispozici je elektronická žádanka, která je chráněna individuálním přístupovým právem. Elektronicky lze
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požadovat všechna vyšetření s výjimkou kultivačních. Nelze použít elektronickou žádanku pro doordinování
dodatečných vyšetření bez současného sdělení o doordinování telefonicky do laboratoře.
Na stejném formuláři žádanky je možné požadovat vyšetření statim i rutinu. Žádanky umožňují současné dodání
více druhů biologických materiálů. Pro vyšetření označená symboly je nutný speciální odběr, o kterém jsou
informace na formuláři žádanky.
Kromě těchto předepsaných formulářů se připouští použití následujících žádanek:
•

formulář VZP-06 podle platné metodiky VZP, je bez předtisku a požadavky se vyplňují vepsáním

•

jiné typy žádanek, pokud obsahují všechny potřebné údaje

•

případně jiný formulář na laboratorní požadavky

Žádanku na vyšetření získáte v laboratoři, od řidiče svozové služby nebo je k dispozici ke stažení na
https://www.agellab.cz/sluzby/zadanky. Vzor žádanky je uveden v příloze č.3 k této laboratorní příručce.

3.1.1

Požadované informace v žádance

Základní identifikační znaky požadované a povinně uváděné na žádance:
•

Jednoznačná identifikace pacienta:
-

číslo pojištěnce – pacienta (rodné číslo, číslo pojistky)

-

datum narození – u neznámého pacienta, cizince (bude vygenerováno náhradní číslo z LIS)

-

pohlaví pacienta – u cizince

-

příjmení, jméno pacienta

•

kód pojišťovny pojištěnce (pacienta), typ pojištění nebo údaj samoplátce

•

základní diagnózu, popř. další diagnózy pacienta

•

datum a čas odběru – je nezbytné uvádět vzhledem k nutnosti sledovat dodržení podmínek preanalytické
fáze!!

•

druh primárního vzorku – vyšetřovaný materiál

•

jméno osoby provádějící odběr

•

identifikace objednavatele (podpis a razítko, které musí obsahovat údaje zdravotnického zařízení,
oddělení, jméno lékaře, IČP, IČZ)

•

podpis lékaře

•

kontakt na objednavatele (adresa, telefon nebo jiné spojení)

•

stanovení rozsahu laboratorního vyšetření (požadovaná vyšetření)

•

určení urgentnosti zpracování – Statim / rutina

•

u vyšetření PT je požadován údaj o typu antikoagulační léčby
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•

u vyšetření stolice na kultivaci a ostatních epidemiologicky závažných vyšetření je nezbytné uvádět kontakt
na pacienta z důvodů legislativních požadavků na zajištění hygienicko-epidemiologického režimu u
pozitivních vzorků s povinností hlášení.

Nepovinné nebo fakultativní údaje:
Na volné místo na žádance lze uvést doplňující klinické informace (např. antibiotická léčba), týkající se pacienta a
vyšetření (pro interpretační účely), popis typu primárního vzorku a případně i anatomická specifikace místa odběru,
respektive podmínek, za kterých byl odběr realizován (např.: s manžetou – bez manžety, vleže – vsedě, s blíže
specifikovanou zátěží atd.). V případě potřeby je nutné tyto informace sdělit separátně.
Správné vyplnění laboratorní žádanky
Vyznačení požadavku na žádance provádějte výhradně do vyhrazených míst před názvem vyšetřovaného
parametru nebo v případě požadavku STATIM do políčka tomu určenému. Žádanku je nezbytné opatřit razítkem
ordinace i podpisem lékaře.
Doplňující údaje:
•

Popsání podmínek odběru

•

Používané léky, infuze

•

V případě vyšetření PT (protrombinový test) je nutné uvést údaje o typu antikoagulační léčby

V případě samoplátce nemusí žádanka obsahovat:
•

Identifikaci zdravotnického zařízení – adresu, podpis a telefonní číslo lékaře žádajícího vyšetření, IČP, IČZ

•

Odbornost

•

Kód pojišťovny

•

Diagnóza

Veškeré údaje je nutné psát čitelně, nejlépe hůlkovým písmem.

4

Ústní/telefonické požadavky na vyšetření

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

dodatečná vyšetření požadovaná statimově budou provedena neprodleně po telefonickém doobjednání.
K dodatečně doordinovanému vyšetření je povinnost vždy doručit žádanku.

•

dodatečná vyšetření nepožadovaná statimově lze telefonicky doobjednat, budou provedena dle provozních
možností týž nebo následující pracovní den nebo materiál pro ně zajištěn tak, aby nedošlo k jeho
poškození. K dodatečně doordinovanému vyšetření je povinnost vždy doručit žádanku.
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dodatečná vyšetření lze u některých analytů provést s určitým omezením, které je dané stabilitou analytu v
biologickém materiálu. Po uplynutí uvedeného časového intervalu laboratoř tato vyšetření neprovede a je nutný
odběr nového vzorku.

5

Informovaný souhlas pacienta

K prováděným vyšetřením není informovaný souhlas vyžadován. Pacient svým příchodem do odběrové místnosti,
projeví souhlas s provedením vyšetření.

6

Přehled vlivů významně ovlivňujících provádění laboratorních vyšetření nebo
interpretaci výsledků

Výsledek laboratorního vyšetření může být ovlivněn řadou faktorů ještě před odběrem pacienta. Protože tyto vlivy
mohou být velmi významné, snažíme se je eliminovat.

6.1

Ovlivnitelné faktory

6.1.1

Dieta

Většina odběrů je prováděna nalačno tj. v ranních hodinách po cca 12hodinovém lačnění. Nedodržení lačnění
znamená ovlivnění nálezů v sacharidovém a lipidovém metabolismu, ale i dalších analytů – amylázy, lipázy,
střevního izoenzymu alkalické fosfatázy. V závislosti na skladbě požité stravy se mění koncentrace kreatininu,
močoviny, kalia, fosfátů, železa a dalších iontů. Požití alkoholu může ovlivnit hodnoty GGT, ALP, ALT, TAG. Před
vyšetřením orálního glukózového tolerančního testu je vhodná nejméně dva dny před vyšetřením dieta obsahující
cca 150 g sacharidů za den (většinou nemění běžné návyky). Dieta s omezením sacharidů snižuje citlivost
vyšetření (sníží případné vyšší hodnoty glykémie v nálezu!). Další údaje viz Informace a návody pro pacienty v této
Laboratorní příručce. Odběrová pracoviště laboratoře neodebírají pacienty, kteří jeví zřetelné známky požití
alkoholu či drog, pokud není vyšetření zaměřeno na stanovení těchto látek.

6.1.2

Načasování odběru

Většina odběrů probíhá v ranních hodinách. Je třeba brát v úvahu cirkadiánní variace – změny koncentrace analytů
během dne (např. prolaktin odběr nejdříve jednu hodinu po probuzení) či během měsíce (změny hormonů
v závislosti na menstruačním cyklu).
6.1.3

Poloha při odběru

V ambulantním zařízení probíhá odběr většinou vsedě. Vhodný je krátký odpočinek vsedě, po kterém následuje
většinou standardní odběr z loketní žíly. Poloha pacienta při odběru může ovlivnit koncentraci řady látek (např. při
poloze vstoje oproti poloze vleže je koncentrace vysokomolekulárních látek – cca o 10 % - 20 % vyšší).
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6.1.4

Fyzická zátěž

Není před odběrem vhodná. Běh, rychlá chůze do schodů jsou časté prohřešky. Dochází k adaptaci na zátěž –
leukocytóza, zvýšení CK, kreatininu, změny iontů, pokles glukózy, ev. snížení lipidů. Před odběrem je vhodné
pacienta na několik minut posadit v čekárně. Sport může často ovlivnit některé analyty i po řadu dnů (PSA po jízdě
na kole, CK – po zvýšené svalové námaze apod.).

6.1.5

Stres

Prostředí v odběrové místnosti i přístup personálu by měl mít na pacienta uklidňující vliv. Je důležitý individuální
osobní přístup k pacientům (zejména dětem), aby ani vlastní odběr vzorků nebyl stresující. Stres zvyšuje
koncentraci prolaktinu, kortizolu, kortikotropinu (ACTH), katecholaminů a dalších hormonů.

6.1.6

Vliv léků

Ovlivnění výsledku laboratorních vyšetření léky je vzhledem k možnosti kombinací velmi obtížné popisovat. Pokud
se jedná u běžných skupin léčiv o výrazné ovlivnění metody, je toto uvedeno v přílohách této LP.

6.2

Neovlivnitelné faktory

6.2.1

Věk, rasa a pohlaví

Koncentrace řady analytů se významně mění s věkem, což má velký význam pro správnou interpretaci nálezu.
Referenční hodnoty pro různé věkové skupiny a pohlaví jsou uváděny, pokud je to u daného vyšetření vhodné, u
jednotlivých analytů v příloze č. 1 LP. Rasa – příliv migrantů v posledních letech nás nutí častěji k tomuto faktoru
přihlížet. Je známo, že nejde jen o vliv rasy, ale i o prolínání vlivů socioekonomických a geografických rozdílů na
změny analytů. Je popsána až dvojnásobná aktivita kreatinkinázy u černochů, vyšší aktivita slinné amylázy u
asiatů. Mezirasové rozdíly se jinak nezdají být významnější nežli řada jiných zde popisovaných vlivů na výslednou
koncentraci analytů.

6.2.2

Gravidita

Změny koncentrace analytů jsou v tomto období způsobeny řadou dějů. Mění se hormonální spektrum – hCG,
fertilitní hormony. Dochází ke zvýšení hladin tyreoidálních hormonů a kortizolu (zvýšením plazmatických
transportních proteinů v plazmě). Zvýšení plazmatického objemu způsobí pokles celkové bílkoviny, albuminu,
koncentrace krevních elementů, zvýší se glomerulární filtrace a objem moči. Zvyšuje se hladina fibrinogenu a
některých koagulačních faktorů, jiné naopak klesají. V krevním obraze je častá mírná normocytární anemie,
leukocytóza, neutrofilie, zvyšuje se sedimentace erytrocytů. Dochází k poklesu zásob železa, je snížena
koncentrace ferritinu, transferinu. Jsou zvýšeny hladiny proteinů akutní fáze.

6.2.3

Vliv předchozích diagnostických či terapeutických postupů

Zejména vyšetření per rectum či masáž prostaty jsou nevhodné před vyšetřením PSA, PHI z důvodů přímého
ovlivnění hodnot.
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7

Preanalytická fáze

Preanalytická fáze je důležitou součástí analytického procesu. Zahrnuje přípravu pacienta, označení odběrové
zkumavky (nádoby), odběr vzorku biologického materiálu, jeho transport do laboratoře, příjem materiálu v
laboratoři, zadání požadavků do laboratorního informačního systému a přípravné práce před analýzou (např.
centrifugaci nebo další úpravu biologického materiálu).
Preanalytická fáze je jedním z významných zdrojů chyb, které mohou vést k nesprávnému výsledku,
i s možností poškození pacienta. Proto je nezbytné v maximální míře procesy preanalytické fáze standardizovat s
cílem podstatně redukovat počet výsledků zkreslených, respektive znehodnocených preanalytickými chybami.
Preanalytická fáze zahrnuje:
•

přípravu pacienta

•

odběr vzorku biologického materiálu

•

transport vzorku biologického materiálu

•

příjem vzorku biologického materiálu do laboratoře

•

příprava vzorku a analytického systému před vlastní analýzou

7.1

Příprava pacienta

Odběr nalačno

Odběr venózní krve se provádí většinou ráno v poloze v sedě.
Pacient má být poučen, že odpoledne a večer před odběrem má vynechat
tučná jídla. Pokud lze vynechat léky, má je pacient vynechat 3 dny před
odběrem. Jinak je vhodné uvést podávané léky na průvodce. Ráno před
odběrem nemá trpět žízní. Je vhodné, napije-li se pacient před odběrem ¼l
neslazeného čaje (vody).

Ranní moč

Střední proud moče po omytí zevního genitálu, bez použití mýdla. Zkumavku
označit nálepkou se jménem, příjmením a rodným číslem.

Sběr moče

Pacient musí být seznámen s technickým postupem při sběru moče.
Během sběru moče je nutné dosáhnout dostatečného objemu moče vhodným
a rovnoměrným příjmem tekutin. Za vhodný se považuje takový příjem tekutin,
aby množství moče u dospělé osoby dosáhlo za 24 h 1500–2000 ml. To
znamená, že každých 6 hodin sběru moče (kromě noci) vypije pacient ¾ litru
tekutin (voda, neslazená minerální voda, ovocný čaj).

Stolice
krvácení

na

okultní 3 dny před vyšetřením je vhodné jíst stravu s vyšším obsahem vlákniny.
Vyšetření je možné provádět bez dietních omezení.
Je nutné vyloučit krvácení z hemeroidů, nevyšetřuje se během a těsně po
menstruaci. Odběr vzorků stolice je jednorázový. Testy detekují hemoglobin
reakcí s monoklonální protilátkou proti lidskému hemoglobinu nedochází
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k ovlivnění výsledku testu potravou, a tudíž žádná dietní opatření před
vyšetřením nejsou nutná.
Pacient odebere libovolný vzorek stolice na čistou podložku nebo toaletní
papír. Odšroubuje a vyjme uzávěr s odběrovou tyčinkou z odběrové zkumavky.
Pozor, aby nedošlo k vylití tekutiny ze zkumavky. Pacient zasune odběrovou
tyčinku nejméně do třech míst ve stolici, stolici nenabírá. Potřebné množství
stolice se zachytí na odběrové tyčince a tu pacient zasune zpět do zkumavky
s kapalinou, uzavře a roztok protřepe. Příliš mnoho odebraného materiálu
znemožňuje provedení testu.

7.2

Odběr vzorku krve pro laboratoř OKBH

Odběr krve v odběrové místnosti laboratoře je prováděn dle schváleného interního postupu, který je uveden
v interní dokumentaci laboratoře. Provádí ho odborný personál laboratoří.
Stručné informace k odběrům krve pro provedení odběrů pro biochemická a hematologická vyšetření jsou uvedeny
v příloze č.6 - Odběry krve v odběrové místnosti.

8

Odběr biologického materiálu

Přicházejte v uvedených hodinách na lačno, doporučujeme napít se čisté vody nebo neslazeného čaje, v případě
výtěrů z krku si ráno nečistěte zuby. Některá speciální vyšetření vyžadují předepsaná dietní opatření, o kterých vás
informuje lékař či laboratoř. Před odběrem není vhodná větší tělesná námaha (běh, rychlá chůze), v čekárně před
odběrem nejlépe 10 min. poseďte. Pokud pacient sám provádí sběr moče nebo odběr stolice, měl by být o způsobu
provedení poučen lékařem, či laboratoří. Na vyšetření moče chemicky a močového sedimentu je třeba použít
zkumavku (kterou obdržíte ve své ordinaci nebo v laboratoři), do které odeberete střední proud ranní moče. Po
příchodu do laboratoře se zaevidujte u příjmového okénka, zde předložte průkaz své zdravotní pojišťovny. Po
odběru krve ze žíly dbejte pokynů odběrové sestry.
Většinu materiálu je vhodné odebírat nalačno ráno mezi 7-8 hodinou (nejde-li o urgentní vyšetření). Koncentrace
řady látek kolísá během dne, proto je nutné zajistit standardní podmínky pro vyšetření. Pacient má večer vynechat
tučná jídla, před odběrem nemá kouřit, pít černou kávu a alkohol. Naopak je vhodné před odběrem pít neslazený
čaj.
Na koncentraci většiny látek zároveň působí i polohové změny. Proto je vhodné, aby pacient před odběrem
30 minut seděl.
Při odběru venózní krve končetinu zaškrtíme pouze na nezbytně nutnou dobu, místo vpichu dezinfikujeme. Před
odběrem nesmí zůstat zbytky dezinfekce v místě vpichu (možnost analytického ovlivnění). Doporučené pořadí
odběru: zkumavky bez přísad, hemokoagulace, ostatní zkumavky s přísadami (K3EDTA). Další informace ohledně
odběru jsou uvedeny v příloze č. 6 Odběr krve v odběrové místnosti. Součástí laboratoře je odběrová místnost.
Biologický materiál, odebraný přímo v ordinaci lékaře nebo na oddělení je přijímán kdykoliv. Ordinační hodiny
odběrové místnosti v Říčanech jsou v pracovní dny od 6.30 do 10.00 hod a odběry pro ambulantní složku
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nemocnice od 10.00 do 14.00 hodin. Většina odběrů (pokud se nejedná o statimové vyšetření) se provádí za
stejných podmínek, aby byla co nejméně ovlivněna preanalytická fáze (diurnální rytmy apod.), tj. nalačno ráno.
K odběru je používán uzavřený odběrový systém. Druh odběrového materiálu je uveden na žádance (Příloha č. 3
Žádanka vybraných laboratorních vyšetření).
Na vyšetření odebíráme tyto odběry:
•

venózní odběr – srážlivá krev – většina biochemických vyšetření, krevní skupiny
– nesrážlivá krev (EDTA – vyš. KO, Na citrát – koagulace)
– vyš. z plazmy na glykémii a laktát (zkumavka se šedým uzávěrem, s NaF a EDTA), vyš.
NT-proBNP (fialový uzávěr), troponinu, CK MB, myoglobinu (heparin-zkumavka se
zeleným uzávěrem)

•

kapilární krev

– odběr s NaF (zabraňuje glykolýze) – vyš. glykémie

•

moč

– základní vyšetření z ranní moče (nalačno)
– odběr ze středního proudu
– sbíraná moč za 24 hodin (odpady iontů, clearence kreatininu apod.)

•

stolice

– speciální nádobka na vyšetření kalprotektinu

Možnost objednání dodatečných vyšetření je omezena stabilitou analytu. Jedná se zejména o tato vyšetření:
•

krevní nátěr - 4 hodiny

•

KO + diff - 5 hodin

•

INR(PT) - 6 hodiny

•

APTT bez heparinu – 4 hodiny, APTT s heparinem – do 1 hodiny

•

D-dimer – 4 hodin

•

glykémie -1 hodina, bilirubin (skladováno bez přístupu světla) – 12 hodin
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8.1

Množství vzorku

Uvedená jsou přibližná požadovaná množství biologického materiálu. Při nedostatečném množství dodaného
vzorku se upřednostňují statimové metody, je-li dostupný žadatel, postupuje se po dohodě s ním. Množství krve
pro metody prováděné z nesrážlivé krve se řídí nutností dodržení poměru krve a protisrážlivého činidla. Při použití
vakuového systému je správný objem zajištěn z výroby.
Požadované vyšetření
Stanovení základních 20 biochemických testů
a speciálních parametrů imunochemických
Stanovení speciálních analytů (hormonů,
nádorových marker, imunoglobulinu, …)
Stanovení serologických sérologických vyšetření

Minimální množství odebraného materiálu
5 ml srážlivé krve

1 ml na 3 analyty
1 ml na 3 analyty
je preferován odběr do samostatné zkumavky

Krevní obraz

nutno dodržet doporučený objem krve daný
výrobcem zvolené odběrové nádobky

Koagulační vyšetření

nutno dodržet doporučený objem krve daný
výrobcem zvolené odběrové nádobky

Sedimentace

nutno dodržet doporučený objem krve daný
výrobcem zvolené odběrové nádobky
KS - 2 ml nesrážlivé krve, screening protilátek - 2
x 2 ml nesrážlivé krve (EDTA)

Krevní skupina, screening protilátek

nutno dodržet doporučený objem krve daný
výrobcem zvolené odběrové nádobky
z krve určené na vyšetření krevní skupiny nesmí
být provedena jiná vyšetření

Vyšetření moče chemicky a vyšetření močového
sedimentu

10 ml nesbírané moče

Moč na bakteriologické vyšetření
10 ml ze středního proudu moče
Moč na průkaz antigenů Streptococcus
pneumoniae a Legionella pneumophila

10 ml nesbírané moče

Moč, sperma na Mycoplasma hominis,
Ureaplasma urealyticum

Minimálně 1 ml nesbírané moče nebo spermatu.

Moč na přítomnost Chlamydia trachomatis

10 ml první porce ranní moče
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Stolice na stanovení rotavirů, adenovirů a
norovirů

Stolice velikosti lískového oříšku

Stolice na průkaz Clostridium difficile

1-2 g pevné nebo 1-2 ml řídké stolice

Stolice na parazitologické vyšetření

Stolice velikosti lískového oříšku

Další informace jsou uvedeny v příloze č. 2 Pokyny pro pacienta.
Barevné označení zkumavek (uzavřený vakuový systém Vacuette):

Biochemie, imunologie,
sérologie, myoglobin, troponin

Krevní obraz, glykovaný
hemoglobin, HLA B27, NT pro
BNP, subpopulace
lymfocytů krevní skupina a
screening protilátek

Sedimentace erytrocytů

Glykemie, laktát
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Quickův test, APTT, fibrinogen,
Antitrombin III, D-dimery, anti
Xa

Myoglobin, troponin

8.2

Odběry materiálu – bezpečnost

Všechny typy vzorků biologického materiálu jsou potenciálně infekční, proto s nimi musí být nakládáno
opatrně, aby byla zajištěna bezpečnost ošetřujícího personálu a pacientů, i v případech, kdy riziko není
zjevné. Pokud dojde k jakémukoliv znečištění, je třeba taková místa vyčistit patřičným dezinfekčním roztokem dle
platného desinfekčního řádu.

8.3

Příprava biologického materiálu k transportu

Bezprostředně po odběru je nutné zkumavky dobře promíchat a následně umístit do stojánku po dobu 5 -10minut.
Zabrání se tak možné hemolýze vzorku. Pokud je vzorek transportován ihned, tak je vhodná pro většinu analýz
pokojová teplota (tj. +15 až +25oC), pokud není uvedeno jinak. Krev je zapotřebí přepravovat v uzavřených
transportních boxech a během transportu jsou vzorky chráněny před světlem a přepravní teplota je
monitorována.

8.4

Transport vzorku biologického materiálu

8.4.1

Obecné pokyny pro přepravu vzorků biologického materiálu

Zkumavky s materiálem musí být zasílány uzavřené, a co nejdříve po odběru.
Vzorek, u kterého se pracuje se sérem nebo s plazmou, nesmí být po odběru skladován do druhého dne v lednici
odebírající ordinace bez úpravy, tj. oddělení plazmy nebo séra od krvinek (centrifugace).
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Vzorky krve určené pro smluvní laboratoře by měly být odebrány do zvláštní zkumavky, preanalytická fáze je
zajištěna dle příruček příslušných smluvních laboratoří. Pokud není k dispozici samostatná zkumavka, provede se
v laboratoři alikvotace.
Doporučujeme, abyste pro dodržení stability jednotlivých analytů prováděli odběry před příjezdem svozové služby.
Při plánování odběrů pacienta je nutné počítat s rezervou pro dopravu vzorku do laboratoře.
U citlivých analýz je nutné dodržet doporučené časy od odběru do zpracování vzorku (stabilita analytu).
Doporučené teploty pro transport biologického materiálu do laboratoře 15–25°C.

8.4.2

Svoz vzorků do jiných laboratoří skupiny AGELLAB

Svoz vzorků pro laboratorní vyšetření ve vlastních případně ve smluvních laboratořích zajišťuje OKBH
prostřednictvím svozové služby, automobilem určeným pro převoz biologického materiálu. Svoz vzorků od žadatelů
vyšetření (z ordinace) je prováděn v předem sjednaných termínech. Dle potřeb ordinace a zajištění preanalytické
fáze je zajišťován svoz. Termíny pravidelných svozů dohodne s ordinací Dispečer dopravy po konzultaci s
laboratoří.
Laboratoř zajišťuje transport vzorků v boxech zamezujících znehodnocení vzorku mrazem nebo horkem, po celou
dobu transportu je monitorována a následně vyhodnocována teplota prostředí. Termoboxy jsou udržovány v čistotě
a jsou průběžně dezinfikovány. V termoboxech je udržována teplota v rozmezích dle interních postupů OKBH.
Řidiči také zajišťují dodání požadavkových listů a odběrového materiálu.

8.5

Příjem vzorku biologického materiálu do laboratoře

8.5.1

Kritéria pro přijetí vzorku

Nezbytnou identifikaci biologického materiálu před přidělením čárového kódu s laboratorním číslem tvoří příjmení a
jméno pacienta a rok jeho narození, jinak je nutné materiál odmítnout (viz dále).

Při příjmu požadavků na vyšetření a biologických vzorků do laboratoře je hodnoceno:
1. vzájemná shoda odebraných vzorků a údajů na žádance
2. množství a povaha vzorku – na jednotlivých odborných úsecích
3. neporušenost obalu vzorku
4. možnost provést požadované vyšetření
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Problematické atributy jsou laboratoří okomentovány ve výsledkovém listu.
Pokud při příjmu vzorku biologického materiálu a žádanky vzniknou problémy
- s identifikací pacienta nebo vzorku,
- se stabilitou vzorku způsobenou zdržením při přepravě nebo nevhodnou manipulací před
příjmem do laboratoře,
- s nevhodnou odběrovou nádobkou,
- s nedostatečným objemem vzorku,
- nebo je vzorek klinicky kritický a nenahraditelný,
a příslušné pracoviště se rozhodne zpracovat vzorek, potom je vždy na výsledkovém listu popsána v komentáři
podstata problému s upozorněním, že je výsledek nutno interpretovat s opatrností.
Pokud je žadatelem objednáno vyšetření, které laboratoře neprovádí, je vzorek distribuován laboratoří do vybrané
smluvní laboratoře.

8.5.2

Kritéria k odmítnutí dodaných vzorků

Laboratoř může odmítnout:
•

žádanku s biologickým materiálem, na které chybí nebo jsou nečitelné základní údaje (číslo
pojištěnce, příjmení a jméno)

•

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

•

nádobu s biologickým materiálem, kde zjevně došlo k porušení podmínek pro preanalytickou
fázi

•

biologický materiál bez žádanky, pokud nelze doplnit požadavkový list

•

zásadně nesprávný objem vzorku

Obecně ale platí, že než je vzorek odmítnut, pokusí se pracovníci laboratoře učinit taková opatření, aby bylo
možno požadovaná vyšetření provést. U každé anomálie při příjmu materiálu je taková kolize popsána na
výsledkovém listu.
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Odesílání vzorků do smluvních laboratoří

9

Vzorky na vyšetření, která neprovádíme, ale zajišťujeme, jsou tříděny na příjmu laboratoře, kde je o nich vedena
příslušná evidence. Přijaté vzorky jsou ošetřeny dle potřeb zajištění preanalytické fáze požadovaných vyšetření,
případně alikvotovány a uloženy podle preanalytických doporučení příslušné smluvní laboratoře.
Laboratoř má k dispozici informační materiály smluvních laboratoří.
•

Laboratoř je povinna zjistit preanalytická doporučení dle provádějící smluvní laboratoře. Preanalytická
doporučení o odběru a název smluvní laboratoře je možno zjistit na vyžádání.

•

Vzorky určené do smluvních laboratořích jsou rozváženy denně vlastní svozovou službou nebo svozem
smluvní laboratoře.

•

Jako požadavkové listy pro vyšetření prováděná v jiných laboratořích jsou používány žádanky příslušné
smluvní laboratoře nebo poukaz na vyšetření, případně kopie originálu žádanky laboratoře OKBH.

10 Uvolňování výsledků laboratorních vyšetření
Za vydávání výsledků laboratorních analýz je odpovědný odborný garant laboratoře. Vydávání výsledků v pracovní
době může provádět pouze oprávněná osoba, která splňuje požadavky legislativy a doporučení odborných
společností.
Během víkendů a služeb můžou být výsledky uvolněny po kontrole laborantkou jako předběžné. Informace o tom,
že výsledek je předběžný, je na výsledkovém listě i v NIS. Teprve po druhém stupni kontroly, autorizaci lékařem
(VŠ pracovníkem laboratoře) jsou výsledky definitivní.
Výsledky jsou vydávány elektronicky, v tištěné formě při následujícím svozu (zpravidla další pracovní den).
Výsledky statimových vyšetření jsou dostupné do 2 hodin, ostatní námi prováděná vyšetření v odpoledních
hodinách téhož dne.

11 Vydávání výsledků
Výsledky jsou vydávány elektronicky, v tištěné formě při následujícím svozu (zpravidla další pracovní den).
Výsledky statimových vyšetření jsou dostupné do 2 hodin, ostatní námi prováděná vyšetření v odpoledních
hodinách téhož dne.

11.1

Formy výdeje výsledků

V rámci laboratoře jsou vydávány:
•

tištěné výsledkové listy (denní, archivní nález)

•

elektronické výsledky prostřednictvím zabezpečeného přenosu
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Všechny podoby výsledkových listů mají min. následující náležitosti:
•

název pracoviště, které výsledkový list vydalo

•

jednoznačnou identifikaci pacienta (příjmení, jméno, číslo pojištěnce)

•

název žadatele a IČZ (IČP) lékaře požadujícího vyšetření, telefonní kontakt

•

datum a čas přijetí primárního vzorku do laboratoře

•

datum a čas odběru primárního vzorku (pokud jej požadující subjekt uvede na žádanku)

•

datum a čas tisku výsledkového listu, pokud se jedná o tištěnou podobu

•

název vyšetřovaného parametru (skupiny)

•

výsledek vyšetření včetně jednotek měření tam, kde je to možné

•

biologické referenční intervaly včetně korekce na věk a pohlaví u některých vyšetření, kde je to vhodné

•

grafickou interpretaci výsledků

•

textové interpretace výsledků, v případě potřeby

•

další komentáře a poznámky (texty ke kvalitě nebo dostatečnosti primárního vzorku, další události, které
mohou nežádoucím způsobem ovlivnit výsledek)

•

případně nahlášení výsledku – jaký výsledek byl hlášen, komu a kdo hlásil

•

identifikaci osoby, která autorizovala uvolnění nálezu

Vydávané výsledkové listy mají u jednotlivých akreditovaných metod příznaky.

11.2

Výdej výsledků zdravotnickým zařízením

Distribuce výsledků je zajištěna:
•

vlastním svozem laboratoře – výsledky jsou umístěny v uzavíratelných obalech určených vždy pro
příslušného lékaře

•

uzamykatelné schránky pro jednotlivé lékaře umístěné mimo prostory laboratoře – výsledky jsou vkládány
volně

•

poštou u vzdálených pracovišť, které nemají svoz

•

elektronicky zabezpečenou komunikací

Strana 21/26
Laboratorní příručka – LP

Výtisk č.

Verze č. 4

Oddělení klinické biochemie a hematologie

Datum účinnosti: 01.09.2020
Výsledky jsou distribuovány ve stanovené době odezvy tak, aby byla respektována naléhavost požadavku (statim,
rutina) a charakteru vyšetření.

11.3

Výdej výsledků pacientům, jejich zákonným zástupcům nebo třetí osobě

Pacientovi lze předat výsledek osobně, po předložení průkazu totožnosti. Třetí osobě jsou výsledky vydávány na
základě předání plné moci. Záznam o předání výsledku je veden v laboratoři. Současně musí být předán výsledek i
ordinujícímu lékaři, pokud se nejedná o samoplátce.

11.4

Výdej výsledků telefonicky

Telefonické sdělování výsledků provádí laboratoř aktivně v případě:
•

statim požadavků

•

hlášení kritických, neočekávaných a epidemiologicky závažných hodnot

Hlášení výsledků provádí kvalifikovaný zdravotnický personál. Informace o hlášení výsledku je současně
generována na příslušný výsledkový list a uchovávána v LIS.
Pacientům se výsledky telefonicky nesdělují!!!
Sdělit výsledky telefonicky pacientovi lze pouze tehdy, jedná-li se o samoplátce, nebo na žádost lékaře. V tomto
případě je pro předání výsledku dohodnuté heslo s ordinujícím lékařem sloužící jako ověření identifikace volajícího.

11.5

Hlášení výsledků v kritických intervalech

Výrazně patologické výsledky se neprodleně hlásí požadujícímu pracovišti (oddělení, klinice) podle následujícího
seznamu bez ohledu na to, zda bylo vyšetření provedeno v režimu statim nebo se jednalo o rutinní (běžný) vzorek.
Informace o hlášení výsledků je uvedena v komentáři výsledkového listu ve formátu: čas hlášení
a kdo komu výsledek sdělil.
Pokud nelze opakovaně lékaři telefonicky výsledek nahlásit, je učiněn zápis komentáře do LIS. Hlásící pracovník
má povinnost vyhledat náhradní možnost kontaktu na lékaře, resp. ordinaci, např. mobilní číslo lékaře, sestry,
zastupujícího lékaře, zjistit možnost volání na jinou směnu (odpolední ordinace). Pokud tyto možnosti nedovolí
předat informaci o kritických hodnotách v prvním záchytu, je povinností pracovníka konzultovat další postup
s lékařem odbornosti nebo vedoucím pracoviště k posouzení dalších možností postupu včetně kontaktování Policie
ČR. Překročení kritických hodnot se nehlásí u pacientů, kde překročení je trvalého charakteru a opakuje se, tzn.,
že v návaznosti následné druhé překročení těchto hodnot se již nehlásí.
Definice kritických a neočekávaných hodnot jsou dle jednotlivých odborností pro všechna pracoviště definovány
vedoucími lékaři odbornosti. Viz příloha č.5 - Hlášení kritických mezí.
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12 Konzultační služby
Laboratoř nemocnice AGEL Říčany poskytuje bezplatně konzultační služby k vlastním laboratorním vyšetřením pro
indikující lékaře a pacienty, kteří využívají služeb našich laboratoří, v rámci platné legislativy.

Konzultační služby poskytují odborní zdravotničtí pracovníci (lékaři, VŠ analytici, atestované zdravotní laborantky,
registrované zdravotní sestry) v oboru klinické biochemie a hematologie.

13 Vyřizování stížností
Stížnost na postup laboratoře při poskytování zdravotních služeb je možné podat:
•

písemně (dopisem podepsaným stěžovatelem), na adresu laboratoře (na obálku je vhodné napsat
„Stížnost"),

•

e-mailem na adresu manažera kvality laboratoře jan.krajicek@nrc.agel.cz

•

telefonicky na kontaktní telefonní čísla jednotlivých pracovišť

•

osobně

Stížnost může podat:
•

klient,

•

pacient,

•

zákonný zástupce klienta / pacienta

•

osoba zmocněná klientem / pacientem

Pro možnost stížnost řešit musí obsahovat:
•

jméno a příjmení stěžovatele,

•

kontaktní adresu stěžovatele, na kterou má být zaslána odpověď,

•

vylíčení podstatných skutečností, které jsou podnětem ke stížnosti, vhodné je uvedení názvu pracoviště a
jmen osob, které se podílely na kritizovaném incidentu.

Laboratoř reaguje na všechny stížnosti ať již podané písemně nebo ústně. Všechny (písemné i ústní) stížnosti jsou
evidovány.
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Stížnosti, které jsou anonymní, se neřeší postupem popsaným v této kapitole, ale považují se za podnět pro
kontrolu stěžované činnosti.
V případě, že je z jakéhokoliv důvodu zjevné, že stížnost nebude vyřízena do 30dní po jejím doručení, je osoba
pověřená řešením stížnosti odpovědná za informování stěžovatele o přijetí a řešení jeho stížnosti.
Stížnosti jsou vyřizovány max. do 30 dnů ode dne jejich obdržení. Lhůta pro vyřízení stížnosti může být
odůvodněně prodloužena o dalších 30 dnů, přičemž o jejím prodloužení je stěžovatel informován.
V případě opakované stížnosti neobsahující nové skutečnosti, nebude tato stížnost již znovu šetřena. Stěžovatel
bude o tomto postupu písemně vyrozuměn.

14 Vyšetření pro samoplátce
Postup pro objednání vyšetření:
1. Použijte laboratorní žádanku laboratoře.
2. Vyplňte identifikační část.
3. Na žádance nevyplňujte zdravotní pojišťovnu, místo kódu pojišťovny uveďte SAMOPLÁTCE a označte
křížkem způsob úhrady – hotově nebo kartou.
4. Viditelně označte požadovaná vyšetření.

Samoplátci do 15 let věku budou odebráni pouze v doprovodu zodpovědné osoby, které bude následně také
předán výsledek.
Informace o ceně lze získat na vyžádání v laboratoři, odběrové místnosti nebo na webové stránce www.agellab.cz.

15 Obecné zásady laboratoře na ochranu osobních informací
Pracovníci laboratoře jsou vázáni etickými pravidly své profese. Laboratoř se neangažují v činnostech omezených
zákonem a udržují dobrou pověst své profese.
Vedení Laboratoře přijímá opatření pro zajištění ochrany osobních informací:
•

shromažďování informací pro důkladnou identifikaci pacienta probíhá pouze za účelem provedení
požadovaných vyšetření a ostatních laboratorních postupů;

•

definování pravidel pro přístup k záznamům zdravotnické laboratoře;

•

použití vzorků pro jiné účely, než pro které byly odebrány, je možné bez předchozího souhlasu pouze
tehdy, jestliže zbytkové vzorky jsou poskytnuty anonymně, nebo jsou smíchány;
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•

ukládání informací, které jsou ochráněny proti ztrátě, neoprávněnému přístupu a jinému zneužití;

•

zabezpečený přenos elektronických výsledků vyšetření;

•

řízení přístupu do prostor laboratoří.
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17 Závěr
Tato příručka je stručným průvodcem metodami naší laboratoře. Indikaci a interpretaci konzultujte s pracovníky
laboratoře.

18 Přílohy
Příloha č. 1
Příloha č. 2
Příloha č. 3
Příloha č. 4
Příloha č. 5
Příloha č. 6

Pokyny pro pacienta
Abecední seznam metod
Žádanka vybraných laboratorních vyšetření
Indikace a interpretace jednotlivých metod
Hlášení kritických mezí
Odběr krve v odběrové místnosti

Strana 26/26
Laboratorní příručka – LP

Výtisk č.

Verze č. 4

Oddělení klinické biochemie a hematologie

Datum účinnosti: 01.09.2020

19 Revize
Jméno a příjmení
Jan Krajíček

Datum
01.04.2021

-

Jan Krajíček

01.04.2021

-

Jan Krajíček

01.04.2021

Verze
-

Změny
• Příloha č. 2, Troponin I -> Troponin T; smazání
metody na kalprotektin
• Upraveny meze v příloze č.2 u biochemických a
imunochemických metod -> výměna přístrojové
techniky Beckman Coulter -> Roche
• Příloha č.5 Změna u analytu Troponin I -> Troponin
T
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Příloha č. 1 Pokyny pro pacienta

Zpracoval

Přezkoumal
Schválil

Jméno a příjmení, funkce

Datum

RNDr. Jan Krajíček, Ph.D.

03.08.2020

Podpis

Manažer kvality

RNDr. Jan Krajíček, Ph.D.
Manažer kvality

MUDr. Přemysl Kotoul

03.08.2020
04.08.2020

OG klinické biochemie – lékař

Rozdělovník
Jméno a
příjmení

Funkce

Počet

Elektronicky

Z:\OKBH\Říčany 202X (X-rok)

1

Elektronicky

https://nemocnicericany.agel.cz/pracoviste/komplement/okbh.html

1
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Sběr moče – návod pro pacienta
Vážená paní, vážený pane,
abychom mohli posoudit Váš zdravotní stav, potřebujeme znát výdej některých látek močí v celodenním období.
Sběr moče probíhá od nedělního rána do pondělí, moč budete uchovávat v čistě vymyté plastové lahvi, popřípadě
lahvích.
Postupujte přesně podle následujících pokynů:
7. Ráno v 06:00 hodin se vymočíte naposledy do záchodu (NIKOLI DO LAHVE!) a teprve od této doby
budete veškerou další moč sbírat do první lahve. Nezapomeňte se vymočit do lahve před každou stolicí!
Po naplnění této lahve můžete pokračovat ve sběru moče do další lahve. Po 24 hodinách, tj. další den ráno
opět v 06:00, se do láhve vymočíte naposledy.
2. Během vyšetření jezte stejnou stravu jako dosud a vypijte za 24 hodin kolem 2,0 litrů tekutin. Pokud pijete více
a naplníte obě lahve za kratší dobu než za 24 hodin, sbírejte další moč do další zcela čisté nádoby z umělé hmoty.
Nejnutnější léky užívejte bez přerušení podle pokynů lékaře po celou dobu sběru moče, ostatní po poradě s Vaším
lékařem po dobu sběru moče vynecháte.
3. Láhve s močí uchovávejte během sběru na chladném místě.
4. Žádanku a lahve s močí odevzdáte v den ukončení sběru moče pracovnici odběrového pracoviště nebo přímo
v laboratoři OKBH Říčany
Přesné dodržení pokynů je podmínkou vyšetření

Sběr moče na metabolické vyšetření – návod pro pacienta
VYHLEDÁVACÍ METABOLICKÉ VYŠETŘENÍ PŘI UROLITIÁZE
Vážený paciente, pacientko
Cílem metabolického vyšetření je odhalit poruchy přeměny látkové a tím i možnou příčinu vzniku močového
kaménku nebo narůstání kaménku již přítomného. K tomuto vyšetření potřebujeme veškerou Vaši moč pečlivě
sesbíranou za 24 hodin. Sběr moče musí být přesný, a proto přísně dodržujte následující pokyny.
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7. Ke sběru použijte buď speciálně umyté nádoby, které si vyzvednete na OKB, popřípadě lahve od
destilované nebo Dobré vody. V nejzazším případě lze použít PET lahve pečlivě vypláchnuté nejdříve
obyčejnou a pak destilovanou vodou. Sběrné nádoby si lze vyzvednout v laboratoři týden před vyšetřením.
V případě nejasností se informujte na uvedeném telefonním čísle.
2. Sběr moče zahájíte dne . . . . . . . . . . . . v 6:00 hodin, kdy se naposledy vymočíte mimo sběrnou nádobu. Od této
doby budete moči pouze do sběrné nádoby. POZOR!! Nezapomeňte se důkladně vymočit do nádoby před každou
stolicí. Jinak by došlo k nekontrolovatelné ztrátě moče a výsledek vyšetření by byl zkreslený.
Sběr ukončíte následující den . . . . . . . . . . . . opět v 6:00 ráno, kdy se naposledy vymočíte do sběrné nádoby. Týž
den se dostavíte NA LAČNO (tzn. ráno nic nejíst ani nepít) v 7:00 hodin do laboratoře k odběru krve, odevzdáte
nádoby s močí a bude Vám proveden odběr krve. Uvedete svou váhu a výšku. Pak bude následovat další
dvouhodinový sběr moče a poté ještě následný čtyřhodinový sběr po zátěži kalciem. Ráno si sebou přineste 1
rohlík, který sníte během dopoledne na pokyn odběrové sestry. Počítejte s tím, že vyšetření bude ukončeno až po
13. hodině.
3. Nádobu s močí uchovávejte během sběru v chladu a dobře uzavřenou
4. Dva dny před sběrem a v den sběru nejezte mléčné výrobky, nepijte mléko a minerálky. V den sběru vypijte
přibližně 2,5 litru tekutin. V tyto dny si přesně zapisujte svůj jídelníček, který pak předložíte svému lékaři při
kontrole. Užíváte-li nějaké léky, poraďte se se svým lékaře, zda je můžete na 3 dny před sběrem a během sběru
vysadit. V žádném případě nevynechávejte léky jako Dogoxin, Lanatosid C, léky proti cukrovce a epilepsii!
5. Pokud se Vám nepodaří sebrat veškerou moč, prosíme, přiznejte to!! Vyšetření je drahé, pro laboratoř
technicky i odborně náročné a chybný výsledek by mohl vést lékaře k nasazení nesprávné léčby.
Po vyšetření se dostavte na ambulanci ke svému lékaři dne . . . . . . . . . . . . v . . . . . . hodin.
Láhve s močí označte svým jménem a rodným číslem.
Kreatininová clearance – dvoufázové provedení (ambulantní pacienti)
Vážená paní, vážený pane!
Na žádost Vašeho ošetřujícího lékaře Vám budeme provádět vyšetření, jehož cílem je zjistit funkci Vašich ledvin.
Proto musíte v předepsaném časovém rozmezí zachytit skutečně veškerou moč. Pro účely vyšetření je nutné
odebrat krev ze žíly a zjistit Vaši hmotnost a výšku. Řiďte se přesně následujícími pokyny.

1.

Sběr zahájíte v určený den v 06:00 a skončíte příští den opět v 06:00 ráno. Obě nasbírané moče odevzdáte

v den ukončení sběru na odběrovém pracovišti, kde vám bude zároveň odebrána krev na vyšetření (dostavíte se
nalačno mezi 07:00 až 08:00 hodinou).
2.

Moč střádáte do čistých plastových lahví označených I. A II. (před odevzdáním popsat štítkem se jménem a
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rodným číslem) a uchováváte na chladném místě.
3.

Sběr začíná v určený den přesně v 6:00 ráno, kdy se naposled důkladně vymočíte na záchodě mimo

sběrnou nádobu. Od té doby močíte pouze do prvé sběrné nádoby (muži) anebo moč do sběrné nádoby sléváte
těsně po vymočení (ženy) z čisté větší nádoby.
POZOR! Nezapomeňte se důkladně vymočit do sběrné nádoby před každou stolicí. Jinak by došlo
k nekontrolovatelné ztrátě moče a výsledek vyšetření by nebyl směrodatný.

4.

Během celého pokusu nejezte mimořádné množství masa (nejvíce 150 g za 24 hodin), nepodnikejte

mimořádně těžkou fyzickou práci, omezte příjem čaje a kávy. Během vyšetření užívejte jen ty léky, jejichž nezbytné
podávání Vám doporučil Váš ošetřující lékař. Ostatní léky vynecháte.
5.

Během sběru moče je nutné dosáhnout dostatečného objemu moče vhodným a rovnoměrným příjmem

tekutin. Za vhodný považujeme takový příjem tekutin, aby se dosáhlo 1500–2000 ml moče u dospělého za 24
hodin. To znamená, že na každých 6 hodin sběru moče (kromě noci) vypijete asi ¾ litru tekutin (voda nebo
minerální voda).
6.

Sběr do první sběrné nádoby končí přesně v 18:00, kdy se do ní vymočíte naposledy. Nemůžete-li čas na

minutu přesně dodržet, poznamenejte nám dobu posledního močení na minutu přesně na štítek na sběrné láhvi.
Po 18:00 budete močit do druhé sběrné nádoby. Do této druhé nádoby se vymočíte naposled přesně v 06:00 příští
den ráno. Nelze-li čas na minutu přesně dodržet, zapište dobu posledního močení na štítek druhé láhve.
7.

Žádanku a lahve s močí odevzdáte v den ukončení sběru moče pracovnici odběrového pracoviště, kde vám

bude zároveň odebrána krev (nesnídejte, můžete se však napít vody nebo nesladkého čaje).
Přesné dodržení pokynů je podmínkou vyšetření.
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Příloha č. 2 Abecední seznam metod

Zpracoval

Přezkoumal
Schválil

Jméno a příjmení, funkce

Datum

RNDr. Jan Krajíček, Ph.D.

03.08.2020

Podpis

Manažer kvality

RNDr. Jan Krajíček, Ph.D.
Manažer kvality

MUDr. Přemysl Kotoul

03.08.2020
04.08.2020

OG klinické biochemie – lékař

Rozdělovník
Jméno a
příjmení

Funkce

Počet

Elektronicky

Z:\OKBH\Říčany 202X (X-rok)

1

Elektronicky

https://nemocnicericany.agel.cz/pracoviste/komplement/okbh.html

1

Strana 2/2

Oddělení klinické biochemie a hematologie

Laboratorní příručka – LP
Příloha č. 2 Abecední seznam
metod

Výtisk č.

Verze č. 1
Datum účinnosti: 01.09.2020

Biochemie:
krev : ABR (Astrup), AFP, albumin, ALP, ALT, AMS, ASLO, AST, bilirubin celkový, bilirubin konjugovaný, Ca, Ca
ionizovaný ,CA 15-3,19-9,125, CEA, celková bílkovina, CK, Cl, CRP, D-dimery, digoxin, Fe, ferritin, glukóza,
glukózový toleranční test (oGTT), glykovaný hemoglobin, GMT, HbsAg, HCG, cholesterol, cholesterol HDL,
cholesterol LDL, cholesterol non-HDL (výpočet), IgA, IgE, IgG, IgM, K, kreatinin, kyselina močová, kyselina listová,
laktát, LDH, lipáza, Mg, myoglobin, Na, NT-proBNP, odhad eGF CKD-EPI (výpočet), P, prokalcitonin, protilátky
antiHAV IgM a total, anti HCV, anti-TG (tyreoglobulin), anti TPO (mikrosomální antigen), PSA, PSA volný, RF
(latex), T3, T4, fT3, fT4, TSH, transferin, triacylglyceroly, troponin T (hs), urea, vitamín B12
moč: albumin (UACR – výpočet), AMS, glukóza, Ca, celková bílkovina, Clearance globální, Cl, K, kreatinin,
kyselina močová, Na, P, urea, moč chemicky + sediment, odpady jednotlivých analytů, drogový screening

Hematologie:
KO, KO+diff - 3 pop, 5 pop, nátěr a zhodnocení nátěru periferní krve, retikulocyty, INR, APTT, FBG, anti-Xa,
sedimentace, krevní skupina, screening erytrocytárních protilátek, křížový pokus / test kompatibility, NAT – nepřímý
antiglobulinový test, PAT – přímý antiglobulinový test
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Příloha č. 3 Žádanka vybraných laboratorních
vyšetření

Zpracoval

Přezkoumal
Schválil

Jméno a příjmení, funkce

Datum

RNDr. Jan Krajíček, Ph.D.

03.08.2020

Podpis

Manažer kvality

RNDr. Jan Krajíček, Ph.D.
Manažer kvality

MUDr. Přemysl Kotoul

03.08.2020
04.08.2020

OG klinické biochemie – lékař

Rozdělovník
Jméno a
příjmení

Funkce

Počet

Elektronicky

Z:\OKBH\Říčany 202X (X-rok)

1

Elektronicky

https://nemocnicericany.agel.cz/pracoviste/komplement/okbh.html

1
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Příloha č. 4 Indikace a interpretace jednotlivých
metod

Zpracoval

Přezkoumal
Schválil

Jméno a příjmení, funkce

Datum

Ing. Anna Zubová

29.03.2021

Podpis

Jiný odborný pracovník

Ing. Anna Zubová
Jiný odborný pracovník

RNDr. Jan Krajíček, Ph.D.

29.03.2021
30.03.2021

Manažer kvality

Rozdělovník
Jméno a
příjmení

Funkce

Počet

Elektronicky

Z:\OKBH\Říčany 202X (X-rok)

1

Elektronicky

https://nemocnicericany.agel.cz/pracoviste/komplement/okbh.html

1
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V přehledu jsou vyšetření rozdělena podle jednotlivých typů a jsou stručně uvedeny základní indikace. Přehled je
pouze orientační, podrobnosti hledejte v doporučené literatuře. Referenční meze jsou uvedeny u dospělých pro
orientaci, na výsledkových listech jsou rozlišeny dle věku a pohlaví. Není-li uvedeno jinak, jedná se o koncentrace
v séru. Hodnoty jsou pouze orientační, změny hodnot u konkrétních pacientů je vhodné posuzovat dle vyšetření ve
stejné laboratoři (různá laboratorní technika a ref. meze).
Biochemie
Glukóza
Stanovuje se u kapilárního nebo venózního odběru, v kapilární krvi jsou hodnoty o 10 % vyšší než z venózní. Neníli krev ihned dodána do laboratoře, je nutný odběr do NaF (zabraňuje glykolýze v erytrocytech). Dle doporučení
ČSKB ze dne 7.7.2014 je nutno vyšetřovat glykémii při oGTT z plazmy žilní krve (zkumavka se šedým uzávěrem).
Text doporučení je uveden na stránkách ČSKB (www.cskb.cz).
Při lačné plazmatické glykémii (FPG) nad 7,0 mmol/l je potvrzena diagnóza DM a oGTT se neprovádí.

Při

hladinách FGP 5,6 – 7,0 a při nálezu porušené glukózové tolerance se provede oGTT. Po vyšetření lačné glykémie
se podá 75 g glukózy a druhý odběr následuje za dvě hodiny. Při FGP nad 7,0 se zátěž neprovádí.
Hodnocení za 2 hodiny: méně než 7,8 – DM vyloučen, 7,8 – 11 porušená glukózová tolerance, 11,1 a více mmol/l
potvrzuje diagnózu DM.
U těhotných se vyšetření liší, vyšetřujeme po zjištění gravidity a při negativním výsledku podruhé mezi 24. – 28.
týdnem.
Test se provádí v naší laboratoři nalačno, glykémii vyšetřujeme z plazmy žilní krve. Pro hodnocení je důležitá
informace o těhotenství. Protože dosud nedošlo k souladu mezi doporučeními gynekologické a diabetologické
společnost, liší se provedení testu.
Odebereme žilní krev nalačno, je stanovena glykémie a dle výsledku pokračujeme takto:

•

je-li glykemie <5.1 mmol/l je dokončen oGTT podáním 75 g glukózy a odběry žilní krve v 60. min. a 120
min.

•

je-li glykemie větší nebo rovna 5.1 mmol/l je žena pozvána k vyšetření následující den, pokud je následující
den opět větší nebo rovna 5.1 mmol/l v testu se nepokračuje a je stanovena diagnóza gestační diabetes
mellitus.

•

je-li druhá glykemie <5,1 mmol/l je dokončen oGTT podáním 75 g glukózy a odběry žilní krve v 60. min. a
120 min.

•

Očekávané hodnoty:

•

glykemie na lačno

<5.1 mmol/l

•

glykemie v 60. min.

< 10.0 mmol/l

glykemie v 120 min.

< 8.5 mmol/l

O gestační diabetes mellitus se jedná, je-li patologická alespoň jedna hodnota.
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- DM
- endokrinopatie, hepadopatie, ostat. poruchy glycidového metabolizmu

snížení

- hyperinzulinizmus, hladovění, endokrinní poruchy

pozn. k indikaci o GTT – podezření na DM (při glykémii nalačno 8 mmol/l a během dne nad 11 mmol/l se neprovádí
– kontraindikace, jasná dg. DM)
ref.meze (RM) v plazmě: 3,5 – 5,6 mmol/l

Urea
konečný metabolit aminokyselin, vzniká v játrech, vylučuje se močí
zvýšení

- dehydratace, renální selhání, hepatorenální sy, vystupňovaný katabolizmus,
- hemolytická anémie, krvácení do GIT

snížení

- nedostatek bílkovin ve stravě, gravidita, infuze glukózy, konečná stádia poškození jater

RM: 2,8 – 8,1 mmol/l

Kreatinin
konečný produkt svalového energetického metabolizmu, vylučuje se ledvinami, vhodný vyšetřovací parametr
funkce glomerulů (nelze použít při hodnotách nad 400 umol/l – interference při vyšetření), eGF stanovujeme
výpočtem dle MDRD (dle kreatininémie, věku a pohlaví), dle doporučení ČSKB je vhodnější výpočet dle CKD-EPI
(vzorec se liší u vyšších hladin kreatininu, na přání stanovíme eGF dle tohoto vzorce). Na www.cskb.cz je uvedeno
doporučení k diagnostice chronického onemocnění ledvin (k dg se využívá i hodnocení albuminurie).
zvýšení – renální selhání, prerenální příčiny, nadměrná tvorba (gigantizmus)
pozn. – při vyšetření interferuje aceton, proto nelze stanovovat v diabetickém komatu, pro vyš. Ckr nutno uvést
váhu, výšku, množství moče a čas sběru.

RM:
sérum
muži 59 – 104 umol/l
ženy 45 – 84 umol/l
moč
muži 3,54 – 24,6 umol/l
ženy 2,55 – 20 umol/l
Kyselina močová
konečný metabolizmus purinů
zvýšení - dna, selhání ledvin, primární HLP III.typu, glykogenóza I. typu
- zvýšený katabolizmus nukleoproteinů, léky (Furosemid, cytostatika)
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snížení - snížená resorpce v tubulech
RM:
sérum
muži 231 – 475 umol/l
ženy 154 – 394 umol/l
moč 2,2 – 5,5 mmol/l

Bilirubin
vzniká z hemoglobinu, v játrech prochází konjugací
zvýšení

- ikterus – prehepatální (hemolytický, novorozenecký) – zvýšen celkový bilirubín
- hepatální (zvýšen konjugovaný i celkový)
- obstrukční (zvýšen konjugovaný)

RM: celkový do 21 umol/l konjugovaný do 6 umol/l
Alaninaminotransferáza (ALT)
ALT je cytoplazmatický enzym, převážně v hepatocytu, do oběhu se uvolňuje při zvýšení prostupnosti buněčné
stěny.
zvýšení

- akutní virová hepatitida (hodnoty bývají přes 10 ukat/l)
- aktivace chronického jaterního postižení
- chronické záněty, plicní embolizace

RM:
muži do 0,85 ukat/l
ženy do 0,58 ukat/l
Aspartátaminotransferáza (AST)
nitrobuněčný enzym, 40 % v cytoplazmě, 60 % v mitochondriích, zvýšení u nekrózy buňky (jaterní, srdeční,
kosterní)
zvýšení

- IM (zvýšení asi po 10 hod.), operace srdce
- jaterní léze, onemocnění kosterního svalstva, hemoblastózy

RM:
muži do 0,85 ukat/l
ženy do 0,58 ukat/l
Alkalická fosfatáza (ALP)
isoenzymy jaterní, kosterní, střevní a placentární
zvýšení

- hepatobiliární onemocnění
- střevní choroby, těhotenství
- kosterní choroby, nedostatek vitaminu D, osteomalacie, rachitis
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RM:
muži 0,67 – 2,15 ukat/l
ženy 0,58 – 1,74 ukat/l
Gamaglutamyltransferáza (GMT)
Vyskytuje se v epitelových buňkách žlučových cest (v malém množství i v renál. a pankreatických cestách).
zvýšení

- chronická cholestáza
- alkoholická hepatopatie
- metastatické jaterní procesy
- onemocnění pankreatu

RM:
muži do 1,19 ukat/l
ženy do 0,7 ukat/l
Laktátdehydrogenáza (LDH)
5 isoenzymů, 100 x větší koncentrace v erytrocytech (nelze vyšetřovat hemolytická séra), výhodou je dlouhý
poločas rozpadu, není však specifická
zvýšení

- IM (po 24 hodinách, přetrvává asi týden)
- hepatopatie, plicní embolie, krevní choroby

RM:
muži 2,25 – 3,75 ukat/l
ženy 2,25 – 3,55 ukat/l

Amyláza (AMS)
isoenzym pankreatický a slinných žláz
zvýšení

- choroby pankreatu (pankreatický isoenzym) - zvýšení přetrvává hlavně u cyst
- onemocnění příušní žlázy
- makroamylázemie, střevní perforace, alkoholizmus

RM:
sérum 0,47 – 1,67 ukat/l
moč
muži do 8,20 ukat/l
ženy 7,46 ukat/l
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Lipáza
pankreatický enzym
zvýšení

- pankreatitida
- insuficience ledvin

RM 0,22 – 1 ukat/l
Kreatinkináza (CK)
isoenzymy: svalový, srdeční, mozkový
zvýšení

- IM (izoenzym CK-MB a celk. CK - začátek vzestupu po 4-8 hod., isoenzym CK-MB mass
stanovuje jako hmotnostní koncentraci)
- onemocnění svalstva, intoxikace, im. injekce, léky (statiny), art. embolie

RM:
muži do 3,2 ukat/l
ženy do 2,85 ukat /l
Sodík (Na)
hlavní kation ECT
zvýšení

- dehydratace, některé endokrinní poruchy, léčiva (Spirolakton)

snížení - metabol. rozvrat, renální ztráty, zvětší ECT, endokrin. poruchy
RM:
sérum 136–146 mmol/l
moč 40 – 220 mmol/l
Draslík (K)
hlavní intracelulární kation, obsah v buňce je 25krát vyšší než v ECT, nadbytek se vylučuje ledvinami, nelze
vyšetřovat hemolytická séra a "starší" krev
zvýšení

- renální poruchy, Addisonova choroba, šokové stavy
- nadměrný přísun K (např. transfúze)
- hypertermie, předávkování léku šetřících K

snížení - snížený přívod, vysoké ztráty (průjmy, diuretika)
- endokrinní poruchy, metabolický rozvrat
RM: 3,5 – 5,1 mmol/l

Chloridy (Cl)
hlavní anion ECT
zvýšení - dehydratace, některé endokrinní a renální poruchy
snížení - omezený přívod, nadměrné ztráty (pocení, zvracení, průjmy)
- metabolický rozvrat, některé endokrinní poruchy
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RM:
sérum 101–109 mmol/l
moč 110 – 250 mmol/l

Kalcium (Ca)
Účastní se nervosvalového přenosu, důležitý pro aktivaci enzymů, stabilizuje buněčné membrány, důležitý pro
kostní metabolizmus, jeden z faktorů krevní srážlivosti, účastní se na koncentrační schopnosti ledvin.
indikace

- renální poruchy, endokrinní poruchy (hypo a hyperparathyreóza), poruchy kostního metabolizmu,
zvýšená nervosvalová dráždivost

RM:
Sérum
18 – 60 let 2,15 – 2,5 mmol/l
60 – 90 let 2,2 – 2,55 mmol/l

Fosfor (P)
Jeho metabolizmus je svázán s metabolizmem kalcia, nelze vyšetřit v hemolytickém séru, důležitý pro kostní a
energetický metabolizmus.
zvýšení - renální poruchy, hypoparathyreóza, hypervitaminóza D
snížení - rachitida, osteomalacie, hyperparathyreóza
RM:
sérum 0,81 – 1,45 mmol/l
Železo (Fe)
důležité pro krvetvorbu, nelze vyšetřit hemolytická séra, latentní nedostatek Fe nejlépe ozřejmí vyšetření hladiny
feritinu
zvýšení - excesivní příjem, zvýšené odbourávání (hemolytická anémie)
- rozpad jaterní buňky
snížení - hypochromní anémie
RM: 5,8 – 34,5 umol/l

Transferin
Transferin je syntetizován v játrech, transportuje železo, vyšetření nahrazuje stanovení vazebné kapacity železa.
zvýšení

- sideropenická anémie

snížení - malnutrice, jaterní léze, přebytek železa
RM: 2,0 – 3,6 g/l
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Ferritin
Hlavní zásobní forma železa, tumorový marker
Snížení: nedostatek železa, hypochromní anémie
Zvýšení: nádory, jaterní choroby, infekce

RM:
muži 30 – 400 ug/l
ženy 13 – 150 ug/l
Kyselina listová (folát)
Snížení: megaloblastová anémie (perniciózní), v těhotenství ohrožení vývoje plodu (hlavně vývoj nervové soustavy)
RM: 5,9 – 25 ug/l
Vitamín B12
Snížení: megaloblastová anémie, neurolog. příznaky
RM: 180–914 ng/l

Cholesterol
součet volného cholesterolu a esterů s mastnými kyselinami
zvýšení - hyperlipoproteinémie
- nefropatie, hepatopatie, pankreatopatie
- glykogenózy, hypothyreóza
snížení - abetalipoproteinemie, hepatopatie, hladovění, léčba kortikoidy
RM: 2,9 - 5,0 mmol/l
HDL – cholesterol
Transportuje cholesterol z tkání do jater, kde je odbouráván. Nízké hodnoty ukazují zvýšené riziko aterogeneze.
RM:
muž 1 – 2,1 mmol/l
žena 1,2 – 2,7 mmol/l
LDL – cholesterol
V cévní stěně se váže prostřednictvím apoB-100 na mezibuněčnou hmotu, vysoké hodnoty korelují s vysokým
celkovým cholesterolem a jsou indikátorem vysokého rizika aterogeneze.
RM: 1,2 – 2,5 mmol/l (přímé měření)

Triacylglyceroly
estery mastných kyselin s glycerolem
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zvýšení - primární poruchy lipidového metabolizmu
- sekundární poruchy: DM, pankreatitidy, alkoholizmus, cholestáza, dna
snížení - analfalipoproteinemie, deficit lecitinu
RM: 0,45 – 1,7 mmol/l
Ostatní parametry lipidového spektra
Vyšetřování lipidového spektra doplňujeme o vyšetření non-HDL-cholesterolu (celkový cholesterol – HDL
cholesterol). V současné době je z výpočtových vztahů doporučován jen tento, ostatní aterogenní indexy
jsou opouštěny. Referenční meze jsou do 3,8 mmol/l. Vyšší hodnoty jsou známkou zvýšeného rizika
aterogeneze.
Celková bílkovina
zvýšení - hemokoncentrace, paraproteinémie
snížení - ztráty bílkovin, snížená syntéza
K rozlišení jednotlivých frakcí slouží elektroforéza, hlavní indikací je podezření na monoklonální gamapathii.
K bližšímu určení gamapathie se používá imunofixace, elektroforéza proteinů stanovuje jednotlivé frakce proteinů,
důležitá pro vyšetření monoklonálních gamapatií, při nálezu M-komponenty vhodné doplnit imunofixací.
RM: 64 – 83 g/l

Albumin
Je syntetizován v játrech, poločas katabolizmu je 20 dní. Relativně citlivý marker malnutrice.
snížení - jaterní choroby, malnutrice, zvýšené ztráty (renální choroby, popáleniny)
RM: 35 – 52 g/l
C-reaktivní protein (CRP)
reaktant akutní fáze (zvýšení asi po 6 hodinách, max. za 48 hod.), u virových onemocnění nebývá zvýšen
zvýšení - bakteriální infekce, záněty, nádorová onemocnění, u kardiálních lézí lze využít k odhadu velikosti nekrózy
RM do 5 mg/l

Prokalcitonin
Reaktant akutní fáze, vzestup při bakteriálních, mykotických a protozoálních infekcích. Vzestup po 2-3
hodinách, poločas jeden den RM do 0,5 ug/l

Imunoglobulin IgG
protilátka s antivirovým a antibakteriálním působením, prochází placentou, u novorozence klesají hladiny získané
placentou, od jednoho roku stoupá sérová koncentrace
zvýšení - polyklonální (chronické infekce a záněty)
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- monoklonální - MGUS (gamapatie neznámého vývoje)
- MG (maligní, plazmocytom)
snížení - imunodeficience, zvýšené ztráty, nádory
RM 7 – 16 g/l

Imunoglobulin IgA
Patří do skupiny sekreční ochrany sliznic, tvoří dimery, neprochází placentou.
zvýšení - chronické záněty a infekce, plasmocytom IgA
snížení - imunodeficience, zvýšené ztáty, nádory
RM: 0,7 – 4,0 g/l

Imunoglobulin IgM
Tvoří pentametry, je produkován B buňkami v časné fázi protilátkové odpovědi
zvýšení - akutní a chron. inf. záněty, gamapatie IgM
snížení - imunodef., zvýšené ztráty, nádory
RM: 0,4 – 2,3 g/l

Imunoglobulin IgE
Má schopnost vazby na žírné buňky, účastní se alergických reakcí.
zvýšení - alergie, je možné stanovovat specifické IgE jednotl. alergenů
- parazitární onemocnění, vzácně plazmocytom IgE
RM: do 100 kIU/l

Myoglobin, troponin I
Myoglobin je hemoprotein kosterního svalstva a myokardu, jeho vyšetření není specifické, je však nejčasnějším
markerem srdeční ischémie. Vzestup lze prokázat již od 2 hodin, nutno však specifikovat vyšetřením troponinu I.
Troponin lze vyšetřit ze séra, může v malé frekvenci však dojít k interferenci. K vyloučení tohoto jevu je vhodnější
krev odebírat do heparinátu litného. Troponin I vyšetřuje vysoce citlivou metodou (hs-troponin I).
zvýšení myoglobinu - IM, postiž. kosterního svalstva
zvýšení troponinu - přetrvává přibl. od 4-6 hodin do tří týdnů
RM:
Troponin T do 14 ng/l
Myoglobin
muži 28 – 72 ug/l
ženy 25 – 58 ug/l
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NT-pro BNP
Mozkový natriumuretický peptid. Odběr je do EDTA (fialový uzávěr).
Vyšetření je indikováno v těchto případech:
podezření na srdeční selhání, pacienti na příjmu s dušností nebo bolestí na hrudi.
Orientační referenční meze jsou:
U pacientů se stabilním chronickým srdečním selháním, bez akutního stavu:
RM:
do 75 let – do 125 ng/l
nad 75 let do 450 ng/l
Tumorové markery
Nejsou dostatečně specifické ani senzitivní. Vyšetření je indikováno při podezření na nádorová onemocnění a
slouží ke sledování úspěšnosti terapie a mohou s dostatečným předstihem upozornit na relaps choroby. Nejsou
vhodné pro screening (mimo PSA).
Carcinoembrionální antigen (CEA)
Zvýšení - karcinomy trávicího ústrojí,lehce zvýšené hodnoty mají i kuřáci
RM: do 4,7 ug/l

Alfa 1 fetoprotein (AFP)
Je produkován buňkami žloutkového vaku a jater plodu.
Zvýšení - karcinom jater
- aktivní hepatitida, v těhotenství při rozštěpech neuronální trubice
RM do 7 ug/l

CA 15-3
zvýšení - karcinom prsní žlázy
RM: do 26,2 kIU/l

CA 19-9
zvýšení - karcinomy trávicího ústrojí
RM: do 27 kIU/l

CA 125
zvýšení - karcinom ovarií
RM: do 35 kIU/l
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Beta HCG
placentární hormon, též tvořen nádory trofoblastu
zvýšení - nádory varlat, placenty, prsu, pankreatu, ovariální karcinom
RM
muži do 7,0 U/I
ženy do 7,0 U/l (netěhotné)
těhotenství
2-3. měsíc 30 tis. – 100 tis.
2.trimestr 10-30 tis.
3.trimestr 5-15 tis. U/l

Prostatický specifický antigen (PSA)
serinová proteáza, produkovaná buňkami prostaty; RM do 2,5 ug/l
zvýšení - nádory a hyperplasie prostaty
Při hodnotách mezi 320ug/l je vhodné stanovit i volnou složku (fPSA). Poměr fPSA/PSA může rozlišit benigní
hyperplázii od karcinomu. Při hodnotách nad 25 % je pravděpodobnost karcinomu pod 10 %, při výsledku pod 10
% je pravděpodobnost Ca nad 80 %.
Štítná žláza
Tvorba hormonů štítné žlázy (T3, T4) je řízena negativními zpětnými vazbami z hypotalamu a hypofýzy (TSH).
Jako screening se vyšetřuje pouze TSH, při patologických hodnotách vyšetřujeme další hormony.
Tyreostimulační hormon (TSH)
zvýšení - hypotyreóza
snížení - hypertyreóza
RM: 0,27 – 4,2 mU/l

Trijodthyronin (T3)
RM:
muži 1,28 – 2,29 nmol/l
ženy 1,2 – 2,92 nmol/l

Volný (fT3)
není vázán na bílkoviny krevní plazmy
RM: 3,1 – 6,8 pmol/l
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Thyroxin (T4)
RM: 66 – 181 nmol/l
Volný (fT4)
RM: 12 – 22 pmol/l

Thyreoglobulin
glykoprotein, prohormon při syntéze T3 a T4
zvýšení - Ca štítnice (patří mezi tumorové markery), adenom, subakutní thyreoiditis
Protilátky proti thyreoglobulinu a thyreoperoxidase bývají zvýšené při autoimunním postižení štítnice.
RM: Ab – TG: do 34 kIU/l

Ab – TPO (protilátky proti thyreoperoxidáze) do 115 kIU/l

Revmatoidní faktor (latex)
jsou protilátky proti IgG
zvýšení

- záněty, revmatické choroby

RM: do 14 kU/l

Antistreptolyzin O (ASLO)
marker kontaktu se streptokoky, vzestup v průběhu 1-4 týdnů, normalizace do 6 měsíců
zvýšení - revmatická horečka, spála, streptokoková angina, poststrepto-koková glomerulonefritida
RM: do 200 kIU/l
Výsledky dalších vyšetření udáváme kvantitativně a kvalitativně jako negativní, hraniční nebo reaktivní. Vyšetření
jsou senzitivní, aby nedocházelo k falešným negativitám. Při pozitivitě testu (reaktivitě) je nutno specificitu ověřit
konfirmací.

HbsAg
povrchový antigen hepatitidy B, marker infekce virem, zvýšení přetrvává i u nosičů, kteří nebývají infekční, nutno
doplnit o další vyšetření (viz. dop. literatura)

Anti-HAV IgM
zvýšení v akutní fázi hepatitidy typu A, časně po očkování

Anti-HAV total
protilátky IgM a IgG pro hepatitidě typu A
zvýšení - po očkování, prodělaném onemocnění, při chronickém průběhu
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Anti-HCV
protilátky proti hepatitidě typu C, při zvýšení vhodné konfirmovat metodou PCR

Anti-HIV
slouží jako screenig přítomnosti viru AIDS, při reaktivitě odesíláme na konfirmaci do NRL, teprve potom je možno
sdělit výsledek
Připravujeme stanovení dalších antigenů (viry a bakterie) a protilátek tříd IgM, IgA a IgG. V akutní fázi bývají
zvýšeny protilátky třídy IgM a IgA, v chronické IgG. Při přítomnost jen IgG lze hovořit o tzv. anamnestických
protilátkách po prodělané infekci nebo očkování.

Laktát
vyšetření z odběru na glukózu (EDTA+NaF)
zvýšení - zisk energie za anaerobních podmínek (tělesná aktivita, DM léčený biguanidy, tkáňová hypoxie,
enzymopatie)
RM: 0,5 – 2,2 mmol/l
B-glykovaný hemoglobin
Udává stav kompenzovanosti diabetu za posledních cca 8 týdnů. Patologické hodnoty ukazují špatnou kompenzaci
diabetu, vyšetřuje se z plné krve, odběr do EDTA (jako na KO).
RM: 20–42 mmol/mol směsi HbA1C a celkového Hb
ABR a krevní plyny
Vyšetření acidobazické rovnováhy a krevních plynů (Astrup) se stanovuje převážně v arteriální a venózní krvi.
Přímo měříme pH, pCO2 a pO2. Delší stání zvyšuje pCO2, snižuje pO2 a pH. Z přímo měřených veličin je
stanovena saturace hemoglobinu, BE (base exces) a bikarbonáty. Dle výsledků je stanovena metabolická a
respirační složka ABR. V organismu jsou základními nezávislými parametry ovlivňující ABR pCO2, diference
silných iontů (SID)a suma negativních nábojů albumínu a fosfátů (Atot). Další doporučuji čerpat v doporučené
literatuře.
RM: pH 7,36 – 7,44 pCO2 4,5- 6,1 pO2 9,4 – 14,7 kPa, BE +-3 mmol/l HCO3- 22-26 mmol/l
Lékové hladiny
Na vyšetření lékových hladin (Digoxin) je nutno odebírat krev za konstantních podmínek. Je nutno respektovat
podmínky vstřebávání i metabolismus jednotlivých látek.
Digoxin RM 0,9 – 2,0 nmol/l
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Základní vyšetření moče
Nejlépe je vyšetřovat moč chemicky diagnostickým papírkem přímo v ordinaci. Moč má mít při vyšetření pokojovou
teplotu. Při pozitivním výsledku je vhodné odeslat vzorek ranní moče neprodleně do laboratoře. Delším stáním
dochází k rozpadu elementů a vzestupu pH (činnost bakterií, rozpad urey apod.). V laboratoři vyšetřujeme moč
chemicky a sediment automatickým analyzátorem.
RM: pH 5-6 bílkovina, krev, leukocyty, bilirubin, urobilinogen, glukóza, ketony, nitrity- 0
Spec. Hustota 1,030 – 1,035 kg/m3
U-ery do 10 10na6/l U-leu do 10
dU-Ca, dU-P (odpad Ca a P močí za 24 hodin)
Pozn. k odběru: celé množství moče za 24 hodin je nutno okyselit 10 ml koncentrované HCl a vzorek odeslat do
laboratoře (nutno rozpustit sole nerozpustné v alkalickém prostředí). Nejlépe je udávat poměr Ca a kreatininu
(Nordinův index).
RM: N.i. do 0,6, dU Ca do 7,5 mmol/d dU-P 13 – 42 mmol/d
Albumin v moči
Při pozitivním nálezu je zvýšené riziko diabetické nefropatie, včasnou léčbou lze zabránit renálnímu postižení.
Stanovujeme koncentraci v mg/l v první moči po probuzení, je vhodné moč získat ihned u lůžka (omezení
ortostatického vlivu).
RM: do 20 mg/l

Nově stanovíme na vyžádání poměr U-Alb/U-krea (UACR) viz doporučení ČSKB.

Cíleným vyšetřením moče a séra lze stanovit parametry kostního metabolizmu nebo příčinu urolithiázy. Podle
výsledků lze správnou léčbou snížit riziko patologických fraktur nebo správnou metafylaxí urolithiázy zabránit její
recidivě. Tato vyšetření také naše laboratoř zajišťuje.

Upřesnění v doporučené literatuře nebo telefonicky

konzultujte naše lékaře.

FW (sedimentace erytrocytů)
Odebírá se do citrátu sodného, nutno zachovat přesný poměr protisrážlivého roztoku (1:5)
zvýšení - záněty (zvýšení CRP je u bakteriálního zánětu častější)
- maligní tumory
- anémie, rozvrat vnitřního prostředí
- snížení polyglobulie, dehydratace
RM: do 10 mm/hod, do 22 mm za 2 hodiny
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D-dimery
Patří mezi fibrindegradační produkty. Odebíráme jako na koagulační vyšetření (do citrátu nebo heparinu).
zvýšení

- známka aktivace koagulačního systému, nález není příliš specifický, normální hodnoty mají však
velký klinický význam, neboť vylučují embolizaci

RM: do 0,5 mg/l
Hematologie
Na vyšetření krevního obrazu je nutno odebrat krev do protisrážlivého prostředku (nejlépe EDTA). Je nutno dodržet
předepsané množství (na zkumavce je ryskami uvedeno maximum i minimum). Krev je nutno volným otáčením
promíchat a odeslat do laboratoře. Náš automatický hematologický analyzátor měří přímo erytrocyty, leukocyty,
hemoglobin, hematokrit a trombocyty. Zároveň na základě velikosti leukocytů a jejich vlastností v elektrickém poli
stanoví množství lymfocytů s tyčemi a ostatních buněk dif. rozpočtu. Přístroj počítá střední objem erytrocytů (MCV),
střední hmotnost hemoglobinu v erytrocytech (MCH) a střední koncentraci hemoglobinu v erytrocytech (MCHC).
V případě leukocytózy a leukopenie nad 16 a pod 2 giga/l stanovujeme diferenciální rozpočet mikroskopicky.
Trváte-li na mikroskopickém stanovení retikulocytů a diferenciálního rozpočtu leukocytů v ostatních případech,
uveďte tento požadavek na žádance.
RM:
hemoglobin
muž 135-170 g/l
žena 120-160 g/l
hematokrit
muž 0,4-0,5
žena 0,35-0,47
KO – erytocyty
zvýšení - polycytemie
snížení - anémie
RM:
muž 4,0 – 5,8
žena 3,8 – 5,2 tera/l
KO – leukocyty
zvýšení - infekce, maligní tumory – nekrózy, ztráty krve
snížení - těžké infekce, virové infekce, dřeňový útlum
RM: 4–10 giga/l
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KO – trombocyty
zvýšení - primární a sekundární trombocytózy
snížení - útlum kostní dřeně, zvýšené odbourávání v periferii
RM: 140–400 giga/l
KO – retikulocyty
zvýšení

- hemolytické anémie
- tzv. retikulocytární krize po léčbě Fe, B12 nebo kys. listovou

snížení - dřeňový útlum, megaloblastová anémie
RM: 0,005 - 0,025 1
Koagulační vyšetření
odběr do citrátu sodného (poměr 1:10), po odběru volným otáčením promíchat
INR (Quickův test, protrombinový čas)
Nově udáváme i PT-ratio (PT-R, poměr času pacienta a normálu) - bezrozměrné číslo, ref. meze 0,8 - 1,2
Prodloužení

- jaterní choroby (časná fáze postižení, dříve než pokles albuminu)
- deficit faktorů srážení I, II, V, VII, X
- kontrola léčby warfarínem
útočná léčba 15-30 %, INR 2,9-5,0
udržovací léčba 30-40 %, INR 2,0-2,9

RM: INR 0,8 – 1,2
Aktivovaný parciální tromboplastinový test (aPTT)
Výsledek je doplněn o APTT-ratio (APTT-R, poměr času pacienta a normálu) -bezrozměrné číslo, ref. m. 0,8-1,2
Vyšetření vnitřního společného systému, používá se při kontrole léčby heparinem. Nelze však použít při kontrole
léčby nízkomolekulární hepariny
prodloužení - defekty faktorů XII, XI, IX, VIII, V, X, II, I
RM: 28–45 s

fibrinogen (faktor I krevní srážlivosti)
zvýšení - záněty, gravidita
snížení - konsumpční koagulopatie, trombolytická terapie, dysfibrinogenémie
RM: 1,8 – 4,2 g/l
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anti Xa
slouží k monitorování léčby nízkomolekulárními heparíny, odběr 4 hodiny po podání do citrátu (jako na INR).
RM: profylaxe 0,2 – 0,4 kIU/l léčba 0,5 – 1,0 kIU/l
Na předtransfúzní vyšetření se odebírá se zkumavka srážlivé krve bez jakýchkoliv přísad.
Stanovuje se krevní skupina v systému ABO a Rh, zjišťují se nepravidelné protilátky a Coombsův test.
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Schválil

Jméno a příjmení, funkce

Datum

RNDr. Jan Krajíček, Ph.D.
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Manažer kvality
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OG klinické biochemie – lékař

Rozdělovník
Jméno a
příjmení

Funkce

Počet

Laboratoř
biochemie a
hematologie

-

2

Elektronicky

Z:\OKBH\Říčany 202X (X-rok)

1

Elektronicky

https://nemocnicericany.agel.cz/pracoviste/komplement/okbh.htm
l

1
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Výsledky pacientů, u nichž došlo k překročení kritických hodnot, hlásí pracovníci laboratoře neprodleně
ordinujícímu lékaři, bez ohledu na to, zda bylo vyšetření provedeno jako urgentní nebo rutinní. Výsledky hlásí vždy
pracovník, který vyšetření provedl. Výsledek je vždy sdělován lékaři, pokud je zaneprázdněn, výsledky jsou
nahlášeny sestře. K ověření správného předání informací ošetřujícímu personálu požádá laboratorní pracovník o
zopakování jména pacienta a nahlášených kritických výsledků. Hlášení kritických výsledků je vždy zaznamenáno
do LIS použitím ikony Nahlášení výsledků. U každého hlášení je tedy automaticky uvedeno datum, hodina hlášení
a podpis pracovníka, který kritické hodnoty nahlásil.

Hlášení biochemických mezí:
Vyšetření

Jednotka

Dolní/horní mez

Poznámka

S_ALT

µkat/L

>5

-

S_AMS

µkat/L

>5

-

S_AST

µkat/L

>5

-

S_CRP

mg/L

> 50

P, S, B_Glukóza

mmol/L

S_K

mmol/L

S_Kreatinin

µmol/L

> 250

-

S_Lipáza

µkat/L

>7

-

S_Na

mmol/L

P, S_Troponin T hs

ng/L

S_Urea

mmol/L

<2
> 20
<3
> 6,5

< 125
> 155
> 14 (žena)
> 20 (muž)

Přihlédnutí k minulým
výsledkům
-

-

-

-

> 20

-

Hlášení hematologických mezí:
Vyšetření

Jednotka

Dolní/horní mez

Poznámka

APTT - R

-

≥2

-

Erytrocyty

×1012/L

< 2,5

-

Fibrinogen

g/L

≦ 0,8

-

Hemoglobin

g/L

< 75

-

Leukocyty

×109/L

Protrombinový test R

-

<2
> 30
≥2

-
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Protrombinový test INR

-

≥6

Při léčbě warfarinem

Trombocyty

×109/L

≦20, ≥1000

-

Dále se hlásí:
pozitivní výsledek screeningu erytrocytárních protilátek
pozitivní výsledek křížového testu
pozitivní výsledek PAT vyšetření
diskrepance ve vyšetření krevní skupiny
hodnocení nátěru periferní krve:
přítomnost blastů nebo leukemických promyelocytů
přítomnost parazitů
nález schistocytů > 10/1000 ery
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Příloha č. 6 Odběr krve v odběrové místnosti

Zpracoval

Přezkoumal
Schválil

Jméno a příjmení, funkce

Datum

RNDr. Jan Krajíček, Ph.D.

03.08.2020

Podpis

Manažer kvality

RNDr. Jan Krajíček, Ph.D.
Manažer kvality

MUDr. Přemysl Kotoul

03.08.2020
04.08.2020

OG klinické biochemie – lékař

Rozdělovník
Jméno a
příjmení

Funkce

Počet

Elektronicky

Z:\OKBH\Říčany 202X (X-rok)

1

Elektronicky

https://nemocnicericany.agel.cz/pracoviste/komplement/okbh.html

1
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1

ÚVOD

Tento postup platí pro odběr žilní a kapilární krve u pacientů a je závazný pro všechny pracovníky oprávněné
provádět tyto odběry (zdravotní laborant/ka, odběrová sestra, zdravotní laborant/ka – specialista).
Cílem tohoto postupu je zajistit snížení vlivu preanalytických faktorů na výsledek vyšetření, bere v úvahu zajištění
pohodlí pacienta při náběru a zajišťuje bezpečnost odebírajícího personálu i pacienta.

2

DEFINICE A TERMINOLOGIE

biologický materiál (vzorek) - potencionálně infekční materiál odebraný pacientovi nebo získaný od pacienta,
případně s přísadou protisrážlivých nebo konzervačních látek
nádobka na biologický materiál – zkumavka nebo jiný spotřební materiál pro odběr nebo transport biologického
materiálu
žádanka – poukaz, požadavkový list posílaný ordinujícím lékařem nebo zdravotnickým zařízením, ve kterém jsou
uvedeny potřebné údaje o pacientovi a materiálu a vyšetření, která jsou po laboratoři požadována

LIS

Laboratorní informační systém

LP

Laboratorní příručka

OKBH Oddělení klinické biochemie a hematologie
SOP

Standardní operační postup

SPP

Standardní pracovní postup

VŠ

Vysokoškolský pracovník laboratoře

3

PRINCIP

Při provádění venepunkce je důležité pacientovi zabezpečit pohodlí. Krev je vhodné odebírat vsedě, nemocný má
být před odběrem asi 30 minut v klidovém režimu.
Pokud se jedná o ležícího pacienta, je vhodné končetinu podložit, dovolí-li to stav pacienta při odběru, protože
tělesná poloha značně ovlivňuje hodnoty vysokomolekulárních látek, jako jsou bílkoviny, lipidy, enzymy.
Hematologické vyšetření se většinou provádí z venózní krve, méně z kapilární. Kapilární krev se u dospělých
získává nabodnutím bříška prstu (nejčastěji třetího nebo čtvrtého prstu). Někdy se získává nabodnutím ušního
lalůčku nebo patičky u malých dětí.
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MÍSTA PROVÁDĚNÍ POSTUPU

4

Laboratoř klinické biochemie a hematologie nemocnice AGEL Říčany odebírá biologický materiál v odběrové
místnosti

BEZPEČNOSTNÍ ASPEKTY

5
•

Každý vzorek krve je nutné považovat za potencionálně infekční. Je nutné zabránit zbytečným
manipulacím s krví, které by mohly vést ke kontaminaci pokožky a sliznic odebírající osoby, veškerých
zařízení používaných při odběru nebo ke vzniku infekčního aerosolu.

•

Je nutné zajistit dostupnost lékaře pro případ komplikací při odběru.

•

U nemocných s poruchami vědomí nebo u malých dětí je nutné zabránit případnému poranění. Je třeba
očekávat pohyby nebo reakce na vpich.

•

Prevence hematomu zahrnuje zejména: opatrnost při venepunkci, včasné odstranění turniketu, používání
jen velkých povrchových žil, aplikaci přiměřeně malého tlaku na místo vpichu při ošetřování rány po odběru.

•

Veškeré manipulace s odběrovými jehlami se musí provádět s maximální opatrností. Bezprostředně po
odběru je nutné jehly a lancety bezpečně zneškodnit odložením do pevnostěnné nádoby. S jehlami se nijak
nemanipuluje, je zakázáno zpětné nasazování krytky.

•

Při poranění pracovníka kontaminovanou jehlou nebo lancetou postupujeme jako při pracovním úrazu.

PŘÍSTROJE A POMŮCKY

6
6.1

Žilní odběr

•

jehly – sterilní, jednorázové

•

nástavce na jehly k systému vakuového odběru

•

sortiment barevně rozlišených zkumavek k odběru s různými přísadami

•

škrtidlo

•

kožní dezinfekce

•

gázové čtverce nebo tampony z gázy

•

náplast

•

jednorázové rukavice

•

pevnostěnný kontejner s pevným uzávěrem na použité jehly

6.2

Kapilární odběr

•

sterilní lanceta

•

kožní dezinfekce

•

gázové čtverce

•

jednorázové rukavice
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7

POSTUP

7.1

Žilní odběr

7.1.1
•

Činnosti před odběrem
Pracovník před odběrem kontroluje totožnost pacienta a správnost použitých zkumavek na požadovaná

vyšetření. Totožnost pacienta zjišťujeme otázkou typu tázací věty doplňovací např.: Jak se jmenujete? Jaké je
Vaše jméno?
Kontrola identifikace u spolupráce neschopných pacientů, např. děti, psychiatričtí pacienti, probíhá v
součinnosti s rodičem či asistujícím zdravotnickým pracovníkem či doprovázející osobou.
•

Příprava materiálu a příslušné dokumentace, zejména s ohledem na prevenci záměny vzorků.

•

Zkumavky je nutno předem označit čitelně vyplněným štítkem, kde jsou povinné tyto údaje:
▪ příjmení pacienta
▪ číslo pojištěnce, resp. rok narození pacienta.

•

Ověření dodržení potřebných dietních omezení před odběrem, přítomnost alergie.

•

Kontrola dostupnosti všech pomůcek potřebných pro odběr.

•

Seznámení pacienta s postupem odběru.

7.1.2
•
•

Vlastní odběr
Zajištění vhodné polohy paže.
Kontrola identifikačních údajů na zkumavkách, bezprostředně před odběrem se musí zkontrolovat kvalita

jehly (neporušený obal = sterilita) a zkumavek.
•

Přiložení škrtidla (turniketu), škrtidlo by nemělo být zatažené déle než jednu minutu. Turnikety je nutné
dezinfikovat nebo v pravidelných intervalech nahrazovat novými.

•

Dezinfekce místa vpichu doporučeným prostředkem dle platného dezinfekčního řádu. Prostředek necháme
na kůži zaschnout po dobu doporučenou výrobcem, po desinfekci je další palpace místa vpichu nepřijatelná!
Při odběru na stanovení hladiny etylalkoholu nepoužívat dezinfekční prostředky s obsahem alkoholů.

•

Po zahájení venepunkce je nutné škrtidlo uvolnit, abychom neodebírali stojící, ale volně proudící krev

•

Nevhodné je rovněž sevření pěsti a pumpování, které vedou k mírné změně výsledků, např. draslíku.

PLATÍ PRO UZAVŘENÝ ODBĚROVÝ SYSTÉM:
Při použití uzavřeného systému dle potřeby přiložíme škrtidlo, provedeme venepunkci, uvolníme škrtidlo a
postupně nasazujeme vhodné zkumavky. Vytvořené vakuum zajistí dokonalé naplnění zkumavky při dosažení
správného mísícího poměru krve a protisrážlivého činidla.
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DOPORUČENÉ POŘADÍ ODBĚRŮ Z JEDNOHO VPICHU:
•

zkumavka pro hemokultury (aerobní, anaerobní a mykologické),

•

zkumavky bez přísad (zlatý nebo červený uzávěr),

•

zkumavky s přísadami pro hemokoagulaci (světle modrý uzávěr)

•

ostatní zkumavky s přísadami. Pokud se používají zkumavky s různými přísadami, je vhodné následující
pořadí: citrát, heparin, K3EDTA, oxalát a fluorid.

UPOZORNĚNÍ: Při odběru pouze na vyšetření koagulace se odebere nejprve 1-2 ml krve (ta se nepoužije), a
teprve potom lze naplnit zkumavku na hemokoagulační vyšetření. Zabrání se tak kontaminaci vzorku
tromboplastinem z místa odběru.

JEDNOTLIVÉ ZKUMAVKY S PŘÍSADAMI JE NUTNO BEZPROSTŘEDNĚ PO ODBĚRU PROMÍCHAT
PĚTINÁSOBNÝM ŠETRNÝM PŘEVRÁCENÍM!

POKUD SE NEPODAŘÍ ODEBRAT DOSTATEČNÉ MNOŽSTVÍ KRVE, MŮŽEME:
•

změnit pozici jehly

•

použít jinou zkumavku

•

uvolnit příliš zatažený turniket.

Opakované sondování jehlou je nepřípustné.
7.1.3 Činnosti po odběru
• Po ukončení odběru se místo vpichu i s jehlou zakryje gázovým čtvercem. Na gázový čtverec se jemně zatlačí
a pomalým tahem se odstraní jehla ze žíly. Přitom se dbá, aby nedošlo k poranění pacientovy paže.
• Poté se místo vpichu přelepí náplastí. Pacientovi se doporučí komprimace místa venepunkce a ponechání
místa odběru zakryté nejméně 15minut.
• Použitý turniket pracovník dezinfikuje a před dalším použitím ho nechá oschnout. Odebírající pracovník má
k dispozici více turniketů, turnikety střídá.
• Odebírající pracovník se na žádanky podepisuje.
• Do laboratoře se odešlou označené zkumavky s příslušnými správně vyplněnými žádankami.
• Zkumavky s odebranými vzorky se co nejdříve transportují do laboratoře.
• Množství odebrané krve souvisí s počtem naordinovaných vyšetření / na běžná biochemická vyšetření ze séra
stačí 1 plná /4,9 ml / zkumavka.
• Vzorky, které jsou určeny pro získání séra a neobsahují tudíž protisrážlivá činidla, je třeba ponechat při
pokojové teplotě minimálně 30 minut po odběru, aby došlo k vytvoření koagula.
•

Vzorek po odběru neukládáme do lednice.
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• Všechny vzorky odesílané do laboratoře musí být v souladu s požadavky dané laboratoře.
7.1.4 Pro speciální vyšetření
Pro speciální vyšetření je nutno postupovat dle pokynů pro odběr na toto vyšetření.

7.2

Kapilární odběr

Je určen pro odběry u dětí.
•

Pracovník před odběrem musí zkontrolovat totožnost pacienta a správnost použitých zkumavek na
požadovaná vyšetření.

•

Odběr se provádí z prstu v poloze vsedě. Důležité je vydezinfikovat místo vpichu vhodným dezinfekčním
prostředkem (ether), který musí zaschnout. Místem vpichu je obvykle střední palmární část distální falangy
prstu ruky, kterou pacient nepíše. U velmi malých dětí provedeme odběr z patičky. U odběru z nožičky volíme
místa dle náčrtu (nikdy ne do středu paty a v zadním jejím zakřivení). Nožičku nezvedáme (nutné pro
zachování hydrostatického tlaku), nepoužíváme intenzivní masáže.

•

Vpich se provádí jehlou na jedno použití nebo lancetou, hloubka vpichu nemá být větší než 2 mm, aby
nedošlo k poškození hlubších podkožních struktur. Aby se předešlo infekci, je nutno při opakujících se
punkcích vybírat různá místa vpichu.

Obrázek 1: Správné umístění vpichu
Odběr se musí uskutečňovat z dokonale prokrvených míst. Ke zvýšení prokrvení se používá teplý vlhký obklad 3
minuty před vlastním odběrem Před vpichem je nutno kůži dokonale osušit. Po vpichu se první kapka krve setře
čtverečkem z buničiny, pak se konec kapiláry ponoří do další tvořící se kapky a krev se nasává kapilární silou.
Při odběru je nutné se vyhnout násilnému vytlačování krve z prstu, aby nedocházelo ke kontaminaci krve neurčitým
množstvím tkáňového moku.
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HLAVNÍ CHYBY PŘI ODBĚRECH KRVE

8
8.1

Žilní odběr

Chyby při přípravě nemocného
Poloha a klid nemocného při odběru biologického materiálu (standardní poloha je vsedě). Změny polohy ovlivňují
hlavně transportní proteiny, proteiny akutní fáze, změna tělesného objemu (clearance, kreat.).
Paže má být natažena. Nemá být použita paže, na které jsou jizvy, hematom, infuze, po mastektomii.
Hřbet ruky – riziko u diabetiků a lidí s horší cirkulací (možnost vzniku trofických defektů).
Chyby způsobené nesprávným použitím turniketu při odběru
Dlouhodobé přiložení turniketu je nevhodné pro výsledky většiny biochemických i hematologických vyšetření.
Turniket nemá být přiložen déle než 1 minutu před odběrem venózní krve, aby nedošlo k hemokoncentraci v místě
vpichu.
Chyby vedoucí k hemolýze vzorku.
•

Kontaminace odebíraného vzorku dezinfekčním prostředkem (musí se nechat zaschnout, eventuálně
nadbytečný prostředek otřít tamponem) nebo použití nevhodného typu (průměru) jehly, kterou se pak krev
násilně aspiruje.

•

Odběr je proveden z okolí hematomu, zánětu nebo otoku.

•

Trauma při odběru.

•

Prudké třepání krve ve zkumavce nebo nešetrný transport krve do laboratoře.

•

Termické vlivy (chladová hemolýza – uložení vzorku plné krve do lednice).

•

Ponechání vzorku blízko tepelného zdroje. Centrifugace při vysokých otáčkách a po dlouhou dobu.

•

Změny ovlivňuje uvolněný Hb, který má vliv na fotometrické stanovení a na průběh reakce
fyz. -chem. vliv) a dále další látky uvolněné z erytrocytů (K, LDH) Zvýšení: K, LD, AST, Mg, HDL, CK
Snížení: GGT, ALP, AMS

•

Dojde-li k viditelné hemolýze, je třeba zopakovat odběr.

Vliv odběrového materiálu
•

důležitý je výběr vhodné světlosti jehly, minimálně 0,8 mm.

•

z hlediska bezpečnosti se dnes používá systém vakuových odběrů.

Chemický vliv
•

kontaminace antiseptickými činidly, nevhodný poměr krev/protisrážlivý prostředek.
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Další
•

prodloužení doby mezi odběrem a dodáním do laboratoře

•

použití nesprávné koncentrace protisrážlivého činidla

•

cvičení rukou při odběru (albumin, bílkovina, vápník, IgA)

•

celková hypoxie, trauma (kalium, fosfor, LD)

•

nedostatečné vysušení dezinfikovaného místa, příliš silné vakuum

•

příliš tenká odběrová jehla (draslík, fosfát, LD, ACP, AST, ALT, bilirubin)

•

exogenní nečistoty, stopy infuzních roztoků, antiseptika

•

degradační produkty fibrinogenu, faktory krevní koagulace.

8.2

Kapilární odběr

•

Vznik hematomu při nadměrném krvácení a nevhodném zvolení místa vpichu.

•

Při neotření první kapky krve dochází k naředění vzorku a ovlivnění výsledků.

•

Při špatném prokrvení krev samovolně nevytéká a nadměrným tlakem jsou výsledky kresleny (příměs
tkáňového moku).

9

KOMPLIKACE PŘI ODBĚRU
• Bolestivost v místě vpichu, většinou odezní do několika minut po odběru.
• Hematom v místě vpichu, prevencí je stlačení místa vpichu.
• Nevolnost, zvracení, výjimečně i kolapsový stav, u hladovějících, nedostatečně hydratovaných, ve stresu, při
probíhajícím onemocnění, prevencí je se co nejdříve po odběru najíst a dostatečně napít.
• Jedinci, kteří trpí na kolapsové stavy ve spojitosti s odběrem (pohled na krev apod.) toto oznámí předem, aby
odebírající zdravotní personál k němu přistupoval se zvýšenou opatrností a měl jej pod dohledem i nezbytně
dlouhou dobu po něm.
• Zarudnutí/vyrážka kolem místa vpichu, je možné, že pacient je alergický na některou ze složek při odběru
(dezinfekci, náplast,), nutno konzultovat se zdravotnickým personálem.
• Lehčí komplikace řeší odběrová sestra polohováním pacienta během nebo po odběru.
• Pokud vznikne závažná komplikace, která vyžaduje ošetření lékařem, personál odběrové laboratoře zajistí
přizvání lékaře. Personál každého odběrového místa zná kontakt na lékaře připraveného zajistit takovouto
pomoc.
Tyto závažné komplikace – nežádoucí události – jsou evidovány.
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10 LIKVIDACE INFEKČNÍHO MATERIÁLU
Použité jehly se odkládají do speciálního pevnostěnného kontejneru určeného na ostrý odpad, který se nachází na
odběrovém stolku u každého odběrového místa. Čtvereček z buničiny se odloží do označené nádoby určené pro
sběr infekčního materiálu.

