NABÍDKA

SLUŽEB
Oddělení lékařské mikrobiologie Plzeň
Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem
Oddělení lékařské mikrobiologie Plzeň

Kontakty

Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem
17. listopadu 1 (Purkyňův pavilon), 301 00 Plzeň
www.zuusti.cz
MUDr. Ljuba Šuchmanová
tel.: 371 408 209, mobil.: 724 149 418, e-mail: ljuba.suchmanova@zuusti.cz

Vedoucí OLM Plzeň
Zástupce vedoucí OLM Plzeň

Ing. Zdeňka Pelešková
tel.: 371 408 205, mobil.: 724 221 583, e-mail: zdenka.peleskova@zuusti.cz

Odborný garant lékař OLM
Plzeň

MUDr. Bronislav Balkovský
tel.: 371 408 208, e-mail: bronislav.balkovsky@zuusti.cz

Laboratoř bakteriologická
konzultace výsledků

tel.: 371 408 202- 4, 800 800 770

Provozní doba laboratoře:
příjem materiálu, sdělování výsledků

Provozní doba odběrové místnosti :
(po předchozí tel. domluvě i mimo provozní dobu)

PO, ÚT, ST, ČT

7:00 – 16:30

PO - PÁ

PÁ

7:00 – 15:00

PO - PÁ

SO

8:00 – 12:00

PO - PÁ

výtěry z urogenitálního traktu
9:30 – 12:00
stěry na parazitologické vyšetření
7:00 – 9:00
ostatní odběry
8:00 – 12:00



Nabízíme široké spektrum bakteriologických, sérologických a parazitologických vyšetření pro
lékaře ambulantních i lůžkových zdravotnických zařízení.



Náklady spojené se zpracováním klinického materiálu jsou hrazeny VZP a ostatními pojišťovnami
spádové oblasti dle Sazebníku výkonů.



Poskytujeme také placené služby (na vlastní žádost).



Poskytujeme konzultace v oblasti antibiotické léčby a protiinfekční terapie v oborech klinické
mikrobiologie.



V naší odběrové místnosti provádíme
 výtěry z urogenitálního traktu
 stěry na parazitologické vyšetření
 odběry krve na sérologická vyšetření (u dospělých pacientů a dětí od 10 let věku)
 další výtěry (z výtěry z krku, nosu, nosohltanu, rekta)



Laboratoř je akreditována dle ČSN EN ISO 15189:2013 u ČIA o.p.s. a je zapojena do systému
externího hodnocení kvality práce diagnostických laboratoří. Splňuje podmínky správné diagnostiky u
všech prováděných vyšetření.



Úplný přehled vyšetření je k dispozici v Laboratorní příručce OLM Plzeň (na vyžádání nebo na
www.zuusti.cz) a na Průvodním listu k mikrobiologickému vyšetření (žádance).



Dále poskytujeme:
 svoz biologického materiálu a rozvoz výsledků po ukončení vyšetření vlastní svozovou službou.
 zdarma odběrový materiál a tištěné žádanky o vyšetření
 na žádost lékaře zajištění elektronické distribuce výsledků
 na základě smlouvy zprostředkování likvidace zdravotnického odpadu z ordinací
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