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1 Úvod 

Laboratorní příručka Oddělení lékařské mikrobiologie Praha a Kladno, Pracoviště 
Praha (OLM PaK, Pracoviště Praha) je vydávána jako informační materiál pro 
pacienty, ošetřující lékaře a ostatní uživatele laboratorních služeb.  
OLM PaK, Pracoviště Praha je akreditováno u ČIA podle ČSN EN ISO 15189:2013 
jako zdravotnická laboratoř č. 8128 a vlastní osvědčení o akreditaci (aktuálně platné 
osvědčení o akreditaci je k nahlédnutí v laboratoři a na webových stránkách 
Zdravotního ústavu se sídlem v Ústí nad Labem (www.zuusti.cz). 
OLM PaK, Pracoviště Praha provádí laboratorní vyšetření v oboru lékařské 
parazitologie, mykologie a mykobakteriologie na základě doporučení ošetřujícího 
lékaře, nebo na vlastní žádost. Prostřednictvím našeho oddělení vám můžeme po 
dohodě zajistit v našich smluvních laboratořích i ostatní bakteriologická, 
virologická, imunologická, biochemická, případně další vyšetření.  
Součástí našich služeb jsou odborné interpretace výsledků i konzultace 
k požadavkům na laboratorní vyšetření zaměřené na laickou i odbornou veřejnost.  
Naším cílem je poskytování rychlých a spolehlivých výsledků na vysoké odborné 
úrovni zajišťované týmem erudovaných odborníků. 
V případě vašich připomínek a námětů ke zlepšení naší práce pro vás, jsme vám 
stále k dispozici. 
Děkujeme vám za důvěru v naše služby a těšíme se na spolupráci. 

2 Kontakty 

Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem 

Oddělení lékařské mikrobiologie Praha a Kladno, Pracoviště Praha 
Sokolovská 60, 186 00 Praha 8 - Karlín 

Jméno Telefon E-mail Poznámka 
Ing. Čermák Josef, Ph.D. 224 815 942 josef.cermak@zuusti.cz vedoucí OLM PaK 

RNDr. Hůzová Zuzana 286 889 229 zuzana.huzova@zuusti.cz garant parazitologie 

RNDr. Lysková Pavlína 222 310 506 pavlina.lyskova@zuusti.cz 
Pověřený vedoucí pro 
Pracoviště Praha OLM PaK 
garant mykologie 

MUDr. Sumerauerová Petra 222 312 000 petra.sumerauerova@zuusti.cz garant mykobakteriologie 

Slobodová Jana 222 312 008 jana.slobodova@zuusti.cz vedoucí laborantka 

Příjem materiálu, 
distribuce výsledků 

224 815 938 olga.hlavata@zuusti.cz příjem materiálu 
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3 Informace o vyšetřeních  
(pokyny pro přípravu pacienta, odběr, doporučené odběrové 
soupravy, uchovávání vzorků, transport vzorků, dostupnost výsledku 
vyšetření) 

Před každým odběrem primárního vzorku předchází ověření totožnosti pacienta a 
ověření, že pacient splnil požadavky před vyšetřením (odběr na lačno, užití, nebo 
vysazení léku, určené intervaly odběru apod.). 
Primární vzorky jsou označeny tak, aby existovala jednoznačná vazba na pacienta, 
kterému byl vzorek odebrán (shoda údajů na žádance a vzorku). 
V žádance musí být záznam o totožnosti osoby, která odebrala primární vzorek a  
datum (čas) odběru. 
Biologický materiál se odebírá do doporučených odběrových souprav a dbá se na 
dodržování podmínek uchovávání vzorků po odběru a během transportu do 
laboratoře.  
Likvidace spotřebního materiálu použitého při odběru se provádí podle příslušného 
provozního řádu odebírajícího zařízení. 
 

Doporučené odběrové soupravy 

Sterilní tampon na tyčince v transportní zkumavce bez transportní půdy 

Sterilní tampon na tyčince/drátu v transportní zkumavce s transportní půdou AMIES 

Zkumavka s transportní půdou na trichomonády a kvasinky  

Sterilní kontejner plastový s plochým dnem se šroubovacím víčkem 30 ml 

Sterilní kontejner plastový kónický se šroubovacím víčkem 50ml 

Odběrová souprava pro vyšetření Chlamydia trachomatis metodou PCR 

Tampon odběrový chlamydie ženy /muži 

Sterilní zkumavka 

Sterilní Petriho miska 

Odběrová zkumavka na krev bez aditiv 

Odběrová zkumavka na krev s EDTA  

Sáček PVC 

Sterilní skleněné lahve se zabroušenou zátkou 

Mikroskopické podložní sklo s průhlednou lepící páskou 

Mikroskopické podložní sklo 

Mikroskopické podložní sklo + krycí sklo 
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Uchovávání 
Maximální délka a podmínky uchovávání vzorku 
před transportem pokud není možný okamžitý transport 

H  hodiny 

m   minuty 

pt  teplota pokojová (15 – 25 ºC) 

cht  teplota chladničková (2 – 8 ºC) 

 

Transport Maximální délka a podmínky transportu 

h  hodiny 

m   minuty 

pt  teplota pokojová (15 – 25 ºC) 

cht  teplota chladničková (2 – 8 ºC) 

 

Dostupnost  

dostupnost čas – N 
nejkratší časový interval  pro sdělení konečného negativního výsledku od 
dodání do laboratoře (d – dny, h -  hodiny, m – minuty) 

dostupnost čas  – P 
průměrný časový interval pro sdělení konečného (pozitivního) výsledku 
od dodání do laboratoře (d – dny, h -  hodiny, m – minuty) 

 
 

3.1 Mykobakteriologická vyšetření 

Kultivační vyšetření 
 
Respirační ústrojí – dolní cesty dýchací  
(kultivační a mikroskopické vyšetření na přítomnost mykobaktérií ve sputu, bronchiálním 
aspirátu, bronchoalveolární laváži) 

Odběr                 Sputum, aspirát z bronchů získaný bronchoskopicky, laváž 

Odběrová souprava sterilní kontejner plastový kónický se šroubovacím víčkem 50ml 

Uchovávání 24 h / cht nebo pt 

Transport  24 h / cht nebo pt 

Dostupnost čas  
kultivace se odečítá po 3, 6, 9 týdnech, v případě pozitivního vzorku  
15 týdnů, mikroskopie druhý den, statim v den příjmu 

Poznámka k odběru 

zakašlat se zavřenými ústy tak, aby byl získán kvalitní vzorek 
(požadované množství 2-5 ml) 
u nových pacientů 3 vzorky sputa po 3 po sobě následujících dnech, 
u léčených odběr 1x měsíčně 

Pokyny pro přípravu 
pacienta 

odběr sputa před ranní hygienou ústní na lačno  
první 1 – 3 odběry by měly být provedeny před zahájením terapie 
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Respirační ústrojí – horní cesty dýchací  
(kultivační vyšetření na přítomnost mykobaktérií v laryngeálním výtěru)  

Odběr                 Laryngeální výtěr 

Odběrová souprava Laryngeální sonda ve sterilní zkumavce 

Uchovávání 24 h / cht nebo pt 

Transport  24 h / cht nebo pt 

Dostupnost čas  
kultivace se odečítá po 3, 6, 9 týdnech, v případě pozitivního vzorku  
15 týdnů 

Poznámka k odběru 

používá se jen tam, kde není možný odběr sputa bez mikroskopického 
vyšetření  
nevkládat do transportní půdy 
1 vzorek odpovídá třem laryngeálním sondám při jednom odběru 

Pokyny pro přípravu 
pacienta 

odběr před ranní hygienou ústní na lačno  
první 1 – 3 odběry by měly být provedeny před zahájením terapie 

 
Gastrointestinální trakt  
(kultivační a mikroskopický průkaz mykobaktérií ve stolici) 

Odběr                 Stolice velikosti lískového ořechu 

Odběrová souprava sterilní kontejner plastový s plochým dnem se šroubovacím víčkem 30 ml 

Uchovávání 24 h / cht nebo pt 

Transport  24 h / cht nebo pt 

Dostupnost čas  
kultivace se odečítá po 3, 6, 9 týdnech, v případě pozitivního vzorku  
15 týdnů 

Poznámka k odběru 
jen při cílené diagnóze 
bez mikroskopického vyšetření 

Pokyny pro přípravu 
pacienta 

první odběr by měly být proveden před zahájením terapie 

 
Gastrointestinální trakt 
(kultivační a mikroskopické vyšetření mykobaktérií v žaludečním obsahu) 

Odběr                 Žaludeční obsah 

Odběrová souprava sterilní kontejner plastový kónický se šroubovacím víčkem 50ml 

Uchovávání 24 h / cht nebo pt 

Transport  24 h / cht nebo pt 

Dostupnost čas  
kultivace se odečítá po 3, 6, 9 týdnech, v případě pozitivního vzorku  
15 týdnů, mikroskopie druhý den,statim v den příjmu 

Poznámka k odběru jen při cílené diagnóze 

Pokyny pro přípravu 
pacienta 

první odběr by měly být proveden před zahájením terapie 
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Moč  
(kultivační průkaz mykobaktérií v moči) 

 Odběr                Střední proud ranní moče 

Odběrová souprava 
sterilní kontejner plastový kónický se šroubovacím víčkem 50ml, 
sterilní zkumavka 

Uchovávání 24 h / cht nebo pt 

Transport  24 h / cht nebo pt 

Dostupnost čas  
kultivace se odečítá po 3, 6, 9 týdnech, v případě pozitivního vzorku  
15 týdnů 

Poznámka k odběru 
odběr 3 po sobě následující dny 
bez mikroskopického vyšetření 
1 vzorek odpovídá 50 - 100 ml moče 

Pokyny pro přípravu 
pacienta 

první odběr by měly být proveden před zahájením terapie 

 
Kůže a měkká tkáň  
(kultivační a mikroskopické vyšetření mykobaktérií ze stěru z rány, v měkké tkáni) 

Odběr                 Stěr z rány 

Odběrová souprava 
sterilní tampon na tyčince v transportní zkumavce bez transportní půdy, 
sterilní stříkačka 

Uchovávání 24 h / cht nebo pt 

Transport  24 h / cht nebo pt 

Dostupnost čas  
kultivace se odečítá po 3, 6, 9 týdnech v případě pozitivního vzorku  
15 týdnů, mikroskopie druhý den, statim v den příjmu 

Poznámka k odběru 

3 stěry – jedná se o jedno vyšetření 
tampony je nutno před odběrem namočit do sterilní destilované vody 
nebo fyziologického roztoku 
provede se razantní stěr z ložiska 
pokud je možno získat z postiženého ložiska tekutý materiál, 
odebírá se do injekční stříkačky 
mikroskopie před dekontaminací i po dekontaminaci 

Pokyny pro přípravu 
pacienta 

první odběr by měly být proveden před zahájením terapie 
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Bioptický a sekční materiál 
(kultivační a mikroskopické vyšetření mykobakterií ve tkáni) 

Odběr                 Tkáň 

Odběrová souprava 
sterilní kontejner plastový kónický se šroubovacím víčkem 50ml, sterilní 
zkumavka 

Uchovávání 24 h / cht nebo pt 

Transport  24 h / cht nebo pt 

Dostupnost čas  
kultivace se odečítá po 3, 6, 9 týdnech, v případě pozitivního vzorku  
15 týdnů, mikroskopie druhý den,statim v den příjmu 

Poznámka k odběru 
k vzorku nesmí být přidán žádný fixační ani konzervační roztok 
tkáň o velikosti cca 2 cm3 

 

Pokyny pro přípravu 
pacienta 

první odběr by měly být proveden před zahájením terapie 

 
Hnis, punktát  
(kultivační a mikroskopické vyšetření mykobaktérií v punktátu, hnisu) 

Odběr                 Tekutina získaná punkcí za aseptických podmínek 

Odběrová souprava sterilní kontejner plastový kónický se šroubovacím víčkem 50ml 

Uchovávání 24 h / cht nebo pt 

Transport  24 h / cht nebo pt 

Dostupnost čas  
kultivace se odečítá po 3, 6, 9 týdnech v případě pozitivního vzorku 15 
týdnů, mikroskopie druhý den, statim v den příjmu 

Poznámka k odběru  

Pokyny pro přípravu 
pacienta 

první odběr by měly být proveden před zahájením terapie 

 
Centrální nervový systém 
(kultivační a mikroskopické vyšetření mykobaktérií v mozkomíšním moku) 

Odběr                 Lumbální punkce 

Odběrová souprava 
sterilní kontejner plastový kónický se šroubovacím víčkem 50ml, sterilní 
stříkačka, sterilní zkumavka 

Uchovávání 24 h / cht nebo pt 

Transport  24 h / cht nebo pt 

Dostupnost čas  
kultivace se odečítá po 3, 6, 9 týdnech, v případě pozitivního vzorku 15 
týdnů, mikroskopie druhý den, statim v den příjmu 

Poznámka k odběru  

Pokyny pro přípravu 
pacienta 

první odběr by měly být proveden před zahájením terapie 
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Pohlavní ústrojí  
(kultivační průkaz mykobaktérií v menstruační krvi, ve vzorku z kyretáže) 

Odběr                 Tampón nasáknutý menstruační krví, vzorek z kyretáže 

Odběrová souprava sterilní kontejner plastový kónický se šroubovacím víčkem 50ml 

Uchovávání 24 h / cht nebo pt 

Transport  24 h / cht nebo pt 

Dostupnost čas  
kultivace se odečítá po 3, 6, 9 týdnech, v případě pozitivního vzorku  
5 měsíců, mikroskopie druhý den, statim v den příjmu 

Poznámka k odběru 

vyšetření menstruační krve se provádí v prvních třech dnech 
menstruace  
tampon se zavede do pochvy nejméně na 3 hodiny  
po vynětí se tampon ve vhodné sterilní nádobce odešle ihned 
do laboratoře 

Pokyny pro přípravu 
pacienta 

první odběr by měly být proveden před zahájením terapie 

 
Rychlé kultivační vyšetření (MGIT) 

Odběr Všechny klinické vzorky kromě krve 

Odběrová souprava 

sterilní kontejner plastový kónický se šroubovacím víčkem 50ml, sterilní 
stříkačka, sterilní zkumavka, sterilní tampon na tyčince v transportní 
zkumavce bez transportní půdy, materiál nesmí být v konzervačním ani 
fixačním roztoku 

Uchovávání 24 h / cht nebo pt 

Transport  24 h / cht nebo pt 

Dostupnost  3 dny – 6 týdnů, v případě pozitivního vzorku 12 týdnů 

Poznámka k odběru  

Pokyny pro přípravu 
pacienta 

první odběr by měly být proveden před zahájením terapie 

 
Stanovení citlivosti na AT 

Odběr Izolovaný kmen 

Poznámka k odběru 

vždy u první izolace kmene komplexu M.tuberculosis a podmíněně 
patogenních druhů, které se mohou uplatnit jako etiologické agens 
onemocnění 
u pozitivních pacientů je další stanovení citlivosti prováděno 
ve dvouměsíčních intervalech (dle dohody i jinak) 
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3.2 Parazitologická vyšetření 

Standardní  mikroskopické vyšetření stolice na přítomnost střevních parazitů 
(běžné parazitózy) 

Odběr Vzorek stolice velikosti ořechu  

Odběrová souprava sterilní kontejner plastový s plochým dnem se šroubovacím víčkem 30 ml 

Uchovávání 24 h / cht 

Transport  max. 3 h / pt 

Dostupnost čas  – N 1 d 

Dostupnost čas  – P 1 – 3 d 

Poznámka k odběru 

Součástí standardního  mikroskopického vyšetření jsou následující metody: 
Flotační metoda podle Fausta,  a tlustý nátěr dle KATO. 
k vyšetření na střevní parazity je nutné poslat do laboratoře současně 
stolici a perianální stěr. Je-li vyšetřena pouze stolice a nález je negativní, 
nelze vyloučit nákazu Enterobius vermicularis 
odebírá se 3 vzorky ob den, delší interval není na závadu, 
v množství cca 2 cm3 do umělohmotné nádobky s dobře těsnícím 
uzávěrem a tři otisky perianálních řas 
v případě nálezu podezřelého útvaru zasíláme tento útvar izolovaný 
ze stolice v uzavřené nádobce s vodou 
vzorky ke kontrole po léčbě odebíráme ne dříve než za 3 týdny 
po skončení léčby 

Pokyny pro přípravu 
pacienta 

3 dny před odběrem se doporučuje  lehčí strava (bílé pečivo, bílé maso, 
rýže, vejce), vynechat zeleninu, ovoce, mák, luštěniny   

 
Specializované mikroskopické vyšetření stolice na přítomnost střevních parazitů 
(importované parazitózy) 

Odběr Vzorek stolice velikosti ořechu  

Odběrová souprava sterilní kontejner plastový s plochým dnem se šroubovacím víčkem 30 ml 

Uchovávání 24 h / cht, v  případě podezření na amébózu nechladit! 

Transport  max. 2  h / pt, v  případě podezření na amébózu doručit co nejrychleji! 

Dostupnost čas  – N 1 d 

Dostupnost čas  – P 1 – 3 d 

Poznámka k odběru 

Součástí specializovaného mikroskopického vyšetření jsou následující 
metody: 
Nativní preparát, barvený preparát, flotační metoda podle Fausta, tlustý 
nátěr dle KATO a sedimentační metoda. 
provádí se preventivně po příjezdu z tropických a subtropických oblastí, 
při klinických obtížích a při podezření na amébózu se vyšetřují čerstvé 
vzorky stolice 
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v případě nálezu podezřelého útvaru zasíláme tento útvar izolovaný 
ze stolice v uzavřené nádobce s vodou 
vzorky ke kontrole po léčbě odebíráme ne dříve než za 3 týdny 
po skončení léčby 

Pokyny pro přípravu 
pacienta 

3 dny před odběrem se doporučuje  lehčí strava (bílé pečivo, bílé maso, 
rýže, vejce), vynechat zeleninu, ovoce, mák, luštěniny   

 
Specializované mikroskopické vyšetření stolice na přítomnost Cryptosporidium sp., 
Cyclospora cayetanensis a jiné střevní kokcidie 

Odběr Vzorek stolice velikosti ořechu 

Odběrová souprava sterilní kontejner plastový s plochým dnem se šroubovacím víčkem 30 ml 

Uchovávání 24 h / cht 

Transport  max. 3  h / pt 

Dostupnost čas  – N 1 d 

Dostupnost čas  – P 1 – 3 d 

Poznámka k odběru 
průjmy 
imunodeficience 
import 

Pokyny pro přípravu 
pacienta 

3 dny před odběrem se doporučuje  lehčí strava (bílé pečivo, bílé maso, 
rýže, vejce), vynechat zeleninu, ovoce, mák, luštěniny   

 
Cílené mikroskopické vyšetření otisku perianálních řas  
dle Grahama na Enterobius vermicularis 

Odběr Otisk perianálních řas 

Odběrová souprava  mikroskopické podložní sklo s průhlednou lepící páskou 

Uchovávání 24 h / cht 

Transport  24 h / pt 

Dostupnost čas  – N 1 d 

Dostupnost čas  – P 1- 3 d 

Poznámka k odběru 

perianální otisk se provede pomocí průhledné lepící pásky na sklíčko 
následujícím způsobem: lepící pásku důkladně přitlačíme lepivou částí 
na řitní otvor kolmo na rýhu mezi hýžděmi 
pacient před přiložením pásky hýždě od sebe odtáhne, po nalepení je 
k sobě stlačí na 30 vteřina opět odtáhne, páska s otiskem se přilepí 
ke sklíčku 
pacient si nesmí alespoň 24 hodin před otiskem omývat konečník 
návod k odběru je přiložen k odběrové soupravě 
Důležité upozornění: Vyšetření stolice je při podezření na enterobiózu 
neprůkazné! 

Pokyny pro přípravu 
pacienta 

pacient si nesmí alespoň 24 hodin před otiskem omývat konečník 
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Průkaz antigenu Giardia intesinalis, Cryptosporidium sp., Entamoeba, Rota – Adeno 
– Norovirus, Campylobacter, Enterovirus, Salmonella * 

Odběr Vzorek stolice velikosti ořechu 

Odběrová souprava sterilní kontejner plastový s plochým dnem se šroubovacím víčkem 30 ml 

Uchovávání 24 h / cht 

Transport  max. 3  h / pt 

Dostupnost čas  – N 1 d 

Dostupnost čas  – P 1 d 

Poznámka k odběru 
průjmy 
imunodeficience 
import 

Pokyny pro přípravu 
pacienta 

3 dny před odběrem se doporučuje  lehčí strava (bílé pečivo, bílé maso, 
rýže, vejce), vynechat zeleninu, ovoce, mák, luštěniny   

 
Pohlavní a močové ústrojí ženy  
(stanovení mikroskopického obrazu poševního – MOP, barveno Giemsa, Gram) 

Odběr 
Poševní sekret (stěr z cervixu, uretry) zachycený na sterilní 
tampon a válivým pohybem rozetřený na podložní sklíčko 

Odběrová souprava mikroskopické podložní sklo 

Uchovávání 48 h / pt 

Transport  2 h / pt 

Dostupnost čas  – N 1 d 

Dostupnost čas  – P 1 – 3 d 

Poznámka k odběru 
zhotovit dva nátěry na podložní sklo (druhým tamponem), 
nátěr na podložním skle nechat před transportem zaschnout 

 
Pohlavní a močové ústrojí ženy  
(kultivační vyšetření výtěru z pochvy, cervixu, uretry, na trichomonády a kvasinky)  

Odběr 
Poševní sekret (stěr z cervixu, uretry) zachycený na sterilní 
tampon rozetřený na podložní sklo 

Odběrová souprava 
Zkumavka s transportní půdou na trichomonády a kvasinky  + sterilní 
tampon na tyčince v transportní zkumavce bez transportní půdy 

Uchovávání 24 h / pt - 37 °C 

Transport  2 h / pt   

Dostupnost čas  – N 2 d 

Dostupnost čas  – P 2 – 4 d 

Poznámka k odběru po odběru se tampon zapíchne do půdy 
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Pohlavní a močové ústrojí muži  
(stanovení mikroskopického obrazu výtěru z uretry, barveno Giemsa, Gram) 

Odběr 
Výtěr z uretry zachycený na sterilní tampon 
a válivým pohybem rozetřený na podložní sklíčko 

Odběrová souprava mikroskopické podložní sklo 

Uchovávání 48 h / pt 

Transport  2 h / pt 

Dostupnost čas  – N 1 d 

Dostupnost čas  – P 1 – 3 d 

Poznámka k odběru 
zhotovit dva nátěry na podložní sklo (druhým tamponem), 
nátěr na podložním skle nechat před transportem zaschnout 

 
 
Pohlavní  a močové ústrojí muži  
(kultivační vyšetření výtěru z uretry na trichomonády a kvasinky)  

Odběr 
Výtěr z uretry  zachycený na sterilní tampon a rozetřený na 
podložní sklo 

Odběrová souprava 
Zkumavka s transportní půdou na trichomonády a kvasinky  + sterilní 
tampon na tyčince v transportní zkumavce bez transportní půdy 

Uchovávání 24 h / pt - 37 °C 

Transport  2 h / pt   

Dostupnost čas  – N 2 d 

Dostupnost čas  – P 2 – 4 d 

Poznámka k odběru po odběru se tampon zapíchne do půdy 

 
Mikroskopická diagnostika malárie (barveno Giemsou) 

Odběr Krevní roztěr, tlustá kapka 

Odběrová souprava mikroskopické podložní sklo 

Uchovávání 24 h / pt 

Transport  max. 3 h / pt 

Dostupnost čas  – N 2 h 

Dostupnost čas  – P 1 d 

Poznámka k odběru 
odběr kapilární krve z prstu na podložní mikroskopické sklo, zhotovit 
roztěr, tlustou kapku rozmíchat na podložním skle do velikosti mince, 
před transportem nechat zaschnout 
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Mikroskopická a makroskopická determinace ektoparazitů a domácích škůdců 

Odběr Odchyt organizmů na lidském těle, nebo v blízkém okolí člověka 

Odběrová souprava 
sterilní kontejner plastový s plochým dnem se šroubovacím víčkem 30 ml,  
sterilní zkumavka 

Uchovávání 24 h / pt 

Transport  max. 3  h / pt 

Dostupnost čas  – N 2 h 

Dostupnost čas  – P 1 d 

Poznámka k odběru 
organizmy uchovávat nepoškozené v nativním stavu, případně uchované 
ve vodě, nefixovat alkoholem ani jinou tekutinou 

 

3.3 Mykologická vyšetření  

Fluorescenční mikroskopické vyšetření 

Odběr Tekuté materiály, kůže, kožní adnex 

Odběrová souprava 
sterilní kontejner plastový kónický se šroubovacím víčkem 50ml, sterilní 
zkumavka, sterilní Petriho miska PH 

Uchovávání tekuté materiály 12 h / cht,  kožní vzorky bez speciálních podmínek 

Transport  tekuté materiály 2 h / pt,  kožní vzorky bez speciálních podmínek 

Dostupnost čas   1-3 d (akutní materiály 6-8 h) 

Poznámka k odběru  

Pokyny pro přípravu 
pacienta 

odběr před zahájením antimykotické terapie  
u kůže a kožních adnex očištění ložiska před odběrem 

 
 
Kultivační vyšetření 

Odběr Tekuté materiály, kůže, kožní adnex, výtěry 

Odběrová souprava 

sterilní kontejner plastový kónický se šroubovacím víčkem 50ml, sterilní 
zkumavka, sterilní Petriho miska PH 
sterilní tampon na tyčince/drátu v transportní zkumavce s transportní 
půdou AMIES 

Uchovávání 
tekuté materiály a výtěry 12 h / cht,  kožní vzorky bez speciálních 
podmínek 

Transport  tekuté materiály a výtěry 2 h / pt,  kožní vzorky bez speciálních podmínek 

Dostupnost čas  – N tekuté materiály a výtěry 5 d,  kožní vzorky 25 – 30 d 

Dostupnost čas  – P tekuté materiály a výtěry 5 d – 2 m, kožní vzorky 1 - 3 m 

Poznámka k odběru  

Pokyny pro přípravu 
pacienta 

odběr před zahájením antimykotické terapie  
u kůže a kožních adnex očištění ložiska před odběrem 
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Citlivost na antimykotika 

Odběr Vykultivované klinicky významné kvasinky a vláknité mikromycéty 

Dostupnost čas   1 d – 1 m 

 

3.4 Sérologická vyšetření  

Neakreditované metody jsou označeny hvězdičkou (*) 

Obecné pokyny pro odběr srážlivé krve: 
1. Odpoledne a večer před odběrem je vhodné vynechat tučné jídlo. Ráno před odběrem je 
vhodné se napít (1/4 l čaje, vody). Odběr by měl být nejlépe ráno nalačno za aseptických 
podmínek. 
2. Odebírá se nalačno injekční stříkačkou do sterilní skleněné odběrové nádoby bez aditiv 
(speciální odběrové soupravy) 
3. Po odstranění krevního koláče (minimálně po 2 hodinách stání při pokojové teplotě) 
mechanicky, nebo centrifugací se získané sérum uloží do chladničky při 2 – 8 °C. Do 48 hodin 
se sérum transportuje do laboratoře, nebo se zamražuje na -20 °C.  

Vlivy, které mohou negativně ovlivnit výsledek: 
1. Opakované rozmražování séra  
2. Sérum chylózní, hemolytické, ikterické, nebo zakalené 

 

 

 

Borrelia burgdorferi s.l. , Borrelia afzelii, Borrelia garinii, Borrelia burgdorferi sensu 
stricto 
(průkaz protilátek IgG a IgM, ELISA a WB) 

Odběr 
 Venepunkce k získání srážlivé krve (5 – 10 ml) 
 kloubní punktát (1 - 3 ml) 

Odběrová souprava 
odběrová zkumavka na krev bez aditiv, 
sterilní zkumavka  

Uchovávání 24 h / cht 

Transport  2 h / pt 

Dostupnost  1-5 d 

Poznámka k odběru  

Pokyny pro přípravu 
pacienta 

odběr nalačno 

Biologické 
referenční intervaly 

k dispozici v laboratoři 
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Toxoplasma gondii 
 (průkaz protilátek IgG, IgM, IgA, IgE, avidita IgG, ELISA 

Odběr Venepunkce k získání srážlivé krve (5 – 10 ml) 

Odběrová souprava 
odběrová zkumavka na krev bez aditiv, 
sterilní zkumavka 

Uchovávání 24 h / cht 

Transport  2 h / pt 

Dostupnost  7 – 10 d  

Poznámka k odběru  

Pokyny pro přípravu 
pacienta 

odběr nalačno 

Biologické 
referenční intervaly 

k dispozici v laboratoři 

 
Toxocara sp.   
(průkaz protilátek IgG, avidita IgG, ELISA) 
Odběr Venepunkce k získání srážlivé krve (5 – 10 ml) 

Odběrová souprava 
odběrová zkumavka na krev bez aditiv, 
sterilní zkumavka 

Uchovávání 24 h / cht 

Transport  2 h / pt 

Dostupnost  7 – 10 d  

Pokyny pro přípravu 
pacienta 

odběr nalačno 

Biologické 
referenční intervaly 

k dispozici v laboratoři 

 
 
Echinococcus granulosus, Echinococcus multilocularis* 
(průkaz protilátek IgG, WB) 
Odběr Venepunkce k získání srážlivé krve (5 – 10 ml) 

Odběrová souprava 
odběrová zkumavka na krev bez aditiv, 
sterilní zkumavka 

Uchovávání 24 h / cht 

Transport  2 h / pt 

Dostupnost  7 – 10 d  

Pokyny pro přípravu 
pacienta 

odběr nalačno 

Biologické 
referenční intervaly 

k dispozici v laboratoři 
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Leptospira interrogans   
(MAL reakce, 8 základních a 12 doplňkových sérovarů) 
Odběr Venepunkce k získání srážlivé krve (5 – 10 ml) 

Odběrová souprava 
odběrová zkumavka na krev bez aditiv, 
sterilní zkumavka 

Uchovávání 24 h / cht 

Transport  2 h / pt 

Dostupnost  7 – 10 d  

Pokyny pro přípravu 
pacienta 

odběr nalačno 

 
Panfugální antigen* 
(průkaz panfugálního antigenu (1,3) β-D glukanu metodou kolorimetrického testu) 

Odběr 
Venepunkce k získání srážlivé krve (5 – 10 ml) 
 

Odběrová souprava 
odběrová zkumavka na krev bez aditiv, 
sterilní zkumavka  

Uchovávání 24 h / cht 

Transport  2 h / pt 

Dostupnost  1 - 14 d 

Poznámka k odběru  

Pokyny pro přípravu 
pacienta 

odběr nalačno 

 
 
Candida sp.* 
(průkaz cirkulujících antigenů latex aglutinací) 

Odběr 
Venepunkce k získání srážlivé krve (5 – 10 ml) 
 

Odběrová souprava 
odběrová zkumavka na krev bez aditiv, 
sterilní zkumavka  

Uchovávání 24 h / cht 

Transport  2 h / pt 

Dostupnost  1 - 10 d 

Poznámka k odběru  

Pokyny pro přípravu 
pacienta 

odběr nalačno 
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Candida sp.*  
(průkaz anti-kandidových protilátek metodou nepřímé hemaglutinace) 

Odběr 
Venepunkce k získání srážlivé krve (5 – 10 ml) 
 

Odběrová souprava 
odběrová zkumavka na krev bez aditiv, 
sterilní zkumavka  

Uchovávání 24 h / cht 

Transport  2 h / pt 

Dostupnost  1 - 10 d 

Poznámka k odběru  

Pokyny pro přípravu 
pacienta 

odběr nalačno 

 
 
Aspergillus  sp.* 

(průkaz aspergilového antigenu galaktomannanu metodou ELISA) 

Odběr 
Venepunkce k získání srážlivé krve (5 – 10 ml) 
 

Odběrová souprava 
odběrová zkumavka na krev bez aditiv, 
sterilní zkumavka  

Uchovávání 24 h / cht 

Transport  2 h / pt 

Dostupnost  1 - 10 d 

Poznámka k odběru  

Pokyny pro přípravu 
pacienta 

odběr nalačno 

 
Aspergillus sp.*  
(průkaz anti-aspergilových protilátek precipitací v agaru podle Ouchterlonyho a metodou ELISA) 

Odběr 
Venepunkce k získání srážlivé krve (5 – 10 ml) 
 

Odběrová souprava 
odběrová zkumavka na krev bez aditiv, 
sterilní zkumavka  

Uchovávání 24 h / cht 

Transport  2 h / pt 

Dostupnost  1 - 10 d 

Poznámka k odběru  

Pokyny pro přípravu 
pacienta 

odběr nalačno 
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Cryptococcus neoformans*  
(průkaz kryptokokového antigenu glukuronoxylomannanu metodou LFA) 

Odběr 
Venepunkce k získání srážlivé krve (5 – 10 ml) 
 

Odběrová souprava 
odběrová zkumavka na krev bez aditiv, 
sterilní zkumavka  

Uchovávání 24 h / cht 

Transport  2 h / pt 

Dostupnost  1 - 10 d 

Poznámka k odběru  

Pokyny pro přípravu 
pacienta 

odběr nalačno 

 
Chlamydie * 
(stanovení antigenu Chlamydia trachomatis rychlou imunochromatografickou metodou) 

Odběr Výtěr z cervixu, výtěr z uretry, první ranní proud moče 

Odběrová souprava  
sterilní kontejner plastový kónický se šroubovacím víčkem 50ml, sterilní 
zkumavka, tampon odběrový chlamydie ženy /muži  

Uchovávání 4h / pt,  event. 48h/ cht 

Transport  2h / pt 

Dostupnost  24 h 

Poznámka k odběru 
odebrat více než 10 ml z prvního proudu moči, 
výsledek vyšetření může být ovlivněn kvalitou odebraného vzorku 
(tj. množstvím epitelií v dodaném vzorku) 

Pokyny pro přípravu 
pacienta 

nemočit 1 hodinu před odběrem 

 

3.5 Diagnostika infekčních agens metodou PCR  
(detekce nukleových kyselin) nadstavbová a doplňková vyšetření k základním 
vyšetřením, která se provádí po dohodě na jiných pracovištích ZÚ 

Mycobacterium tuberculosis komplex 
(přímý průkaz DNA metodou Real Time PCR - kvalitativně)  

Odběr 
Sputum, výtěr z nosohltanu, BAL, mozkomíšní mok (2ml), 
pleurální punktát, aspirát, moč, stolice, 
vzorky z bronchoskopie, etc.  

Odběrová souprava 
sterilní kontejner plastový kónický se šroubovacím víčkem 50ml, sterilní 
zkumavka 

Uchovávání ≤ 24 h / cht až pt   

Transport  ≤ 6 h / cht   
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Dostupnost   1 x týdně 

Poznámka k odběru 
vzhledem k citlivosti metody může i minimální kontaminace vést k falešně 
pozitivnímu výsledku a je tedy nutné klást velký důraz na provedení 
odběru za sterilních podmínek do sterilních zkumavek 

Pokyny pro přípravu 
pacienta 

první odběr by měly být proveden před zahájením terapie 

 
Atypická mykobakteria  
(metoda PCR genotypizace s hybridizační sondou - DNA - strip - M. avium ssp., kansasii, 
gordonae, intracellulare, fortuitum, etc.) 

Odběr Izolovaný kmen 

Odběrová souprava sterilní zkumavka 

Uchovávání ≤ 24 h/  cht až pt   

Transport  ≤ 6 h/cht   

Dostupnost  závisí na době kultivace kmene, nejméně 10 d 

Poznámka k odběru 
stanovení genotypů se provádí pouze z kolonií mykobakterií narostlých v  
tekuté nebo na pevné půdě, odebraných za přísně sterilních podmínek 

 
Aspergillus sp. (průkaz DNA metodou Real Time PCR) 

Odběr Nesrážlivá krev z venepunkce (2ml), zkumavka EDTA 

Odběrová souprava odběrová zkumavka na krev EDTA 

Uchovávání ≤ 6 h / cht   

Transport  ≤ 6 h / cht   

Dostupnost  dle dohody 

Poznámka k odběru 
vzhledem k citlivosti metody může i minimální kontaminace vést k falešně 
pozitivnímu výsledku a je tedy nutné klást velký důraz na provedení 
odběru za sterilních podmínek do sterilních zkumavek 

 
Chlamydia trachomatis (přímý průkaz DNA metodou RT PCR - kvalitativně) 

Odběr 

Výtěr z děložního hrdla s abrazí buněk epitelu 
Hluboký výtěr z uretry s abrazí buněk epitelu 
První proud první ranní moče 
Sekret z prostaty, ejakulát 
Výtěr ze spojivkového vaku s abrazí buněk epitelu 

Odběrová souprava 
sterilní kontejner plaastový kónický se šroubovacím víčkem 50ml, 
odběrová souprava pro vyšetření Chlamydia trachomatis metodou PCR 

Uchovávání 2 d / cht 

Transport  2 h / pt 

Dostupnost  1 x týdně 
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Poznámka k odběru 
vzhledem k citlivosti metody může i minimální kontaminace vést k falešně 
pozitivnímu výsledku a je tedy nutné klást velký důraz na provedení 
odběru za sterilních podmínek do sterilních zkumavek 

 
Borrelia burgdorferi s.l. (průkaz DNA metodou endpoint PCR – kvalitativně) 

Odběr 

Plná krev nebo plasma (3-5 ml) 
První proud první ranní moče (5 ml) 
Synoviální tekutina (3 ml) 
Kožní biopsie (2 mm 3) 
Mozkomíšní mok 

Odběrová souprava 

odběrová zkumavka na krev EDTA  (nesmí být přidán heparin, který je 
inhibitorem PCR), 
sterilní kontejner plastový kónický se šroubovacím víčkem 50ml, 
sterilní zkumavka 

Uchovávání 
vzorky lze skladovat při +2 až +8 °C maximálně 24 – 48  hod, 
zamražené lze skladovat déle (kromě plné krve) při teplotě -20 °C.  

Transport  
cht (EDTA) 
2 h / pt (moč, likvor, synoviální tekutina, kožní biopsie) 

Dostupnost   1 x týdně 

Poznámka k odběru 
vzhledem k citlivosti metody může i minimální kontaminace vést k falešně 
pozitivnímu výsledku a je tedy nutné klást velký důraz na provedení 
odběru za sterilních podmínek do sterilních zkumavek 
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3.6 Vyšetření vzorků odebraných z indikace 
epidemiologické 

Helmintologické vyšetření půdy a pískovišť* 

Odběr Směsný vzorek cca 500 g 

Odběrová souprava sáček PVC 

Uchovávání 24 h / cht 

Transport  2 h / pt 

Dostupnost čas  – N 2 d 

Dostupnost čas  – P 2 – 5 d 

Poznámka k odběru 
materiál se odebírá z několika odběrových míst, vzdálených od sebe 
min. 0,5 m do hloubky 30 cm 

 
Průkaz mykobaktérií ve vzorcích z prostředí* 

Odběr                 Voda, seškrab, stěry z prostředí 

Odběrová souprava 
sterilní tampon na tyčince v transportní zkumavce bez transportní půdy, 
sterilní kontejner plastový kónický se šroubovacím víčkem 50ml, sterilní 
skleněné lahve se zabroušenou zátkou 

Uchovávání 24 h / cht  

Transport  24 h / cht nebo pt  

Dostupnost čas  
kultivace se odečítá po 3, 6, 9 týdnech, v případě pozitivního vzorku  
15 týdnů  

Poznámka k odběru 

seškrab z vodovodních koncovek – sprchových růžic a vodovodních 
kohoutků, k vyšetření vody potřeba minimálně 500 ml vody odebrané 
do sterilní lahve 
před vlastním odběrem se nechá voda 3 - 5 min odtékat 
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4 Nadstandardní a doplňkové služby poskytované 
ZÚ 

 Vlastní transport 

 Vlastní odběrová místa  

 Poskytování odběrových souprav 

 Elektronická distribuce výsledků 

 Konzultace 

 Očkování, očkování do zahraničí, včetně poradenství 

 Kontrola účinnosti sterilizátorů 

 Kontrola účinnosti dezinfekčních roztoků 

 Zjišťování plísní z povrchu a ovzduší 

 Rozbory všech druhů vod, odpadů, potravin, atd. 

 Měření hluku, prašnosti, chemických škodlivin, vibrací, mikroklimatu, 
osvětlení (denní, umělé) 

 NRL pro diagnostiku střevních parazitóz 

 NRL pro antimykotia 

 Bakteriologická vyšetření 

 Virologická vyšetření 

 Výroba autovakcín 

 Imunologická vyšetření 

 Biochemická a hematologická vyšetření prostřednictvím smluvních 
laboratoří 

 Jiná vzácná a méně často se vyskytující onemocnění se 
provádějí/zprostředkují po předchozí dohodě s laboratoří 



Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem 
Oddělení lékařské mikrobiologie Praha a Kladno, Pracoviště Praha 

Strana č. 25 
Počet stran: 31 

SP 003 Laboratorní příručka pro odběr primárních vzorků 
 

Datum vydání: 15.2.2023 
Změna č…. ze dne…….. 

 

 25 PLATNÝ JEN DOKUMENT NA SDÍLENÉM DISKU OLM PaK, Pracoviště Praha, V OKAMŽIKU VYTIŠTĚNÍ SE STÁVÁ NEŘÍZENOU KOPIÍ. 

 

5 Provozní informace  

Oddělení lékařské mikrobiologie Praha a Kladno, Pracoviště Praha 
Sokolovská 60, 186 00 Praha 8 - Karlín 
 
Příjem vzorků: 7.00 – 15.00 

Provozní doba 

Pondělí 7.00 – 15.30 

Úterý 7.00 – 15.30 

Středa 7.00 – 15.30 

Čtvrtek 7.00 – 15.30 

Pátek   7.00 – 15.30 

Sobota - 

Neděle a svátky - 

 

6 Pokyny pro vyplnění žádanky  

K tomu, aby materiál mohl být přijat k vyšetření musí žádanka obsahovat 
následující údaje: 

- jméno a příjmení pacienta 
- rodné číslo pacienta 
- pohlaví pacienta 
- číselný kód zdravotní pojišťovny pacienta, nebo jiné údaje o způsobu platby (hotovost, 

faktura) 
- trvalé bydliště pacienta 
- číselný kód zdravotnického zařízení (oddělení, lékaře) požadujícího vyšetření 
- jméno, podpis, razítko lékaře 
- telefonický, nebo jiný kontakt na odesílajícího lékaře 
- druh primárního vzorku, příp.anatomické místo odběru 
- požadované vyšetření 
- kód diagnózy podle Mezinárodní klasifikace nemocí 
- datum, příp. čas odběru 
- další klinicky relevantní údaje o pacientovi (počátek onemocnění, dosavadní léčba, pobyt 

v rizikových oblastech atd.) 
- datum a čas příjmu vzorku 
- informace o ústních (telefonických)  požadavcích na vyšetření (záznam v LIMSu) 
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7 Kritéria laboratoře pro přijetí a odmítnutí vzorků 

7.1 Příjem validních vzorků: 

 Při příjmu se kontroluje neporušenost obalů a průvodních listů, dodržení zásad 
odběru, transportu a uchovávání vzorku. Provádí se kontrola údajů na žádance a 
kontrola shody údajů na žádance s údaji na odběrové nádobě. Dále se kontroluje 
správnost zadání požadovaných vyšetření zejména v souvislosti s uvedenou 
diagnózou. 

 Pokud jsou splněna kritéria validity vzorku a žádanky, osoba oprávněná k příjmu 
materiálu potvrdí kontrolu údajů na žádance nebo na příjmovém listu svým podpisem 
a opatří žádanku otiskem elektronického razítka s datem a časem příjmu. Stejně tak 
se opatří podpisem a elektronickým razítkem žádanka zaslaná z jiného oddělení, 
které již provedlo primární validaci vzorku. 

 Po přijetí validních vzorků je originální nádoba, případně nádoby, do kterých se 
odebírá alikvotní část primárního vzorku označena pořadovým číslem, jedinečným 
v číselné řadě vzorků a shodným s číslem na žádance, popř. čárovým kódem. 
Vzorkům se v daném kalendářním roce přiřazují vzestupně protokolární přirozená 
čísla. Přijaté vzorky se roztřídí podle jednotlivých pracovišť, případně se provede 
alikvotování primárních vzorků již při příjmu. 

 Údaje ze žádanky jsou zapsány do systému LIMS - modul „příjem žádanek“ buď již 
při příjmu, nebo v příslušné laboratoři. Vzorky, které nejsou urgentní, nebo nehrozí 
jejich znehodnocení, mohou být do LIMS zapsány až následující den. Případná 
upozornění, nebo doplňující informace o vzorku, jsou evidována ve vstupním, příp. 
interním komentáři. Za všechny zápisy je odpovědný pracovník, který je přihlášen a 
automaticky evidován v systému LIMS. Systém LIMS umožňuje dohledatelnost osob, 
datumu a času všech záznamů a  zápisů do systému. 

7.2 Důvody odmítnutí nevalidních vzorků/žádanek: 

 Nedostatečná identifikace žadatele/vzorku, kterou nelze telefonicky či jinak dohledat 
 Nejednoznačná vazba vzorku a žádanky 

 Poškozená, netěsnící, znečištěná nádobka/průvodka, nečitelná objednávka nebo 
štítek  

 Důvodná pochybnost o sterilitě odběrového a transportního materiálu, důvodná 
pochybnost o vhodných podmínkách transportu  

 Nevhodný odběr nebo druh vzorku nebo objem vzorku vzhledem k požadavku 

 Poškozený vzorek, odběrová nádoba 
 Stáří vzorku vzhledem k transportní soupravě a požadavku 
 Požadavky na vyšetření, která OLM PaK, Pracoviště Praha neprovádí, ani nezajišťuje 

ve smluvních laboratořích 
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8 Obecné zásady laboratoře na ochranu osobních 
dat 

Všechny informace zjištěné při vyšetřeních jsou předmětem ochrany informací.  
Postup pro ochranu osobních dat zahrnuje: 
Neakreditované metody jsou označeny hvězdičkou (*) 

 Informace a záznamy z laboratorních vyšetření o pacientech jsou chápány jako 

informace důvěrné. 
 Pacientům se výsledek vyšetření podává po kontrole totožnosti (dle zákona č. 

372/2011 Sb. Zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon 
o zdravotních službách)) do vlastních rukou. 

 V případě vyšetření na vlastní žádost (žadatelé – samoplátci) je výsledek předáván 
klientovi do vlastních rukou, nebo se zašle na adresu uvedenou na žádance o 
vyšetření. Pokud nejsou vyzvednuty do jednoho měsíce, odesílají se poštou. 
Nevyzvednuté výsledky bez adresy žadatele jsou po jednom měsíci skartovány. 
Samoplátce má možnost požádat o opis výsledku. Má také možnost konzultovat 
výsledek vyšetření s lékařem nebo jiným odborným pracovníkem laboratoře. 

 Na výsledkovém listě musí být upozornění, že některé nálezy jsou předmětem 
povinného hlášení dle platné právní úpravy o hlášení přenosných nemocí. 

 Pracovníci jsou zavázáni k dodržování zásad pro ochranu osobních dat podpisem 
v tzv. Prohlášení o ochraně utajovaných informací (součást tzv. popisu pracovní 
činnosti – formulář ZÚ).  

 Zásady etiky v laboratorní medicíně má OLM PaK, Pracoviště Praha stanoveno v 
Etickém kodexu. 

9 Postupy pro vyřizování stížností v laboratoři 

 Přijetí stížnosti: Stížnosti klinických pracovníků nebo třetích stran jsou přijímány na 
adrese OLM PaK, Pracoviště Praha. Odpovědnost za řešení stížností má vedoucí OLM 
PaK, Pracoviště Praha.  

o Stížnosti mohou být přijímány formou dopisu, e-mailu, osobní návštěvy nebo 
telefonicky. 

o Při ústně přijímaných stížnostech je povinností pracovníka OLM PaK, 
Pracoviště Praha provést o stížnosti záznam a tento neprodleně předat 
vedoucímu oddělení k dalšímu řešení. 

 Posouzení stížnosti: Vedoucí OLM PaK, Pracoviště Praha je povinen informovat 
stěžovatele o přijetí žádosti v termínu do tří pracovních dnů od přijetí stížnosti. 
Vedoucí OLM PaK, Pracoviště Praha je povinen rozhodnout o její oprávněnosti nebo 
neoprávněnosti a toto rozhodnutí sdělit stěžovateli; v případě oprávněné stížnosti se 
sděluje i způsob řešení stížnosti a termín. Podle závažnosti stížnosti je vedoucí OLM 
PaK, Pracoviště Praha povinen informovat i ředitele ZÚ.  

 Řešení stížnosti: Vedoucí oddělení je povinen stížnost šetřit nebo je povinen 
k tomu určit jiného pracovníka. Termín pro vyřešení stížnosti je stanoven do třiceti 
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kalendářních dní od přijetí stížnosti, pakliže to důvod stížnosti časově umožňuje. 
V ostatních případech postupuje podle občanského zákoníku (Zák.č 89/2012 Sb.).  

 Zveřejnění výsledků řešení stížnosti: O konečném řešení stížnosti podává 
vedoucí OLM PaK, Pracoviště Praha informaci (například mail, dopis, telefon) 
stěžovateli. 

 Zpětná vazba od zákazníků je získávána převážně při přímé komunikaci se žadateli 
při provádění laboratorních vyšetření nebo při poskytování odborných stanovisek a 
interpretací. Zákazníci mohou vyjádřit své připomínky k poskytovaným službám 
vyplněním „Dotazníku spokojenosti zákazníka“ (viz příloha)  V této činnosti OLM PaK, 
Pracoviště Praha těsně spolupracuje s oddělením propagace a marketingu ZÚ. 
Vyhodnocování názorů žadatelů na činnost OLM PaK, Pracoviště Praha je prováděno 
pravidelně.  

Přílohy: 

Dotazník spokojenosti zákazníka 

Vzor žádanky 
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Dotazník pro hodnocení spokojenosti zákazníka 
Oddělení lékařské mikrobiologie Praha a Kladno, Pracoviště Praha 

Vážený zákazníku, 
naším cílem je poskytovat kvalitní služby a tyto rozvíjet tak, aby co nejvíce odpovídaly Vašim požadavkům. K tomu 
však potřebujeme znát Vaše názory na naši dosavadní spolupráci, a proto si Vás dovolujeme požádat o 
zodpovězení níže uvedených otázek: 
 
Datum:  ……………………………..                   Zákazník*:   ………………………………………… 
                                                                          (údaj není povinný) 
Společnost …………………………                    Adresa………………………………………………. 
 
Zaškrtněte prosím hodnocení, které nejlépe vystihuje váš názor. V případě, že vaše hodnocení bude klasifikováno 
jako spíše nevyhovující nebo nevyhovující, napište prosím, co doporučujete v dané oblasti zlepšit. 
  
 
1. Informovanost o Zdravotním ústavu  a  poskytovaných službách 

velmi dobré         spíše vyhovující             dobré           spíše nevyhovující             nevyhovující 
                                                                                                                                        
 
             Námět ke zlepšení……………………………………………………………………………………… 
 
 

2. Dosažitelnost zaměstnanců Ústavu telefonem, faxem, e-mailem 

             velmi dobré         spíše vyhovující            dobré            spíše nevyhovující             nevyhovující 
                                                                                                                                       
 
             Námět ke zlepšení……………………………………………………………………………………… 
 
 

3. Přístup zaměstnanců Ústavu (ochota, spolehlivost, komunikace atd.)   

             velmi dobré         spíše vyhovující            dobré            spíše nevyhovující             nevyhovující 
                                                                                                                                      
               
              Námět ke zlepšení……………………………………………………………………………………… 
 
 

4. Rychlost odezvy                                                                                      

             velmi dobré         spíše vyhovující            dobré            spíše nevyhovující             nevyhovující  
                                                                                                                                       
 
             Námět ke zlepšení……………………………………………………………………………………… 
 
 

5. Spokojenost s jakostí dodávaných služeb (odborná i formální úroveň výsledků)                                                     

             velmi dobré         spíše vyhovující            dobré            spíše nevyhovující             nevyhovující 
                                                                                                                          
 
Námět ke zlepšení……………………………………………………………………………………… 
 
Děkujeme za vyplnění dotazníku.Pokud máte další podnětné poznámky nebo připomínky, použijte prosím druhou 
stranu formuláře.
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