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1. Účel 
Účelem směrnice je popsat činnosti spojené s příjmem biologického materiálu do toxikologické 
laboratoře SOUDL UL v Krajské zdravotní, a.s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. (dále 
jen laboratoři) a vymezení odpovědností a pravomocí osob zasahujících do tohoto procesu. 

2. Platnost 
Tato směrnice je součástí integrovaného systému řízení Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy 
nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. a je závazná pro všechny zaměstnance toxikologické laboratoře 
SOUDL UL. 

3. Použité zkratky a pojmy 
SMK – systém managementu kvality 
MN – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. 
IS – informační systém 
VŠ – vysokoškolsky vzdělaný personál – odborný vysokoškolský pracovník 
AL – označení vzorku alkoholu 
KL – označení vzorků klinických 
PO – označení vzorků policejních a ostatních 
S – označení sekčních vzorků 
Objednatel/odesílatel/zadavatel/klinik/oddělení – lékař klinického pracoviště, který si vyžádal 
vyšetření materiálu v toxikologické laboratoři SOUDL UL, pracovník Policie ČR aj. 
Materiál – biologický materiál, u něhož je požadováno vyšetření 
PČR – Policie České republiky 
Žádanka – žádanka o toxikologické vyšetření (KZ03_FO0933 UL SOUDL Žádanka o toxikologické 
vyšetření) 
Protokol – Protokol o lékařském vyšetření při ovlivnění alkoholem nebo jinou návykovou látkou – 
vyplňuje PČR a dodává s biologickým materiálem 
Karta vzorku – KZ03_FO0936 UL SOUDL Karta vzorku – toxikologie, KZ03_FO0937 UL SOUDL Karta 
vzorku – alkohol a těkavé látky – formuláře, slouží k potřebám laboratoře    

4. Odpovědnosti a pravomoci 
Funkce  

Činnosti 
jiný VŠ Laborantka 

Příjem materiálu P O 

Třídění materiálu P O 

Určení metod analýzy O P 

Označení materiálu P O 

Evidence materiálu P O 

Kontrola žádanky P O 
Legenda: O – odpovídá za danou činnost (má povinnost ji provést) 

S – spolupracuje s odpovědnou osobou 
I – je informován odpovědnou osobou 
P – má pravomoc k vykonání dané činnosti (v době zastupování O), pak odpovídá za její 
výsledek 

5. Vlastní popis předmětu 
Zahrnuje vlastní postup příjmu biologického materiálu do toxikologické laboratoře SOUDL UL. 

5.1 Dodání materiálu 
Biologický materiál je do laboratoře dodáván z následujících zdrojů: 
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 materiál od externích zdravotnických zařízení (zadavatelů) – dodávka je zajištěna prostřednictvím 
svozové služby či pracovníky externích pracovišť.  

 materiál z klinických pracovišť Masarykovy nemocnice, o.z.. - dodávka je zajištěna pracovníky 
nemocnice (sanitáři) 

 materiál z klinických pracovišť Krajská zdravotní, a.s. -  dodávka je zajištěna svozem 

 materiál z pitevny – donáška je zajištěna pitevními sanitáři 
 materiál pro potřebu Policie ČR - biologický materiál dopravuje do laboratoře policejní kurýr či je 

materiál dodán jiným způsobem dle individuální domluvy  

5.2 Příjem materiálu 

5.2.1 Příjem biologického materiálu pacienta 
Do toxikologické laboratoře SOUDL UL je přijímán pouze řádně označený materiál, dodaný 

v odběrových nádobách k tomuto účelu určených. Přijímaný materiál musí být dodán s nepoškozenou 
a nepotřísněnou žádankou o provedení vyšetření. 

Příjem materiálu je prováděn v příjmové části laboratoře. Za příjem materiálu odpovídají laborantky 
určené pro příjem materiálu. Materiál musí být osobně předán laborantce pracovníkem nemocnice, 
kurýrem Policie ČR nebo sanitářem pitevního traktu. Laborantka před přijetím překontroluje (přezkoumá), 
zda požadavky na vyšetření uvedené na žádance (či jejich část) je možné v laboratoři realizovat. Neshody 
zjištěné při příjmu jsou zapisovány do KZ03_FO0478 Záznam neshod pro diagnostický komplement.  

Jsou-li telefonicky u určitého přijatého vzorku dožádána ještě další doplňující vyšetření, je tato 
skutečnost dodatečně zaznamenána do Karty vzorku a do laboratorních knih, případně do Žádanky. Je 
nutno uvést jméno osoby požadující doplňující vyšetření, datum a čas požadavku a je nutno uvést osobu, 
která požadavek na doplňující vyšetření přijala a zapsala do Karty vzorku a do laboratorních knih. 
Oddělení, které žádá doplňující vyšetření, je požádáno o doručení žádanky s doplňujícím vyšetřením. 

5.2.2 Příjem biologického materiálu od PČR 
Materiál je přijat do laboratoře pouze s kompletně vyplněným Protokolem o lékařském vyšetření 

při ovlivnění alkoholem nebo jinou návykovou látkou. Je nezbytné uvést identifikaci pacienta – jméno 
a příjmení a datum narození, datum a čas odběru vzorku. 

Odesílající oddělení Policie ČR je povinno zajistit nezaměnitelnost biologického materiálu 
a dokumentace. 

Biologický materiál dopravuje do laboratoře policejní kurýr či je materiál dodán jiným způsobem 
dle individuální domluvy. 

Je-li transportní nádoba s biologickým materiálem označena pouze jménem pacienta, laboratoř ji 
může přijmout pouze v případě, že je jednoznačně připojena k Protokolu s kompletní identifikací pacienta 
(přilepením, připevněním svorkou, v uzavřeném obalu apod.) 

5.2.3 Identifikace biologického materiálu 
Biologický materiál musí být označen jménem a příjmením pacienta, rodným číslem nebo datem 

narození pacienta, datem a časem odběru biologického materiálu a shodovat se s daty uvedenými na 
žádance. 

Pokud je biologický materiál označen jen z některých údajů (např. jen jméno a příjmení), musí být 
všechny údaje vyplněny – uvedeny na žádance. 

Na Žádance musí být uvedeno: 

 jméno a příjmení pacienta 
 číslo pojištěnce (neshoduje-li se s rodným číslem) 
 rodné číslo pacienta nebo datum narození (novorozenci, cizinci) 
 v případě, že není totožnost pacienta známa, jiný způsob identifikace 
 kód zdravotní pojišťovny, eventuálně informace o způsobu úhrady (samoplátce, faktura) 
 požadavek na rychlost provedení analýz (rutina, statim) – tento požadavek musí být viditelný, 

čitelný, nesmazatelný a jednoznačný 
 jednoznačně definované požadavky na vyšetření 
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 identifikace ordinujícího oddělení, číselný kód lékaře, podpis lékaře 
 kódy diagnóz pacienta 
 datum a čas odběru biologického materiálu 
 druh odebraného biologického materiálu 
 telefonické spojení na kliniku, oddělení nebo zdravotnické zařízení 

Za řádné vyplnění žádanky a označení materiálu odpovídá zadavatel. 

5.2.4 Kontrola – přezkoumání 
Laborantka při přijmu materiálu, provede kontrolu kompletnosti dodávky – tzn., zda je dodán materiál ve 
vhodné nádobě společně se žádankou dle KZ03_SM0233 UL SOUDL Laboratorní příručka. Neshody 
zjištěné při příjmu jsou zapisovány do KZ03_FO0478 Záznam neshod pro diagnostický komplement. 
S neshodami je nakládáno dle KZ03_ST1602 UL SOUDL Řešení neshod. 

5.3 Třídění a označení materiálu 
Materiál je tříděn podle požadovaných vyšetření uvedených na žádance a podle požadavku na rychlost 
vyšetření  

 rutina (klasický) materiál – je zpracován dle pořadí v jakém byl doručen. Materiál 
doručený do 8:00 hod. je zpracován týž den. Ostatní rutinní materiál je přijat do laboratoře 
a uložen v lednici a zpracován následující pracovní den. 

 STATIM – materiál s urgentním způsobem zpracování. Obvykle se jedná o případ 
ohrožení života nebo nebezpečí z prodlení. Takový materiál je odebrán na příslušném 
oddělení a okamžitě odeslán do laboratoře. Materiál ve statimovém režimu by měl být do 
laboratoře doručen nejpozději do 1 hod v MN a do 2 hod mimo MN po odebrání a po 
telefonické domluvě. Musí být zpracován v nejkratším možném čase po přijetí vzorku, dle 
povahy materiálu a požadovaných vyšetření. Více viz KZ03_SM0233 UL SOUDL 
Laboratorní příručka. 

Podle způsobu zpracování je materiál laborantkou rozdělen na vzorky: 

 1. policejní a ostatní - označeny PO: jsou to vzorky pro policii, probační 

a mediační službu, zaměstnavatele a samoplátce. Vyšetřují se drogy v dodaném 
materiálu imunochemicky nebo metodou plynové chromatografie s detekcí hmotnostní 
spektrometrií GC-MS. 

Příjem a zápis do knihy č. 45 – Kniha PČR a OSTATNÍ 

 2. klinické - označeny KL: jsou to vzorky ze zdravotnických zařízení. Provádí se vyšetření 
imunochemické a metoda TLC (chromatografie na tenkých vrstvách) z moče, žaludečního 
obsahu, případně z dodaných neznámých léků nebo krve. Po domluvě s VŠ praconíke, je 
možné provést další vyšetření. 

Příjem a zápis do knihy č. 2 – Kniha vyšetření klinické toxikologie 

 3. alkoholové - označeny AL: jsou to všechny vzorky na vyšetření alkoholu od všech 
možných zadavatelů (PČR, klinická pracoviště, samoplátci, zaměstnavatelé,…). Vyšetřuje 
se alkohol na stanovení těkavých redukujících látek dle Widmarka a metoda plynové 
chromatografie. 

Příjem a zápis do knihy č. 4  – Kniha vyšetření - alkoholy 

 4. sekční – označeny S: jsou to všechny vzorky z pitev. Vyšetřuje se dle požadavků lékařů 
(imunochemie, TLC, GC-MS,…) 

Příjem a zápis do knihy č. 3  – Kniha vyšetření soudní toxikologie 

Roztříděný materiál je laborantkami označen číslem daným roční vzestupnou řadou počínaje číslem 
1 (číselná řada začíná 1. ledna a končí 31. prosincem daného roku) v příslušné laboratorní knize. 

Číslo materiálu v laboratorní knize i na Žádance a Kartě vzorku musí být viditelné, čitelné a nesmazatelné. 
Přidělené číslo spolu s Žádankou a Kartou vzorku putuje s materiálem po celou dobu jeho zpracování tak, 
aby byla zajištěna nezaměnitelnost analyzovaného materiálu.  

Biologický materiál, žádanka, karta vzorku se označuje příslušným číslem s příslušné knihy, zkratkou 
(velkými písmeny – AL, KL, PO, S podle způsobu zpracování – viz výše) a případně konečným dvoučíslím 
aktuálního roku – např. 33 AL nebo 33/15 AL 
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Krve z EMERGENCY 

Krve z oddělení EMERGENCY k uložení se po doručení sanitářem přijmou dle šanonu – sešit č. 21 Krve 
k uložení dodané z oddělení Emergency MN. Vzorku krve se přidělí číslo dle číselné řady v šanonu a na 
dodaný seznam krví se napíše stejné číslo a datum a čas příjmu. Číslo se na zkumavku píše na zátku 
zkumavky. Krev se uloží do příslušné lednice, seznam se založí do šanonu – sešit č. 21. 

Pokud je vyžádáno vyšetření krve dodané z Emergency, dle seznamu se najde číslo krve, která se pak 
vyhledá v lednici a přijme se ke zpracování obvyklým způsobem podle způsobu zpracování (AL, PO, KL).  

 

Krve od PČR nebo MÚ k uložení 

Krve, které doručí PČR nebo Městský úřad se žádostí o uložení (zatím je nechce vyšetřovat), jsou 
označeny číslem, které začíná každým rokem číslem 1 a najdeme ho v seznamu v PC ve sdílené složce 
(4 Policie a ostatní, v excelové tabulce policie k uložení). Označí se vzorek, protokol a vytvoří se Karta 
vzorku. Vzorek se uloží do příslušné lednice. Protokol, žádost a Karta vzorku se uloží v příjmové kanceláři 
do šanonu vzorky k uložení označeného příslušným rokem. 

5.4 Odmítnutí biologického materiálu 
Důvodem pro odmítnutí přijetí biologického materiálu k analýze jsou: 

 neoznačené nádoby s biologickým materiálem 
 materiál bez Žádanky či Protokolu o lékařském vyšetření při ovlivnění alkoholem či jinými návykovými 

látkami nebo Žádanka či Protokol bez řádného vyplnění 
 na Žádance je uveden požadavek na vyšetření, které laboratoř neprovádí nebo nezajišťuje  
 Žádanka, Protokol nebo odběrová nádoba je znečištěná biologickým materiálem 
 biologický materiál je znehodnocen (například prázdná, prasklá zkumavka) 

O odmítnutí vzorku provede přebírající pracovník laboratoře zápis do formuláře KZ03_FO0478 
Záznam neshod pro diagnostický komplement a informuje o tom žadatele. 

5.5 Řešení neshod při příjmu materiálu 
Neshodu zjištěnou při příjmu biologického materiálu řeší laborantka okamžitě při příjmu vzorku. 

Laborantka přejímající primární vzorek se telefonicky spojí s odesílajícím oddělením a vyžádá si doplňující 
údaje. Zároveň tuto skutečnost zapíše do Karty vzorku, včetně jména pracovníka, který informaci poskytl, 
a doplněné údaje potvrdí svým podpisem a zápisem do KZ03_FO0478 Záznam neshod pro 
diagnostický komplement. Nebo je odesílající oddělení informováno o neshodě písemnou formou ve  
výsledkovém listě v části Poznámka (např. málo materiálu apod.) 

Pokud nejsou k dispozici údaje o odesílajícím oddělení, materiál se upraví pro skladování 
(centrifugace, zamražení vzorku) a skladuje se 8 týdnů, Žádanka a karta vzorku se archivuje v laboratoři. 
Takto se postupuje i u vzorků dodaných jiným způsobem dle individuální dohody. 

Jestliže jsou primární vzorky přijaty a během vyšetření je zjištěn problém, který nebyl odhalen při 
příjmu vzorku, musí být v konečném nálezu popsána povaha problému a tyto skutečnosti se 
zaznamenávají do Karty vzorku a v laboratorních knihách (například nedostatek biologického materiálu 
pro další analýzy apod.). Odesílající oddělení je informováno písemnou formou ve výsledkovém listě. 

Při zjištění zásadní neshody (identifikace pacienta na Žádance či Protokolu nesouhlasí 
s identifikací na štítku odběrové nádoby biologického materiálu) laborantka informuje vedoucího 
laboratoře, který oznámí telefonicky ordinujícímu lékaři důvod odmítnutí vzorku a zapíše tuto skutečnost 
do formuláře KZ03_FO0478  Záznam neshod pro diagnostický komplement. 

Neshody vyplývající z nekvalitního odběru nebo z jiného důvodu řeší vedoucí laboratoře nebo 
jeho zástupce. 

Zpracovaný biologický materiál je skladován v lednicích v jednotlivých laboratořích po dobu 
8 týdnů. 

6. Dokumentace 
 Související dokumenty 
KZ03_SM0233 UL SOUDL Laboratorní příručka 
 Záznamy 
KZ03_SC0201 Klasifikace neshod pro diagnostický komplement 
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KZ03_FO0478 Záznam neshod pro diagnostický komplement 
KZ03_FO0933 UL SOUDL Žádanka o toxikologické vyšetření 
KZ03_FO0936 UL SOUDL Karta vzorku – toxikologie 
KZ03_FO0937 UL SOUDL Karta vzorku – alkohol a jiné těkavé látky 
Protokol o lékařském vyšetření při ovlivnění alkoholem nebo jinou návykovou látkou 

7. List provedených změn a revizí 

Číslo 
změny Kapitola/strana Stručné zdůvodnění obsahu změny 

Datum 
účinnosti Schválil 

1. Celý dokument Kontrola a doplnění celého dokumentu 1.7.2015 VL SOUDL 

2. 5.2.1/str. 3 Doplnění textu 1.2.2018 VL SOUDL 

3. 5.3/str. 4, 5 Doplnění textu 1.2.2018 VL SOUDL 

     

     

     

     

     

 


