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1. Účel 
Laboratorní příručka je určena především lékařům a dalším zdravotnickým pracovníkům klinických 
pracovišť, na kterých jsou prováděny odběry tkání a tělesných tekutin k bioptickému vyšetření. Účelem 
příručky je poskytnout základní informace o laboratoři, o rozsahu nabízených služeb a o těch fázích 
histologického a cytologického vyšetření, jejichž znalost je důležitá pro docílení kvalitní spolupráce 
mezi klinikem a laboratoří. Obsahuje zejména pokyny týkající se správného odběru, fixace 
a zacházení s materiálem před doručením do laboratoře a dále poskytuje informace o vydávání 
výsledků vyšetření a o řešení neshod. Dále stanovuje odpovědnosti a pravomoci pracovníků 
laboratoře do tohoto procesu zasahujících. 

2. Platnost 
Tato směrnice je součástí dokumentace Systému managementu kvality a je závazná pro všechny 
zaměstnance Patologického oddělení KZ, a.s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. 

3. Použité zkratky a pojmy 
KZ – Krajská zdravotní, a.s. 
SMK – Systém managementu kvality 
NLZP – Nelékařský zdravotnický pracovník 
UL – Krajská zdravotní, a.s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. 
PAT UL – Patologické oddělení Krajská zdravotní, a. s. – Masarykova nemocnice v Ústí 
nad Labem, o.z. 
AP – Administrativní pracovnice 
Průvodní list – Průvodní list k zásilce histologického (cytologického) materiálu 
NIS – Nemocniční informační systém 
LIS – Laboratorní informační systém 
MKN – Mezinárodní klasifikace nemocí 
WHO – Světová zdravotnická organizace 
MKN-O – Mezinárodní klasifikace nemocí pro onkologii 
CONKO – Centrum klinické onkologie 
ESD – Endoskopická submukozní disekce 
FNAB – (fine needle aspiration biopsy), tenkojehlová aspirační biopsie 
PK – Příručka kvality 
Odborný garant – Lékař provádějící odborný dohled v laboratoři 
Zaměstnanec – Pracovník (v souladu s terminologií normy ČSN EN ISO 15 189:2013  

4. Odpovědnosti a pravomoci 
V následující tabulce jsou popsány odpovědnosti a pravomoci pracovníků PAT UL v procesech 
preanalytické a postanalytické fáze zpracování vzorku. 

Činnosti/funkce 
Primář / 
odborný 
garant 

Lékař se 
specializovanou 

způsobilostí 

Lékař bez 
specializované 

způsobilosti 

Vedoucí 

laborant/ka 
NLZP AP 

Příjem materiálu do laboratoře - - - - O - 
Řešení neshod při příjmu 
materiálu  

I - 
- 

S O - 

Uvolnění výsledku vyšetření O P - - - - 
Hlášení statimů 
a peroperačních biopsií 

O P 
S 

- - - 

Zápis výsledků do NIS S S S - P O 
Změny výsledků a nálezů O P - - - - 
Tisk a distribuce tištěných 
výsledkových listů 

- - 
- 

- P O 

Řešení stížností O - - S - - 
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 a pak odpovídá za její výsledek 
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5. Vlastní popis předmětu 

6. Úvod 
Patologické oddělení poskytuje služby v odbornostech 807 a 823. Laboratorní příručka se věnuje 
popisu služeb laboratoře patologického oddělení – odbornost 823. 

A. Informace o laboratoři 

B.1 Identifikace laboratoře a důležité údaje 

Název organizace Krajská zdravotní, a.s. – Masarykova nemocnice v Ústí 
nad Labem, o.z. 

Sídlo organizace Sociální péče 3316/12A, 40113 Ústí nad Labem 

Typ organizace Akciová společnost 

Název laboratoře Patologické oddělení 

Adresa laboratoře Sociální péče 3316/12A, 40113 Ústí nad Labem 

IČZ 59001850 

IČP 25488627 

DIČ CZ25488627 

Umístění laboratoře areál nemocnice, budova C, 5. podlaží 

Vedoucí oddělení prim. MUDr. Martin Čegan, MIAC 

Lékařský garant odbornosti 807 a 823 prim. MUDr. Martin Čegan, MIAC 

Web www.kzcr.eu 

Provozní doba v pracovní dny 7:00 – 15:30  

B.2 Kontakty 

tel.: 477 11 + 

PRACOVNY LÉKAŘŮ, ADMINISTRATIVA   

MUDr. Martin ČEGAN, MIAC 
primář 3080 Martin.Cegan@KZCR.EU 

MUDr. Natálie HARMAŠOVÁ 
lékař 3081 Natalie.Harmasova@KZCR.EU 

MUDr. Hana STANIČOVÁ 
lékař, zástupce primáře 3095 Hana.Stanicova@KZCR.EU 

MUDr. Jana MAREČKOVÁ 

MUDr. František CHALOUPKA 

MUDr. Vladyslav PELESHENKO 

lékaři 

3073 Jana.Mareckova@KZCR.EU 

Frantisek.Chaloupka@KZCR.EU 

Vladyslav.Peleshenko@KZCR.EU 
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PRACOVNY LÉKAŘŮ, ADMINISTRATIVA   

MUDr. Olga SNÍŽKOVÁ 

lékař 

Ing. Lenka SIKOROVÁ, Ph.D. 

vysokoškolák nelékař 

3096 
Olga.Snizkova@KZCR.EU 

 

Lenka.Sikorova@KZCR.EU 

 

MUDr. Kristína TRHANOVÁ 

MUDr. Karel FILIP 

lékař 

Mgr. Kateřina SCHOVANCOVÁ 

vysokoškolák nelékař 

3088 Kristina.Trhanova@KZCR.EU 

Karel.Filip@KZCR.EU 

 

Katerina.Schovancova@KZCR.EU 

Bc. Pavlína MILFAITOVÁ 

vedoucí laborantka 

3082 Pavlina.Milfaitova@KZCR.EU 

Bc. Lenka BERROUCHE 

manažer kvality 

3093 Lenka.Berrouche@KZCR.EU 

Zlatuše MÜHLDORFOVÁ 

Martina KŘÍŽOVÁ 

Pavlína RÁCOVÁ 

Nicola DOBIÁŠOVÁ 

administrativní pracovnice 

3097 Zlatuse.Muhldorfova@KZCR.EU 

Martina.Krizova@KZCR.EU 

Pavlina.Racova@KZCR.EU 

Nicola.Dobiasova@KZCR.EU 

 

LABORATOŘE, OSTATNÍ   

Příjem materiálu 3085  

Bioptická laboratoř 3084  

Nekroptická laboratoř 3087  

Imunohistochemická laboratoř 3093  

Denní místnost laborantek 3094  

Pitevní trakt 3091 

3092 

 

B.3 Zaměření laboratoře 
Laboratoř nabízí pro všechna oddělení nemocnice i pro externí pracoviště ve spádové oblasti rutinní 
histologická a cytologická vyšetření, a konzultační činnost pro ostatní oddělení patologie Krajské 
zdravotní, a.s., případně pro externí pracoviště na vyžádání. 

Zajišťujeme kompletní peroperační histologická a cytologická vyšetření pro všechny chirurgické obory 
Masarykovy nemocnice a nemocnice v Teplicích. 

V pitevním provozu provádíme patologicko-anatomické pitvy zemřelých v Masarykově nemocnici 
v Ústí nad Labem, o.z. a v nemocnici v Teplicích. Na vyžádání oddělení provádí patologicko-
anatomické pitvy i mimo svou spádovou oblast. 

V laboratoři rutinně provádíme imunohistochemická a imunocytochemická vyšetření, další 
specializovaná vyšetření (molekulárně biologická, enzymohistochemická, histochemická) zajišťujeme 
na pracovištích vyššího typu ze vzorku zaslaného do naší laboratoře.  

Seznam smluvních laboratoří je uveden v tabulce 1 v kapitole E.4. 
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B.4 Soupis nabízených vyšetření 

 Histologická vyšetření tkání  

 Histologická vyšetření technikou zmrazeného řezu 

 Cytologická vyšetření, mimo gynekologické cytologie 

 Peroperační cytologická vyšetření 

 Imuhistochemická vyšetření 

 Imunohistochemická vyšetření technikou zmrazeného řezu 

 Imunocytochemická vyšetření 

 Imunufluorescenční vyšetření  

 Patologicko-anatomické pitvy zemřelých ve zdravotnickém zařízení 

 Detekce cirkulujících nádorových buněk (CTC) 

B.5 Úroveň a stav akreditace pracoviště 
Oddělení je akreditováno pro postgraduální specializační vzdělávání lékařů v oboru patologická 
anatomie dle zákona č. 95/2004 Sb.  

Oddělení získalo v roce 2002 certifikaci dle ISO 9001:2001 – Poskytování zdravotní péče a služeb. 

Oddělení získalo v roce 2013 akreditaci dle normy ČSN EN ISO 15 189:2007. 

Oddělení získalo v roce 2015 akreditaci dle normy ČSN EN ISO 15 189:2013. 

B.6 Organizace oddělení PAT UL, vybavení, obsazení 
Oddělení patologie se nachází v areálu nemocnice v budově laboratorního komplementu (budova C, 
4. patro). V budově jsou umístěny laboratoře, pracovny lékařů a vedoucí laborantky, kancelář 
dokumentačních pracovnic, spisovna, archivy a další vedlejší provozní prostory.  

Bioptická laboratoř je vybavena v souladu s vyhláškou č. 92/2012 Sb., o požadavcích na minimální 
technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení, a to dvěma přikrajovacími stoly se spodním 
odsáváním (jeden s fotografickým systémem s možností přesného měření), pomůckami pro zalévání 
do parafínu (zalévací linky) a pro barvení preparátů (barvicí automaty), tkáňovými procesory, 
mikrotomy pro krájení parafínových bloků, digestořemi pro montování preparátů, termostaty, 
kryostatem, cytocentrifugou, laboratorními váhami, destilačním přístrojem a mikroskopy. 

V bioptické laboratoři pracuje 19 18 laborantek, 7 6 laborantek má atestaci v oboru histologie.  

B. Manuál pro odběry primárních vzorků 

C.1 Základní informace 
Tato kapitola obsahuje požadavky a pokyny, které se týkají správného odběru, fixace a zacházení 
s materiálem určeným na histologické a cytologické vyšetření. Tyto informace jsou důležité zejména 
pro odesílající lékaře a další zdravotnické pracovníky odpovědné za odběry, fixaci a označení 
bioptického materiálu. 

C.2 Požadavky na vstupní materiál 
Ke každému materiálu musí být dodán řádně vyplněný průvodní list vždy nejméně ve dvou 
vyhotoveních. Jeden průvodní list se archivuje na oddělení, ostatní průvodní listy jsou po ukončení 
vyšetření s vytištěným nálezem zaslány zpět žadateli. V případě nálezu s maligní onkologickou 
diagnózou zasíláme 1 kopii nálezu na CONKO. 

C.2.1 Žádanka o histologické/cytologické vyšetření 

Průvodní list musí obsahovat minimálně tyto povinné údaje: 
 Jméno a příjmení pacienta 
 Číslo pojištěnce (tj. nejčastěji modifikované rodné číslo pacienta, případně identifikační číslo 

přidělené pojišťovnou, není-li pacient obyvatelem ČR a je pojištěný v ČR, případně datum 
narození a pohlaví, není-li pacient obyvatelem ČR a u samoplátců) 

 Kód zdravotní pojišťovny pacienta (nemusí být uveden v případě vyšetření u samoplátce)  
 Předmět vyšetření a lokalizace místa odběru, v případě vzorků ve více nádobách rozlišení 

materiálu číslem či písmenem podle abecedy  
 Klinická diagnóza  
 Kód diagnózy dle MKN 
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 Údaje o předchozí onkologické léčbě 
 Druh fixační tekutiny  
 Popis odebraného materiálu, např. počet částic, bližší anatomická specifikace místa odběru, popis 

značení materiálu (např. stehy) pro umožnění orientace, apod. 
 Identifikační údaje žadatele – jméno, podpis a telefonní číslo odesílajícího lékaře, IČP 
 Datum odběru vzorku, případně datum odeslání do laboratoře, pokud se neshoduje s datem 

odběru 
 
Další doporučené údaje:  
 Stručný klinický průběh, trvání a léčba onemocnění  
 Upozornění na předchozí histologická vyšetření 
 U materiálu pacientů se suspektními nebo prokázanými infekčními onemocněními, jako je 

pozitivita HBsAg, HCV, infekce pomalými viry, HIV a TBC je vhodné uvést tuto skutečnost 
na průvodce. 

 
Vyplněné údaje na průvodním listu musí být čitelné a musí se shodovat s údaji na nádobce 
s materiálem. 
Pečlivé vyplnění požadovaných údajů zjednodušuje vyšetření a zvyšuje kvalitu spolupráce laboratoře 
a klinického lékaře. 
 V případech nutnosti akutního peroperačního vyšetření v laboratoři PAT UL jsou postačující 

identifikační údaje pacienta na nádobce a předchozí telefonická komunikace s odpovědnou 
osobou s požadavkem dodání žádanky do 1 hodiny po ukončení invazivního výkonu. 

 
Vyplněné údaje na žádance musí být čitelné a musí se shodovat s údaji na nádobce s materiálem. 
Pečlivé vyplnění požadovaných údajů zvyšuje kvalitu spolupráce laboratoře a klinického lékaře. 
 
Poznámka: 

Pro smluvní vykazování výkonů (vyúčtování) je nutné uvádět IČP, nikoliv IČZ. IČP je identifikační číslo 
pracoviště (ambulance, oddělení nemocnice), které je smluvně uznáno zdravotní pojišťovnou 
pro vykazování výkonů. IČZ je identifikační číslo zdravotnického zařízení přidělené zdravotní 
pojišťovnou v okamžiku jeho registrace. 

C.2.2 Požadavky na urgentní vyšetření 
Požadavky na urgentní laboratorní vyšetření STATIM, SUPERSTATIM nebo PEROPERAČNÍ 
VYŠETŘENÍ se realizují přednostně. Požadavky se zasílají na stejných žádankách jako pro ostatní 
bioptická vyšetření, na žádance musí být tento požadavek vyznačen. Žádanky musí obsahovat stejné 
údaje jako u rutinního bioptického vyšetření, viz C2.1. Při zpracování a odečítání mají tato vyšetření 
přednost. 

C.3 Odběry a fixace vzorků 

C.3.1 Odběry a fixace vzorků k histologickému vyšetření 

Metody odběru jsou: 

 operace (amputace, resekce, ablace, exstirpace, excize, ektomie) 

 punkce jehlou 

 kyretáž 

 samovolné vyloučení  

 endoskopické odběry 

Bioptický materiál je nutné dodat do laboratoře v takovém stavu, v jakém byl odebrán. Co nejdříve 
po odebrání musí být vložen do přiměřeně velké plastové nádoby s dostatečným množstvím fixační 
tekutiny (minimálně desetinásobné množství fixativa vůči objemu dodané tkáně) tak, aby byl celý 
ponořen. Skleněná nádoba je akceptovatelná za předpokladu, že je bez etikety, má jednobarevné víko 
a dostatečný otvor pro vložení a vyjmutí vzorku. 

U větších vzorků je vhodné, když odesílající lékař provede označení patologické léze (např. 
stehem, barevné značení tuší). U orientovatelného vzorku (ESD, konizáty čípku apod.) s požadavkem 
vyhodnocení anatomické topografie je nutná fixace na korkovou destičku s označením. 

Odebraný materiál by před doručením do laboratoře neměl být mechanicky poškozen (násilím 
vtlačován do malé nádoby, nebo překrajován na malé kousky). Při manipulaci s bioptickým materiálem 
menších rozměrů je nutné zabránit poškození nesprávným použitím pinzety (k manipulaci se obecně 
doporučuje použít anatomickou pinzetu). U punkčních biopsií je vhodná manipulace pouze 
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opláchnutím, případně párátky (nebezpečí kompresních artefaktů s následnou neodečitatelností 
preparátu z dodaného vzorku). 

 

Fixace histologického materiálu 

Tkáň odebraná pro histologické vyšetření musí být co nejdříve po odběru fixovaná. Jako 
fixační tekutina se používá nejčastěji 10% formalín, který je dodáván již rozředěný od výrobce. 

Při fixaci je nutno dodržovat následující zásady, jinak může dojít k autolýze tkáně a tím k poškození 
nebo úplnému znehodnocení vyšetřovaného materiálu: 

 Fixační tekutiny musí být dostatečné množství, tkáň musí být zcela ponořena (minimálně 
desetinásobné množství fixativa vůči objemu dodané tkáně). 

 Fixační tekutina musí mít ze všech stran přístup ke tkáni, aby mohla lépe do tkáně pronikat, 
nejprve je proto nutné nalít fixační tekutinu do nádoby, teprve potom vložit materiál. 

 Tkáně a orgány je nutné dávat do nádob odpovídající velikosti, nikdy je nevtěsnávat do menších 
nádob, hrdlo nádoby nesmí být příliš úzké. 

 Nádoby je nutno řádně uzavřít, aby nedošlo k vylití fixační tekutiny a vyschnutí materiálu. 

 Větší orgány je vhodné naříznout, aby fixační tekutina rychleji pronikla do hloubky tkáně (o zásahu 
do preparátu nutno informovat na průvodce). 

Materiál se do doby přepravy do laboratoře neskladuje v lednici, teplý formol lépe proniká do tkáně. 

 

Takto uložená a fixovaná tkáň je z hlediska času pro potřeby rutinního histologického vyšetření 
kvalitativně neměnná až do doby zpracování.  

 

V odůvodněných případech je možná i jiná fixace. Nutná předchozí konzultace s odpovědným 
pracovníkem laboratoře. 

Fixační roztok se nesmí použít při peroperačním bioptickém vyšetření. 

 

Označení 
Nádoba s materiálem a průvodka musí být identifikovány shodně. Jednoznačná identifikace pacienta 
na průvodce a vzorku je dána alespoň jedním z následujících parametrů: 

 jméno a příjmení pacienta 

 rodné číslo pacienta 
Pokud je shoda v identifikaci materiálu a průvodního listu, je materiál zpracován. Pokud shoda není, 
postupuje se dle kapitoly D.4 této laboratorní příručky. 

C.3.2 Odběry vzorků k cytologickému vyšetření 

Výchozím materiálem pro cytologické vyšetření jsou: 

 

Cytologické nátěry negynekologické 

Jedná se nejčastěji o tenkojehlové aspiráty, které odebírající lékař rozetře na podložní sklo. Vhodná 
jsou skla s matovaným okrajem pro popis preparátu identifikačními údaji pacienta, u nematovaných 
skel se preparát označí nalepením štítku. Po zhotovení nátěru se preparát nechá zaschnout a potom 
se fixuje buď jen prostým zaschnutím, nebo: 

 ponořením na 1 min. do 70% alkoholu, 

 postříkáním sprejem s fixační tekutinou (40% ethanol). 

Způsob fixace uvede lékař na průvodce. 

 

Tělní tekutiny 

Vstupním materiálem jsou tekutiny tělních dutin (hrudní, břišní, osrdečníková), moč a punktáty cyst 
v minimálním množství 1,5 ml. Do laboratoře jsou dodávány nejčastěji jako nefixované 
ve zkumavkách nebo menších nádobkách. V případě zasílání více nádob od jednoho pacienta musí 
být jednotlivé lokalizace či pořadí odběrů na průvodkách i nádobkách shodně označeny. 
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 Odběr moče 

Vždy se vyšetřuje druhá ranní moč, o čemž je nutné poučit pacienta. 

Na průvodce je nutno označit charakter vzorku - spontánní moč, katetrizovaná moč, laváž. 

 Ostatní tělesné tekutiny (výpotek, punktát) 

Laboratoř nemá žádné specifické požadavky pro odběry těchto tělesných tekutin.  

Odebrané tělesné tekutiny je vhodné co nejrychleji dopravit do laboratoře. Pokud materiál není možné 
ihned předat do laboratoře k dalšímu zpracování, je nutné ho uchovávat v chladničce při teplotě 2–
8 °C. Při transportu nesmí být materiál vystavován extrémním teplotám (vhodné je uložení 
v termoboxu). 

 Vyšetření přítomnosti cirkulujících nádorových buněk v periferní krvi (CTC) 

Odběr minimálně 7,5 ml periferní krve do zkumavky s EDTA (nesrážlivá krev) – velká zkumavka 
s fialovým uzávěrem. Dále postup jako s běžným cytologickým materiálem.  

!!! Pro větší záchytnost nejlépe okamžité doručení do laboratoře PAT UL !!! 

Označení 
Zkumavka (příp. podložní skla s nátěry) i průvodní list musí být identifikovány shodně. Jednoznačná 
identifikace pacienta na průvodním listu a vzorku je dána alespoň jedním z následujících parametrů: 

 jméno a příjmení pacienta 
 identifikační číslo pacienta 

Pokud je shoda v identifikaci materiálu a průvodního listu, je materiál zpracován. V případě neshody 
se postupuje dle kapitoly D4 této laboratorní příručky. 

C.3.3 Manipulace s materiálem pro statimová vyšetření 

Požadavky na statimová laboratorní vyšetření se realizují přednostně. Požadavky se zasílají 
na stejných průvodních listech jako pro ostatní běžná vyšetření, na průvodním listu musí být výrazným 
nápisem uvedeno STATIM. Průvodní list musí obsahovat stejné údaje jako u běžného bioptického 
vyšetření, viz kapitola C.2.1 této laboratorní příručky. Při zpracování a odečítání mají tato vyšetření 
přednost. 

Laboratoř nabízí vyšetření v režimu SUPERSTATIM. K vyšetření v tomto režimu jsou přijímány pouze 
drobné vzorky (do 0,5 cm), jejichž příjem do laboratoře je omezen do 10:00 h. Vzorky jsou zpracovány 
speciální metodikou, výsledky z parafinového řezu jsou dostupné do 5 hodin po příjmu. 

C.3.4. Manipulace s materiálem pro peroperační vyšetření 

Odběr, fixace 
Požadavek na peroperační vyšetření musí být hlášen laboratoři předem, nejpozději den před 
požadovaným vyšetřením. Pozdější žádost nemusí být akceptována z technických důvodů. 
Čerstvě odebraný materiál je vložen do uzavíratelné nádoby bez fixačního roztoku a je okamžitě 
sanitářem z operačního sálu doručen do laboratoře pro příjem materiálu na patologickém oddělení.  
 
Označení 
Spolu s materiálem musí být dodána řádně vyplněná žádanka, na které musí být vyznačeno, že se 
jedná o pooperační biopsii. Je vhodné, aby přímo na žádance bylo uvedeno telefonní číslo, na které 
má být sdělen výsledek peroperačního vyšetření.  
Nádoba s materiálem i žádanka musí být zásadně označeny shodně. Jednoznačná identifikace 
pacienta na žádance a vzorku je dána následujícími parametry: 
 jméno a příjmení pacienta 
 číslo pojištěnce (event. rok narození na nádobce s materiálem) 

 
Jakákoliv neshoda ve značení nádoby s materiálem a žádanky je laborantkou okamžitě řešena 
telefonicky přímo s odpovědným pracovníkem na operačním sále. 
Výsledek peroperačního vyšetření hlásí lékař patolog telefonicky na sál operujícímu lékaři. 
Po zpracování zmrazovací technikou je zbytek materiálu fixován 10% formalínem a zpracován 
obvyklou histologickou technikou.  

C.4. Požadavky na uchovávání a transport vzorků 
Běžný biologický materiál je k vyšetření přepravován v dobře uzavřené nádobě s fixačním roztokem. 
Po celou dobu může být materiál ve fixačním roztoku uchováván při pokojové teplotě, neboť nejsou 
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kladeny zvláštní opatření na konkrétní teplotu. Rychlost transportu není ze strany laboratoře nijak 
limitována. Každá nádoba musí být při transportu dobře uzavřena a opatřena štítkem se jménem 
a minimálně s datem narození pacienta. V případě, že se jedná o mnohočetný materiál, musí být 
nádoba označena lokalitou odběru, nebo číslem pořadí odběru. Všechny údaje na nádobách musí 
souhlasit s údaji na průvodních listech. 

Cytologický materiál v podobě hotových preparátů musí být dodán do laboratoře tak, aby nedošlo 
k jejich poškození. Vhodné jsou transportní boxy na podložní skla. Tělní tekutiny pro cytologické 
zpracování musí být dodány v dobře těsnících zkumavkách, nebo injekčních stříkačkách, a to 
v nefixovaném stavu. Doba dodání tohoto materiálu - je nejlépe dodat v co nejkratším termínu 
po odběru a před transportem uchovávat materiál v lednici při teplotě 2-8 °C (v žádném případě 
nemrazit). 

V případě samostatného zajištění svozu vzorků externími žadateli přebíráme zodpovědnost za vzorky 
až od doby příjmu materiálu na PAT UL.  

C.5 Ústní požadavky na vyšetření 
Do laboratoře jsou přijímány pouze označené vzorky s řádně vyplněnou žádankou. Po ústní konzultaci 
s klinikem můžeme přistoupit k dovyšetření tkáně následujícími způsoby: 

 přikrojení a zpracování dalších tkáňových bloků, pokud to objem zaslaného materiálu umožňuje 

 prokrojení stávajících parafínových bločků 

 použití dalších speciálních barvení 

 zaslání materiálu ke druhému čtení  

C.6 Příprava pacienta před vyšetřením 
Z hlediska laboratorního zpracování není požadavek na speciální přípravu pacienta před odběrem. 
Výjimku tvoří odběr moči. Vyšetřuje se vždy druhá ranní moč, o čemž je nutné pacienta poučit. 
Odběry provádí vždy kvalifikovaný specializovaný lékař, který je za ně odpovědný.  

C.7 Identifikace a označení vzorku 
Ke každému materiálu musí být dodán řádně vyplněný Průvodní list k zásilce histologického 
(cytologického) materiálu. Každá nádoba s materiálem musí být označena štítkem se jménem 
a příjmením pacienta, rokem narození nebo číslem pojištěnce, eventuelně označením, o jaký materiál 
se jedná. V případě, že je zasláno více nádob se vzorky od jednoho pacienta, musí být nádoby 
rozlišeny číslem či písmenem abecedy a toto označení se musí shodovat s popisem na průvodce. 

C.8 Informace k bezpečnosti při práci se vzorky 
Zkumavky s nefixovanými vzorky jsou pokládány za potenciálně infekční materiál. Biologický materiál 
není v laboratoři kontrolován na přítomnost virů hepatitidy nebo HIV. Veškerá manipulace se vzorky je 
prováděna pouze v jednorázových ochranných rukavicích a v ochranném pracovním oděvu. 

Při všech manipulacích je potřeba zamezit vdechování aerosolu nebo potřísnění. 

Zkumavky nebo žádanky potřísněné biologickým materiálem nejsou laboratoří akceptovány. 

C.9 Upozornění na chyby v procesu bioptického odběru 
Dokonalé provedení bioptického odběru je předpokladem spolehlivé histopatologické diagnózy. 
Špatně odebraná nebo poškozená tkáň výrazně omezuje, nebo dokonce znemožňuje bioptickou 
diagnózu, vystavuje pacienta opakovanému zákroku a komplikuje adekvátní léčbu. 

Nejčastější chyby v procesu bioptického odběru jsou: 

 malý objem bioptického vzorku 

 mechanické nebo termické poškození tkáně 

 zpoždění dodání nativního vzorku ke zpracování  

 použití malého množství fixační tekutiny  

 použití nesprávné fixační tekutiny nebo nesprávné koncentrace fixačního roztoku 

 neoznačení vzorku stehy či jinými značkami, které by umožnily orientaci vzorku 

C.10 Informace k dopravě vzorků 
Bioptický a cytologický materiál odebraný na nemocničních odděleních nebo ambulancích v rámci 
nemocnice je přinášen na oddělení patologie sanitáři jednotlivých oddělení a zasílán potrubní poštou. 
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V případě nebezpečí z prodlení u cytologického materiálu a materiálu pro peroperační histologické 
vyšetření je doručení potrubní poštou nepřijatelné. 

Transport vzorků z ambulancí a nemocnic mimo UL je zajištěn svozovou službou, případně si 
doručení vzorků do laboratoře zajišťují externí pracoviště samostatně. 

D. Preanalytické procesy v laboratoři 

D.1 Příjem vzorků a vedení dokumentace 
Při příjmu materiálu do laboratoře laborantka zkontroluje shodu identifikačních údajů 

na průvodním listu a na nádobě s materiálem (nebo na skle s nátěrem) a úplnost vyplnění průvodního 
listu, současně je každému vzorku přiřazeno pořadové číslo vyšetření. Tímto číslem je označena 
nádoba s materiálem i průvodka. 

Každý průvodní list, který je se vzorkem doručen do 14. hodiny na PAT UL, je v den příjmu vzorku 
zanesen do elektronické dokumentace NIS. V případě pozdějšího doručení jsou údaje z průvodního 
listu zaneseny do elektronické dokumentace až následující den.  

Podrobný popis příjmu vzorků je součástí řízené dokumentace oddělení PAT UL jako KZ03_SM0140 
UL PAT Příjem materiálu, která je v aktuální verzi vyvěšena na intranetových stránkách KZ, a.s. 

D.2 Postupy při doručení vadných (kolizních) primárních vzorků 
o Dodán histologický materiál v porušeném obalu: 

 Je-li nádobka otevřená, ale obsahuje odebraný materiál, pak je zpracován běžnou 
technikou. 

 Pokud je materiál příliš malý a došlo k jeho vylití i s fixační tekutinou, pak jej nelze 
zpracovat. Tuto skutečnost oznámí pracovník přijímající materiál lékaři, který materiál 
k vyšetření zaslal, a provede zápis do formuláře KZ03_FO0478 Záznam neshod 
pro diagnostický komplement. 

o Dodáno rozbité sklo (s nezpracovaným nátěrem): 

 Pokud je sklo částečně zachovalé, pak jej lze „orientačně“ obarvit a odečíst i limitovaný 
nátěr. 

 Je-li sklo rozbité zcela, nelze jej obarvit ani odečíst a materiál není přijat k dalšímu 
zpracování. Ošetřující lékař je o této skutečnosti telefonicky či písemně informován 
pracovníkem laboratoře, který provede zápis do formuláře KZ03_FO0478 Záznam neshod 
pro diagnostický komplement. 

o Nesprávný odběr cytologie (např. bezbuněčné nátěry) – je odečten i ne zcela adekvátní 
nátěr a ošetřující lékař je o tomto informován ve výsledku. 

o Vylití tekutiny určené k cytologickému zpracování (punktát): 

 částečné – postačuje-li množství tekutiny ke zhotovení nátěru, je zpracována. 

 úplné – skutečnost oznámí pracovník přijímající materiál lékaři, který materiál k vyšetření 
zaslal a je proveden zápis do formuláře KZ03_FO0478 Záznam neshod pro diagnostický 
komplement 

o Pokud je dodán histologický materiál bez průvodního listu, pak je vzorek podmínečně 
přijat a uložen na vyhrazené místo v příjmovém prostoru. Odesílající pracoviště je 
informováno a požádáno o doručení průvodního listu. Po jeho doručení je materiál vzat 
do evidence. 

Dodán průvodní list bez materiálu, pak je odesílající pracoviště informováno a požádáno o doručení 
materiálu. Po jeho doručení je materiál vzat do evidence. 

D.3 Kritéria pro odmítnutí vadných (kolizních) vzorků  
Vzorky, které se svým charakterem nebo identifikací odchylují od požadavků pracoviště, mohou být 
odmítnuty. Důvody k odmítnutí: 

 nejasná identifikace jednotlivých vzorků 

 chybí identifikační štítek na nádobách 

 nečitelné označení nádob 

 nesouhlas údajů na nádobce s materiálem a na průvodním listu 

 materiál, u kterého není možné standardní zpracování (autolýza, použití nevhodného fixačního 
roztoku) 
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 mechanicky poškozené nádoby nebo potřísněné krví či biologickým materiálem 

 nepřiložený průvodní list, nedostatečně vyplněný průvodní list s neúplnými údaji  

D.4 Postupy při nesprávné identifikaci vzorku nebo žádanky 
 Pokud je nesoulad v základních identifikačních znacích pro přidělení průvodky ke 

vzorku biologického materiálu (jméno a příjmení pacienta, identifikační číslo pacienta), 
pak materiál není přijat k dalšímu zpracování, pokud neobsahuje alespoň jeden z výše 
uvedených údajů. Doplnění dalších identifikačních znaků na materiálu řeší zaměstnanec 
přijímající materiál, který kontaktuje telefonicky žadatele o vyšetření a žádá dodání 
chybějícího. Na průvodní list je označeno: „telefonicky dožádáno“, laborantka stvrdí 
získané údaje svojí identifikací (podpisem) na průvodku a provede zápis do formuláře 
KZ03_FO0478 Záznam neshod pro diagnostický komplement. 

 
 Průvodka není řádně vyplněná – schází některé povinné údaje viz C.2 Požadavky 

na vstupní materiál. Materiál je přijat a nesrovnalosti řeší pracovník přijímající materiál, 
který kontaktuje telefonicky žadatele a žádá dodání chybějících údajů. Na průvodní list je 
poznačeno: „telefonicky dožádáno“, pracovník laboratoře stvrdí získané údaje svojí 
identifikací (podpisem) na průvodku a provede zápis do formuláře KZ03_FO0478 Záznam 
neshod pro diagnostický komplement. 

Pokud nelze jednotlivé vzorky nebo průvodní listy spolehlivě odlišit, čímž by mohlo dojít k záměně 
nebo promíchání vzorků, nelze takový materiál přijmout ke zpracování a je vrácen zpět zadavateli. 

E. Postanalytická fáze 

E.1 Skladování materiálu v průběhu a po vyšetření 
Materiál, který nebyl zpracován k histologickému vyšetření, je v laboratoři uchováván ve skladu 
s odsáváním v původním označeném obalu, a to po celou dobu zpracování a vyšetření. Po ukončení 
vyšetření je likvidován ve spalovně. 

Parafínové bloky minimálně 5 let a obarvené preparáty jsou archivovány minimálně 5 let. 

E.2 Bezpečné odstraňování materiálu 
Nezpracovaný materiál je nejdříve za tři dny po uvolnění výsledku likvidován. Bezpečná likvidace 
biologického materiálu po vyšetření již nepotřebných vzorků je popsána v KZ03_SM0145 UL PAT 
Provozní řád. Nakládání s odpady, pokyny a postupy pro třídění, manipulaci a svoz odpadů 
z oddělení včetně stanovení odpovědnosti příslušných pracovníků za nakládání s odpady je popsáno 
v dokumentu KZ04_SM0021 Nakládání s odpady v KZ. Odvoz a likvidace všech druhů 
produkovaných odpadů z oddělení je zajišťován prostřednictvím externích firem dle KZ03_ST1196 UL 
PAT SOP Sběr a odvoz tříděného odpadu, příprava odpadních nádob. 

E.3 Opakovaná a dodatečná vyšetření a časový interval pro jejich 
požadování 

Ošetřující lékař může požadovat opakované či dodatečné vyšetření již zaslaného vzorku. 
Způsob opakovaného či dodatečného vyšetření konzultuje ošetřující lékař vždy s odečítajícím lékařem 
patologem, který rozhodne o typu opakovaného či dodatečného vyšetření. 

Vzorek tkáně může být opakovaně či dodatečně vyšetřen následujícími způsoby: 

 přikrojením dalšího vzorku z nezpracovaného materiálu (pokud je k dispozici) 
 z archivovaného parafínového bločku zhotovením dalších preparátů 
 opakovaným vyšetřením archivovaných preparátů 

Pozn.: u cytologických vyšetření přichází v úvahu jen možnost 3). 

Ze strany laboratoře jsou akceptovány ústní nebo telefonické požadavky na dodatečná nebo 
opakovaná vyšetření. Odečítající lékař (patolog) zapíše typ opakovaného či dodatečného vyšetření 
do průvodky v NIS jako dodatečné sdělení společně s definitivním výsledkem. 

Na žádost ošetřujícího lékaře zasíláme preparáty a parafinové bloky s kopií průvodního listu 
ke druhému čtení do smluvních laboratoří, viz tabulka 1 v kapitole E.4 

Maximální časový interval pro požadování opakovaných a dodatečných vyšetření je 5 let (doba, 
po kterou se skladují preparáty a parafinové bloky). 
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V případě, že je potřeba opakovat vyšetření z důvodu podezření na nesprávnost výsledku, je toto 
vyšetření provedeno na náklady laboratoře. 

E.4 Seznam smluvních laboratoří 
V následující tabulce jsou uvedena pracoviště, na která jsou zasílány nejasné či komplikované 
bioptické případy a dále vzorky, u nichž je nutno doplnit imunohistochemická či jiná speciální 
vyšetření, která na našem pracovišti neprovádíme. Dále jsou zde uvedena pracoviště, se kterými 
laboratoř spolupracuje při mezilaboratorním porovnávání v rámci externího hodnocení kvality. 

Na žádost ošetřujícího lékaře může být vzorek zaslán ke druhému čtení i do jiné laboratoře než je 
uvedeno v tabulce, pokud to ošetřující lékař požaduje. 

Kritéria pro výběr smluvní laboratoře: akreditovaná laboratoř, zaměření laboratoře, osobní zkušenost, 
hodnocení smluvní laboratoře. 

 

Tabulka 1 – Seznam smluvních laboratoří 

Název laboratoře Konzultace a spolupráce 

AeskuLab Patologie, k.s., Laboratoř Praha 

Evropská 2589/33b, 160 00 Praha 6 

Vedoucí: MUDr. M. Trnková 

bioptický provoz 

Bioptická laboratoř, s.r.o. 

Mikulášské náměstí 4, 326 00, Plzeň 

Vedoucí: prof. MUDr. A. Skálová, CSc. 

molekulární patologie 

CGB laboratoř, a.s. 

Kořenského 1210/10, 703 00, Ostrava-Vítkovice 

Vedoucí: RNDr. M. Uvírová, Ph.D. 

molekulární patologie 

Ústav patologie 1. LF UK a VFN 

Studničkova 2,128 00 Praha 2 

Vedoucí: prof. MUDr. P. Dundr, PhD. 

kosti, klouby, měkké tkáně 

Fingerlandův ústav patologie 

Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové 

Vedoucí: prof. MUDr. A. Ryška, Ph.D. 

mléčná žláza, štítná žláza, molekulární patologie 

Ústav patologie a molekulární medicíny 2. LF UK a FN 
Motol 

V Úvalu 84, 150 06 Praha 5 – Motol 

Vedoucí: prof. MUDr. R. Kodet, CSc. 

lymfoproliferativní léze, měkké tkáně, 
neurodegenerace, svalová onemocnění 

Patologické oddělení KZ, a.s. - Nemocnice Most 

J.E. Purkyně 270, 434 64 Most 

Vedoucí: prim. MUDr. M. Pavlovský 

mezilaboratorní porovnávání 

Bioptická a cytologická laboratoř, s.r.o. 

Vodní 1590, 430 01 Chomutov 

Vedoucí: MUDr. M. Šulc 

mezilaboratorní porovnávání, cytologie 

Laboratoř pro likvorologii, neuroimunologii, patologii a 
spec. diagnostiku, Topelex, s.r.o. 

Sokolovská 304, 190 00 Praha 9 

Vedoucí: MUDr. O. Sobek, CSc. 

mezilaboratorní porovnávání, cytologie 

IKEM – Pracoviště klinické a transplantační patologie 

Vídeňská 1958/9, 140 21 Praha 4 

Vedoucí: doc. MUDr. E. Honsová, Ph.D. 

jaterní biopsie, kůže 

Oddělení patologie, Krajská nemocnice Liberec, a.s. 

Husova 357/10, 460 01 Liberec 

Vedoucí: MUDr. T. Jirásek, Ph.D. 

bioptický provoz 

F. Vydávání výsledků a komunikace s pracovišti 

F.1 Hlášení výsledků v kritických intervalech 
Kritické intervaly se vztahují hlavně k peroperačnímu vyšetření, kdy je okamžitě po laboratorním 
zpracování a odečtení lékařem je údaj o diagnóze hlášen telefonicky odesílajícímu lékaři na operační 
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pracoviště. Na průvodku patolog uvede hlášený nález, čas hlášení a jméno lékaře, kterému byl nález 
oznámen. 

V případech výrazně odlišného histologického nálezu oproti původní klinické diagnóze je klinik 
informován stejným způsobem a stejným způsobem je proveden záznam do zdravotnické 
dokumentace. 

F.2 Forma prezentování výsledků bioptických vyšetření 
Výsledek vyšetření zapisuje administrativní pracovnice, případně odečítající lékař do LIS a následně 
do NIS. Po kontrole zapsaného nálezu lékařem vytiskne AP nález na průvodky, které předá lékaři 
k podpisu.  

 

Závěrečná zpráva patologa v tištěné formě obsahuje: 
 identifikační údaje laboratoře 

 identifikační údaje žadatele o vyšetření 

 identifikační údaje pacienta, tj. příjmení a jméno pacienta a RČ či identifikační číslo přidělené 
pojišťovnou 

 pořadové číslo vyšetření 

 kód pojišťovny 

 datum a čas příjmu materiálu do laboratoře 

 datum uvolnění výsledku, u peroperačních biopsií také datum a čas telefonického oznámení 
nálezu na operační sál a komu byl nález sdělen, u statimových vyšetření datum a čas vložení 
nálezu do NIS pro nemocniční žadatele či datum a čas telefonického oznámení nálezu externímu 
žadateli včetně jména pověřeného zdravotnického pracovníka, kterému byl nález oznámen 

 vlastní patologický nález, který obsahuje typ primárního vzorku, makroskopický a mikroskopický 
popis vzorku, diagnózu či diferenciálně diagnostickou rozvahu, u všech diagnóz kódy SNOMED, 
u malignit kód MKN-O v souladu s kódováním SNOMED, případně i klasifikaci TNM 

 součástí nálezu mohou být další údaje o kvalitě vzorku, které mohou ovlivnit výsledek vyšetření, 
jako je nedostatečné množství materiálu, jeho mechanické či termické poškození, špatná fixace 
apod. (vše vyjádřeno kódováním SNOMED) 

 pokud je laboratoří odeslán materiál ke konzultaci či k dalšímu speciálnímu vyšetření, uvede se 
tato skutečnost na konci nálezu 

 jméno lékaře, který nález hodnotil, a jméno a podpis lékaře, který nález kontroloval a uvolnil 

 razítko oddělení 

 

Za správnost zápisu zodpovídá vyhodnocující lékař podpisem na výsledkovém listu. 

F.3 Forma vydávání výsledků bioptických vyšetření 
1) Laboratoř PAT UL používá jako hlavní způsob vydávání výsledků odesílání dokončených nálezů 

do NIS, ve druhé řadě pak každý žadatel obdrží výsledek v papírové formě. Zápis výsledků 
vyšetření probíhá přes nemocniční informační systém. Před vydáním jsou výsledky kontrolovány, 
okódovány a podepsány lékařem, který provádí vyšetření. Výsledky vyšetření, určené pro 
odeslání žadatelům, jsou následně rozděleny do nadepsaných obálek a poté odeslány (svozem, 
poštou). 

2) V případě diagnózy zhoubného nádoru je jeden výsledkový list odeslán na CONKO. 

3) Sdělování výsledků telefonicky přichází v úvahu v těchto případech: 

 vždy v případě peroperačního vyšetření - v těchto případech sděluje nález lékař-
patolog lékaři-operatérovi a musí být proveden zápis na průvodku a následně do LIS 
při odečítání definitivního materiálu z parafínu 

 v případě nebezpečí z prodlení, řešení nějakého vzniklého problému, k zajištění 
potřebných chybějících informací apod. V těchto případech sděluje výsledky lékař-
patolog se specializovanou způsobilostí pouze ošetřujícímu lékaři.  

 výsledek rozpracovaného i dokončeného histologického vyšetření může telefonicky 
sdělovat pouze lékař po jednoznačné identifikaci volajícího lékaře nebo pověřeného 
zaměstnance (po hlase), identita volajícího může být ověřena zpětným telefonátem 
z laboratoře na číslo sdělené pracovníkem žádajícím výsledek vyšetření. O tomto 



KZ03_SM0142 UL PAT Laboratorní příručka PAT 

Účinnost od: Garant: Uvolnil: Schválil 13.8.2019 Distribuce: Verze: Strana 
26.8.2019 Prim. PAT UL VKK Prim.PAT UL Intranet 10 14 z 17 

 

postupu bude proveden zápis do průvodního listu a následně bude připsán 
k výsledku. Telefonická hlášení výsledků vyšetření však budou omezena na nezbytné 
minimum. 

Všechny uzavřené výsledky jsou vždy vytištěny a standardně distribuovány. Uvolňování a tisk 
výsledků jsou prováděny každý všední den. Vytištěné výsledky musí být dobře čitelné, bez přepisů. 

Distribuci tištěných výsledků provádí pověřený zaměstnanec, pro jednotlivá oddělení nemocnice 
prostřednictvím podatelny, na externí pracoviště jsou doručována poštou nebo svozovou službou 
nemocnice. 

Pacientům výsledky vyšetření nesdělujeme.  

Originál průvodky s výsledkem vyšetření je archivován na oddělení laboratoře PAT UL bez omezení. 
Elektronické žádanky jsou archivovány v rámci zálohy NIS UL dle dokumentů KZ06_SC0004 
Zálohování programů patologií a KZ06_SM0005 Správa elektronických dat v KZ. 

Závěry konzultačních vyšetření jsou připsány jako doplněk do závěrečné zprávy, vytištěny a zaslány 
na žádající oddělení případně s kopií konzultačního nálezu. Originál konzultačního vyšetření se 
uchovává v kanceláři laboratoře PAT UL. 

S diagnózou konzultačního pracoviště nemusí odečítající lékař souhlasit. Rozhodující pro konečnou 
diagnózu je závěr podepsaný lékařem PAT UL, odečítajícím primární vzorek. 

Při změně diagnostického závěru po odeslání výsledků klinikovi se původní text ponechá a ve formě 
dodatečného sdělení je zapsán další závěr. Pokud je nutná změna kódu dle MKN, nebo změna 
histologického kódu tumoru, jsou tyto údaje přepsány. Současně je uvedeno aktuální datum zápisu 
a jméno lékaře zodpovědného za změnu. 

V žádném případě nejsou patologem informovány vyšetřované osoby. Výsledek vyšetření předává 
a patřičně interpretuje vyšetřované osobě pouze lékař, který dané vyšetření indikoval. 

F.4 Typy nálezů 
Vydávány jsou pouze hotové, kompletní výsledkové listy s definitivně stanovenou diagnózou. 
Neúplné výsledkové listy nejsou vydávány. 

F.5 Změny výsledků a nálezů 
Provádět změny ve výsledkovém listu je oprávněn pouze lékař se specializovanou způsobilostí. 
Dojde-li ke zjištění chybného výsledku, musí být ihned opraven. 

Pokud nastane situace, že chyba byla zjištěna až po vydání výsledku z laboratoře, je neprodleně 
informován odečítajícím lékařem ošetřující lékař a je vystaven nový duplicitní výsledkový list se 
zaznamenaným správným výsledkem, který je odeslán ošetřujícímu lékaři. Současně je uvedeno 
aktuální datum zápisu a jméno lékaře zodpovědného za změnu. V NIS se jakékoliv zásahy do již 
uvolněných výsledků projeví nápisem "Revize" (např. Revize : Biopsie) a provedené změny lze pak 
zpětně dohledat v elektronické kartě pacienta (záložka Záznamy - Další možnosti - Historie záznamu). 

Původní výsledkový list i opravený výsledkový list se archivují dle KZ12_SM0003 Spisový 
a skartační řád KZ. V případě nevýznamných změn v textu (opravy překlepů či gramatických chyb), 
nebude ošetřujícímu lékaři vystaven nový výsledkový list, avšak v historii záznamu budou tyto změny 
dohledatelné. 

Při změně diagnostického závěru po odeslání výsledků klinikovi, je klinik ihned telefonicky informován, 
původní text se ponechá a ve formě dodatečného sdělení (Dodatek) je zapsán další závěr. Pokud je 
nutná změna kódu dle MKN, nebo změna histologického kódu tumoru, jsou tyto údaje přepsány. 
Současně je uvedeno aktuální datum zápisu a jméno lékaře zodpovědného za změnu. V těchto 
případech je nutné vystavit KZ02_FO0012 Karta nápravného – preventivního opatření. 

F.6 Intervaly od dodání materiálu k vydání výsledků (doba odezvy) 
Vzorky jsou v laboratoři zpracovávány průběžně a podle požadovaného vyšetření v pořadí, v jakém 
jsou přijímány do laboratoře. 

Peroperační biopsie – od okamžiku příjmu do laboratoře do nahlášení výsledků v průměru 10 minut, 
maximální doba je 20 minut. Výsledek je sdělen telefonicky zasílajícímu lékaři na operační sál. 

Vyšetření SUPERSTATIM – nutné doručení do laboratoře do 10:00 h pracovního dne. V tomto 
režimu lze zpracovat pouze drobné vzorky (do 0,5 cm). Výsledek z parafinového řezu k dispozici 
do 5 hodin. 
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Vyšetření STATIM - u malých vzorků (např. z endoskopické biopsie) do dvou pracovních dnů ode dne 
doručení, u větších vzorků, u kterých je nutná delší doba fixace, se vyšetření o jeden den prodlouží.  

 U indikovaných případů, které nelze zpracovat na zmrzlo a výsledek histologie je rozhodující 
pro další léčbu lze provést vyšetření do 12 h po odběru (po domluvě s odpovědným 
pracovníkem).  

Rutinní zpracování biopsií – nejkratší doba zpracování jsou 2 až 3 dny, u velkých resekátů 
až 3 týdny 

Další zpracování – přikrajování materiálu z rezervní tkáně, použití dalších barvících metod, 
prokrajování parafínových bloků prodlužuje definitivní zpracování o další 1 až 2 dny, v případě 
imunohistochemie až o týden. 

Odvápnění tkáně – prodlužuje dobu zpracování o 5 až 20 dní, v závislosti na velikosti a charakteru 
vzorku. 

Cytologická vyšetření – výsledek je k dispozici zpravidla 2. – 3. den po odběru a doručení 
do laboratoře. 

Konzultační vyšetření na našem pracovišti – dle náročnosti, obvykle do 3 týdnů. 

Konzultační vyšetření ve smluvní laboratoři – obvykle za dva až tři týdny, dobu odezvy však 
laboratoř nemůže ovlivnit. 

F.7 Způsob řešení stížností 
Stížnost lékaře, pacienta a ostatních účastníků je podnětem pro zlepšení práce oddělení patologie, 
a proto se zabýváme prošetřením každé uplatněné stížnosti.  

Stěžovat si lze na: 

• výsledky laboratorních vyšetření 
• způsob jednání pracovníků  
• nedodržení ujednání vyplývajících z uzavřené dohody o provedení vyšetření, zejména pak 

nedodržení dohodnuté doby odezvy 

Při řešení stížností se postupuje podle platné interní směrnice KZ11_SM0001 Přijímání a vyřizování 
stížností a ostatních podání v KZ. 

 

Pracovník, který stížnost přijme, zajistí, aby byla zaevidována a aby bylo i z ústních a telefonických 
stížností zřejmé kdo, kdy a na co si stěžoval a kdo stížnost za PAT UL převzal. Stížnosti vyřizuje 
vrchní laborantka a primář oddělení. Při řešení stížností se postupuje podle platné interní směrnice 
KZ11_SM0001 Přijímání a vyřizování stížností a ostatních podání v KZ. 

Způsob podání stížností: 

• písemně (poštou, e-mailem, faxem) 
• ústně (při osobním jednání, telefonicky) 

Jakýkoliv z výše uvedených způsobů je podnětem pro řešení stížnosti.  
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Postupy pro řešení možných stížností: 

1. Nedodání výsledku ve stanoveném termínu (viz F.6 Intervaly od dodání materiálu k vydání 
výsledků)  

Je-li stížnost oprávněná a výsledky nebyly skutečně dodány v termínu uvedeném v Laboratorní 
příručce, postupuje pracovník takto: 

 ověří totožnost stěžujícího (žadatel o vyšetření), 
 v případě známých výsledků jsou výsledky sděleny žadateli, 
 pokud je vyšetření bez výsledků, informuje klienta o nejbližším termínu dodání výsledků. 

 

2. Stížnosti na postup nebo výsledky laboratorního vyšetření  

Stížnost je předána k vyřízení vrchní laborantce a primáři oddělení, který provede prošetření postupu 
a kontrolu výsledku vyšetření.  

3. Stížnosti na zaměstnance laboratoře  

Stížnost je předána primáři oddělení, který stížnost vyřeší s konkrétním pracovníkem, případně pošle 
omluvný dopis stěžovateli nebo sjedná osobní schůzku. 

Termíny pro vyřízení stížností: 

- stížnost na výsledek vyšetření lze podat kdykoliv; ostatní stížnosti lze podat do 30 dnů 
od předmětné události. 

- pokud stížnost není řešena ihned, je termín na vyřízení stížnosti 30 kalendářních dnů; v tomto 
termínu oznámí odpovědný pracovník stěžovateli výsledek šetření.  

- v případě, že nelze v tomto termínu stížnost vyřešit, informuje stěžovatele o dosavadním 
postupu (např. znalecký posudek) s uvedením data konečného rozhodnutí. 

F.8 Vydávání potřeb laboratoří 
Oddělení patologie může poskytnout externím žadatelům o vyšetření zdarma vybavení k odběru 
biologického materiálu.  

Na požádání dodáme: 
 Fixační tekutinu – 10% formaldehyd, Finefix, Bouinovu tekutinu 
 Nádoby a zkumavky na materiál pro histologická a cytologická vyšetření. 
 Průvodní listy 

7. Dokumentace 
 Záznamy: 

KZ02_FO0012 Karta nápravného – preventivního opatření 
KZ03_FO0478 Záznam neshod pro diagnostický komplement 

 Související dokumentace: 
KZ03_SM0140 UL PAT Příjem materiálu 
KZ03_SM0145 UL PAT Provozní řád 
KZ03_ST1196 UL PAT SOP Sběr a odvoz tříděného odpadu, příprava odpadních nádob 
KZ04_SM0021 Nakládání s odpady v KZ 
KZ06_SM0005 Správa elektronických dat v KZ 
KZ11_SM0001 Přijímání a vyřizování stížností a ostatních podání v KZ 
KZ12_SM0003 Spisový a skartační řád KZ 
KZ06_SC0004 Zálohování programů patologií 

 Nahrazené dokumenty: 
KZ03_SM0142 UL PAT Laboratorní příručka PAT, verze 9 

8. List provedených změn a revizí 

Číslo 
změny 

Kapitola/ 
strana 

Stručné zdůvodnění obsahu změny 
Datum 

účinnosti 
Schválil 

1 B.2/3 Personální změny 10.10.2012 Prim. PAT UL 
2 B.6/4 Doplnění nového vybavení laboratoře 10.10.2012 Prim. PAT UL 
3 C.3.3/7 Přidání nové kapitoly 10.10.2012 Prim. PAT UL 
4 F.6/15 Úprava dob odezvy 10.10.2012 Prim. PAT UL 
5 Celý dokument Úprava terminologie názvu oddělení 13.11.2012 Prim. PAT UL 
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Číslo 
změny 

Kapitola/ 
strana 

Stručné zdůvodnění obsahu změny 
Datum 

účinnosti 
Schválil 

6 C.3.2/7 
Odstraněna doba od odběru cytol. materiálu po 
zpracování 

13.11.2012 Prim. PAT UL 

7. C.4/8 
Opraveno teplotní rozmezí pro skladování cytol. 
materiálu před dodáním do laboratoře 

13.11.2012 Prim. PAT UL 

8. C.8/9 Upravena doba dodání tělních tekutin do laboratoře 13.11.2012 Prim. PAT UL 
9. E.4/12 Doplnění kritérií pro výběr smluvní laboratoře 13.11.2012 Prim. PAT UL 

10. B.2/3 Úprava telefonního čísla 13.11.2012 Prim. PAT UL 

11. D.1/10 
Úprava systému vedení dokumentace u přijatých 
vzorků 

13.11.2012 Prim. PAT UL 

12. F.2/6 Úprava požadavků na výsledkový list 13.11.2012 Prim. PAT UL 

13 E.3/12 Úprava textu 13.11.2012 Prim. PAT UL 

14. F.2/13 
Doplnění „čas“ příjmu materiál do laboratoře, úprava dle 
požadavků normy ČSN ISO 15189 

13.11.2012 Prim. PAT UL 

15 5.2/4 Doplnění a úprava kontaktů 1.10.2013 Prim. PAT UL 
16 5.9.2./7 Doplnění textu 1.10.2013 Prim. PAT UL 
17 5.10/8 Doplnění textu o superstatimové vyšetření 1.10.2013 Prim. PAT UL 
18 E.4/12 Doplnění textu o novou smluvní laboratoř 1.10.2013 Prim. PAT UL 
19 6.3/15 Doplnění doby odezvy u superstatimového vyšetření 1.10.2013 Prim. PAT UL 
20 B.2/3 Úprava personálního obsazení laboratoře 15.11.2014 Prim. PAT UL 
21 Celý dokument Přeformátování z důvodu lepší přehlednosti 15.9.2015 Prim. PAT UL 
22 B.2/4 Úprava kontaktů na zaměstnance PAT UL 15.9.2015 Prim. PAT UL 
23 E.4/14 Doplnění seznamu smluvních laboratoří 15.9.2015 Prim. PAT UL 
24 3.2/9 Doplnění seznamu nabízených vyšetření 15.9.2015 Prim. PAT UL 
25 F.6/16 Úprava doby odezvy u větších resekátů 15.9.2015 Prim. PAT UL 
26 B.2/5 Úprava personálního obsazení a kontaktů 16.12.2016 Prim. PAT UL 

27 E.4/13 Aktualizace smluvních laboratoří 16.1.2017 Prim. PAT UL 

28 B.2/3 Úprava personálního obsazení a kontaktů 2.5.2018 Prim. PAT UL 

29 E.4/13 Aktualizace smluvních laboratoří 2.5.2018 Prim. PAT UL 

30 B.2/4 Úprava personálního obsazení a kontaktů 26.8.2019 Prim. PAT UL 

31 F.5/15 Doplnění specifikace změn v již uvolněných výsledcích 26.8.2019 Prim. PAT UL 

     

     

 


