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1. Účel 
Účelem dokumentu je popsat činnosti spojené s transportem biologického materiálu k vyšetření 
do toxikologické laboratoře Oddělení soudního lékařství a toxikologie Masarykovy nemocnice v Ústí 
nad Labem, o.z v Krajské zdravotní, a.s. 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 a zaměstnance KZ, a.s.  

3. Použité zkratky a pojmy 
SMK   systém managementu kvality 

Objednatel/odesílatel/zadavatel/klinik – lékař klinického pracoviště nebo jiná osoba (samoplátce, 
zaměstnavatel), která si vyžádala vyšetření v toxikologické laboratoři SOUDL  

Materiál   biologický materiál, u něhož je požadováno vyšetření 

SOUDL, SOUDL UL Oddělení soudního lékařství a toxikologie 

MNUL   Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. 

Žádanka  KZ03_FO0933 UL SOUDL Žádanka o toxikologické vyšetření 

4. Odpovědnosti a pravomoci 

Činnosti/ Funkce Zadavatel 
Laborantka, 

VŠ pracovník 
Svozová 

služba/sanitář 

Zajištění vhodných podmínek před transportem O - - 

Zajištění vhodných nádob pro transport O - - 

Odpovědnost za dodání u vzorků z MNUL – KZ a.s., 
Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z 

O - O 

Odpovědnost za dodání vzorků z externích pracovišť O - O 

Odpovědnost za dodání vzorků z externích pracovišť 
v případě, že není zajištěna svozová služba 

O - - 

Kontrola dodaných vzorků v toxikologické laboratoři 
SOUDL UL 

- O - 

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, pak odpovídá za její výsledek 

5. Popis 

5.1. Základní informace 
Toxikologická laboratoř SOUDL UL odběry biologického materiálu neprovádí. Žadatel si odběr 
biologického materiálu, materiál potřebný k odběru biologického materiálu a doručení biologického 
materiálu do laboratoře zajišťuje sám. 
Za dodržení podmínek preanalytické fáze (odběr biologického materiálu a jeho transport 
do laboratoře) odpovídá žadatel.  

 
Biologický materiál je do laboratoře dodáván z následujících zdrojů: 
 materiál z klinických pracovišť Masarykovy nemocnice, o.z. – dodání je zajištěno pracovníky 
 nemocnice (sanitáři) 
 materiál z klinických pracovišť Krajská zdravotní, a.s. – dodání je zajištěno svozem 
 materiál z pitevny – dodání je zajištěno pitevními sanitáři 
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 materiál od externích zdravotnických zařízení (zadavatelů) – dodání je zajištěno prostřednictvím 
 svozové služby či pracovníky externích pracovišť 
 materiál pro potřebu Policie ČR – biologický materiál dopravuje do laboratoře policejní kurýr či je 
 materiál dodán jiným způsobem dle individuální domluvy 

5.2. Podmínky pro transport 
Každý biologický materiál musí být před transportem uložen do transportního obalu odděleného 
od žádanky. 

5.2.1. Transport vzorků z klinických pracovišť MNÚL 

Transport vzorků je prováděn sanitáři MNÚL, vzorky jsou přenášeny v transportních obalech. 
Vzhledem ke způsobu přepravy a vzdálenosti nejsou z hlediska teploty kladeny žádné podmínky 
na tento typ přepravy. Vzorky je třeba neprodleně dopravit do laboratoře, aby nedošlo ke změnám 
stavu biologického materiálu (hniloba, rozklad a jiné). Pokud nelze vzorky neprodleně předat 
do laboratoře, musí být uloženy v nejlépe uzamčené chladničce při teplotě 2 – 8°C. 

Biologický materiál, který je požadován vyšetřit v režimu STATIM, je třeba do laboratoře doručit 
nejpozději do 1 hodiny po odběru! Pokud není tento čas dodržen, není biologický materiál vyšetřen 
v režimu STATIM.  

5.2.2. Transport vzorků z externích zdravotnických zařízení 

Transport vzorků z externích zdravotnických zařízení je zajišťován dopravní službou příslušných 
pracovišť vozem určeným pro transport vzorků biologického materiálu. Svoz vzorků zajišťují 
pracovníci, kteří jsou pro tento účel vyškoleni, a to zejména ve správné praxi při zacházení 
s biologickým materiálem a v zásadách biologické bezpečnosti při transportu biologického materiálu. 
Vzorky vyzvedávají na k tomuto účelu zvlášť vyčleněných místech v rámci externích zdravotnických 
zařízení, kde jsou zajištěny podmínky pro jejich uchovávání. Za zajištění těchto vyčleněných míst 
zodpovídá externí zdravotnické zařízení. V některých případech si transport vzorků zajišťují 
zaměstnanci externích pracovišť sami poučenou osobou. 
 
Toxikologická laboratoř SOUDL nevyžaduje žádné speciální podmínky při transportu biologického 
materiálu. 
 
Biologický materiál, který je požadován vyšetřit v režimu STATIM, je třeba do laboratoře doručit 
nejpozději do 2 hodin po odběru! Pokud není tento čas dodržen, není biologický materiál vyšetřen 
v režimu STATIM.  

5.3. Základní informace k bezpečnosti při transportu biologického 
materiálu 
Obecné zásady strategie bezpečnosti práce s biologickým materiálem jsou obsaženy ve vyhlášce 
Ministerstva zdravotnictví č. 306/2012 Sb., kterou se upravují podmínky předcházení vzniku a šíření 
infekčních onemocnění. 
Na základě této vyhlášky byly stanoveny zásady pro bezpečnost práce s biologickým materiálem: 

 každý vzorek biologického materiálu je nutné považovat za potencionálně infekční 
 biologický materiál je nutno ukládat do standardizovaných nádob a do dekontaminovatelných 

přepravek, s vyloučením rizika kontaminace žádanek  
 biologický materiál se transportuje tak, aby nedošlo k jeho znehodnocení fyzikálními vlivy 

a k ohrožení fyzických osob. 

5.4. Převzetí materiálu v toxikologické laboratoři SOUDL UL 
Probíhá dle směrnice KZ03_ST1600 UL SOUDL SOP Příjem biologického materiálu. Převzetí je 
stvrzeno parafou laborantky do karty vzorku, kterou ihned po převzetí biologického materiálu vytvoří, 
případně na Žádance. 

V případě neshody je postupováno dle KZ03_ST1602 UL SOUDL SOP Řešení neshod podle 
charakteru neshody a je proveden zápis do KZ03_FO0478 Záznam neshod pro diagnostický 
komplement. 
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6. Dokumentace 
 Související dokumentace 

KZ03_SM0233 UL SOUDL Laboratorní příručka 
KZ03_ST1600 UL SOUDL SOP Příjem biologického material  
KZ03_ST1602 UL SOUDL SOP Řešení neshod 

 Záznamy 
KZ03_FO0933 UL SOUDL Žádanka o toxikologické vyšetření 
KZ03_FO0478 Záznam neshod pro diagnostický komplement 

7. List provedených změn a revizí 

Číslo změny Kapitola/strana Stručné zdůvodnění obsahu změny 
Datum 

účinnosti 
Schválil 

1. Celý dokument Kontrola, drobné úpravy v textu 1.7.2015 VL SOUDL 
2. Celý dokument Kontrola, drobné úpravy v textu 15.12.2019 VL SOUDL 

     
     

 


