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Vyšetření: 

Pořadové 

číslo 

Přesný název  

postupu vyšetření 

Identifikace  

postupu vyšetření Předmět vyšetření  

802 - Lékařská mikrobiologie  

1. Stanovení mikrobiální 

citlivosti k antibiotikům  

diskovou difusní metodou, 

mikrodiluční metodou  

a E-testem 

SOP č. 1 Izolovaná mikrobiální kultura  

2. Mikrobiologické vyšetření 

výtěrů z HCD kultivační 

metodou 

SOP č. 2 Výtěry z horních cest 

dýchacích 

3. Mikrobiologické vyšetření 

hemokultur 

automatizovaným systémem 

BACTEC 

SOP č. 3 Krev 

4. Identifikace kmenů bakterií  

metodou kultivační, 

biochemickou,  

mikroskopickou   

a hmotnostní spektrometrií 

SOP č. 4 Izolovaná mikrobiální kultura 

5. Mikrobiologické vyšetření 

výtěrů a stěrů v transportním 

mediu kultivační  

a mikroskopickou metodou 

SOP č. 5 Výtěry z dutiny ústní, 

laryngu, tracheostomie, stěry 

z oka, ucha, kůže, ran, 

dekubitálních vředů,  kostí a 

měkkých tkání, stěry z kůže 

před odběrem hemokultury 

6. Mikrobiologické vyšetření 

cizorodých materiálů 

kultivační metodou  

a tekutých materiálů 

kultivační a mikroskopickou 

metodou 

SOP č. 6 Punktáty, exudáty, hnis, 

abscesy, centrální a periferní 

žilní katetry, kanyly, 

endocévky, močové katetry, 

IUD 

7. Mikrobiologické 

semikvantitativní vyšetření 

moče kultivační metodou  

SOP č. 7 Moč 

8. Mikrobiologické vyšetření  

materiálu z urogenitálního 

traktu kultivační  

a mikroskopickou metodou 

SOP č. 8 Výtěrový materiál z pochvy, 

děložního hrdla a uretry 

9. Mikrobiologické vyšetření 

výtěrů z rekta kultivační 

metodou 

SOP č. 9 Výtěrový materiál z rekta 
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Pořadové 

číslo 

Přesný název  

postupu vyšetření 

Identifikace  

postupu vyšetření Předmět vyšetření  

10. Screeningové vyšetření na 

průkaz Streptococcus 

agalactiae kultivační 

metodou 

SOP č. 10 Výtěrový materiál z pochvy 

11. Stanovení antigenu HIV p24 

a protilátek proti HIV1, 2 

chemiluminiscenčně  

[HIV1, 2-Ab/Ag] 

SOP č. 11 Sérum, plazma 

12. Stanovení celkových 

protilátek proti Treponema 

pallidum 

chemiluminiscenčně  

[T. pallidum Ab] 

SOP č. 12 Sérum, plazma 

13. Mikrobiologické vyšetření  

materiálů z dolních cest 

dýchacích kultivační  

a mikroskopickou metodou 

SOP č. 13 Sputum, endotracheální 

aspirát, BAL 

V závorkách […] jsou uvedeny názvy vyšetření dle názvu na výsledkových listech. 

 

 

 

Vysvětlivky a zkratky: 

BAL  Bronchoalveolární laváž 

HCD  Horní cesty dýchací 

IUD  Nitroděložní tělísko 

SOP Standardní operační postup 

 


