Příloha je nedílnou součástí
osvědčení o akreditaci č.: 622/2019 ze dne: 28. 11. 2019
Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO 15189:2013:
Nemocnice Písek, a.s.
Oddělení klinické mikrobiologie
Karla Čapka 589, 397 01 Písek
Vyšetření:
Pořadové
číslo

Přesný název
postupu vyšetření

Identifikace
postupu vyšetření

Předmět vyšetření

802 - Lékařská mikrobiologie

1.

2.
3.

4.

5.

6.
7.

8.

Diagnostika infekcí CNS
bakteriálního původu
metodou kultivační a
mikroskopickou
Mikrobiologické kultivační
vyšetření moče
Diagnostika infekcí
gastrointestinálního traktu
bakteriálního původu
metodou kultivační
Infekce krevního řečiště –
vyšetření automatickým
hemokultivačním
analyzátorem
Diagnostika infekcí kůže,
podkoží, měkkých tkání,
pohybového aparátu,
hluboké systémové infekce
nitrohrudních a
nitrobřišních orgánů
bakteriálního původu
mikroskopicky a
kultivačně
Mikroskopické vyšetření
na enterobiozu
Parazitologické vyšetření
koncentrační flotační
metodou dle Fausta
Diagnostika toxoplazmózy
metodou ELISA a
komplement fixační reakce
[Toxoplasma gondii IgA,
Toxoplasma gondii
IgM,Toxoplasma gondii
IgG, Toxoplasma gondii
KFR]

SOPV-MIKRO-004

Mozkomíšní mok

SOPV-MIKRO-006

Moč, uricult

SOPV-MIKRO-007

Stolice, výtěr z recta

SOPV-MIKRO-008

Krev

SOPV-MIKRO-045

Stěr z ran a ložisek, obsah
primárně sterilních a
patologických dutin, hnis,
punktát, tkáň

SOPV-MIKRO-082

Perianální otisk

SOPV-MIKRO-085

Stolice

SOPV-MIKRO-097

Krev, sérum
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9.

10.

11.

12.

Přesný název
postupu vyšetření

Identifikace
postupu vyšetření

Diagnostika syfilis,
hemaglutinací (TPHA)
flokulační metodou (RRR)
a metodou ELISA
[TPHA, RRR,
Lues ELISA]
Mikrobiologické kultivační
vyšetření výtěrů z krku,
nosu, hrtanu a nosohltanu,
tonsil a laryngu
Stanovení citlivosti
bakterií k antimikrobním
látkám kvalitativní,
kvantitativní metodou
Identifikace a typizace
izolovaných bakteriálních
kmenů metodou
mikroskopickou,
kultivační, biochemickou
a aglutinační

Předmět vyšetření

SOPV-MIKRO-098

Krev, sérum

SOPV-MIKRO-001

Výtěr z krku, nosu, hrtanu
a nosohltanu, tonsil a
laryngu

SOPV-MIKRO-009

Kultura bakteriálního
kmene

SOPV-MIKRO-010

Čistá aerobní
mikroaerofilní a anaerobní
kultura bakteriálního
kmene

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