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Pracoviště zdravotnické laboratoře: 

1. Oddělení klinické biochemie a hematologie Otakara Kubína 179, 680 01 Boskovice 

2. Mikrobiologické oddělení   Otakara Kubína 179, 680 01 Boskovice 

3. Oddělení patologie  Otakara Kubína 179, 680 01 Boskovice 

 

1. Oddělení klinické biochemie a hematologie 

Vyšetření: 

Pořadové 

číslo 

Přesný název  

postupu vyšetření 

Identifikace  

postupu vyšetření Předmět vyšetření  

222 - Transfuzní lékařství 

1. 

Stanovení ABO a antigenu  D 

(RhD) metodou aglutinační 

ve zkumavkách  

[Krevní skupina],  

[Krevní skupina nov.] 

OKH-SOP-imhem-obec-07 Plná krev 

2. 

Test kompatibility 

transfuzního přípravku 

metodou sloupcové 

aglutinace na gelových 

kartách BioRad [Kříž.pokus] 

OKH-SOP-imhem-obec-09 Plná krev 

3. 

Screening antierytrocytárních 

protilátek metodu sloupcové 

aglutinace na gelových 

kartách BioRad 

[Screening protilátek] 

OKH-SOP-imhem-obec-08 Plná krev 

4. 

Přímý antiglobulinový test 

metodou sloupcové 

aglutinace na gelových 

kartách  BioRad 

[Přímý antiglob.test] 

OKH-SOP-imhem-obec-05 Plná krev 

5. 

Stanovení ABO a antigenu  D 

(RhD) metodou sloupcové 

aglutinace na gelových 

kartách BioRad  

[Krevní skupina],  

[Krevní skupina nov.] 

OKH-SOP-imhem-obec-10 Plná krev 

801 - Klinická biochemie 

1. 

Stanovení molární 

koncentrace sodíkových 

iontů metodou ISE [Natrium] 

OKB-SOP-DIM-01 Sérum 

 

2. 

Stanovení molární 

koncentrace draslíkových 

iontů metodou ISE [Kalium] 

OKB-SOP-DIM-02 Sérum 
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Pořadové 

číslo 

Přesný název  

postupu vyšetření 

Identifikace  

postupu vyšetření Předmět vyšetření  

3. 

Stanovení katalytické 

koncentrace ALT 

fotometricky metodou IFCC 

[ALT] 

OKB-SOP-DIM-03 Sérum 

4. 

Stanovení katalytické 

koncentrace AST 

fotometricky metodou IFCC 

[AST] 

OKB-SOP-DIM-04 Sérum 

5. 

Stanovení katalytické 

koncentrace GGT 

fotometricky metodou IFCC 

[GGT] 

OKB-SOP-DIM-05 Sérum 

6. 

Stanovení molární 

koncentrace glukózy 

enzymovou metodou 

fotometricky 

[Glukóza] 

OKB-SOP-DIM-06 Sérum 

7. 

Stanovení molární 

koncentrace močoviny 

enzymovou metodou  

[Urea] 

OKB-SOP-DIM-07 Sérum 

8. 

Stanovení molární 

koncentrace triacylglycerolů 

fotometricky  

[Triacylglyceroly] 

OKB-SOP-DIM-08 Sérum 

9. 

Stanovení hmotnostní 

koncentrace celkové 

bílkoviny fotometricky  

[Celk.bílkovina] 

OKB-SOP-DIM-09 Sérum 

10. 

Stanovení hmotnostní 

koncentrace albuminu 

fotometricky  

[Albumin] 

OKB-SOP-DIM-10 Sérum 

 

813 - Laboratoř alergologická a imunologická 

1. 

Stanovení hmotnostní 

koncentrace C-reaktivního 

proteinu (CRP) 

imunonefelometricky  

[CRP] 

OKB-SOP-DIM-11 Sérum 
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Pořadové 

číslo 

Přesný název  

postupu vyšetření 

Identifikace  

postupu vyšetření Předmět vyšetření  

818 - Laboratoř hematologická 

1. 

Stanovení parametrů 

krevního obrazu na 

analyzátoru  

Sysmex XN 1000 

[Leukocyty], [Erytrocyty],  

[Hemoglobin], [Hematokrit], 

[Objem ERY MCV],  

[Hgb v ERY MCH],  

[Hgb konc. MCHC],  

[Trombocyty], [RDW-CV], 

[MPV] 

OKH-SOP-hem-23 Plná krev 

2. 

Stanovení parametrů 

krevního obrazu na 

analyzátoru Sysmex XN 550 

[Leukocyty], [Erytrocyty],  

[Hemoglobin], [Hematokrit], 

[Objem ERY MCV],  

[Hgb v ERY MCH],  

[Hgb konc. MCHC],  

[Trombocyty], [RDW-CV], 

[MPV] 

OKH-SOP-hem-23 Plná krev 

3. 

Stanovení diferenciálního 

rozpočtu leukocytů na 

automatu  Sysmex XN 1000 

[Neutro %], [LYMFO %], 

[MONO %], [Eo %],  

[Baso %],  

[Neutro absol. počet], 

[LYMFO absol. počet], 

[MONO absol. počet],  

[Eo absol. počet],  

[Baso absol. počet]   

OKH-SOP-hem-25 Plná krev 
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Pořadové 

číslo 

Přesný název  

postupu vyšetření 

Identifikace  

postupu vyšetření Předmět vyšetření  

4. 

Stanovení diferenciálního 

rozpočtu leukocytů na 

automatu  Sysmex XN 550 

[Neutro %], [LYMFO %], 

[MONO %], [Eo %],  

[Baso %],  

[Neutro absol. počet], 

[LYMFO absol. počet], 

[MONO absol. počet], 

[Eo absol. počet],  

[Baso absol. počet]   

OKH-SOP-hem-25 Plná krev 

5. 

Stanovení retikulocytů na 

analyzátoru Sysmex XN 

1000 

[Retikulocyty],  

[Retikulocyty absol.]   

OKH-SOP-hem-26 Plná krev 

6. 

Stanovení diferenciálního 

rozpočtu leukocytů v nátěru 

periferní krve mikroskopicky 

manuálně (po manuálním 

nátěru May- Grünwald-

Giemsa )  

[Hodnocení nátěru periferní 

krve – diferenciální rozpočet] 

OKH-SOP-hem-14 Plná krev 

7. 

Stanovení protrombinového 

testu na analyzátoru STA 

Compac t MAX, mechanický 

princip 

[PT-ratio], [PT-INR] 

OKH-SOP-koag-22 Plazma 

8. 

Stanovení aktivovaného 

parciálního 

tromboplastinového testu na 

analyzátoru STA Compact 

MAX, mechanický princip 

[APTT],[Ratio APTT] 

OKH-SOP-koag-01 Plazma 

9. 

Stanovení hmotnostní 

koncentrace fibrinogenu na  

analyzátoru STA Compact 

MAX, mechanický princip 

[Fibrinogen] 

OKH-SOP-koag-10 Plazma 

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

Vyšetření: 

Pořadové 

číslo 

Přesný název  

postupu vyšetření 

Identifikace  

postupu vyšetření Předmět vyšetření  

802 - Lékařská mikrobiologie  

1. 

Diagnostika infekcí 

gastrointestinálního traktu 

metodou kultivační  

a imunochromatografickou 

MIK-SOP-003 Výtěr z rekta, stolice. 

2. 

Diagnostika infekcí 

močových cest bakteriálního 

původu mikroskopicky  

a semikvantitativní kultivační 

metodou 

MIK-SOP-012 Moč střední proud, moč 

cévkovaná, moč 

z permanentního katétru, 

Uricult 

3. 

Diagnostika infekcí horních 

cest dýchacích bakteriálního 

původu metodou kultivační 

MIK-SOP-011 Výtěr z horních cest 

dýchacích (krk, nos, dutina 

ústní, nosohltan, tonzily, 

hltan, hrtan) 

4. 

Diagnostika infekcí dolních 

cest dýchacích bakteriálního 

původu mikroskopicky, 

semikvantitativní kultivační  

a imunochromatografickou 

metodou 

MIK-SOP-002 Sputum, endotracheální 

aspirát, bronchiální aspirát, 

bronchoalveolární laváž, 

výplach; moč 

5. 

Diagnostika infekcí CNS 

bakteriálního původu 

metodou mikroskopickou, 

kultivační a koaglutinací 

bakteriálních antigenů  

MIK-SOP-007 Likvor 

6. 

Diagnostika infekcí krevního 

řečiště metodou 

mikroskopickou a kultivační 

v automatizovaném 

hemokultivačním systému 

MIK-SOP-006 Krev  

7. 

Základní mikrobiologické 

vyšetření intravaskulárních 

kanyl a souvisejících vzorků 

z primárně kultivačně 

negativních lokalit 

semikvantitativní kultivační 

metodou 

MIK-SOP-005 Cizorodý materiál – katétr, 

kanyla, cévka, shunt, drén 
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Pořadové 

číslo 

Přesný název  

postupu vyšetření 

Identifikace  

postupu vyšetření Předmět vyšetření  

8. 

Základní mikrobiologické 

vyšetření abscesů, hlubokých 

ranných infekcí a materiálů 

z normálně sterilních lokalit 

metodou mikroskopickou a 

kultivační 

MIK-SOP-001 Hnis z abscesu, výtěr 

z abscesu, exsudát z rány, 

výtěr hnisu z hlubokého 

ložiska, ascites, bursa, 

furunkl, výpotek, sekret, žluč 

a další přidružené materiály 

z primárně sterilních dutin, 

hlubokých ranných infekcí 

9. 

Základní mikrobiologické 

vyšetření výtěrů a stěrů 

z míst osídlených rezidentní 

mikroflórou metodou 

kultivační 

MIK-SOP-010 Stěry a výtěry z kůže, ran, 

zvukovodu, spojivky, oka, 

bércových vředů, dekubitů, 

píštělí, defektů 

10. 

Mikrobiologické vyšetření 

vzorků z genitálního traktu  

a přidružených vzorků 

metodou mikroskopickou  

a kultivační 

MIK-SOP-009 Výtěr z vagíny, cervixu, 

stěr/výtěr z uretry, vulvy, 

penisu, sekret z Bartoliniho 

žlázy, tekutina z adnex, 

sperma 

11. 
Mikrobiologické vyšetření 

citlivosti mikroorganismů  

k antimikrobním látkám 

MIK-SOP-008 Izolovaný kmen 

12. 

Identifikace lékařsky 

významných mikroorganismů 

pomocí orientačních  

a komerčních 

fenotypových metod 

MIK-SOP-004 Izolovaný kmen 

13. 
Parazitologické vyšetření 

stolice 

MIK-SOP-013 Stolice, lepex 

14. 

Mikroskopické vyšetření 

materiálu z urogenitálního 

traktu 

MIK-SOP-027 Nátěr z pochvy, uretry na 

sklíčku 

15. 

Sérologická diagnostika 

onemocnění vyvolaných 

virem HIV metodou CMIA 

[HIV Ag/Ab Combo] 

MIK-SOP-019 Sérum 

16. 

Sérologická diagnostika 

onemocnění vyvolaných 

virem hepatitidy A metodou 

CMIA 

[anti HAV IgG, anti HAV 

IgM] 

MIK-SOP-016 Sérum 
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Pořadové 

číslo 

Přesný název  

postupu vyšetření 

Identifikace  

postupu vyšetření Předmět vyšetření  

17. 

Sérologická diagnostika 

onemocnění vyvolaných 

virem hepatitidy B metodou 

CMIA 

[HBsAg, HBeAg, anti HBc 

total, anti HBc IgM, anti 

HBe, anti HBs kvantitativní] 

MIK-SOP-017 Sérum 

18. 

Sérologická diagnostika 

onemocnění vyvolaných 

virem hepatitidy C metodou 

CMIA 

[anti HCV] 

MIK-SOP-018 Sérum 

19. 

Sérologická diagnostika 

onemocnění vyvolaných 

borreliemi metodou ELISA  

a westernblot 

[Borrelia recombinant IgG, 

Borrelia recombinant IgM, 

Borrelia recombinant IgG 

WB, Borrelia recombinant 

IgM WB] 

MIK-SOP-020 Sérum/Likvor/Punktát 

20. 

Sérologická diagnostika 

onemocnění vyvolaných 

CMV 

[CMV IgG, CMV IgM] 

MIK-SOP-015 Sérum 

21. 

Detekce SARS-CoV-2 

pomocí RT-PCR 

v uzavřeném automatickém 

systému GeneXpert 

MIK-SOP-028 Výtěr z nosohltanu 

22. 

Diagnostika 

pseudomembranózní 

enterokolitidy metodou 

imunochromatografickou  

a kultivační 

MIK-SOP-029 Stolice 

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

Laboratoř uplatňuje flexibilní přístup k rozsahu akreditace upřesněný v dodatku. Aktuální seznam 

činností prováděných v rámci flexibilního rozsahu má laboratoř k dispozici na webových stránkách 

laboratoře https://www.nembce.cz/patologicko-anatomicke. 

 

Vyšetření: 

Pořadové 

číslo 

Přesný název  

postupu vyšetření 

Identifikace  

postupu vyšetření Předmět vyšetření  

823 - Laboratoř patologie 

1. Histologická vyšetření tkání PAT-SOP-01 Tkáně 

2. Peroperační vyšetření PAT-SOP-02 Tkáně 

3. 

Cytologická vyšetření PAT-SOP-03 Buňky z punkce tkání, tělních 

tekutin a obsahu 

patologických dutin  

4. 
Imunohistochemická 

vyšetření * 

PAT-SOP-04 Tkáně a buňky 

 

Dodatek: 

Flexibilní rozsah akreditace 

Pořadová čísla postupů vyšetření 

4 

Laboratoř může modifikovat v dodatku uvedené postupy vyšetření v dané oblasti akreditace při zachování principu měření. 

U vyšetření v dodatku neuvedených nemůže laboratoř uplatňovat flexibilní přístup k rozsahu akreditace 
 

* Seznam prokazovaných protilátek 

CD3 CK20 

CEA CK7 

Ki-67 Podoplanin (D2-40) 

S100 Melanosome (HMB-45) 

CKHMW CD20 

Vimentin Estrogen Receptor α 

CD34 Chromogranin A 

Smooth Muscle Actin p53 

Cytokeratin (AE1/AE3) p63 

P16 - 

 

https://www.nembce.cz/patologicko-anatomicke

