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Vážené kolegyně a kolegové,  
Vážení spoluobčané, 
 
 
dostává se Vám do rukou příručka  Oddělení laboratorní mikrobiologie Nemoc-
nice Břeclav, příspěvkové organizace, která uvádí důležité informace pro spo-
lupracující zdravotnická zařízení, pro pacienty a pro všechny, kteří se zajímají o 
naši práci. 
 
Laboratorní vyšetření  je proces zahrnující  část preanalytickou (příprava paci-
enta, odběr biologického materiálu, doprava vzorků do laboratoře a správné 
uchovávání vzorků do doby vlastní analýzy), analytickou (vlastní analýza a vý-
počty) a postanalytickou  (interpretace výsledků a jejich bezchybné doručení 
zadavateli). 
 
 Při interpretaci je nutné si uvědomit, že získaný výsledek je závislý na celé řa-
dě interindividuálních faktorů. Při interpretaci získaných výsledků je nezbytný 
komplexní přístup, včetně posouzení celkového stavu pacienta a důkladně 
odebrané anamnézy. Nezanedbatelné je i posuzování dynamiky hodnocených 
laboratorních vyšetření. 
 
Komplexnost poskytovaných laboratorních služeb s sebou nese velmi přísné 
požadavky na vysokou profesionální erudici všech našich pracovníků  i na vy-
bavení pracoviště moderními technologiemi. 
 
V posledních letech je kladen velký důraz na kvalitu a komplexnost poskytova-
ných laboratorních  služeb. Jedním z prostředků, jak tohoto cíle dosáhnout, je  
zlepšování systému kvality podle normy ISO EN ČSN 15 189, která  je  určena 
speciálně pro laboratorní provozy .  

 
Věříme, že uvedené údaje usnadní spolupráci mezi laboratořemi a klinickými 
pracovišti a zlepší orientaci nezdravotnické veřejnosti v laboratorní problema-
tice. 
   
Uvítáme jakékoliv připomínky a podněty  k naší práci. 
Můžete nám je  sdělit  telefonicky, pomocí uvedených e-mail adres nebo osob-
ně v laboratoři. 
 
 
 
Těšíme se na spolupráci s Vámi 
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1. Úvod 
 
V Laboratorní příručce kvality (LPK)  je popsán systém kvality zavedený a 
uplatňovaný na Oddělení laboratorní mikrobiologie, která je součástí Nemocni-
ce Břeclav, příspěvkové organizace. Zároveň je popsán způsob naplnění poža-
davků kladených na laboratoř z hlediska zajištění její způsobilosti tak, aby 
mohla být prováděna vyšetření v oblasti služeb, které splňují potřeby pacientů 
a všech klinických pracovníků odpovědných za péči o pacienty.  
  

1. Tato příručka kvality (dále jen LPK) je zpracována na základě požadavků normy ČSN EN 
ISO 15189:2013 Pro usnadnění orientace v této příručce bylo dodrženo uspořádání jed-
notlivých kapitol v souladu s touto normou.  

 
2. LPK byla vypracovaná podle ČSN EN ISO 10013 (Směrnice pro vypracování příruček 

kvality) na základě normy ČSN EN ISO 15189:2013 a metodického pokynu ČIA MPA 10-
02-13 v platném znění. Přihlédnuto bylo též k dalším dokumentům Evropské akreditace 
vydaných ČIA , např. MPA 30-02-13 Návaznost  měřidel a výsledků měření. 

 
3. V této LPK je popsán soubor opatření, jejichž cílem je zajistit podmínky pro správné a 

kontrolované používání zkušebních metod a dalších uplatňovaných postupů .  
 
4. Popsaný systém zahrnuje organizační strukturu, postupy, procesy a zdroje potřebné pro 

řízení kvality laboratorní činnosti ve smyslu ČSN EN ISO 15189, definuje úkoly, kompe-
tence a odpovědnosti jednotlivých pracovníků laboratoře, slouží jako dokumentace sys-
tému kvality pro zajištění kvality prováděných vyšetření i jako informace o systému kvality 
pro Český institut pro akreditaci, o.p.s. a pro zákazníky.  

 
5. Ustanovení LPK jsou závazná pro všechny pracovníky Oddělení laboratorní mikrobiolo-

gie 
 
6. Za její aktuálnost, kompletnost a kontrolu odpovídá manažer kvality. Za její dostupnost 

všem pracovníkům odpovídá vedoucí laborantka Oddělení laboratorní mikrobiologie, kte-
rá rovněž seznamuje pracovníky s jejím obsahem a změnami. Ti jsou povinni se LPK  při 
své činnosti řídit a neprodleně informovat vedení laboratoře o skutečnostech, které jim v 
tom brání nebo jsou s ustanoveními LPK v rozporu.  
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2 Terminologie, definice  
 
2.1 Definice základních termínů  
 
Akreditace 
Akreditovaná laboratoř 

Postup,jímž autoritativní orgán uděluje formální uznání, že organi-
zace je způsobilá k výkonu určitých činností. 
Zkušební laboratoř, které byla udělena akreditace 

Automatizovaný výběr a uvádění 
výsledků 

Proces, ve kterém jsou výsledky laboratorního vyšetření pacienta 
zasílány do LIS, porovnávány s kriterii přijatelnosti definovanými 
laboratoří a pokud splňují tato definovaná kriteria, jsou automatic-
ky zařazeny do struktury výstupní zprávy o pacientovi bez jakého-
koliv dalšího zásahu..  

Biologický referenční interval 
Referenční interval 

Specifikovaný interval rozložení hodnot převzatý z biologického 
referenčního základního souboru 

Cíl kvality Něco, oč se usiluje či na co se někdo zaměřuje ve vztahu ke kvali-
tě. 

Doba odezvy Čas, který uplyne mezi dvěma specifikovanými body v procesech 
před laboratorním vyšetřením, při vyšetření a po vyšetření. 

Dokumentovaný postup Specifikovaný způsob provádění činnosti nebo procesu, který je 
dokumentován, zaveden a udržován. 

Instrukce 
Předepisují způsob a techniku provádění určitých konkrétních 
činností, které jsou detailně popisované.Jsou závazné pro pra-
covníky na pracovištích pro něž jsou určeny. 

Laboratorní informační systém 
(LIS, NIS, TIS)  

Počítačový systém určený pro řízení, evidenci a vyhodnocování 
laboratorní práce.  

EHK  
Externí hodnocení kvality 

Kontrola výsledků měření nebo pozorování prováděných na urči-
tém místě pomocí porovnání s výsledky získanými na jiných mís-
tech pomocí stejných materiálů distribuovaných externí organiza-
cí. Tato organizace též provádí statistickou analýzu dat.  

Kontrolní vzorek    Vzorek obsahující analyty, které pocházejí z jiného zdroje než 
analyty použité pro přípravu kalibračního standardu a jejichž kon-
centrace odpovídají běžným koncentracím analytů ve vzorku.  

Kvalita  Stupeň plnění požadavků souborem inherentních charakteristik. 

Návaznost  Vlastnost výsledku měření nebo hodnoty etalonu, kterou je určen 
vztah k 
uvedeným referencím zpravidla národním nebo mezinárodním 
etalonům 
přes nepřerušený řetězec porovnávání, jejichž nejistoty jsou uve-
deny (ČSN 
01 0115). 

Nejistota měření    
 

Představuje odhad té části vyjádřených výsledků měření, která 
charakterizuje rozmezí hodnot, v němž leží skutečná hodnota 
měřené veličiny.   

Neshoda Nesplnění požadavku..  

Plány Podrobné plánování činností . Jsou závazné pro pracovníky na 
pracovištích pro něž jsou určeny. 

Podmínky opakovatelnosti  Podmínky, kdy navzájem nezávislé výsledky zkoušek se získají 
opakovaným 
použitím téže zkušební metody na identickém materiálu, v téže 
laboratoři, 
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týmž pracovníkem za použití týchž přístrojů a zařízení během 
krátkého 
časového období. 

Podmínky reprodukovatelnosti  Podmínky, kdy navzájem nezávislé výsledky zkoušek se získají 
opakovaným 
použitím téže zkušební metody na identickém materiálu, v téže 
laboratoři, 
různými pracovníky za použití týchž přístrojů a zařízení během 
dlouhodobého 
časového období. 

Politika kvality Celkové záměry a zaměření laboratoře ve vztahu ke kvalitě, ofici-
álně vyjádřené vrcholovým vedením laboratoře 

Postupy  Předepisují způsob a techniku provádění určitých konkrétních 
činností, které jsou co nejdetailněji popisované (např. standardní 
operační postupy, kontrolní postupy, apod.). Jsou závazné pro 
pracovníky na pracovištích pro něž jsou určeny.  

Primární vzorek Diskrétní část tekutiny, dechu, vlasů nebo tkáně odebraná pro 
laboratorní 
vyšetření, studii nebo analýzu jedné nebo více veličin nebo vlast-
ností, o 
které lze předpokládat, že reprezentuje celek. 

 

Proces 
 

Soubor vzájemně souvisejících nebo vzájemně působících čin-
ností, které 
přeměňují vstupy na výstupy 
  

Procesy předcházející laboratorní-
mu 
vyšetření 
Preanalytická fáze 

Procesy začínající v chronologickém pořadí, požadavkem lékaře 
zahrnující 
žádost o laboratorní vyšetření, přípravu a identifikaci pacienta, 
odběr primárního 
vzorku (vzorků), jeho transport do laboratoře a v rámci laboratoře 
a končící zahájením postupu analytického vyšetření. 

Procesy následující po laborator-
ním 
vyšetření 
Postanalytická fáze 

Procesy, které následují po laboratorním vyšetření, zahrnující 
přezkoumání 
výsledků, uchování a skladování klinického materiálu, likvidaci 
vzorku (a 
odpadů) a úpravy formátu, uvolňování, sdělování a uchování vý-
sledků 
laboratorního vyšetření. 

Řády Organizační dokumenty přesně popisující strukturu činností a 
vztahů. Jsou závazné pro pracovníky na pracovištích pro něž jsou 
určeny. 

Řízená dokumentace  Schválená dokumentace, která je vedena neustále v aktuálním 
stavu tak, aby se zabránilo použití neplatných nebo neaktuálních 
dokumentů.  

Směrnice  Jsou celoústavní organizační normy. Jsou závazné pro všechny 
pracovníky, 
kteří zabezpečují činnosti popsané ve směrnici. Jsou vydávané 
vedením 
nemocnice. 
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Směrodatná odchylka  Parametr charakterizující rozptýlení rozdělení výsledků laborator-
ních zkoušek.  

Směrodatná odchylka opakovatel-
nosti  

Směrodatná odchylka výsledků zkoušek prováděných za podmí-
nek opakovatelnosti.  

Smluvní laboratoř Externí laboratoř, do níž se zasílá vzorek k laboratornímu vyšetře-
ní. 

 

Validace Potvrzení prostřednictvím poskytnutí objektivních důkazů, že po-
žadavky na 
specifické zamýšlené použití nebo specifickou aplikaci byly splně-
ny. 

Varovný interval, kritický interval Interval výsledků laboratorního vyšetření mající za následek varo-
vání o kritické hodnotě zkoušky, která signalizuje bezprostřední 
riziko poškození 
nebo smrt pacienta. 

Vedoucí laboratoře  
Vedoucí odd. 

Osoba (osoby), která je za laboratoř zodpovědná a má v ní po-
třebné pravomoci. 

Vedení laboratoře Osoba (osoby), která vede a řídí činnosti laboratoře. 

Verifikace 
ověřování 

Potvrzení prostřednictvím poskytnutí objektivních důkazů, že spe-
cifikované požadavky byly splněny. 

Vzorek Jedna nebo více částí odebraných z primárního vzorku. 

Zabezpečování kvality  Všechny plánované a systematické činnosti realizované v rámci 
systému kvality a podle potřeby prokazované, aby se poskytla 
přiměřená důvěra, že entita splní požadavky na kvalitu.  

 
 
ČSN EN ISO 15 189 v textu znamená ČSN EN ISO 15 189:2013   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Seznam zkratek  
 
AL  Akreditovaná laboratoř  
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BOZP, 
PO  Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, požární ochrana 

ČIA  Český institut pro akreditaci, o.p.s.  

ČMI  Český metrologický institut  

EA  Evropská akreditace  

E  Označení pro elektronicky vedenou dokumentaci  

EHK  Externí hodnocení kvality v oblasti klinických metod  

EISOD Elektronický systém řízené dokumentace 

IA  Interní auditor  

IMS Integrovaný manažerský systém  

INST-xx Instrukce 

ISO  Mezinárodní norma vydaná Mezinárodní organizací pro akreditaci  

L  Laborantka  

LIS Laboratorní informační systém 

LPK Laboratorní příručka kvality 

MIMS Manažer kvality (ISO 15189) a současně manažer integrovaného manažerského systému 
 

MPA  Metodický pokyn pro akreditaci  

MZ ČR  Ministerstvo zdravotnictví České republiky  

NIS Nemocniční informační systém  

NRL  Národní referenční laboratoř  

OLM Oddělení laboratorní mikrobiologie 

ONIT Oddělení nemocničních informačních technologií 

OZT Oddělení zdravotnické techniky 

P-xx Plány 

p.o. Příspěvková organizace 

PC  Personal Computer (zde odpovídající znalost práce na osobním počítači)  

PK Příručka kvality 

RM  Referenční materiál  

Ř-xx Řády 

SM-xx Směrnice 

SK Systém kvality 

SOP-xx  Standardní operační postup  
SZŠ  Střední zdravotní škola 

T  Technik  

TAT  Turn-Around-Time (čas od přijetí vzorku k vydání výsledku)  = doba odezvy 

VED  Vedoucí laboratoře  

VL Vedoucí laborantka  
ÚL Úseková laborantka 
VŠ  Vysokoškolské vzdělání  

ZP  Zdravotní pojišťovna  
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ZVED Zástupce vedoucího laboratoře  

ZVL Zástupce vedoucí laborantky  

ZZ  Zdravotnické zařízení  
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4 Požadavky na management 
 
4.1 Odpovědnost organizace a managementu 
 
DEKLARACE PRACOVNÍKŮ LABORATOŘE K CÍLŮM SYSTÉMU MANAGE-
MENTU KVALITY 
 
1. Naším prvořadým cílem je poskytovat kvalitní služby v oblasti laboratorní mikrobiologie  
přispívající k určení diagnózy, popř. k upřesnění diagnózy vyšetřovaných pacientů. Tyto in-
formace jsou získávány na základě kvalitního provádění analýz biologických vzorků odebra-
ných pacientům a dodaných za tímto účelem do laboratoře. 
 
2. Vedení laboratoře prohlašuje, že primární snahou je zajistit standard poskytovaných slu-
žeb, který je dán především maximální spolehlivostí výsledků prováděných analýz a použí-
váním soudobých vyšetřovacích metod, které jsou v maximálním souladu s klinickými potře-
bami. 
 
3. Cíle systému managementu kvality, ke kterým se hlásíme jsou následující: 
 

� Dodržování správné realizace preanalytické fáze celého procesu, tj. přezkoumání 
kvality dodaných vzorků, jejich dokonalé identifikace, vhodné přepravy a přípravy 
analytických vzorků v zájmu dodržení standardní kvality zkoušek realizovaných v la-
boratoři. 

� Zajišťování vysoké úrovně spolehlivosti analytické práce. 
� V souladu s analytickými a ekonomickými možnostmi usilovat o neustálé zkracování 

času od přijetí vzorku do vydání výsledku. 
� Zlepšování srozumitelnosti a přehlednosti úrovně nálezů vydávaných laboratoří tak, 

aby poskytované informace mohly být maximálně využitelné, rozšiřování možností 
sdělování výsledků elektronickou cestou.  

� Zkvalitňování oboustranné komunikace s lékaři zvyšující spolehlivost interpretace vý-
sledků, logicky a integrálně začleněné do posouzení stavu pacienta, prohlubování 
vědomostí lékařů o možnostech používaných laboratorních metod, o zdrojích neoče-
kávaných problémů a chyb. 

� Vzhledem k potenciální rizikovosti práce při zpracování biologických materiálů musí 
být při veškeré činnosti v laboratoři věnována patřičná pozornost dodržování bezpeč-
nost práce a ochraně životního prostředí. 

 
4. Všichni pracovníci deklarují, že se budou průběžně seznamovat s dokumentací kvality a 
průběžně budou přijímat všechny relevantní předpisy a postupy. 
 
5. Všichni pracovníci se zavazují k dodržování zásad správné laboratorní praxe na vysoce 
profesionální úrovni včetně zachovávání mlčenlivosti , kvality prováděných vyšetření a shody 
se systémem managementu kvality. 
 
6. Vedení laboratoře se zavazuje k plnění požadavků normy ČSN EN ISO 15189:2013. 
 
Toto prohlášení bylo vydáno rovněž samostatně a je zveřejněno na informačním pane-
lu v laboratoři. 
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       4.1.1 Organizační struktura Nemocnice Břeclav, p.o. 
   

            
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ŘEDITEL 

Organizační 
řízení 

NÁMĚSTEK LPP NÁM.ĚSTKYNĚ 
 OŠETŘOVATELSKÉ 

PÉČE 

Odd. informací 
 

EKONOMICKÝ NÁMĚSTEK 

Nutriční 
terapeutka 

Finanční účtárna 

HOSPODÁŘSKO-TECHNICKÝ ÚSEK. 

OTEH 

ODD. SPRÁVY 

Metodické vedení 

Sanitáři 

Metodické vedení 
 

Ekonomické řízení 
 

Metodické  řízení HTS 
 

Pracovník odpovědný za DRG 

Pracovník odp. za lékovou politiku 
 

Ústavní hygienik 

LSPP D; LSPPS; LSPPDD 
 

UROLOGICKÉ ODD. 
 

OROTOPEDICKÉ ODD. 

CHIRURGICKÉ ODD. 

INTERNÍ ODD. 
 

FYZAITRICKO-REHABILITAČNÍ ODD. 
 

GYNEKOLOGICKO-PORODNÍ ODD. 
 

ORL ODD. 

Zdravotně-sociální pracovnice 

PATOLOGICKO-ANATOMICKÉ ODD. 
 

RADIODIAGNOSTICKÉ ODD. 

COS-CS 

GASTRO-ENTEROLOGICKÁ AMB. 
 

AMB. KLINICKÉ ONKOLOGIE 

NEUROLOGICKÉ ODD.  

KOŽNÍ ODD.  
 

PLICNÍ ODD.  
 

DĚTSKÉ ODD. 
 

INFEKČNÍ ODD. 
 

ODD. LABORATORNÍ MIKROBIOLOGIE 
 

ODD. LABORATORNÍ BIOCHEMIE 
 

ODD. LABORATORNÍ HEMATOLOGIE 

HEMATOLOGICKO-TRANSFUZNÍ ODD 
 

LÉKÁRNA 

SPISOVNA 

PVK; PVEMS; 

ÚTVAR ŘEDITELE 

Sekretariát 

Tiskový mluvčí 

Právní odd.  

Zaměstnanecké  
odd.  

ONIT ARO 

Řízení kvality, EMS 

Investiční 
odd. 

Telefonní ústředna 

Projekty 
 a dotace 

Kotelna 

ÚDRŽBA 

VNITŘNÍ DOPRAVA 

SPRÁVCE 

HOSPODÁŘSKÁ AUTODOPRAVA 

DISTRIBUCE PRÁDLA 

ÚKLID 

 

Odd. interního auditu 

OSTRAHA 

Odd. ZPS 

Obchodní odd. 

Sklad MTZ 

Pokladna/Podatelna 

BOZP/PO 

Organizační řízení 

Řízení kvality; EMS; EnMS 

Akreditované pracoviště 

Metodické vedení NOP 

Metodické vedení NLPP 

Ekonomické řízení 

Metodické řízení HTS 

Kvalita péče 

Pověřenec pro ochranu 
 osobních údajů  

Metodické řízení 

Metodické řízení POOÚ -
GDPR 

OZT 

Metrolog 


