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Povinný ukazatel kvality – rychlost odezvy statimových vyšetření 
 

Rychlost odezvy statimových 
vyšetření 

rok 2018 rok 2019 rok 2020 rok 2021 

Vyšetření dárců 
(Architect) 

Oddělení Počet 
Průměrná 

doba odezvy 
(min) 

Počet 
Průměrná 

doba odezvy 
(min) 

Počet 
Průměrná 

doba odezvy 
(min) 

Počet 
Průměrná 

doba odezvy 
(min) 

IV.INT 233 

91 

185 

80 

158 

93 

151 

101 
Tkáňová 
ústředna 

128 121 150 145 

Ostatní 
žadatelé 

40 26 24 49 

 
Ústav klinické mikrobiologie FN HK provádí vyšetření vzorků/krve od dárců lidských tkání a buněk (v souladu se zákonem č. 296/2008 Sb., o zajištění jakosti 
a bezpečnosti lidských tkání a buněk k použití u člověka).  Mezi hlavní žadatele o vyšetření patří IV. Interní hematologická klinika Separátorové centrum (IV. 
INT), které zajišťuje komplexní šíři terapeutických aferéz a odběr trombocytárních koncentrátů od zdravých dárců. Pracoviště ÚKM u těchto dárců ze séra 
vyšetřuje protilátky proti hepatitidě C, virus lidského imunodeficitu – HIV a antigen HbsAg (Hepatitis B surface Antigen, zvaný australský antigen).  
Mezi další významné žadatele o vyšetření patří Tkáňová ústředna, pro kterou je ÚKM Diagnostickou laboratoří pro tkáňové zařízení. Tomuto žadateli a 
ostatním žadatelům tkáňových zařízení pracoviště poskytuje kromě již uvedených infekčních markerů další vyšetření, a to průkaz protilátek proti hepatitidě A, 
HTLV Human T-lymphotropic virus, protilátky proti herpetickým virům (anti – CMV, anti – EBV).  
Vyšetření jsou prováděna na analyzátoru Architect cheminiluminscenční imunoanalýzou na paramagnetických mikročásticích.  
Ve srovnání s rokem 2020 došlo v roce 2021 ke zvýšení průměrné  doby odezvy a to z důvodu vkládání interních kontrol kvality ke každému vyšetření dárce a 
to i v dny pracovního volna, kdy přichází požadavky na urgentní vyšetření. V pracovní dny jsou interní kontroly vkládány každé ráno před započetím 
požadovaných vyšetření, proto jsou výsledky vyšetření k dispozici za kratší časový interval. V době pracovního volna tyto činnosti (spuštění přístroje, ranní 
údržba a vložení interních kontrol) přispívají k časovému navýšení doby odezvy. 
Doba odezvy dle Laboratorní příručky ÚKM u uvedených vyšetření je 120 minut, pracoviště tento časový limit splňuje.  
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Vybrané specifické indikátory kvality – úspěšnost v Externím hodnocení 
kvality 
 

Externí hodnocení kvality 
Časové období 

2018 2019 2020 2021 

99,84% 98,67% 99,03% 99,40% 
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Kontrola kvality v mikrobiologických laboratořích je nedílnou součástí správné laboratorní 
praxe. Proto se pracoviště Ústav klinické mikrobiologie pravidelně účastní systému Externího 
hodnocení kvality EHK (zkouška způsobilosti). Cílem účasti je neustálé se zlepšování a 
zpřesňování výsledků vyšetřování, a standardizace laboratorních metod.  
Akreditované pracoviště Centra epidemiologie a mikrobiologie při SZÚ v Praze nabízí 
celkem 37 různých programů z oblasti bakteriologie, virologie, parazitologie (včetně 
tropické), mykologie, sérologie, PCR. ÚKM se účastní všech nabízených programů. Na 
základě úspěšné účasti, získává pracoviště certifikát (platný 1 rok).  
S výsledky EHK jsou zaměstnanci pravidelně seznamováni na provozních schůzkách.  
V roce 2021 pracoviště dosáhlo 99,40%.  
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Vybrané specifické indikátory kvality – neshody 
 

Neshody ÚKM 2018 2019 2020 2021 

Preanalytická fáze 3853 3944 4397 5570 

Analytická fáze 5 7 0 1 

Postanalytická fáze 7 1 2 0 

Počet odmítnutých vzorků 76 28 101 60 

Počet přijatých žádanek 116389 104133 220621 399238 
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Vybrané specifické indikátory kvality – analýza jednotlivých typů neshod 
v preanalytické fázi r. 2021 
 

Neshody v preanalytické fázi 

Na žádance zadán nesprávný požadavek vyšetření  1 

Neuveden druh/lokalizace odběru biologického materiálu 2 

Nedostatek materiálu pro požadované vyšetření. 53 

Přelepené čarové kódy hemokultivačních lahviček. 184 

Neuveden čas odběru. 3500 

Neuvedeno datum odběru. 572 

Neuvedena diagnoza. 974 
Neuvedena zdravotní pojišťovna. 2 
Nevhodná odběrová souprava. 15 
Vzorek nebyl doručen v souladu s Laboratorní příručkou. 264 

Neshody způsobené při přepisování údajů z žádanek do LIS. 3 
Znehodnocený materiál (odmítnuté vzorky). 60 
celkem 5630 
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Znehodnocený materiál (odmítnuté vzorky) 

Vylitý materiál (poškozená odběrovka, nedotažené víko, vylití během transportu potrubní 
poštou) 6 

Materiál neoznačený štítkem s identifikací pacienta 3 

Nevhodná odběrová souprava, z které požadované vyšetření nelze provést 16 
Nesouhlasí identifikace vzorku a žádanky, žádanka dodána bez vzorku,vzorek dodán bez 
žádanky 35 

celkem 60 
 
 
Ústav klinické mikrobiologie sleduje neshody v preanalytické, analytické a postanalytické fázi 
vyšetření. Každá neshoda je zaznamenána a řešena tak, aby se pokud možno neopakovala. Výstupem 
jsou nápravná opatření, jejich účinnost je kontrolována a vyhodnocována. V roce 2021 bylo 
zaznamenáno celkem 5630 neshod, ve srovnání s předešlými roky došlo k navýšení počtu neshod 
v preanalytické fázi, navýšení neshod koresponduje s navýšením počtu přijatých žádanek, ve srovnání 
s rokem 2020 až o 80%. Pracoviště uskutečňuje edukační semináře pro ošetřovatelský personál, 
v loňském roce probíhaly semináře zaměřené především na odběry biologického materiálu a vyšetření 
SARS-CoV-2. 
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Vybrané specifické indikátory kvality – nežádoucí události 
 

Vybrané specifické ukazatele kvality ÚKM 
časové období 

2019 2020 2021 

Příjem vzorků (preanalytická fáze) 0 0 1 

Analytická fáze 0 0 0 

Postanalytická fáze 0 1 0 

Jiné (technického rázu) 1 1 2 
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V roce 2021 pracoviště zaznamenalo celkem tři nežádoucí události. Žádná událost neměla vliv na 
zdravotní stav pacienta.  
NU v preanalytické fázi při příjmu vzorku – laborant přepisující data žadatele ze žádanky do 
laboratorního informačního systému uvedl chybného žadatele o vyšetření. Výsledek byl odeslán 
jinému žadateli. Příčinou události byla nedostatečná kontrola laboranta při výběru dat z číselníku 
žadatelů. 
NU technického rázu – celkem 2x došlo k vloupání do objektu budovy č. 17, a to konkrétně do 
pracoven zaměstnanců. Události byly řešeny přímo s Policií ČR. Bylo zavedeno opatření, aby si 
zaměstnanci po opouštění pracoviště pracovny uzamykali. Pracoviště má ve svém Provozním řádě 
ÚKM vypracovaný tzv. Klíčový režim, který důsledně dodržuje.  
Všechny nežádoucí události byly důsledně řešeny vedením pracoviště, s nápravnými a preventivními 
opatřeními byli seznámeni všichni zaměstnanci. 


