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OSVEDCENI O AKREDITACI
č.

658/2021

Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
se sídlem Partyzánské náměstí 2633/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČ 71009396
pro zdravotnickou laboratoř č. 8014
Centrum klinických laboratoří
Rozsah

udě lené

akreditace:

Vyšetřování

klinického materiálu včetně vzorků z nemocničního prostředí a laboratorní diagnostika v
oblasti lékařské mikrobiologie, cytogenetiky, alergologie a klinické imunologie. Odběry primárních
vzorků a vzorků z prostředí zdravotnických zařízení vymezené přílohou tohoto osvědčení.
Toto osvědčení j e dokladem o

udělení

akred itace na zákl adě posouzen[

spl n ění akredi tační ch požadavků

podle

ČSN EN ISO 15189:2013
Subjekt posuzování shody je při své činnosti oprávněn odkazovat se na toto osvědčen[ v rozsahu udělené akreditace po dobu
její platnosti, pokud nebude akred itace pozastavena, a j e povinen plnit stanovené akred itační požadavky v souladu
s příslušnými p ředp i sy vztahujícími se k či nnosti akreditovaného subj ektu posuzování shody.
Toto osvědčen[ o akreditaci nahrazuje v plném rozsahu
ně navazující.
Udě lení

osvědčen[ č.:

551 /2020 ze dne I O. 9. 2020,

popřípadě

správní akty na

akreditace je platné do 6. S. 2024

V Praze dne 15. 12. 2021

Ing. Milena Lochmanová
odboru zdravotnických laboratoří
Českého institutu pro akreditaci, o.p.s.

ředitelka

Příloha

je nedílnou součástí

osvědčení o akreditaci č. : 658/2021 ze dne: 15. 12. 2021

Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO 15189:2013:
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Centrum klinických l aboratoří
Partyzánské náměstí 2633/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
Pracoviště

2

zdravotnické
Pracoviště

1

Pracoviště

2

laborato ře :

Partyzánské náměstí 2633/7,
Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
Gorkého 56/6, 602 00 Brno

Laboratof uplatiíuje flexibilní pNstup k ro::sahu akreditace upfesněný v dodatku. Aktuální se::nam
činností prováděných v rámci flexibilního rozsahu má laboratol k dispozici v laboratoři u vedoucího
Centra klinických laboratoN (CKL).
Vyšetření:
Přes n ý

Pořadové

postu pu

číslo

název

Identifikace
postupu vyšet ření

vyšetře ní

I .'~růkaz virů metodou izolačního
pokusu na tkáňových (buněčn ých )
kult urách
[IZOLACE na CV- 1. 2 pasáže.
IZOLACE na OLEP. 2 pasáže
IZOLACE na MDCK. 2 pasáže]
2.<1>

802 - Léka řská mikrobiologie
SOP 11 00

Průkaz virů metodou izolačního

SOP 1120

pokusu na saj ících myších.
inokulace intracerebráln í
[I zolace na saj. myši i.cer.. 2 p.]

Předm ět vyšetře ní

Výtěr z nosohltanu. stěr ze spojivek.
likvor. krev. moč. stolice. punktál.
výpotek. aspirát. exsudál. bioptický
a sekční materiál. plodová voda. stěr
z ecrvixu. uretry. ejakulát.
laryngální výtěr. BAL. výtěr
z urogenitáln ího traktu
Výtěr z nosohltanu. stěr ze spoj ivek.
likvor. krev. moč. stolice. punktát.
výpotek. aspirát. exsudát. bioptický
a sekční materiál. plodová voda. stěr
z cervixu. uretry. ejakulát.
laryngální výtěr. BAL. výtěr
z urogenitálního traklll. suspenze z
klíšťat

Průkaz

virú vyšetřením transmisní
elektronovou mikroskopií metodou
negativního barvení
[ELEKTRONOVÁ
MIKROSKOPI E]

SOP 1111

Výtěr z nosoh ltan u. stě r ze spoji vek.
likvor. krev. moč. stolice. punktát.
výpotek. aspi rát. exsudát. bioptický
a sekč ní materiál. plodová voda. stěr
z cervixu. uretry. ejakulát.
laryngální výtěr. BAL. výtěr
z urogenitálního traktu. izolát viru
Stolice

4.< 1 >--Průkaz antigenu rotavirů metodou , SOP 11 21
EIA
[Rotaviry (antigen) ELISAl
- s.< 1>
Průkaz antigenu norovirů metodou
SOP 11 22
EIA [Noroviry (antigen) ELISAl
6.< 1>
Prukaz antigenu adenoviru metodou SOP 1123
EIA [Adenoviry (antigen) ELISA]
--'---- -~
Prukaz antigenu astrovirů metodou SOP 11 24
EIA [Astroviry (antigen) ELI SA]
8.<'>
Stanovení protilátek anti-l-l IV-1+2
S
a průkaz antigenu p24 HIV metodou
ELFA

Stolice
Stolice
Stolice
Sérum. plazma

[anti-1 IIV 1.2 + Ag !:'P2
.:::,:4::_. . E.
'.:'. L'
.'.:'. . .'.FA:_,:)~-------1+..ť;.-..C~~-~➔---'----------

Strana I z celkové o

počtu

26 stran

Příloha

je nedílnou součástí
osvědčení o akreditaci č.: 658/2021 ze dne: 15. 12. 2021
Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO 15189:2013:
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Centrum klinických laboratoří
Partyzánské náměstí 2633/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
Pořadové
číslo

Přesný

postupu

název

vyšetření

Identifikace
postupu vyšetření

Stanovení proti látek anti-HIV- 1+2 a SOP 11 53
prukaz antigenu p24 HI V metodou
CM IA
[anti-HIV 1.2 + Ag p24. CM IA]
- ------1Q_ť l)
Stanovení protilátek - blok
SOP 130 I
respiračn ích agens (anti-intluenza
viry A. B. anti-paraintluenza viry.
anti-adenoviry. anti-RS-virus a anti,\lycop/asma pne11111011iae) metodou
KFR
fanti-1 FLUE ZA A v. KFR.
anti-lNFLUENZA B v. KFR.
anti-PARAINFLUE ZA v. KFR.
anti-ADE OVIRY KFR.
anti-RS virus KFR.
anti-MYCOPL. PNEUMON IAE
KFR I
11 .< 1> Stanovení protilátek anti-He,pes
SOP 13 11
simplex virus (I-ISV) metodou KFR
l_anti-1-lerpes simplex v. KFR)
SOP 131 2
12.<1> Stanovení protilátek antiCytomegalovirus (CMV ) metodou
KFR
[anti-Cytomegalovirus KFR)
- - --,-,---,---,----13.(1)
Stanovení protilátek anti- l'aricella- SOP 1313
=aster virus (VZV) metodou KFR
fanti-Varicella-zoster v. KFRJ
14.<1>
Stanovení protilátek anti-Morbilli v. SOP 1314
metodou KFR
[anti-Morbil li v. KFR]
15.11> Stanovení protilátek anti-Parotitis v. SOP 13 16
metodou KFR
[anti-Parotitis v. KFR]
11--- -- - !6.<1>
Stanovení protilátek anti-Klíštová
SOP 133 1
encefal itis virus (TBE) metodou
KFR
[anti-Klíšť. encefalitis v. KFR]
~Cl > ~
1ovení protilátek anti-J-a-po_n_s__k_á __S_O
_P
_ l3 32
B encefalitis v. (JBE) metodou KFR
[anti-Japan B enc. JaGAr v. KFR.
anti-Japan B enc. Nakayama v.
KFR]
18.CI > Stanovení protilátek anti+ SOP 1334
Chikungunya v. (CHIK) metodou
KFR

I

Předmět vyšetření

Sérum. plazma

- - - Sérum

Sérum. likvor

Sérum. likvor

- - - - - ~ --

- - - - - - - - ---11

Sérum. likvor

Sérum. lik vor

Sérum. likvor

- - -,-----,--,-- - - -- - Sérum. likvor

Sérum. likvor

Sérum. likvor

-

Příloha

je nedílnou součástí
osvědčení o akreditaci č.: 658/2021 ze dne: 15. 12. 2021

Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO 15189:2013:
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Centrum klinických laboratoří
Partyzánské náměstí 2633/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
Přes ný

Pořad ové

postupu

číslo

19_(\)

20.<1>

2 1., 1>

22.<1>

název

Identifikace
postupu vyšetření

vyšetření

Stanovení proti látek anti-Coxsackie SOP
viry typy B 1-6 metodou VNT
(anti-Coxackic v. typ BI VNT.
anti-Coxackie v. typ B2 VNT.
anti-Coxackie v. typ B3 V T.
anti-Coxackie v. typ B4 VNT.
anti-Coxackie v. typ B5 VNT.
anti-Coxackic v. typ B6 VNT]
Stanovení proti látek anti-Klíšťová
SOP
encefalitis virus (TBE) metodou
VNT
[anti-Klišť. encefalitis v. VNT]
Stanovení proti látek anti - - - - -SOP
Cytomegalovirus (CMV) lgG, lgM,
lgA metodou EIA
[anti-CMV/ lgG ELISA.
anti-CMV/lgM ELISA.
anti-CMV/lgA ELISA]
Stanovení proli látek anti SOP
Cytomegalovirus (CMV) lgGavidita (%) metodou EIA
fanti-CMV/ lgG ELISA -a vid ita

Předmět vyšetř e ní

140 1

Sérum. likvor

143 1

Sérum. likvor

1501

Sérum. plazma

1502

Sérum. plazma

(%)]

23 .<1>

24.< 1>

25.ť l)

26.<1>

27.11 l

Stan_o_v_e-ní_p_r-ot-.il-á-te_k_a_n-ti--/-:-/e-rp
_e_s_- _ _
S_O_P_l_5_0_3 _
simplex-virus 1.2 (HSV 1.2) lgG.
lgM. lgA metodou EIA
[anti-1ISV 1.2 / lgG ELISA.
anti-HSV 1.2 / lgM ELISA.
anti-HSV 1.2 / lgA ELISA]
Stanovení protilátek anti-EBVEBNA-1 (nukleárn í antigen- I) lgG.
lgM metodou EIA
[anti-EBV:EBNA- 1/lgG ELISA.
anti-EBV:EBNA- 1/lgM ELISA]
Stanovení proti látek anti-EBV-VCA
(antigen virové kapsidy) lgG. lgM
metodou EIA
[anti-EBV:VCA/lgG ELISA.
anti-EBV:VCA/ lgM ELI SA]
Stanovení protilátek anti-EBV-VCA
(antigen virové kapsidy) lgG avidita (%) metodou EIA
[anti-EBV:VCA/ lgG ELISA avidita (%)]
Stanoven i proti látek anti-EBV-EA
(časný antigen) lgG. lgM metodou
EIA
[anti-EBV:EA/lgG ELISA.
1 anti-EBV:EA/lgM ELISA]

Sérum. plazma

SOP 1507

Sérum. plazma

, SOP 1509

Sérum. plazma

SOP 15 10

Sérum. plazma

SOP 1511
.-----

Sérum. plazma

,
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Příloha

je nedílnou so učástí
o akreditaci č. : 658/2021 ze dne: 15. 12. 2021

osvědčení

Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO 15189:2013:
Zdravotní ústav se sídlem v

Ostravě

Centrum klinických l aboratoří
Partyzánské náměstí 2633/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
Pořadové

číslo

28_íl)

29_í 11

30.<1l

3 1.<1~

Přes ný název
Identifikace
postupu vyšet ře ní
postupu vyšet ře ní
Stanovení protilátek anti- ťarice/la SOP 15 15
::osler virus (YZV) lgG. lgM. lgA
metodou EIA
[anti-VZY. / lgG ELISA.
anti -VZY ./lgM ELISA.
anti-YZY./lgA ELISA]
Stanovení protilátek anti - ťarice/la- SOP 1516
::oster virus (VZV) lgG-avidita
metodou EIA
[anti-VZY/lgG ELISA-avidita]
Stanovení protilátek anti-Herpes
SOP 1519
ho111i11is v. typ 6 (HHY6) IgG. lgM
metodou EIA
[an ti-Herp. hom. v. 6 (HHY -6)/lgG
ELISA.
anti-1lerp. hom. v. 6 (HHY-6)/lgM
ELISAJ
n-o-ve_n_í -pr-o-ti-lá-te_k_a_n-ti-Morbilli
SOP 1521
virus lgG. lgM metodou EIA
[anti-Morbilli v./lgG ELISA.
anti-Morbilli v./lgM ELISA]
Stanoveni protilátek anti-Rubeola
SOP 1523
virus lgG. lgM metodou EIA
(anti-Rubcola v./lgG ELISA.
anti-Rubeola v./lgM ELISA]
- -- - - ' - -- - Stanovení protilátek anti-Rubcola
SOP 1524
virus IgG - avidita (%) metodou
EIA
(anti-Rubeola v./lgG ELISA-avidita

Před mět vyšetřen í

Sérum

Sérum

Sérum

Sérum. plazma. likvor

___

,_

32.!1>

Sérum. plazma. likvor

----33-_( ----l)

Sérum. plazma. likvor

(%)]

34.nl

Stanovení protilátek anti-Parvovirus SOP 1526
typ B-19 lgG. lgM metodou EIA
[anti-Parvovirus B 19/lgG ELISA.
ant i-Parvov irus B 19/lgM ELISAJ
35 _(l)
Stanovení protilátek anti-Parotitis
SO P 1528
virus lgG. lgM. lgA metodou EIA
[anti-Parotitis v./lgG ELISA.
anti -Parotitis v./lgM ELISA.
anti-Parotitis v./lgA ELISA]
11------- - - - - - - - - - - - , - - - - - -36_í 1l
Stanovení protilátek anti-Enteroviry SOP 153 1
lgG. lgM. lgA metodou EIA
[anti-Enteroviry/lgG ELISA.
anti-Enteroviry/IgM ELISA.
anti-Enteroviry/ lgA ELISA]
I
37_(l)
Stanovení celkových protilátek anti- SOP 15,_J.í,f;,- -...
Klíšťová encefalitis virus (TBE)
~ 9ro e,+.
metodou kompetitivní EIA
~~,S
[anti-Klíšť. encefalitis. v.lig ELISACompel. J
·.._
0
~ - - ~~ ..._,_,,,'4,._

Sérum. plazma

------

1:i~.

t

/!

o

b,

u~

.c-;

:µ
- 7-
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Sérum. plazma. likvor

S

érum. plazma

Sérum. likvor

Příloha

je nedílnou součástí
o akreditaci č.: 658/2021 ze dne: 15. 12. 2021

osvědčení

Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO 15189:2013:
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Centrum klinických laboratoří
Partyzánské náměstí 2633/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
Přesn ý

Pořado"é

postupu

číslo

38.11)

39_11)

40.(1)

41.11)

42.11)

43_())

44_<1>

--

~

Stanovení protilátek anti-K líšťová
encefalitis virus (TBE) lgM
metodou capture EIA
[an t i-Klíšť. encefalitis. v./lgM
ELISA-capl.l
Stanovení protilátek anti-Dengue
virus (DEN) lgG. lgM metodou
EIA
[anti-Dengue virus/lgG ELISA.
anti-Dengue virus/lgM ELISAJ
Stanovení protilátek anti-Klíšťová
encefalitis virus (TBF,V) lgG. lgM
a avidity lgG metodou EIA
[anti-Klí šť.encefalitis v./lgG
ELISA.
anti -K líšť.encefalitis v./lgG avidita.
anti-K líšť.encefalitís v./lgM
ELISA]
Stanovení protilátek anti-Hantavirus
lgG. lgM metodou EIA
[anti-Hanta v. (P UU.DOB.HTN)
/IgG ELI SA.
anti- Hanta v. (PUU.DOB.HTN)
/ lgM ELISA]
Stanovení protilátek anti-Zika virus
(ZKV) lgG. lgM metodou EIA
[anti-Zika v. /IgG ELISA.
anti-Zika v./lgM ELISA]
Stanovení protilátek anti-Zi ka virus
(ZK V) metodou VNT
[anti-Zika v. YNTJ
Stanoveni protilátek anti-West Nile
virus (WNV) lgG. lgM metodou
EIA
[anti-West ile v./lgG ELISA.
anti-Wcst ile v./ lgM ELISA]

-

Identifikace
postupu vyšetření

název

vyšetření

Předmět vyšetření

SOP 1535

Sérum. likvor

SOP 1536

Sérum

SOP 1537

Sérum. plazma

SOP 1544

Sérum

SOP 1545

Sérum. plazma

SOP 1546

Sérum. plazma

SOP 1547

-Sérum. plazma

--

I

-

.-

Příloha

je nedílnou součástí
o akreditaci č. : 658/2021 ze dne: 15. 12. 2021

osvědčení

Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO 15189:2013:
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Centrum klinických laboratoří
Partyzánské náměstí 2633/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
Pořadové
číslo

45_'1 )

Přesný

postupu

název

vyšetření

Identifikace
postupu vyšetření

Stanoveni protilátek proti
SOP 1548
Arbovirum metodou IF
[anti-Yellow Fewr v./ lgG Ir.
anti-Yellow Fever v./ lgM IF.
anti-.laponska encefalitis v./ lgG IF.
anti-Japonska encefalitis v./ lgM IF.
anti-Toscana v.I lgG IF.
anti- Toscana v.I lgM IF.
anti- aples v./ lgG IF.
anti- aplcs v./ lgM IF.
anti-Sicilian v./ lgG IF.
anti- Sicilian v./ lgl'vl IF.
anti-Cyprus v./ lgG IF.
anti- Cyprus v./ lgM IF.
anti- Chikungunya v./ IgG IF.
anti- Chikungunya v./ lgM IF.
anti-West Nile v. / lgG IF
anti-West Nile v. / lgM _IF~ -- - - - 46.11)
Stanovení protilátek anti-West Nile SOP 1549
virus (W V) metodou YNT
anti-West ile v. V TJ
47_(I)
SOP 1550
Stanovení protilátek proti
Arbovirum metodou VNT
(anti-Yellow Fever v./YNT.
anti- Usutu v.IV T.
anti-Sindbis v.IV T.
anti-Tahyna v./VNT.
anti-Toscana v.lVNT.
anti-Chikun un a v.IV TJ
48.(I_) _ Stanovení protilátek antiSOP 160 1
,\!ycoplasma pne111no11iae lgG. IgM.
lgA metodou EIA
[anti-Mycopl.pneumoniae /lgG
ELISA. anti-M ycopl.pneumoniae
/lgM ELISA. anti-Mycopl.
pneumoniae /lgA ELISAJ
49. 111
Stanovení protilátek anti-lntluenza
SOP 161 2
A lgG. lgM. lgA metodou EIA
[anti-lntluenza A v./lgG ELISA.
anti-lnlluenza A v./lgM ELISA.
anti-lntluenza A v./lgA ELISA]
5Q_(I)
Stanoveni protilátek anti-lntlucnza
SOP 161 3
B lgG. lgM. lgA metodou EIA
[anti-lntluenza B v./lgG ELISA.
anti-l nlluenza B v./lgM ELISA.
anti- lntluenza B v./lgA ELISA]
5 1_( I)
SOP 1614
Stanovení protilátek antiParainfluenza lgG. lgM. lgA
metodou EIA
[anti-Paraintluenza v./IgG ELISA.
anti-Paraintluenza v./lgM ELISA,
anti-Paraintluenza v./lgA ELISA

Předmět vyšetření

Sérum. plazma

~ Sérum. plazma. likvor

Sérum. plazma. likvor

Sérum

Sérum

Sérum

Sérum

Příloha

je nedílnou součástí
osvědčení o akreditaci č.: 658/2021 ze dne: 15. 12. 2021
Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO 15189:2013:
Zdravotní ústav se sídlem v

Centrum klinických
Partyzánské
Pořadové
číslo

Přesný

postupu

náměstí

název

Ostravě

laboratoří

2633/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
Identifikace
postupu vyšetře ní
SOP 16 15

vyšetření

52.CI )

Stanovení protilátek antiAdenovirus lgG. lgM. lgA metodou
EIA
janti-Adenovirus /lgG ELISA.
anti-Adenovi rus /lgM ELISA.
anti-Adenovirus /lgA ELISA I
53.<1) Stanovení protilátek ant i- RSV
SOP 16 I6
lgG. lgM. lgA metodou EIA
[anti-RS virus /lgG ELISA.
anti-RS virus /lgM ELISA.
anti-RS virus/lgA ELISA]
0------54_CI)
Průkaz antigenu S- I viru Dengue
SOP 1802
metodou EIA
tDengue v. NS-I antigen ELISA]
55 _<1)
Stanovení protilátek anti SOP 1807
1-lantavirus lgG. lgM metodou 1B
[anti-1lanta v. (PUU.DOB.HTN)
/lgG IB.
anti-1-lanta v. (PUU.DOB.HTN)
/ lgM IB)
56.<ll
Stanovení protilátek ant i - Coxie/fa SOP 1808
bumetii (Q-horečka) lgG. lgM
metodou NIF
[anti-Cox iella burnetii fáze I
(Q-hor. )/lgG IF.
anti-Coxiella burnetii fáze I
(Q-hor.)/lgM IF.
anti-Coxiella burnetii fáze li
(Q-hor.)/lgG IF.
anti-Coxiella bumetii fáze li
(Q-hor.)/lgM IFJ
,, ________
~------------=--=----c-..,.---57_(1)
Stanovení protilátek anti SOP 1827
Rickettsia lgM. lgG metodou NIF
[anti-Rickettsia conorii/ lgG IF.
anti-R ickettsia conorii/lgM IF.
anti-Rickettsia rickettsii/lgG IF.
anti-Rickettsia rickettsii/lgM IF.
anti-Rickettsia typh i/lgG IF.
anti-Rickettsia typh i/lgM IF]
58.!1l ~
v..:níprotilátek
- - - - ~S_O_P- 15_5_1_ _

----=-=-=---=-=-==--- -----

59_nl

60.-100

anti-SARS-CoY-2 metodou VNT
[anti-SARS-CoV-2. VNTJ
Stanovení protilátek
anti-SARS-CoV-2 lgG. lgM. lgA
metodou EIA
[anti-SARS-CoV-2 /lgG ELISA.
anti-SARS-CoV-2./lgM ELISA.
anti-SARS-CoY-2 / lgA ELI SA]
N.:obsazeno

SOP 1552
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Předm ět vyšetření

Sérum

Sérum

Sérum. plazma

Sérum. plazma

Sérum

Sérum. plazma

Sérum. plazma

Sérum. plazma

Příloha

je nedílnou součástí
osvědčení o akreditaci č.: 658/2021 ze dne: 15. 12. 2021

Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO 15189:2013:
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Centrum klinických laboratoří
Partyzánské náměstí 2633/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
Pořadové

číslo

I 0 J.(U)

Přesný

postupu

Identifikace
postupu vyšetření

název

vyšetření

Vyšetření

kl inického materiálu a
bakteriálního izolátu metodou
mikroskopickou

SOP 200 1

- --7"02:IT.2) ~ Základní
mikrobiolog ické vyšetření

SOP 2002

stolice metodou ku lt ivační
Zák ladní mikrobiologické vyšetření
klinického materiálu metodou
mikroskopickou a kultivační

SOP 2003

IOJíl,2)

Předmět vyšetření

-

~

Hnis. punktát. výpotek. aspirát.
likvor. moč. stěr z rány. kůže.
spoj ivek. ucha. výtěry a stěry
z pí štělí. z abscesů. exsudát.
intratracheální punktát. bioptický a
sekčn í materiál. žaludeč ní sl izn ice.
plodová voda. dialyzát. stěr
z pochvy - MOP. cervixu. uretry.
ejakulát). hemokultura. sputum.
bakteriální izolát
Výtěr z rekta
Hnis. punktát, výpotek. aspirát. stěr
z rány. kuže. spojivek. ucha. výtěry
a st ěry z píště l í a drénů. bioptický a
sekčn í materiál. plodová voda.
ejakulát. laváž. IUD. kostní dřeň.
Likvor

104_! 1)

Základní mikrobiologické vyšetření SOP 2004
li kvoru metodou mikroskopickou
a kultivační
105_(!) Základn í mikrobiologické vyšetření SOP 2005
vzorku krve. sterilních tě l ních
tekutin a pevných klinických vzorků
pomocí automatického systému
---eobsazeno
106.
107_(1.!) Prukaz anaerobních
SOP 2006
a mikroaerofiln ích bakterií metodou

Krev. jiná primárně sterilní tělní
tekutina. pevný klinický vzorek

--

---

kulti vačn í

108.(I,!)

Základní mikrobiologické vyšetření SOP 2007
moče metodou mikroskopickou
a kultivačn í (semikvantitativní
a kvantitativní)
I09.<l.2> Základní mikrobiologické vyšetření SOP 2008
materiálu z horních cest dýchacích
metodou ku ltivační
11 o.tl.2>~ Základní mi krobiologické vyšetření SOP 2009
materiálu z dolních cest dýchacích
metodou mikroskopickou
I
a kultivačn í
11 J.(l.2) Základní mikrobiologické vyšetření SOP 20 10
stěru z urogenitálního traktu
metodou mi kroskopickou
~\pro~
a kultivační
I
..A
~
--

-

-·

--

Hnis. punktát. výpotek. aspirát. stěr
z rány. kuže. spojivek. ucha. výtěry
a stěry z píště l í. bioptický a sekčn í
materiál. plodová voda. dialyzát.
ejakulát. krev. laryngální výtěr.
výtěr z nosu. nosohltanu. stěr
z tonzil. sputum. BAL. aspirát. výtěr
z urogenitálního traktu. stolice.
výtčr z rekta. moč. žaludeč ní obsah
Moč. cévkovaná moč

Laryngální výtěr. výt ěr z nosu.
nosoh ltanu. stě r z tonzil
Sputum. BAL. aspirát

Výtěr z urogenitál ního traktu.
nativní preparát sekretu z pochvy.
vul vy. dě l ožn í ho hrdla a uretry

Příloha

je nedílnou součástí
osvědčení o akreditaci č.: 658/2021 ze dne: 15. 12. 2021
Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO 15189:2013:
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Centrum klinických l aboratoří
Partyzánské n áměstí 2633/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
Přes n ý

Pořadové

postupu

čís lo

11 2.< 1>

název

Identifikace
postupu vyšetření

vyšetření

Prukaz GO v k linickém materiálu
metodou mikroskopickou

SOP 20 11

Předmět vyšetření

Urogenitální trakt. PID. DG!.
rektum. farynx. tonzily. spojivka

a kultivačn í a pomoci fenotypových
(biochemick)'Ch) metod
I I 3~ cntifikace gramne_g_at-iv- n-íc-h
fcrmentujících tyče k pomocí
fenotypových (biochem ických)
metod

SOP 20 12

11 4.<l.2)

SOP 20 13

Bakteriální izolát

SOP 2014

Bakteriální izolát

SOP 20 15

Bakteriální izolát

ldentifikacegramnegativních
nerermentujícich tyček pomocí
fenotypových (biochemických)
metod

- ,- 15_<1.2> Identi fikace stafylokoku pomocí
fenotypových (biochemických
a aglutinačních) metod
~

Identifikace enterokoků pomocí
fenotypových (bi ochemických

2l

a ag l utinačních) metod
I I 7. ri.2> I denti fikace stre
-p
to
_k
_o
_k_
ů_p
_o
_
m
_o
_c_
·i --.,..
SO_
P_2
_
0_1_
6_ _ _ __ __-

Bakteriální izolát

fenotypových (bi ochemických
a ag lu tinačních ) metod
11 8.<l.2> Identi fikace koryneformních

SOP 20 17

Bakteriální izolát

a jiných aerobních grampozitivnich
tyček a gardnerel metodou
kultivační . mikroskopickou
a pomoci renotypových
(biochemických) metod
---:----,---:--c--c----:--::--=-ccc:-c-:---

11 9_ <1.2> Identifikace gramnegativnich koku
a kokobacilů pomocí fenotypových
(biochemických a aglutinačn ích )
metod

SOP 20 18

Bakteriální i zolát

120_(1- 2)

SOP 20 19

Bakteriální izolát

SOP 2020

Bakteriální izolát

SOP 202 1

Bakteriální izolát

Identi fikace hcmofilu metodou
a pomoci fenotypových
(biochemických a ag lutinačn íc h)
metod
k u lt ivační

1-2~>~ 1dentifikace anaerobních bakterií
11-,-2-,~.,~
metodou mikroskopickou a pomoci
fenotypových (biochemických
a aglut inač n ích) metod
122.<1.2> Identifikace kampy lobakteru
metodou mikroskop ickou.
kultivační a pomocí fenotypových
(biochemických) metod
11 - - - ~-

123.(1,2)

- - - - - - - - - - -- - - - - - - -

Průkaz urogenitálních mykoplazmat

SOP 2022

M. hominis a U. 11realytic11111
stanovením biochemické akti vity
124.<1> ~ Průkaz toxinů C/ostridi11111 diffici/e
metodou EIA

Výtěr z urogenitálního traktu.
ejaku lát. moč

Sto lice

..... 7_
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Příloha

je nedílnou součástí
o akreditaci č.: 658/2021 ze dne: 15.12.2021

osvědčení

Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO 15189:2013:

Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Centrum klinických laboratoří
Partyzánské náměstí 2633/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
Přes ný název
postupu vyšetření
Přimá identifikace bakteriálniho
antigenu v likvoru a moči
metodou aglutinační
a imunochromatografickou
Identifikace gramnegativních
fermcntujicích tyček metodou

Pořadové

číslo

12s.<1)

126.(1.2)

Identifikace
postupu vyšetření
SOP 2024

Likvor.

SOP 2027

Bakteriální izo lát

Předmět vyšetření
moč

-

agl utinačn í

127_(I)

Prúkaz bakteriálních tox i nů
SOP 2028
S1aphylococc11s a11re11s. Closlridium
perfi·ingens a Baci/111s cereus
metodou reverzně pasívní latexové
aglutinace
128.111 Prukaz toxinu a GDH Clostridi11111
SOP 2030
dijf,cile metodou
imunochromatografickou
129.(1.2) Identifikace mikroorgan ismu
SOP 2031
metodou hmotnostní spektrom..:trie I
MALDI -TOF
--130. (1) Vyšetření sterility mikrobiálních
SOP 2 100
vakcín metodou kulti vační
131.Neobsazeno
150.
"'"""i5f .(1.2) Vyšetfoní citlivosti k antimikrobním SOP 3001
prcparátúm diskovou difuzní
metodou
t 52.<1-2> Vyšetí·ení citlivosti k antimikrobním SOP 3002
preparátům definovaným
gradientem antibiotika
153.íl.2) Průkaz produkce betalaktamáz
SOP 3003
pomocí fenotypových
(biochemických) metod a metodou

-

-

Bakteriální izolát. bujónová kultura
kmene. stolice. poživatina

~

~

Stolice. bakteriální izolát

Bakteriální a mykobakteriální
izolát. izolát kvasin..:k a plísní.
pozitivní hcmokultura
- Bakteriální suspenze. suspenze
kvasinek. hotové vakcíny

~

---

~

-

Baktc:riální izolát

Bakteriální izolát

Bakteriální izolát

-

k ulti vační

154_(l.2l~1ledávací metody rezistence

SOP 3004

Bakteriální izolát

m i kroorgani smů

155.(1)

1 56_(1)-

157- 165.
166.< 1)

k antimikrobním
preparátům - kultivační. latex
aglutinačn í (MRSA. GISA. GRSA.
VRE)
Vy šetření citlivosti k antimikrobn ím SOP 3005
preparátúm metodou m i krod il uční
(M IC)
Detekce mechanismů rezistence
SOP 3007
u mikroorgan i smů metodou
hmotnostní spektrometrie MALD ITOF
Neobsazeno
1Vyšetření kanyl. katetrů. drénů
SOP 3020
a jiných cizorodých nebo
~
1
implantovaných materiálů metodo
kultivační

~
~\. ~fO E1..frl9.
~
Q:.

A

~

Bakteriální izolát
~

Bakteriální izolát

Cévní kanyla. katetr. drén. sputumodsávací cévka. implantát. gáza
nebo jiné cizorodé materiály
používané pro pacienty

Příloha

je nedílnou součástí
osvědčení o akreditaci č. : 658/2021 ze dne: 15. 12. 2021

Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO 15189:2013:
Zdravotní ústav se sídlem v

Ostravě

Centrum klinických l aboratoří
Partyzánské

náměstí

P řes ný název
postupu vyšetřen í

Pořadové
číslo

2633/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
Identi fikace
postupu vyšetře ní

Semikvantitativní vyšetření i.v.
katctrú dle Makiho metodou

Předm ě t vyšet řen í
S pička

SOP 302 1

i. v. katetru. kanyla

kultivač n í

I 68_CI >

169.(1·2>

Semikvantitativní vyšetření otisku ~ SOP 3022
z ranných a popálených ploch
metodou kult i vačni
Kontrola kontaminace prostřed i
SOP 3023
ve zdravotn ických zařízeních
a souvisej ících provozech metodou
kultivační k va l itativně v C lau scn ovč
médiu
Kontrola kontaminace prostředí
SOP 3024
ve zdravotnických zařízen ích
a souvisejících provozech metodou

Otisk z ranných a popálených ploch
na pevné ku lt i vačni půdě
Stěry
stěr

--~~170.(i.2)

Přímý

otisk rukou. pracovn ích
aj. na
plochu krevního agaru.
nepřímý otisk s použitím sterilního
filtračního papíru. spadová miska

oděvu. lůžkovin. předmětu

kultivač ní semi kvantilati vně

otiskem na pevné pudě nebo
metodou spadových misek
17 I .11 > Základní mikrobiologické vyšet ření
pro kontrolu mikrobiální
kontaminace transfuzních připravků
a kmenových buněk pomocí
automatického systému
172. m ~Kontrola kontaminace prostředí
ve zdravotnických zařize nich
metodou kulti vační

z ploch. předmětu a povrchu.
z místa vpichu

SOP 3025

Transfuzní přípravek. kmenové
bu1'\ky

SOP 3026

Stěry z pl och. předmětu a povrchu
ve zdravotnických zaříze ních

semikvantitativně

173.71>

Kontrola mikrobiální kontaminace
SOP 3027
tekutých vzo rk ů metodou kultivační

174. - - Neobsazeno
180.
I 8 t .<11 Prukaz mykobakterii v klinickém
vzorku fluorescenční mikroskopií
[ART]

I 82.< 1>

Mateřské

mléko. dialyzát.
peritoneáln í roztok. roztok na
kontaktn í čočky a jiné potenciálně
in fekční tekutiny

- - -- - - --il

SOP 4002

Sputum. BAL. BRS. stolice.
pleurální punktát. tkái\. stěry
z píštělí. hnisavých procesů a ran.
likvor. exsudát. krev. ASP.
žaludeční výplach. lymfatická
uzlina
Sputum. BAL. BRS. stolice.
pleurální. punktát. tkáň. stěry
z píštělí . hnisavých procesů a ran.
likvor. exsudát. krev. ASP.
žaludeční výplach. lymfatická
uzlina. mykobakteriální izolát

Prukaz mykobakterii v klinickém
SOP 4003
vzorku a ověření izolovaných kultur
po obarvení dle Ziehl-Neelsena
mikroskopicky

183!1! Detekce mykobakterií v klinickém
vzorku klasickými kulti vačními
metodami

Sputum. LV. BAL. BRS. moč.
' stolice. plcurální. punktát. tkáň.
stěry z píštělí. hnisavých proce sů
a ran. likvor. exsudát. krev. ASP.
ža ludeční výplach. lymfatická
uzl ina

SOP 4004
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Příloha

je nedílnou součástí
osvědčení o akreditaci č.: 658/2021 ze dne: 15. 12. 2021

Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO 15189:2013:
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Centrum klinických laboratoří
Partyzánské náměstí 2633/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
Pořadové
číslo

184.' 1'

Přes n ý

postupu

název

vyšetření

Detekce mykobakterií v klinickém
vzorku metabolickými metodami

135,n,

Identifikace
postupu vyšetření

SOP 4005

Identifikace mykobakteriálních
druh u metodou kulti vační.
mikroskopickou a pomocí
fenotypových metod
---186.
Neobsazeno
11
Stanoveni citlivosti mykobakterií
187.'
na antituberkulotika
a chemoterapeutika in vitro
mikrometodou minimálních
in hi b i č ních koncentrací (M IC)
v tekuté půdě kultivačně
a dopl ňkové kvalitativní vyšetření
citlivosti k Pyrazinamidu
a C kloserinu.
188.Neobsazeno
200.
20 )_!1) Pru kaz Pneumocystis jiroveci
metodou mikroskopickou
202.<11 Mykologické vyšetření kuže a jejích
adnex metodou mikroskopickou
203.<1 1 Myko logické vyšet ření kůže a jejích
adnex metodou kultivační
204.' 11 Mykologické vyšet ření ostatního
klinického materiálu metodou
mikroskopickou a kulti vač ní

SOP40 I I

205.' 1'

Mykologické vyšetřen í moče
metodou mikroskopickou a

Předmět vyšetření

Sputum. LV. BAL. BRS. moč.
sto lice. pleurální. punktát. tkáň.
stěry L píštělí. hnisavých procesů
a ran. likvor. exsudát. krev. ASP.
žaludeční V)'plach. lymfatická
uzlina
Mykobakteriální izolát
z primokultury nebo subkultury

SOP 4014

Mykobakteriální izolát

SOP 5007

BAL. sputum

SOP 5008

SOP 50 10

Supiny kůže. nehty. vlasy. vousy.
hnis. obsah pustulek. zvířecí srst
Supiny kuže. nehty. vlasy. vousy.
hnis. obsah pustu lek. zv ířecí srst
Sputum. BAL. aspirát. likvor. tkáň.
hnis. punktát. výpotek. krev jako
hemokultura. katétr. kanyla. výtěry :
larynx. nazofaryngeální. tonsily.
ucho. oko. konjunktivál ní. rektum.
genitourinární trakt. rána

SOP 50 11

Moč

SOP 50 12

Izolát kvasinek

SOP 501 3

Izolát hyfomycetu

SOP 50 14

Izolát kvasinek. izolát hy fomyct:tů

SOP 5009

kulti vačn í

206_(1.2)

207.' 1'
208.' 1'
209.(I)

Identifikace kvasinek pomocí
fenotypových (biochemických
a agl uti n ačních) metod, metodou
kultivační a mikroskopickou a
metodou MALDI-TOF
Identifikace h yfomycetů metodou
mikroskopickou a kulti vační
r
Stanovení citlivosti na ATM
kvalitativní metodou
Stanovení citlivosti na ATM
kvantitativní metodou

Izolát kyasinek. izolát hyfomycetů

Příloha

je nedílnou součástí
osvědčení o akreditaci č.: 658/2021 ze dne: 15. 12. 2021
Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO 15189:2013:
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Centrum klinických laboratoří
Partyzánské náměstí 2633/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
Pořad ové
číslo

Přes n ý

postupu

název

Identifikace
postupu vyšetře ní

vyšetření

2 I 0 _ťl)

Semikvantitativní stanovení
SOP 5016
galaktomannanu. antigenu rodu
Aspergil/11s. metodou EIA
[galaktomannan-Aspergillus]
2 11.<1) Semikvantitativní stanoven í
SOP 50 18
protilátek ti·ídy lgA. lgG a lgM proti
Asperg i/lus fumigatus metodou EIA
[Aspergi llus fumigatus lgA.
Aspergillus fumigatus lgG.
Aspcrgillus fumigatus lgM]
212.- - Neobsazeno
230.
23 I.lil Stanovení protilátek proti
SOP 6001
Toxoplasma gondii metodou KFR
[Toxoplasma protilátky KFRJ
-SOP 6002
232r
Stanovení lgA. lgE. lgG. lgM
protilátek a stanovení avidity
protilátek proti Toxoplasma gonc/ii
metodou EIA
[Toxoplasma protilátky lgA ELISA.
Toxoplasma protilátky lgG ELISA.
Toxoplasma protilátky lgE ELISA.
Toxoplasma protilátky lgM ELI SA.
Toxoplasma protilátky lgG avidita
ELISA]
233_11) Stanovení lgG a lgA protilátek a
SOP 6005
stanovení avidity protilátek proti
Toxocara canis metodou EIA
[Toxocara protilátky lgA ELISA.
Toxocara protilátky lgG ELISA.
Toxocara lgG avidita ELISA]
234_(!) Stanovení protilátek lgG proti
SOP 6006
separovaným antigenům Toxocara
metodou Westernblot
[Toxocara protilátky lgG biot]
235_(1) Stanovení lgG a lgM protilátek
SOP 6009
proti Borrel ia af=elii. Borrelia
b11rgc/01feri a Borrelia garinii
metodou EIA
[Borrelia rekombinant protilátky
lgG ELISA.
Borrelia rekombinant protilátky
lgM ELISA]
SOP 6010
236.<1> Stanovení lgG a lgM protilátek
proti Borrelia a.f=elii. Borre/ia
b11rgc/01feri a Borrelia garinii
metodou Westernblot
[13orrelia rekombinant protilátky
lgG biot.
Borrelia rckombinant protilátky
II
, lgM biot]

Předm ět vyšetření

Sérum. BAT

-

Sérum. plazma

-

Sérum. plazma. pupečníková krev.
plodová voda. likvor. oční tekutina
Sérum. plazma. pupečníková krev.
plodová voda. likvor. oční tekutina

Sérum. plazma

-
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Příloha

je nedílnou součástí
osvědčení o akreditaci č.: 658/2021 ze dne: 15.12.2021
Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO 15189:2013:
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Centrum klinických laboratoří
Partyzánské náměstí 2633/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
Pořadové
číslo

237.<1>

238_{ 1>

239.<1>

240.<1>
24 1.<1>
242.<1>

243.<1>
244.<1>

24 s.<1>

Přesný název
Identifikace
postupu vyšetření
postupu vyšetření
Stanovení anti leptospirových
SOP 60 14
protilátek mo;;todou
mikroskopického ag lu tinač n iho
testu
[Leptospira proti látky aglutinacelýza]
Stanovení lgG. lgM protilátek
SOP 6018
proti rlnaplasma phagocytophilum
metodou nepřímé
imunofluorescence
[Anaplasma protilátky lgG IF
Anaplasma protilátky lgM IFI
Stanovení lgG. lgM protilátek
SOP 6020
proti Bartonella hem elae metodou
nepřímé imunofluorescence
[Bartonella protilátky lgG IF.
Bartonella protilátky lgM IF]
Parazitologické vyšetření stol ice
SOP 6022
metodou Kato
Parazitologické vyšetřen í stolice
SOP 6023
flotační metodou dle Fausta
Parazitologické vyšetře n í stol ice
SOP 6024
formalin-éterovou sedimentačn í
metodou
ParaLitologické vyšetření stol ice SOP 6025
barvený preparát dle Miláčka
Parazitologické vyšetření stolice SOP 6026
barvený preparát hematoxylinem
a Gomoriho trichromem
--------.,..---------Parazitologické vyšetření klinického SOP 6027
materiálu - nativní preparát

Předmět vyšetření

Sérum. plazma

Sérum. plazma

Sérum

Stolice
Stolice
Stolice

Stolice
Stolice

Stolice. moč. sputum. biopsie.
duodenální šťáva. punktát. červi
nebo jejich části
--:-;---.,.--;-:---,---- --li

SOP 6028
Parazitologické vyšetřen í
Otisk z krajiny perianální
na enterobiózu - mikroskopický
prukaz Grahamovou metodou
[Perianální odběr-roup. některé
tasemnice]
247.' 1' Vyšetření krve na malárii metodou
SOP 603 1
Krev
mikroskopickou
[Vyšetření na krevní parazityj
vG-1g_i_nG-i!-is---.,..
SO
-,--P-6,...,0_3_2_ _ _ _ _ _ _ _ _-+-,:Poševní sekret. uretrální sekret
248.0 > ~ Průkaz Trichomonas- metodou kulti vační
[Tríchomonas vaginalis kultivač n čj
1
Poševní sekret
249.<> Prů kaz Trichomonas vaginalis
SOP 6033
metodou mikroskopickou a
stanovení MOP [MOP]
- _eno
- - - - - - - - - - - : :;;;;:-=;;;;;..
,,___2_5-0.--- -N-t:,-o-b-saz
246.<1>

260.

Příloha

je nedílnou součástí
o akreditaci č.: 658/2021 ze dne: 15. 12. 2021

osvědčení

Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO 15189:2013:
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Centrum klinických laboratoří
Partyzánské náměstí 2633/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
Přesn ý název
postupu vyš et ření
261.(1) Stanovení protilátek anti-Chlamydia
(rodově specifické) lgG. lgM. lgA
metodou EIA
[Ch lamydia sp. protilátky lgA.
Chlamydia sp. protilátky lgG.
Chlamydia sp. protilátky lgM]
262. 111 Stanovení protilátek antiChlamydophila p11e11111011iae lgG.
lgM. lgA metodou EIA
[Ch. pneumoniae protilátky lgA
ELISA.
Ch. pneumon iac protilátky lgG
ELISA.
Ch. pneumoniae protilátky lgM
ELISA]
263.11 ) Stanovení protilátek antiCh/amydophila pne11111oniae lgG.
lgM a lgA metodou lmmunoblot
(Ch. pneumoniae protilátky lgA
biot.
Ch. pneumoniac protilátky lgG biot.
Ch. pneumoniae protilátky lgM
biot]
264.' 1> S tanovení protilátek anti-Chlamydia
trachomatis lgG, lgM, lgA metodou
EIA
[Ch. trachomatis protilátky lgA
ELISA.
Ch. trachomatis protilátky lgG
ELISA.
Ch. trachomatis protilátky lgM
ELISAJ
265.< 1> Stanovení protilátek anti-Chlamydia
1rachoma1is lgG. lgA 1m:todou
lmmunoblot
[Ch. trachomatis protilátky lgA
biot.
Ch. trachomatis protilátky lgG biot]
266.<11 Stanovení protilátek anti-Ch/amydia
psillaci lgG. lgM. lgA metodou IF
(Ch. psittaci protilátky lgA IF.
Ch. psittaci protilátky lgG IF
Ch. psittaci proti látky lgM IFJ
eobsazeno
267.300.
30 1.<11 Stanovení DNA HBY metodou realtime PCR
[HBV DNA (PCR)]

Pořadové
číslo

Identifi kace
postupu vyšetření

P ředm ět vyšetře n í

SOP 6050

Sérum

SOP 605 1

Sérum

SOP 6052

Sérum

SOP 6053

Sérum

SOP 6054

Sérum

SOP 6055

Sérum

Strana 15 z celkového

Sérum. plazma

počtu

26 stran

Příloha
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Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Centrum klinických laboratoří
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Přes n ý název
postupu vyšetření

Pořadové

čísl o

302.fl)

303.fll

304.310.

Identifikace
postupu vyš etřen í

U rčení mutací a nukleotidových
SOP 8 104
polymorfismú polymerázového
gen u HBV se vztahem k rezistenci
na antivirové preparáty metodou
PCR
fl IBV lékové rezistence:
Rezistence k lami vud inu.
Rezistence k adefoviru.
Rezistence k telbivudinu
Rezistence k entricitabinu.
Rezistence k entecaviru.
Rezistenci; k tenofo viru]
Stanovení RNA HCV metodou real- - SOP 812 1
time PCR
[H CV R A (PCR)]
Neobsazeno

3 J J.fll

Stanowní DNA CMV metodou
real-time PCR
[CMV DNA (PCR)]
1--3,....1....,.2~.,=11- ~
s -ta_n_ov-e-ní DNA HSV 1/2 metodou
real-t ime PCR
[HSV I DNA (PCR).
~HSV2 DNA (PCR)]
313 _(1) Stanovení DNA EBV metodou realtime PCR
fEBV DNA (PCR)l
Stanovení DNA VZV metodou realtime PCR
JVZV DNA (PCR)]
3 15_(1 ) Stanovení DNA I li lV6 metodou
real-time PCR
[I-IHV6 DNA (PCR)J
--3 16.Neobsazeno
320.
32 1.C 1l

Stanovení RNA TBEV m.:todou
real-time PCR
[ Klíšť .en c. v. RNA (PCR)]
t--3-2-2....,.
_fl,.,..>~ Stanovení RNA Infl uenza A. B
metodou real-time PCR
(Influenza A RNA (PCR).
Influenza B (PCR)J
I----,.,.,--- - - , -----,,----------,323.(l) Subtypizace Influenza A metodou
real-time PCR
[Influenza A RNA subtypizace
(PCR)]
324.1 1! Stanovení RNA West Nile viru
metodou real-time PCR
[W.:st ile virus RNA (PCR)]

---

Předm ět vyšetření

Sěru m.

plal ma

Sérum. plazma

SOP 820 1

Pl azma. likvor. moč a další těl n í
tekutiny. bi optický materiál. stěr.

SOP 82 11

Pl azma. likvor. moč a další těl n í
tekutiny. bioptický materiál. stěr.

výtěr

výtěr

SOP 822 1

Plazma. likvor. moč a další těl ní
tekutiny. bioptický materiál. stěr.

SOP 823 1

Plazma. likvor. moč a další těl n í
tekutiny. bioptický materiál. stě r.

SOP 824 1

Plazma. likvor. moč a další tělní
tekutiny. bioptický materiál. stě r.

výt čr

výtčr

výtěr

SOP 83 11

Plazma. sérum. likvor.

klíštč

(/xodes r icinus )

SOP 834 1

Výtěr. BAL. sputum. bioptický
materiál

SOP 8345

Výtěr. BAL. sputum. bioptický
materiál

Sérum. plazma. plná krev.
likvor a j iné tělní tekutiny

~ -- - -

·-

·>':>.. ..-

moč.

Příloha

je nedílnou součástí
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Pořad o,,é

číslo

Přes n ý

postupu

název

Identifikace
postupu vyš etření

vyšetře ní

325_{1)

Stanovení R A Flaviviru metodou
real-time PCR
[Flavivirus R A (PCR) I
326.<1) Identifikace Fl avivi rů metodou
sekvenace RNA
[ Sekvenačn í identifikace ílavivirůj
327.' 1l Stanovení R A Zi ka vi ru metodou
rcal-time PCR
[Zika virus R A (PCR)]
328.ťl
Stanovení R A SARS-CoV-2
metodou rcal-time PCR
[Coronavirus SARS-CoV-2 RNA
(PCR)I
---329.Neobsazeno
340.
34 1_(I l

Stanovení DNA :\'eisseria
111eningi1idis metodou real -time

SOP 8355

Sérum. plazma. plná krev.
likvor a j in<! těl n í tekutiny

moč.

SOP 8355

Sérum. plazma. plná krev.
likvor a jiné tělní tekut iny

moč.

SOP 8360

Plazma. sérum. moč . sperma. likvor
a další tčlní tekutiny

SOP 8346

Nasofaryngeální
aspirát. likvor

SOP 840 1

Plazma. sérum. likvor a další těl n í
tekutiny

PCR
fNeisseria meningitidis DNA
(PCR)]
342.<1l Typizace :\'eisseria menigilidis
- SOP 8402
metodou PCR
, [N. meningitidis DNA typizace
~ (PCR)j
343.<ll Stanovení DNA Streptococcus
SOP 84 11
pneumoniae metodou real-ti me PCR
[Streptococcus pneumoniae DNA
(PCR)]
----344_(I) Stanovení DNA Haemophilus
SOP 842 1
injluen::ae metodou real-time PCR
[Haemophilus intluenzae D 1A
(PCR)]
345.<ll
Stanovení DNA listeria
SOP 843 1
monocylogenes metodou rcal-time
PCR
[Listeria monocytogen<!s DNA
(PCR))
1
SOP 845 1
346.< l Stanovení DNA legionella
pne11111ophila metodou rcal-time
PCR
[Legionella pneumophila DNA
(PCR)]
SOP 8454
347.<1> Stanovení DNA Bordetella
pertussis parapertussis metodou
real-time PCR
[Bordetella pertussis DNA (PCR).
Bordetella parapertussis DNA
(PCR)l
1>
,__3_4_8~.,=
-S-tanovení DNA Borrelia
burgdo,feri sensu lato metodou
rcal-ti me PCR
[Borrelia burgdorferi DNA (PCR)

·-

~

Str

Předm ět vyšetření

..,_..,,.,,,, ,
ce.1'9tw ·

výtěr.

BAL.

Plazma. sérum. likvor a další těl n í
tekutiny

Plazma. sérum. likvor a další
tekutiny

tělní

Plazma. sérum. likvor a další tělní
tekutiny

Plazma. séru m. likvor a dalš í tělní

tekutiny

BAL. sputum. biopsie. kultura

aso ťaryngeá lní výtěr

Plná krev. plazma. likvor. punktát
a další tělní tekutiny. biopsie

_o
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Přesný

Pořado"é

postupu

číslo

349.350.

název

vyšetření

Identifikace
postupu vyšetření

Neobsazeno

351.(1 1

Stanovení DNA Chlamydia
trachomatis metodou real-time PCR
(Chlamydia trachomatis D A
(PCR)]
352.i 1l- Stanov_e_n_í D
_ N_/1.___
\ 'eisseria
gonorrhoeae metodou PCR
[Neisseria gonorrhoeae DNA
(PCR)l
353.(1 1 Průkaz DNA Ch/amydia
trachomatis metodou hybrid capture
i"Chlamyd ia trachomatis (DNA) GPampl.]
354.' 1> Průkaz D A ,Veisseria gonorrhoeae
metodou hybrid capture
[Neisseria gonorrhoeae (DNA) GPampl.]
355.' 1> Prukaz DNA lidských
papillomavirú metodou hybrid
capture
[Hum. Papillomavirus-LR (DNA )
GP-ampl..
Hum. Papillomavirus-HR (DNA)
GP-ampl. ]
356.Neobsazeno
360.
36 J_(l l - Prukaz DNA mykobakterií
komplexu .li. 111berc11/osis
v klinickém vzorku metodou PCR

SOP 84 71

Moč. výtěr

SOP 8481

Výtěr z cervixu. z mužské uretry.
ze spojivky

SOP 8482

372.(l l

Stanovení celkových. lgG a lgM
protilátek proti viru hepatitidy A
metodou CM IA
[anti-1 IAY lgG CM IA.
anti-HAY lgM CM IAJ

-Výtěr z cervixu. z mužské uretry.
ze spojivky

z cervixu

SOP 8483

Výtěr

SOP 8501

Sputum. LY. BAL. BRS. moč.
stolice. pleurální punktál. tkáň. stěry
z píštělí. hnisavých procesů a ran.
likvor. exsudát. AS P. ža ludečn í
výplach. lymfatická uzl ina

Molekulárně biologická identifikace SOP 8522
mykobakteriálních dru h ů metodou
PCR s reverzní hybridizací
soupravou GenoType®
Mycobactcrium CM. AS. MTBC

Neobsazeno

punktát a další ti:lní

SOP 8472

[D A M. tuberculosis complex

363.37 1.

Moč. výtěr.

tekutiny

(PCR)J

362.n>

Předmět vyšetření

SOP 7021.0 1

Mykobakteriální kmeny
z primokultury nebo subkultury

Sérum. plazma

Příloha
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Přes n ý

Pořadové

postupu

č ísl o

Identifikace
postupu vyšetře ní

název

vyšetření

373_(IJ

SOP 7022.0 1
Stanovení antigenu viru hepatitidy
B (I IBsAg. HBeAg) a protilátek
proti antigenům viru hepatitidy B
(anti-H Bs. anti-HBe. anti-HBc.
lgM anti-HBe) metodou CM IA
[HBsAg CMIA. HBeAg CM IA.
anti-118s CM IA. anti-H Be CM IA.
anti-l lBc CM IA.
anti-1-lBc lgM CMIA I
- - - - - - - -- - - - - - - - 374_<1> Stanovení protilátek proti antigenu
SOP 7023.01
viru hepatitidy C (anti-HCY)
metodou CM IA
[anti-HCY CM I/\]
-------375 O) Stanovení lgG a lgM protilátek
SOP 7131
proti Treponema pallidw11 metodou
EIA
[/\b-Treponema pallidum lgG.
Ab-Treponema pallidum lgM J
376.(I) Stanovení lgA a lgG protilátek proti SOP7 136
Helicobacter pylori metodou EIA
[Ab-1-lelicobacter pylori lgA.
Ab-1-lelicobacter pylori lgG]
377_(!) Stanovení antigenu Legio11ella
SOP 7141
pneumophila v moči metodou EIA
[Ag-Legionella (moč))
-- - 378.0 > Stanovení lgG a lgA protilátek proti SOP 7142
Ca111pylobacterjej11ni metodou EIA
[Ab-Campylobacter jejuni lgG.
Ab-Campylobaeter jejuni lgA J
379_(1) Stanovení lgG. lgA protilátek proti SO P 7145
pertusovému toxinu metodou El/\
[Ab-pertusový toxin lgG. Abpertusový toxin lgA_I
380.(I) Stanovení lgG. IgA protilátek proti SOP 7147
l'ersinia enterocolitica metodou
EIA
[Ab-Yersinia ent. lgG.
Ab-Yersinia ent. IgA]
3 ~ Stanovení IgG a lgM protilátek
SOP 7 18 1
proti viru hepatitidy A metodou EIA
[anti-HAV lgG. anti-llA V lgM]
382.<1) Stanovení antigenu viru hepatitidy
SOP 7 182
B (I-IBsAg. HBeAg) a protilátek
proti antigenům viru hepatitidy B
(anti-HBs. anti-HBe. anti-HBc.
lgM anti-1-lBc) metodou EIA
[l-lBsAg . 1-lBeAg. anti-1-18s.
~ 9m é?k1:
anti-HBe. anti-HBe. anti-H Bc I M.~
~o,:.
Konfirmační test prukazu 11B Ap,e:__ ...;_;_:.._c.__:~ - ',;:;....---1-- - - -

--

_L__

- -

- -

_

_

_

.........

"f

Předmět vyšetření

Sérum. plazma

Sérum. plazma

Sérum. plazma

Sérum. plazma

Moč

Sérum. plazma

Sérum. plazma

Sérum. plazma

Sérum. plazma

Sérum. plazma

--~---
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Přes n ý

Pořadové

postupu

číslo

383.(I )

Identifikace
postu1w vyšetření

název

vyšetření

Předmět vyšetřen í

SOP 7183

Sérum. plazma

SOP 7184

Sérum. plazma

SOP 726 1

Sérum. plazma

Stanovení nespecifických protilátek SOP 7300
proti Treponema pallidum ( RPR)
metodou aglutinace
[rychlá prec i pitační reakce (RPR)]
38iťif - Stanovení specifických prot-il-á t-ek
- -_ _ S
_O
_ -P 730 1

Sérum. p lazma

Stanovení protilátek proti antigenu
viru hepatitidy C (anti-1ICY)
metodou EIA
[anti-HCY]

334_(! )

Stanovení lgG a lgM proti látek
proti viru hepatitidy E metodou EIA
[anti- HEV lgG. anti-1 IEV lgM I

385.(1>

-

Stanovení lgG. lgM protilátek
proti Treponema pallid11111 metodou
Westernblot
[Ab-Treponema pallidum lgG
(WB). Ab-Treponema pallidum
lgM (WB)]

,, _____

-----

386.(1)

Sérum. plazma
proti Treponema pallid11111 metodou
aglutinace (TP-PA)
[Ab-Treponema pallidum-TP-PAJ
----- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --li
388.eobsazeno
400.

81 3 401 _1 1>

402.íl)

n--4
- 0_3__<
"11'-

~
404.406.

Labo ratoř alergologická

Stanovení lg/\, lgG. lgM. lgE.
SOP 7001
lgG 1-lgG4 metodou nefelometrie
fl gA. lgG. lgM. lgE. lgG l - lgG41
Stanovení C3 složky komplementu. SOP 7002
C4 s ložky komplementu.
transferinu. alfa-1 -antitrypsinu.
alfa-2-makroglobulinu.
prealburninu. orosomukoidu.
haptoglobinu. ceruloplasminu.
albuminu metodou nefe lometrie
[C3 komplement. C4 komplement.
Trans ferin. Al fa- I antitrypsin.
Alfa-2 makroglobulin. Prealbumin.
Orosomukoid. I laptoglobulin.
Ceruloplasrnin I
Stanovení revmatoidního faktoru
SOP 7007
(RF). C reaktivního proteinu (CRP).
anti-streptolyzinu O (ASLO)
metodou nefelometrie
[RF. C reaktivní protein.
tistreptolyzin O (ASLO)J
Neobsazeno

a imunologická
Sérum. plazma

Sérum. p lazma

- Sérum. plazma

Příloha
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Pořad o,,é

č íslo

407_11)

408. (l)

409~

41 o.ni

4 11.4 12.
413.(1)

Přesn ý

postupu

název

vyšetření

Identifikace
postupu vyšetření

Předm ět vyšetření

Stanovení specifického lgE
SOP 7041
Sérum. plazma
proti jednotlivým ale rgen ům a
směsim alergenu metodou EIA
[d I - Dermatophagoides
pteronyssi nus (EIA).
MX I - Alternaria tenuis.
Aspergillus fumigatus.
Cladosporium herbarum.
Pen icillium notatum (E IA)j
- - -- - - - - - - - - - - - - -Sérum.
- - plazma
Vyšetření revmatoidních faktorů
SOP 7051
ve třídách lgG. IgA. lgM. protilátek
proti cyklickému citrulinovanému
peptidu (CCP) a proti látek proti
mutovanému citrulinovanému
vimentinu (MCV) metodou EIA
[Rcvmatoidní faktor lgG (ELISA).
Revmatoidn í faktor lgA (ELISA).
Revmatoidní faktor lgM (ELISA).
a-CCP. a-MCV)
Sérum. plazma
Stanovení antinukleárních proti látek SOP 7054
(A N E A) metodou EIA
[E NA A screen (ELISA))
Stanovení protilátek proti ds-DNA
SOP 7055
Sérum. plazma
metodou EIA
(a-ds DNA (ELISA)]
Neobsazeno

Sérum. plazma
Stanovení autoprotilátek metodou
SOP 7070
EIA (intrinsic faktor. nukleosomy)
(a-intrinsic factor (ELISA).
, a- nukleosomy (ELISA)]
__._
4 14.<1> Stanovení autoprotilátek u DM IT
SOP 7073
Sérum. plazma
(protilátky proti tyrosin fosfatáze
(IA2). dekarboxyláze kyseliny
glutamové (GAD)) metodou EIA
(a-lA2 (ELISA). a-GAD (ELISA)]
- - + - - -- - - - - - - - - - - - - -- - - - -415 _(1) Stanovení autoprotilátek u celiakie
SOP 7078
Sérum
(tkáňová transglutamináza lgA,
lgG. deamidované peptidy gliadinu
lgA. lgG) metodou EIA
[a-tTG lgA. a-tTG lgG.
a-DGP (deamidovaný peptid) lgA.
a-DGP (deamidovaný peptid) lgG]
416.eobsazeno
420.
Plazma
421.< 1> Stanovení produkce INFg testem
SOP 7 103
QuantiFeron
[QuantiFI:::RON -TB Go ld Plus]
Sérum. plazma
422.(1) Stanovení lgG. lgA protilátek
I proti gliadinu metodou EIA
[a-gliadin lgG. a-gliadin lgA.j
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Přesný

Pořado,1 é

postupu

č íslo

423.440.
44 I .11 1

---- ---

Stanovení celkového lgE.
speci fického lgE proti jednotli vým
alergen um a specifického lgE proti
s měs ím a l erge n ů metodou FEIA
[d I - Dennatophagoides
pteronyssinus (EIA) FE IA.
sp.IgE - bílek. mléko. ryby. pšen ..
buráky. soja ( FEIA)]
Typizace gamapatií metodou
imunofixace
[Imunofixacej
Stanovení ANA. ENA
autoprot ilátek metodou imunob lot
[ENNA A typizace (BLOT) I
Stanovení autoprotilátek
proti jaterním a n t igenům (SLN LP.
LKM-1 . LC-1 . AMA-M2) metodou
imunoblot
[a-jaterní antigeny (B LOT).
AMA-M2 (B LOT).
a-LKM I (BLOT)l
Stanoven í protilátek proti
neuronálním antigenum (aAmphiphysin. a-CY2. a-PNMA2.
a-Ri. a-Yo. a-H u. a-Recoverin.
a-SOX I. a-Titin. a-Zic4. a-GAD65.
a-Tr) blotovaci technikou
[Neuro screen (B LOT)l
Neobsazeno

443.' 11

444_(I)

445_(1)

446.46 1.
462.II)

464.(I)

465.(I )

Identifikace
postupu vyšetření

Předmět vyšetření

Neobsazeno

442. 111

463.(I)

název

vyšetření

SOP 7200

Sérum. plazma

SOP 723 I

Sérum.

SOP 7240

Sérum. plazma

SOP 7241

Sérum. plazma

SOP 7246

Sérum. plazma

moč

~

~

SOP 7350
Stanovení protilátek proti MPO.
PR3. GBM metodou CIA
[A CA MPO (CIA).
ANCA PR3 (C IA). a-GBM (C IA)]
Stanovení antinukleárn ích protilátek SOP 736 1
(A A) metodou nepřímé
imunofluorescence
[Antin ukleární protilátky (IF)]
SOP 7362
Stanovení protilátek
proti cytoplazmě neutro filů
(A CA) metodou nepř ímé
imunofluorescence
[ANCA ( Ir)]
SOP 7370
Stanovení lgA protilátek
proti endomysiu metodou nepřímé
imunofluorescence
[a-EMA IgA (IF)]

Sérum. plazma

Sérum. plazma

Sérum. plazma

Sérum. plazma

L _______

·,;,:,

.:t.: . . - ~

o·- ·

.

.c;
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Přes n ý název
postup u vyšetření

Pořadové
číslo

466_(1 )

468.
469_(!)

476":IT>
47 1.500.
50)'1)

502(2)

Stanovení autoprotilátek
vyskytujících se u autoimunitních
hepatitid (AMA. ASMA. LKM.
ANA) metodou nepřímé
imunofluorescence
[Ali-I. autoim. hepatitida screening
(I F). AMA (IF). ASMA (IF). aLKM (IF)]
Stanoveni protilátek proti
parietálním buiíkám (APCA)
metodou nepřímé
imunofluorescence
(a-parietálni buňky (IF)]
Neobsazeno
Stanovení procentuálního
zastoupení lymfocytárních populací
CD3. CD4. CD8. CD 19 a K buněk
metodou prutokové cytometrie
[CD3+ T lymfocyty%.
pomocné CD4+ T lymfocyty%.
cytotoxické CD8+ T lymfocyty%.
CD 19+ B lymfocyty%.
NK buňky (CD l 6+56- ) %J
-Stanovení HLA-B27 metodou
prů tokové cytometrie
[HLA-B27 J
Neobsazeno

-

467_( !)

~

Identifikace
postupu vyšetře ní

~

- Stanovení rizikových genetických

Sérum. plazma

SOP 7392

Sérum. plazma

I

SOP 74 11

EDTA krev nebo heparinizovaná
krev

-

SOP 74 12

-

EDTA nebo heparinizovaná krev

I
I

8 16 - Laborato ř lékařské genetiky
SOP 870 1

faktorů se vztahem
k imunopatologickýcm
0111.:mocnčnim pomoci PC R a jejich
modifikací
[Celiakie. rizikové alely (PCR)]
-Cytogenetická anal)'Za lidských
periferních lymfocytu - konvenčn í
technika

V závorkách [ . . . ] jsou uvedeny názvy

-

Předm ět vyšetření

SOP 737 1

SOP 10003

vyšetřen í

Plná krev (EDTA)

-

-

Krev

dle názvu na výsledkových listech.

Dodatek:
Flexibilní rozsah akreditace
Pořadová čísla postup ů vyšet ření

I. 45. 47. 127. 154. 210. 2 11. 302. 323. 342. 362. 382. 407. 408. 4 14. 4 15. 44 1. 443. 444. 466. 469. 50 1
Laboratoř

U

reditace při zachováni principu

ml!Že modifikovat v dodatku uvedené pos

vyšetření

v dodatku neuvedených nem

O

rator up

~

exibilní

,:;;,:'
{, ,.,_-,.,.i,_.,,
"&-o

b

.c;
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Odběr

primárních vzorků:
Přesný

Pořadové
I)

postupu

čís lo

I. * ( 1,2)

název
primárního
vzo rku

odběru

Odb ěry

postupu

primárn ích vzorku z ploch.
a předmětu
ve zdravotnických zaří zeních a
souvisejících provozech

SOP 900 1

2. * ( U)

Odběr

SOP 9003

3.*( I )

Odběr

Identifikace
odběru primárního
vzorku

Primární vzorek

pov rch ů

I)

žilní krve

biologického materiálu
jiného než žilní krev

~

-

SOP 9004

-

Plochy, povrchy a předměty
ve zdravotnických zařízení c h a
souvisejících provozech. ruce
pracovníků ve zdravotnictví
K rev
Stěr

·-

z tonsil. ze spojivek. z kůže.
výtě r nosoh I tanu. laryngu. zevního
zvukovodu. z rekta. hnisy a
punktáty - odbčr z ložiska moč.
stolice. kapi lární krev

v případě, že je laboratoř schopna provádět odběr mimo své stálé prostory, jsou tyto odběry u pořadového
čís l a označeny hvězdičkou

Vysvětlivky:

7(1,2>

horní index = pořadové čís lo pracoviště CKL:
I - pracoviště I - Ostrava
2 - pracoviště 2 - Brno

ACLA
AIH
AMA
ANA
ANCA
anti anti anti anti anti anti -

A
AD
B
M
PI
RS

APCA
ART

AS
ASLO
ASMA
ASP
ATB

ATM
BAL
BAT
BioFM
BRS

CD

CHS0
CM

antikardiolipinové protilátky
auto imunitní hepatopatie
antimitochondriální protilátky
antinukleární protilátky
Anti Neutrophil Cytoplasmic Antigens Anti bodies
protilátky proti viru c hřipky typu A
protilátky proti adenoviru
protilátky proti viru chřipky typu B
protilátky proti Mycop/asma pneumoniae
protilátky proti paraintluenza viru
protilátky proti respiratornímu-syncytiálnímu viru
protilátky proti parietálním buňkám
acidorezistentní tyčky
Atypic species (méně běžná mykobakteria)
antistreptolyzin O
protilátky proti hladkému svalu
aspirát
antibiotika
antimykotika
bronchoalveolární laváž
bronchoalveolární tekutina
metabolická metoda pro ku ltivaci mykobakterií
bronchoalveolární sek.ret
membránové znaky (rece
:\. ~{O é.f.rf:!
jednotka stanovení funkč
-i- ity I< mplerii~ ) vého systému klasickou cestou aktivace
baktei:ia)
Common species (běžná

i.
-

.

,.;, N.,_....~,o.-"'

Stra
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Ikového po tu 26 stran

-7-

Příloha je nedílnou součástí
osvědčení o akreditaci č.: 658/2021

ze dne: 15. 12. 2021

Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO 15189:2013:
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Centrum klinických laboratoří
Partyzánské náměstí 2633/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
CMIA
CMV
CRP
CV-1
DMIT
DEN
DGI
OLEP
DOB
dsDNA
EBV
EIA
ELFA
ELISA
EMA
ENA
FEIA
FPIA
FTA

GAD
GBM
GDH
GISA
GO
GP
GRSA
HAV
HBsAg
HBV
HCV
HEV
HHV6
HIV
HLA
HLA-DR
HR
HSV
HTN
CHIK
I.V.

1B
IF (NIF)
IM test
INF
IUD
JBE

KFR
LC-1
LEIA
LKM
LR

chemiluminiscenční

imunoanalýza na mikročásticích
Cytomegalovirus
C reaktivní protein
buněčná linie CV-1 (z opičí ledviny)
diabetes mellitus I. typu
dengue
diseminovaná gonokoková infekce
diploidní buňky lidských embryonálních plic
Dobrava virus
protilátky proti dvoušroubov ici DNA
Epstein-Barr Virus
enzymoimunoanylýza
enzyme-linked fluorescent assay
enzyme-linked immuno sorbent assay
endomysiální protilátky
extrahovatelné nukleární antigeny
fluorescenční enzymoimunoanalýza
Fluorescence Polarization Immunoassay
Fluorescent treponemal antíbody
dekarboxyláza kyseliny glutamové
glomerulární bazální membrána
glutamát dehydrogenáza
Staphylococcus aureus se sníženou citlivostí ke glykopeptidům
Neisseria gonorrhoeae, gonokoky, kapavka
Gen-Probe
Staphylococcus aureus rezistentní ke glykopeptidům
virus hepatitidy A
povrchový antigen viru hepatitidy B
virus hepatitidy B
virus hepatitidy C
virus hepatitidy E
Herpes hominis virus typ 6
Human lmmunodeficiency Virus
hlavní histokompatibilní systém

povrchový antigen
high risk (vysoké riziko)
herpes simplex virus
Hantaan virus
Chikungunya virus
intravenózní
immunoblot
nepřímá imunotluorescence
orientační diagnostický test pro průkaz infekční mononukleózy
interferon
nitrodě ložní tělísko (intrauterine device)
Japonská B encefalitis
kompelmentfixační reakce
jaterní cytosol
~
enzymem indukovaná I ®-_Qf ,~hfn0~;!!,m analýza
1
Anti-liver, kidney mic ownes ((rotilátR ~ roto jaterním, ledvinovým antigenům)
low risk (n ízké riziko .S /iJh
~
~
,>,

()

~

w-•
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0

µ
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laryngeální výtěr
automatický detekční systém pro metabolickou kultivaci mykabakterií
buněčná linie psí ledvi ny
metabolická kultivační metoda (Mycobacterium Growth lndicator Tube)
minimální inhibiční koncentrace
mikrobiální obraz poševní
myeloperoxidáza
methicilin-rezistentní Slaphylococcus aureus
Mycobaclerium tuberculosis complex
Natural killer (přirození zabíječi)
NK
polymerázová řetězová reakce
PCR
pánevní zánětlivé onemocnění
PID
proteináza 3
PR3
Puumala virus
PU U
revmatoidní faktor
RF
Rapid Plasma Reagin
RPR
RS virus (RSV) respiratorní syncytiální virus
severe acute respiratory syndrome coronavirus 2
SARS-CoV-2
rozpustný jatern í antigen/jaterní- pankreatický antigen)
SLA/LP
tyreoglobulin
TGB
Tick Borne Encephalitis, klíšťová encefalitis
TBE
tyreoperoxidáza
TPO
tyreotropin
TSH
virus
v.
VNT
virusn eutralizač ní test
vankomycin rezistentní enterokoky
VRE
Varicel la-zoster virus
vzv
western biot
WB
West Nile virus
WNV
ZKV
Zika virus

LV
MB/BacT
MOCK
MGIT
MIC
MOP
MPO
MRSA
MTBC

