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Rychlost odezvy laboratoře na klinický požadavek je základním atributem moderní klinické laboratoře. 
Čas odezvy odráží klinické potřeby (Národní akreditační standard D-10, prvek 8; ISO 15189: 5.8.11). 
Celkový interval od odběru biologického materiálu do vydání výsledku zahrnuje například také dobu 
transportu vzorků, takže má svou další složku, kterou je nutné monitorovat (Národní akreditační 
standard D-06, prvek 5; ISO 15189: 5.4.6). 
 
V tomto doporučení se dostupností míní časový interval od převzetí biologického materiálu laboratoři 
do zveřejnění výsledku (tedy Laboratory Turnaround Time - TAT). Laboratoř garantuje jeho dodržení 
pro 80 % dodaných vzorků. Zbývajících 20 % je vyhrazeno pro situace, kdy se vzorek ředí, probíhá 
jiná analýza a start nové analýzy je nutné odložit a podobně. 
 
 
Definice 
Vitální indikace: ordinace laboratorního vyšetření v situaci spojené s ohrožením života, kdy výsledek 
vyšetření má vliv na přežití pacienta. Vzorky na vyšetření mají absolutní přednost, je možné zastavit 
analýzy jiných vyšetření. Transport vzorku je předem ohlášen. 
 
Statim (akutní vyšetření): ordinace laboratorního vyšetření v situaci, kdy výsledek vyšetření může 
zásadním způsobem ovlivnit rozhodování o další péči o nemocného. Vzorky na vyšetření mají 
přednost před ostatními vzorky. 
 
 
Dostupnost výsledků analýz ordinovaných z vitální indikace a statim 
A - Dostupnost při vitální indikaci v minutách 
B - Dostupnost při indikaci STATIM v minutách 
 
Analyt  A  B  Poznámka 
P;S;cB  glukóza, látková koncentrace   30   60  P 
P;S; U  kalium, látková koncentrace  30   60  P 
P;S;U  natrium, látková koncentrace  30   60  P 
P;S;U  chloridy, látková koncentrace   -  60    
P;S  kalcium celk. /ioniz., látková koncentrace  -  60  P 
cB;aB  pH a krevní plyny  15  30  Dané prean. fází 
P; S bilirubin, látková koncentrace  -  60    
P;S  ALT, koncentrace katalytické aktivity  30  60  P 
S  GMT, koncentrace katalytické aktivity  -  60    
P;S  ALP, koncentrace katalytické aktivity  -  60  N 
P;S;U  urea, látková koncentrace  30  60  P 
P;S;U   kreatinin, látková koncentrace  30  60  P 
P laktát   30  30  Dané prean. fází  
P amoniak   30   30  Dané prean. fází  
P;S  cholinesteráza, koncentr. katal. aktivity  -  60  Vymezená indikace 
P;S  AMS, koncentrace katalytické aktivity  -  60    
P;S  lipáza, koncentrace katalytické aktivity  -  60  N 
P;S  CK MB mass, hmotnostní koncentrace  -  60  V 
P;S  myoglobin, hmotnostní koncentrace  30  60  P 
P;S  troponin, hmotnostní koncentrace  30  60  P 
P;S  TSH, arbitrární látková koncentrace  -  60  N 
P;S  hCG, arbitrární látková koncentrace  -  60  N 
P;S  digoxin, látková koncentrace  -  60  N 
P;S  albumin, hmotnostní koncentrace  -  60    
P;S; protein celk., hmotnost. koncentrace  -  60  N 
U; protein celk., hmotnostní koncentrace  -  60    
CSF; biochemické vyšetření základní viz požadavky doporučení o likvoru  



P;S  CK, koncentrace katalytické aktivity  -  60  V 
P;S teofylin, látková koncentrace  -  60  N 
P;S CRP, hmotnostní koncentrace  -  60  N 
P;U osmolalita, molalita   -  60    
P;S paracetamol, látková koncentrace  -  60  N 
P;S salicyláty, látková koncentrace  -  60  N 
P;S;B etanol, látková koncentrace   -  60  N 
 
 
P – vitální indikace předpokládá odběr nesrážlivé krve (heparinová plazma) a zkrácenou centrifugaci 
biologického materiálu, v případě dostupnosti vyšetření z plné nesrážlivé krve se interval zkracuje na 
15 minut 
 
N – s ohledem na typ zdravotnického zařízení nemusí být vždy součástí statimové nabídky 
 
V – lze vykázat jako statimové vyšetření zdravotní pojišťovně, postup není v klinické praxi považován 
za postup lege artis a/nebo medicínsky opodstatněný 
 
 
Závěrečné poznámky 
U části analytů uvedených v tabulce je TAT výrazně závislé na doporučeném intervalu mezi odběrem 
a zpracováním s ohledem na podmínky preanalytické fáze. 
 
Analyty vyšetřované v běžném rutinním provozu, tj. v pracovních dnech, by měly být dostupné v den 
indikace, nejpozději do 24 hodin.  
 
Podmínky vyšetření likvoru jsou specifikovány samostatným doporučením ČSKB.  
 
Doporučenou dostupnost toxikologických vyšetření v současné době nelze zevšeobecnit. 
 
Pokud se analýzy neprovádějí denně (například RIA, IRMA, ELFO, ELISA ) a nejedná se o vysoce 
specializovaná vyšetření (například PCR), je vhodné, aby výsledek vyšetření byl dostupný do týdne.   
 
 
 
Návrh doporučení byl publikován ve zprávě z jednání výboru č. 26/říjen 2004, po připomínkách 
schváleno na jednání výboru dne 15. 3. 2005. 
 




