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HISTORIE
Mikrobiologická laboratoř byla založena jako pobočka SZÚ Praha krátce
po 2. světové válce. Po vzniku hygienické služby se stala její součástí jako
laboratorní zázemí epidemiologického
odboru. Tehdy byla umístěna v budově
Krajské hygienické stanice v Ústí nad
Labem, která byla kdysi postavena jako
chudobinec s modlitebnou.

V šedesátých letech vznikl samostatný mikrobiologický odbor stále v rámci
hygienické služby. Počátkem devadesátých let se mikrobiologický odbor vyčlenil z hygienické služby a pod názvem
oddělení klinické mikrobiologie se stal
součástí laboratorního komplementu Masarykovy nemocnice v Ústí nad
Labem.

Kontakty:
tel.:
477 111 111
fax:
472 774 286
e-mail: infolisty@kzcr.eu

Primář MUDr. Jiří Stehlík
V čele nejprve mikrobiologického odboru, později oddělení klinické mikrobiologie byl primář MUDr. Jiří Stehlík.
Od roku 2000 se primářkou oddělení
stala MUDr. Marta Štolbová, která oddělení vedla až do roku 2014.
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Na oddělení pracují 3 lékařky, vedoucí
laborantka, 20 laborantek, dokumentační pracovnice a 3 sanitářky.

Primářka MUDr. Marta Štolbová
Oddělení klinické mikrobiologie provádí základní i specializovaná vyšetření
v oboru lékařská mikrobiologie – bakteriologie, virologie, mykologie, parazitologie a mykobakteriologie. Podle toho
je členěno na jednotlivé úseky: klinická
laboratoř, laboratoř močových infekcí,
laboratoř vzdušných infekcí, laboratoř
střevních infekcí, laboratoř hemokultivací, antibiotická laboratoř, laboratoře

Od roku 1997 sídlí oddělení v budově C
serologické a laboratoř diagnostiky
mykobakterií.
Součástí Oddělení klinické mikrobiologie Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy
nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., jsou
i přípravné provozy – příprava kultivačních médií, pomocné provozy – umývárna laboratorního skla a likvidace biologického materiálu.

Budova krajské hygienické stanice, která byla kdysi postavena jako chudobinec

SOUČASNOST
Po přechodu do ústecké Masarykovy nemocnice sídlila mikrobiologie
v budově, na jejímž místě dnes stojí nemocniční prádelna. Později se

přestěhovala do prostor budovy vedle
ředitelství. Od roku 1997 se oddělení
klinické mikrobiologie nachází v budově C na 4. a 5. podlaží.

Fotografie:
Není-li uvedeno jinak, jsou fotografie
použity z archivů jednotlivých
nemocnic KZ, a. s.
Za obsahovou správnost příspěvků
plně odpovídají uvedení autoři.
Děkujeme všem, kteří se podíleli
na přípravě tohoto vydání.

Z budovy KHS se oddělení přestěhovalo
do prostor budovy vedle ředitelství
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Budova Krajské hygienické stanice
v Ústí nad Labem

www.kzcr.eu

Antibiotická laboratoř, laborantka Marcela Kozáková
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PŘÍSTROJOVÉ VYBAVENÍ

oddělení nemocnice v Děčíně, provádí
hemokultivace pro nemocnici v Děčíně
a pro řadu praktických lékařů a ambulantních specialistů.

Oddělení má moderní přístrojové vybavení. VersaTrek je automatický přístroj
pro kultivační vyšetření krve a primárně
sterilních tělních tekutin.

Od roku 2006 má oddělení akreditaci
ministerstva zdravotnictví pro postgraduální přípravu lékařů v oboru lékařská mikrobiologie, od roku 2012 také
akreditaci pro obor specializačního
vzdělávání Zdravotní laborant – mikrobiologie. V roce 2013 získalo akreditaci
u ČIA. Kvalita diagnostiky OKM je zajištěna a dokumentována účastí v systému externího hodnocení kvality CEM
SZÚ Praha.

Kultivační vyšetření moči laborantky provádějí v automatickém systému UroQuatro, kdy výsledek je možné
mít již za 4 hodiny po doručení vzorku
do laboratoře.
Od roku 2013 má oddělení k dispozici
hmotnostní spektrometr, s jehož pomocí se provádějí identifikace bakterií, kvasinek a mykobakterií metodou
MALDI-TOF. Jde o rychlou a přesnou
identifikaci mikroorganismů. Přístroj je
velkým přínosem pro mikrobiologickou
diagnostiku, zejména pokud se týká
rychlosti identifikace. Ta trvá klasickými metodami nejméně 24–48 hodin.
Při použití hmotnostního spektrometru
jsou laborantky schopny vykultivovanou bakterii identifikovat během několika minut. Přístroj pracuje na principu
analýzy hmotnostního proteinového
spektra bakterie. Laserový paprsek rozbije bakteriální kolonii na jednotlivé
proteiny a přístroj vypočítá hmotnostní
spektrum. Potom ho porovnává s proteinovými spektry všech dosud známých
bakterií, kvasinek nebo mykobakterií
a tím danou bakterii identifikuje.
Pro vyšetření citlivosti bakterií k antibiotikům používají laborantky přístroje
Visor a VITEK. Visor se používá pro měření inhibičních zón okolo antibiotických disků. Přístroj VITEK měří přesné
koncentrace antibiotik pro konkrétní
bakterie.
V minulém roce se oddělení klinické
mikrobiologie podařilo získat do užívání analyzátor cobas e411, který slouží
k diagnostice virových hepatitid a viru
HIV.

Oddělení klinické mikrobiologie je členem Pracovní skupiny pro monitorování
rezistence k antibiotikům v ČR (PSMR).
Analyzátor cobas e411

Přístroj MGIT

Automatický systém UroQuatro. Laborantka Kristina Bašniková, DiS.
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Přístroj VersaTrek

Oddělení se účastní evropského systému pro monitorování rezistence EARS-net. Spolu s ostatními odděleními
Masarykovy nemocnice a nemocnic
v Teplicích a v Děčíně se účastní i práce
na klinických studiích.
V minulém roce oddělení uspořádalo
v Masarykově nemocnici mikrobiologický seminář, který byl zaměřen zejména na problematiku sledování antibiotických rezistencí. Lékaři oddělení
se aktivně účastní svými přednáškami
i seminářů ostatních oddělení (Interlab,
Děčínský komplexní den interní péče,
Traumatologická konference apod.).

Oddělení klinické mikrobiologie také
provádí diagnostiku některých patogenů molekulárně biologickými metodami. Používán je automatický analyzátor
pro PCR diagnostiku GeneXpert. Takto
jsou diagnostikovány bakterie Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoae
a viry chřipky.
Oddělení klinické mikrobiologie vyšetřuje vzorky nejen pro Masarykovu nemocnici v Ústí nad Labem, ale
i pro nemocnici v Teplicích, pro dětské

Oddělení klinické mikrobiologie vyšetřuje vzorky hlavně pro
Masarykovu nemocnici v Ústí
nad Labem, nemocnici v Teplicích, od srpna 2018 provádí
hemokultivační vyšetření pro
nemocnici v Děčíně a mikrobiologická vyšetření pro dětské
oddělení nemocnice v Děčíně.
Za rok 2018 vyšetřilo přibližně 130 000 vzorků, z toho
přibližně 100 000 pro Masarykovu nemocnici, 21 000 pro
Nemocnici Teplice a 4 000 pro
Nemocnici Děčín.

Automatický analyzátor pro
PCR diagnostiku GeneXpert

Hmotnostní
spektrometr

Přístroj VITEK

Přístroj Visor

www.kzcr.eu

Všichni lékaři oddělení a některé laborantky se podílí na výuce předmětu Mikrobiologie, imunologie a epidemiologie
na Vyšší odborné škole zdravotnické
a Střední škole zdravotnické v Ústí nad
Labem.
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Rozhovor s primářkou oddělení MUDr. Lenkou Dvořákovou
a vrchní laborantkou Bc. Šárkou Baláčkovou
Proč jste se rozhodly právě pro mikrobiologii? Co vás na tomto oboru lákalo
a co vás na něm nejvíce baví?
MUDr. Lenka Dvořáková: Pro mikrobiologii jsem se rozhodla náhodou.
Během studia mě to vůbec nenapadlo. Po skončení lékařské fakulty nebyla taková možnost vybírat z různých
specializací, jako je teď. Protože jsem
chtěla pracovat v Ústí nad Labem, musela jsem si vybrat z oborů, které mi
byly nabídnuty. Dopadlo to tak, že
jsem u mikrobiologie zůstala. Zjistila jsem, že i v tomto oboru se může
uplatnit člověk, který šel studovat medicínu z úplně jiného důvodu. A to je
právě to, co mne na tomto oboru baví.

Bc. Šárka Baláčková: Toto povolání
jsem si vybrala již na základní škole. Jako dítě jsem chodila na odběry
do laboratoře v liberecké nemocnici,
vždycky mi to přišlo jako velice zajímavá práce a prostředí.

chorob nebo vznikem nových. Velký
vliv má také nadměrné užívání antibiotik. Díky němu se čím dál větší
množství bakterií dokáže některým
antibiotikům bránit. Tím vzniká problém, který překvapuje všechny.

Dokáže vás v tomto oboru dnes ještě
něco překvapit?
MUDr. Lenka Dvořáková: V medicíně celkově pořád něco překvapuje.
Stejně je to i v mikrobiologii. Mikroby
jsou živé organismy. Vlivem okolního
prostředí se chovají jinak, než tomu
bylo dřív. Projevuje se to například jiným průběhem klasických infekčních

Bc. Šárka Baláčková: Určitě. Nejvíce mě někdy překvapuje lhostejnost
některého zdravotnického personálu
k odebraným vzorkům, jejich kvalitě a označení, protože toto je jeden
z aspektů dobrého mikrobiologického výsledku. A potom je to chování
pacientů a některého zdravotnického
personálu k zaměstnancům našeho
oddělení.

Co vás v současnosti na oddělení nejvíce
těší? Co vás naopak trápí?
MUDr. Lenka Dvořáková: Na oddělení nás nejvíce těší, když se nám podaří získat nějaký nový přístroj, který
umožňuje kvalitnější, moderní a rychlejší diagnostiku. Naopak nejvíc mě
trápí to, že se do našeho oboru nehlásí
mladí lékaři, kteří by byli momentálně
nejvíc potřeba. Jsme poměrně velká
laboratoř, vyšetřujeme pro dvě nemocnice kompletně a pro jednu částečně.
Původně zde pracovalo 6 vysokoškoláků. Nyní už třetí rok jsme jenom tři.

MUDr. LENKA DVOŘÁKOVÁ

PRIMÁŘKA ODDĚLENÍ KLINICKÉ MIKROBIOLOGIE
DOSAŽENÉ VZDĚLÁNÍ:

1983–1987 – Gymnázium Děčín
1987–1993 – 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova Praha
1996 – atestace v oboru lékařská mikrobiologie I. stupeň
1999 – atestace v oboru lékařská mikrobiologie II. stupeň
ODBORNÁ PRAXE:

1993–2001 – lékařka oddělení klinické mikrobiologie, Masarykova
nemocnice v Ústí nad Labem
2001–2014 – zástupkyně primáře oddělení klinické mikrobiologie, Krajská zdravotní, a. s., Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.
2014 až dosud – primářka oddělení klinické mikrobiologie, Krajská
zdravotní, a. s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.
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Bc. Šárka Baláčková: Mám dobrý pocit, že i v takovéto uspěchané a náročné době dokáže oddělení fungovat
jako celek. Za to si zaměstnanci zaslouží poděkování. Nejvíce mě trápí
administrativa, která narůstá geometrickou řadou. Dále je to složitost
a zdlouhavost procesů při pořizování
nových přístrojů na oddělení a s tím
související neustálé měnění dodavatelů objednávek, protože ne vždy levné znamená kvalitní. Zde postrádám
možnost oddělení (a nejen našeho)
vybrat si a konzultovat dodávky. Dále
je to příchod nového kvalitního personálu, aby bylo možno zvládnout narůstající množství vzorků.

V textu jsme si přečetli o historii
a současnosti klinické mikrobiologie

www.kzcr.eu

KRAJSKÁ ZDRAVOTNÍ, a. s. – MASARYKOVA NEMOCNICE V ÚSTÍ NAD LABEM, o. z.
v Masarykově nemocnici. Jak vidíte budoucnost oboru a oddělení?
MUDr. Lenka Dvořáková: Budoucnost
oddělení vidím v tom, že bychom byli
rádi užitečným a rovnocenným partnerem klinickým oddělením. Snažíme se
zavádět nové metody tak, abychom co
nejvíce zrychlili a zkvalitnili mikrobiologickou diagnostiku. Snažíme se také
rozšiřovat naši konzultační činnost pro
ostatní oddělení.
Bc. Šárka Baláčková: Myslím, že mikrobiologie jako jeden z oborů lékařství se bude rozvíjet dost dynamicky,
a to hlavně s ohledem na narůstající
antibiotické rezistence a migraci obyvatelstva. Velký důraz bude kladen
na urychlení vyšetření a rozšíření služeb. Urychlit kultivaci sice nelze, ale
objevují se nové vyšetřovací postupy,
které mohou zkrátit dobu vyšetření.
Jak trávíte volný čas? U čeho si nejlépe
odpočinete?
MUDr. Lenka Dvořáková: Ve volném
čase se snažím co nejvíc věnovat svému synovi. Sama si nejlépe odpočinu
s knihou, snažím se učit německy. Nedávno jsem se také přihlásila do kurzu
kreslení.
Bc. Šárka Baláčková: Volný čas věnuji
rodině, ráda čtu. Nejlépe si odpočinu při práci na zahradě, protože mě
to uklidňuje, a tak když si potřebuji vyčistit mysl a odpočinout si, jdu
na zahrádku.

Akreditace ČIA

Bc. ŠÁRKA BALÁČKOVÁ

VEDOUCÍ LABORANTKA
DOSAŽENÉ VZDĚLÁNÍ:

1984–1988 – Střední zdravotnická škola Ústí nad Labem – zdravotní
laborant
1993 – specializační studium – Laboratorní metody v lékařské mikrobiologii
2013–2016 – Zdravotní bioanalytika/zdravotní laborant, Farmaceutická
fakulta Univerzity Karlovy v Hradci Králové
ODBORNÁ PRAXE:

1988–1993 – laborantka – mikrobiologický odbor, KHS Ústí nad Labem
1993–2009 – laborantka, oddělení klinické mikrobiologie, Masarykova
nemocnice v Ústí nad Labem
2010 až dosud – vedoucí laborantka, oddělení klinické mikrobiologie,
Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem

Kvalita diagnostiky OKM

Certifikát EARS-net

Redakce děkuje primářce oddělení klinické mikrobiologie MUDr. Lence Dvořákové
a jejímu týmu za spolupráci při vzniku této odborné přílohy.
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Kolektiv zaměstnanců Oddělení klinické mikrobiologie Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.

www.kzcr.eu
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