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S výstavbou nové nemocnice v Mostě,
která byla uvedena do provozu v roce
1975, bylo oddělení klinické biochemie vedeno prim. MUDr. Jaroslavem
Kelbichem a vrchním laborantem
Otakarem Žákem. Oddělení klinické
hematologie bylo součástí transfuzního oddělení pod vedením primáře
MUDr. Miloše Libicha a vrchního laboranta Jiřího Míky. Provoz obou oddělení byl umístěn v prostorách polikliniky
ve třetím patře. Oddělení hematologie
a krevní transfuze zajišťovalo 20 zdravotních laborantek a 1 vysokoškolák
(VŠ) v oboru transfuzního lékařství.
Na oddělení klinické biochemie pracovalo v této době 25 laborantek a 3 VŠ.
V roce 1991 bylo hematologicko-transfuzní oddělení rozděleno do dvou samostatných primariátů, kdy do funkce
primářky hematologického oddělení
byla jmenována prim. MUDr. Eva Římanová, která také vedla hematologickou ambulanci. Vrchní laborantkou
byla Helena Medunová. Ve stejném
roce, kdy byla dostavěna budova diagnostiky, byla samostatná oddělení
klinické biochemie a klinické hematologie do této budovy přemístěna.
Primariát oddělení klinické biochemie
v tomto roce převzal prim. MUDr. Jan
Rokyta s vrchním laborantem Jiřím
Hlaváčem, který tuto funkci vykonával
již pár let předtím. S odchodem primářky MUDr. Římanové se této funkce
na oddělení klinické hematologie ujala prim. MUDr. Miloslava Strašíková,
která zajistila pokračování provozu
hematologické ambulance.

Ing. EVA HERKOMMEROVÁ, Ph.D., MBA

VEDOUCÍ ODDĚLENÍ LABORATORNÍHO KOMPLEMENTU (OLK)

1987–1991 – SPŠCH Ostrava, obor analytická chemie
1991–1996 – Graduální studium VŠCHT Praha, FPBT, obor bioinženýrství
1996–2001 – Postgraduální studium PřF UK Praha, obor biochemie
2000–2001 – NsP Most, oddělení soudního lékařství, toxikologická laboratoř
2001–2010 – Nemocnice Most, oddělení klinické biochemie, toxikologická
laboratoř
2010–2012 – Nemocnice Most, vedoucí oddělení klinické biochemie
2012–dosud – Nemocnice Most, vedoucí oddělení laboratorního komplementu
2003 – atestace vyšetřovací metody v instrumentální chemii a toxikologii
2004 – soudní znalec v oboru zdravotnictví, odvětví toxikologie
2015 – atestace v oboru klinická biochemie
2016 – soudní znalec v oboru zdravotnictví, odvětví klinická biochemie
2019 – MBA, CEMI institut Praha

VLADIMÍRA ČERNÁ

VEDOUCÍ LABORANTKA

OBDOBÍ SAMOSTATNÝCH LABORATORNÍCH
OBORŮ PŘED VZNIKEM OLK

První automatický analyzátor Hitachi – biochemická laboratoř

V roce 1993 vzniklo oddělení soudního lékařství s toxikologickou laboratoří, primářem byl MUDr. Pavel
Kubišta a vrchní laborantkou Vendula
Husáková. Laboratoř byla na tu dobu
vybavena velmi moderními plynovými chromatografy, které obsluhovala
jedna laborantka a jeden VŠ. V roce
2001 z důvodu centralizace soudního
lékařství do jednoho oddělení v Ústí
nad Labem bylo oddělení zrušeno
a provoz toxikologické laboratoře byl
přesunut pod hlavičku oddělení klinické biochemie.
Od svých počátků měla obě tato oddělení pouze základní laboratorní vyba-
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Původní příjem vzorků oddělení klinické biochemie
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1984–1987 – Střední zdravotnická škola Ústí nad Labem, obor zdravotní
laborant
1987–2012 – Nemocnice Most, oddělení klinické biochemie
2012–dosud – Nemocnice Most, vedoucí laborantka oddělení laboratorního komplementu
2013 – atestace v oboru klinická biochemie
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vení, digestoř, centrifugu a mikroskop
Meopta. Prováděla se zde vyšetření
jednoduchých testů z krve a moče.
Nejdříve se vyhodnocení provádělo
subjektivně, postupem času se laboratoř doplňovala přístroji, které dovolovaly kvantitativně vyjadřovat hodnocené komponenty. Složité a na objem
vzorku náročné postupy nedovolovaly
provádět velká množství vyšetření.
Práce byla nebezpečná jak po stránce
chemické, tak po stránce rizika infekce. S rozvojem analytických metod se
pomalými kroky odstartovala etapa
postupného převodu manuálních metod na metody plně automatické. Roku
1988 byl v biochemické laboratoři
uveden do provozu první integrovaný analyzátor Hitachi, který byl v roce
2004 nahrazen robustnějším a rychlejším Architectem 8000ci, jenž dokázal zpracovat až 800 vzorků za hodinu.
Hematologická laboratoř v počátcích
automatizace provozovala jednotlivé metody odečtu krevního obrazu
na jednoduchých přístrojích, které
byly v roce 1998 nahrazeny prvním poloautomatizovaným systémem Coulter
STKS, který byl v následujících letech
doplněn analyzátorem firmy Sysmex.
Až v roce 2005 byl na oddělení pořízen
první plně automatizovaný analyzátor
krevního obrazu s přístrojovým diferenciálem Celltac F. Koagulační laboratoř v počátcích svého působení pracovala pouze ručně s háčkem, který
nahradila kulička v prvním poloautomatu značky CR2, s následníkem BenkElektronik. Teprve v roce 2013 byly
do spojeného oddělení pořízeny plné
automaty se světovou úrovní srovnatelné ACL TOP 300 a ACL TOP 500,
které umí zpracovat nejen běžné koagulační metody, ale jsou schopny analyzovat celou škálu speciálních koagulačních testů převážně pro potřebu
hematologické ambulance.
V roce 2011 byl na obě ještě samostatná oddělení úspěšně implementován tolik očekávaný a pro moderní
fungování laboratoře nutný Laboratorní informační systém, který významně
zkvalitnil komunikaci s klinickými odděleními mostecké nemocnice, ať už
vymizením chyb z „přepisování“ nebo
objednáváním požadavků elektronickou formou.
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KRAJSKÁ ZDRAVOTNÍ, a. s. – NEMOCNICE MOST, o. z.
KONSOLIDACE LABORATOŘÍ BIOCHEMIE,
HEMATOLOGIE A TOXIKOLOGIE

Současný centrální příjem OLK – centrum oddělení laboratorního komplementu

Zlatý standard toxikologické laboratoře – kapalinový chromatograf s hmotovou spektrometrií

Analyzátor Cobas 6000, e411, Integra 400+ – moderní vybavení biochemické laboratoře

Kapalinový chromatograf na stanovení
glykovaného hemoglobinu HBA1c

Digitální morfologie, v pozadí analyzátor krevního obrazu XN-1000

Moderní koagulační laboratoř s analyzátory ACL TOP 300 a 500

www.kzcr.eu

Plynový chromatograf s hmotovou
spektrometrií

Mostecká nemocnice začátkem roku
2012 zahájila projekt konsolidace laboratoří biochemie, hematologie a toxikologie s cílem racionalizovat provoz
laboratoří jak po stránce personální,
tak po stránce přístrojové. Projekt byl
v létě roku 2012 úspěšně dokončen
vytvořením jednoho primariátu s názvem oddělení laboratorního komplementu (OLK), který zahájil moderní
etapu laboratorní diagnostiky v Nemocnici Most pod vedením Ing. Evy
Herkommerové, Ph.D., a vrchní laborantky Vladimíry Černé.
V roce 2013 byla k OLK připojena centrální odběrová místnost v poliklinice,
která díky 3 zdravotním sestrám zajišťuje odběry pro všechny obory laboratorní diagnostiky celé nemocnice, a to
lůžkové i ambulantní složky, a také
pro docházející ambulantní pacienty
externích lékařů.
Nově vzniklé oddělení laboratorního komplementu se ve všech jeho
úsecích postupně dočkalo kompletní obnovy přístrojového parku. Biochemická laboratoř provádí základní
a speciální biochemická, imunologická a sérologická vyšetření krve, moče
a nekrevních tekutin na 4 velkých
a 3 menších plně automatizovaných
uzavřených analyzátorech. Hematologická laboratoř vyšetřuje základní
hematologické, koagulační a speciální koagulační parametry na 4 zcela
automatizovaných analyzátorech a diferenciál krevního obrazu je odečítán
prostřednictvím digitální morfologie,
která ve většině případů již nahrazuje klasický mikroskop. Úsek speciální
imunohematologie využívá poloautomatický přístroj iPro, který připravuje
vzorky pro fluorescenční mikroskop.
V toxikologické laboratoři jsou prováděna vysoce specializovaná vyšetření
jak pro klinický úsek, tak pro forenzní
část se spádovou oblastí sahající až
do východních Čech. V roce 2015 byl
do tohoto úseku zakoupen zcela nepostradatelný plynový chromatograf
s hmotovou spektrometrií. V nedávných dnech toxikologie z dotačního
programu získala kapalinový chromatograf s hmotovou spektrometrií, který společně s plynovým chromatogra-
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fem zajišťuje zlatý standard provozu
forenzní toxikologie. Pro vyšetřování
alkoholu, metanolu a dalších těkavých látek disponuje laboratoř novým
plynovým chromatografem, který byl
také pořízen z dotačního programu.
Veškerá in vitro diagnostika, používaná v laboratořích, jsou originální produkty renomovaných výrobců s požadovanou zárukou kvality a validované
výrobcem pro zamýšlené použití.
Ve všech organizačních úsecích OLK je
od roku 2005 zaveden systém řízení
kvality dle požadavků normy ČSN ISO
9001:2009 a od roku 2016 dle požadavků normy ČSN EN ISO 15189:2013.
Laboratoř je každoročně kontrolována
Českým institutem pro akreditaci formou dozorových auditů.

KRAJSKÁ ZDRAVOTNÍ, a. s. – NEMOCNICE MOST, o. z.

Plně automatizované vyšetření močového sedimentu Beckman Coulter

Hematologická laboratoř, vyšetření krevních obrazů

Nové analyzátory krevního obrazu – vlevo XN-1000, vpravo XN-550

Plynový chromatograf s hmotovou spektrometrií – vyšetření drog a léků

Speciální biochemie – Interlab G26 – ELFO krevního séra, izoenzymy ALP

Centrální odběrová místnost v mostecké nemocnici

ODDĚLENÍ ZAJIŠŤUJE ŠIROKÉ SPEKTRUM
SLUŽEB PRO LŮŽKA I PRAKTIKY

V současné době klinická nemocniční
laboratoř nabízí služby pro lůžkovou
část nemocnice, pro praktické lékaře
a ambulantní specialisty, a to ve spádové oblasti s přesně definovaným
spektrem rutinních i specializovaných
vyšetření v oblastech laboratorní diagnostiky:
Biochemická laboratoř provádí základní a speciální biochemická a imunologická vyšetření v biologických
tekutinách (krev, moč), kompletní
sérologická a imunochemická stanovení hepatitid a tumorových markerů,
hormonů, markerů sepse, monitorování hladin léků, morfologické a biochemické vyšetření likvoru, exsudátu
a transudátu, a také cytologické vyšetření punktátu kolena. Provádí zátěžové testy u hospitalizovaných a ambulantních pacientů.
Hematologická laboratoř vyšetřuje
základní hematologické parametry – krevní obraz s i bez diferenciálu,
retikulocyty, LE buňky, výtěry z nosu
na eozinofily.
Speciální laboratoř hematologie provádí vyšetření sternálních punkcí,
HLA B 27, fluorescenční metody (ANA,
ANCA, anti ds DNA) a Pink test.
V koagulační laboratoři se vyšetřují
základní a speciální koagulační parametry – APTT, Quickův test, fibrinogen,
AT III, koagulační faktory, trombinový
čas, Anti-Xa, APC rezistence, D-dimery,
lupus antikoagulans.
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Toxikologická laboratoř zajišťuje toxikologické analýzy biologického i nebiologického materiálu k průkazu léčiv
a jejich metabolitů, těkavých látek. Laboratoř se také zabývá problematikou
abusu drog, provádí stanovení hladiny
alkoholu v krvi a moči. Toxikologické
analýzy jsou prováděny jak pro účely
klinické (diferenciální diagnostika těžkých stavů doprovázených zpravidla
bezvědomím, upřesnění příčiny otrav,
kontrola dodržování terapie apod.),
tak pro účely forenzní (objasňování
trestných činů, pracovní spory, spory rodinné apod.). Spádovou oblastí
toxikologické laboratoře je převážně
kraj Středočeský, Liberecký a Královéhradecký. Laboratoř úzce spolupracuje s oddělením soudního lékařství
v Pardubicích, čímž si udržuje status
forenzity a je zařazena na seznamu
pracovišť oprávněných k vyšetřování
návykových látek pro orgány činné
v trestním řízení a správní orgány.
Součástí oddělení laboratorního komplementu nadále zůstává hematologická ambulance, která poskytuje
ambulantní péči pacientům s hematologickým onemocněním a kontroluje
tyto pacienty, provádí základní diagnostická vyšetření a terapeutické
venepunkce. Vzhledem k personální
situaci je provoz ambulance omezen
pouze na úterní dopoledne.
Laboratoř zajišťuje odběry biologických materiálů u ambulantních klientů
jak v prostorách laboratoře, tak v centrální odběrové místnosti (COM) na poliklinice. V COM jsou prováděny odběry biologického materiálu pro celý
laboratorní komplement (transfuzní
služba, oddělení laboratorního komplementu, oddělení klinické mikrobiologie) jak pro ambulantní pacienty, tak
pro samoplátce. V loňském roce byla
za podpory vedení Krajské zdravotní, a. s., pod hlavičkou OLK otevřena
další odběrová místnost pro pacienty
litvínovského okresu, a to na poliklinice v Litvínově s přímým bezbariérovým
vstupem z parkoviště. Další aktivity
laboratoře jsou v poskytování konzultačních služeb v oblasti laboratorní
diagnostiky, které zajišťují odborní garanti jednotlivých odborností klinické
biochemie, klinické hematologie a klinické a forenzní toxikologie.
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Pro praktické i odborné lékaře klinická laboratoř dále zajišťuje související logistické
služby spojené s laboratorním vyšetřováním
– odběry materiálu, svoz materiálu ze spádové oblasti, poskytování odběrových setů,
papírové žádanky, zasílání on-line výsledků
do ambulancí prostřednictvím e-zprávy.
Oddělení laboratorního komplementu vykonává supervizi systému POCT pro mosteckou
nemocnici, která disponuje 5 biochemickými
analyzátory „u lůžka pacienta“. Oddělení
ARO a dětské a dorostové oddělení (DDO)
využívají po záštitou OLK analyzátor krevních
plynů, nově byl na centrálním příjmu a DDO
instalován POCT analyzátor na rychlou analýzu CRP, D-dimeru, troponinu, prokalcitoninu
s výhledem rozšíření o další parametry, jako
je b-HCG, BNP a myoglobin.
Oddělení laboratorního komplementu dostatečně naplňuje personální požadavky kvalifikovaných pracovníků potřebných k provádění laboratorních vyšetření (20 laborantů,
5 VŠ se specializací nebo v přípravě a 2 lékaře pro jednotlivé odbornosti jako garanty
oborů) a odběrů vzorků krve (3 zdravotní sestry v Mostě a 2 zdravotní sestry v Litvínově).
Pracovníci se pravidelně vzdělávají, účastní
se odborných školení a seminářů. Již čtvrtým
rokem OLK pořádá úspěšnou krajskou konferenci s názvem Bez laboratoře se neobejdete,
kde se setkává odborná veřejnost jak klinických úseků, tak laboratorní sekce. Každoročně jsou představovány odborné přenášky ze
všech oborů laboratorní diagnostiky, které
jsou ve většině případů doplněné o zajímavé
kazuistiky.

Kolektiv Oddělení laboratorního komplementu Nemocnice Most, o. z.

VÝHLED DO BUDOUCNA SLIBUJE MODERNÍ
NADČASOVOU LABORATOŘ

Část kolektivu OLK na snímku z června letošního roku

Celý komplement laboratoří se v současné době nachází
v jediné neopravené budově Nemocnice Most, což je stará
budova diagnostiky, a v této budově jsou laboratoře zcela
osamoceny společně se stovkami tisíc knih Národní lékařské knihovny. Bylo řešeno velké množství návrhů na nové
prostory pro laboratorní komplement, až nakonec byla vybrána varianta přestěhování do budovy E, která by mohla
být realizována v průběhu příštího roku.
Pokud dojde k přestěhování, OLK otevře mostecká laboratoř novou etapu svého fungování jako velmi moderní nadčasová laboratoř s kvalitním přístrojovým parkem.

Redakce děkuje Ing. Evě Herkommerové, Ph.D., MBA, a jejímu týmu
za spolupráci při vzniku této odborné přílohy.
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