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1 ÚVOD 

 

Cieľom dokumentu je informovať lekára a žiadateľa laboratórneho vyšetrenia: 

- o ponuke služieb spoločnosti Martinské bioptické centrum, s.r.o. 

- poskytnúť zdravotníckym zamestnancom potrebné informácie z predanalytickej, 

analytickej a postanalytickej fázy, ktoré sú potrebné na dosiahnutie správneho výsledku 

vyšetrenia a jeho vyhodnotenia v diagnostickom a liečebnom procese 

- príručka má napomôcť k zlepšeniu komunikácie s užívateľom laboratórnych služieb a k 

zviditeľneniu práce spoločnosti Martinské bioptické centrum, s.r.o. 

 

 

2 INFORMÁCIE O LABORATÓRIU 

 

2.1 ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O LABORATÓRIU 

 

 Martinské bioptické centrum, s.r.o. (ďalej len MBC), je neštátne zdravotnícke 

zariadenie s licenciou v odbore patologická anatómia. Je to bioptické a cytologické 

pracovisko, ktoré v súlade s koncepciou odboru patologická anatómia poskytuje základnú aj 

špecializovanú bioptickú a cytologickú diagnostiku, ako aj konzultačné diagnostické služby. 

 Konzultačná diagnostika je zameraná jednak na vlastný diagnostický proces, ako aj na 

určovanie prognosticky a prediktívne dôležitých faktorov ochorenia a na sledovanie priebehu 

ochorenia a určenia úspešnosti jeho liečby. V oblasti postgraduálneho špecializačného štúdia 

spolupracuje s akreditovaným školiacim pracoviskom - Ústavom patologickej anatómie 

JLF UK a MFN v Martine. MBC má tri prevádzky patológie - v Martine, Žiline a Banskej 

Bystrici. Na čele každej prevádzky patológie je primár a odborný garant prevádzky. Vedúcimi 

pracovníkmi na úseku administratívno-ekonomickej činnosti sú ekonomický a výkonný 

riaditeľ. 
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MARTINSKÉ BIOPTICKÉ CENTRUM, s.r.o. 

Sídlo  
Prieložtek 1,  

036 01 Martin 

Odborný garant spoločnosti 

E-mail 

prof. MUDr. Lukáš Plank, CSc. 

plank@jfmed.uniba.sk 

Štatutárny zástupca a ekonomický riaditeľ 

E- mail 

Ing. Silvia Reváková - konateľ 

revakova@klinickabiochemia.sk 

Výkonný a obchodný riaditeľ  

E-mail 

Mgr. Jarmila Melegová 

melegova@klinickabiochemia.sk 

Web www.mbc-patologia.sk 

Medicínski reprezentanti 

Monika Dupkalová     0918 423 237 

Mgr. Slavomíra Augustinová 0917 975 403 

Mgr. Ardian Ameti       0918 210 678 

Pracovná doba Pracovné dni od 7:00 do 15:30 

PREVÁDZKA PATOLÓGIE ŽILINA 

Adresa 

Martinské bioptické centrum, s.r.o.  

V. Spanyola 47A 

010 01 Žilina 

Telefón +421-41-2865535, 0905 556 682 

E-mail adminza@mbc-patologia.sk 

Primár a odborný garant prevádzky 

Telefón/E-mail 

MUDr. Katarína Beráková 

0918 722 691/berakova@mbc-patologia.sk 

Vedúca laborantka  

Telefón/E-mail 

RNDr. Daniela Melová 

0918 674 182/melova@mbc-patologia.sk 

PREVÁDZKA PATOLÓGIE MARTIN 

Adresa 

Martinské bioptické centrum, s.r.o.  

Prieložtek 1 

036 01 Martin 

Telefón +421-43-4223585, 0905 964 505 

Fax +421-43-4223585 

E-mail adminmt@mbc-patologia.sk 

Odborný garant a vedúci lekár 

konzultačnej a hematopatologickej biopsie 
Prof. MUDr. Lukáš Plank, CSc.,   

Primár 

E-mail 

MUDr. Ján Gumančík 

gumancik@mbc-patologia.sk 

mailto:plank@jfmed.uniba.sk
mailto:melegova@klinickabiochemia.sk
http://www.mbc-patologia.sk/
mailto:adminza@mbc-patologia.sk
mailto:melova@mbc-patologia.sk
mailto:adminmt@mbc-patologia.sk
mailto:gumancik@mbc-patologia.sk
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Vedúca laborantka 

Telefón/E-mail 

Ing. Andrea Novotná PhD. 

0917 533 712/novotna@mbc-patologia.sk 

PREVÁDZKA PATOLÓGIE BANSKÁ BYSTRICA 

Adresa 

Martinské bioptické centrum, s.r.o. 

Nám. L. Svobodu 1 

974 01 Banská Bystrica 

Telefón +421-48-4413111, 0915 550 938 

E-mail mbcbb@mbc-patologia.sk 

Web www.mbc-patologia.sk 

Primár 

Telefón/E-mail 

MUDr. Tatiana Koňarčíková  

0915 550 938/konarcikova@mbc-patologia.sk 

Odborný garant prevádzky MUDr. Jozef Koňarčík 

Vedúca laborantka 

Telefón/E-mail 

Zdenka Krilovská 

0915 550 938/krilovska@mbc-patologia.sk 

 

 Pracovná doba je na všetkých prevádzkach patológie zabezpečená v pracovných 

dňoch od 07:00 do 15:30 hod. 

 

2.2 ORGANIZÁCIA PRACOVISKA 

 

 Jednotlivé prevádzky patológie sú rozdelené na oblasti vyšetrenia: histológia, 

histochémia, imunohistochémia, cytológia a molekulárna genetika (prevádzka patológie 

Martin). Každá prevádzka patológie má určené svoje úseky. Laboratórne úseky a 

administratívny úsek organizačne riadia vedúce laborantky jednotlivých prevádzok a poverení 

vedúci úsekov. Lekári na jednotlivých prevádzkach podliehajú menovaným primárom. Za 

dodržiavanie zásad kontroly kvality je zodpovedný manažér kvality. 

 Odborný garant spoločnosti a výkonný riaditeľ spoločnosti vykonávajú riadiacu a 

organizačnú prácu v rámci celej spoločnosti. 

 

mailto:novotna@mbc-patologia.sk
mailto:mbcbb@mbc-patologia.sk
http://www.mbc-patologia.sk/
mailto:krilovska@mbc-patologia.sk
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2.3 ZAMERANIE LABORATÓRIA A SPEKTRUM PONUKY SLUŽIEB 

 

 MBC ponúka pre všetkých poskytovateľov zdravotnej starostlivosti (ambulantné a 

nemocničné pracoviská) kompletnú bioptickú a cytologickú diagnostiku s využitím metód 

cytologických, histologických, histochemických, imunohistochemických vrátane 

konzultačných vyšetrení pre iné pracoviská odboru patologická anatómia, resp. pre iné 

klinické ambulantné a lôžkové zariadenia. Prevádzka patológie v Martine je zároveň 

koncovým špecializovaným pracoviskom bioptickej diagnostiky ochorení krvotvorby a 

lymfatického systému, ako aj niektorých ďalších skupín nádorových ochorení. Platí to jednak 

pre procesy stanovenia diagnózy, diferenciálnej diagnózy, ako aj pre procesy stanovenia 

prognosticky a prediktívne dôležitých faktorov ochorenia. Prevádzky patológie v Žiline a 

Banskej Bystrici zabezpečujú aj peroperačné histologické vyšetrenia pre zmluvné 

zdravotnícke zariadenia. 

 Za účelom štandardizácie predanalytických postupov, spracovania materiálu a 

správnej interpretácie výsledkov poskytuje MBC klientom štandardné odberové vybavenie 

pre jednotlivé vyšetrenia. 

 

PREHĽAD PONÚKANÝCH VYŠETRENÍ: 

 

PREVÁDZKA PATOLÓGIE ŽILINA 

- histologické vyšetrenie tkanív vrátane peroperačnej histológie 

- imunohistochemické, histochemické a enzymatické vyšetrenia  

- imunofluorescenčné vyšetrenia   

- gynekologické cytologické vyšetrenia - konvenčná aj LBC cytológia vrátane 

imunocytochémie  

- cytologické vyšetrenia FNAC a telesných tekutín (výpotky, výplachy, moč a i.) 

 

PREVÁDZKA PATOLÓGIE MARTIN 

- histologické vyšetrenie tkanív  

- imunohistochemické a histochemické vyšetrenia  
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- in situ hybridizačné, iné molekulovo-biologické a špeciálne vyšetrenia 

nádorového tkaniva zamerané na detekciu relevantných genetických zmien v 

nádorovej bunke 

- cytologické vyšetrenia FNAC a telesných tekutín (výpotky, výplachy, moč a i.) 

 

PREVÁDZKA PATOLÓGIE BANSKÁ BYSTRICA 

- histologické vyšetrenie tkanív vrátane peroperačnej histológie 

- imunohistochemické a histochemické vyšetrenia  

- imunofluorescenčné vyšetrenia   

- cytologické vyšetrenia FNAC a telesných tekutín (výpotky, výplachy, moč a i.) 

 

2.4 ÚROVEŇ A STAV AKREDITÁCIE 

 

 Prevádzka patológie Žilina je od roku 2021 akreditovaná podľa normy pre medicínske 

laboratória ISO 15189: 2012. Podčiarknuté činnosti v prehľade ponúkaných vyšetrení 

prevádzky patológie Žilina sú predmetom akreditácie.  

 Prevádzka patológie Martin je v príprave na akreditáciu podľa normy 

ISO 15189: 2012. Zvýraznené činnosti v prehľade ponúkaných vyšetrení prevádzky patológie 

Martin sú predmetom akreditácie.  

 

 

3 MANUÁL PRE ODBERY PRIMÁRNYCH VZORIEK 

 

3.1 ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE 

 

 Táto kapitola obsahuje špecifické pokyny na správny odber, fixáciu a manipuláciu s 

materiálom na  bioptické, cytologické, imunohybridizačné a iné špeciálne vyšetrenia. Pokyny 

sú určené pre odosielajúcich lekárov a ďalších zdravotníckych pracovníkov zodpovedných za 

odbery, identifikáciu a fixáciu materiálov ako aj jeho odosielanie. 
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3.2 ŽIADANKY NA VYŠETRENIE 

 

 Ako žiadanky k zásielke na vyšetrenie histologického, cytologického materiálu a 

imunohybridizačných vyšetrení môžu byť použité nasledovné formuláre: 

a) vlastné žiadanky/sprievodné listy odosielajúceho klinického pracoviska v rámci ním 

používaného software 

b) žiadanky na vyšetrenie voľne dostupné klientom na webovej stránke spoločnosti 

www.mbc-patologia.sk  

c) iné oficiálne žiadanky na vyšetrenie (ŠEVT a i.) 

 

Každá žiadanka, bez ohľadu na to či je zaslaná v písomnej alebo elektronickej forme, musí 

obsahovať tieto povinné údaje: 

- meno a priezvisko pacienta (v prípade potreby pohlavie - u pacientov bez rodného 

čísla) 

- rodné číslo, prípadne dátum narodenia (novorodenci, cudzinci) 

- ID hospitalizácie, ak je pacient hospitalizovaný v zdravotníckom zariadení 

- kód zdravotnej poisťovne alebo spôsob úhrady vyšetrenia 

- identifikáciu objednávateľa - pracovisko, meno lekára, kód lekára, pečiatka, podpis 

- predmet vyšetrenia (druh primárnej vzorky, pri imunohybridizačnom vyšetrení číslo 

parafínového bločku) 

- typ požadovaného vyšetrenia 

- klinickú diagnózu (príp. stručný klinický priebeh) 

- dátum odberu a ak je relevantné čas odberu 

 

Povinne podmienené údaje: 

- výsledok predchádzajúcich histologických alebo cytologických vyšetrení 

- pri gynekologickej cytológii dátum PM, HATK, IUD, gravidita 

- popis odobratého materiálu alebo anatomickú špecifikáciu miesta odberu 

- adresa pacienta 

- telefonický alebo iný kontakt na odosielajúce pracovisko 

http://www.mbc-patologia.sk/
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3.3 POŽIADAVKY NA URGENTNÉ VYŠETRENIE 

 

 Pod pojmom „urgentné vyšetrenie“ sa rozumie prednostné vyšetrenie pacienta. 

Požiadavky na akútne/urgentné vyšetrenie sa zasielajú na rovnakých žiadankách ako pre iné 

bežné vyšetrenia, ale musia byť označené slovom STATIM zvýrazneným červenou farbou 

alebo zvýrazňovačom. Žiadanka musí obsahovať všetky povinné údaje ako žiadanka bežného 

vyšetrenia. 

 

3.4 POŽIADAVKY NA KONZULTAČNÉ VYŠETRENIE 

 

 Pod pojmom „konzultačné vyšetrenie“ sa rozumie konzultácia histologického alebo 

cytologického vyšetrenia medzi patológmi z rôznych pracovísk, vykonaná na základe žiadosti 

patológa na dokončenie diagnostického procesu, alebo na žiadosť klinika/klinického 

pracoviska pôvodne odosielajúceho materiál na vyšetrenie na iné pracovisko patológie. 

 Zásielka na konzultačné vyšetrenie musí obsahovať žiadanku na vyšetrenie a materiál 

alebo parafínové bločky, prípadne histologické alebo cytologické preparáty.  

 Žiadanka na vyšetrenie musí obsahovať všetky povinné údaje tak, ako je to v prípade 

bežného histologického vyšetrenia, požiadavky na druh vyšetrenia, číslo konzultačnej biopsie, 

ktoré musí byť identické s číslom na priloženom parafínovom bločku, prípadne preparáte. 

 V niektorých prípadoch môže byť priložená samostatná dokumentácia k prípadu s 

podrobnými informáciami o zaslanej biopsii, ktorá môže byť adresovaná konkrétnemu 

lekárovi. 

 

3.5 ODBER A FIXÁCIA MATERIÁLU NA VYŠETRENIE  

 

 Odbery materiálu na vyšetrenie vykonáva vždy lekár na jednotlivých ambulantných 

alebo lôžkových klinických zariadeniach poskytovateľa zdravotnej starostlivosti mimo 

priestorov MBC.  Informovaný súhlas pacienta na odber materiálu MBC nevyžaduje, nakoľko 
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je súčasťou zdravotnej dokumentácie jednotlivých poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, 

ktorí odber materiálu na vyšetrenie vykonávajú. 

 

3.5.1 Odber materiálu na cytologické vyšetrenie - gynekologická cytológia 

 

 Odber vzorky vykonáva lekár - gynekológ. Špeciálna príprava pacientky na odber nie 

je potrebná. Odporúča sa však odber vykonať v strede menštruačného cyklu. V prípade 

odberu z cervixu maternice je dôležité odobrať materiál z tzv. transformačnej zóny. 

Reprezentatívny ster má obsahovať bunky exocervixu a endocervixu, t.j. dlaždicový a 

žľazový epitel. V indikovaných prípadoch môže byť odber vykonaný aj z oblasti pošvy alebo 

vulvy. Odber sa uskutočňuje štetcom (brush), príp. vatovou štetkou alebo špachtľou. Pri 

odberoch materiálu do tekutého média (LBC) alebo na cytogenetické vyšetrenie je dôležité 

riadiť sa Informačným listom uverejneným na stránke www.mbc-patologia.sk v kolónke 

Informačné listy - pracovisko Žilina. 

 Po odbere musí gynekológ materiál rovnomerne rozotrieť po celej dĺžke označeného 

podložného sklíčka tak, aby bolo 3/4 podložného sklíčka pokryté náterom. Potom ho 

okamžite ponoriť do fixačného roztoku (izopropylalkohol) minimálne na 10 min, príp. môže 

použiť inú fixačnú chemikáliu na to určenú so stanovenou dobou fixácie. Náter stačí vykonať 

na jedno podložné sklíčko. Takto fixovanú a riadne označenú vzorku je potrebné uložiť tak, 

aby nedošlo ku kontaktu so žiadnou ďalšou chemikáliou, ktorej prítomnosť by následne 

mohla ovplyvniť spracovanie vzorky v laboratóriu. Rovnako je dôležité, aby s takýmito 

chemikáliami neprišli do styku čisté podložné sklíčka určené na odber materiálu. Na tento 

účel je možné použiť vhodné uzatvárateľné transportné krabičky. Sklíčka v transportnej 

krabičke je nutné znehybniť tak, aby pri prevoze nedošlo k ich poškodeniu. Takto uložená 

vzorka môže byť v ordinácii uchovávaná pri izbovej teplote avšak je vhodné, aby sa vzorka 

spracovala do 1 až 2 týždňov. Biologický materiál určený pre vyšetrenie gynekologickej 

cytológie vykonanej metódou LBC je nutné skladovať pri teplote od +15 °C do +30 °C a 

zabezpečiť odberovú nádobku v kolmej stojacej polohe. 

 Označenie identifikačných údajov na preparáte/odberovej nádobe musí byť zhodné s 

údajmi uvedenými na žiadanke na vyšetrenie. Spracováva sa len materiál správne označený. 

http://www.mbc-patologia.sk/
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V prípade, že nie je zhoda v označení, materiál sa spolu so žiadankou odkladá do nezhodných 

vyšetrení a zodpovedný pracovník telefonicky alebo písomne informuje odosielajúceho lekára 

a požaduje doplnenie údajov a spresnenie informácií (viď postupy pri nesprávnej identifikácii 

materiálu alebo žiadanky). 

 Za bezpečnú likvidáciu materiálov použitých pri odbere je zodpovedný lekár, ktorý 

odber vykonal. 

 

3.5.2 Odber materiálu na cytologické vyšetrenie - negynekologická cytológia 

(telové tekutiny, FNAC) 

 

 Odbery telesných tekutín vykonáva vždy lekár na jednotlivých ambulantných alebo 

lôžkových klinických zariadeniach poskytovateľa zdravotnej starostlivosti po príprave 

pacienta podľa štandardných postupov a doporučení používaných v klinickej praxi. Ide 

napríklad o tenkoihlové cytológie, odber tekutín z telových dutín, výplach telových dutín a i.. 

 MBC nemá žiadne špeciálne požiadavky na výkon odberov takýchto telových tekutín. 

Určenie minimálneho množstva tekutiny je vždy individuálne. Tekutiny sa odoberajú do 

odberovej nádoby (napr. skúmavky) a dodávajú v stave, v akom boli odobraté a je nutné ich 

čo najskôr dopraviť na príslušnú prevádzku patológie v chlade (teplota od +4 °C do +8 °C). 

Tekutiny sa nikdy nenechávajú na mieste odberu cez noc. V prípade, že nie je možný 

okamžitý transport, je nutné materiál uložiť do chladničky pri teplote od +4 °C do +8 °C 

prípadne tekutinu fixovať formalín-benzínalkoholom pri izbovej teplote. Materiál nesmie 

byť nikdy vystavený extrémnym teplotám (dochádza k lýze buniek).  

 Ak sa zhotoví náter, lekár posiela na vyšetrenie sklíčko s náterom. Náter sa zhotoví 

tak, že materiál sa aplikuje na označené podložné sklíčko a druhým čistým podložným 

sklíčkom sa rozotrie. Podľa spôsobu farbenia materiálu, na jednotlivých prevádzkach 

patológie, sa podľa dohody nechá buď dobre zaschnúť, alebo sa fixuje v izopropylalkohole na 

minimálne 10 min.  

 Označenie identifikačných údajov na preparáte/odberovej nádobe musí byť zhodné s 

údajmi uvedenými na žiadanke na vyšetrenie. Spracováva sa len materiál správne označený. 

V prípade, že nie je zhoda v označení, materiál sa spolu so žiadankou odkladá do nezhodných 
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vyšetrení a zodpovedný pracovník telefonicky alebo písomne informuje odosielajúceho lekára 

a požaduje doplnenie údajov a spresnenie informácií (viď postupy pri nesprávnej identifikácii 

materiálu alebo žiadanky). 

 Za bezpečnú likvidáciu materiálov použitých pri odbere je zodpovedný lekár, ktorý 

odber vykonal. 

 

3.5.3 Odber materiálu na histologické vyšetrenie 

 

 Odbery vykonáva vždy špecializovaný lekár na jednotlivých ambulantných alebo 

lôžkových klinických zariadeniach poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, po príprave 

pacienta podľa štandardných postupov a doporučení používaných v klinickej praxi. Materiál, 

ktorý odosielajúci lekár odoberie pri operačnom vyšetrení (ambulantnom a nemocničnom) 

posiela patológovi celý a vždy na jedno pracovisko (delenie materiálu na viac častí a jeho 

odosielanie na vyšetrenie na rôzne pracoviská je postup „non-lege artis“, ktorý ohrozuje 

pacienta). Pri väčších vzorkách je vhodné patologické lézie označiť (napr. stehom, farebným 

tušom, vodičom a i.). 

 Označenie identifikačných údajov na odberovej nádobe musí byť zhodné s údajmi 

uvedenými na žiadanke na vyšetrenie. 

 Tkanivo určené na histologické vyšetrenie, okrem tkaniva na peroperačné vyšetrenie, 

je nutné OKAMŽITE FIXOVAŤ. Ako fixačná tekutina sa používa 10% formalín. 

 Tkanivo určené na okamžité peroperačné vyšetrenie sa na miesto výkonu peroperačnej 

biopsie musí okamžite po odbere doručiť v natívnom stave bez fixácie, v prípade dlhšieho 

transportu musí byť zabezpečený transport v chlade od +4 °C do + 8 °C. 

 Na odber materiálu na enzymatické vyšetrenia a priame imunofluorescenčné 

vyšetrenia (ďalej len PIF) sú na stránke spoločnosti www.mbc-patologia.sk zverejnené 

príslušné informačné listy v kolónke Informačné listy - pracovisko Žilina. 

 Za bezpečnú likvidáciu materiálov použitých pri odbere je zodpovedný lekár, ktorý 

odber vykonal. 

  

http://www.mbc-patologia.sk/
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UPOZORNENIE: pri nedodržaní nasledujúcich zásad dochádza k autolýze, a teda 

znehodnoteniu materiálu: 

 

Fixované tkanivo v 10 % formalíne: 

- odobraté tkanivo musí byť v nádobe s dostatočným množstvom fixačnej tekutiny 

(ideálny je pomer objemu tkaniva a objemu fixačnej tekutiny 1:10) 

- fixačná tekutina musí mať v nádobe dostatočný prístup ku tkanivu - najskôr je nutné 

do nádoby naliať tekutinu a potom vložiť tkanivo, nie opačne  

- väčšie orgány (napr. resekát čreva, maternica) je nutné narezať, aby fixačná tekutina 

rýchlejšie prenikala do tkaniva  

- materiály treba ukladať do nádob, ktoré zodpovedajú ich veľkosti, nikdy sa nesmú do 

nej natlačiť 

- nádoby so širokým hrdlom je nutné riadne uzatvoriť, aby sa fixačný roztok nevylial 

- materiál sa do času prepravy skladuje pri izbovej teplote, fixácia tkaniva bude tak 

účinnejšia 

 

Peroperačná biopsia: 

- odber natívneho materiálu na peroperačnú biopsiu sa vykonáva po predchádzajúcej 

dohode s laboratóriom, aby bol zabezpečený výkon vyšetrenia zodpovedným 

pracovníkom laboratória, príp. správny transport do laboratória v chlade 

 

Enzymatické vyšetrenie: 

- odber natívneho materiálu na enzymatické vyšetrenie (sliznica tenkého čreva) sa 

vykonáva po predchádzajúcej dohode s laboratóriom, aby bol zabezpečený správny 

transport v mraze (na suchom ľade) 

- po odbere je nutné vzorku ihneď zamraziť, uložiť do transportnej krabičky a v 

zmrazenom stave aj transportovať 

 

PIF vyšetrenie: 

- odber materiálu na PIF vyšetrenie sa vykonáva po predchádzajúcej dohode s 
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laboratóriom, aby bol zabezpečený správny transport v chlade (od + 4 °C do + 8 °C) 

- po odbere je nutné vzorku ihneď uložiť do špeciálneho transportného/fixačného média 

(STM) v odberovej skúmavke s označením PIF 

- fixácia vzorky v STM nesmie presiahnuť 5 dní 

 

3.5.4 Chyby súvisiace s odberom  materiálu 

 

- nesprávna fixácia - v prípade, že materiál nie je fixovaný okamžite po odbere, je 

neprávne nariedený fixačný roztok, krátky/dlhý čas fixácie - môže dôjsť k 

znehodnoteniu materiálu, a tým k limitácií spracovania a farbení tkaniva a jeho 

správneho vyšetrenia 

- kontaminácia čistého podložného sklíčka alebo náteru - v prípade styku preparátu s 

dezinfekčnými prostriedkami používanými v ambulancií môže dôjsť k cytolýze 

buniek, čo ovplyvňuje správne zafarbenie preparátu a interpretáciu nálezu 

- nedostatočný odber - v prípade odberu gynekologickej cytológie, pri ktorom nie sú 

zachytené bunky transformačnej zóny cervixu maternice alebo je prítomná nízka 

celularita náteru pri zachytení malého počtu vyšetrovaných buniek, limituje možnosti 

správneho vyšetrenia materiálu 

 

3.6 SKLADOVANIE MATERIÁLU 
 

 Aby sa čo najlepšie zachovala diagnostická hodnota odobratého materiálu, je 

bezpodmienečne nutné ho do času prevozu do laboratória skladovať v adekvátnych 

podmienkach: 

- materiál fixovaný vo formaldehyde (10 % formalín = 4 % formaldehyd) skladovať pri 

izbovej teplote, nikdy nie pri nízkych až mrazových teplotách - dochádza 

k znehodnoteniu fixačnej tekutiny 

- materiál v médiu na PIF skladovať v chladničke pri teplote od +4 °C do +8 °C, 

vyšetrený musí byť do 5 dní od odberu 

- materiál na enzymatické vyšetrenie skladovať v mrazničke pri teplote -20 °C a menej 
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- materiál na LBC vyšetrenie skladovať pri  teplote od +15 °C do +30 °C 

- natívne telesné tekutiny skladovať v chladničke pri teplote od +4 °C do +8 °C 

- fixované telesné tekutiny skladovať pri izbovej teplote 

- materiál fixovaný na náteroch skladovať pri izbovej teplote 

 

 

4 INFORMÁCIE O PREPRAVE MATERIÁLU 

 

Preprava materiálu na vyšetrenie do laboratórií je zabezpečená: 

a) individuálnym transportom (priamo pacientom)  

b) sanitárom/PPZ  

c) v prepravných boxoch zvozovými vozidlami spoločnosťou MBC a Klinická 

biochémia s.r.o. podľa stanoveného harmonogramu  

d) sanitkou alebo inou prepravnou službou svojho materského pracoviska 

e) poštou 

 Poštou možno zasielať fixované materiály, preparáty a parafínové bločky. Za zaistenie 

materiálu z hľadiska bezpečnosti je zodpovedný odosielateľ materiálu, ktorý zaistí vhodný 

spôsob balenia a označenie a informovanosť prepravcu o charaktere materiálu. Nádoby s 

materiálom musia byť zabezpečené tak, aby nedošlo k ich poškodeniu a vyliatiu fixačnej 

tekutiny. Rovnako musia byť zabezpečené žiadanky na vyšetrenie tak, aby nedošlo k ich 

znehodnoteniu.  

 Preprava fixovaného materiálu nevyžaduje monitorovanie teploty. Pri preprave 

telesných tekutín, tkanív v médiu na PIF, peroperačnej biopsie je dôležité  dodržať teplotu od 

+4 °C do +8 °C (preprava v autochladničkách). Pri preprave zmrazených vzoriek je nutný 

transport v mraze na suchom ľade. Požiadavka na transport vzoriek do laboratória 

v chlade/mraze musí byť minimálne deň vopred telefonicky, formou SMS alebo osobne 

od zvozového vodiča.  
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5 PREDANALYTICKÉ PROCESY 

 

5.1 PRÍJEM MATERIÁLU 

 

 Pri prijatí vzoriek do laboratória skontroluje zodpovedný pracovník pri príjme 

správnosť identifikačných  údajov na materiáli a žiadanke. Po dôslednej kontrole údajov 

pridelí vyšetrovanému materiálu príslušné jedinečné laboratórne číslo, pod ktorým bude 

vedený počas analytických procesov. Žiadanku odovzdá administratívnym pracovníkom na 

evidenciu do laboratórneho informačného systému (ďalej len LIS). 

 Pri zistení závažných nezhôd laboratórium komunikuje s odosielateľom materiálu, 

a ak nie je možné problém vyriešiť, materiál  na vyšetrenie je odmietnutý a navrhne sa ďalší 

postup. 

 

5.2 POSTUP PRI DORUČENÍ KOLÍZNYCH VZORIEK A ŽIADANIEK 

 

1. Materiál dodaný bez žiadanky 

 Zodpovedný pracovník na základe dohovoru s odosielajúcim lekárom požiada o 

zaslanie originálnej žiadanky. V prípade nedodania žiadanky na vyšetrenie do určitej doby 

(PIF najdlhšie 5 dní; vzorky na enzymatické vyšetrenie najdlhšie 1 týždeň; fixovaný materiál 

vo formalíne, preparát a LBC vialka na cytologické vyšetrenie najdlhšie 1 týždeň), je materiál 

vrátený na odosielajúce pracovisko s nutnosťou dodržať podmienky transportu. V prípade 

doručenia tekutej vzorky na cytologické vyšetrenie sa vzorka spracuje (aby nedošlo k lýze 

materiálu) a čaká sa na doručenie žiadanky. O uvedených skutočnostiach je spísaný záznam. 

 

2. Žiadanka dodaná na vyšetrenie bez materiálu 

 Zodpovedný pracovník kontaktuje odosielateľa materiálu a požiada o dodanie 

chýbajúceho materiálu. Po nedodaní materiálu do 1 týždňa je žiadanka vrátená späť 

odosielajúcemu lekárovi. O uvedených skutočnostiach je spísaný záznam. 
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3. Dodaná žiadanka na vyšetrenie a odobratý materiál, medzi ktorými nesúhlasí 

označenie 

 Zodpovedný pracovník kontaktuje odosielateľa materiálu a požiada ho o zjednotenie 

označenia. Ak dôjde k zhode pokračuje sa v spracovaní materiálu. Ak odosielajúci lekár 

nemôže nezrovnalosti spresniť, vzorka/y aj žiadanka sa mu vrátia späť. O nezhode v jednom 

aj druhom prípade sa spíše záznam. 

 

4. Dodaná žiadanka na ktorej chýba identifikácia lekára 

 Ak nastane situácia, že nie je možné jednoznačne identifikovať odosielajúceho lekára 

materiálu (chýbajúce údaje o lekárovi na žiadanke, neoznačený transportný sáčok), 

zodpovedný pracovník telefonicky kontaktuje všetkých možných odosielateľov. Pokiaľ sa 

materiál nepodarí priradiť k žiadnemu kontaktovanému odosielateľovi, fixovaný materiál so 

žiadankou sú uložené na mieste k tomu určenom na neobmedzene dlhý čas. Materiál citlivý 

na teplotu prostredia sa spracuje bežným spôsobom a následne je spolu so žiadankou uložený 

na mieste k tomu určenom na neobmedzene dlhý čas. O prípade sa spíše záznam. 

 

5. Dodaná žiadanka, ktorej chýba niektorý z údajov o pacientovi 

 Materiál sa spracuje a vyhodnotí tak, aby nedošlo k poškodeniu pacienta z omeškania 

a nedostatok rieši úsek administratívy, ktorý aj spíše príslušný záznam. 

 

6. Materiál je dodaný v porušenej/nedostatočne uzavretej nádobe 

a) Ak je nádoba otvorená, ale obsahuje odobratý materiál, materiál je spracovaný bežným 

spôsobom. 

b) V prípade, že došlo k vyliatiu materiálu s fixačnou tekutinou, zodpovedný pracovník 

oznámi túto skutočnosť zodpovednému lekárovi a spíše sa o tom záznam na žiadanku 

na vyšetrenie a do LIS. 

c) Pokiaľ došlo k vyliatiu tekutiny určenej k cytologickému spracovaniu, ale množstvo 

tekutiny je dostatočné na zhotovenie náteru, materiál sa spracuje. Ak je vyliatie úplné 

telefonicky sa informuje odosielajúci lekár, ktorý sa požiada o prevedenie nového 

odberu, ak je to možné, a žiadanka sa mu vráti. O uvedenej udalosti sa spíše záznam. 
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7. Dodaný málo fixovaný, nezafixovaný materiál alebo materiál v nevhodnej 

odberovej nádobe 

 Ak je do laboratória dodaný málo fixovaný materiál alebo materiál bez fixačnej 

tekutiny, zodpovedný pracovník fixačnú tekutinu doplní a spíše záznam. Ak je dodaný 

materiál v nevhodnej odberovej nádobe, zodpovedný pracovník materiál preloží do vhodnej, 

väčšej nádoby s dostatočným množstvom fixačnej tekutiny a spíše záznam. 

 

8. Dodané rozbité sklíčko s náterom 

a) Ak je náter úplne znehodnotený a materiál pre poškodenie nemožno ďalej spracovať, 

materiál sa ďalej nespracováva. O tejto skutočnosti je informovaný odosielajúci lekár, 

ktorý sa požiada o prevedenie náhradného steru, ak je to možné, a žiadanka sa mu 

vráti.  O uvedenej udalosti sa spíše záznam.  

b) Ak je materiál zachovaný aspoň čiastočne, t.j. podložné sklíčko s náterom je rozbité 

len čiastočne a je možné ho zafarbiť a vyhodnotiť, takýto materiál sa spracuje ako 

bežný materiál. 

 

9. Materiál dodaný s nesplnenými podmienkami transportu 

 Ak bol materiál dodaný s nesplnenými podmienkami transportu (mimo chladu, mimo 

mrazu) je táto skutočnosť zaznamenaná na príslušnú žiadanku k vyšetreniu a je s tým 

oboznámený primár oddelenia, ktorý navrhne ďalší postup (spracovanie alebo odmietnutie 

materiálu). S uvedenou skutočnosťou je oboznámený aj odosielajúci lekár. 

 

 

6 OZNAMOVANIE VÝSLEDKOV A KOMUNIKÁCIA 

 

6.1 INFORMÁCIE O FORMÁCH OZNAMOVANIA VÝSLEDKOV  

 

 Spoločnosť MBC, v súlade s platnými predpismi, používa v súčasnosti pre všetkých 

žiadateľov vyšetrenia jednotný spôsob oznamovania výsledkov, ktorým je tlač výsledkov na 
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papieri s hlavičkou spoločnosti, podpisom nálezu lekárom a následnou distribúciou nálezu 

poštou alebo zvozom. 

 Ukladanie výsledkov sa vykonáva cez LIS (dodávateľ LIS: CONA, s.r.o. Hutnícka 22, 

Košice). Pred expedíciou sú výsledky preskúmavané a podpísané zodpovedným 

pracovníkom - lekárom. Elektronicky prostredníctvom e-mailu nie sú výsledky zasielané. 

Vybraným žiadateľom je na požiadanie v rámci LIS CONA sprístupnený zabezpečený prístup 

do LIS spoločnosti kódom a heslom, a tak aj prístup k výsledkom ich pacientov. Telefonické 

hlásenie výsledku sa používa pri oznamovaní nálezov peroperačnej biopsie. Výsledok hlási 

lekár vykonávajúci peroperačnú biopsiu lekárovi, ktorý o ňu požiadal. 

 Stredný zdravotnícky personál nemá oprávnenie vydávať nálezy, s výnimkou 

pracovníkov na to určených, a to len formou poštovej distribúcie. 

 V nevyhnutných prípadoch, ak o to požiada odosielajúci lekár, je možné zhotoviť 

kópiu vyšetrenia. 

 

6.2 TYPY NÁLEZOV A LABORATÓRNYCH SPRÁV 

 

 Výsledok môže byť vydaný ako definitívny - kompletný, ak boli vyšetrené všetky 

potrebné alebo požadované parametre.  

 V prípade potreby doplnkových vyšetrení môže byť výsledok zaslaný ako 

predbežný - nekompletný. Po doplnení špeciálnych vyšetrení je výsledok skompletizovaný a 

zaslaný opakovane ako definitívny nález. 

 

6.3 ZMENA VÝSLEDKOV A NÁLEZOV 

 

 Ak z nejakého dôvodu dôjde k omylu a chybnému vydaniu výsledku, výsledok musí 

byť okamžite opravený. V prípade distribúcie chybného výsledku musí byť vydaný nový 

verifikovaný duplikát, ktorý je spolu s ospravedlňujúcim listom s názvom „REVÍZIA 

VYŠETRENIA“ doručený odosielajúcemu lekárovi. 
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6.4 INTERVALY OD DODANIA MATERIÁLU K OZNÁMENIU 

VÝSLEDKOV 

 

 Výsledky všetkých rutinných vyšetrení sú dodané do 3 - 7 pracovných dní odo dňa 

doručenia materiálu na laboratória. Výsledky časovo náročnejších vyšetrení, vyžadujúcich 

špecializované vyšetrovacie postupy, sú dodané do 10 - 14 dní. Výsledky urgentných 

vyšetrení (STATIM) sú po prijatí požiadavky a vzorky biologického materiálu sprístupnené 

do 4 hodín ak sa jedná o cytológiu, do 28-48 h ak sa jedná o biopsiu a do 30 min ak sa jedná 

o peroperačnú biopsiu. V niektorých prípadoch sa oznamujú predbežné výsledky a po 

definitívnom dokončení a uzavretí vyšetrenia sa sprístupní výsledkový list so záverečným 

výsledkom. 

 

6.5 ÚSTNE POŽIADAVKY NA VYŠETRENIE/KONZULTÁCIU 

 

 Ústne (telefonické) požiadavky na vyšetrenie/dovyšetrenie do laboratória už dodaných 

vzoriek, MBC vykoná pri dodržaní nasledujúcich pravidiel: 

- dodatočné vyšetrenia požadované ako súrne, sú vykonané ihneď po telefonickom 

objednaní, žiadateľ o dodatočné vyšetrenia následne zašle žiadanku na vyšetrenie 

označenú ako „dodatočné vyšetrenie“ s parametrami, o ktoré žiadal 

- dodatočné rutinné vyšetrenia (nie súrne) sú vykonané až po zaslaní žiadanky 

označenej ako „dodatočné vyšetrenie“ 

 Pri histologickom vyšetrení nie sú určené žiadne časové limity na vyžiadanie 

dodatočných vyšetrení alebo ďalších vyšetrení tých istých primárnych vzoriek. Pri 

imunocytochemickom, genetickom alebo inom vyšetrení z LBC materiálu je nutné 

požiadavku na vyšetrenie zaslať do 4 týždňov od príjmu materiálu do laboratória. 

 Telefonické požiadavky klientov na ústnu konzultáciu k dodaným výsledkom 

vyšetrení vybavuje lekár - patológ špecialista. 
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6.6 KONZULTAČNÁ ČINNOSŤ  

 

Jednotlivé prevádzky MBC uskutočňujú aj konzultačnú činnosť v prípade zložitých a 

ťažko diagnostikovateľných nádorových aj nenádorových procesov. Konzultačnú činnosť 

vykonáva iba lekár so špecializáciou v odbore patologická anatómia. Požiadavky na 

konzultačné vyšetrenia sa obvykle zasielajú poštou a zásielka obsahuje žiadanku na 

vyšetrenie, parafínové bločky s materiálom, preparáty a list so žiadosťou o konzultáciu 

adresovaný prevažne konkrétnemu lekárovi prevádzky. 

 

6.7 RIEŠENIE SŤAŽNOSTÍ 

 

 Sťažnosť lekára alebo pacienta je podnet na zlepšenie práce v MBC, ktoré sa zaoberá 

prešetrením každej doručenej sťažnosti. Sťažnosti možno podať písomne (poštou, e-mailom) 

alebo ústne (osobne, telefonicky) napríklad na: 

- výsledky laboratórnych vyšetrení  

- vyšetrenie všetkých požadovaných parametrov 

- spôsob správania pracovníkov a i. 

 Pri nedodaní výsledkov v stanovenom čase, ak je sťažnosť oprávnená a výsledky 

skutočne neboli dodané v termíne uvedenom v tomto dokumente, postupuje pracovník 

nasledovne: 

- overí údaje o vyšetrení 

- sťažnosť zaznamená do evidencie sťažností 

- v prípade známych výsledkov ich oznámi odosielajúcemu lekárovi a poštou odošle 

uvoľnený výsledok 

- v prípade, že nález nie je uzatvorený a výsledok nie je uvoľnený, informuje 

odosielajúceho lekára, ktorý vyšetrenie vykonáva, prípadne poskytne kontakt na 

vyšetrujúceho lekára, ktorý informuje o termíne oznámenia výsledkov 

 Pri sťažnosti na pracovníkov laboratória rieši každú takúto sťažnosť nadriadený 

pracovník zamestnanca. Sťažnosť sa rieši zaslaním listu s ospravedlnením alebo telefonicky. 
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 Sťažnosť na postup alebo výsledok laboratórneho vyšetrenia rieši oprávnený 

kvalifikovaný pracovník a o sťažnosti informuje primára prevádzky. 

 Termín na vybavenie sťažnosti je do 30 dní. V tomto termíne oznámi zodpovedný 

pracovník sťažovateľovi výsledok šetrenia. V prípade, že nemožno sťažnosť vybaviť v 

daných termínoch, zodpovedný pracovník oznámi túto skutočnosť sťažovateľovi s uvedením 

konečného rozhodnutia. 

 

6.8 OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV 

 

 Podľa § 60 Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) a GDPR - Nariadenie 

Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní 

osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES 

(všeobecné nariadenie o ochrane údajov), za bezpečnosť osobných údajov zodpovedá MBC, 

ako prevádzkovateľ tým, že ich chráni pred náhodným ako aj nezákonným poškodením a 

zničením, náhodnou stratou, zmenou, nedovoleným prístupom a sprístupnením ako aj pred 

akýmikoľvek inými neprípustnými formami spracovania.  

Na tento účel prijalo primerané technické, organizačné a personálne opatrenia zodpovedajúce 

spôsobu spracovania, pričom berie do úvahy najmä:  

a) použiteľné technické prostriedky,  

b) rozsah možných rizík, ktoré sú spôsobilé narušiť bezpečnosť alebo funkčnosť 

informačného systému,  

c) dôvernosť a dôležitosť spracovaných osobných údajov.  

 V rámci bezpečnostných opatrení má spoločnosť, resp. prevádzkovateľ vypracovaný 

dokument Interná smernica č. 14/2020 pre spracúvanie a ochranu osobných údajov. Táto 

smernica sa vzťahuje na spracovanie osobných údajov vo všetkých informačných systémoch, 

ktoré spoločnosť prevádzkuje. 
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6.9 VYDÁVANIE LABORATÓRNYCH POTRIEB 

 

 MBC poskytuje svojim klientom servis a vybavenie k odberu biologického materiálu 

ZDARMA. Požiadavky na dodanie je potrebné zadávať do príslušného odberového formulára 

v dostatočnom predstihu. V odôvodnených prípadoch je možné požiadavku na dodanie 

spotrebného materiálu vybaviť aj telefonicky. 


