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Por.č. Označenie Názov štandardu Dátum 

platnosti 

1. 
SPP SZ/HTO/01 Príprava krvného prípravku  čerstvo zmrazená plazma ČZP 1.11.2014 

2. 
SPP SZ/HTO/02 Príprava krvného prípravku Erytrocyty resuspendované-REM 1.11.2014 

3. 
SPP SZ/HTO/03 Príprava krvného prípravku Erytrocyty preprané –EP 1.11.2014 

4. 
SPP SZ/HTO/04 

Príprava krvného prípravku Erytrocyty deleukotizované pre použitie 

v pediatrii 
1.11.2014 

5. 
SPP SZ/HTO/05 

Príprava transfúzneho lieku - erytrocyty deleukotizované 

resuspendované - DEM 
1.11.2014 

6. 
SPP SZ/HTO/06 

Príprava krvného prípravku – Erytrocyty pre výmennú transfúziu u 

novorodencov exanquinácia 
1.11.2014 

7. 
SPP SZ/HTO/07 Príprava transfúzneho lieku - trombocyty z celej krvi poolované 1.11.2014 

8. 
SPP SZ/HTO/08 

Skladovanie KP a alternatívny postup pri nefunkčnosti chladiacich 

a mraziacich zariadení 
1.11.2014 

9. 
SPP SZ/HTO/09 Výdaj krvných prípravkov 1.11.2014 

10. 
SPP SZ/HTO/10 Váženie krvných prípravkov 1.11.2014 

11. 
SPP SZ/HTO/11 Transport vzorky 1.11.2014 

12. 
SPP SZ/HTO/12 Vyšetrenie predpísaných testov na analyzátore ARCHITECT  1.11.2014 

13. 
SPP SZ/HTO/13 Obsluha a údržba laboratórnych centrifúg 1.11.2014 

14. 
SPP SZ/HTO/14 Návod na obsluhu a údržbu laboratórneho termostatu 1.11.2014 

15. 
SPP SZ/HTO/15 Technika odberu krvi 1.11.2014 

16. 
SPP SZ/HTO/16 Návod na obsluhu tromboagitátora 1.11.2014 

17. 
SPP SZ/HTO/17 Obsluha a údržba lisu na vaky 1.11.2014 

18. 
SPP SZ/HTO/18 Sanitačný poriadok 1.11.2014 

19. 
SPP SZ/HTO/19 Kontrola kvality krvných prípravkov 1.11.2014 

20. 
SPP SZ/HTO/20 Autológny odber krvi 1.11.2014 

21. 
SPP SZ/HTO/21 Alogénny odber krvi 1.11.2014 

22. 
SPP SZ/HTO/22 

Vnútorná denná kontrola kvality reagencií a diagnostických sér 

v imunohematológií  
1.11.2014 

23. 
SPP SZ/HTO/23 

Systém kontroly IQAS a EQAS na úseku diagnostiky na prevenciu 

infekcií 
1.11.2014 

24. 
SPP SZ/HTO/24 Pracovný odev a ochranné pracovné prostriedky 1.11.2014 
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25. 
SPP SZ/HTO/25 Odber vzoriek na kontrolu kvality krvných prípravkov 1.11.2014 

26. 
SPP SZ/HTO/26 Kontrola účinnosti diagnostických sér a diagnostických erytrocytov 1.11.2014 

27. 
SPP SZ/HTO/27 Odber vzoriek na kontrolu sterility krvných prípravkov 1.11.2014 

28. 
SPP SZ/HTO/28 Spätné vyhľadávanie – LOOK BACK 1.11.2014 

29. 
SPP SZ/HTO/29 Odosielanie vzoriek na konfirmačné vyšetrenia 1.10.2013 

30. 
SPP SZ/HTO/30 Informačný systém Hemo 1.11.2014 

31. 
SPP SZ/HTO/31 Gélový systém 1.11.2014 

32. 
SPP SZ/HTO/32 Preberanie vzoriek a práca s laboratórnym informačným systémom 1.11.2014 

33. 
SPP SZ/HTO/33 Chladové a tepelné protilátky 1.11.2014 

34. 
SPP SZ/HTO/34 Likvidácia biologického materiálu z expedície krvných prípravkov 1.11.2014 

35. 
SPP SZ/HTO/35 Stiahnutie transfúznych liekov z používania 1.11.2014 

36. 
SPP SZ/HTO/36 

Oznamovanie a uchovávanie záznamov o závažných nežiadúcich 

udalostiach a reakciách 
1.11.2014 

37. 
SPP SZ/HTO/37 Skúšanie transfúznych liekov 1.11.2014 

38. 
SPP SZ/HTO/38 Vyšetrenie krvnej skupiny v systéme ABO skúmavkovou metódou 1.11.2014 

39. 
SPP SZ/HTO/39 

Dôkaz ABO a Rh inkompatibility pri hemolytickej chorobe 

novorodencov a výber kompatibilného transfúzneho prípravku 

k transfúzií a k exangvinačnej transfúzií 

1.11.2014 

40. 
SPP SZ/HTO/40 

Imunohematologická laboratórna diagnostika autoimúnnej 

hemolytickej anémie 
1.11.2014 

41. 
SPP SZ/HTO/41 Hygienická údržba v imunohematologických laboratóriách 1.11.2014 

42. 
SPP SZ/HTO/42 Postup pri vybavovaní potransfúznych reakcií a sťažností 1.11.2014 

43. 
SPP SZ/HTO/43 Špecifikácia antierytrocytových protilátok skúmavkovou metódou 1.11.2014 

44. 
SPP SZ/HTO/44 Vyšetrenie podskupiny skúmavkovou metódou 1.11.2014 

45. 
SPP SZ/HTO/45 Hygiena odberovej miestnosti 1.11.2014 

46. 
SPP SZ/HTO/46 Vyšetrenie antigénu Rh /D/, D weak- skúmavkovou metódou 1.11.2014 

47. 
SPP SZ/HTO/47 

Vyšetrenie fenotypu erytrocytov v skupinových systémoch Rh, 

KELL, KIDD, DUFFY, LUTHERAN, MNSs, LEWIS a P 
1.11.2014 

48. 
SPP SZ/HTO/48 Imunohematologické vyšetrenia darcov krvi 1.11.2014 

49. 
SPP SZ/HTO/49 Laboratórne vyšetrenie pri transfúznych komplikáciách 1.11.2014 

50. 
SPP SZ/HTO/50 Imunohematologické vyšetrenie vzoriek krvi z prenatálnych poradní  1.11.2014 
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51. 
SPP SZ/HTO/51 Farbenie a diferencovanie krvných náterov 1.11.2014 

52. 
SPP SZ/HTO/52 Zhotovovanie krvných náterov 1.11.2014 

53. 
SPP SZ/HTO/53 Komplikácie odberu krvi 1.11.2014 

54. 
SPP SZ/HTO/54 Hygiena v hematologickom laboratóriu 1.11.2014 

55. 
SPP SZ/HTO/55 Rozhovor s darcom krvi 1.11.2014 

56. 
SPP SZ/HTO/56 

Povinnosti lekára a zdravotnej laborantky /sestry/ vykonávajúcich 

pohotovosť počas zabezpečovania statimového odberu krvi, res. 

hemaferéz. 

1.11.2014 

57. 
SPP SZ/HTO/57 Vyšetrenie množstva protilátok metódou titrácie séra 1.11.2014 

58. 
SPP SZ/HTO/58 Chladové a tepelné protilátky 1.11.2014 

59. 
SPP SZ/HTO/59 Vyšetrenie ALT - alanínaminotransferáza 1.11.2014 

60. 
SPP SZ/HTO/60 Starostlivosť o darcu krvi po doručení konfirmačných testov 1.11.2014 

61. 
SPP SZ/HTO/61 Odber krvných vzoriek pred darovaním krvi 1.11.2014 

62. 
SPP SZ/HTO/62 

Príjem a evidencia darcov krvi v evidencii hematologicko – 

transfuziologického oddelenia 
1.11.2014 

63. 
SPP SZ/HTO/63 

Príčiny vyradenia darcov krvi pred odberom a prípustné intervaly 

pred ďalším darovaním 
1.11.2014 
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Charakteristika štandardu: 
 

Štandardný pracovný postup 

Cieľ: 
 

Dosiahnuť požadovanú kvalitu transfúznych prípravkov 

Skupina starostlivosti: 
 

Spracovanie transfúznych prípravkov 

Dátum kontroly: (najmenej 1xza rok, priebežne, nepravidelne) 

 

SPP1 
Definícia: 

Plazma čerstvo zmrazená je transfúzny liek získaný z celej  krvi, alebo plazmy 

odobratej aferézou, zmrazenej počas takej  doby a na takú teplotu, aby boli 

zachované labilné koagulačné faktory vo  funkčnom stave. Zmrazovanie je kritický 

stupeň procesu, ktorý sa používa pri konzervácii plazmatického faktora VIII. 

SPP2 
Zodpovednosť: 

 
 
 
 
 
 
Obmedzenia: 

Za dodržanie pracovného postupu pre spracovanie transfúzneho lieku sú 

zodpovedné zdravotné laborantky/sestry na úseku výroby krvných prípravkov.  

Odoberanie a označovanie vzoriek pre kontrolu kvality krvného prípravku 

vykonávajú laborantky/sestry z  výroby krvných prípravkov podľa vypracovaného 

rozpisu. 

Plazma sa separuje z celej krvi a má sa ukončiť podľa možnosti do 6 hodín po 
odbere odstreďovaním pri vysokej rýchlosti. Zmrazovanie sa má vykonávať 
v zariadení, ktoré umožňuje úplné zmrazenie na teplotu pod mínus 30° C počas 
jednej hodiny. 

Vzorky na kontrolu kvality prítomnosti reziduálnych buniek sa odoberajú 
z čerstvej plazmy pred zmrazením. Vzorky na kontrolu faktora VIII, celkových 
bielkovín v plazme, kontrolu sterility sa poskytujú po zmrazení plazmy, určenej 
v pracovnom  postupe. 

SPP3 
Špecifikácie: 

 

Tento prípravok obsahuje normálne plazmatické hladiny stabilných koagulačných 

faktorov, albumínu a imunoglobulínov. Obsahuje najmenej 70% pôvodného 

faktora VIIIc a minimálne podobné množstvo ďalších labilných koagulačných 

faktorov a prirodzených inhibítorov. Čerstvo zmrazená plazma nesmie obsahovať 

klinicky významné nepravidelné protilátky. Jej zmrazovanie musí byť v súlade 

s príslušným článkom Európskej farmakopey o plazme na frakcionáciu. Keď sa 

plazma zmrazuje, rýchlosť chladenia musí byť čo najväčšia a jadro sa má zmraziť 

na teplotu –30°C alebo nižšiu do 60 minút, čo dosiahneme pri použití týchto 

opatrení: 

 plazma má mať pravidelný tvar, t. j. vaky musia  byť uložené zvisle v kyvetách na 

to určených 
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 ponoria sa do prostredia s veľmi nízkou teplotou 

 krvný prípravok plazma čerstvo zmrazená musí vyhovovať požiadavkám na 

kvalitu  

 pri jednotlivých spôsoboch prípravy ČZP je nevyhnutné dodržanie 

odporúčaného  času na spracovanie-(separáciu z celej krvi). 

 vaky – plazma sa získava použitím mechanického lisu alebo použitím optipresu 

SPP4 
Pomôcky: 

Jednotka celej krvi so satelitným vakom na erytrocyty v ktorom je ADSOL  a  
satelitným vakom na plazmu, chladiaca centrifúga, peány, váha, príručná 
zváračka, kyvety na vaky, zmrazovacie zariadenie 

SPP5 Pracovný postup: 

 

 

 

 

 

1)  Jednotku celej krvi nechaj po odbere dešokovať 30 minút pri izbovej 
teplote. 

2) CENTRIFUGÁCIA viď . ŠPP. 
3) Jednotku celej krvi po centrifugácii opatrne vyber z adaptéra a vlož do 

mechanického lisu (podľa typu vaku). 
4) Zalom poistku na odberovom a erytrocytovom vaku, čím umožníš 

vytláčanie plazmy  z odberového vaku.  
5) Zapeanuj hadičku. 
6) K erytrocytom pridaj resuspentný roztok a premiešavaj.  
7) Pri plazmovom vaku urob  zvar a ako súčasť vaku nechaj jeden 10cm dlhý 

segment. 
8) Vak s plazmou odváž, váhu zadaj do počítača do systému HEMO. 
9) Zapni zmrazovacie zariadenie v predstihu:  

 Zapni elektrický prúd(hlavný vypínač v stene) 

 otvor prívod vody 

 zapni SA –1 (zelený gombík)  

 zapni SA –2 (žltý gombík) zmrazovacie zariadenie je zapnuté na -75 ˚C 

 pokiaľ klesne teplota na tento stupeň, priprav si vaky  s plazmou 
10)  Vaky vkladaj do kaziet tak, aby si pri zatváraní kazety neprištikla segment. 
11)  Kazety  s plazmou vlož do zmrazovacieho zariadenia  
12)  Keď sa plazma zmrazuje, rýchlosť chladenie musí byť čo najväčšia a jadro 

sa musí zmraziť na teplotu –30 ˚C alebo nižšiu do 60 minút.  
13) Jeden cyklus zmrazovania na HTO trvá 60 minút. 
14)  Po zmrazení vyber plazmu z kaziet. Zmrazené vaky s plazmou sú veľmi 

krehké, preto s nimi zaobchádzaj veľmi opatrne. 
15)  Plazmu vlož do mraziaceho boxu  označeného ako Neprepustené 

transfúzne lieky, kde je teplota – 25 ˚C a nižšia. 
16)  Po vyšetrení výsledkov predpísaných testov lekár zhodnotí výsledky 

a krvné prípravky prepustí.  
17)  Po skontrolovaní a prepustení transfúznych liekov lekárom vyber ČZP 

z mraziaceho boxu a označ definitívnymi nálepkami. 
18)  Pri nalepovaní  vždy porovnaj údaje  uvedené na predodberovom štítku, 

ktorým je označený vak, ak sa údaje zhodujú môžeš  na vak nalepiť 
definitívny štítok. 

19)  Plazmu označenú definitívnym štítkom vlož do mraziaceho boxu 
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označeného Prepustené transfúzne lieky s teplotou  –25 ˚C a nižšie. 
20)  Čerstvo zmrazená plazma sa môže skladať do sérií na priemyselné 

spracovanie  a odoslať do Imuny Pharm, alebo je karantenizovaná a po 
zopakovaní predpísaných testov po 172 dňoch je preradená na terapiu 
a môže sa expedovať na oddelenia. Ak je nedostatok plazmy na terapiu, 
môže sa podávať plazma v karanténe so súhlasom lekára, ktorý 
transfúzny liek objednáva.  

 

Týmto postupom sme získali z jednej TU celej krvi 1 TU čerstvo zmrazenej plazmy 

a 1 TU erytrocytovej masy. 

Pri odoberaní vzorky na kontrolu kvality postupuj nasledovne: 

 vypíš žiadanku na kontrolu kvality krvného prípravku,  

 označ segment číslom odberu  a typom krvného prípravku a odovzdaj 

laborantke z úseku hematológie. 

 pre kontrolu sterility označený segment odlož do chladiaceho boxu na 

miesto na to určené. 

SPP6 
Označenie ČZP: 

 Názov a objem prípravku, 

 pôvod plazmy /to znamená vyrobená z celej krvi alebo z aferézy/ 

 názov a adresa výrobcu  

 číslo odberu  

 objem a zloženie konzervačného roztoku 

 krvná skupina ABO 

 krvná skupina Rh:  prítomnosť znaku D ako Rh (D) pozitívny, neprítomnosť 
znaku D ako Rh (D) negatívny          

 poznámku, či je plazma po karanténe alebo je vírusovo inaktivovaná 
Na vaku, prípadne na jeho vonkajšom obale sa uvedú ďalšie informácie: 

 dátum odberu   

 dátum exspirácie 

 teplota skladovania 

 upozornenie, že sa prípravok musí podávať cez filter s veľkosťou pórov 170  -  
200  mikrometrov 

 čiarový kód  
SPP7 

Kontrola: 
Revízia dňa: ……………………….…. 

Prolongácia do : ……………………… 

Navrhol: ………….    

Schválil: ………….. 
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Charakteristika štandardu: 
 

Štandardný pracovný postup 

Cieľ: 
 

Dosiahnuť požadovanú kvalitu transfúznych prípravkov 

Skupina starostlivosti: 
 

Spracovanie transfúznych prípravkov 

Dátum kontroly: (najmenej 1xza rok, priebežne, nepravidelne) 

 

SPP1 
Definícia: 

Resuspendovaná erytrocytová masa je krvný prípravok, ktorý sa získava z celej 

krvi po centrifugácií a odstránení plazmy s následným pridaním vhodného 

resuspentného roztoku k erytrocytom. 

SPP2 
Zodpovednosť: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obmedzenia: 

 

Za dodržanie pracovného postupu pre spracovanie transfúzneho lieku sú 

zodpovedné zdravotné laborantky/sestry na úseku výroby krvných prípravkov.  

Odoberanie a označovanie vzoriek pre kontrolu kvality krvného prípravku 

vykonávajú laborantky/sestry z  výroby krvných prípravkov podľa 

vypracovaného rozpisu. Výsledky kontroly kvality  hodnotí lekár, ktorý v prípade 

alarmujúcich výsledkov vykoná kroky na zlepšenie kvality. Lekár overuje 

monitoring hmotnosti  1% z produkcie. Lekár po zhodnotení výsledkov overí 

značenie jednotlivých vakov, čo potvrdí svojim podpisom na každom vaku. 

Konzervačným roztokom má byť CPD. Väčšina resuspentných roztokov 

obsahuje chlorid sodný, adenín, glukózu a manitol vo vodnom roztoku. Iné 

roztoky obsahujú citronán, manitol, fosforečnan a guanosin. Objem býva 80ml 

až 110ml. Po centrifugácií jednotky celej krvi sa oddelia erytrocyty a plazma. Po 

starostlivom premiešaní  resuspentným roztokom sa erytrocyty skladujú pri +2 

ºC až +6 C. S prípravou sa má začať čo najskôr po odbere. Spracovanie sa musí 

vykonať v jednom kroku. V závislosti od použitého konzervačného a 

resuspentného roztoku sa môže skladovanie predĺžiť na dobu schválenú pre 

daný systém /35 dní/. Počas skladovania sa tvoria mikroagregáty. 

SPP3 
Špecifikácie: 

 

Hematokrit prípravku závisí od typu resuspentného roztoku, spôsobu 

centrifugácie a zvyškovej plazmy. Hematokrit  má byť < 0,70. Každá jednotka 

má obsahovať minimálne 45 g HGB. Jednotka obsahuje všetky erytrocyty 

z pôvodnej jednotky celej krvi. 

Pokiaľ sa nepoužije  iná metóda odstránenia ďalších buniek, obsahuje väčšinu 

leukocytov okolo 2,5 až 3,0 x 109 a rôzne množstvo trombocytov v závislosti od 

metódy centrifugácie. 
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SPP4 
Pomôcky: 

Jednotka celej krvi so satelitným vakom na erytrocyty v ktorom je resuspendný 
roztok  a  satelitným vakom na plazmu, chladiaca veľkoobjemová centrifúga, 
peány, váha, príručná zváračka, lis  

SPP5 Pracovný postup: 

 

1) Jednotku celej krvi nechaj po odbere dešokovať 30 minút pri izbovej 
teplote. 

2) Predchlaď centrifúgu  
3) Vlož   jednotky celej krvi do kyviet, kyvety vyváž, vlož do centrifúgy 

a zapni program 1. 
4) Jednotku celej krvi po centrifugácií opatrne vyber z adaptéra a vlož do 

mechanického lisu (podľa typu vaku) tak, aby nálepka smerovala vonku. 
5) Zalom poistku na odberovom a vaku, čím umožníš vytláčanie plazmy  

z odberového do satelitného vaku.  
6) Po pretlačení plazmy hadičku zaisti peánom 
7) K erytrocytom pridaj resuspentný roztok a premiešavaj.  
8) Pri plazmovom vaku urob  zvar a ako súčasť vaku nechaj jeden 10cm 

dlhý segment 
9) Príručnou zváračkou urob zvar aj na hadičke od erytrocytovej masy, prvý 

za číslom, ktorým je označený každý odberový vak, a potom približne 
každých 10 cm. /Ak je potrebné odobrať vzorku na kontrolu kvality, 
hadičku zapeanuj, premiešaj, urob zvar a asi o 10 cm ďalší zvar, -
segment na kontrolu kvality  odober najbližší od vaku - označ výrobným 
číslom, odváž KP, odpočítaj váhu vaku a údaje zapíš do žiadanky na 
kontrolu kvality. Vzorku odovzdaj do hematologického laboratória, 
vzorku na skúšku sterility odlož do chladničky s vypísaným formulárom/. 

10)  Vaky s plazmou  a erytrocytovou masou odváž, hmotnosť zadaj do 
počítača do systému HEMO. 

11)  Takto pripravenú jednotku REM uskladníme v chladiacom boxe v košíku 
označeným neprepustené transfúzne lieky. 

12) Po vyšetrení predpísaných testov a prepustení krvných prípravkov 
lekárom nalep definitívny štítok na krvný vak, lekár skontroluje 
a podpíše krvnú konzervu.  

13) Resuspendovanú erytrocytovú masu ulož do chladiaceho boxu 
s teplotou 2 °C až 6 °C podľa krvných skupín na policu nepripravené 
krvné prípravky. 

 
Týmto postupom sme získali z jednej TU celej krvi 1 TU čerstvo zmrazenej 

plazmy a 1 TU resuspendovanej erytrocytovej masy. 

Pri odoberaní vzorky na kontrolu kvality postupuj nasledovne: 

 vypíš žiadanku na kontrolu kvality krvného prípravku,  

 označ segment číslom odberu  a typom krvného prípravku a odovzdaj 

laborantke z úseku hematológie 

 pre kontrolu sterility označený segment odlož do chladiaceho boxu na 

miesto na to určené. 
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SPP6 
Označenie 

resuspendovanej 

erytrocytovej masy 

 

 Názov a objem prípravku, 

 pôvod resuspendovanej erytrocytovej masy 

 názov a adresa výrobcu  

 číslo odberu  

 objem a zloženie konzervačného roztoku 

 krvná skupina ABO 

 krvná skupina Rh:  prítomnosť znaku D ako Rh (D) pozitívny, neprítomnosť 
znaku D ako Rh (D) negatívny          

 prítomnosť ostatných erytrocytových antigénov /K, C, E, .../ 
Na vaku, prípadne na jeho vonkajšom obale sa uvedú ďalšie informácie: 

 dátum odberu   

 dátum exspirácie 

 teplota skladovania 

 upozornenie, že sa prípravok musí podávať cez filter s veľkosťou pórov 170  -  
200  mikrometrov 

 čiarový kód  

SPP7 
Kontrola: 

 

Revízia dňa: ……………………….…. 

Prolongácia do : ……………………… 

Navrhol: …………. 

Schválil: ………….. 
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Charakteristika štandardu: 
 

Štandardný pracovný postup 

Cieľ: 
 

Dosiahnuť požadovanú kvalitu transfúznych prípravkov 

Skupina starostlivosti: 
 

Spracovanie transfúznych prípravkov 

Dátum kontroly: (najmenej 1xza rok, priebežne, nepravidelne) 

 

SPP1 
Definícia: 

Erytrocyty preprané je krvný prípravok  získaný z celej krvi po centrifugácii a 

odstránení plazmy s následným prepraním erytrocytov v izotonickom roztoku 

opakujúcim sa 3x po sebe. Týmto spôsobom sa získa suspenzia erytrocytov, 

z ktorej sa odstránila väčšina plazmy, leukocytov a trombocytov. Množstvo 

zvyškovej plazmy závisí od prepieracieho postupu. 

SPP2 
Zodpovednosť: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obmedzenia: 

 

Za prípravu krvného prípravku „ Erytrocyty 3x preprané “ sú zodpovedné 

zdravotné laborantky na úseku výroby krvných prípravkov. Tento transfúzny liek 

sa pripravuje aktuálne podľa požiadaviek odberateľov, nakoľko jeho exspiračná 

doba je maximálne 4 hodiny. Pri príprave EP je nutné dodržať pracovný postup, 

prípadne rešpektovať pokyny  lekára. 

Za kontrolu kvality krvného prípravku EP sú zodpovedné laborantky z úseku 
kontroly kvality. Za prípravu a odkladanie vzoriek pre kontrolu kvality sú 
zodpovedné zdravotné laborantky.  

Lekár na úseku transfuziológie je povinný kontrolovať výsledky kontroly kvality 
transfúzneho prípravku, v prípade alarmujúcich hodnôt je povinný iniciovať kroky 
k nápravným opatreniam. 

Preprané erytrocyty sú určené iba k náhrade erytrocytov u chorých  
s protilátkami proti plazmatickým bielkovinám, najmä anti-IgA a u  
chorých, u ktorých sa vyskytli ťažké alergické reakcie v súvislosti s transfúziou 
krvných derivátov. Prepieranie sa vykoná  až po 
negatívnom výsledku krížovej skúšky s príjemcom. 
Nakoľko sa prepieranie erytrocytov vykonáva polootvoreným spôsobom je 
potrebné dodržať zásady hygieny pri práci. Exspirácia sa kráti na  4 hodiny, ak sa 
prepieranie uskutočnilo pri izbovej teplote. 

SPP3 
Špecifikácie: 

 

Ide o suspenziu erytrocytov, z ktorej sa odstránila väčšina plazmy, leukocytov, 

trombocytov. Každá jednotka má na konci prípravy obsahovať minimálne 40g 

hemoglobínu. Kompatibilita erytrocytov s perspektívnym príjemcom sa musí 

overiť vhodným predtransfúznym vyšetrením. Vzorky na kontrolu kvality krvného 

prípravku sa odoberajú zo všetkých jednotiek. Obsah bielkovín v poslednom 
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supernatante má byť menší ako 0,5 g na TU. Táto hladina celkovej bielkoviny je 

zárukou, že obsah IgA je nižší ako 0,2 mg/ TU. 

SPP4 
Pomôcky: 

Erytrocytový prípravok, izotonický roztok, spojka, mechanický lis, chladená 

centrifúga, príručná zváračka, váha 

SPP5 Pracovný postup: 

 

1. Zapni centrifúgu Cryofuge 6000i na predchladenie so všetkými 6 
kyvetami. 

2. Sterilne nabodni spojkou erytrocyty, ktoré budeme prepierať a izotonický 
roztok.   

3. Do erytrocytového koncentrátu si doplni izotonický roztok do množstva 
500 ml. 

4. Premiešame, hadičku od krvného vaku zatavíme a vložíme do kyvety. 
5. Zapneme program na centrifúge č.1 / 3000 otáčok, + 4 ºC, 10 minút,  

rozbeh 9,  dobeh 7.  
6. Po ukončení centrifugácie  adaptér s vakmi vyberieme. 
7. Vak s prepranými erytrocytmi vložíme do mechanického lisu, nabodneme 

novú spojku a začneme pretláčať supernatant a buffy-coat. Prepieranie 
opakujeme 3 krát. Po poslednej centrifugácii odoberieme vzorku 
supernatantu do skúmavky pre kontrolu kyselinou sulfosalicylovou. 
Pokiaľ pretrváva po reakcii v skúmavke zákal opakujeme prepieranie. 

8. Príručnou zváračkou zatavíme hadičku   dvojitým zvarom. 
9. Na kontrolu kvality odoberáme vzorku –1 segment  z  prípravku  

erytrocyty preprané v dĺžke asi 5cm, a označíme ho potrebnými údajmi.  
10. Preprané erytrocyty odvážime, odpočítame váhu vaku a zapíšeme. 
11. Nasleduje zadávanie  aktuálnych údajov o prípravku do systému HEMO – 

špeciálna výroba a vytlačenie  aktuálneho definitívneho štítku. 
12. Krvný prípravok uskladníme do chladničky v expedícií a pripravíme ju na 

výdaj pre žiadateľa krvného prípravku. Takto pripravený krvný  prípravok 
sa má skladovať pri teplote +2 ºC  až + 4 ºC. Podať maximálne  do 4 hodín. 

 

Ak sa na výrobu prepraných erytrocytov použijú Erytrocyty deleukotizované 

resuspendované, výsledným transfúznym prípravkom budú Erytrocyty 

deleukotizované 3x preprané. 

Preprava je obmedzená krátkou dobou použiteľnosti prípravku. Počas prepravy sa 

majú dodržiavať podmienky skladovania. Je potrebné venovať pozornosť presnej 

kontrole teploty a času skladovania. 

SPP6 
Označenie 

erytrocytov 

3xprepraných 

 

 Názov a objem prípravku, 

 pôvod prepranej erytrocytovej masy 

 názov a adresa výrobcu  

 číslo odberu  

 objem a zloženie konzervačného roztoku 

 krvná skupina ABO 

 krvná skupina Rh:  prítomnosť znaku D ako Rh (D) pozitívny, neprítomnosť 
znaku D ako Rh (D) negatívny          
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 prítomnosť ostatných erytrocytových antigénov /K, C, E, .../ 
Na vaku, prípadne na jeho vonkajšom obale sa uvedú ďalšie informácie: 

 dátum odberu  

 dátum a čas spracovania  

 dátum a čas expirácie 

 teplota skladovania 

 upozornenie, že sa prípravok musí podávať cez filter s veľkosťou pórov 170  -  
200  mikrometrov 

 čiarový kód  

SPP7 
Kontrola: 

 

Revízia dňa: ……………………….…. 

Prolongácia do : ……………………… 

Navrhol: …………. 

Schválil: ………….. 
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Charakteristika štandardu: 
 

Štandardný pracovný postup 

Cieľ: 
 

Dosiahnuť požadovanú kvalitu transfúznych prípravkov 

Skupina starostlivosti: 
 

Spracovanie transfúznych prípravkov 

Dátum kontroly: (najmenej 1xza rok, priebežne, nepravidelne) 

 

SPP1 
Definícia: 

Popri prípravkoch pre výmenné  transfúzie sú v novorodeneckom období 

potrebné transfúzie erytrocytov s malým objemom. Minimalizácia počtu darcov, 

ktorým je takýto pacient vystavený je prvoradým cieľom pri  príprave 

hemoterapie. Z tohto dôvodu sa musí zabezpečiť, aby sa prípravky od jedného 

darcu použili pre transfúziu jedného pacienta. Pre zabezpečenie hemoterapie 

malých detí je potrebné pripravovať vždy čerstvé krvné prípravky. 

Ide o transfúzny liek pripravený z prefiltrovanej celej krvi oddelením časti plazmy 

a erytrocytov.  Jednotka erytrocytov je rozdelená na 2 rovnaké jednotky. 

SPP2 
Zodpovednosť: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Za prípravu krvného prípravku Erytrocyty deleukotizované resuspendované – 

pediatrické,  sú zodpovedné zdravotné laborantky  na úseku transfuziológie, ktorú 

vykonávajú podľa štandardného pracovného postupu. Za určenie počtu jednotiek, 

ktoré je potrebné pripraviť zodpovedá lekár, ktorý sa riadi podľa požiadaviek z 

oddelení.  

V prípade, že je potrebné pripraviť krvný prípravok počas pohotovostnej služby, 

za dodržanie správneho postupu pri výrobe pediatrických Erytrocytov 

deleukotizovaných resuspendovaných je zodpovedná službukonajúca zdravotná 

laborantka. Za správne označenie pripraveného krvného prípravku definitívnou  

nálepkou je zodpovedná zdravotná laborantka, ktorá daný krvný prípravok 

pripravovala. 

SPP3 
Špecifikácie: 

Erytrocyty deleukotizované resuspendované pediatrické sa pripravujú na 

požiadanie príslušného objednávajúceho oddelenia. 

SPP4 
Pomôcky: 

Jednotka celej krvi so satelitným vakom na erytrocyty v ktorom je resuspendný 
roztok  a  satelitným vakom na plazmu odobratá do krvného vaku 
s leukocytárnym filtrom, chladiaca veľkoobjemová centrifúga, peány, váha, 
príručná zváračka, lis, stojan 

SPP5 Pracovný postup: 
1) Celú krv odoberáme do krvného vaku s leukocytárnym filtrom 
2) Jednotku celej krvi necháme po odbere stáť 2 – 3 hodiny pri izbovej 

teplote 
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 3) Zalom poistku na odberovom vaku a nechaj celú krv prefiltrovať.  
4) Zatav hadičky od vaku. 
5) Centrifúgu Cryofuge 6000i necháme predchladiť. 
6) Centrifugácia.  
7) Jednotku  celej krvi po centrifugácií  opatrne vyber z adaptéra a vlož do 

mechanického lisu, tak aby vak prečnieval cez okraj lisu. 
8) Satelitné vaky ulož vedľa lisu.   
9) Zalom poistku na odberovom vaku, čím umožníš vytláčanie plazmy do 

voľného satelitného vaku.  
10) Príručnou zváračkou urob dvojitý zvar na hadičke vaku s plazmou.  
11) Ku erytrocytovej mase pridaj resuspentný roztok. Stlač hadičku peánom. 
12) Erytrocyty  následne po dôkladnom premiešaní rozplň. /Jednu polovicu 

resuspendovanej deleukotizovanej masy pretlač po odstránení peánu do 
vaku od resuspendovaného roztoku/.  

13) Množstvá vo vaku prevážime- objemy majú zodpovedať údajom na 
definitívnej nálepke. 

14) Príručnou zváračkou urobíme dvojitý zvar na hadičke pri odberovom vaku 
a hadičke vaku od resuspendného roztoku. 

15) Rozplnené krvné prípravky sa zadávajú do systému HEMO, podľa ŠPP 
HEMO. 

16) Takto pripravené jednotky DEM uskladníme v chladiacom boxe v košíku 
označeným neprepustené transfúzne lieky. 

17) Po vyšetrení predpísaných testov a prepustení krvných prípravkov lekárom 
nalep definitívny štítok na krvný vak, lekár skontroluje a podpíše krvné 
konzervy.  

18) Deleukotizované resuspendované erytrocytové masy pediatrické ulož do 
chladiaceho boxu s teplotou 2 °C až 6 °C  

 
Týmto postupom sme získali z jednej TU celej krvi 1 TU čerstvo zmrazenej plazmy 

a 2 TU deleukotizovanej resuspendovanej erytrocytovej masy pre pediatrické 

použitie. 

Pri odoberaní vzorky na kontrolu kvality postupuj nasledovne: 

 vypíš žiadanku na kontrolu kvality krvného prípravku,  

 označ segment číslom odberu  a typom krvného prípravku a odovzdaj 

laborantke z úseku hematológie 

Frekvencia kontroly kvality  je 2TU za mesiac, ev. podľa požiadaviek oddelení na 

tento krvný prípravok. 

 

SPP6 
Označenie 

deleukotizovenej 

resuspendovanej 

erytrocytovej 

 Názov a objem prípravku, 

 pôvod deleukotizovanej resuspendovanej erytrocytovej masy 

 názov a adresa výrobcu  

 číslo odberu  

 objem a zloženie konzervačného roztoku 
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masy pre 

pediatrické 

použitie 

 

 krvná skupina ABO 

 krvná skupina Rh:  prítomnosť znaku D ako Rh (D) pozitívny, neprítomnosť 
znaku D ako Rh (D) negatívny          

 prítomnosť ostatných erytrocytových antigénov /K, C, E, .../ 
 

Na vaku, prípadne na jeho vonkajšom obale sa uvedú ďalšie informácie: 

 dátum odberu   

 dátum exspirácie 

 teplota skladovania 

 upozornenie, že sa prípravok musí podávať cez filter s veľkosťou pórov 170  -  
200  mikrometrov 

 čiarový kód  

SPP7 
Kontrola: 

 

Revízia dňa: ……………………….…. 

Prolongácia do : ……………………… 

Navrhol: …………. 

Schválil: ………….. 
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Charakteristika štandardu: 
 

Štandardný pracovný postup 

Cieľ: 
 

Dosiahnuť požadovanú kvalitu transfúznych prípravkov 

Skupina starostlivosti: 
 

Spracovanie transfúznych prípravkov 

Dátum kontroly: (najmenej 1xza rok, priebežne, nepravidelne) 

 

SPP1 
Definícia: 

Deleukotizovaný krvný prípravok obsahuje minimálne množstvo leukocytov. 

Odstránenie leukocytov pred skladovaním znižuje tvorbu mikroagregátov 

a cytokínov. Prípravok je indikovaný u chorých s prítomnosťou alebo podozrením 

na prítomnosť protilátok proti leukocytom, tam kde sa predpokladajú ďalšie 

opakované transfúzie je prípravok indikovaný v záujme prevencie tvorby 

protilátok proti leukocytom. Tento prípravok je alternatívou CMV negatívnej krvi 

pre prevenciu prenosu CMV. 

SPP2 
Zodpovednosť: 

 
 
 
 
 
 
 

Za odber krvi na prípravu  deleukotizovaného krvného prípravku je zodpovedná 

zdravotná sestra/ laborantka v odberovej miestnosti, ktorá vykoná odber krvi do 

odberového  vaku s leukocytovým filtrom.  

Za výrobu deleukotizovaného krvného prípravku je zodpovedná zdravotná 

laborantka z úseku výroby krvných prípravkov, ktorá postupuje podľa 

štandardného pracovného postupu. Na výrobu a dodržanie jednotlivých krokov 

štandartného pracovného. postupu dohliada a kontroluje  lekár, ktorý je aktuálne 

zodpovedný za transfuziologický úsek.  

SPP3 
Špecifikácie: 

 

Hematorkrit prípravku závisí od typu resuspentného roztoku, spôsobu 

centrifugácie a zvyškovej plazmy. Každá jednotka má obsahovať minimálne 40 g 

HGB. Jednotka obsahuje všetky erytrocyty z pôvodnej jednotky celej krvi. 

SPP4 
Pomôcky: 

Jednotka celej krvi so satelitným vakom na erytrocyty v ktorom je resuspendný 
roztok  a satelitným vakom na plazmu s leukocytárnym filtrom, chladiaca 
veľkoobjemová centrifúga, peány, váha, príručná zváračka, lis, /leukocytový filter/ 

SPP5 Pracovný postup: 

 

 

1) Celú krv odoberáme do krvného vaku s leukocytárnym filtrom. 
2) Jednotku celej krvi necháme po odbere stáť 2 – 3 hodiny pri izbovej 

teplote. 
3) Zalom poistku na odberovom vaku a nechaj celú krv prefiltrovať.  
4) Zatav hadičky od vaku. 
5) Centrifúgu Cryofuge 6000i necháme predchladiť. 
6) Centrifugácia.  
7) Jednotku  celej krvi po centrifugácií  opatrne vyber z adaptéra a vlož do 

mechanického lisu, tak aby vak prečnieval cez okraj lisu. 
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Alternatívny 

pracovný postup: 

8) Satelitné vaky ulož vedľa lisu.   
9) Zalom poistku na odberovom vaku, čím umožníš vytláčanie plazmy do 

voľného satelitného vaku.  
10) Príručnou zváračkou urob dvojitý zvar na hadičke vaku s plazmou.  
11) Ku erytrocytovej mase pridaj resuspentný roztok a dôkladne premiešaj. 
12) Príručnou zváračkou urob zvar aj na hadičke od erytrocytovej masy, prvý 

za číslom, ktorým je označený každý odberový vak, a potom približne 
každých 10 cm. /Ak je potrebné odobrať vzorku na kontrolu kvality, 
hadičku zapeanuj, premiešaj, urob zvar a asi o 10 cm ďalší zvar, -segment 
na kontrolu kvality  odober najbližší od vaku - označ výrobným číslom, 
odváž KP, odpočítaj váhu vaku a údaje zapíš do žiadanky na kontrolu 
kvality. Vzorku odovzdaj do hematologického laboratória, vzorku na 
skúšku sterility odlož do chladničky s vypísaným formulárom/. 

13)  Vaky s plazmou  a erytrocytovou masou odváž, hmotnosť zadaj do 
počítača do systému HEMO. 

14)  Takto pripravenú jednotku DEM uskladníme v chladiacom boxe v košíku 
označeným neprepustené transfúzne lieky. 

15) Po vyšetrení predpísaných testov a prepustení krvných prípravkov lekárom 
nalep definitívny štítok na krvný vak, lekár skontroluje a podpíše krvnú 
konzervu.  

16) Deleukotizovanú resuspendovanú erytrocytovú masu ulož do chladiaceho 
boxu s teplotou 2 °C až 6 °C podľa krvných skupín na policu nepripravené 
krvné prípravky. 

 
 
Týmto postupom sme získali z jednej TU celej krvi 1 TU čerstvo zmrazenej 

deleukotizovanej plazmy a 1 TU deleukotizovanej resuspendovanej erytrocytovej 

masy. 

Pri odoberaní vzorky na kontrolu kvality postupuj nasledovne: 

 vypíš žiadanku na kontrolu kvality krvného prípravku,  

 označ segment číslom odberu  a typom krvného prípravku a odovzdaj 

laborantke z úseku hematológie 

 pre kontrolu sterility označený segment odlož do chladiaceho boxu na 

miesto na to určené. 

V prípade, že v krvnom sklade nie je deleukotizovaný krvný prípravok a 

substitúcia neznesie odklad, používa sa na prípravu deleukotizovanej 

resuspendovanej erytrocytovej masy laboratórny leukocytový filter. 

 

1) Odobraté resuspendované erytrocyty v krvnom vaku  pred filtráciou 
premiešajte. 

2) Umiestnite vak na podložku /prísne dodržiavaj podmienky sterility/ 
3) Uzatvorte svorky hadičiek na filtri.  
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4) Za dodržania aseptických podmienok napojte filter na vak. 
5) Umiestnite  vak  na stojan. 
6) Zdvihnite odberový vak tak, aby filter  bol zavesený zvisle pod ním, 

rozlomte uzáver na odberovom vaku 
7) Uvoľnite svorku a naplňte filter . 
8) Keď je filter  úplne naplnený, nechajte krv tiecť gravitačnou silou do 

transfer vaku až do vyprázdnenia odberového vaku.     

 Počas filtrácie sa nesmie zvyšovať tlak za účelom zvýšenia 
účinnosti filtrácie . 

 Počas filtrácie sa môže krv  dostať do spätnej slučky, ale 
neprestúpi cez kontrolný ventil. 

 Hadičky pod kontrolným ventilom zostanú bez krvi  
9) Po dokončení filtrácie uzavrite svorky, okrem svorky nad transfer vakom. 
10)  Stlačte transfer vak v zvislej polohe za účelom odstránenia vzduchu 

z vaku 
11) Vzduch bude automaticky odstraňovaný cez spätnú slučku a prenikne cez 

kontrolný ventil 
12) Hadičky zatavíme dvojitým zvarom. 
13) Zlikvidujte filter  a vyprázdnený odberový vak podľa zavedených 

bezpečnostných predpisov. 
14) Erytrocyty  pripravené týmto postupom sú deleukotizované. 
15) V laboratórnom systéme HEMO zadaj do špeciálnej výroby filtrovanú 

erytrocytovú masu a vytlač definitívny štítok. 
 
Filtrované erytrocyty sa musia podať do 4 hodín od ich výroby. 
 

SPP6 
Označenie 

deleukotizovanej 

resuspendovanej 

erytrocytovej 

masy 

 

 Názov a objem prípravku, 

 pôvod deleukotizovanej resuspendovanej erytrocytovej masy 

 názov a adresa výrobcu  

 číslo odberu  

 objem a zloženie konzervačného roztoku 

 krvná skupina ABO 

 krvná skupina Rh:  prítomnosť znaku D ako Rh (D) pozitívny, neprítomnosť 
znaku D ako Rh (D) negatívny          

 prítomnosť ostatných erytrocytových antigénov /K, C, E, .../ 
 

Na vaku, prípadne na jeho vonkajšom obale sa uvedú ďalšie informácie: 

 dátum odberu   

 dátum a čas exspirácie 

 teplota skladovania 

 upozornenie, že sa prípravok musí podávať cez filter s veľkosťou pórov 170  -  
200  mikrometrov 

 čiarový kód  
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SPP7 
Kontrola: 

 

Revízia dňa: ……………………….…. 

Prolongácia do : ……………………… 

Navrhol: ………….  

Schválil: ………….. 
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Charakteristika štandardu: 
 

Štandardný pracovný postup 

Cieľ: 
 

Dosiahnuť požadovanú kvalitu transfúznych prípravkov 

Skupina starostlivosti: 
 

Spracovanie transfúznych prípravkov 

Dátum kontroly: (najmenej 1xza rok, priebežne, nepravidelne) 

 

SPP1 
Definícia: 

Výmenná transfúzia /exanquinácia/ je špeciálny typ masívnej transfúzie. Použité 
prípravky musia byť natoľko čerstvé, aby sa predišlo metabolickým a 
hemostatickým poruchám. Pri výmennej transfúzii u novorodenca sa musí brať 
ohľad na ABO a Rh skupinu ako aj iné krvné systémy podľa typu aloimunizácie 
matky. Produkt je deleukotizovaný v záujme prevencie prenosu CMV infekcie a 
reakcie štepu proti príjemcovi. Aby sa zabezpečila  primeraná kvalita a 
bezpečnosť celej krvi, jednotka sa pripravuje z čerstvých erytrocytov a plazmy 
čerstvo zmrazenej. Je nutné zabezpečenie kompatibility aj so sérom matky. 

SPP2 
Zodpovednosť: 

 
 
Obmedzenia: 

Za prípravu krvného prípravku Erytrocyty pre výmennú transfúziu 
u novorodencov zodpovedá zdravotná laborantka/sestra poverená touto prácou 
lekárom . Pri práci dodržiava štandardný pracovný postup a zásady hygieny pri 
práci v laminárnom boxe. 

Na prípravu pre výmennú transfúziu u novorodencov sa musia  použiť Erytrocyty 

krvnej skupiny 0 Rh negat,  nie staršie ako 5 dní a ČZP krvnej skupiny AB Rh negat.  

SPP3 
Špecifikácie: 

 

Hematokrit je 0,40-0,50. Prípravok sa pripravuje obvykle z erytrocytov O Rh(D) 
negatívnych a AB Rh(D) negatívnej čerstvo zmrazenej plazmy. Ak sú v sére matky 
iné protilátky ako anti Rh(D), erytrocyty sa vyberajú tak, aby boli kompatibilné so 
sérom matky. Aby sa zaistila nízka hladina kália v produkte, použijú sa erytrocyty 
do 5 dňa po odbere. Produkt má rovnaké metabolické a hemostatické vlastnosti 
ako čerstvá celá krv, až na veľmi nízky obsah trombocytov. Ak má pacient veľmi 
nízky počet trombocytov, je potrebná primeraná substitúcia trombocytov. 

SPP4 
Pomôcky: 

box s laminárnym prúdením, sterilná plocha, sterilné rukavice, dezinf. roztoky,  
krvný prípravok – Erytrocyty krvnej skupiny 0 Rh negat, ČZP krvnej skupiny  AB Rh 
negat, spojka, stojan, filter na deleukotizáciu krvného prípravku,  príručná 
zváračka,  vodná lázeň, destilovaná voda 

SPP5 Pracovný postup: 

 

 

1) Plazmu dáme rozmraziť vo vodnom kúpeli pri 37 ˚C 
2) Natiahneme si sterilné rukavice  v sterilnom boxe, uzavrieme tlačku na 

spojke, jedným vývodom nabodneme ČZP, druhým Erytrocytovú masu. 
3) Otvoríme tlačku na spojke, vak s ČZP nadvihneme a obsah necháme pretiecť k 

Erytrocytom. 
4) Obsah premiešame (Erytrocyty sú resuspendované v plazme) 
5) Tlačku uzavrieme. 
6) Nasleduje deleukotizácia krvného prípravku. V prípade, že erytrocytová masa 
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Poznámka: 

aj PČZ sú deleukotizované z výroby, tieto iba sterilne spojíme a nie je 
potrebné ďalšia filtrácia. 

7) Vykonáme dvojitý zvar na hadičke, pripravíme 1segment v dĺžke 10 cm ( pre 
kontrolu kvality krvného prípravku) – označíme ho, vyplníme údaje na 
žiadanke na kontrolu kvality a odovzdáme do hematologického laboratória . 

8) Pripravený krvný prípravok- Erytrocyty pre výmennú transfúziu 
u novorodencov odvážime a odrátame váhu vaku a tento údaj zapíšeme do 
žiadanky na kontrolu kvality . 

9) Takto vyrobený transfúzny prípravok zapíšeme do systému HEMO do 
špeciálnej výroby a vytlačíme definitívny štítok 

10) Pôvodné vaky (E, ČZP), z ktorých bol prípravok pripravovaný odovzdáme 
spolu s finálnym prípravkom do expedície. Takto pripravený krvný  prípravok 
exanquinačná transfúzia sa má skladovať pri teplote +2ºC  až + 4ºC. Podať 
maximálne  do 4 hodín. Skladovanie pôvodných vakov je 24 hodín. 

11) Do záznamníka prípravy Erytrocytov pre výmennú transfúziu  zapíšeme 
potrebné   údaje. 

  
S prípravou exanqinačnej transfúzie začíname, až keď je negatívna krížová skúška 

s dieťaťom aj matkou. 

SPP6 
Označenie 

erytrocytov pre 

výmennú 

transfúziu u 

novorodencov 

 

 Názov a objem prípravku, 

 pôvod resuspendovanej erytrocytovej masy a ČZP 

 názov a adresa výrobcu  

 číslo špeciálnej výroby 

 krvné prípravky z ktorých je transfúzny liek vyrobený  

 objem a zloženie konzervačného roztoku 

 krvná skupina ABO 

 krvná skupina Rh:  prítomnosť znaku D ako Rh (D) pozitívny, neprítomnosť 
znaku D ako Rh (D) negatívny 

Na vaku, prípadne na jeho vonkajšom obale sa uvedú ďalšie informácie: 

 dátum odberu   

 dátum a čas výroby  

 dátum a čas exspirácie 

 teplota skladovania 

 upozornenie, že sa prípravok musí podávať cez filter s veľkosťou pórov 170  -  
200  mikrometrov 

 čiarový kód  

SPP7 
Kontrola: 

 

Revízia dňa:……………………….…. 

Prolongácia do :…………………        Navrhol:………….               Schválil:………….. 
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Charakteristika štandardu: 
 

Štandardný pracovný postup 

Cieľ: 
 

Dosiahnuť požadovanú kvalitu transfúznych prípravkov 

Skupina starostlivosti: 
 

Spracovanie transfúznych prípravkov 

Dátum kontroly: (najmenej 1xza rok, priebežne, nepravidelne) 

 

SPP1 
Definícia: 

Ide o  krvný prípravok získaný poolovaním   4 až  6  jednotiek trombocytov z celej 

krvi  počas doby skladovania do  5  dní od dátumu odberu. Poolovaním sa získa 

koncentrát trombocytov. Rh negatívnym ženám vo fertilnom veku, alebo 

dievčatám sa nemajú podať trombocyty od Rh pozitívnych darcov. Ak je 

nevyhnutné podať trombocyty od Rh pozitívnych darcov, treba uvažovať 

o prevencii Rh /D/ imunizácie podaním špecifického imunoglobulínu anti-Rh /D/. 

SPP2 
Zodpovednosť: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obmedzenia: 

 

Za prípravu krvného prípravku Trombocyty z celej krvi-poolované sú zodpovedné 
zdravotné laborantky pracujúce na  úseku výroby krvných prípravkov, ktorú 
vykonávajú podľa štandardného pracovného postupu. 

Za určenie počtu jednotiek, ktoré je potrebné spoolovať pre prípravu 
dostatočného množstva krvných prípravkov, ktoré požadujú oddelenia a s 
dostatočným obsahom trombocytov je zodpovedný lekár. V prípade, že je 
potrebné pripraviť krvný prípravok počas pohotovostnej služby, zdravotná 
laborantka to oznámi lekárovi, ktorý slúži pohotovosť po telefóne a rozhodne o 
ďalšom postupe. 

Za správne označenie trombocytarného koncentrátu získaného poolovaním 
trombocytov z celej krvi definitívnou nálepkou je zodpovedná zdravotná 
laborantka, ktorá daný krvný prípravok pripravovala.  

Množstvo trombocytov v štandardnej dávke pre dospelých zodpovedá množstvu 
získaného zo 4 až 6 jednotiek celej krvi. Pre prípravu krvného prípravku 
trombocyty z celej krvi poolované pre dieťa určí počet jednotiek na poolovanie  
lekár. Ak je potrebné pripraviť takýto krvný prípravok počas pohotovostnej služby 
rozhodne o postupe prípravy lekár vykonávajúci pohotovostnú službu. Poolovanie 
trombocytov sa pripravuje na požiadanie príslušného objednávajúceho 
oddelenia. Keďže poolovanie sa vykonáva polootvoreným spôsobom, exspirácia 
prípravku sa skracuje na 4 hodiny po zmiešaní trombocytov. Tento fakt je nutné 
zohľadniť aj pri príprave tohto krvného prípravku, ktorá sa časovo rozvrhne tak, 
aby bolo vyhovené požiadavkám odberateľa krvného prípravku. Nakoľko sa 
poolovanie trombocytov vykonáva polootvoreným spôsobom, je potrebné 
dodržiavať zásady hygieny pre túto činnosť. 
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SPP3 
Špecifikácie: 

 

Trombocyty sa musia skladovať za podmienok, ktoré zaručujú zachovanie ich 
životnosti a hemostatickej aktivity. Životnosť trombocytov je za optimálnych 
podmienok skladovania až 7 dní. Odporúča sa však skladovať trombocyty 5 dní. 

Plastové vaky určené na skladovanie trombocytov musia byť dostatočne 
priepustné pre plyny, aby bol zaručený prístup kyslíka k trombocytom. Objem 
plazmy musí byť dostatočne veľký, aby zaručoval, že koncentrácia trombocytov je 
menšia než 1,5 x 109/ml a pri daných podmienkach skladovania sa hodnota pH 
trombocytového prípravku udrží medzi 6,5 až 7,4. 

Teplota skladovania má byť +20 ºC až +24 ºC.  

SPP4 
Pomôcky: 

Jednotky trombocytov získaných z celej krvi, sterilné rukavice, spojka na vak,  

príručná zváračka,    

SPP5 Pracovný postup: 

 

1) Pripravíme si   patričný počet jednotiek  trombocytov  a spojku. 
2) Dôkladne si umyjeme ruky, osušíme čistým jednorázovým uterákom. 

Natiahneme si sterilné rukavice, dezinfikujeme povrch rukavíc dezinfekčným 
roztokom. 

3) Na spojke si zavrieme tlačku a nabodneme jeden vak s trombocytmi, ktorý 
nám bude slúžiť ako zberný vak pre poolované trombycyty a  druhým 
kónusom spojky nabodneme ďalší vak s trombocytmi. 

4) Otvoríme tlačku na spojke, presunieme  obsah  trombocytov do zberného 
vaku, tlačku na spojke uzavrieme, postup opakujeme kým nedostaneme 
obsah všetkých vakov do zberného vaku. 

5) Príručnou zváračkou urobíme dvojitý zvar na hadičke spojky pri zbernom 
vaku. 

6) Dodržanie aseptických podmienok pri poolovaní trombocytov kontrolujeme 
odobratím vzorky  na bakteriologickú kontrolu . 

7) V prípade, že následne po poolovaní je potrebné vykonať deleukotizáciu  je 
potrebné postupovať podľa ŠPP. 

8) Po skončení práce, je potrebné zadať údaje  o pripravenom krvnom prípravku 
do systému HEMO a vytlačiť definitívnu nálepku, ktorou  sa musí označiť 
pripravený krvný prípravok. 

9) Označený krvný prípravok sa uloží do tromboagitátora až po dobu, kým sa 
nevyexpeduje. 

10)  Poolovaný trombocytový koncentrát podať maximálne  do 4 hodín. 
 

Termoboxy na prepravu trombocytov majú byť pred ich použitím otvorené po 

dobu 30  minút pri izbovej teplote.  

SPP6 
Označenie 

trombocytov 

z celej krvi 

poolovaných 

 Názov a objem prípravku, 

 pôvod  

 názov a adresa výrobcu  

 číslo špeciálnej výroby 

 krvné prípravky z ktorých je transfúzny liek vyrobený  

 objem a zloženie konzervačného roztoku 

 krvná skupina ABO 
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  krvná skupina Rh:  prítomnosť znaku D ako Rh (D) pozitívny, neprítomnosť 
znaku D ako Rh (D) negatívny          

 
Na vaku, prípadne na jeho vonkajšom obale sa uvedú ďalšie informácie: 

 dátum odberu  

 dátum a čas spracovania  

 dátum a čas expirácie 

 teplota skladovania 

 upozornenie, že sa prípravok musí podávať cez filter s veľkosťou pórov 170  -  
200  mikrometrov 

 čiarový kód  

SPP7 
Kontrola: 

 

Revízia dňa: ……………………….…. 

Prolongácia do : ……………………… 

Navrhol: …………. 

Schválil: ………….. 
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Charakteristika štandardu: 
 

Štandardný pracovný postup 

Cieľ: 
 

Dosiahnuť požadovanú kvalitu transfúznych prípravkov 

Skupina starostlivosti: 
 

Spracovanie transfúznych prípravkov 

Dátum kontroly: (najmenej 1xza rok, priebežne, nepravidelne) 

 

SPP1 
Definícia: 

Podmienky uskladňovania krvných prípravkov musia byť také, aby sa zachovala 
optimálna životnosť a funkčnosť zložiek krvi počas celej doby uskladňovania. Musí 
sa priebežne kontrolovať obvyklý postup uskladňovania, vydávania a vrátenia 
prípravkov.  

Skladovanie krvných prípravkov ďalej KP na HTO je rozdelené na karanténu, 
skladovanie KP určených na expedíciu, skladovanie KP prepustených. Jednotlivé 
chladiace a mraziace  zariadenia sú označené a toto separovanie sa dodržiava. 
V prípade, že sa vyskytne situácia kedy je niektoré zo zariadení nefunkčné, musí 
sa zvoliť alternatívny postup, ktorý je súčasťou tohto ŠPP. 

SPP2 
Zodpovednosť: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Za skladovanie jednotlivých KP  zodpovedajú zdravotné laborantky/sestry z HTO. 
Počas skladovania  je nevyhnutné kontrolovať teplotu v chladiacich a mraziacich 
zariadeniach, ktorá musí zodpovedať predpísanej teplote. 

Predpísaná teplota v chladiacich zariadeniach je od +2oC do +6oC,  v mraziacich 
zariadeniach  -25 oC a nižšia. 

Monitorovaním chladiacich a mraziacich zariadení je poverená laborantka v 
expedícii. V prípade, že zaregistruje poruchu niektorého zo zariadení je povinná 
túto skutočnosť nahlásiť vedúcej laborantke, ktorá rozhodne o ďalšom postupe a 
zapísať  svoje hlásenie do záznamníka chladiacich a mraziacich zariadení. Počas 
pohotovostnej služby monitoring vykonáva  službukonajúca zdravotná 
laborantka. Aj napriek automatickému monitoringu, ktorý graficky vyhodnocuje  
teplotu v skladovanom prostredí je zdravotná laborantka/sestra povinná 
kontrolovať teplotu  v chladiacich a mraziacich zariadeniach každé tri hodiny. 

Manažér kvality pravidelne  kontroluje záznamníky monitorovania všetkých 
chladiacich a mraziacich zariadení. V prípade, že sa pri monitorovaní zistí 
nefunkčnosť niektorého zo zariadení je zdravotná laborantka/sestra povinná to 
okamžite nahlásiť vedúcej laborantke HTO,  primárke HTO, počas pohotovostnej 
služby, službukonajúcemu lekárovi. KP je povinná premiestniť čo najrýchlejšie do 
funkčného zariadenia, v ktorom sa zabezpečí potrebná teplota skladovania. 

V skladovacích priestoroch pre krvné prípravky  sa nesmú skladovať iné krvné 
prípravky, len tie, na ktoré je dané zariadenie – sklad pre to určený.  
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Obmedzenia: V chladiacich zariadeniach sa nesmú  skladovať trombocyty.   

SPP3 
Špecifikácie: 

 

Krvné prípravky sa uskladňujú : 

 trombocyty pri +20 o C až +24 o C 

 erytrocyty pri +2 o C  až +6 o C  

 plazma  pri  teplotách pod -25o C.   
 

1. chladiace a mraziace zariadenie musí mať dostatočnú kapacitu i s rezervou, 
priestor musí byť ľahko kontrolovateľný 

 chod zariadenia musí byť spoľahlivý a rozloženie teploty vo 

vnútornom priestore musí  byť rovnomerné 

 zariadenie musí mať registráciu teploty a poplašné zariadenie 

 zariadenie sa musí  ľahko čistiť a odolávať silným detergentom, 

zariadenie musí vyhovovať miestnym požiadavkám na bezpečnosť 

2.    Priestor pre každý typ týchto prípravkov musí byť zreteľne vyznačený.  

 Teplota vo vnútri chladiacich a mraziacich  zariadení sa  nepretržite 

zaznamenáva. 

 U poplašného zariadenia je výhodnejšie mať zvukový aj svetelný 

signál.  

 Systém  sa    pravidelne skúša. Chladničky a mrazničky  na 

uskladňovanie krvných  prípravkov  sú napojené i na náhradný zdroj 

energie. Nemali by sa používať mraziace zariadenia s automatickým 

odmrazovaním, pokiaľ nie je zaručené, že sa nízka teplota udrží i 

počas rozmrazovania. 

3.    Uskladňovanie pri +2o C až +6o C :  

 Chladiace zariadenie sa  používa pre  erytrocytové prípravky, 

kontrolné hadičky a  Fyziologický  roztok . 

 Zvláštny priestor má byť vyhradený pre :  

- jednotky určené k výdaju – prepustené, pripravené 
- jednotky prepustené nepripravené 
- jednotky neprepustené 

     -   jednotky vybrané pre určitých pacientov, vrátane jednotky 
autológnych odberov 
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-     jednotky držané v karanténe do skončenia skúšok 

-     expirované a vyradené jednotky. 

4.    Aspekty skladovania erytrocytov:  

Konzervačné roztoky používané pri odbere krvi boli vyvinuté tak, aby zabránili 

koagulácii a aby umožnili skladovanie erytrocytov určitý čas. Všetky tieto roztoky 

obsahujú citronan sodný, kyselinu citrónovú a glukózu, niektoré z nich obsahujú 

naviac adenín, guanosin a fosforečnan. 

5. Uskladňovanie zmrazených zložiek plazmy: 

Eutektický bod plazmy je -23o C. Zariadenia transfúznej služby  majú mať mraziace 
zariadenia schopné bežne udržiavať teplotu  pod - 25o C. 

V mraziacom zariadení sa tiež môže uskladňovať plazma pre iné ako klinické 
použitie a tiež produkty zo séra. Pre rôzne typy výrobkov  má byť vyčlenený 
oddelený priestor, ktorý má byť riadne označený, aby nedošlo k zámenám. 

6.  Trombocyty - sa uskladňujú pri teplote +20o C až +24o C.  Odporúča sa použiť 
uzatvorené zariadenie, ktoré dovoľuje kontrolovať teplotu Tromboagitátor. Ak je 
také zariadenie nedostupné, zvolený priestor  má byť schopný udržiavať 
požadovanú konštantnú teplotu. Trombocyty  sa majú uskladňovať v zariadení s 
miešaním, ktoré : 

 má umožňovať uspokojivé miešanie vo vaku a výmenu plynov cez 

stenu vaku 

 nemá deformovať alebo ohýbať vak 

 má mať nastaviteľnú rýchlosť, aby nedochádzalo k speneniu. 

Uzatvorené zariadenie  má mať termograf a poplašné systémy. V opačnom 

prípade  má byť v skladovacom priestore  teplomer, ktorý by sa mal niekoľkokrát 

denne kontrolovať. Rýchlosť miešania  sa má pravidelne skúšať podľa odporúčaní 

výrobcu. 

SPP4 
Pomôcky: 

chladiace a mraziace zariadenia, záznamníky monitorovania teploty chladiacich 
a mraziacich zariadení, program snímania teplôt 

SPP5 Pracovný postup: 

 

 

1. Počas dennej prevádzky vykonáva kontrolu zdravotná laborantka z úseku 

 Expedície KP.  

2.V prípade, že sa počas monitorovania zistí nefunkčnosť zariadenia, je povinná 

túto skutočnosť oznámiť vedúcej laborantke HTO, lekárovi, primárke HTO, mimo 
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pracovnej doby hlási lekárovi v pohotovosti. 

3.Ak dôjde k výpadku elektrického prúdu, treba  zistiť telefonicky príčinu výpadku. 

Ďalej je nutné o tom informovať  nadriadených –viď postup práce. 

4.!!!avšak chladiace a mraziace  zariadenia otvárať len veľmi krátko počas 

monitorovania aby nedošlo k zbytočnému  poklesu teploty.  

5. Zavolať technický úsek, ktorý zabezpečí servisného technika, v pohotovosti 
telefónne čísla servisných technikov a firiem zabezpečujúcich servisné zásahy sú 
uvedené v expedícii KP. 

6. Krvné prípravky je službukonajúca laborantka/sestra povinná premiestniť čo 

najrýchlejšie do funkčného zariadenia, v ktorom sa zabezpečí potrebná teplota 

skladovania, aby nedošlo k poškodeniu a znehodnoteniu KP, ak je výpadok, alebo 

porucha dlhšiu dobu. 

7. Podľa inštrukcií  je potrebné vykonať všetky kroky pre prípadné uskladnenie 

krvných prípravkov na mieste,  kde budú  zabezpečené  vhodné podmienky na 

skladovanie krvných prípravkov, počas dlhodobejšieho výpadku prúdu, prípadne 

nefunkčnosti  veľkoobjemového vstavaného boxu.  Pri skladovaní 

a premiestňovaní nesmie dôjsť k znehodnoteniu KP.  

8. Do záznamníka neštandardných postupov  vykoná zápis o premiestnení 

a skladovaní KP v inom zariadení než je predpísané. Po vykonaní opravy 

a preskúšaní zariadenia, ktoré bolo nefunkčné sa môžu prípravky skladovať 

v priestore na to určenom.  

9. O vyriešení  dočasného skladovania podľa možností a kapacít iných chladiacich 

zariadení informuje všetkých nadriadených, ktorý schvália prípadne odporučia iný 

postup. 

10. V záznamníku neštandardných postupov osoba zodpovedná za  skladovanie 

KP vyznačí obdobie počas ktorého boli KP skladované inde. Na pracovisku 

Expedícia je nainštalovaný program, ktorý monitoruje chladiace zariadenia, 

mraziace zariadenia, veľkoobjemový vstavaný box. 1x mesačne (na konci mesiaca) 

zdravotná laborantka/sestra vytlačí grafický záznam teplôt pri ktorých boli KP 

skladované.  

SPP6 
Údržba: 

Pred každým čistením  vytiahnite elektrickú šnúru zo zásuvky  elektrického prúdu. 

Záznamy o dezinfekcii sa zapisujú do záznamníka a potvrdzujú sa podpisom 

laborantky, ktorá dezinfekciu vykonala.  

Povinná validácia chladiacich a mraziacich zariadení raz ročne. 
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SPP7 
Kontrola: 
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Schválil:………….. 

 

 



 
 
 

 
Svet zdravia, a.s.  

Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01  Bratislava 
Office: Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice 

Š t a n d a r d n ý  p r a c o v n ý  p o s t u p  

Výdaj krvných prípravkov 

Revízia č.: 1 

Platné od: 01.11.2014 

ŠPP SZ/HTO/09 Strana 1 z 3 

 

 
UPOZORNENIE: 
 (1) Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba v súlade 

s procesným štandardom 1.SMK.RD Riadenie dokumentácie. Po vytlačení dokumentu zo siete ide o neriadenú kópiu. 
(2) Akákoľvek distribúcia tohto dokumentu mimo organizácie, ktorá nie je distribúciou podľa bodu (1), sa považuje za únik informácií 

a porušenie povinnosti mlčanlivosti vyplývajúcej zo Zákonníka práce, ktoré bude kvalifikované ako závažné porušenie pracovnej disciplíny. 

 

Charakteristika štandardu: 
 

Štandardný pracovný postup 

Cieľ: 
 

Dosiahnuť požadovanú kvalitu transfúznych prípravkov 

Skupina starostlivosti: 
 

Expedícia transfúznych prípravkov 

Dátum kontroly: (najmenej 1xza rok, priebežne, nepravidelne) 

 

SPP1 
Definícia: 

Poslaním HTO je zabezpečiť dostatočné množstvo krvných prípravkov /KP/ 

požadovanej kvality a bezpečnosti, za predpokladu ich maximálnej efektivity pre 

hemosubstitučnú terapiu v NsP  a podľa požiadaviek i iných nemocníc Slovenska. 

SPP2 
Zodpovednosť: 

 
 
 
 
 
 
Obmedzenia: 

Zdravotná laborantka alebo pracovníčka poverená prácou v expedícií KP je 
zodpovedná za  prípravu  KP na expedovanie a vyplnenie príslušnej 
dokumentácie. Ďalej zodpovedá za informovanie lekára o stave KP určených na 
expedíciu. Je zodpovedná za promptné vybavenie požiadaviek z oddelení a iných 
nemocníc. V prípade, že sa  na sklade nenachádzajú požadované KP, urýchlene 
informuje  lekára úseku o situácií, ktorý  rozhodne o ďalšom postupe. 

Iným HTO a krvným skladom je možné poskytnúť( predať) krvné prípravky len 

vtedy, ak máme dostatok KP a pokryjeme vlastnú  spotrebu, ak má uzavretú 

zmluvu s NsP a súhlas  lekára, alebo primárky HTO. 

SPP3 
Špecifikácie: 

 

Každý typ  KP má svoje špecifiká skladovania  a expedovania, ktoré musia 

zdravotné laborantky/sestry ovládať a dodržiavať zásady pri vydávaní  KP. Pri 

vydávaní  všetkých KP musia skontrolovať krvnú skupinu pacienta a KP určený pre 

hemoterapiu. Zdravotná laborantka/sestra pri vydávaní KP musí skontrolovať 

označenie krvného prípravku (definitívny štítok), výrobné číslo KP, dokumentáciu. 

SPP4 
Pomôcky: 

 

Dodacie listy, termobox, ľad, papierová vata, teplomer, KP, počítač, HEMO. 

SPP5 Pracovný postup: 

 

 

 

 

1. Vyber požadovaný krvný prípravok a skontroluj expiráciu. 

2. Vydaj cez počítač cez systém HEMO, naskenuj čiarový kód a vydaj na 

pacienta pre ktorého boli požadované krvné prípravky pripravené. 

3. Vytlač a podpíš dodací list. 

4. Prečítaj na skontrolovanie sestre alebo asistentke údaje z knihy 

kompatibility v prípade erytrocytového prípravku meno a priezvisko, rok 

narodenia a krvnú skupinu pacienta a odberové číslo a krvnú skupinu 

vydávaného transfúzneho lieku.  
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5. Pri vydávaní  čerstvo zmrazenej plazmy, alebo trombocytového 

koncentrátu skontrolujte meno, priezvisko, rok narodenia a krvnú 

skupinu pacienta zo žiadanky na krvný prípravok a odberové číslo a krvnú 

skupinu vydávaného transfúzneho lieku. 

6. Po skontrolovaní údajov pacienta a transfúzneho lieku preberajúci 

podpíše dodací list a vloží transfúzny liek do pripraveného termoboxu. 

Pri výdaji iným HTO alebo krvným skladom sa vyberú požadované krvné 

prípravky, skontroluje sa expirácia a vydá sa cez laboratórny informačný systém 

HEMO. 

Vodič sanitky podpíše príjem KP a vezme si jednu kópiu. Zdravotná laborantka 

uloží KP do prepravného boxu. Ak vydávame erytrocytové KP pribalí sa ľad 

zabalený v papierovej vate. Ak vydávame čerstvú zmrazenú plazmu pribalíme ľad.  

Ak vydávame prípravky-  trombocyty  teplota v prepravnom boxe má mať 22 ºC. 

SPP6 
Podmienky 

prepravy krvných 

prípravkov 

Krvné prípravky sa majú prepravovať za podmienok, ktoré boli validované na 

udržanie odporučenej teploty príslušného prípravku, pričom je zohľadnený 

predpokladaný maximálny čas a výkyvy teploty okolia pri doprave. 

Prepravné boxy  majú byť tepelne izolované, majú sa dať ľahko čistiť 

a dezinfikovať a má sa s nimi ľahko zaobchádzať.  

Ak sa použije chladený prepravný priestor, má splniť tie isté podmienky ako 

chladiace zariadenie.  

Pri použití kontrolovaného chladiaceho zariadenia je prípadne  možné použiť 

cestnú, železničnú alebo leteckú dopravu.  Chladiaci blok tohto zariadenia nesmie 

prísť do priameho styku s krvnými vakmi. 

Erytrocyty sa majú udržiavať pri teplote  +2o C až +6o C .  

Validovaný systém dopravy má preukázať, že na konci maximálneho času dopravy 

24 hodín neprevýšila teplota +10o C.  

Trombocytové prípravky sa majú prepravovať pri +20o C až +24o C. 

 

Zmrazená plazma sa má prepravovať v zmrazenom stave pri teplote čo 

najbližšej odporúčanej teplote uskladňovania.  

Odporúča sa použiť  teplotný indikátor na monitorovanie teploty pri doprave. 

Pokiaľ nie je prípravok určený na bezprostrednú transfúziu, po príjme  sa má 

umiestniť do skladu za odporúčaných podmienok 
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Vrátené krvné prípravky sa nemajú opäť použiť na transfúziu, ak bol vak 

poškodený, prípravok nebol trvalo udržiavaný v schválenom teplotnom rozmedzí, 

alebo ak vak tečie, alebo ak sa ukazuje zmena farby alebo hemolýza. Musí sa 

kompletne dokumentovať identifikácia, čas výdaja a všetky presuny.    

 

Lekár má mať k dispozícii písomnú informáciu o rôznych krvných prípravkoch, 

ktorá má obsahovať informácie o ich zložení, indikácii, uskladňovaní a transfúznej 

praxi. 

SPP7 
Kontrola: 

 

Revízia dňa: ……………………….…. 

Prolongácia do : ……………………… 

Navrhol: ………….  

Schválil: ………….. 
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Charakteristika štandardu: 
 

Štandardný pracovný postup 

Cieľ: 
 

Dosiahnuť požadovanú kvalitu transfúznych prípravkov 

Skupina starostlivosti: 
 

Spracovanie transfúznych prípravkov 

Dátum kontroly: (najmenej 1xza rok, priebežne, nepravidelne) 

 

SPP1 
Definícia: 

Správne určenie objemu súvisí s vyjadrením hmotnosti krvného prípravku.  

Nakoľko od určenia objemu TU závisia hodnoty niektorých parametrov kontroly 

kvality,  je dôležité dodržať správnosť postupu práce pri vážení krvných 

prípravkov /KP/. 

SPP2 
Zodpovednosť: 

 
 
 
 
 
 
 
Obmedzenia: 

Váženie KP sa vykonáva na automatických váhach. Pri vážení dodržiava kroky 
popísané v postupe práce. 

Váhy sú pravidelne kontrolované servisným technikom, ktorý kontroluje a overuje 
správnosť závaží a automatických váh  pravidelne v intervale 1x za dva roky. 
O overení vydá osvedčenie. Zdravotná laborantka/sestra pravidelne každý 
odberový deň overuje správnosť váženia váh a to vážením overených závaží na  
váhach s automatickým premiešavaním. Zistené údaje zapíše do záznamníka – 
Kontrola hmotností na elektronických váhach.   

Počas dennej prevádzky sú za váženie KP na overenie objemu zodpovedné 

zdravotné laborantky/sestry v odberovej miestnosti. Všetky potrebné určenia 

hmotnosti KP vykonávajú zdravotné laborantky aj na úseku spracovania KP.  

SPP3 
Špecifikácie: 

 

Pri vyjadrovaní konečnej hmotnosti KP je potrebné odpočítať hmotnosť 

prázdneho vaku ( podľa typu vaku) od hmotnosti ktorá je na displeji, nie je to 

potrebné u krvných prípravkov, ktoré idú do výroby, v tomto prípade hmotnosť 

vaku odčítava automaticky informačný systém HEMO. 

SPP4 
Pomôcky: váhy, overené závažia, krvné prípravky 

SPP5 Pracovný postup: 

 

 

 

1. Každé ráno v odberový deň zapnúť automatické elektronické váhy, 
kývačku dať do rovnovážnej polohy. 

2. Na každú váhu položiť overené závažie o hmotnosti 200g a 500g. 
3. Z digitálneho dislpeja odčítať hmotnosť a zapísať ju do záznamníka 

Kontrola hmotnosti na elektronických váhach. 
4. Samotné váženie krvných prípravkov 

 Na kývačku automatických váh v rovnovážnej polohe polož krvný 
prípravok /erytrocyty resuspendované, erytrocyty deleukotizované, 
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plazma, trombocyty.../ 
 Z digitálneho displeja  odčítaj hmotnosť a zapíš /Pri zapisovaní 

hmotnosti prípravkov vo výrobe nie je potrebné odčítavať hmotnosť 
vaku, pretože to urobí informačný systém/. 

 Odčítané hodnoty zadaj do laboratórneho systému HEMO vo výrobe 
krvných prípravkov podľa ŠPP HEMO. 

 Odvážené krvné prípravky odlož do chladiaceho, mraziaceho 
zariadenia, ktoré ja na to určené a označené pre neprepustené krvné 
prípravky, prípadne do tromboagitátora pokiaľ sa jedná 
o trombocyty. 

5. Po skončení váženia vypni automatické váhy.  
6. Vážiacu plochu automatických váh vyčisti a dezinfikuj.  

 

SPP6 
Údržba: 

Po ukončení váženia je potrebné misku automatických váh vyčistiť a dezinfikovať. 

SPP7 
Kontrola: 

 

Revízia dňa: ……………………….…. 

Prolongácia do : ……………………… 

Navrhol: …………. 

Schválil: ………….. 

 

 



 
 
 

 
Svet zdravia, a.s.  

Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01  Bratislava 
Office: Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice 

Š t a n d a r d n ý  p r a c o v n ý  p o s t u p  

Transport vzorky 

Revízia č.: 1 

Platné od: 01.11.2014 

ŠPP SZ/HTO/11 Strana 1 z 4 

 

 
UPOZORNENIE: 
 (1) Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba v súlade 

s procesným štandardom 1.SMK.RD Riadenie dokumentácie. Po vytlačení dokumentu zo siete ide o neriadenú kópiu. 
(2) Akákoľvek distribúcia tohto dokumentu mimo organizácie, ktorá nie je distribúciou podľa bodu (1), sa považuje za únik informácií 

a porušenie povinnosti mlčanlivosti vyplývajúcej zo Zákonníka práce, ktoré bude kvalifikované ako závažné porušenie pracovnej disciplíny. 

Charakteristika štandardu: 
 

Štandardný pracovný postup 

Cieľ: 
 

Dosiahnuť požadovanú kvalitu predanalytickej fázy 

Skupina starostlivosti: 
 

Laboratórne vyšetrenia 

Dátum kontroly: (najmenej 1xza rok, priebežne, nepravidelne) 

 

SPP1 
Definícia: 

Pôsobenie času ako aj vnútorných a vonkajších faktorov je potrebné obmedziť na 

najmenšiu možnú mieru. 

Transport vzorky má byť rýchly, šetrný, najlepšie v termoboxoch, ktoré 

zodpovedajú hygienickým normám, sú dezinfikovateľné a na tento účel označené 

v obale zamedzujúcom poškodenie vzoriek  s príslušnou dokumentáciou. 

Materiál musí byť transportovaný tak, aby neohrozoval personál, ani životné 

prostredie. 

SPP2 
Zodpovednosť: 

 

Za transport a príjem materiálu do laboratória zodpovedajú zdravotné laborantky 

a sestry. 

SPP3 
Špecifikácie: 

 

Transport vzorky do laboratória: 

·        Transport z odberovej miestnosti 

·        Transport z ambulancií a oddelení 

SPP4 
Pomôcky: 

Stojany, termoboxy 

SPP5 Pracovný postup: 

 

Transport z odberovej miestnosti:  

Transport vzoriek z odberovej miestnosti do laboratória sa vykonáva prenesením 
v termoboxoch a stojanoch  na to určených.  Materiál sa získava pri odbere 
darcov krvi. Odoberá sa citrátová krv do pripravených a označených skúmaviek.  
Transport vzoriek zabezpečuje zdravotná  laborantka a zdravotná sestra 
bezprostredne po odbere. 

Spracovanie vzorky krvi. 

Vzorka sa vyšetruje:  –celá 
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                                   - jednotlivé časti krvi, ktoré sa oddelia /plazma, sérum podľa 
druhu odberu, požadovaného vyšetrenia a skladovania/ 

Spracovanie sa má vykonať čo najskôr po prijatí. Najčastejšie sa vzorky 
spracuvávajú centrifugáciou. 

Centrifugácia je separácia frakcií krvi založená na princípe odlišnej mernej 
hmotnosti rôznych zložiek krvi a na gravitačnej sile. 

Pri centrifugácii sa dodržiava predpísaná grav. sila a čas centrifugácie. 

Mimoriadnu pozornosť treba venovať označeniu spracovavaného materiálu a  pri 
rozdelení vzoriek na viac častí. Označenie sekundárnych skúmaviek sa musí 
kontrolovať podľa originálnej /primárnej/ vzorky a žiadanky, aby nenastala 
zámena vzoriek. 

Uchovávanie vzoriek. 

 Vzorky krvi sa uchovávajú za podmienok tak, aby nebola narušená kvalita ani 
kvantita vyšetrovaného parametra.  

Celá krv EDTA -stabilita pri tep lote izbovej teplote :KO + retikulocyty   /do 1 hod/ 
KO /do 2 hod/ 

Citrátová plazma –centrifugáciu a separáciu vykonať čo najskôr po odbere a 
príjme vzorky do laboratór 

-stabilita vzorky pri 4 C do 4 hod., pri-70 C dlhodobo 

Natívna krv: - pri izbovej teplote  spracovať do 2 hod. 

                     -pri 4 C do 24 hod 

                     -pri 4 C pri zachovaní podmienok sterility 2-3 dni/imunohem./ 

Sérum: centrifugácia a odsatie séra čo najskôr po odbere a zrazení krvi 

           -sérum pri 18-25 C do 2 hod. 

           -sérum pri -20 C do 30 dní 

           -sérum pri -40 C niekoľko mesiacov 

 Vzorky uchovávané v zmrazenom stave je treba rozdeliť na menšie objemy, 
/dostatočné na jedno vyšetrenie/, pretože opakované zmrazovanie  
a rozmrazovanie vzoriek poškodzuje zložky plazmy a séra. 
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Transport z ambulancií a oddelení:  

Transport vzoriek z ambulancií a oddelení  do laboratória je vykonávaný 
v termoboxoch, ktoré sú dezinfikovateľné, vyhovujú hygienickým normám a sú na 
tento účel označené.  

Materiál sa odoberá do špeciálnych odberových skúmaviek / s pridaním 
antikoagulačných činidiel napr. EDTA, citrát..., alebo bez pridania 
antikoagulačných činidiel celú krv zrazenú/. Materiál musí byť do laboratória 
doručený čo najrýchlejšie pre časový faktor –doba, za ktorú je potrebné spracovať 
vzorku.  

Príjem a registrácia vzorky. 

Vzorka a dokumentácia sa musia prepravovať, doručiť a prijať naraz. 

Materiál sa prijíma centrálne. 

Postup pri prijímaní vzorky: 

-identifikácia vzorky a žiadanky o vyšetrenie a potvrdenie správnosti určenia  
/pracovisko, druh vyšetrenia/ 

-predbežné posúdenie úplnosti a kvality materiálu, žiadanky /z dôvodu prijatia  
alebo odmietnutia/ 

-registrácia vzorky /do PC-informačného systému, labor.knihy/ 

Registrované údaje –zákl. údaje pacienta 

                                -údaje miesta odberu 

                                -diagnóza 

                                -požadovaný druh vyšetrenia 

                                -čas odberu a čas prijatia vzorky 

                                -kvalita vzorky 

                                -pridelenie lab.čísla, alebo čiar.kódu /vzorka aj        

                                 žiadanka/ 
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SPP6 
Obmedzenia: 

 

Dôvody odmietnutia vzorky: 

-požadované vyšetrenie laboratórium nevykonáva 

-vzorka bez žiadanky alebo žiadanka bez vzorky 

-neúplná, nezrozumiteľná alebo nesúhlasná identifikácia vzorky a žiadanky 

-nesprávny odberový materiál vzhľadom na požadované vyšetrenie 

-nevyhovujúca kvalita vzorky 

-nesprávny transport a uchovávanie /horúce a zmrznuté vzorky/ 

Dôvod odmietnutia sa musí napísať na žiadanku a do lab.knihy prípadne do 
inform. systému. 

SPP7 
Kontrola: 
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Charakteristika štandardu: 
 

Štandardný pracovný postup 

Cieľ: 
 

Dosiahnuť požadovanú kvalitu transfúznych prípravkov 

Skupina starostlivosti: 
 

Spracovanie transfúznych prípravkov 

Dátum kontroly: (najmenej 1xza rok, priebežne, nepravidelne) 

 

SPP1 
Definícia: 

Vyšetrenie predpísaných testov HIV Ag/Ab Combo, anti-HCV, HbsAg, anti HBc a 

Syphilisu sa vykonáva na analyzátore ARCHITECT i1000SR technológiou 

chemiluminiscenčnej  imunoanalýzy na mikročasticiach (CMIA).  

SPP2 
Zodpovednosť: 

 

Zdravotné laborantky  sú zodpovedné za prípravu vzoriek a správne uloženie 
vzoriek darcu krvi do analyzátora. Ďalej zodpovedajú za prípravu reagencií, ich 
uložení po skončení práce a kontrolu skladovacích priestorov pre diagnostiká  pre 
analyzátor.  

Za dohľad nad vykonaním analýz, spracovanie vzorky, prevádzku analyzátora 
zodpovedá lekár.  

Bežné chybové hlásenia, ktoré sú uvedené v pracovnom postupe môže odstrániť 
aj zdravotná laborantka. 

Neobvykle a menej často opakujúce sa chybové hlásenia analyzátora môže 
odstraňovať lekár. V prípade, závažnej situácie je nevyhnutná konzultácia so 
autorizovaným servisným technikom. -viď postup práce 

Servisný technik zodpovedá za sprevádzkovanie analyzátora a jeho správne 

nastavenie.  

SPP3 
Špecifikácie: 

 

 

 

 

 

Test  ARCHITECT   HIV Ag/Ab Combo  je chemiluminiscenčná imunoanalýza na 
mikročasticiach /CMIA/ určená na súbežnú kvalitatívnu detekciu antigénu HIV 
p24 a protilátok proti vírusu ľudskej imunodeficiencie typu 1 a/alebo typu 2 (anti-
HIV-1/ anti-HIV-2) v ľudskom sére alebo plazme na systéme ARCHITECT i System. 

Test  ARCHITECT anti-HCV  je chemiluminiscenčná imunoanalýza na 
mikročasticiach /CMIA/ určená na kvalitatívnu  detekciu protilátky proti vírusu 
hepatitídy C / anti-HCV / v ľudskom sére alebo v plazme. 

Test ARCHITECT   HbsAg je chemiluminiscenčná imunoanalýza na mikročasticiach 
/CMIA/ určená na kvalitatívnu detekciu povrchového antigénu vírusu hepatitídy B 
/HbsAg/v ľudskom sére alebo plazme. 
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Obmedzenia: 

Test ARCHITECT  anti-HBc  je chemiluminiscenčná imunoanalýza na 
mikročasticiach /CMIA/ určená na kvalitatívnu detekciu protilátky proti 
jadrovému antigénu vírusu hepatitídy B /anti-HBc/ v ľudskom sére alebo 
v plazme. 

Test ARCHITECT  Syphilis TP  je chemiluminiscenčná imunoanalýza na 
mikročasticiach /CMIA/ určená na kvalitatívnu detekciu protilátok  proti 
Treponema pallidum  /TP/ v ľudskom sére alebo v plazme. 

Testy HIV Ag/Ab Combo, anti HCV, HbsAg, anti HBc a Syphilis boli validované pre 
ľudskú plazmu alebo sérum od individuálneho darcu alebo pacienta. Chybné 
výsledky sa získavajú pri testovaní poolovaných vzoriek. Vzorky nesmú byť 
inaktivované. Vzorky nesmú obsahovať erytrocyty, fibrín a nesmú byť lipemické. 

ODPAD z analyzátora nie je možné vyprázdňovať počas práce. 

PRI ZMENE ŠARŽE  SETOV REAGENCIÍ  JE POTREBNÁ KALIBRÁCIA!  

SPP4 
Pomôcky: 

Analyzátor ARCHITECT i1000SR, Reaction Vessels- reakčné nádobky, Racky na 
skúmavky alebo Sample cupy, nosiče na kity, kalibrátory, kontrolky, pracovné 
roztoky  

SPP5 Pracovný postup: 

 

I. PRÍPRAVA ANALYZÁTORA ARCHITECT  

1) Zapni počítač, počkaj asi 5 minút. Na obrazovke sa objaví  Offline  
2) Zapni vzadu analyzátor, na obrazovke sa objaví Zastaven  
3) Vlož do analyzátora PRE-TRIGGER /čierny roztok/  
4) Analyzátor ARCHITECT i1000SR je zložený z dvoch častí PODÁVAČA 

a PROCESNÉHO MODULU, ktoré sa musia inicializovať  
5) Stlač F5 Štart, počkaj asi 5 minút, na obrazovke sa objaví Pripraven, 

v tejto fáze môžeš meniť roztoky, objednávať kalibrácie, kontrolky, 
vzorky  

6) Stlač F8 Zpracovať, počkaj asi 8 minút, na obrazovke sa objaví 
Zpracování, v tejto fáze analyzátor pipetuje, mixuje, inkubuje 
a detekuje zadané kalibrácie, kontrolky, vzorky darcov krvi  

II. KONTROLA ZÁSOB 

1) Stlač Zásoby, stav zásob  
2) Skontroluj stav roztokov, ak je potrebné vymeň  
3) Skontroluj stav RV nádobiek, ak je potrebné doplň  
4) Skontroluj stav odpadu, ak je potrebné vyprázdni odpad  
5) Po každom doplnení roztokov alebo vyčistení odpadu je potrebné 

zadať Aktualizuj zásoby  
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III. VLOŽENIE REAGENCIÍ : 

1) Reagenčné sety / skladované v chladničke/ uložíme do nosičov a  
vložíme do podávača  

2) Reagenčné sety musia byť otvorené na vrchu je položené SEPTUM  
3) Pri zmene šarže je potrebná kalibrácia  

IV. KALIBRÁCIA: 

1) Stlač Objednávky, vyber kalibráciu  
2) Vyber metodiku, ktorú chceš kalibrovať  
3) Nakvapkaj kalibrátor do Sample capu, naskenuj číslo racku, pozíciu na 

ktorej je kalibrátor uložený  
4) Stlač Pridať objednávku, vlož rack do podávača.  
5) Analyzátor ARCHITECT i1000SR musí byť v stave Zpracování, 

automaticky postupne spracováva objednané kalibrácie, po ukončení 
spracovávania  analyzátor vysunie racky späť do podávača, začne 
hore blikať oranžové svetielko, ktoré signalizuje, že daný rack 
môžeme vybrať  

V. KONTROLKY: 

1) Vyšetrovanie kontroliek / skladované v chladničke/ robíme denne  na 
začiatku práce. Zadávame kontroly pre HIV Ag/Ab Combo, anti HCV, 
HbsAg, anti HBc a Syphilis  

2) Stlač Objednávky, vyber kontrolky, označ jeden analyt  
3) Vyber metodiku, ktorej chceš robiť kontrolky: HIV Ag/Ab Combo, anti 

HCV, HbsAg, anti HBc a Syphilis, označ pozitívnu aj negatívnu kontrolu  
4) Naskenuj číslo racku a pozíciu na ktorej budú kontrolky uložené  
5) Stlač Pridať objednávku, objednávku si vytlač   
6) Nakvapkaj kontrolky  do Sample capu na požadovanú pozíciu /1 

kvapka = 40 mikrolitrov/, vlož racky do podávača  
7) Ak vyšetrované kontrolky sú v požadovanom rozmedzí môžeme 

vyšetrovať vzorky darcov krvi.  
8) Vyšetrené kontrolky vytlač a stlač Uvoľniť, kontrolky sa uložia  
9) Analyzátor ARCHITECT i1000SR musí byť v stave Zpracování, 

automaticky postupne spracováva objednané vzorky, po ukončení 
spracovávania analyzátor vysunie racky späť do podávača, začne hore 
blikať oranžové svetielko, ktoré signalizuje, že daný rack môžeme 
vybrať  

VI. VYŠETROVANIE VZORIEK  DARCOV KRVI 

1) Scentrifuguj vzorky darcov  krvi označené štítkom s čiarovým kódom, 
výrobným číslom darcu krvi, pri 3 500 otáčkach 10 min.  

2) Stlač Objednávky, vyber Pacienti, označ jeden analyt  
3) Naskenuj číslo racku a pozíciu na ktorú uložíme vzorku darcu krvi 
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a naskenuj čiarový kód vzorky  
4) Vyber požadovanú metodiku: HIV Ag/Ab Combo, anti HCV, HbsAg, 

anti HBc a Syphilis, alebo stlač darca na obrazovke vľavo, a označí 
všetky predpísané testy: HIV Ag/Ab Combo, anti HCV, HbsAg, anti HBc 
a Syphilis  

5) Stlač Pridať objednávku, vlož vzorku na danú pozíciu, opakuj, kým 
nebudeš mať zadané všetky vzorky darcov krvi  

6) Do jedného racku môžeš objednať 5 vzoriek, vlož racky do podávača  
7) Analyzátor ARCHITECT i1000SR musí byť v stave Zpracování, 

automaticky postupne spracováva objednané vzorky, po ukončení 
spracovávania ich analyzátor vysunie späť do podávača, začne hore 
blikať oranžové svetielko, ktoré signalizuje, že daný rack môžeme 
vybrať  

8) Vyšetrené výsledky skontroluj, pozitívny výsledok svieti na červeno. 
Výsledky vytlač a stlač Uvoľniť, vyšetrované výsledky sa uložia.  

9) Vytlačené výsledky sú kontrolované lekárom HTO - vlastnoručný 
podpis na každej vytlačenej strane.  

10) VYHODNOCOVANIE TESTOV na  HIV Ag/Ab Combo, anti HCV, HbsAg, 
anti HBc a Syphilis a zároveň kontrola na identitu darcu s vyšetrením 
podľa   protokolu analyzátora ARCHITECT i1000SR  

11) Presun výsledkov na úsek spracovania transfúznych liekov  
12) Priebežný stav vyšetrovaných vzoriek je možné sledovať 

v Objednávkach – stav objednávky.  

VII.  ALGORITMUS OPAKOVANIA VÝSLEDKOV:  

V prípade zistenia reaktivity vyšetrovanej vzorky v jednotlivých parametroch  

OPAKUJEME VYŠETRENIE VO DVOJICI. 

Opakovanie reaktívnej vzorky: 

1) Reaktívna vzorka svieti vo výsledkoch na červeno.  
2) Stlač na obrazovke reaktívny výsledok, zadaj opakovať vzorku, 

naskenuj číslo racku a pozíciu, v ktorej je vzorka umiestnená a zmeň 
počet meraní na 2.  

3) Vlož rack do podávača  
4) Analyzátor ARCHITECT i1000SR musí byť v stave Zpracování, 

automaticky postupne spracováva objednané vzorky, po ukončení 
spracovávania ich analyzátor vysunie späť do podávača, začne hore 
blikať oranžové svetielko, ktoré signalizuje, že daný rack môžeme 
vybrať  

Keď aj  po opakovaní z tej istej vzorky v dvojici získame REAKTÍVNY výsledok, 
takáto vzorka je zaslaná na KONFIRMÁCIU do NÁRODNÉHO REFERENČNÉHO 
CENTRA. 
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Vzorka reaktívna na : HBsAg 

                                     Anti-HCV 

Tieto vzorky sú zaslané na adresu : 

Národné referenčné centrum pre vírusové hepatitídy 
Ústav preventívnej a klinickej medicíny 

Limbová 14, 811 01  BRATISLAVA 

V prípade vzorky reaktívnej na HIV Ag/Ab Combo: 

Národné referenčné centrum pre prevenciu HIV/AIDS 

Ústav preventívnej  a klinickej medicíny 

Limbová 14, 811 01  BRATISLAVA 

V prípade vzorky reaktívnej na Syphilis: 

Národné referenčné centrum pre syphilis 

Senný trh 4, 040 01 KOŠICE 

POZNÁMKA : Pri opakovaní reaktívnej vzorky je potrebné vyšetrovanú vzorku 
najprv scentrifugovať po dobu najmenej 10 min. pri 3 500 ot! 

VIII. POČAS PRÁCE S ANALYZÁTOROM ARCHITECT i1000SR  môže nastať 
niekoľko neštandardných situácii, ktoré sa zobrazia blikaním na monitore: 

RIEŠENIA :                                                                                               

A/ NEDOKONČENO 

 Analyzátor odmietol vyšetrenie niektorej vzorky. Dotykom označ túto 
vzorku a na monitore stlač opakovanie, naskenuj číslo racku a pozíciu 
vzorky.  

 Vlož rack do podávača  

 Analyzátor ARCHITECT i1000SR musí byť v stave Zpracování, automaticky 
postupne spracováva objednané vzorky, po ukončení spracovávania ich 
analyzátor vysunie späť do podávača, začne hore blikať oranžové 
svetielko, ktoré signalizuje, že daný rack môžeme vybrať  
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B/ ZÁSOBY 

 Analyzátor hlási nedostatočné množstvo niektorej položky zo zásob, 
prípadne veľké množstvo odpadu 

 RV nádobky, pufer, spotrebné roztoky sa môžu dopĺňať počas práce, keď 
je analyzátor v stave Zpracování 

 Pridať Triger, Pre-Triger a vyčistiť odpad je možné, keď je analyzátor 
v stave Pripraven 

C/ REAGENCIE 

 Analyzátor hlási nedostatočné množstvo niektorej reagencie 

 Vyber kit s reagenciou z chladničky, otvor ho, na vrch polož Septum, 
fľaštičky s reagenciou ulož do nosiča reagencií podľa predvolenej farby 

 Takto pripravený nosič reagencií vlož do podávača 

IX. UKONČENIE PRÁCE 

1) Na obrazovke vyber Reagencie 
2) Označ všetky a stlač  Vyjímaní 
3) Reagencie na nosičoch sú vložené do podávača, vyber nosiče 

z podávača, zatvor kity s reagenciami a odlož do chladničky. 
4) Stlač F7 Pauza, analyzátor je v stave Pripraven, môžeš vyčistiť 

odpad a vykonať údržbu analyzátora.  
5) Údržbu vykonaj podľa pokynov v kolónke SYSTÉM, Údržba, vyber 

Denná údržba a pokračuj podľa pokynov na obrazovke. 
6) Raz do týždňa vykonaj týždennú údržbu, podľa pokynov na 

obrazovke v kolónke SYSTÉM, Údržba, Týždenná údržba 
7) Raz v mesiaci vykonaj mesačnú údržbu podľa pokynov na 

obrazovke v kolónke SYSTÉM, Údržba, Mesačná údržba 
8) Označ podávač a procesný modul a stlač F6 Stop, analyzátor sa 

dostane do stavu Zastaven, vyber čierny čierny roztok  
9) Vypni vypínačom vzadu analyzátor, potom na obrazovke vyber F3 

vypnout a vypni počítač 

 

SPP6 
Údržba: 

 

 
Denne, týždenne, mesačne: 

Ø     Podľa nastavenia údržby v analyzátore 
Ø     Postupuj podľa návodu na obrazovke prístroja 
 

Ročne: 
Ø   Validácia analyzátora servisným technikom 
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SPP7 
Kontrola: 

 
Revízia dňa:……………………….….    
Prolongácia do:……………………… 
Navrhol:…………. 
Schválil:………….. 
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Charakteristika štandardu: 
 

Štandardný pracovný postup 

Cieľ: 
 

Dosiahnuť požadovanú kvalitu transfúznych prípravkov 

Skupina starostlivosti: 
 

Spracovanie transfúznych prípravkov 

Dátum kontroly: (najmenej 1xza rok, priebežne, nepravidelne) 

 

SPP1 
Definícia: 

Laboratórne centrifúgy sú určené na  separáciu krvných vzoriek. Rotor je 

poháňaný pomocou 3-fázového asynchrónneho motora, ktorý je umiestnený 

v strede hermeticky uzavretej centrifugačnej komory. 

SPP2 
Zodpovednosť: 

Obmedzenia: 

Za bezpečný chod a správne stočenie krvných vzoriek zodpovedá  zdravotnícka  
laborantka. 

Centrifúga sa automaticky zastaví pri zistení stavu imbalancie, chybnom zatvorení 
veka alebo poruche napájania. 

SPP3 
Špecifikácie: 

 

Dôležité je správne vyváženie centrifúgy 

SPP4 
Pomôcky: 

 

Laboratórne centrifúgy 

SPP5 Pracovný postup: 

 

 

 

 

 

1. Zapni hlavný vypínač. 

2. Otvor veko centrifúgy 

3. Vyvažujeme iba samotný obsah proti osi rotora. 

4. Vzorky točíme podľa metódy ktorú vykonávame. 

5. Nastav otáčky a čas točenia. 

6. Stlač ŠTART a centrifúga sa zapne, zastaví sa po uplynutí nastaveného 

času na točenie. 

7. Klávesa STOP je na manuálne zastavenie centrifugácie. 

SPP6 
Údržba: 

Pred každým čistením  vytiahnite elektrickú šnúru zo zásuvky  elektrického prúdu. 

Denne je potrebné vyčistiť interiér centrifúgy gázou namočenou v saponáte 

a následná dezinfekcia. Pri rozliatí ihneď!!! 

Záznamy o dezinfekcii sa zapisujú do záznamníka o dezinfekcií centrifúgy 
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a potvrdzujú sa podpisom laborantky, ktorá dezinfekciu vykonala.  

Pre dobrý stav rotora a príslušenstva je dôležité pravidelné čistenie.  

Ideálne je opláchnutie rotora a príslušenstva v teplej vode spolu so saponátom 

aspoň raz mesačne a samozrejme po každom rozliatí alebo znečistení. 

Je potrebné vyčistiť aj vnútro rotora, ktoré prichádza do styku s hriadeľom 

motora. Jednotlivé vložky je potrebné vydrhnúť kefkou. Potom sa všetko 

opláchne destilovanou vodou. 

 

Pred nasadením rotora a príslušenstva naneste na hriadeľ motora, čapy rotora  

malé množstvo vazelíny dodávanej spolu s centrifúgou. 

Exteriér je možné vyčistiť 50% alkoholom a teplou vodou.  

SPP7 
Kontrola: 

 

Revízia dňa: ……………………….…. 

Prolongácia do : ……………………… 

Navrhol: …………. 

Schválil: ………….. 
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Charakteristika štandardu: 
 

Štandardný pracovný postup 

Cieľ: 
 

Dosiahnuť požadovanú kvalitu transfúznych prípravkov 

Skupina starostlivosti: 
 

Spracovanie transfúznych prípravkov 

Dátum kontroly: (najmenej 1xza rok, priebežne, nepravidelne) 

 

SPP1 
Definícia: Termostaty sú zariadenia, ktorými sa udržiava stála teplota 

SPP2 
Zodpovednosť: 

Zdravotný  laborant je zodpovedný za dennú  kontrolu a údržbu prístroja. 
Poruchu prístroja hlási  vedúcej laborantke. 

SPP3 
Špecifikácie: 

Termostaty sa používajú najmä pri dlhodobých   mikrobiologických a 
enzymologických skúškach, pri  imunohematologických a iných reakciách. 

SPP4 
Pomôcky: Laboratórny termostat, teplomer, záznamník kontroly teploty prístrojov 

SPP5 Pracovný postup: 

 

 

 

1) Pri práci s termostatom treba dodržiavať pokyny výrobcu určené pre 
konkrétny typ termostatu.  

2) Na displeji skontrolujeme teplotu, vo vnútri termostatu na vloženom 
teplomery a skontrolujeme regulátory tepla.  

3) Potom vložíme vzorky určené na inkubáciu a termostat zavrieme. 

4) Po ukončení inkubácie vyberieme vzorky, termostat skontrolujeme, 
zavrieme dvierka. 

SPP6 
Údržba: 

Vlhkou gázou namočenou v saponáte  utrieť vnútornú kovovú krabicu termostatu 
a následne dezinfikovať.  

Teplotu v termostate odčítavame 8 krát denne, /každé 3 hodiny/, a o teplote 
vedieme záznam na formulári  – Monitorovanie teploty v zariadení. 

SPP7 
Kontrola: 
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Charakteristika štandardu: 
 

Štandardný pracovný postup 

Cieľ: 
 

Dosiahnuť správnu techniku odberu krvi 

Skupina starostlivosti: 
 

Darcovia krvi 

Dátum kontroly: (najmenej 1xza rok, priebežne, nepravidelne) 

 

SPP1 
Definícia: 

Odber krvi sa uskutočňuje na transfúznom oddelení v úseku odberov krvi. Pri 

práci s vakmi sa nevyžaduje sterilné prostredie, treba však zabezpečiť maximálnu 

civilnú čistotu priestorov. 

SPP2 
Zodpovednosť: 

 

Odber krvi môže robiť iba náležite zacvičená  sestra, zdravotnícka laborantka. 

Sestry, laborantky vykonávajúce odber krvi pracujú v ochranných rukaviciach. 

Krv sa môže odoberať iba do plastových vakov registrovaných Štátnym ústavom 

pre kontrolu liečiv, čím je zaručená ich kvalita. Pred odberom a po ňom sa stará o 

darcu a jeho dokumentáciu sanitárka. Lekár musí byť vždy k dispozícií pre prípad 

komplikácií. 

SPP3 Obmedzenia: 

 

Pri každom pracovnom kroku treba identifikovať darcu, jeho dokumentáciu, 

odberový vak a skúmavky, do ktorých sa odoberajú vzorky krvi na vyšetrenie, aby 

sa predišlo zámene. 

Odber krvi nesmie trvať dlhšie ako desať minút. Odobratá krv sa musí čo najskôr 

spracovať. 

SPP4 
Pomôcky: 

 

1.      odberový vak 

2.      peán 

3.      tlakomer 

4.      dezinfekčný roztok 

5.      sterilný mul, tampón, leukoplast 

6.      digitálne váhy 

7.      vyťahovacie kliešte 

8.      skúmavky 
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SPP5 Pracovný postup: 

 

Krv sa odoberá z veľkej pevnej žily v oblasti lakťovej jamky hornej končatiny. 

V mieste venepunkcie, ktoré si darca pred príchodom do odberovej miestnosti 

umyje teplou vodou a mydlom, je potrebné dezinfikovať oblasť asi 10x10 cm. 

Miesto venepunkcie sa dezinfikuje dvakrát dvoma rozdielnymi dezinfekčnými 

roztokmi, ktoré sa nechajú pôsobiť do zaschnutia. Po dezinfekcii sa už nesmie 

vyhmatávať miesto vpichu. 

Pred venepunkciou sa skontroluje celistvosť vaku a vzhľad konzervačného 

roztoku. Vak sa uloží alebo zavesí na váhy /podľa ich typu/. Rameno darcu sa 

stiahne manžetou tlakomeru alebo turniketom na 40-60 mmHg, pričom darca 

zatvorí päsť. Pred odstránením krytu ihly sa zaškrtí odberová hadička tak, aby 

pred venepunkciou nevnikol do systému vzduch, čím by sa narušila sterilita 

obsahu vaku. Urobí sa čo najšetrnejšie venepunkcia a odberová hadička sa uvoľní. 

Darca napomáha plynulému toku krvi otváraním a zatváraním päste každých 10-

15 sekúnd. Odber 450 ml nesmie trvať dlhšie ako 10minút. 

Počas odberu sa musí obsah vaku premiešavať, najmenej raz za 30sekúnd. 

Vhodné je použitie automatických váh s premiešavaním. Pri prepočte hmotnosti 

krvi /g/ na objem /ml/ treba brať do úvahy mernú hmotnosť krvi, ktorá je 1 052 

/napríklad 450 ml krvi má hmotnosť 473 g, 250 ml krvi má hmotnosť 315 g./ Pri 

odbere menšieho množstva krvi je potrebné prispôsobiť množstvo 

konzervačného roztoku odoberanému množstvu krvi. 

Po ukončení odberu sa odberová hadička stlačí peánom, uvoľní sa tlakomer alebo 

turniket, miesto vpichu sa prekryje sterilným tampónom a prelepí. Darca si 

prstom zatlačí miesto vpichu a po krátkom odpočinku opustí odberové lôžko. 

Sanitárka zaznamená do dokumentácie darcu krvi meno zdravotnej sestry, 

laborantky, ktorá uskutočnila odber, a množstvo odobratej krvi. 

Vzorka krvi na imunohematologické a serologické  vyšetrenie v záujme prevencie 

prenosu infekčných ochorení sa získa vytlačením natívnej krvi z odberovej 

hadičky. 

Koniec odberovej hadičky sa zastaví pomocou zvarovacieho zariadenia alebo 

pomocou svoriek a mechanických klieští. Natívna krv sa z odberovej hadičky 

pomocou vyťahovacích klieští tlačí do vaku. Po naplnení odberovej hadičky 

nezrážavou krvou sa vytvorí pomocou zvarovacieho zariadenia 4-5 segmentov 

s obsahom krvi pre potreby predtransfuzneho vyšetrenia. Odobratá krv sa čo 

najskôr spracuje do 6 hodín od odberu. 
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SPP6  

Požiadavky na 

úspešnú 

venepunkciu 

a správne 

premiešavanie: 

 

 

Žila sa má napichnúť ihlou na prvý pokus. Je prípustné opakovať vpich /druhý 

čistý vpich/ novou ihlou na novom mieste. 

Správne premiešavanie krvi s antikoagulačným roztokom má byť zaručené vo 

všetkých fázach odberu. Je potrebné venovať pozornosť nasledovnému: 

a) Akonáhle začne krv tiecť, musí prísť do kontaktu s antikoagulačným 

roztokom a musí byť riadne premiešaná 

b) Prúd krvi musí byť dostatočný a prerušovaný. Odber jednej jednotky celej 

krvi nemá trvať dlhšie ako 10 minút. Pokiaľ trvá odber dlhšie ako 12 

minút, nepoužíva sa krv na prípravu trombocytov. 

c) Ak odber trvá dlhšie ako 15 minút, plazma sa má znehodnotiť 

d) Pri odbere metódou aferézy, akékoľvek prerušenie plynulosti toku 

vyraďuje odber určený pre frakcionáciu na labilné plazmatické bielkoviny 

alebo produkciu doštičiek 

e) Pokiaľ sa používa manuálne premiešavanie, musí sa vak každých 30 až 45 

sekúnd prevrátiť, pokiaľ sa používa automatické premiešavanie, je 

potrebné, aby bol systém vhodne validovaný. 

SPP7 
Kontrola: 
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Charakteristika štandardu: 
 

Štandardný pracovný postup 

Cieľ: 
 

Dosiahnuť požadovanú kvalitu transfúznych prípravkov 

Skupina starostlivosti: 
 

Spracovanie transfúznych prípravkov 

Dátum kontroly: (najmenej 1xza rok, priebežne, nepravidelne) 

 

SPP1 
Definícia: 

Tromboagitátor je zariadenie, ktoré sa používa na udržiavanie stálej teploty 

a zároveň rovnomerné premiešavanie trombocytov. 

SPP2 
Zodpovednosť: 

 

Zodpovednosť za zapnutie, chod a údržbu tromboagirátora majú zdravotné 

laborantky na úseku výroby transfúznych liekov. 

SPP3 
Špecifikácie: 

 

Jednotky trombocytov musia byť premiešavané a  uchovávané pri 22°C  plus 

mínus 2°C. 

Tromboagitátor je zariadenie, ktoré zabezpečuje rovnomerné premiešavanie 

trombocytov za stálej požadovanej teploty. 

SPP4 
Pomôcky: 

Inkubátor krvných doštičiek, plošinový agitátor trombocytov 

SPP5 Pracovný postup: 

 

1) Zapni inkubátor krvných doštičiek stlačením I na pravej hornej časti 

inkubátora. 

2) V ľavej hornej časti inkubátora vlož termo papier na zaznamenávanie  

aktuálnej teploty 

3) Nechaj inkubátor vyhriať na požadovanú teplotu  22°C plus mínus 2°C. 

4) Vlož do inkubátora na plošinový agitátor jednotky trombocytov. 

5) Stlač I na spodnej strane agitátora. 

6) Agitátor sa začne pohybovať. Pri otvorení dvierok inkubátora sa pohyb 

plošiny agitátora zastaví. Pri opätovnom zatvorení dvierok sa pohyb 

plošiny agitátora spustí.   

7) Po vybratí všetkých jednotiek trombocytov z agitátora vypni agitátor 
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stlačením O na spodnej časti agitátora. 

8) Vyber a odlož záznamník teploty 

9) Stlač O na pravej hornej časti inkubátora. 

SPP6 
Údržba: 

 

 

Štvrťročne: 

Ø     Otestovať pohybový alarm 

Ø     Vyčistiť ventilátor 

Ø     Vyčistiť rošt kondenzačného zariadenia 

 

Ročne: 

Ø   Skontrolovať záložnú batériu alarmu a v prípade potreby ju vymeniť 

Ø   Skontrolovať čistotu a opotrebovanie pohyblivých častí. Pohyblivé časti 

namastiť. V prípade potreby vymeniť súčiastky. 

 

Podľa potreby: 

Ø     Očistiť vonkajší povrch 

Ø     Očistiť vnútorný povrch 

Ø     Očistiť dverové tesnenie 

 

SPP7 
Kontrola: 
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Charakteristika štandardu: 
 

Štandardný pracovný postup 

Cieľ: 
 

Dosiahnuť požadovanú kvalitu transfúznych prípravkov 

Skupina starostlivosti: 
 

Spracovanie transfúznych prípravkov 

Dátum kontroly: (najmenej 1xza rok, priebežne, nepravidelne) 

 

SPP1 
Definícia: 

Lisy na vaky sú určené na mechanické stláčanie scentrifugovanej krvi a oddelenie 
plazmy od krviniek. 

SPP2 
Zodpovednosť: 

 

Za prácu s lismi na vaky sú zodpovedné zdravotné laborantky /sestry pracujúce na 
úseku spracovania krvných prípravkov. 

SPP3 
Obmedzenia: 

Akékoľvek poruchy, sú zdravotné laborantky/sestry obsluhujúce zariadenie 
nahlásiť vedúcej laborantke HTO, prípadne primárke HTO.  

SPP4 
Pomôcky: 

Jednotky celej krvi, lis na vaky, peán 

SPP5 Pracovný postup: 

 

 
1) Otvor lis stlačením páky nadol, zacvakne do západky 
2) Na kovové úchytky zaves scentrifugovanú jednotku celej krvi 
3) Rozlom uzáver na vaku 
4) Uvoľni západku a jemne pusť páku na lise 
5) Stlačením lisu začne pretekať plazma do satelitného vaku. 
6) Po oddelení plazmy od krviniek otvor lis stlačením páky nadol, zacvakne do 

západky a spracuj krv obvyklým spôsobom. 

SPP6 
Údržba: 

 

 
Denne: 
Ø     Po každom spracovaní krvných prípravkov je potrebné, očistiť  

        vonkajší povrch a vnútorný povrch lisu na vaky. 

Ročne: 
Ø   Raz týždenne je potrebné očistiť vonkajší a vnútorný povrch vaku na  

      lisy dezinfekčným roztokom. 

SPP7 
Kontrola: 
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Charakteristika štandardu: 
 

Štandardný pracovný postup 

Cieľ: 
 

Dosiahnuť požadovanú hygienu 

Skupina starostlivosti: 
 

Spracovanie transfúznych prípravkov 

Dátum kontroly: (najmenej 1xza rok, priebežne, nepravidelne) 

 

SPP1 
Definícia: 

Vzhľadom na charakter vykonávaných činností je udržiavanie poriadku a čistoty 

nevyhnutné. Je vypracovaný Prevádzkový poriadok schválený RUVZ . 

Podrobný popis všetkých činností vypracuje a kontroluje vedúca  laborantka HTO  

/ súčasťou sú prílohy /. Obsahujú – minimálne frekvenciu, typ čistenia, 

zodpovednú osobu, popis čistenia. Tieto činnosti sa monitorujú  v záznamníku 

miestnosti  /pre každú miestnosť zvlášť/, ktoré preventívne kontroluje vedúca 

laborantka. Upratovanie vykonávajú interné pracovníčky HTO - spadajú priamo 

pod vedúcu laborantku, ktorá je zodpovedná za správnosť vykonávaných činností 

a overovania znalosti postupov a dohľad nad vykonávaním  tréningu procedúr. 

Dezinfekcia a čistenie musí vyhovovať legislatívnym požiadavkám.   

Striedanie dezinfekčných prostriedkov je dodržiavané podľa vypracovaného 

plánu. 

Vedúca laborantka zodpovedá  za zabezpečenie vykonania zásahov proti 

škodcom. Tento postup konzultuje s kompetentnými pracovníkmi NsP, ktorí 

zodpovedajú za tieto zásahy v celej budove NsP, aby spôsob vykonania zásahov 

bol účinný. Tento zásah sa vykonáva  minimálne 1x ročne – externou firmou, 

ktorú vyberá NsP pre celú budovu. 

Vedúca laborantka je zodpovedná za kontrolu vykonávania presunu reaktívnych 

vzoriek krvi – odberov na likvidáciu.  

Likvidáciu nebezpečného odpadu  vykonáva spaľovňa NsP. Odvoz odpadu je 

zabezpečený denne z oddelenia HTO do zberného miesta určeného  v NsP. 

Po presune odpadu do zberného miesta sa vykonáva zápis o odvoze odpadu z 

oddelenia.  

SPP2 
Zodpovednosť: 

Každý pracovník HTO je povinný chrániť sa ochranným odevom pred znečistením 

a kontamináciou chemickým a biologickým materiálom. Špeciálne treba zdôrazniť 
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 prípravu zdravotnej sestry pred prácou v odberovej miestnosti : 

- sestra má čisté oblečenie a vhodnú pracovnú obuv, 
- hodinky a šperky nepatria do odberového boxu, 
- pred vstupom do odberovej miestnosti si pod tečúcou vodou dezinfekčným 

mydlom mechanicky umyje ruky a vydezinfikuje  (Septoderm gél alebo 
aktuálnym dezinf. prostriedkom), 

- natiahne si gumové rukavice, ktoré si mení po každom desiatom odbere 
alebo hneď po mechanickom znečistení, 

- pri náhodnom pichnutí ihlou si miesto umyje a vydezinfikuje a vykoná zápis 
do Zošita evidencie drobných pracovných úrazov uloženého u vedúcej 
laborantky.   

 
Každý pracovník HTO je povinný vykonávať vyšetrovacie výkony až po   umytí a 

dezinfekcii rúk: 

- pri hygienickej očiste rúk s dezinfekciou sa používa tekuté mydlo s následným 
oplachom rúk pod vodou, osušením pokožky a konečnou dezinfekciou 
dezinfekčným prípravkom na báze alkoholu v množstve 3 ml vtierať 
v priebehu 1 min. do pokožky. 

SPP3 
Obmedzenia: 

 

Používajú sa dezinfekčné prostriedky, ktoré sú uvedené  v zozname dezinfekčných 

prostriedkov. Sú centrálne nakupované  podľa aktuálnej ponuky dodávateľa.  

SPP4 
Špecifikácie: 

 

Za čistenie, umývanie a dezinfekciu všetkých priestorov transfúzneho pracoviska 
sú zodpovedné sanitárky a upratovačky denne použitím čistiacich a dezinfekčných 
prípravkov. (dezinfekčné roztoky - podľa ponuky dodávateľa ).  
Pri práci je potrebné používať ochranné rukavice. 
Za čistotu a dezinfekciu pracovných plôch a prístrojov sú zodpovedné zdravotné 
sestry a laborantky podľa miesta práce. 

SPP5 Pomôcky: Čistiace pomôcky a prostriedky, dezinfekčné roztoky, dezinfekčné mydlá 

SPP6 
Pracovný postup: 

 

Plošná dezinfekcia 

- po mechanickej očiste všetkých umývateľných plôch, predmetov nastáva 
dezinfekcia  

- pri rozliatí krvi alebo iného biologického materiálu – znečistené miesto je 
treba zasypať Chloramín granulami, po absorbcii odstrániť a potom miesto 
bežne dezinfikovať, ak nie sú granule, na miesto sa kladie buničina namočená 
do dezinf. roztoku, nechá sa pôsobiť 15 min. a po odstránení miesto bežne 
dezinfikovať. 

 
 Deň pred   odberom poobede: 
- odberová miestnosť a miestnosť na výrobu a spracovanie TL - podlahu a steny 

umyť dezinfekčným prostriedkom 
- zapnúť germicídny žiarič na 60 minút 
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- expozíciu zaznamenať do záznamníka  

- podlahu umyť dezinfekčným prostriedkom 

 

 V odberový deň po odbere a spracovaní krvi: 

- odberová miestnosť a miestnosť na výrobu a spracovanie TL -          podlahu      a 
steny umyť dezinfekčným prostriedkom 
 -  podlahu umyť dezinfekčným prostriedkom 

 -   zapnúť germicídny žiarič na 60 minút. 

 

 Sanitárny deň 
- odberová  a výrobná miestnosť – kompletná dezinfekcia všetkého zariadenia 

+ germicídny žiarič 1 hod. 
- kompletná dezinfekcia 
 

Dezinfekčné prostriedky :   
 
-     musia byť správne označené a sú uložené v miestnosti určenej pre 
upratovačku a v  umyvárke 
- sú baktericidné, fungicidné, virucidné na široké spektrum vírusov vrátane HBV 

i HIV 

- zabraňujú šíreniu infekcie do okolia a prenášaniu ich pôvodcov na ľudí. 

- spektrum dezinfekčných roztokov závisí od ponuky dodávateľa. 

 

Dezinfekčné prostriedky sa používajú presne podľa návodu výrobcu a striedajú 

sa v pravidelných mesačných intervaloch. Používanie dezinfekčných roztokov sa 

zapisuje do záznamníka upratovania 

 Sterilizácia 

Všetky predmety určené na sterilizáciu sa musia najskôr dôkladne mechanicky 
očistiť, usušiť a vhodne zabaliť. Predmety kontaminované biologickým 
materiálom je potrebné najskôr vydezinfikovať dezinfekčným prostriedkom a 
umyť pod tečúcou vodou.  

Na HTO je sterilizácia vykonávaná na oddelení centrálnej sterilizácie.  
 

 Odpad 

Odpad sa vynáša denne do určenej miestnosti a nebezpečný odpad sa ukladá do 

uzatvárateľných plastikových vriec za účelom spálenia. Pri nakladaní s infekčným 

odpadom sa postupuje podľa osobitných predpisov. Vrecia sú označené názvom 
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oddelenia a druhom odpadu. 

 Bielizeň 
 

Použitá bielizeň sa zhromažďuje a triedi v miestnosti na to určenej a perie sa 

v práčovni zabezpečenej zmluvne. 

SPP7 
Kontrola: 

 

Revízia dňa: ……………………….…. 

Prolongácia do : ……………………… 

Navrhol: …………. 

Schválil: ………….. 
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Charakteristika štandardu: 
 

Štandardný pracovný postup 

Cieľ: 
 

Preukázať, že postup odberu, spracovania a uchovávania odobratej krvi a 
zložky z krvi umožňuje opakovane pripravovať transfúzne lieky, ktoré si 
spĺňajú požiadavky na  zachovávanie kvality, bezpečnosti a účinnosti. 
 

Skupina starostlivosti: 
 

Spracovanie transfúznych prípravkov 

Dátum kontroly: (najmenej 1xza rok, priebežne, nepravidelne) 

 

SPP1 
Definícia: 

 Každé transfúzne zariadenie musí mať vypracovanú politiku kvality 

týkajúcu sa validácie prístrojov, zariadení, procesov, automatizovaných 

systémov a laboratórnych testov. 

 Štandardné postupy kontroly kvality krvných zložiek musia byť 

umiestnené  na presne určenom mieste. Kontrola kvality krvi a zložiek 

krvi musí byť vykonávaná podľa definovaného plánu odberu vzoriek. 

 Testovanie musí byť vykonané v súlade s pokynmi, odporúčané výrobcom 

reagencií a testovacích súprav. 

 Výkonnosť skúšobných postupov sa musí pravidelne hodnotiť účasťou na 

formálnom systéme overovania spôsobilosti – interná a externá kontrola 

kvality.  

 Záznamy o postupoch kontroly kvality musia zahŕňať identifikáciu osoby, 

ktorá vykonáva skúšky alebo postupy .  

 Akékoľvek  nápravné opatrenia musia byť zaznamenané. Pokiaľ sú 

nevyhnutné opravy v evidencii, pôvodný záznam nesmie byť zničený. K 

opravám slúži tzv. Zmenový list. 

Požiadavky na kvalitu a bezpečnosť transfúznych liekov sú ustanovené vo 

vyhláške MZ SR č.333/2005 Z.z.v Prílohe č.5. Výsledky testov kontroly kvality musí 

byť priebežne vyhodnocované osobou spôsobilou a poverenou na výkon daných 

činností – odborný zástupca zodpovedný za zabezpečovanie kontroly kvality 

transfúznych liekov. 
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SPP2 
Zodpovednosť: 

 

Za analýzu vzoriek – zdravotnícky laborant/ka poverená vykonávaním pracovných 

činností v daný deň. 

Na dodržanie harmonogramu dohliada odborný zástupca zodpovedný za 

zabezpečovanie kontroly kvality transfúznych liekov. Pri kritických  výsledkoch 

musí urýchlene zjednať nápravu, zistiť príčiny, pre ktoré došlo k nezhodám, 

podať, písomné stanovisko, kde uvedie preskúmané možné príčiny vzniku 

kritických hodnôt u jednotlivých typov KP a riešenie problému prijímaním 

nápravných opatrení. 

SPP3 
Špecifikácie: 

 

 Systém kvality predstavuje organizačnú štruktúru, vymedzenie 

zodpovednosti, postupy, procesy a zdroje na vykonávanie manažmentu 

kvality. 

 Kontrola kvality je súčasť systému kvality; je zameraná na splnenie 

požiadaviek kvality. 

 Všetky postupy laboratórnych skúšok použitých v laboratóriu sa pred ich 

zavedením overujú. 

 Vyhodnocovanie výsledkov analýz je súčasť overovania, pri ktorom sa 

zisťuje, či všetci členovia personálu správne pracujú, či priestory, 

zariadenia alebo materiál správne fungujú a či určený postup umožní 

dosiahnuť očakávané výsledky. 

 Vyhodnocovanie s používaním počítačového systému, zahŕňa vstup 

údajov, ich elektronické spracovanie a výstup vo forme informácií, ktoré 

sa použijú na oznamovanie, automatickú kontrolu alebo vypracovanie 

dokumentácie. 

 Vnútorná kontrola kvality a audit sa musí vykonávať nezávisle 

vyškoleným a kompetentým personálom v rámci organizácie  

podľa schválených protokolov. 

Všetky výsledky auditu musia byť zaznamenané a v prípade potreby musia byť 

prijaté nápravné opatrenia, ktorých splnenie overuje pracovník zodpovedný za 

zabezpečovanie kontroly kvality. 

SPP4 
Pomôcky: 

Skúmavky, analyzátor Sysmex, Nageotteova komôrka, vlhká komôrka, 

automatické pipety, žiadanky na vykonanie laboratórnych vyšetrení, centrifúga, 

sterilná zatavovačka, váhy, šokový zmrazovač, PC 
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SPP5 Pracovný postup: 

 

Kontrola kvality parametrov v súlade s vyhláškou MZSR č.333/2005Z.z. 

Kontrola na analyzátore Sysmex – hemoglobín, hematokrit, leukocyty, erytrocyty, 

trombocyty v súlade s vyhláškou č.333/2005Z.z. 

- Odber vzoriek na kontrolu kvality ( viď ŠPP) 

- Vzorky odobrať buď do satelitného vaku, ktorý je súčasťou odberovej súpravy, alebo ak 

ten  chýba, tak pri spracovaní krvi, pracovníčky z kompletného prípravku pretlačia cca 10 -20 

ml krvi do vaku, kde bol stabilizačný roztok 

- Laboratórny pracovník vzorky náležite označí, tak aby bolo možné pracovať na analyzátore 

a vzorky si z odberových vakov po odstrihnutí hadičky preleje do skúmaviek.  

 Pred analýzou vzoriek vykonať premytie prístroja a následne vykonať analýzu 

kontrolnej krvi. Linearita analyzátora je dostatočná pre vykonávanie kontroly 

kvality transfúznych liekov. 

Predpísané parametre kontroly kvality a akceptovateľné hodnoty parametrov: 

Erytrocyty 

hemoglobín - Najmenej 45 g na jednotkové množstvo krvi 

Hemolýza     - Menej ako 0,8 % hmoty erytrocytov na konci času uchovávania 

Frekvencia kontroly – najmenej 4 transfúzne jednotky mesačne 

Erytrocyty ochudobnené o leukocyty – EB 

hemoglobín - Najmenej 43 g na jednotkové množstvo krvi 

Hemolýza     - Menej ako 0,8 % hmoty erytrocytov na konci času uchovávania 

Frekvencia kontroly – najmenej 4 transfúzne jednotky mesačne 

Erytrocyty bez leukocytov - ED 

hemoglobín              - Najmenej 40 g na jednotkové množstvo krvi 

obsah leukocytov     - menej ako 1x 10 6  na jednotku 

Hemolýza                 - Menej ako 0,8 % hmoty erytrocytov na konci času uchovávania 

Frekvencia kontroly – najmenej 4 transfúzne jednotky mesačne 

Erytrocyty v prídavnom roztoku- ERY 

hemoglobín              - Najmenej 45 g na jednotkové množstvo krvi 

hematokrit                  - 0,50 – 0,70 

Hemolýza                 - Menej ako 0,8 % hmoty erytrocytov na konci času uchovávania 

Frekvencia kontroly – najmenej 4 transfúzne jednotky mesačne 
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Erytrocyty ochudobnené o leukocyty v prídavnom roztoku – EBR 

hemoglobín                  - Najmenej 43 g na jednotkové množstvo krvi 

hematokrit                     - 0,50 – 0,70  

obsah leukocytov        - menej ako 1,2 x 10 9  v transfúznej jenotke 

Hemolýza                  - Menej ako 0,8 % hmoty erytrocytov na konci času uchovávania 

Frekvencia kontroly – najmenej 4 transfúzne jednotky mesačne 

Erytrocyty bez leukocytov v prídavnom roztoku – EDR 

hemoglobín              - Najmenej 40 g na jednotkové množstvo krvi 

obsah leukocytov     - menej ako 1x 10 6  na jednotku 

Hemolýza                 - Menej ako 0,8 % hmoty erytrocytov na konci času uchovávania 

Frekvencia kontroly – najmenej 4 transfúzne jednotky mesačne 

Erytrocyty z aferézy 

hemoglobín              - Najmenej 40 g na jednotkové množstvo krvi 

Hemolýza                 - Menej ako 0,8 % hmoty erytrocytov na konci času uchovávania 

Trombocyty z aferézy - TA 

Objem                         - najmenej 40 ml plazmy s obsahom 60x109 trombocytov 

Obsah trombocytov - Zmeny v obsahu trombocytov každého odberu sú povolené    

                                         V medziach limitu – viac ako 200 x 109 trombocytov  

                                       v transfúznej jednotke, ak sú splnené požiadavky 

                                       na validovanú prípravu a uchovávanie 

pH                           - 6,4 – 7,4 pri 22 0 C na konci času uchovávania 

frekvencia kontroly – najmenej 10 transfúznych jednotiek mesačne 

Trombocyty z aferézy bez leukocytov 

Objem                       - najmenej 40 ml plazmy s obsahom 60x109 trombocytov 

Obsah trombocytov - Zmeny v obsahu trombocytov každého odberu sú povolené    

                                       V medziach limitu – viac ako 200 x 109 trombocytov  

                                       v transfúznej jednotke, ak sú splnené požiadavky 

                                       na validovanú prípravu a uchovávanie 

obsah leukocytov     - menej ako 1x 10 6  na jednotku 

pH                           - 6,4 – 7,4 pri 22 0 C na konci času uchovávania 

frekvencia kontroly – najmenej 10 transfúznych jednotiek mesačne 

Zmes trombocytov 
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Objem                       - najmenej 40 ml plazmy s obsahom 60x109 trombocytov 

Obsah trombocytov - Zmeny v obsahu trombocytov každého odberu sú povolené    

                                         V medziach limitu – najmenej 60 x 109 trombocytov x počet  

                                         Zmiešaných transfúznych jednotiek, ak sú splnené požiadavky na 

validovanú prípravu a uchovávanie 

obsah leukocytov     - menej ako 0,2x 10 9  na jednu jednotku( metóda plazmy bohatej na 

trombocyty 

                                   - menej ako 0,05x 10 9  na jednu jednotku( metóda leukocyto- 

                                    Trombocytovej vrstvy) 

pH                           - 6,4 – 7,4 pri 22 0 C na konci času uchovávania 

frekvencia kontroly – najmenej 10 transfúznych jednotiek mesačne 

Zmes trombocytov bez leukocytov 

Objem                       - najmenej 40 ml plazmy s obsahom 60x109 trombocytov 

Obsah trombocytov - Zmeny v obsahu trombocytov každého odberu sú povolené    

                                         V medziach limitu – najmenej 60 x 109 trombocytov x počet  

                                         zmiešaných transfúznych jednotiek, ak sú splnené požiadavky na 

validovanú prípravu a uchovávanie 

obsah leukocytov     - menej ako 1x 10 6  na jednu jednotku 

pH                           - 6,4 – 7,4 pri 22 0 C na konci času uchovávania 

Koncentrát trombocytov 

Objem                       - najmenej 40 ml plazmy s obsahom 60x109 trombocytov 

Obsah trombocytov - Zmeny v obsahu trombocytov každého odberu sú povolené   

                                         v medziach limitu – najmenej 60 x 109 trombocytov, ak sú                                  

                                        Splnené požiadavky na validovanú prípravu a uchovávanie 

obsah leukocytov     - menej ako 0,2 x 10 9  na jednu jednotku( metóda plazmy bohatej na 

trombocyty 

                                   - menej ako 0,05x 10 9  na jednu jednotku( metóda leukocyto- 

                                    Trombocytovej vrstvy) 

pH                           - 6,4 – 7,4 pri 22 0 C na konci času uchovávania 

frekvencia kontroly – najmenej 4 transfúzne jednotky mesačne 

Koncentrát trombocytov bez leukocytov 
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Objem                       - najmenej 40 ml plazmy s obsahom 60x109 trombocytov 

Obsah trombocytov - Zmeny v obsahu trombocytov každého odberu sú povolené    

                                         v medziach limitu – najmenej 60 x 109 trombocytov, ak sú                                  

                                        Splnené požiadavky na validovanú prípravu a uchovávanie 

obsah leukocytov     - menej ako 1 x 10 6  na jednu jednotku 

pH                           - 6,4 – 7,4 pri 22 0 C na konci času uchovávania 

frekvencia kontroly – najmenej 4 transfúzne jednotky mesačne 

Zmrazená čerstvá plazma 

Objem                - Určený objem +/- 10 % 

Faktor VIIIc       - Priemer (po zmrazení a rozmrazení) 70 % alebo viac z hodnoty                                            

                            jednotky čerstvo odobratej plazmy 

Celkový proteín  - najmenej 50 g/l 

Reziduálny obsah Krviniek                - Erytrocyty: 6,0 x 109/l  

                                                              - Leukocyty: menej ako 0,1 x 109/l  

                                                - Trombocyty: menej ako 50 x 109/l         

Zmrazená čerstvá plazma bez kryoprecipitátu 

Objem                      - Určený objem +/- 10 % 

Reziduálny obsah Krviniek                - Erytrocyty: 6,0 x 109/l  

                                                               - Leukocyty: menej ako 0,1 x 109/l  

                                                - Trombocyty: menej ako 50 x 109/l         

Kryoprecipitát        

Obsah fibrinogénov – väčší ako rovnajúci 140, mg na jednotku 

Faktor VIIIc                – väčší ako rovnajúci sa 70 IU na jednotku 

                                      

Granulocyty z aferézy 

Objem                         - 500 ml 

Obsah granulocytov  - väčší ako 1 x 10 10 granulocytov na jednotku 

 

Laboratórne výpočty pre kontrolu kvality 

Určenie objemu T.U. 

 hmotnosť vaku / merná hmotnosť podľa typu T.U. = objem v ml 

 EDR = g/ 1,10 
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 EBR = g/ 1,052 

 PZČ = g/ 1,026 

 trombocyty= g/1,058 

 

Výpočet hemoglobínu na  jednotkové množstvo krvi 

Vypočítaný objem T.U.( ml)  * Hb g/l / 1000 

Vyšetrenie počtu reziduálnych buniek v transfúznych liekoch  

mikroskopickou metódou v Nageotteovej komôrke: 

Počítanie leukocytov v Nageotteovej komôrke v  trombocytových prípravkoch 
Komôrka obsahuje 40 obdĺžnikov 

Výška obdĺžnika: 0,5mm 

Objem 1 obdĺžnika : 1,25 µl 

Objem komôrky: 40 x 1,25 = 50 µl  

Türkov roztok – riedenie 1:4 ( 5 násobné riedenie) - 100 µl vzorky + 400 µl roztoku,  

Nechať stáť 10 – 20 minút pri izbovej teplote. Automatickou pipetou nasať 200 µl a naplniť 

komôrku, a vložiť ju na 10 – 30, min do vlhkej komôrky. 

Leukocyty potom počítať v celej komôrke. 

Výpočet:  

Počet leukocytov ( x10 6 / l)  

= počet nájdených Le x 5  (riedenie) /  objem použitý na počítanie 

Počet leukocytov ( x10 6 / T.U.)  

= objem prípravku v ml x počet Le v x106 / l / 1000 

 

Počítanie leukocytov v Nageotteovej komôrke v erytrocytových prípravkoch 

Postup riedenia viď predchádzajúci, iba riedenie sa používa 1:9 ( 10 násobné riedenie) 

Výpočet:  

Počet leukocytov ( x10 6 / l)  

= počet nájdených Le x 10  (riedenie) /  objem použitý na počítanie 

Počet leukocytov ( x10 6 / T.U.)  

= objem prípravku v ml x počet Le v x106 / l / 1000 
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Počítanie leukocytov v Nageotteovej komôrke v  čerstvo zmrazenej plazme  

pred zmrazením 

Postup riedenia viď predchádzajúci, iba riedenie sa používa 1:9 ( 10 násobné riedenie) 

Výpočet:  

Počet leukocytov ( x10 6 / l)  

= počet nájdených Le x 10  (riedenie) /  objem použitý na počítanie 

Počet leukocytov ( x10 6 / T.U.)  

= objem prípravku v ml x počet Le v x106 / l / 1000 

Počítanie erytrocytov v Nageotteovej komôrke v čerstvo zmrazenej plazme 

pred zmrazením 

Hayemov roztok – riedenie 1:199 ( 200 násobné riedenie) – 25 µl vzorky + 5000 µl roztoku,  

Automatickou pipetou nasať 200 µl a naplniť komôrku, a vložiť ju na 10 – 15, min do vlhkej 

komôrky. 

Výpočet: 

Počet erytrocytov  ( x10 6 / l)  

= počet nájdených Ery x 200  (riedenie) /  objem použitý na počítanie 

Počet  erytrocytov ( x10 9  / T.U.)  

= počet erytrocytov x106 / l / 1000 

Počítanie erytrocytov v Nageotteovej komôrke v trombocytových liekoch 

Postup riedenia viď predchádzajúci, používa sa riedenie 1:199 (200 násobné riedenie) 

Výpočet 

Počet  erytrocytov  ( x10 6 / l)  

= počet nájdených Ery x 200  (riedenie) /  objem použitý na počítanie 

Počet  erytrocytov ( x10 6 / T.U.)  

= objem prípravku ( v ml) x počet erytrocytov x106 / l / 1000 

Počet  erytrocytov ( x10 9  / T.U.)  

= počet erytrocytov x106 / l / 1000 

Kontrola kvality na celkový proteín – vykonáva zmluvné laboratórium 
 
Kontrola kvality na Faktor VIIIc – vykonáva zmluvné laboratórium 
 
Kontrola kvality mikrobiologická-  vykonáva NZZ – HPL 
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Na všetky druhy vyšetrení musí byť náležite vyplnená žiadanka. Materiál, ktorý sa expeduje 

do zmluvných zariadení na vyšetrenie, musí spĺňať všetky náležitosti tak,  aby boli splnené 

podmienky predanalytickej fázy a aby nebol ovplyvnený výsledok  analýzy. 

Odborné usmernenie na vykonávanie  kontroly kvality : 

Každé laboratorium, ktoré vykonáva imunohematologické vyšetrenia je povinné 

robiť pravidelné denné kontroly kvality v rámci systému vnútornej kontroly 

kvality. Rozsah vnútornej kontroly kvality je určený spektrom vykonávaných 

vyšetrení v príslušnom laboratóriu, má byť v súlade s pokynmi výrobcu použitých 

reagencií a so zreteľom na aktuálne poznatky v imunohematológii. Laboratórium 

vykonávajúce imunohematologické vyšetrenia musí byť zapojené do systému 

externého hodnotenia kvality.  

Externá kontrola kvality 
má byť realizovaná v rozsahu vykonávaných vyšetrení s frekvenciou minimálne 2 krát do 

roka.  Je nevyhnutná pre preukázanie, že všetky postupy, používané reagencie, funkčnosť 

analyzátorov zodpovedajú predpísaným požiadavkám, že dosahujú zamýšľané výsledky a je 

možné preto na nich vykonávať analýzy a kontrolu kvality transfúznych liekov. 

Obmedzenia 

hemolýza vzorky 

nedodržanie predanalytickej fázy transportom 

 

SPP6 
Údržba: 

 

 

Denne: 

Ø     denná hygienická údržba  

Ø      interná kontrola analýz diagnostík na jednotlivých prístrojoch 

Ø      zálohovanie dát z analyzátorov 

 

Ročne: 

Ø     servis a validácia jednotlivých prístrojov a zariadení  

Ø      v prípade potreby vymeniť súčiastky. 

 

Podľa potreby: 

     Ø  údržba prístrojov 
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SPP7 
Kontrola: 

 

Revízia dňa: ……………………….…. 

Prolongácia do : ……………………… 

Navrhol: …………. 

Schválil: ………….. 
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Charakteristika štandardu: 
 

Štandardný pracovný postup 

Cieľ: 
 

Dosiahnuť požadovanú kvalitu transfúznych prípravkov 

Skupina starostlivosti: 
 

Odber transfúznych prípravkov 

Dátum kontroly: (najmenej 1xza rok, priebežne, nepravidelne) 

 

SPP1 
Definícia: 

Každá transfúzia krvi od iného človeka – alogénna transfúzia  predstavuje pre 

príjemcu  potencionálne riziko prenosu infekčných ochorení, riziko tvorby 

protilátok proti Le a Ery, Tr a plazmatickým bielkovinám. Najbezpečnejšou 

transfúziou je transfúzia vlastnej autológnej krvi - autotransfúzia. Pacient, ktorý  

má plánovaný chirurgický zákrok si môže darovať  vlastnú krv bez ohľadu na vek a 

prekonané ochorenia. Autotransfúzia však musí byť konzultovaná s lekárom HTO, 

ktorý je poverený vykonávať autotransfúzie. 

SPP2 
Zodpovednosť: 

 

 

Obmedzenia: 

O možnosti darovať si vlastnú krv  rozhodne ošetrujúci lekár  v spolupráci  s 

lekárom HTO. Pacient by mal byť informovaný o  výhodách využitia vlastnej krvi 

pri transfúzií. Pri odbere autológnej krvi je vždy prítomný lekár HTO. Ošetrujúci 

lekár zodpovedá za  to, či klinický stav chorého dovoľuje vykonať autológny odber 

v daný deň. Zdravotná sestra/laborantka HTO zodpovedá  za bezpečné vykonanie 

autotransfúzie.  

Pre vykonanie autotransfúzie je stanovená minimálna hodnota Hb a HTK. 
Vyšetrenia predpísaných testov sa robia pred samotným odobratím autológnej 
krvi. U pacientov, ktorí majú pozitívne virologické vyšetrenie sa z  bezpečnostných 
dôvodov autotransfúzia nevykonáva. Odber autológnej krvi sa vykonáva obvykle 
na HTO, prípadne sa môže vykonávať aj na lôžkovom oddelení. Ide o takých 
pacientov, u ktorých je potrebný permanentný monitoring, prípadne u rizikových 
pacientov  (kardiochirurgia, neurochirurgia, kde je nutná prítomnosť ošetrujúceho 
lekára). Na základe žiadanky o odber krvi formou autotransfúzie, lekár HTO 
prekonzultuje možnosť a čas odberu s ošetrujúcim lekárom.  

SPP3  

Špecifikácie: 

 

Pacient  si môže darovať aj viac jednotiek krvi, čo závisí od plánovaného typu 

chirurgického zákroku. Posledný odber krvi sa má uskutočniť najneskôr 72 hod. 

pred operáciou. 

Na HTO  sa realizuje autotransfúzia vždy do odberového systému vakov. 

Ošetrujúci lekár zaistí   

 potrebné predodberové vyšetrenia, vrátane vyšetrení predpísaných 
testov 

 vyplní žiadanku  o autológny odber pripraví a poučí pacienta, 
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 vyžiada informovaný súhlas pacienta potvrdený podpisom pacienta. 

SPP4 
Pomôcky: 

odberový vak, peán, tlakomer, dezinfekčný roztok, sterilný mul, tampón, 
leukoplast, digitálne váhy, vyťahovacie kliešte, skúmavky 
 

SPP5 Pracovný postup: 

 

 

Pracovný postup: 

 

EVIDENCIA 

1) Autodarca predloží žiadanku z oddelenia na základe nej bude zaevidovaný 
na HTO  
musí mať preodberové vyšetrenie KO  z oddelenia  

(ak nemá žiadanku o ďalšom postupe rozhodne lekár HTO) 

2) evidencia AUTO darcu  v evidencie DK  

3)  kliknúť v informačnom systéme  - Evidencia – po prihlásení darcu 

zaevidovať ako Darcu na AUTOLOGNY ODBER 

/zobrazí sa databáza AUTO darcov, alebo zadať ako nový darca/  

4) zadaj Rodné číslo zaeviduj darcu – Dokumentácia sa označí nápisom 

Autotransfúzia. 

5) Darca dostáva občerstvenie.   

AMBULANCIA LEKÁRA      

1. Lekárske vyšetrenie darcu – lekár zhodnotí kritéria pre odber už aj 
s výsledkami KO - dodané z oddelenia      

NIE  - ak darca nie je spôsobilý pre tento autoodber – 

           lekár zapíše do dokumentácie dôvod a vyradí ho.          

ÁNO – ak darca je spôsobilý pre autoodber 

           Lekár ho prepustí z lekárskeho vyšetrenia, následne sa vykonajú  

           predodoberové vyšetrenia                               

PREDODBEROVÉ VYŠETRENIE AUTODARCU  

Zdravotná sestra/laborantka odoberie v predodbere  vzorky krvi  na  ALT + 

Imunologické vyšetrenia a predpísané testy.  

       !!!označiť vzorky  štítkom a nápisom autotransfúzia.  

Laboratória doručia výsledky  na HTO 
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Lekár zhodnotí kritéria pre odber už aj s výsledkami. 

Výsledky: 

POZITÍVNE - autodarca nedaruje   -  ODBER sa NEVYKONÁ !! 

Lekár vyradí darcu z dôvodu Predodberové laboratórne testy pozitívne 

v informačnom systéme - na úseku výroby !!!!  

Lekár  mu do lekárskeho vyšetrenia v informačnom systéme  zapíše do poznámky 

podrobnejšie dôvod  a vyradí ho, zapíše dôvod na kartu aj na autológnu žiadanku 

a podpíše sa.                 

NEGATÍVNE – vykonať odber, autodarca daruje.  

          Lekár odovzdá kartu spolu so žiadankou zdravotnej sestre/ laborantke ktorá 

vykoná odber krvi.         

ODBER KRVI  

Zdravotná sestra/laborantka prevezme od lekára kartu aj predodberové štítky  

urobí autoodber v odberovej miestnosti. Použitý vak sa označí pracovným  

štítkom s nápisom AUTOTRANSFÚZIA. 

 ak je odber úspešný  celý odberový set s krvou odobratou do  

primárného  vaku sa odovzdá laborantke vo výrobe KP, po zadaní 

do laboratórneho systému a prepustení sa vytlačí definitívny 

štítok a nalepí sa na autotransfúziu.  

 ak je odber neúspešný – zápis  dôvodu do karty, všetky štítky sa 

nalepia na primárny vak a  primárny vak sa dá do nádoby na 

likvidáciu -znehodnotenie.  

SPP6 
Označenie 

Autotransfúzie: 

 Názov a objem prípravku, 

 Meno a priezvisko, pre koho je autotransfúzia určená 

 pôvod erytrocytovej masy 

 názov a adresa výrobcu  

 číslo odberu  

 objem a zloženie konzervačného roztoku 

 krvná skupina ABO 

 krvná skupina Rh:  prítomnosť znaku D ako Rh (D) pozitívny, neprítomnosť 
znaku D ako Rh (D) negatívny          

 

Na vaku, prípadne na jeho vonkajšom obale sa uvedú ďalšie informácie: 

 dátum odberu  

 dátum  spracovania  

 dátum expirácie 
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 teplota skladovania 

 upozornenie, že sa prípravok musí podávať cez filter s veľkosťou pórov 170  -  
200  mikrometrov 

čiarový kód 

SPP7 
Kontrola: 

 

Revízia dňa: ……………………….…. 

Prolongácia do : ……………………… 

Navrhol: …………. 

Schválil: ………….. 
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Charakteristika štandardu: 
 

Štandardný pracovný postup 

Cieľ: 
 

Dosiahnuť požadovanú kvalitu transfúznych prípravkov 

Skupina starostlivosti: 
 

Odber transfúznych prípravkov 

Dátum kontroly: (najmenej 1xza rok, priebežne, nepravidelne) 

 

SPP1 
Definícia: 

Celá krv je krv odobratá od vhodného darcu pri použití sterilného a apyrogenného 

antikoagulačného roztoku a krvného vaku. Celá krv sa používa predovšetkým ako 

východisko pre spracovanie na krvné prípravky. Odobratie krvi prebieha 

v uzatvorenom systéme. 

SPP2 
Zodpovednosť: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obmedzenia: 

Za správne vykonanie odberu krvi je zodpovedná zdravotná sestra/ zdravotná 

laborantka, poverená touto prácou v daný deň. Je zodpovedná za správne 

označenie systému vakov. Dôsledne skontroluje  zhodu totožnosti darcu so 

štítkami, ktorými sa označuje vak. 

V každý odberový deň pred začatím odberov krvi,  skontroluje správnosť váženia 

všetkých odberových váh pomocou certifikovaného závažia. V prípade, že je 

väčšia odchýlka ako je povolená podľa údajov výrobcu, vykoná nové nastavenie 

váh. 

V prípade vážnejšej poruchy je zodpovedná za nahlásenie poruchy vedúcej 

laborantke, ktorá zabezpečí servis a označenie nálepkou o dočasnom vyradení 

váh z prevádzky. 

Pred odberom krvi  a po odbere krvi  skontroluje, či nie sú poškodené krvné vaky. 
Poškodenie môže byť skryté za štítkom, ktorý je nalepený na vaku. Pred použitím 
vaku skontroluje  predpísaný objem a vzhľad antikoagulačného roztoku. 
Neobvyklá vlhkosť na povrchu vaku po rozbalení , zafarbenie  vaku alebo štítku 
vyvoláva podozrenie na poškodenie obsahu vaku poškodeným miestom. 

Pri odbere krvi, sestra dodržuje zásady zvýšeného hygienického režimu 

v odberovej miestnosti, s ktorým bola  oboznámená, čo potvrdila svojim 

podpisom pri poučení. Zvlášť venuje zvýšenú pozornosť hygiene rúk. O zásadách 

tohto režimu a aktuálnych zmenách je informovaná v pravidelných intervaloch 

vedúcou laborantkou. Pokiaľ dôjde k poškodeniu, všetky vaky v spoločnom balení 

je potrebné vyradiť, nezávisle na tom, či ide o poškodenie jedného alebo 

viacerých vakov. Rešpektuje  určenie typu vaku určený  v evidencii podľa 

požiadavky expedície krvných prípravkov, v prípade aktuálnej potreby zmeny typu 
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vaku môžu túto zmenu vykonať priamo v odberovej miestnosti.  

V prípade nedokončenia odberu (kolaps v odber. miestnosti) vykoná záznam do 

programu Hemo. Pri používaní technických zariadení: automatické váhy, 

zváračka, dodržiava pracovný postup stanovený  výrobcom. Overenie váh pred 

odberom krvi je zaznamenávané. 

SPP3  

Špecifikácie: 

 

Počas odberu sa  sestra /laborantka snaží udržiavať s darcom krvi rozhovor, 

sleduje prejavy darcu krvi. V prípade kolapsu  darcu krvi v odberovej miestnosti 

poskytne darcovi prvú pomoc a privolá lekára. V prípade  iných zdravotných a 

technických komplikácií postupuje podľa návodu. Certifikované závažie musí byť 

uložené na suchom mieste v krabici od výrobcu. 

Odchýlky odberovej váhy sú:   0,5% = ± 5g  akcepovateľné maximum.  

Ak je odchýlka vyššia, o ďalšom postupe rozhoduje odborný zástupca  
zodpovedný za kvalitu transfúznych liekov. 

SPP4 
Pomôcky: 

 

odberový vak, peán, tlakomer, dezinfekčný roztok, sterilný mul, tampón, 
leukoplast, digitálne váhy, vyťahovacie kliešte, skúmavky 
 

SPP5 Pracovný postup: 

 

 

 

1. Odberová sestra / zdravotná laborantka pred začatím vykonávania 
odberov v odberovej miestnosti vykoná kontrolu pripravenosti materiálu 
pre odbery – dezinfekčné roztoky, vaky- exspirácie skúmavky a iný 
spotrebný materiál potrebný k odberu krvi. Následne vykoná overenie 
odberových váh certifikovaným závažím. Údaje zapíše. 

 
2. V prípade, že zistí pri overení odchýlky viac ako ± 5 g, na číslicových 

prepínačoch nastaví množstvo v gramoch.  
 
3. Ak zistí poruchu odberovej váhy -  túto skutočnosť oznámi vedúcej 

laborantke HTO, ktorá váhu označí -Nefunkčné nepoužívať.  
 
4. V prípade, že sa porucha prejaví počas odberu krvi, vak s odobratou krvou 

preváži na iných overených váhach, ak je hmotnosť krvného prípravku 
správna,  môže sa vak s odobratou krvou spracovať. 

 
5. Ak je množstvo odobratej krvi nesprávne, vak sa vyradí z tohto dôvodu, 

ktorý sa zapíše aj do programu HEMO. 
 
6. Darca po absolvovaní lekárskeho vyšetrenia a prepustení do odberu krvi 

odchádza do bufetu pre DK. 
 
7. Po občerstvení  v bufete pre darcov krvi ho pracovníčka /sanitárka/ usadí 

na miesta určené pre darcov pred odberom krvi a obslúži ho 
s občerstvením určeným pre DK pred odberom. 
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8. Po občerstvení sa darca presunie k odberovej miestnosti, kde si odloží na 

vešiak  sveter – tie časti odevu, ktoré by bránili pri umývaní lakťovej 

jamky a samotnom odbere krvi.  

9. Pod dohľadom sanitárnej  pracovníčky,  prichádza darca do odberovej 

miestnosti. Následne  pri vstupe do odberovej miestnosti mu  

pracovníčka poverená touto činnosťou dezinfikuje lakťové jamky  

dezinfekčným roztokom. Darcu  sa usadí do odberového kresla a odovzdá 

dokumentáciu  darcu zdravotnej sestre / zdravotnej laborantke, ktorá 

vykoná odber krvi. 

10. Overí údaje darcu, skontroluje celé meno a priezvisko darcu,  rodné číslo, 
krvnú skupinu, výrobné číslo,  požadovaný typ prípravku, ktorý je 
potrebné   pripraviť z daného odberu krvi od darcu, vytlačené štítky  
s čiarovým kódom. Pripraví si odberový vak, ktorý vezme k lôžku kde sa 
bude odber vykonávať. 

 
11. Vykoná  znova identitu darcu, darcu vyzve aby zopakoval svoje celé meno 

a rodné číslo, skontroluje  s údajmi na evidenčnej karte a skontroluje či 
sedia údaje na karte a por. č. s číslami na štítkoch  s čiarovým kódom, 
ktoré sú pripnuté ku karte darcu . 

 
12. Pri nalepovaní štítkov na jednotlivé vaky celého odberového setu 

skontroluje vizuálne  celistvosť vakov, zvlášť čírosť antikoagulačného  

roztoku, množstvo antikoagulačného  roztoku, skontroluje všetky 

hadičky, či nie sú ohnuté a prelomené, ukončenie ihly, priechodnosť ihly 

13. Uloží odberový set vakov na odberové váhy  tak, aby bol odberový vak  na 

vrchu a aby počas premiešavania nedošlo k poškodeniu vakov a hadičiek. 

14. Pred odberom krvi si zdravotná sestra / laborantka dôkladne umyje a 

vydezinfikuje ruky a nasadí jednorazové rukavice 

15. Dezinfikuje lakťovú jamku : 3 x pretrie miesto vpichu dezinfekčným  

roztokom  určeným na dezinfekciu lakťových  jamiek, nechá zaschnúť (30 

sekúnd dezinfekčný roztok - až po zaschnutí miesto je už dezinfikované a 

nesmie sa ho už dotýkať(kontaminovať) môže vykonať vpich N 

16. Nafúkne manžetu tlakomeru a zhodnotí žilu, skontroluje  miesto na vpich 

17. Odstráni kryt z ihly a  vykoná šetrnú venepunkciu. Počas odberu sestra / 

laborantka  sleduje  priebeh odberu, množstvo odobratej krvi, sestra si 

všíma prejavy  darcu a udržuje s ním počas odberu rozhovor  ♦ prúd  krvi 

musí byť  dostatočný a neprerušovaný. 

18. V bode, kedy sa na displeji objaví aj nastavená hodnota množstva 
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odobratej krvi, zastaví prívod krvi uzavrie odberovú hadičku, zdravotná 

sestra šetrným spôsobom vyberie ihlu, priloží sterilný tampón na miesto 

vpichu. Posunie kryt ihly čím sa zabráni možnému poraneniu pri 

manipulácií s vakom. 

19. Zaznačí do protokolu číslo váhy na ktorej bol odber vykonaný, trvanie 

odberu,  čas kedy bola krv odobraná, množstvo odobranej krvi, 

štandardný, alebo prípadne neštandardný odber a podpíše sa.  

20. Darca ostane chvíľku sedieť na lôžku, v prípade, že sa cíti dobre odchádza 

na občerstvenie.  

21. Zdravotná laborantka/ sestra vyberie odberový set z váhy, odoberie 

vzorky  na vyšetrenia a  uzavrie  odobratý vak s krvou  tak, že vykoná  zvar 

na  zváračke ešte v odberovej miestnosti, čím oddelí hadičku a odberovú 

ihlu,  ktorú zahodí do nádoby na to určenej v odberovej miestnosti. 

22. Za týmto definitívnym zvarom  rozdelí hadičku vaku na niekoľko 

segmentov o 10 cm dĺžke, ktoré sa použijú neskôr v prípade potreby  na 

vyšetrenie :KS a krížnej skúšky pred terapeutickým podaním krvi, pre 

kontrolu kvality krvného  prípravku. Segmenty sú súčasťou  odobratého  

vaku, sestra vak  odovzdá na ďalšie spracovanie do výrobnej časti. 

V prípade použitia odberového vaku s leukocytárnym filtrom nie je 

potrebné robiť segmenty, stačí zataviť hadičku za odberovým vakom. 

23. Po vykonaní odberu a definitívneho  zvaru  vykoná záznam v programe 

Hemo, prihlási sa vlastným heslom,  naskenuje číslo odberu k nemu 

zaznamená  číslo odberovej váhy, svoje meno, množstvo odobratej krvi, 

potvrdí typ vaku a ak je potrebné zaznamená poznámky k odberu. 

24. Krv uloží na miesto určené pre odobraté krvi  na úseku výroby na ďalšie 

spracovanie. V prípade, že dôjde ku kolapsu počas odberu, alebo iným 

technickým komplikáciám, je odber zlikvidovaný už v odberovej 

miestnosti. Na primárny vak sestra / laborantka fixkou napíše dôvod 

a všetky údaje taktiež zaznamená do programu Hemo. Celý odberový set 

sa uloží do nádoby určenej na likvidáciu.  

25. Ak ide o problémy počas odberu nedostatočný prietok  a pod., 

o komplikáciách informuje  odborného zástupcu  zodpovedného za 

kvalitu TL, ktorý ten rozhodne o tom či sa budú KP z tohto odberu 

prepúšťať, alebo sa zlikvidujú. 

Pri odoberaní vzorky na kontrolu kvality postupuj nasledovne: 

 Vypíš žiadanku na kontrolu kvality krvného prípravku,  
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 označ segment číslom odberu  a typom krvného prípravku a odovzdaj 

laborantke z úseku hematológie 

 pre kontrolu sterility označený segment odlož do chladiaceho boxu na 

miesto na to určené. 

     

SPP6 
Podmienky: 

 Odber celej krvi nesmie trvať  dlhšie ako 10 minút.  

 Pokiaľ trvá dlhšie ako 12 minút, krv sa nepoužije na prípravu 
trombocytov. 

 Ak trvá odber dlhšie ako 15 minút, celý odber (erytrocyty a plazma) sa  
znehodnotí. 

SPP7 
Kontrola: 
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Charakteristika štandardu: 
 

Štandardný pracovný postup 

Cieľ: 
 

Bezpečná hemoterapia 

Skupina starostlivosti: 
 

Laboratórne vyšetrenia 

Dátum kontroly: (najmenej 1x za rok, priebežne, nepravidelne) 

 

SPP1 
Definícia: 

Imunocor corQC test systém je určený pre dennú kontrolu kvality reagencií, 
používaných pri vyšetrovaní krvných skupín, Rh a screeningu protilátok. 

SPP2 
Zodpovednosť: 

 
Obmedzenia: 

Za správne vykonanie vyšetrenia zodpovedá zdravotný laborant. 

Za správne hodnotenie zodpovedá poverený lekár. 

Pri vykonaní testov je nutné dodržiavať pracovný postup, inkubačnú teplotu a 

inkubačný čas. Faktory ako je doba uskladnenia, závažné zmeny teploty 

a kontaminácia behom používania, však môžu ovplyvniť integritu a účinnosť 

diagnostických sér, diagnostických erytrocytov. 

SPP3 
Špecifikácie: 

Imunocor corQC - obsahuje diagnostické erytrocyty a diagnostické antisérum.  

Pred použitím nechajte všetky reagencie pri izbovej teplote, aby sa mohli 

stabilizovať. Nepoužívajte karty s vysušeným gélom, bublinami, alebo 

s poškodenými izolačnými prúžkami 

SPP4 
Pomôcky: 

termostat, automatické pipety,  laboratórna centrifúga, špičky, diagnostické 

erytrocyty, diagnostické antisérum, gélový systém,  aglutinačné skúmavky,   

SPP5 Pracovný postup: 

 

 

 

 

 

Skúmavková metóda 

 

Denná kontrola krvnej skupiny: 

1) Označ skúmavky ako na vyšetrenie krvnej skupiny  

2) Napipetuj diagnostické séra a diagnostické krvinky 

3) Ku známym diagnostickým krvinkám pridaj dve kvapky cor QC antiséra 

4) Ku známym diagnostický séram pridaj jednu kvapku cor QC reagent cells 

5) Centrifuguj 20 sekúnd pri 3000 otáčkach  

6) Odčítaj 
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Výsledky a hodnotenie: 

Pri negatívnej reakcii sa erytrocyty voľne zvíria pri jemnom poklepe na dno 
skúmavky a  mikroskopicky tvoria rovnomerný náplav. Pri pozitívnej rekcii tvoria 
zhluky, ktorých veľkosť a množstvo sa vyjadruje od +  po ++++. 

Gélová metóda 

Denná kontrola Screeningu protilátok 

1) Označte príslušné mikroskúmavky karty „ Liss/Coombs“ menom alebo 

číslom. 

2) Pipetujte 50 μl suspenzie diagnostických erytrocytov do príslušných 

mikroskúmaviek. 

3) Pridajte 25 μl cor QC antiséra do každej mikroskúmavky 

4) Inkubujte kartu 15 minút pri 37°C v inkubátore 

5) Centrifugujte kartu 10 minút v centrifúge 

6) Odčítajte  

Denná kontrola Screeningu protilátok v bromelíne 

1) Označte príslušné mikroskúmavky karty „ Neutrál“. 

2) Pipetujte 50 μl suspenzie diagnostických erytrocytov do príslušných 

mikroskúmaviek. 

3) Pridajte 25 μl cor QC antiséra do každej mikroskúmavky 

4) Pridajte  25 μl enzýmu Bromelín 

5) Inkubujte kartu 15 minút pri 37°C v inkubátore 

6) Centrifugujte kartu 10 minút v centrifúge 

7) Odčítajte  

SPP6 
Výsledky a 

hodnotenie: 

 

 

 

 Prítomnosť aglutinácie /na povrchu gélu alebo rozptýlená v géle/, alebo 
hemolýza, znamenajú pozitívny výsledok, ktorý indikuje, že vyšetrovaná 
vzorka obsahuje jednu alebo viac protilátok odpovedajúcu antigénom 
prítomných na diagnostických alebo darcovských erytrocytoch. 

 Kompaktný sediment erytrocytov na dne mikroskúmavky alebo chýbanie 
hemolýzy znamená negatívny výsledok. Vyšetrovaná vzorka neobsahuje 
žiadnu protilátku, odpovedajúcu antigénom prítomných na 
diagnostických alebo darcovských erytrocytoch. 

 Výsledky kontroly kvality, meno pracovníka, ktorý vykonal vyšetrenie, 
informácie o vzhľadu reagencie, čísla šarže denne detailne 
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Poznámka: 

zaznamenávajte do pracovného protokolu internej kontroly kvality. 
 

Reakciu odčítajte objektívne, hodnoťte silu aglutinácie na + až ++++. Sila reakcie 

by mala byť viac menej každý deň konštantná v danom laboratóriu u jednotlivého 

pracovníka. 

SPP7 
Kontrola: 
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Charakteristika štandardu: 
 

Štandardný pracovný postup 

Cieľ: 
 

Dosiahnuť požadovanú kvalitu transfúznych prípravkov 

Skupina starostlivosti: 
 

Spracovanie transfúznych prípravkov 

Dátum kontroly: (najmenej 1xza rok, priebežne, nepravidelne) 

 

SPP1 
Definícia: 

          Riadenie kvality je súhrn postupov prijatých a vykonávaných personálom 

laboratória, slúži na priebežné sledovanie postupov a výsledkov analýz s cieľom 

rozhodnúť, či sú výsledky analýz dostatočne spoľahlivé. Jednotlivé prvky riadenia 

kvality sú obsiahnuté v štandardných pracovných postupoch a uplatňované od 

momentu prijatia vzorky, cez vykonanie skúšky, kontrolu výsledkov až po ich 

distribúciu. 

Internú kontrolu kvality, v podobe denného monitorovania používaním 

schválených referenčných pozitívnych a negatívnych vzoriek a taktiež 

štvrťročného interpersonálneho a interlaboratórneho preverovania správneho 

priebehu vykonávaných skúšok. 

Externú kontrolu kvality v podobe účasti na medzi laboratórnych 

porovnávaniach v spolupráci s referenčnými centrami dvakrát ročne. 

Interné a externé kontroly kvality sú pravidelne vyhodnocované. 

V prípade výskytu nezhody – neuspokojivé výsledky osoba poverená 

vyhodnotením kontrolného  materiálu nariadi účinné opatrenia, ktoré povedú 

k odstráneniu nezhody. 

SPP2 
Zodpovednosť: 

 

Vedúci úseku laboratórnej diagnostiky pre prevenciu prenosu infekcií, alebo jeho 

zastupujúci, zodpovedá za kontrolu reagencií a ďalšieho materiálu používaného 

na danom úseku, zodpovedá za validáciu používaných testov, za expedíciu 

a správnosť výsledkov ako aj za komplexné dodržiavanie zásad správnej  

laboratórnej praxe. 

Zodpovednosť za vyšetrenie každého darcu pri každom odbere na prítomnosť: 

HBsAg, CORE, anti-HCV, HIV Ag/Ab combo, Syphilis a všetky ďalej popísané 

postupy pre zaistenie kvality má vedúci úseku lab. diag. pre prevenciu prenosu 

infekcií, alebo jeho zastupujúci a zdravotné laborantky menovaného úseku. 
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SPP3 
Špecifikácie: 

 

Povinné skríningové vyšetrenia jednotiek krvi a jej komponentov sú: 

 test na prítomnosť povrchového antigénu hepatitídy B: HBsAg, 

 test na detekciu protilátok proti core antigénu hepatitídy B: anti-HBc, 

 protilátok proti vírusu hepatitídy C: anti-HCV, 

 protilátok proti vírusu získaného imunodeficientného syndrómu: HIV 

Ag/Ab a anitigénu P24 

 protilátok proti Treponeme pallidum 

Pre detekciu vyššie uvedených vyšetrení sa musia používať len validované 

testy, ktoré sú navrhnuté Národným referenčným laboratóriom pre hepatitídy 

a schválené Ministerstvom zdravotníctva pre vyšetrenia HBsAg, anti-HBc a anti 

HCV. 

Na vyšetrenie HIV Ag/Ab combo sa musí používať validovaný test, ktorý je 

navrhnutý Národným referenčným centrom pre HIV/AIDS a schválený je 

Ministerstvom zdravotníctva. 

Na vyšetrenie protilátok proti Treponeme pallidum sa musia používať testy 

navrhnuté Národným referenčným laboratóriom pre syphylis a schválené 

Ministerstvom zdravotníctva. 

SPP4 
Pomôcky: 

Všetky diagnostické súpravy, pomocný spotrebný materiál, prístrojové vybavenie 

je presne stanovené a dodávané. 

SPP5 Pracovný postup: 

 

A.  Zabezpečenie kvality skríningových vyšetrení infekčných markerov na 

analyzátore ARCHITECT  

1. Kalibrácia diagnostického setu s použitím štandard od výrobcu ABBOTT podľa 

pokynov uvedených v ŠPP 

2. Denná kontrola pracovného cyklu s danými reagenciami a zároveň s pozitívnou 

a negatívnou kontrolou a ich následným vyhodnotením podľa ŠPP 

Všetky výsledky kontrolných vzoriek sú podľa parametrov vyhodnotené 1x 

mesačne – podľa šarže – tzn., že v analyzátore ARCHITECT v hlavnom menu stlač 

na obrazovke: 

1) QC – KAL 

2) LEVEY JENNINGS -  GRAF 
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3) zadaj dátum napr: 1.10.2013 - 31.10.2013 

4) vyber požadovaný kontrolný parameter napr. anti-HCV, stlač hotovo 

5) stlač tisk, potom  hotovo 

6) postupne pre každú metódu opakovať od bodu IV. 

7) Vytlač jednotlivé kontroly podľa parametrov, vytlač ich hodnoty 

a graf, odovzdaj odbornému garantovi zodpovednému za 

zabezpečenie kvality TL. V prípade že sú dosiahnuté výsledky 

neuspokojivé – odborný garant navrhne NPO. Výsledky z analyzátora 

sú archivované. 

Overovanie novej okalibrovanej šarže s už vyšetrenými 3 vzorkami na 

jednotlivé vírusové markery a ich následné porovnanie výsledkov 

s predchádzajúcou okalibrovanou šaržou. 

Ak sa vyšetrením zistí iniciálne reaktívna vzorka, tá je podľa algoritmu 

vyšetrená vo dvojici a zaslaná na konfirmačné vyšetrenie, ktoré je zahrnuté do 

kontroly kvality EQAS. 

Vyhodnotenie pozitívnych a negatívnych kontrol jednotlivých vírusových 

markerov za každý kalendárny mesiac je vyjadrené v grafoch. 

 

B. Zabezpečenie kvality skríningových vyšetrení infekčných markerov SYSTÉM 

EQAS. 

1. Ak iniciálne reaktívna vzorka je po duplicitnom opakovaní reaktívna, je zaslaná 

na konfirmačné vyšetrenie do príslušného národného referenčného centra, krv 

a z nej vyrobené komponenty sa nepoužijú na transfúziu. 

2. Po získaní výsledkov z národných referenčných laboratórií pre jednotlivé 

skríningové testy infekčných markerov sa k danej situácii zaujme stanovisko podľa 

algoritmu pre vyšetrenia infekčných markerov. 

3. Vyšetrenia panelu neznámych sér je zabezpečené z pracoviska: 

    LABQUALITY 

    RATAMESTARINKATU 11 A 

    HELSINKY – FÍNSKO 
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Tieto kontroly vykonávame 2 x ročne pre vírusové hepatitídy B a C, pre HIV – 

protilátky a pre syfilis. 

 

SPP6 
Údržba: 

 

 

Denne: 

Ø     denná hygienická údržba  

Ø     interná kontrola analýz diagnostík na jednotlivých prístrojoch 

Ø     zálohovanie dát z analyzátorov 

 

Ročne: 

Ø     servis a validácia jednotlivých prístrojov a zariadení  

Ø      v prípade potreby vymeniť súčiastky. 

 

Podľa potreby: 

     Ø  údržba prístrojov 

SPP7 
Kontrola: 
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Charakteristika štandardu: 
 

Štandardný pracovný postup 

Cieľ: 
 

Dodržiavať užívanie osobných ochranných pracovných prostriedkov 

Skupina starostlivosti: 
 

Zamestnanci v imunohematologických laboratóriách 

Dátum kontroly: (najmenej 1xza rok, priebežne, nepravidelne) 
 

 

SPP1 
Definícia: 

Zásady pre bezpečnosť pri práci v laboratóriách sú stanovené v STN 01 8003 

a nariadení vlády č.206/1998 o jedoch a iných zdraviu škodlivých látkach. Platia 

pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci v laboratóriách a pre všetky 

miestnosti, ktoré tvoria príslušenstvo týchto laboratórií. 

SPP2 
Zodpovednosť: 

za správne oblečenie zodpovedá každý zamestnanec, kontrola vedúcou 

laborantkou HTO. 

 

SPP3 
Obmedzenia: 

pri nedostatku bielizne v prípade poruchy práčovne ihneď informovať vedúcu 

laborantku HTO, primára oddelenia a námestníčku pre ošetrovateľskú 

starostlivosť NsP. 

SPP4 
Pomôcky: 

 

pracovný odev, prezuvky, ochranné pracovné prostriedky 

 

SPP5 Pracovný postup:   

 

Vstup do laboratórií je povolený len zamestnancom, alebo servisným 

technikom v sprievode doprevádzajúcej osoby poučeným o OBP a zapísaným v 

knihe návštev. V laboratóriách je povolené vykonávať len práce súvisiace 

s pracovnou náplňou daného laboratória alebo tie práce, ktorým bol daný 

súhlas riaditeľa NsP. Na pracovných plochách, poličkách, skrinkách sú 

pracovníci povinní dodržiavať poriadok  a čistotu. 

Vstup na oddelenie sa povoľuje zamestnancom v čistom bielom/VŚ, SZP/  

pracovnom odeve a pracovnom odeve určenom pre NZP. Pracovné odevy 

 vymieňame pravidelne, pri znečistení infekčným materiálom ihneď.  

Použité odevy ukladáme do skladu špinavej bielizne, ktoré sú na určenom 

mieste a pravidelne 1x týždenne odovzdávané do práčovne. 

Pred začatím práce, po ukončení práce a pred odchodom z laboratóriá si 
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pracovníci umývajú ruky mydlom pod tečúcou vodou a dezinfikujú. 

SPP6 
Kontrola: 
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Charakteristika štandardu: 
 

Štandardný pracovný postup 

Cieľ: 
 

Preukázať, že postup odberu a spracovania odobratej krvi a zložky z krvi 
umožňuje zachovať jej požadované kvalitatívne vlastnosti 
 

Skupina starostlivosti: 
 

Spracovanie transfúznych prípravkov 

Dátum kontroly: (najmenej 1xza rok, priebežne, nepravidelne) 

 

SPP1 
Definícia 

Pri odbere krvi a zložky z krvi a pri príprave transfúznych liekov sa vykonáva 

kontrola procesov v súlade s požiadavkami ustanovenými vo vyhláške 

333/2005 Z.z. Správny postup pri odoberaní vzoriek určených pre kontrolu 

kvality je veľmi dôležitý na to, aby výsledky kontroly kvality mali správnu 

výpovednú hodnotu. U každého krvného prípravku sa odoberanie identickej  

vzorky musí udiať v určitom bode vzhľadom na rozdielnu prípravu krvných 

prípravkov. 

SPP2 
Zodpovednosť: 

 

Za správne odoberanie vzorky na kontrolu kvality zodpovedná zdravotnícky 

pracovník, ktorý vykonáva prácu v deň odberu krvi a je zaškolený/á a 

oboznámený s postupom pri práci. 

Za analýzu vzoriek – zdravotnícky laborant/ka poverená vykonávaním pracovných 

činností v daný deň 

Na dodržanie harmonogramu dohliada odborný zástupca zodpovedný za 

zabezpečovanie kontroly kvality transfúznych liekov. Pri kritických  výsledkoch 

musí urýchlene zjednať nápravu, zistiť príčiny, pre ktoré došlo k nezhodám, 

podať, písomné stanovisko, kde uvedie preskúmané možné príčiny vzniku 

kritických hodnôt u jednotlivých typov KP a riešenie problému prijímaním 

nápravných opatrení. 

SPP3 
Špecifikácie: 

 

Odber vzoriek na kontrolu kvality krvných prípravkov sa vykonáva za účelom 

vykonania vyšetrení, ktoré musia preukázať: 

– že TL spĺňajú súčasné požiadavky na kvalitu a bezpečnosť 
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– že postup spracovania odobratej krvi a zložky z krvi umožňuje zachovať 

jej požadované kvalitatívne vlastnosti, 

– že postup prípravy transfúznych liekov umožňuje opakovane pripravovať 

transfúzne lieky, ktoré sú bezpečné, účinné a kvalitné, 

– že látka, proces, postup, činnosť alebo zariadenie používané pri príprave 

alebo pri kontrole transfúznych liekov dosahujú požadované a zamýšľané 

výsledky( Vyhláška MZ SR č.333/2005Z.z.§ 2 ) 

SPP4 
Pomôcky: 

Zváračka, skúmavky, manuálny separátor, žiadanky na vykonanie laboratórnych 

vyšetrení, chladiaca centrifúga, sterilná zváračka, váhy, šokový zmrazovač, PC 

SPP5 Pracovný 

postup: 

 

Odber vzorky deleukotizovaného prípravku v prídavnom roztoku EDR 

– vykonať po odbere celej krvi, 

– hadičku, ktorá je umiestnená na hornej časti vaku zataviť dvojitým 

zvarom a nasledujúci zvar vykonať na hadičke pred in – line filtrom, za ktorým 

sú satelitné vaky na prípravu zložiek z krvi, odberový vak umiestniť do 

chladničky na 2 hodiny, počas ktorých dochádza k aktivácii prirodzených funkcií 

fagocytov a k zníženiu teploty ( Leukocyty majú nižšiu pohyblivosť a lepšie sa 

zachytávajú vo filtri). Po 2 hod vykonať in line filtráciu, aby sa odstránila vrstva 

leukocytov a trombocytov - buffy coat (zabudovaný in – line filter má pri veľkosti 

pórov 40 μm účinnosť ≥ 5 log). Po odstránení prázdneho odberového vaku, zvarom 

hadičiek, získame prípravok v trojvaku, kde 1 satelitný vak je prázdny na 

plazmu, 1 obsahuje stabilizačný roztok a vak s prefiltrovanou celou krvou. 

Vykonať centrifugáciu 15 min pri 2800 – 2900 ot/min. pri, ktorej sa oddelí 

plazma od erytrocytov. Následne po odstredení, na separátore oddeliť plazmu 

od erytrocytov, 

– do vaku s erytrocytmi následne pretlačiť na lise stabilizačný 

konzervačný roztok SAG-M. Vak dôkladne premiešať a odobrať vzorku 

erytrocytov po riedení a to tak, že  do prázdneho vaku, v ktorom bol 

stabilizačný roztok pretlačíme lisom cca 40 ml krvi na laboratórne vyšetrenia 
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parametrov na kontrolu kvality, 

– čo najďalej od výstupu hadičiek od vaku s plazmou, vykonať 2 zvary na 

hadičke vedúcej do vaku s plazmou, a hadičku rozdeliť tak, aby sa cca 10 cm 

označilo štítkom odberu pre uskladnenie ako arbitrážna vzorka, ktorá sa musí 

uchovávať po dobu 10 rokov, a ďalšia hadička na spracovanie kontroly kvality – 

pool plazmy. Ak sa vykonáva kontrola na FVIIIc, tak sa urobí do prázdneho 

satelitného vaku, v ktorom bol stabilizačný roztok, nakoľko je potrebné odobrať 

cca 10ml vzorky 

– pre spracovanie vzoriek  je dôležité určenie objemu T.U.V mililitroch 

Laboratórne vyšetrenia: 
– hemoglobín 

– hemolýza 

– obsah leukocytov 

– hematokrit 

Frekvencia vyšetrení 

– najmenej 4 transfúzne prípravky mesačne 

 

Odber vzorky z  krvného prípravku Erytrocyty resuspendované– R- ERY 

– vykonávať po odbere celej krvi do trojvaku 

– Získame prípravok v trojvaku, kde 1 satelitný vak je prázdny pre plazmu, 

druhý obsahuje stabilizačný roztok a tretí vak s odobratou krvou. Po 2 hodinách 

vykonať centrifugáciu 15 min pri 2800 – 2900 ot/min. Následne  po odstredení, 

vykonať na separátore oddelenie plazmy od erytrocytov, 

– vzorka erytrocytov a plazmy sa získa spracovaním tak, ako v 

predchádzajúcom pracovnom postupe, 

        Laboratórne vyšetrenia: 

– hemoglobín 

– hematokrit 
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– hemolýza 

Frekvencia vyšetrení 

– najmenej 4 transfúzne jednotky za mesiac 

Odber vzorky deleukotizovaného krvného prípravku – rozplneného pre pedia- triu – EDR 

– vykonáva sa po odbere celej krvi, 

– Po  pretlačení stabilizačného konzervačného roztoku k erytrocytom, 

premiešať obsah a do prázdneho vaku od konzervačného roztoku, pretlačiť 

požadované množstvo krvi pre použitie v pediatrii, do vaku kde bol stabilizačný 

roztok, 

– Odber vzorky na kontrolu kvality a skúšku sterility sa vykonávajú u 

každého takto pripraveného transfúzneho lieku, a ako vzorka sa berie hadička 

medzi vakmi po vykonaní zvarov zo spojovacích hadičiek 

– Hadičku po odbere vzorky, označiť číslom odberu a napísať, že sa jedná o 

vzorku pre použitie v pediatrii 

Laboratórne vyšetrenia: 

– hemoglobín 

– hematokrit 

– hemolýza 

– obsah leukocytov 

– obsah trombocytov 

– skúšky sterility 

 

Frekvencia vyšetrení 

– každý vyrobený transfúzny prípravok 

 

Odber vzorky z  krvného prípravku Erytrocyty ochudobnené o leukocyty 

resuspendované– EBR 
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– vykonáva sa po odbere celej krvi do štvorvaku 

– Získame prípravok kde je vak s odobratou krvou a s protizrážlivým 

činidlom, kde po spracovaní na separátore zostane buffy coat, jeden obsahuje 

konzervačný stabilizačný roztok, jeden vak je prázdny pre plazmu, jeden vak pre 

separované erytrocyty. Po centrifugácii pri, ktorej sa oddelí plazma od 

erytrocytov, následne  na optiprese oddeliť plazmu od erytrocytov 

– do vaku s erytrocytmi pretlačiť stabilizačný roztok 

– vzorka erytrocytov sa získava po pridaní stabilizačného konzervačného 

roztoku tak,  ako pri EDR, pretlačením cca 10 ml do prázdneho vaku od 

stabilizačného roztoku, 

Laboratórne vyšetrenia: 

– hemoglobín 

– hematokrit 

– obsah leukocytov 

– obsah trombocytov 

– hemolýza 

Frekvencia vyšetrení 

– najmenej 4 transfúzne jednotky za mesiac 

 

Odber vzorky z  krvného prípravku PZČ – plazma čerstvo zmrazená 

– vzorka sa odoberá po separácii plazmy od erytrocytov, pretlačením plazmy 

do prázdneho vaku od stabilizačného roztoku cca 10 ml, nakoľko vyšetrenie 

               FVIIIc sa vykonáva 3x u tej istej vzorky a to po zmrazení a rozmrazení 

              druhý deň po odbere, 1 mesiac po odbere a na konci doby skladovania 

- v
zorky čerstvej plazmy pred zmrazením označiť odberovým   

             číslom, 

- odvážiť plazmu odpočítať váhu vaku, údaj zapísať do žiadanky 
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- odovzdať do laboratória. 

Laboratórne vyšetrenia: 

– celkový proteín 

– faktor VIIIc 

– reziduálny obsah krviniek – leukocyty, erytrocyty, trombocyty 

Odber na stanovenie celkových bielkovín v plazme: 

– Vzorky plazmy označiť odberovým číslom. Vzorky plazmy prepipetovať do 

skúmaviek, označiť odberovými číslami, nalepiť kódy  pre vyšetrenie a doručiť na vyšetrenie 

do zmluvného laboratória. 

 vypísať 
žiadanku na kontrolu kvality, 

- Frekvencia vyšetrení 

4 – 5 poolov za mesiac ( pool = 12-16 T.U.) 

Odber vzorky na stanovenie  F VIIIc 

– Vzorky plazmy označiť odberovým číslom. Vzorky plazmy prepipetovať do 3 

skúmaviek, označiť odberovými číslami a dátumom odberu. Vzorky dať zmraziť v šokovom 

zmrazovači súbežne s plazmou určenou k uskladneniu, aby boli zachované rovnaké 

podmienky. Odoslať na vyšetrenie do zmluvného laboratória. 

Frekvencia vyšetrení 

10 T.U. /  mesiac        -    1.   vzorka sa vyšetrí na druhý deň po odbere 

2. vzorka sa vyšetrí po 1 mesiaci skladovania 

3. vzorka sa vyšetrí na konci doby skladovania 

Odber vzorky z  krvného prípravku TA – trombocyty z aferézy 

– po ukončení procesu sa pri spracovaní odoberie cca 40 ml vzorky 

Laboratórne vyšetrenia: 
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– obsah trombocytov 

– pH 

 
Frekvencia vyšetrení 

 najmenej 10 za mesiac 

 

Odber vzorky z  krvného prípravku  trombocyty z celej krvi  poolované 

– odoberá sa vzorka z poolu buffy coatov ( ďalej len BC) 

– BC skladovať pri +20 až +24 °C do nasledujúceho dňa a až potom sa pripravujú T.U. 

– Po spracovaní sa konečný produkt nechá stáť pri izbovej teplote v tromboagitátore 

vo vodorovnej polohe 30 minút a až potom odobrať vzorku cca 40ml z vaku pomocou 

sterilnej zváračky 

Laboratórne vyšetrenia: 

– obsah trombocytov 

– obsah leukocytov 

– pH 

Frekvencia vyšetrení 

 najmenej 10 za mesiac 

Určenie objemu T.U. 

– hmotnosť vaku / merná hmotnosť podľa typu T.U. = objem v ml 

– EDR = g/ 1,10 

– EBR = g/ 1,052 

– PZČ = g/ 1,026 

– trombocyty= g/1,058 

Obmedzenia: 

– ikterické alebo chylózne vzorky 
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– nedostatočné  množstvo vzorky 

– ovplyvnený transport vzorky do zmluvného laboratória – poškodenie vzorky 

– nedostatočná linearita analyzátorov 

– odber vzorky závisí aj od toho či transfuziologické zariadenie disponuje 

sterilnou zváračkou, 

 

► Na kontrolu kvality odoberať vzorku - 1 segment z prípravku erytrocyty dĺžke 

asi 5cm alebo 10 ml do skúmavky z odberového systému, ktorý sa používa na 

oddelení, a 40ml trombocytov do prázdneho vaku. 

► Všetky vzorky dôkladne označiť potrebnými údajmi a vypísať sprievodné listy 

► Prepravné erytrocyty odvážiť, odpočítať váhu vaku a zapísať do žiadanky na 

kontrolu kvality, odovzdať do laboratória 

► V prípade odberu krvi v ÚPS, pripraviť segment-identickú vzorku odobratej 

krvi, označiť   a uskladniť do chladničky. Taktiež odobrať vzorku plazmy a odložiť 

do chladničky na miesto určené pre vzorky z odberu počas ÚPS. 

Stanovenie hemolýzy: 

Transfúzne jednotky, ktoré sú tesne pred koncom určenej doby skladovania, sú 

odosielané do NTS Košice na vyšetrenie voľného hemoglobínu, v súlade so 

zákonom 333/2005 Z.z. najmenej 3% z celkovej produkcie transfúznych liekov 

Určenie objemu krvi 

Kontrolu objemu prepočítaním g na ml, vykonávajú zdrav. pracovníci, poverení 

vykonávaním  činnosti v daný deň. Tento parameter je súčasťou vyhodnocovania 

jednotlivých predpísaných parametrov. 

SPP6 
Údržba: 

 

 

Denne: 

Ø     denná hygienická údržba 

Ø     interná kontrola analýz diagnostík na jednotlivých prístrojoch 

Ø     zálohovanie dát z analyzátorov 
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Ročne: 

Ø     servis a validácia jednotlivých prístrojov a zariadení 

Ø     v prípade potreby vymeniť súčiastky. 

 

Podľa potreby: 

Ø  údržba prístrojov 

 

SPP7 
Kontrola: 

 

Revízia dňa:……………………….…. 

Prolongácia do :……………………… 

Navrhol:…………. 

Schválil:………….. 
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Charakteristika štandardu: 
 

Štandardný pracovný postup 

Cieľ: 
 

Dosiahnuť požadovanú kvalitu transfúznych prípravkov 

Skupina starostlivosti: 
 

Spracovanie transfúznych prípravkov 

Dátum kontroly: (najmenej 1xza rok, priebežne, nepravidelne) 

 

SPP1 
Definícia: 

Cieľom zabezpečenia kvality je zabezpečenie spoľahlivosti,  reprodukovateľnosti, 

porovnateľnosti a maximálnej možnej správnosti výsledkov. 

SPP2 
Zodpovednosť: 

Primárka, manažer kvality, laborant špecialista 

SPP3 
Špecifikácie: 

 

Interná kontrola kvality sleduje rôzne stránky intralaboratórnych postupov. 

Pozostáva z programov, ktoré umožňujú kontinuálne sledovanie a hodnotenie 

práce laboratória. Orientovaná je na dozor a pozorovanie, zlepšuje spoľahlivosť 

a presnosť vyšetrení. 

Externá kontrola kvality má byť realizovaná v rozsahu vykonávaných  vyšetrení. 

SPP4 
Pomôcky: 

Skúmavky, stojany, pipety, diagnostické séra, krvinky, inkubátor, centrifúga 

SPP5 Pracovný postup: 

 

V imunohematologickom laboratóriu sa denne robí interná kontrola kvality cor 

QC kitom od firmy BioG.  

Exrerná kontrola kvality – SEKK, LABQUALITY 

 Pri všetkých imunohematologických vyšetreniach sa používajú komerčné 

reagencie registrované Štátnym ústavom pre kontrolu liečív. Pri vyšetrení je 

potrebné riadiť sa pokynmi výrobcu pre dané reagencie uvedenými v návode na 

použitie príslušnej reagencie. Potrebná je dôsledná evidencia šarží použitých 

reagencií vo vzťahu k vykonaným vyšetreniam tak, aby v prípade potreby bolo 

možné spoľahlivo identifikovať príslušnú šaržu reagencie, ktorá bola použitá 

v danom teste. Reagencie sa nesmú používať po expiračnej dobe. Kvalita 

reagencií musí byť v priebehu ich používania denne kontrolovaná systémom 

vnútornej kvality, o čom sa vedie písomný záznam.  
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Každé laboratórium, ktoré vykonáva imunohematologické vyšetrenia je povinné 

robiť pravidelne denné kontroly kvality v rámci systému vnútornej kontroly 

kvality. Rozsah vnútornej kontroly kvality je určený spektrom vykonávaných 

vyšetrení v príslušnom laboratóriu, má byť v súlade s pokynmi použitých reagencií 

a so zreteľom na aktuálne poznatky v imunohematológii. 

Laboratórium vykonávajúce imunohematologické vyšetrenia musí byť zapojené 

do systému externého hodnotenia kvality. Externá kontrola kvality má byť 

realizovaná v rozsahu vykonávaných vyšetrení s frekvenciou minimálne 2 krát do 

roka.  

SPP6 
Údržba: 

 

 

Denne: 

Ø     denná hygienická údržba  

Ø     interná kontrola analýz diagnostík na jednotlivých prístrojoch 

Ø     zálohovanie dát z analyzátorov 

 

Ročne: 

Ø     servis a validácia jednotlivých prístrojov a zariadení  

Ø      v prípade potreby vymeniť súčiastky. 

 

Podľa potreby: 

     Ø  údržba prístrojov 

SPP7 
Kontrola: 
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Charakteristika štandardu: 
 

Štandardný pracovný postup 

Cieľ: 
 

Dosiahnuť sterility krvných prípravkov 

Skupina starostlivosti: 
 

Spracovanie transfúznych prípravkov 

Dátum kontroly: (najmenej 1xza rok, priebežne, nepravidelne) 

 

SPP1 
Definícia: 

Bakteriologické monitorovanie  KP je v zmysle SVP a podľa odporúčaní RE. 

Vykonáva ho HPL spol. s.r.o. Komárno a RÚVZ Michalovce na zabránenie prenosu 

infekcií v zmysle slovenského liekopisu.  

Krvné prípravky sa získavajú obvykle z jedného odberu krvi alebo z malého počtu 

jednotiek krvi. V tomto prípade nie je možné uskutočňovať bakteriologické 

vyšetrenie krvných prípravkov. Preto sa na dôkaz asepsy pravidelne kontrolujú 

kritické kroky v procese výroby. 

V konečných produktoch sa vykonáva náhodná kontrola sterility. 

Cieľom je odhalenie systematickej  kontaminácie v procese výroby. 

SPP2 
Zodpovednosť: 

 

Za odber vzoriek na bakteriologickú kontrolu sú zodpovedné zdravotné 

laborantky/sestry z odberovej miestnosti, ktoré odoberajú vzorky celej krvi po 

odobratí krvi do vaku a na úseku výroby KP, ktoré odoberajú vzorky z jednotlivých 

KP. 

Zdravotné laborantky/sestry zodpovedajú odobraté vzorky správnosť označenia 

vzoriek, vyplnenie žiadanky na kontrolu sterility a odovzdanie vzoriek do 

príslušného laboratória. 

Lekár  kontroluje výsledky sterility, v prípade zistenia nedostatkov okamžite 

iniciuje kroky k odhaleniu kontaminácie a vykoná nápravné opatrenia. Výsledky 

sterility sa vyhodnocujú v pravidelných intervaloch 1x mesačne, podľa závažnosti 

nedostatkov častejšie.  

O výsledkoch musí byť pravidelne informovaná primárka HTO, manažér kvality. 

SPP3 Obmedzenia: Pri odoberaní musia dodržať počet vzoriek- najmenej 4 T.U. mesačne 3 % 
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 z produkcie jednotlivých KP. 

Vzorky musia byť označené odberovým  číslom. Zdravotné laborantky/sestry 

musia dohliadať na to aby, sa neopakovalo rovnaké číslo odberu . 

SPP4 
Špecifikácie: 

Vzorky sa počas dňa sústreďujú v chladiacom boxe v krabici na to určenej spolu so 

 žiadankou na kontrolu sterility. Každý segment – vzorky musia byť označené 

čitateľne – číslo odberu a typ KP. 

Nesmie sa opakovať rovnaké číslo odberu. 

SPP5 Pomôcky: 
zváračka  krvných vakov, plastické vaky, segmenty, žiadanka na kontrolu sterility, 

SPP6 
Pracovný postup: 

 

Odberová miestnosť:   

-odber vzoriek celej krvi – po vykonaní odberu zdravotná sestra vykoná 

definitívny dvojitý zvar. Hadičku za dvojitým zvarom v dĺžke asi 15cm  urobí zvar 

a následne  po 15 cm urobí zvar a túto hadičku s označením čísla odberu 

a označením cK poskytne na kontrolu sterility.  

Číslo odberu zapíše do žiadanky a svoje iniciály do kolónky za vzorku zodpovedá. 

Počet vzoriek závisí od dennej produkcie. Musí sa dodržať 3% z produkcie. 

Spracovanie transfúznych prípravkov:  

Sestry z úseku spracovania KP odoberajú vzorky na kontrolu sterility 

z jednotlivých typov KP- 

Červenú zložku-   čo závisí od produkcie. Musí sa dodržať 3% z produkcie 

Plazma čerstvo zmrazená – čerstvá vzorka pred zmrazením. Musí sa dodržať 3% z 

produkcie 

Za celý deň sa vypíše sumárne žiadanka na kontrolu sterility, na ktorej sú vzorky 

z odberovej miestnosti a z úseku spracovania KP. 

Overia sa údaje na žiadanke a na označení segmentov a vzorky zabezpečí sa 

doprava do laboratória na kontrolu sterility – HPL spol.s.r.o. Komárno. 

V prípade,  že sa výsledok musí opakovať, laboratórium sterilít z úseku 
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laboratórnej diagnostiky na prevenciu prenosu infekcií vydá dodatočne výsledok  

o kontrole sterility daného KP a ten sa pripne k sumárnej žiadanke z daného dňa. 

SPP7 
Kontrola: 
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Charakteristika štandardu: 
 

Štandardný pracovný postup 

Cieľ: 
 

Dosiahnuť požadovanú kvalitu transfúznych prípravkov 

Skupina starostlivosti: 
 

Bezpečná hemoterapia 

Dátum kontroly: (najmenej 1xza rok, priebežne, nepravidelne) 

 

SPP1 
Definícia: 

Look back  je  spätné vyhľadávanie krvných prípravkov vyrobených z krvi darcu, 

ktoré boli odobraté od toho istého darcu počas odberov, ktoré predchádzali 

odberu, ktorý bol vyradený pre reaktivitu niektorého z vírusových markerov : 

(HbsAg Q II,  anti HCV, HIV Ag/Ab Combo, anti HBc II), pre pozitivitu testov na 

syfilis, pre rizikové správanie darcu, pre diagnostikovanú vCJd.  

Spätné vyhľadávanie sa vykonáva za obdobie, ktorého dĺžka závisí od príčiny, pre 

ktorú je spätné vyhľadávanie robené. Vykonáva sa i vtedy, ak tieto údaje neboli 

vyšetrené naším HTO, ale boli nám hlásené zo ŠZÚ, infekčným oddelením resp. 

rodinným príslušníkom. 

V prípade reaktivity anti HCV,  HbsAg, HIV Ag/Ab, anti HBc, syfilisu  – 1 rok spätne 

od dátumu posledného negatívneho odberu. 

V prípade rizikového správania a  vCJd  – všetky odbery spracované na našom 

oddelení spätne od dátumu zistenia. 

Ide stále o časové obdobie, počas ktorého už darca bol rizikovým pre odber krvi, 

ale jeho rizikovosť sa nedala objektívne stanoviť prístupnými vyšetreniami.  

SPP2 
Zodpovednosť: 

 

Za okamžité nahlásenie reaktívneho, alebo pozitívneho výsledku virologických 

a infekčných markerov sú  zodpovední lekár a zdravotná laborantka. Reaktívne 

(pozitívne) výsledky hlási  lekárovi v deň definitívneho uzatvorenia  výsledku. 

Lekár, ktorý vykonáva predodberové vyšetrenie darcu krvi v ambulancii je 

povinný nahlásiť  rizikové správanie darcu krvi, ktoré zistil pri vyšetrovaní a 
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odobratí anamnézy- (v dotazníku) lekárovi zodpovednému za transfuziologický 

úsek. 

Transfúzny prípravok, s reaktívnym/ pozitívnym výsledkom infekčných markerov, 

rizikovosť správania darcu vyraďujú transfúzne prípravky a ich znehodnotenie  sa 

zaeviduje.  

SPP3 
Špecifikácie: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obmedzenia: 

Hlásenie Look – back sa musí vykonať do 5 dní. 

Look back slúži: 

1. na aktívne vyhľadanie  transfúznych prípravkov vyrobených z krvi darcu 

u odberov, ktoré predchádzali zisteniu reaktivity infekčných markerov, 

alebo zisteniu skutočnosti, pre ktorú sa darca stáva rizikovým pre 

darovanie krvi (rizikové správanie), 

2. na aktívne vyhľadanie príjemcu daného transfúzneho prípravku – 

pacienta, hlásenie ošetrujúcemu lekárovi na klinickom odd. až po 

potvrdení pozitivity konfirmačným testom, 

3. na aktívne vyhľadanie odoberateľa transfúzneho prípravku na 

priemyselné spracovanie, hlásenie zistených skutočností  odoberateľovi 

do 5 dní a tým predídeniu použitia tohto rizikového transfúzneho 

prípravku na výrobu krvných derivátov, 

4. spätná kontrola sa netýka hodnoty ALT. 

 

Všetci zainteresovaní  pracovníci musia dodržať o zistení  mlčanlivosť. 

Pri spätnej kontrole je potrebné dodržať postupnosť jednotlivých krokov a riadiť 

sa aktuálnymi smernicami, prípadne požiadavkami odberateľa plazmy. 

Pre úplné a správne vykonanie kontroly LOOK BACK je nevyhnutná spolupráca 

všetkých úsekov HTO, ktoré sa podieľajú na spracovaní hlásenia LOOK BACK. 

SPP4 
Pomôcky: 

tlačivo pre zápis realizácie LOOK- BACK,  žiadosť o konfirmáciu HBsAg /anti HCV 

reaktívnej vzorky,  žiadosť o konfirmáciu HIV Ag/Ab reaktívnej vzorky, žiadosť o 

konfirmáciu vzorky pozitívnej na syfilis, Hlásenie spätnej kontroly LOOK- BACK pre  
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odberateľa  plazmy, Hlásenie o spätnej kontrole LOOK- BACK pre klinické 

pracovisko, výrobný záznam,  karta darcu krvi, výsledky darcu krvi.  

SPP5 Pracovný postup: 

 

1. Každú pozitivitu virologických a iných infekčných markerov: 

HIV Ag/Ab Combo, HbsAg Q II, anti- HCV, anti- HBc II, syfilis TP hlási 

laborantka lekárovi, ktorý v daný deň zodpovedá za transfuziologický úsek 

a vypíše formulár, ktorý odovzdá na úsek výroby krvných prípravkov.  

2. Rizikové správanie sa darcu, zistené pri vyšetrení a odobratí anamnézy – 

dotazník  lekár vyhodnotí ako dôvod na vyradenie z odberov a súčasne 

zabezpečí LOOK BACK všetkých predchádzajúcich odberov /časovo ako 

uvedené v definícii/. 

3. Lekár transfuziologického úseku  zodpovedá za:  

 realizáciu LOOK-BACK  

  prípade pozitivity predpísaných testov LOOK BACK – hlásenie 

odoberateľovi krvného prípravku na priemyselné spracovanie do 

5 dní od zistenia danej skutočnosti a to faxom a poštou, a to 

vyplnením tlačiva na to určeného, kópia ostáva na oddelení. 

  

Hlásenie  pre :  

IMUNA Pharm , a.s. 

Šarišské Michaľany:  

Jarková 267/17  

082 22  Šarišské Michaľany 

 zaznačenie  hlásenia do tlačiva LOOK BACK- vyplní dátum 

hlásenia a podpis, a zapíše do zoznamu  LOOK BACK  

 v prípade použitia krvného prípravku u pacienta, hlásenie 

ošetrujúcemu lekárovi na klinickom odd. až po potvrdení 

pozitivity konfirmačným testom 

 za vypísanie žiadosti o konfirmačný test  pri HIV Ag/Ab Combo, 

HbsAg Q II, anti -HBc II a anti- HCV reaktivite (použije na to 

vopred určené tlačivo) 
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●    za vypísanie žiadosti o konfirmačný test pri pozitivite/ reaktivite 

na syfilis TP 

 odoslanie vzoriek na konfirmačné testy – dátum odoslania musí 

byť zaznačený v karte darcu  

 za zapísanie  výsledkov konfirmačných testov do tlačiva LOOK 

BACK 

 odovzdanie kópie  výsledku virologických markerov z HbsAg, 

anti HCV, HIV Ag/Ab, anti- HBc a sysilisu  konfirmačných testov  

lekároví poverenému riešením reaktívnych virologických testov, 

alebo lekárovi, ktorý ho v daný deň zastupuje. 

4. Darca je vyradený z registra aktívnych darcov : 

o TRVALO   

Ak je výsledok konfirmačných testov pozitívny, darca je odoslaný na 

infektologické oddelenie NsP. 

o DOČASNE  

Ak je výsledok konfirmačných testov negatívny darca je sledovaný  počas 1 

roka. 

SPP6 
Údržba: 

 

Denne: 

Ø     denná hygienická údržba  

Ø      interná kontrola analýz diagnostík na jednotlivých prístrojoch 

Ø      zálohovanie dát z analyzátorov 

Ročne: 

Ø     servis a validácia jednotlivých prístrojov a zariadení  

Ø      v prípade potreby vymeniť súčiastky. 

Podľa potreby: 

     Ø  údržba prístrojov 

SPP7 
Kontrola: 

 

Revízia dňa:……………………….…. 

Prolongácia do :……………………… 

navrhol:…………. 

schválil:………….. 

 



 
 
 

 
Svet zdravia, a.s.  

Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01  Bratislava 
Office: Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice 

Š t a n d a r d n ý  p r a c o v n ý  p o s t u p  

Odosielanie vzoriek na konfirmačné 
vyšetrenia 

Revízia č.: 0 

Platné od: 01.01.2014 

ŠPP SZ/HTO/29  Strana 1 z 2 

 

UPOZORNENIE: 
 (1) Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba v súlade 

s procesným štandardom 1.SMK.RD Riadenie dokumentácie. Po vytlačení dokumentu zo siete ide o neriadenú kópiu. 
(2) Akákoľvek distribúcia tohto dokumentu mimo organizácie, ktorá nie je distribúciou podľa bodu (1), sa považuje za únik informácií 

a porušenie povinnosti mlčanlivosti vyplývajúcej zo Zákonníka práce, ktoré bude kvalifikované ako závažné porušenie pracovnej disciplíny. 

 

Charakteristika štandardu: 
 

Štandardný pracovný postup 

Cieľ: 
 

Dosiahnuť požadovanú kvalitu transfúznych prípravkov 

Skupina starostlivosti: 
 

Spracovanie transfúznych prípravkov 

Dátum kontroly: (najmenej 1xza rok, priebežne, nepravidelne) 

 

SPP1 
Definícia: 

Konfirmačné vyšetrenie slúži na potvrdenie, alebo vylúčenie reaktivity vzorky, 

vyšetrenej na HTO primárnym testom.                             

Na základe žiadosti na konfirmačné vyšetrenie, je potrebné vzorky vyhľadať, 

zabaliť a odoslať do príslušného NRC. 

SPP2 
Zodpovednosť: 

 

Za vyplnenie žiadostí na konfirmačné vyšetrenie zodpovedá lekár, ktorý túto 

žiadosť doručí pracovníčke expedície. Na základe prijatia žiadosti pracovníčka je 

povinná vyhľadať identickú vzorku, zabaliť a zabezpečiť doručenie vzorky 

s dokumentáciou do príslušného Národného referenčného centra. Zoznam 

Národných referenčných centier je v prílohe. 

SPP3 
Obmedzenia: 

 

Pracovníčka expedície nesmie poslať vzorku, ktorá sa nezhoduje s údajmi na 

žiadosti na konfirmačné vyšetrenie, prípadne žiadosť bez vzorky. 

Balíček musí obsahovať vzorku + žiadosť na konfirmačné vyšetrenie na 

predpísanom tlačive ! 

SPP4 
Špecifikácie: 

Všetky vzorky odosielané na konfirmačné vyšetrenie boli  vyšetrené na úseku 
virológie.  Boli vyhodnotené ako reaktívne, preto je potrebné s nimi zaobchádzať  
ako s potenciálne infekčnými vzorkami. 

SPP5 Pomôcky: Žiadosť na konfirmačné vyšetrenie, vzorka evidenčný záznamník odosielania 

vzoriek na konfirmačné vyšetrenia, krabica, papierová vata, baliaci papier, lepiaca 

páska 

SPP6 
Pracovný postup: 

 

 

1. Pracovníčka poverená prácou v expedícii prevezme od zdrav. laborantky   

z úseku virológie reaktívnu vzorku, zhodnú s údajmi na žiadosti  na 

konfirmačné vyšetrenie 

2. Táto vzorka je v zmrazenom stave, resp. odobratá do K2EDTA /podľa 

druhu vyšetrenia/, pracovníčka ju zabalí do papierovej vaty tak, aby 
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nedošlo k vytečeniu alebo znehodnoteniu vzorky, spolu so žiadosťou 

3. balíček zabalí do baliaceho papiera, označí adresáta a odosielateľa 

4. zabezpečí odoslanie  

5. všetky žiadosti na konfirmačné vyšetrenie sa vypĺňajú podľa predtlače 

/predpísané tlačivo/. Tlačivo vypĺňa lekár na úseku výroby TL. Údaje 

musia byť úplné a pravdivé. 

 

 
Zoznam 
Národných 
referenčných 
centier: 

HCV:  VVZ SZU                                         

  Oddelenie virológie ,NRC pre VH                                              

  Limbová 14, 833 03 Bratislava 

HIV:  VVZ SZU 

  Oddelenie virológie, NRC pre HIV/AIDS 

  Limbová 12, 833 03 Bratislava 

HBsAg: VVZ SZU                                         

  Oddelenie virológie, NRC pre VH                                              

  Limbová 14, 833 03 Bratislava 

HBc:           VVZ SZU                                         

  Oddelenie virológie, NRC pre VH                                              

  Limbová 14, 833 03 Bratislava 

Syfilis: NRC pre syfilis 

  Senný trh 4       

                       040 01 Košice 

SPP7 
Kontrola: 
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Charakteristika štandardu: 
 

Štandardný pracovný postup 

Cieľ: 
 

Skvalitnenie práce na úseku darcovstva krvi a výrobe krvných prípravkov 
 

Skupina starostlivosti: 
 

Spracovanie transfúznych prípravkov 

Dátum kontroly: (najmenej 1xza rok, priebežne, nepravidelne) 
 

 

SPP1 
Definícia: 

Informačný systém HEMO slúži na skvalitnenie práce na úseku darcovstva krvi 

a výrobe krvných prípravkov. Každý pracovník pracujúci v tomto informačnom 

systéme má pridelené svoje heslo, pod ktorým sa prihlasuje do systému a má 

vyhradené právomoci. 

SPP2 
Práca 

s informačným 

systémom   

H E M O 

 

Zadávanie darcov pred odberom 

1. Otvoriť program HEMO dvojklikom 
2. Vybrať Evidencia  
3. Zaevidovanie pred odberom – darci na odber 
4. Dátum OK 
5. Heslo OK 
6. Nový darca OK 
7. Zadaj prvých šesť čísel rodného čísla, ak je to opakovaný darca, vyber  

podľa mena /môže  byť viac darcov narodených v ten istý deň/, ak je 
to prvodarca zadaj celé rodné číslo, poisťovňu, meno a priezvisko, 
bydlisko, pracovisko, číslo telefónu. 

8. Zadaj určenie odberu /jednovak CK, dvojvak REM+ČZM.../ 
9. Potvrď číslo odberu 
10. Tlač predodberových štítkov 

 

SPP3 
Vyšetrenie darcu: 

 

 
1. Otvoriť program HEMO dvojklikom 
2. Vybrať Vyšetrovňa 
3. Darci pred odberom - darci na odber OK 

4. Dátum OK 

5. Heslo OK 

6. Zadaj krvný tlak, pulz, hmotnosť darcu , skontroluj krvný obraz OK 

7. Vyber darca k odberu ak je vyšetrený a vyhovuje podmienkam 

darcovstva krvi, alebo nepripustený k odberu, ak darca nevyhovuje 

podmienkam darcovstva krvi   
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SPP4 
Výroba krvných 
prípravkov: 

 

1. Otvoriť program HEMO dvojklikom 

2. Vybrať Výroba 

3. Zaevidovanie odberov 

4. Naskenuj predodberový štítok, naskenuj čiarový kód použitej šarže 

a zadaj kto odoberal,  na váhe číslo, dĺžka trvania odberu,  čas 

ukončenia odberu, množstvo odobranej krvi, OK 

5. Zadaj centrifugácia a vyber číslo centrifugácie, pracovníka, ktorý 

centrifugoval, pracovníka, ktorý optipresoval a pracovníka, ktorý 

kompletoval. OK. 

6. Zadaj číslo optipresu , hmotnosť brutto EM a ČZP. 

7. Po zaevidovaní odberov stlač tlačítko Uložiť. 

8. Zmrazovanie – vyber jednotky ČZM, ktoré sa budú zmrazovať, vyber 

pracovníka, ktorý dáva zmrazovať a ktorý vybral zo zmrazovania, 

nastav čas a teplotu. 

9. Vybrať prehľad a vytlačiť prehľad dennej výroby. 

 

SPP5 Imunohema- 

tológia 

 

 

1. Otvoriť program HEMO dvojklikom. 

2. Vybrať Imunohematológia 

3. Zápis overenej krvnej skupiny pri prvodarcoch vyber vyšetrenú krvnú 

skupinu, potvrď enterom 

4. Zápis nepravidelných protilátok – vyber darcom, ktorým sa vyšetrovali 

nepravidelné protilátky zapíš výsledok, darcom, ktorým sa 

nepravidelné protilátky nevyšetrovali zapíš nebude sa vyšetrovať. OK 

5. Zápis fenotypu ER – vyber darcov, ktorým sa vyšetroval fenotyp ER 

napr. K, E, C, ..., dvojklikom otvor číslo odberu a označ vyšetrený 

výsledok + alebo -. Potvrď OK. 

 

SPP6 
Predpísané 

testy: 

 

1. Otvoriť program HEMO dvojklikom 

2. Vybrať Predpísané testy dvojklikom 

3. Zápis predpísaných testov 

4. Dátum vyšetrenia OK 

5. Heslo pracovníka OK 

6. Čas spracovania vzoriek 

7. Platnosť metodík OK 

8. Vybrať z tabuľky, ktorým odberom sa budú zapisovať výsledky OK 

9. Chcete zapísať výsledky testov  -označiť negatívne, prípadne nebude 

sa vyšetrovať /v prípade napr. malého množstva pri kolapse darcu/ 

a kliknúť na vyplniť     

10. Postupne zadať výsledky testov na HBsAg, anti HIV, anti HCV, CORE, 
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TPHA, RPR. 

11. Potvrdiť tlačítkom OK 

12. V prípade pozitivity dvojklikom otvoriť danú metodiku v riadku 

prislúchajúcom číslu odberu a označiť reaktívny alebo Gray zone. 

13. Potvrdiť tlačítkom OK. Po zopakovaní  pozitívneho testu v dvojici 

zapíš výsledky opakovaných testov: 

- Servis 

- Karta odberu zadaj odberové číslo a potvrď OK 

- Vyber výsledky OK, klikni pravým tlačítkom na myši a vyber detailný 

prehľad zápisu 

- Ľavým tlačítkom na myši označ zapisovanú metodiku a pravým 

tlačítkom vyber zápis výsledkov pre opakované vyšetrenie. 

- Zapíš 1.opakovaný výsledok metodiky napr. reaktívny po opakovanom 

vyšetrení a zopakuj postup ešte raz 

- Ľavým tlačítkom na myši označ zapisovanú metodiku a pravým 

tlačítkom vyber zhodnotenie opakovaného vyšetrenia. 

- Zapíš zhodnotený výsledok opakovaného vyšetrenia napr. opakovane 

reaktívny alebo negat. 

- Potvrď tlačítkom OK a laboratórny systém HEMO automaticky označí 

daný odber za neprepustený. 

14. Zápis výsledkov ALT 

15. Over platnosť metodiky. OK. 

16. Manuálne zadaj číslo odberu a hodnotu ALT u každého darcu, v 

prípade elektronického zápisu hodnoty ALT zadaj import výsledkov 

ALT.        

Uložiť. 

 

SPP7 
Prepúšťanie 

krvných 

prípravkov:         

1. Otvoriť program HEMO dvojklikom 

2. Vybrať Prepúšťanie – odberov 

3. Dátum prepúšťania OK 

4. Heslo pracovníka OK 

5. Z tabuľky vybrať odbery, ktoré sa budú prepúšťať 

6. Skontrolovať zapísané výsledky a potvrdiť OK 

7. Vybrať Štítkovanie 

8. Naskenovať predodberový štítok nalepený na krvnom prípravku 

a prilepiť na krvný prípravok štítok definitívny. 

9.  Vybrať Prepúšťanie – prípravkov 

10. Dátum prepúšťania OK 

11. Heslo pracovníka OK 

12. Z tabuľky vybrať prípravky, ktoré sa budú prepúšťať a potvrdiť OK 

13. Vybrať Prehľad a vytlačiť zoznam prepustených krvných prípravkov, aj 

zoznam neprepustených krvných prípravkov. 
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SPP8 
Záverovanie 

darcovských kariet:  

1. Otvoriť program HEMO dvojklikom 

2. Vybrať Evidencia – prehľad – darci na odber 

3. Dátum – vybrať, dátum, z ktorého chcete záverovať karty darcov. OK 

4. Heslo pracovníka 

5. Zazáverovať, OK, zazáverujú sa všetky štandardné odbery. 

6. Pri neštandardnom odbere dvojklikom otvoriť číslo odberu, vybrať 

nález a označiť príčinu nálezu, napr. zvýšená hodnota ALT,  reaktívny 

výsledok anit HIV, anti HCV, HBsAg, prípadne kolaps darcu. Preradiť 

darcu do registra dočasne vyradených darcov a nastaviť čas na 

najbližší možný odber. 

 

SPP9 
Znehodnocovanie 

nepoužitých štítkov 

 

Nepoužité predodberové štítky, ak darca nevyhovoval podmienkam 

darcovstva krvi likviduje lekár vo vyšetrovni preškrtnutím predodberových 

štítkov fixkou a nepripustí darcu k odberu. Definitívne štítky na krvné 

prípravky, ktoré neboli prepustené / zvýšená hodnota ALT, reaktívne 

predpísané testy atď./  likviduje lekár po prepustení krvných prípravkov. 

SPP10 
Prepúšťanie 

transfúznych liekov 

z karanténneho 

stavu: 

1. Otvoriť program HEMO dvojklikom 

2. Vybrať Karanténna plazma 

3. Vybrať Preraďovací protokol 

4. Heslo pracovníka OK 

5. Z tabuľky vybrať plazmy, ktoré sa budú preradzovať /t.j. plazmy, ktoré 

majú vyšetrenia po 180 dňoch/ 

6. Potvrdiť OK 

7. Vytlačiť Preraďovací  protokol 

 

SPP11 
Núdzový postup 

v prípade zlyhania 

informačného 

systému HEM: 

 

 

V prípade zlyhania, alebo spadnutia informačného systému HEMO 

pokračovať v práci, a urýchlene kontaktovať zodpovedného technika, 

ktorý je za informačný systém HEMO zodpovedný a má prístup do 

informačného systému na diaľku. Po opravení počítačového systému 

zadať všetky vykonané vyšetrenia a výsledky testov ako je uvedené 

SPP12 
Kontrola: 

 

Revízia dňa:……………………….…. 

Prolongácia do :……………………… 

navrhol:…………. 

schválil:………….. 
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Charakteristika štandardu: 
 

Štandardný pracovný postup 

Cieľ: 
 

Skvalitnenie práce na úseku darcovstva krvi a výrobe krvných prípravkov 
 

Skupina starostlivosti: 
 

Spracovanie transfúznych prípravkov 

Dátum kontroly: (najmenej 1xza rok, priebežne, nepravidelne) 
 

 

SPP1 
Definícia: 

Gélový systém je založený na stĺpcovej aglutinácií v gélovej substancii. Tento 

test sa používa k detekcii a identifikácii nepravidelných protilátok proti 

erytrocytom, test kompatibility a pre priamy antiglobulínový test. Kombinuje 

princípy aglutinácie a gélovej filtrácie. 

Gél Coombs Anti – IgG, C3d /AGH/ 

SPP2 
Princíp testu: 

 

 

Špeciálne konštruovaná mikroskúmavka je naplnená gélom, ktorý obsahuje 

diagnostikum antiglobulinum humanum /AGH/ sa centrifuguje a výsledná 

reakcia sa odčíta. 

Vyšetrované sérum alebo suspenzia erytrocytov sa kvapnú do jamky 

mikroskúmavky a centrifugujú sa po inkubácii alebo bez inkubácie v závislosti 

na type testu. Neaglutinované erytrocyty sedimentujú na dno mikroskúmavky, 

zatiaľ čo aglutináty sa podľa ich veľkostí zachytia v stĺpci gélu. Umiestnenie 

aglutinátov v géle určuje silu reakcie. Schopnosť gélu oddeliť erytrocyty od 

séra vylučuje potrebu premývania, ktoré je nevyhnutné pri klasickom 

skúmavkovom nepriamom /Coombsovom/ teste. 

SPP3 
Krvná vzorka: 

 

 
Pre optimálne výsledky ba malo byť určenie vykonané s čerstvo odobratou 

vzorkou, alebo v súlade so zaužívanými laboratórnymi metódami pre kritéria 

prijatia vzorky. Prednosť sa dáva krvným vzorkám odobratým do citrátu, EDTA, 

alebo CPDA koagulantu. Môžu byť použité aj vzorky odobraté do skúmavok 

/bez koagulantu./ V prípade, že je potrebné použiť sérum namiesto plazmy, 

sérum musí byť dobre vyčistené centrifugáciou na 1500 g  10 minút, aby 

zvyšky fibrínu nespôsobili falošné výsledky. 

SPP4 
Charakteristika: 

 

Výrobok je určený len pre odborné diagnostické použite in vitro. 
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Mikroskúmavky kariet „Coombs“ anti IgG-C3d /AGH/ obsahujú gél 

s polyšpecifickým AGH. Polyšpecifiské antiglobulínové diagnostikum  sa 

pripravuje  zo séra kôz, ktoré boli hyperimunizované ľudským IgG pre prípravu 

globulínu proti ľudskému IgG. 

Diagnostikum je konzervované azidom sodným v koncentrácií nižšej ako 0,1%. 

Karty sa uchovávajú pri laboratórnej teplote +15 až +25 st. C. Nepoužívať po 

uplynutí expirácie, ktorá je vyznačená na obale. 

SPP5 Reagencie: 

 

 

Karty s mikroskúmavkami 

Diluent Liss – modifikovaný roztok s nízkou iónovou silou pre prípravu 

suspenzie erytrocytov pri antiglobulínových testoch 

Diagnostické krvinky – erytrocyty k priamemu použitiu pre detekciu 

a identifikáciu nepravidelných protilátok proti erytrocytom. 

SPP6 
Pomôcky: 

 

 

Centrifúga 

Inkubátor 

Pipety 

Špičky na pipety 

Pracovná plocha 

Skúmavky 

 

SPP7 Príprava 0,8% 

suspenzie 

erytrocytov: 

 

0,8% suspenziu erytrocytov pripravte bezprostredne pred použitím. Týka sa 

erytrocytov, ktoré nie sú pripravené k priamemu použitiu, teda erytrocytov 

vyšetrovaného pacienta pre urobenie priameho antiglobulínového testu alebo 

autokontroly, a erytrocytov darcu krvi pre vykonanie skúšky kompatibility 

nepriamym antiglobulínovým testom. 

 Do skúmavky dať 1 ml roztoku diluentu Liss 

 Pridať 10 μl sedimentu erytrocytov 3 x prepraných v izotonickom 

roztoku chloridu sodného /0,9% NaCl/ 

 Ľahko pretrepať, suspenzia erytrocytov je stabilná po dobu jedného 

týždňa pri 4 st. C. 

SPP8  

Pracovné postupy 

 

Pred použitím nechajte všetky reagencie pri izbovej teplote, aby sa mohli 

stabilizovať. 

Nepoužívajte karty s vysušeným gélom, bublinami, alebo s poškodenými 
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izolačnými prúžkami. 

 

SPP9 
Priamy 

antiglobulínový test 

PAT 

 

1. Označte príslušné mikroskúmavky karty „ Liss/Coombs“ menom alebo 

číslom pacienta alebo darcu. 

2. Pipetujte 50 μl suspenzie erytrocytov do príslušných mikroskúmaviek. 

3. Centrifugujte kartu 10 minút v centrifúge 

4. Odčítajte 

SPP10 
Screening protilátok 

 

1. Označte príslušné mikroskúmavky karty „ Liss/Coombs“ menom alebo 

číslom pacienta alebo darcu. 

2. Pipetujte 50 μl suspenzie diagnostických erytrocytov do príslušných 

mikroskúmaviek. 

3. Pridajte 25 μl vyšetrovanej plazmy alebo séra pacienta alebo darcu do 

každej mikroskúmavky 

4. Inkubujte kartu 15 minút pri 37 st. C v inkubátore 

5. Centrifugujte kartu 10 minút v centrifúge 

6. Odčítajte 

 

SPP11 
Skúška 

kompatibility: 

 

 

1. Označte príslušné mikroskúmavky karty „ Liss/Coombs“ menom alebo 

číslom pacienta alebo darcu. 

2. Pipetujte 50 μl suspenzie erytrocytov  darcu do príslušných 

mikroskúmaviek. 

3. Pre autokontrolu pipetujte 50 μl pacientových erytrocytov do 

príslušnej mikroskúmavky 

4. Pridajte 25 μl vyšetrovanej plazmy alebo séra pacienta  do každej 

mikroskúmavky 

5. Inkubujte kartu 15 minút pri 37 st. C v inkubátore 

6. Centrifugujte kartu 10 minút v centrifúge 

7. Odčítajte 

 

SPP12 
Gél Neutral 

Princíp testu: 

 

 

Tento test sa používa k detekcii a identifikácii nepravidelných protilátok proti 

erytrocytom, pre test kompatibility  v enzymatickom prostredí a pre určovanie 

aglutinínov ABO systému. Kombinuje princípy aglutinácie a gélovej filtrácie. 

Špeciálne konštruovaná mikroskúmavka naplnená neutrálnym gélom sa 

centrifuguje a výsledná reakcia sa odčíta. 

Vyšetrované sérum alebo suspenzia erytrocytov sa kvapnú do jamky 

mikroskúmavky a centrifugujú sa po inkubácii alebo bez inkubácie s enzýmom 

v závislosti na type testu. Neaglutinované erytrocyty sedimentujú na dno 

mikroskúmavky, zatiaľ čo aglutináty sa podľa ich veľkostí zachytia v stĺpci gélu. 
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Umiestnenie aglutinátov v géle určuje silu reakcie. 

 

SPP13 
Krvná vzorka: 

 

 

Pre optimálne výsledky ba malo byť určenie vykonané s čerstvo odobratou 

vzorkou, alebo v súlade so zaužívanými laboratórnymi metódami pre kritéria 

prijatia vzorky. Prednosť sa dáva krvným vzorkám odobratým do citrátu, EDTA, 

alebo CPDA koagulantu. Môžu byť použité aj vzorky odobraté do skúmavok 

/bez koagulantu./ V prípade, že je potrebné použiť sérum namiesto plazmy, 

sérum musí byť dobre vyčistené centrifugáciou na 1500 g  10 minút, aby 

zvyšky fibrínu nespôsobili falošné výsledky. 

 

SPP14 
Charakteristika: 

 

 

Výrobok je určený len pre odborné diagnostické použite in vitro. 

Mikroskúmavky kariet „Neutrál“ obsahujú neutrálny gél 

Diagnostikum je konzervované azidom sodným v koncentrácií nižšej ako 0,1%. 

Karty sa uchovávajú pri laboratórnej teplote +15 až +25 st. C. Nepoužívať po 

uplynutí expirácie, ktorá je vyznačená na obale. 

 

SPP15 
Reagencie: 

 

 

Karty s mikroskúmavkami Neutral 

 

Diluent Liss – modifikovaný roztok s nízkou iónovou silou pre prípravu 

suspenzie erytrocytov pri antiglobulínových testoch 

 

Diagnostické krvinky – erytrocyty k priamemu použitiu pre detekciu 

a identifikáciu nepravidelných protilátok proti erytrocytom 

 

Bromelín 

 

SPP16 
Pomôcky: 

 

 

Centrifúga 

Inkubátor 

Pipety 

Špičky na pipety 

Pracovná plocha 

Skúmavky 

 

Príprava 0,8% suspenzie erytrocytov: 

0,8% suspenziu erytrocytov pripravte bezprostredne pred použitím. Týka sa 

erytrocytov, ktoré nie sú pripravené k priamemu použitiu, teda erytrocytov 

vyšetrovaného pacienta pre urobenie priameho antiglobulínového testu alebo 
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autokontroly, a erytrocytov darcu krvi pre vykonanie skúšky kompatibility 

nepriamym antiglobulínovým testom. 

 Do skúmavky dať 1 ml roztoku diluentu Liss 

 Pridať 10 μl sedimentu erytrocytov 3 x prepraných v izotonickom 

roztoku chloridu sodného /0,9% NaCl/ 

 Ľahko pretrepať, suspenzia erytrocytov je stabilná po dobu jedného 

týždňa pri 4 st. C. 

 

SPP17 
Pracovné postupy 

Pred použitím nechajte všetky reagencie pri izbovej teplote, aby sa mohli 

stabilizovať. 

Nepoužívajte karty s vysušeným gélom, bublinami, alebo s poškodenými 

izolačnými prúžkami. 

 

Screening protilátok 

1. Označte príslušné mikroskúmavky karty „ Neutrál“ menom alebo 

číslom pacienta alebo darcu. 

2. Pipetujte 50 μl suspenzie diagnostických erytrocytov do príslušných 

mikroskúmaviek. 

3. Pridajte 25 μl vyšetrovanej plazmy alebo séra pacienta alebo darcu do 

každej mikroskúmavky 

4. Pridajte  25 μl enzýmu Bromelín 

5. Inkubujte kartu 15 minút pri 37 st. C v inkubátore 

6. Centrifugujte kartu 10 minút v centrifúge 

7. Odčítajte 

 

Skúška kompatibility: 

1. Označte príslušné mikroskúmavky karty „ Neutrál“ menom alebo 

číslom pacienta alebo darcu. 

2. Pipetujte 50 μl suspenzie erytrocytov  darcu do príslušných 

mikroskúmaviek. 

3. Pre autokontrolu pipetujte 50 μl pacientových erytrocytov do 

príslušnej mikroskúmavky 

4. Pridajte 25 μl vyšetrovanej plazmy alebo séra pacienta  do každej 

mikroskúmavky 

5. Pridajte  25 μl enzýmu Bromelín 

6. Inkubujte kartu 15 minút pri 37 st. C v inkubátore 

7. Centrifugujte kartu 10 minút v centrifúge 

8. Odčítajte 

 

Výsledky a hodnotenie: 

 Prítomnosť aglutinácie /na povrchu gélu alebo rozptýlená v géle/, 

alebo hemolýza, znamenajú pozitívny výsledok, ktorý indikuje, že 
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vyšetrovaná vzorka obsahuje jednu alebo viac protilátok 

odpovedajúcu antigémon prítomných na diagnostických alebo 

darcovských erytrocytoch 

 Kompaktný sediment erytrocytov na dne mikroskúmavky alebo 

chýbanie hemolýzy znamená negatívny výsledok. Vyšetrovaná vzorka 

neobsahuje žiadnu protilátku, odpovedajúcu antigénom prítomných 

na diagnostických alebo darcovských erytrocytoch. 

 

SPP18 
Kontrola: 

 

Revízia dňa:……………………….…. 

Prolongácia do :……………………… 

navrhol:…………. 

schválil:………….. 
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Charakteristika štandardu: 
 

Štandardný pracovný postup 

Cieľ: 
 

Dosiahnuť požadovanú kvalitu transfúznych prípravkov 

Skupina starostlivosti: 
 

Laboratórne vyšetrenia 

Dátum kontroly: (najmenej 1xza rok, priebežne, nepravidelne) 

 

SPP1 
Definícia: 

Preberanie vzoriek biologického materiálu sa realizuje v priestoroch HTO 

jednotlivo, alebo v skupinách zdravotnou laborantkou, následne po overení 

údajov na vzorke a na sprievodnom lístku sa materiál označí poradovým číslom 

a rozdistribuuje na jednotlivé pracoviská, kde sa údaje zadajú do laboratórneho 

informačného systému. Následne sa materiál podľa potreby spracováva 

a analyzuje. Výsledky analýzy sú buď automaticky načítané, alebo zadané ručne 

podľa druhu analýzy. 

SPP2 
Zodpovednosť: 

 

Za preberanie, roztriedenie, označenie, zadanie údajov do informačného 

systému, za správnosť prevedenia analýzy, validáciu, tlač a distribúciu výsledkov 

vzoriek sú zodpovedné zdravotné laborantky. Za vyhodnotenie a validáciu 

výsledkov získaných meraním krvných vzoriek, kde je to určené zodpovedá lekár. 

SPP3 
Špecifikácie: 

 

Vzorky krvi musia byť odobraté do vhodného odberového materiálu, musí byť 

zhoda medzi údajmi na skúmavke a sprievodnom lístku. Pri zistení nezhody je 

žiadaná nová vzorka a sprievodný lístok. 

SPP4 
Pomôcky: 

PC zostavy, laboratórny informačný systém – LIS, prístroje podľa druhu 
vyšetrenia, vzorky krvi 

SPP5 Pracovný postup: 

 

Preberanie vzoriek 

1. Vzorky z oddelenia spolu s papierovou žiadankou na vyšetrenie prináša 
sanitár, asistent alebo sestra  

2. Pracovníčka preberajúca materiál skontroluje správnosť vyplnenia 
žiadanky a tiež správnosť označenia vzorky  

3. Žiadanka musí obsahovať rodné číslo pacienta ak sa jedná o 
novorodenca, tak aj rodné číslo matky, priezvisko a meno pacienta, 
trojmiestnu diagnózu, názov oddelenia, kód poskytovateľa, čas a dátum 
odberu, pečiatka ordinujúceho lekára a jeho podpis  

4. Na vzorke musí skontrolovať príslušný štítok, ktorý obsahuje meno a 
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priezvisko pacienta, rok narodenia, názov oddelenia, dátum odberu  
5. Ak sa jedná o statimové vyšetrenie, preberajúca pracovníčka HTO zapíše 

na žiadanku čas príjmu vzorky a doručí ju do imunohematologického 
laboratória  

6. V prípade nedostatočného označenia vzorky, alebo vyplnenia žiadanky, 
pracovníčka zapíše nezhodu do zošita nezhôd a vzorku aj so žiadankou 
vráti na príslušné oddelenie, kde musí dôjsť k náprave.  

Práca s laboratórnym informačným systémom Prosoft  

I. Prijatie elektronickej žiadanky, zápis výsledkov a potvrdenie žiadanky 

1. Otvoriť program (NIS) dvojklikom  
2. Zapísať prihlasovacie meno a prihlasovacie heslo a potvrdiť na áno  
3. Vybrať nákladové stredisko – oddelenie hematológie a transfúziológie a 

potvrdiť OK  
4. Kliknúť kolónku na prijatie a vybrať žiadanku pacienta a potvrdiť buď F11, 

alebo kliknúť na červený trojuholník  
5. Kliknúť kolónku prijaté a zobrazí sa elektronická žiadanka pacienta  
6. Do prázdnej kolónky hodnota v žiadanke zapísať vyšetrené hodnoty  
7. Kliknúť v spodnej časti najprv na disketu, potom na zelenú lupu, potom 

Lab.k.všetko, zápis a nakoniec kliknúť na červenú kvačku, čím potvrdíme 
žiadanku a tá je automaticky presunutá do kolónky potvrdené.  

8. Výsledok je po potvrdený sprístupnený pre všetky oddelenia v 
nemocničnom zariadení, ktoré sú pripojené k laboratórnemu 
informačnému systému 

II. Vytvorenie žiadanky na vyšetrenie požadovaných parametrov v informačnom 
laboratórnom systéme podľa doručenej papierovej žiadanky z oddelenia 

1. Otvoriť program (NIS) dvojklikom  
2. Zapísať prihlasovacie meno a prihlasovacie heslo a potvrdiť na áno  
3. Vybrať nákladové stredisko – oddelenie hematológie a transfúziológie a 

potvrdiť OK  
4. Kliknúť F2  
5. Zadať rodné číslo, priezvisko, meno, poisťovňu, odberateľa, diagnózu a 

potvrdiť klikom na modrý trojuholník v ľavej, hornej časti lišty  
6. V kolónke Variant zadať vyšetrenie podľa príslušných pridelených kódov 

ku jednotlivým vyšetreniam.  

Práca s laboratórnym informačným systémom LCS 

I. Prijatie elektronickej žiadanky, zápis výsledkov a potvrdenie žiadanky 

1. Otvoriť program LCS dvojklikom  
2. Zapísať prihlasovacie meno a prihlasovacie heslo a potvrdiť   
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3. Vybrať Zoznam pracovísk, vyber pracovisko, v ktorom budeš pracovať  
4. Stlač „E“, označ žiadanku, ktorú chceš prijať a zadaj jej poradové číslo 
5. Prenes výsledky analýzy, alebo manuálne zadaj výsledok požadovaného 

vyšetrenia 
6. Validuj výsledok potvrdením 
7. Stlač tlač výsledkov.  
8. Výsledok je vytlačený a sprístupnený pre všetky oddelenia v 

nemocničnom zariadení, ktoré sú pripojené k laboratórnemu 
informačnému systému 

II. Vytvorenie žiadanky na vyšetrenie požadovaných parametrov v informačnom 
laboratórnom systéme podľa doručenej papierovej žiadanky z oddelenia 

1. Otvoriť program LCS dvojklikom  
2. Zapísať prihlasovacie meno a prihlasovacie heslo a potvrdiť   
3. Vybrať Zoznam pracovísk, vyber pracovisko, v ktorom budeš pracovať  
4. Stlač Príjem novej žiadanky, skontroluj, prípadne zadaj poradové číslo 
5. Zadaj rodné číslo, skontroluj, prípadne zadaj zdravotnú poisťovňu, zadaj 

diagnózu, žiadajúce oddelenie a potvrď. 
6. Prenes výsledky analýzy, alebo manuálne zadaj výsledok požadovaného 

vyšetrenia 
7. Validuj výsledok potvrdením 
8. Stlač tlač výsledkov.  
9. Výsledok je vytlačený a sprístupnený pre všetky oddelenia v 

nemocničnom zariadení, ktoré sú pripojené k laboratórnemu 
informačnému systému 

SPP6 
Údržba: 

 

Denne: 

Ø     denná hygienická údržba  

Ø     interná kontrola analýz diagnostík na jednotlivých prístrojoch 

Ø     zálohovanie dát z analyzátorov 

 

Ročne: 

Ø     servis a validácia jednotlivých prístrojov a zariadení  

Ø     v prípade potreby vymeniť súčiastky. 

 

Podľa potreby: 

     Ø  údržba prístrojov 

SPP7 
Kontrola: 

Revízia dňa:……………………….…. 
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Charakteristika štandardu: 
 

Štandardný pracovný postup 

Cieľ: 
 

Dosiahnuť požadovanú kvalitu laboratórnych vyšetrení 

Skupina starostlivosti: 
 

Laboratórne vyšetrenia 

Dátum kontroly: (najmenej 1xza rok, priebežne, nepravidelne) 

 

SPP1 
Definícia: 

Množstvo protilátok v sére sa vyšetruje pomocou titrácie séra. Titrácia znamená 

vyšetrovanie aglutinačnej účinnosti séra pri jeho postupnom zrieďovaní 0,9 % 

roztokom NaCl  geometrickým radom. Výška titra protilátky charakterizuje jej 

účinnosť.  

SPP2 
Zodpovednosť: 

 

Za správne vykonanie vyšetrenia zodpovedá zdravotný laborant. 

Za správne hodnotenie zodpovedá lekár.  

SPP3 
Špecifikácie: 

 

Podľa typu protilátky sa sleduje titer protilátky v prostredí, v akom bola zachytená 

pri 37°C v termostate, alebo pri 4°C v chladničke. Titer protilátky je stupeň riedenia 

séra /1:2, 1:4, 1:8, 1:16 atď./, ktorý ešte dáva pozitívnu makro alebo mikroskopickú 

reakciu s erytrocytmi nesúcimi zodpovedajúci antigén. 

SPP4 
Pomôcky: 

 

 

 

 

 

Reagencie: 

1. aglutinačné skúmavky 

2. stojan na skúmavky 

3. pipety 

4. mikroskop 

5. termostat /37°C/ 

6. chladnička /4°C/ 

7. laboratórna centrifúga. 

 

1. 0,9 % roztok NaCl 

2. vhodne zvolené typové erytrocyty 



 
 
 

 
Svet zdravia, a.s.  

Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01  Bratislava 
Office: Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice 

Š t a n d a r d n ý  p r a c o v n ý  p o s t u p  

Chladové a tepelné protilátky 

Revízia č.: 1 

Platné od: 01.11.2014 

ŠPP SZ/HTO/33 Strana 2 z 3 

 

UPOZORNENIE: 
 (1) Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba v súlade 

s procesným štandardom 1.SMK.RD Riadenie dokumentácie. Po vytlačení dokumentu zo siete ide o neriadenú kópiu. 
(2) Akákoľvek distribúcia tohto dokumentu mimo organizácie, ktorá nie je distribúciou podľa bodu (1), sa považuje za únik informácií 

a porušenie povinnosti mlčanlivosti vyplývajúcej zo Zákonníka práce, ktoré bude kvalifikované ako závažné porušenie pracovnej disciplíny. 

SPP5 Pracovný postup: 

 

 

Chladové protilátky 

1. Označ dva rady skúmaviek číslami od 1 do 12, 

2. od druhej skúmavky pridaj do každej rovnaké množstvo 0,9 % roztoku 

NaCl, 

3.  do prvej a druhej skúmavky pridaj rovnaké množstvo vyšetrovaného 

séra a premiešaj, 

4. od druhej skúmavky titruj do konca titračného radu /obsah poslednej 

skúmavky odložiť do prázdnej skúmavky/, 

5. pridaj ten istý objem vhodne zvolených typových erytrocytov do každej 

skúmavky v prvom rade, 

6. pridaj ten istý objem vlastných erytrocytov trikrát prepraných 

v nadbytku fyziologického roztoku do každej skúmavky v druhom rade, 

7. premiešaj a vlož do chladničky pri 4°C na 24 hodín 

8. odčítaj makro i mikroskopicky 

 

Tepelné protilátky 

1. Označ dva rady skúmaviek číslami od 1 do 12, 

2. od druhej skúmavky pridaj do každej rovnaké množstvo 0,9 % roztoku 

NaCl, 

3.  do prvej a druhej skúmavky pridaj rovnaké množstvo vyšetrovaného 

séra a premiešaj, 

4. od druhej skúmavky titruj do konca titračného radu /obsah poslednej 

skúmavky odložiť do prázdnej skúmavky/, 

5. pridaj ten istý objem vhodne zvolených typových erytrocytov do každej 

skúmavky v prvom rade, 

6. pridaj ten istý objem vlastných erytrocytov trikrát prepraných 

v nadbytku fyziologického roztoku do každej skúmavky v druhom rade, 

7. premiešaj a vlož do termostatu pri 37°C na 24 hodín 

8. odčítaj makro i mikroskopicky 
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SPP6 
Hodnotenie: 

 

 

So stúpajúcim riedením klesá pozitivita reakcie. Výsledný titer je v poslednej 

skúmavke titračného radu, kde je ešte pozitívna aglutinácia. 

p.č.sk. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

titer 2 4 8 16 32 64 128 256 512 1024 2048 4096 8192 16384 

 

 

SPP7 
Kontrola: 
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Charakteristika štandardu: 
 

Štandardný pracovný postup 

Cieľ: 
 

Dosiahnuť požadovanú hygienu 

Skupina starostlivosti: 
 

Laboratórne vyšetrenia 

Dátum kontroly: (najmenej 1xza rok, priebežne, nepravidelne) 
 

SPP1 
Definícia: 

Po dobe použiteľnosti krvných prípravkov sa krvné prípravky ďalej len KP  vyradia 

zo skladu určeného na hemoterapiu a likvidujú sa. V prípade, že dôjde 

k poškodeniu KP v expedícií krvných prípravkov, je potrebné KP zlikvidovať 

a vyradiť zo skladu. V prípade, že sa nedodržia  podmienky skladovania KP ( 

z technických príčin) je  potrebné KP zlikvidovať. 

Skúmavky od darcov krvi, s ktorými bola robená krížna skúška sa likvidujú po 48 

hodinách. 

SPP2 
Zodpovednosť: 

 
 

Zdravotná laborantka/sestra alebo pracovníčka poverená  prácou v expedícii KP 

zodpovedá za kontrolu chladiacich  a mraziacich zariadení  určených na expedíciu 

KP. V prípade, že nie sú v týchto zariadeniach dodržané podmienky skladovania, 

informuje o tom  lekára HTO. Zdravotná laborantka/sestra fyzicky vyberie všetky 

vyradené KP na  miesto určené na likvidáciu biologického materiálu. 

Zdravotná laborantka/sestra  je povinná každý pracovný deň skontrolovať 

exspiračnú dobu KP fyzicky. 

V prípade, že sa na sklade nachádzajú KP po exspirácií, vyradí ich  a odnesie ich na 

miesto určené na likvidáciu KP. 

Denne skontroluje archivované vzorky z krížnych skúšok, skúmavky od darcov krvi 

po 48 hod. je možné zlikvidovať. Zdravotná laborantka/sestra je zodpovedná za 

udržiavanie čistoty a poriadku na pracovisku . 

SPP3 
Špecifikácie: 

Exspiračná doba je vždy vyznačená na definitívnom štítku krvných prípravkov. 

V prípade poškodenia vaku, alebo potriesnenia biologického materiálu je 

potrebné vykonať očistenie a dezinfekciu potriesnenej plochy. 

SPP4 
Pomôcky: 

Krvné prípravky, záznamník likvidácie biologického materiálu 
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SPP5 Pracovný postup: 

 

 

1) Ráno skontroluj  stav skladu KP, exspiračnú dobu KP. 

2) Ak sa zistí pri kontrole  skladu určenom na hemoterapiu krvný prípravok, 

ktorý je po dobe  použiteľnosti, tento vyber zo skladu. 

3) Vyplň príslušnú dokumentáciu 

4) Odnes vyradené KP do miestnosti určenej na likvidáciu KP. 

5) Urob záznam. 

6) Stojany so skúmavkami vydaných krvných prípravkov od darcov krvi po 24 

hodinách odnes na určené miesto. 

7) Segmenty z expedície KP sa po vydaní KP archivujú na  HTO 48 hodín. Po 

48 hodinách je možné ich   zlikvidovať. Segmenty sú uložené v  

 chladničke v krabiciach označených  dátumom  výdaja. 

 

SPP6 
Obmedzenia: 

Krvné prípravky po exspirácií sa nesmú vyskytovať na sklade KP určených na 

expedíciu.  

Skladovanie vzoriek od darcov krvi - musia byť zabezpečené podmienky 

skladovania a dostatočná identifikácia vzoriek. 

SPP7 
Kontrola: 
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Charakteristika štandardu: 
 

Štandardný pracovný postup 

Cieľ: 
 

Dosiahnuť požadovanú kvalitu transfúznych prípravkov 

Skupina starostlivosti: 
 

Spracovanie transfúznych prípravkov 

Dátum kontroly: (najmenej 1xza rok, priebežne, nepravidelne) 

 

SPP1 
Definícia: 

Pohotovostný plán stiahnutia transfúzneho lieku z používania zahŕňa reklamácie a 
sťažnosti týkajúce sa krvných prípravkov sú prijímané písomne od odberateľov 
krvných prípravkov v expedícií HTO, v urgentom prípade telefonicky zápis do  
Hlásenia služby, avšak vždy je nevyhnutné dodatočné písomné oznámenie 
v najkratšom možnom čase. 

Po doručení reklamácie (prebratí reklamácie), prípadne sťažnosti do expedície sú 

všetky zaregistrované do Záznamníka reklamácií a zverené do rúk lekára. Podľa 

dôvodu reklamácie, prípadne sťažnosti rozhodne lekár o overení kontroly kvality 

reklamovaného krvného prípravku na jednotlivých úsekoch HTO.  

V prípade závažných zistení po expedovaní transfúzneho prípravku na oddelenie, 

ev. odberateľovi lekár HTO túto skutočnosť bezodkladne oznámi lekárovi 

príslušného oddelenia ev. odberateľovi  o nevyhnutnosti urgentného stiahnutia 

transfúzneho prípravku z používania. Túto skutočnosť zaznamená v Záznamníku 

reklamácií a aj v písomnej forme doručí odberateľom. 

Závažné nežiaduce udalosti sa podľa Vyhlášky MZ SR č. 333/2005 oznámia 

písomne ŠÚKL. 

SPP2 
Zodpovednosť: 

 

Za prevzatie a zaregistrovanie reklamácie, sťažností ohľadom krvných prípravkov 

sú zodpovedné  pracovníčky expedície krvných prípravkov. Počas služby, za 

prevzatie reklamácie a  sťažností  je zodpovedná  službukonajúca zdravotná 

laborantka /sestra/. Všetci pracovníci sú oboznámení s postupom pri preberaní 

reklamácií príp. sťažností a uchovávaní reklamovaného materiálu. Prijatie  

reklamácie, príp. sťažnosti okamžite oznámia lekárovi, prípadne primárke HTO, 

prípadne lekárovi, ktorý je poverený zastupovaním primárky počas jej 

neprítomnosti. 

Lekár, ktorý rozhodne o overení kvality krvného prípravku na jednotlivých 

úsekoch HTO vizuálne zhodnotí reklamovaný krvný prípravok, overí informácie na 

sprievodnej dokumentácií, zabezpečí správne overenie hmotnosti krvného  

prípravku. Tento údaj je dôležitý pre overenie kvality krvného prípravku 
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v laboratóriu kontroly kvality. 

Podľa dôvodu reklamácie krvného prípravku  reklamovaný krvný prípravok spolu 

s dokumentáciou  rozhodne o overení jeho kvality na viacerých úsekoch a 

odporučí ďalšie doplňujúce vyšetrenia, ktoré súvisia s dôvodom reklamácie. 

Ak je reklamácia doručená mimo pracovnej doby a ide o závažnú príčinu 
reklamácie, ktorá vyžaduje neodkladné vyriešenie situácie, túto skutočnosť je 
pracovníčka povinná oznámiť ihneď službukonajúcemu lekárovi, prípadne 
primárke oddelenia, ktorá rozhodne o ďalšom postupe. 

O závažných nedostatkoch súvisiacich s reklamovanými krvnými prípravkami je 
lekár HTO  povinný ihneď informovať primárku oddelenia HTO.  

SPP3 
Špecifikácie: 

 

Reklamácia  -  potransfúzna reakcia pacienta po podaní krvného prípravku 

                      - vizuálna nekvalita krvného prípravku 

                       - iné dôvody  
 

Reklamovaný krvný prípravok sa musí uskladniť podľa odporúčaní pre skladovanie 
daného typu krvného prípravku. Je potrebné overiť exspiráciu krvného prípravku 
a exspiračnú dobu  vaku do ktorého bol vykonaný odber.  
Reklamácie sa musia riešiť čo v najkratšom možnom termíne, výsledky reklamácie 

odoslať čo najskôr odberateľovi krvných prípravkov, ktorý reklamáciu doručil. 

Sťažnosti je potrebné riešiť podľa ich závažnosti a opodstatnenia. Pri ich riešení je 

potrebné vysvetliť danú situáciu, možnosti oddelenia HTO a zvážiť najvhodnejší 

spôsob vyriešenia problému k  spokojnosti odberateľovi krvných prípravkov.  

SPP4 
Pomôcky: 

váha, reklamovaný materiál, sprievodná dokumentácia, záznamník reklamácií, iné 

podľa potreby. 

SPP5 Pracovný postup: 

 

1. Po doručení reklamácie, prípadne sťažností pracovníčke do expedície krvných 
prípravkov na HTO je sprievodná dokumentácia a  reklamovaný materiál 
zaregistrovaný do Záznamníka reklamácií. Pracovníčka expedície, prípadne 
službukonajúca zdravotná laborantka/sestra, uskladní reklamovaný krvný 
prípravok do  chladničky vyhradenej pre krvné prípravky, do vyhradeného 
priestoru pre tento účel. 

 

2. Prijatie reklamácie, sťažnosti oznámi čo najskôr lekárovi transfúziologického 
úseku. Ak je reklamácia doručená mimo pracovnej doby a ide o závažnú 
príčinu reklamácie, ktorá vyžaduje neodkladné vyriešenie situácie, túto 
skutočnosť je pracovníčka povinná  oznámiť ihneď službukonajúcemu 
lekárovi, prípadne primárke oddelenia, ktorá rozhodne o ďalšom postupe. 

 

3. Reklamáciu prevezme lekár transfúziologického úseku – vizuálne zhodnotí 
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krvný prípravok, zabezpečí správne odváženie krvného prípravku a rozhodne 
o overení kvality krvného prípravku na jednotlivých úsekoch, čo zaznamená 
v Záznamníku reklamácií. 

 

4. Zabezpečí doručenie vzorky, prípadne odporučí ďalšie doplňujúce 
laboratórne vyšetrenia, ktoré súvisia s dôvodom reklamácie krvného 
prípravku.  

 

5. Ak ide o potransfúznu reakciu je potrebné skontrolovať:  
 

- kompatibilitu AB0, Rh/D/ systém u darcu a pacienta, 
overenie štítku na krvnom prípravku s krvnou skupinou 
pacienta 

- prítomnosť nepravidelných protilátok  
- krvnú vzorku odobratú pred transfúziou, ktorá slúžila na 

predtransfúzne overenie kompatibility krvi 
- vzorku krvi odobratú po transfúzií 
- krvný vak ponechaný s transfúznou súpravou 
- vzorku krvi darcu pripojenej ku krvnému vaku 

 

Odporúča sa aby toto vyšetrenie zahrňovalo aj priamy náter  na sklíčko a 

bakteriologické vyšetrenie zvyšku krvného prípravku, sérologické vyšetrenie 

krvnej skupiny a kontrolu  prípravku, či nie je poškodený. Vak so zatavenou 

hadičkou so zvyškom krvi, skúmavka krvi od pacienta pred a po transfúzii, 

skúmavka krvi od darcu a dvakrát vypísané tlačivo o potransfúznej reakcii sa 

zabalí a pošle na došetrenie potransfúznej reakcie do NTS Košice. 

 

6. Zabezpečí sa vykonanie potrebných vyšetrení a dôkladne skontrolujú 
výsledky. Po ich vyhodnotení odovzdajú kópie výsledkov vyšetrení lekárovi 
HTO  

 

7. V prípade, že je nutné zabezpečiť biochemické vyšetrenie vzorky, výsledky 
konzultuje s lekárom zmluvného laboratória. 

 

8. Originály výsledkov vyšetrení reklamovaného krvného prípravku sa archivujú  
v šanóne na to určenom. 

 

9. Lekár, odborný zástupca zodpovedný za kontrolu kvality napíše protokol o 
overení kvality krvného prípravku na tlačive - Protokol o overení kvality 
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krvného prípravku na základe reklamácie. Po vyhotovení reklamačného 
protokolu originál odošle odberateľovi krvných prípravkov, ktorý reklamáciu 
doručil a 1 kópiu archivuje v šanóne na to určenom. Doba archivácie : 30 
rokov. 

SPP6 
Údržba: 

 

 

Denne: 

Ø     kontrolovať expirácie transfúznych liekov 

Ø     vykonať údržbu zariadení 

 

Ročne: 

Ø    servis a validácia chladiacich a mraziacich zariadení 

Ø    servis a validácia programu Hemo 

Ø    tréning procedúr 

 

 

SPP7 
Kontrola: 
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Charakteristika štandardu: 
 

Štandardný pracovný postup 

Cieľ: 
 

Dosiahnuť požadovanú kvalitu transfúznych prípravkov 

Skupina starostlivosti: 
 

Spracovanie transfúznych prípravkov 

Dátum kontroly: (najmenej 1xza rok, priebežne, nepravidelne) 

 

SPP1 
Definícia: 

Súčasťou systému kvality prípravy transfúznych liekov je aj oznamovanie 

závažných nežiadúcich udalostí spojených  s odberom krvi, skúšaním, 

spracúvaním, uskladňovaním a distribúciou transfúznych  liekov, a závažných 

nežiadúcich reakcií v súvislosti s podaním transfúznych liekov, ktoré môžu byť 

dôsledkom zníženej kvality a bezpečnosti transfúzneho lieku.  

SPP2 
Zodpovednosť: 

primár, manažer kvality 

SPP3 
Špecifikácie: 

 

Oznamovanie závažných nežiaducich udalostí a reakcií sa riadi vyhláškou 
MZ SR č. 487/2006 Z.z. z 26. Júla 2006 o požiadavkách na sledovanie krvi, zložiek 
krvi a transfúznych liekov na formu a spôsob oznamovania závažných nežiaducich 
reakcií a závažných nežiaducich udalostí a na vyhodnocovanie ich príčin a na 
normy a špecifikácie súvisiace so systémom kvality v transfuziologických 
zariadeniach.  

Všetky nežiaduce udalosti a reakcie týkajúce sa transfúzneho procesu sa 
zhromažďujú v rámci hemovigilancie.  

SPP4 
Pomôcky: 

Tlačivo na oznamovanie nežiaducich udalostí a reakcií 

SPP5 Pracovný postup: 

 

 

Hemovigilancia sa zaoberá:  

1. nežiaducimi reakciami týkajúcimi sa pacientov, kde patria:  

- okamžité reakcie počas transfúzie (hemolýza, nehemolytické febrilné 

reakcie, alergické reakcie, bakteriálna kontaminácia, ...) 

- oneskorené nežiaduce účinky po transfúzii (hemolýza, GvHD, 

potransfúzna purpura, preťaženie železom) 
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- prenos vírusov 

- aloimunizácia proti červeným krvinkám, HLA a trombocytovým 

antigénom 

 

2. nežiadúcimi udalosťami týkajúcimi sa darcov a darovania krvi, kde patria: 

 

- nežiaduce účinky zistené počas darovania krvi (pri odbere vzorky ľudskej 

krvi, odbere aferézy, skúšaní darovanej krvi, spracovaní, uchovávaní, 

distribúcii) 

- dôvody vyradenia odberov darcov 

- epidemiologické dáta od darcov, ktorí sú pozitívni v skríningu infekčných 

markerov 

 

„Takmer-omyl“ (near-miss) udalosti sú definované ako akákoľvek chyba, ktorá, 

keby ostala nedetekovaná, mohla by vyústiť do nesprávneho určenia krvnej 

skupiny alebo k vydaniu nesprávneho alebo nevhodného krvného komponentu, 

ale ktorá bola rozpoznaná pred podaním transfúzie.  

 Všetky reklamácie a ďalšie informácie vrátane závažných nežiaducich 

reakcií a závažných nežiaducich udalostí, ktoré upozorňujú, že boli vydané 

nekvalitné zložky z krvi, sa zdokumentujú, pozorne sa prešetria faktory, ktoré 

môžu byť príčinou zlej kvality, a v prípade potreby nasleduje ich stiahnutie 

z obehu a použitie nápravných opatrení, aby sa predišlo možnému opakovaniu.  

 Oznamovanie všetkých dôležitých informácií o podozreniach na závažnú 

nežiaducu reakciu sa vykonáva v rozsahu údajov uvedených vo vyhláške MZSR č. 

487 z 26.júla 2006 v prílohe č.3, časti A. 

Na oznamovanie všetkých dôležitých informácií o závažnej nežiaducej 

udalosti sa používa tlačivo uvedené vo vyhláške MZSR č. 487 z 26.júla 2006 

v prílohe č.4, časti A. 

Štátnemu ústavu pre kontrolu liečiv sa oznamuje každá závažná 
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nežiaduca reakcia, na tlačive, ktoré je súčasťou dokumentácie HTO : 

a) udalosť spojená s odberom krvi a zložiek z krvi, skúšaním, 

spracúvaním, uskladňovaním a distribúciou transfúznych liekov, ktorá 

môže byť dôsledkom zníženej kvality a bezpečnosti transfúzneho 

lieku 

b) reakcia pozorovaná počas transfúzie alebo po transfúzii transfúzneho 

lieku, ktorá môže byť dôsledkom zníženej kvality  a bezpečnosti 

transfúzneho lieku  

ŠÚKLu sa raz ročne posiela výročná správa HTO (tlačivo je súčasťou 

dokumentácie HTO). Dokumentácia súvisiaca s oznamovaním závažných 

nežiaducich udalostí a reakcií ako aj výročná správa sa uchováva na oddelení 

minimálne 15 rokov. 

Ak sa vyskytne počas transfúzie, niekoľko hodín prípadne dní po transfúzii 

akákoľvek nežiaduca reakcia, ktorá môže súvisieť s transfúziou, je potrebné ju 

liečiť, dokumentovať, hlásiť a doriešiť. O každej transfúznej reakcii musí byť 

informovaný vedúci oddelenia. 

O ťažkých transfúznych reakciách (hemolytická, bakteriálno-toxická, 

anafylaktická reakcia, príp. iná klinicky ťažko prebiehajúca reakcia) a o úmrtí 

v súvislosti s transfúziou musí byť okamžite informovaný aj riaditeľ nemocnice 

a/alebo jeho námestník pre LPS. 

 

Postup pri transfúznej reakcii: 

 Po zistení reakcie sa transfúzia okamžite zastaví privolaný lekár 

zaháji liečbu, zabezpečí odber vzorky krvi a preverí výsledky 

vyšetrenia pacienta pred a po ukončení (prerušení transfúzie). 

 Priebeh a liečbu reakcie dokumentuje v chorobopise. 

 Príslušný zodpovedný lekár vyplní „Hlásenie transfúznej reakcie“ 

a zabezpečí jeho doručenie spolu so vzorkou krvi odobratej po 
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transfúzii a zvyškom krvného prípravku do krvnej banky. 

 krvná banka zaeviduje hlásenie reakcie a zabezpečí jej doriešenie 

v Národnej transfúznej službe (NTS). Za riešenie transfúznych 

reakcií je zodpovedný poverený lekár NTS. Po doriešení 

transfúznej reakcie sa výsledok odošle na tlačive „Hlásenie 

o transfúznej reakcii“ do krvnej banky, ktorá výsledok odošle na 

príslušné klinické oddelenie a kópiu výsledku uchováva v krvnej 

banke. 

 Pri ľahkých alergických reakciách, pyretickej alebo inej reakcii nie 

je nutné prikladať k hláseniu vzorky na kontrolné 

transfuziologické testy. 

 Pri ťažšie prebiehajúcej alergickej reakcii, pyretickej alebo inej 

reakcii je nutné s hlásením poslať do krvnej banky 1 skúmavku 

zrazenej krvi na kontrolné transfuziologické testy a 1 skúmavku  

nezrazenej krvi na vyšetrenie voľného hemoglobínu.  

 Súčasne lekár skontroluje krvný obraz pacienta a základné 

biochemické hodnoty (kreatinín, minerály vrátane Ca, bilirubín, 

ďalšie podľa zváženia ošetrujúceho lekára). 

 Prvé hodiny po transfúzii je nutné sledovať diurézu a vyšetriť moč 

chemicky. 

 Ak sa reakcia vyskytne neskôr po transfúzii, je nutné dohovoriť sa 

o jej vyšetrení s primárom HTO. 

 

K základným vyšetreniam pri riešení transfúznych reakcií patrí: 

 Overenie krvnej skupiny a skríningu antierytrocytových protilátok vo 

vzorke krvi pacienta pred a po transfúzii. 

 Priamy antiglobulínový test vo vzorke krvi pacienta pred a po transfúzii. 

 Overenie krvnej skupiny transfúzneho prípravku. 

 Overenie testu kompatibility so vzorkou krvi od pacienta pred a po 

transfúzii. 



 
 
 

 
Svet zdravia, a.s.  

Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01  Bratislava 
Office: Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice 

Š t a n d a r d n ý  p r a c o v n ý  p o s t u p  

Oznamovanie a uchovávanie 
záznamov o závažných nežiadúcich 

udalostiach a reakciách 

Revízia č.: 1 

Platné od: 01.11.2014 

ŠPP SZ/HTO/36 Strana 5 z 5 

 

UPOZORNENIE: 
 (1) Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba v súlade 

s procesným štandardom 1.SMK.RD Riadenie dokumentácie. Po vytlačení dokumentu zo siete ide o neriadenú kópiu. 
(2) Akákoľvek distribúcia tohto dokumentu mimo organizácie, ktorá nie je distribúciou podľa bodu (1), sa považuje za únik informácií 

a porušenie povinnosti mlčanlivosti vyplývajúcej zo Zákonníka práce, ktoré bude kvalifikované ako závažné porušenie pracovnej disciplíny. 

 Vyšetrenie antileukocytových protilátok v plazme transfúzneho prípravku. 

 Pátranie po hemolýze erytrocytov v krvnom prípravku i v sére pacienta. 

 Bakteriologické vyšetrenie zvyšku transfúzneho prípravku 

 

Postup pri nežiaducej udalosti: 

 Po zistení závažnej nežiaducej udalosti zo strany darcu krvi prípadne zo 

strany HTO je potrebné okamžite urobiť Look back 

 Všetky prípravky, ktoré sa nachádzajú v krvnej banke je potrebné 

zablokovať pre terapeutické účely a na frakcionáciu 

 Na základe zistenej nežiaducej udalosti lekár HTO zváži vyradenie darcu 

krvi z evidencie darcov buď na dobu určitú, alebo natrvalo. O tom sa 

vedie záznam. 

 Po uplynutí doby vyradenia darcu krvi lekár znovu vyšetrí darcu krvi a 

rozhodne o jeho zotrvaní resp. vyradení z evidencie darcov krvi, pričom o 

tejto skutočnosti upovedomí aj darcu krvi osobným rozhovorom.   

SPP6 
Údržba: 

 

 

Denne: 

Ø     denná interná kontrola kvality  

Ø     interná kontrola analýz diagnostík na jednotlivých prístrojoch 

 

Ročne: 

Ø     výročná správa nežiaducich udalostí a reakcií  

SPP7 
Kontrola: 
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Charakteristika štandardu: 
 

Štandardný pracovný postup 

Cieľ: 
 

Dosiahnuť požadovanú kvalitu transfúznych prípravkov 

Skupina starostlivosti: 
 

Spracovanie transfúznych prípravkov 

Dátum kontroly: (najmenej 1xza rok, priebežne, nepravidelne) 

 

SPP1 
Definícia: 

Skúšanie transfúznych liekov sa riadi štandardnými pracovnými postupmi na 

overenie kvality transfúznych prípravkov. Zahŕňa základné požiadavky na skúšky 

vykonávané pred odberom krvi a po odbere krvi .  

SPP2 
Zodpovednosť: 

 

Zodpovednosť za overenie kvality transfúznych prípravkov  má zdravotná sestra/ 

laborantka, ktorá vykonáva odber krvi a vzoriek na vyšetrenia pred a počas 

odberu, zdravotná laborantka, ktorá vyšetruje odobraté vzorky. Odborný garant 

zodpovedný za kvalitu transfúznych liekov na základe doručených výsledkov 

povinných laboratórnych testov a podkladov z odberu krvi a prípravy KP prepúšťa 

vyrobené TL k  distribúcii. 

SPP3 
Obmedzenia: 

 

Pri zistení nezhody  v kvalite krvných prípravkov, sú tieto KP okamžite stiahnuté 

z distribúcie, o čom je vedený záznam na príslušnom tlačive alebo formulári. 

SPP4 
Špecifikácie: 

 

Pred každým odberom krvi sa vykonávajú skúšky podľa správnej výrobnej praxe 
prípravy transfúznych liekov, aby sa zabezpečili požiadavky na kvalitu 
a bezpečnosť podľa správnej výrobnej praxe prípravy transfúznych liekov. 

Pripravia sa jasne definované postupy na riešenie rozdielnych výsledkov, ktoré 
zabezpečia, že krv a zložky z krvi, ktoré majú opätovne reaktívny výsledok 
v sérologických skríningových skúškach na vírusové infekcie podľa SVP prípravy  
transfúznych liekov, sa vylúčia z terapeutického použitia a uchovávajú sa osobitne 
v určených priestoroch. Vykonajú sa príslušné skúšky  na potvrdenie výsledkov. 
Ak sa potvrdia pozitívne výsledky, realizuje sa postup smerom k darcovi vrátane 
poskytnutia informácií darcovi o pozitívnych výsledkoch a ďalšieho sledovania 
darcu. 

Kvality laboratórnych skúšok sa pravidelne hodnotí účasťou na všeobecne 
uznávanom systéme externej kontroly kvality. 

SPP5 Pomôcky: Skúmavky na odber vzoriek, analyzátory, reagenčné súpravy, kontrolky 

a kalibrátory, formuláre na záznamy kontrol, ID karty na vyšetrovanie skríningu 
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protilátok, 

 

SPP6 
Základné 

požiadavky na 

skúšanie TL 

 

Skúšanie transfúznych liekov zahŕňa tieto laboratórne testy: 

-z odberu krvi z odberového váčika odber vzoriek na vyšetrenie ALT,    

virologických vyšetrení – HbsAg Q II, HIV Ag/Ab Combo, anti HCV, anti HBc II, 

syphilis TP a vyšetrenie KS+ Rh, skríning protilátok, určovanie ďalších Rh 

antigénov a iných krvnoskupinových znakov /Kell systém/. 

 

 

SPP7 
Pracovný postup: 

1. V odberovom boxe sa z odberového váčika odoberie jedna skúmavka na 

vyšetrenie ALT, jedna skúmavka na vyšetrenie KS+Rh, skríningu 

protilátok, antigénov Rh a Kell skupinového systému a jedna skúmavka na 

vyšetrenie vírusových markerov – HbsAg QII, HIV Ag/Ab Combo, anti HCV, 

anti HBc II, syphilis TP. 

2. KS+Rh, antigény Rh a Kell skupinového systému vyšetrujeme 

skúmavkovou metódou pomocou diagnostických antisér a krviniek, 

skríning protilátok vyšetrujeme metódou stĺpcovej aglutinácie  na 

kartičkách. Výsledky zadávame po odčítaní lekárom manuálne do 

programu HEMO. 

3. Virologické testy  vykonávame na analyzátore Architect  i1000SR. 

Výsledky testov sú na základe čiarového kódu na skúmavke automaticky 

prenesené do programu HEMO priamo do súboru predpísané testy.  

4. Analýzu ALT zo vzoriek krvi vykonáva zmluvne zabezpečené laboratórium. 

Do súboru predpísaných testov sú zadávané manuálne alebo prenášané 

automaticky priamo do súboru predpísaných testov  v programe HEMO.  

SPP8 
Kontrola: 
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Charakteristika štandardu: 
 

Štandardný pracovný postup 

Cieľ: 
 

Bezpečná hemoterapia 

Skupina starostlivosti: 
 

Laboratórne vyšetrenia 

Dátum kontroly: (najmenej 1xza rok, priebežne, nepravidelne) 

 

SPP1 
Definícia: 

Vlastnosť AB0 erytrocytov sa vyšetruje pomocou známych diagnostických sér 
anti-A, anti-B a anti AB. Prítomnosť prirodzených pravidelných aglutinínov anti-A 
a anti-B sa vyšetruje pomocou známych typových krviniek A1,  A2, B a 0. 

Pomocou diagnostického séra ( lektínu ) sa rozlišuje vlastnosť A1 a A2. 

SPP2 
Zodpovednosť: 

 
 
 
Obmedzenia: 

 Za správne vykonanie vyšetrenia zodpovedá zdravotný laborant. 

Za správne hodnotenie zodpovedá lekár, resp. zdravotný laborant 
v odpoludňajších a nočných zmenách a cez víkendy v pohotovosti. 

 

Neúčinné diagnostické sérum, sérum s prozónou, priveľmi hustá suspenzia 
krviniek, prípadne slabo vyvinutý antigén môžu byť príčinou chybne negatívnych 
výsledkov.                                                                

Zdrojom chybne pozitívnych výsledkov môže byť pseudoaglutinácia, 
polyaglutinabilita – napr. pri bakteriálnej kontaminácii krvi, tiež prítomnosť 
iregulárneho aglutinínu, najčastejšie chladovej povahy v diagnostickom sére. 

Prirodzené pravidelné aglutiníny u detí vyšetrujeme od 1 roka veku. 

Do 1 roka dieťaťa aglutinogény hodnotíme aj mikroskopicky. 

SPP3 
Špecifikácie: 

Krvné skupiny skúmavkovou metódou vyšetrujeme  pacientom pri skúške 

kompatibility, tehotným ženám a darcom krvi vyšetrovaným v laboratóriu 

imunohematológie. 

SPP4 
Pomôcky: 

 

Reagencie: 

 

sérologické a aglutinačné skúmavky, stojan na skúmavky, 

Pasteurove pipety, mikropipety, laboratórna centrifúga, mikroskop 

0,9 % roztok NaCl, účinné diagnostické séra – anti-A, anti-B, anti-AB a AB sérum, 

referenčné erytrocyty  A1,  A2, B, 0, lektín anti-A1,  anti- H a  anti-A1B, 

vyšetrované erytrocyty a sérum  
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SPP5 Pracovný postup: 

 

 

 

 

 

Vyšetrenie aglutinogénov: 
1) Pripraviť 2% suspenziu 1-krát prepratých erytrocytov v 0,9% roztoku 

NaCl. 
2) Štyri aglutinačné skúmavky označiť číslom pacienta a druhom 

diagnostického séra A, B, AB, 0 / AB sérum/. 
3) Nakvapkať po jednej kvapke diagnostického séra do označených 

skúmaviek  anti – A , anti – B , anti – AB , sérum AB . 
4) Pridať  1 kvapku erytrocytovej  suspenzie. 
5) Dôkladne premiešať, nechať reagovať 5 – 10 minút pri izbovej teplote. 
6) Centrifugovať  20 sekúnd pri 3000 otáčkach  

7) Odčítavame makroskopicky, prípadne mikroskopicky  a vždy u detí do 1 
roka. 

 
Vyšetrenie aglutinínov – reverse typing. 
 

1) Do štyroch  označených skúmaviek A1, A2, B, 0  dať po 1 kvapke 
z vyšetrovaného séra. 

2) Pridať 1  kvapku  suspenzie  referenčných krviniek   A1, A2, B, 0   
3) Dôkladne  premiešať. 
4) Inkubovať 5 - 10 min. pri izbovej teplote  
5) Centrifugovať  20 sekúnd pri 3000 otáčkach. 
6) Odčítavať makroskopicky,  prípadne mikroskopicky. 

 

SPP6 
Hodnotenie: 

Vyšetrovaná vzorka krvi patrí k tej krvnej skupine, ktorej diagnostické sérum 

aglutinuje vyšetrované krvinky.  

Kontrola kvality: Reakcia so sérom AB musí byť negatívna. 

 

Prirodzený aglutinín prítomný v sére vyšetrovaného aglutinuje referenčné  

krvinky. 

Kontrola kvality: Vyšetrenie aglutinínov potvrdzuje správnosť vyšetrenia 

aglutinogénov. Reakcia s krvinkami 0 musí byť  negatívna.  

SPP7 
Kontrola: 
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Charakteristika štandardu: 
 

Štandardný pracovný postup 

Cieľ: 
 

Bezpečná hemoterapia 

Skupina starostlivosti: 
 

Laboratórne vyšetrenia 

Dátum kontroly: (najmenej 1xza rok, priebežne, nepravidelne) 

 

SPP1 
Definícia: 

Aloimunizácia a tvorba protilátok proti nerovnoskupinovému antigénu môže 

nastať počas gravidity, keď matka a plod nemajú rovnaké zloženie svojich 

skupinových genotypov. Teda ak má dieťa taký antigén, ktorý matke chýba, môže 

vyvolať aloimunizáciu matky  a vytvoriť protilátky, ktoré počas pôrodu hlavne 

patologického môžu preniknúť do krvného obehu dieťaťa a spôsobiť hemolytickú 

chorobu novorodencov z dôvodu AB0 alebo Rh inkompatibility. 

SPP2 
Zodpovednosť: 

 
Obmedzenia: 

Za správne vykonanie vyšetrenia zodpovedá zdravotnícky  laborant. 

Za správne hodnotenie lekár. 

Je bezpodmienečne nutné vykonať dôsledne všetky požadované vyšetrenia u 

matky a dieťaťa na dôkaz inkompatibility. K transfúzii a   k výmennej transfúzii je 

bezpodmienečne nutné použiť erytrocyty neobsahujúce antigén, proti ktorému je 

namierená protilátka. Tiež použiť AB plazmu, ktorá neobsahuje žiadne aglutiníny. 

POZOR!!!  

 Na neexistujúce kombinácie krvných skupín matka –dieťa 

 Na blokované Rh(D) u dieťaťa 

SPP3 
Špecifikácie: 

O AB0 inkompatibilitu ide, ak má dieťa takú krvnú skupinu, ktorá môže 

vyprovokovať zvýšenú tvorbu aglutinínov u matky. V takom prípade podávame 

k transfúzii vždy krv skupiny 0 prípadne s AB plazmou. 

O Rh inkompatibilite svedčí prítomnosť Rh(D) antigénu u dieťaťa pričom matka 

RhD antigén nemá. Podávame vždy Rh(D) negatívnu krv.   

Ak je inkompatibilita zapríčinená protilátkou proti inému skupinovému antigénu, 

k transfúzii treba použiť krv neobsahujúcu antigén proti ktorému je namierená 

protilátka. 
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SPP4 
Pomôcky: 

 

 Štandardné pracovné postupy  požadovaných vyšetrení 

SPP5 Pracovný postup: 

 

 

 

 

 

Vyšetrenia u matky: 
 

 Krvná skupina, podskupina Rh(D) 

 Skríning protilátok – s typovými krvinkami Diacell 1,2,3 v gélovom 
systéme 

 Titer anti-A alebo anti-B testom NAT a DTT – len pri AB0 inkompatibilite 

 Typovanie špecificity protilátky – ak je pozitívny skríning protilátok 
 

Vyšetrenia u dieťaťa 
 

 Krvná skupina, Rh(D) 

 PCT 

 Voľné inkompletné anti-A. anti-B v sére testom NAT a v LISS-bromelíne – 
len pri AB0 inkompatibilite 

 

SPP6 
Hodnotenie: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

AB0 inkompatibilita Vyšetriť 

Matka KS Dieťa KS Matke titer Dieťaťu inkompletné protilátky 

0 alebo B A Anti-A Anti-A 

0 alebo A B Anti-B Anti-B 

A AB Anti-B Anti-B 

B AB Anti-A Anti-A 

0 AB NEEXISTUJE !!!! 

Žiadať nové krvné vzorky AB 0 
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Rh/D/ 

inkompatibilita 
Vyšetriť 

matka dieťa matke 
Dieťaťu, ak nemáme krv. 

vzorku od matky 

NAT - 

pozit 

PAT - 

pozit 

Špecificitu protilátky 

zo séra 
Špecificitu protilátky z eluátu 

 

Blokované Rh/D/ u dieťaťa 

Matka Rh/D/ negat Dieťa Rh/D/ negat??? 

NAT pozit  - anti-D PAT pozit 

 

Výber vhodného krvného prípravku k transfúzii a exanquinácii 

Matka KS,Rh/D/ 
Dieťa KS, 

Rh/D/ 

Transfúzia KS, 

Rh/D/ 

Exanquinácia KS, 

Rh/D/ 

AB0 inkompatibilita 0 0 v AB plazme 

Rovnoskupinové Podľa KS dieťaťa 0 v AB plazme 

Rh/D/ negat Rh/D/ pozit Rh/D/ negat Rh/D/ negat 

Rh/D/ pozit Rh/D/ negat Rh/D/ negat Rh/D/ negat 

Rh/D/ negat Rh/D/ negat Rh/D/ negat Rh/D/ negat 

Rh/D/ pozit Rh/D/ pozit Rh/D/ pozit Rh/D/ pozit 

Prítomná 

protilátka 
 

Bez antigénu, voči ktorému je protilátka 

namierená 

 

SPP7 
Kontrola: 
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Prolongácia do :………………………      navrhol:………….     schválil:………….. 

 



 
 
 

 
Svet zdravia, a.s.  

Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01  Bratislava 
Office: Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice 

Š t a n d a r d n ý  p r a c o v n ý  p o s t u p  

Imunohematologická laboratórna 
diagnostika autoimúnnej 

hemolytickej anémie 

Revízia č.: 1 

Platné od: 01.11.2014 

ŠPP SZ/HTO/40  Strana 1 z 2 

 

 
UPOZORNENIE: 
 (1) Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba v súlade 

s procesným štandardom 1.SMK.RD Riadenie dokumentácie. Po vytlačení dokumentu zo siete ide o neriadenú kópiu. 
(2) Akákoľvek distribúcia tohto dokumentu mimo organizácie, ktorá nie je distribúciou podľa bodu (1), sa považuje za únik informácií 

a porušenie povinnosti mlčanlivosti vyplývajúcej zo Zákonníka práce, ktoré bude kvalifikované ako závažné porušenie pracovnej disciplíny. 

 

Charakteristika štandardu: 
 

Štandardný pracovný postup 

Cieľ: 
 

Dosiahnuť požadovanú kvalitu transfúznych prípravkov 

Skupina starostlivosti: 
 

Laboratórne vyšetrenia 

Dátum kontroly: (najmenej 1xza rok, priebežne, nepravidelne) 

 

SPP1 
Definícia: 

Autoimúnna hemolytická anémia patrí medzi získané extrakorpuskulárne 

hemolytické anémie. Etiológia AIHA rovnako ako iných autoimunitných ochoraní 

je neznáma. Dôkazom imunologickej odchýlky je nález autoprotilátok, ktoré sú 

schopné deštruovať vlastné erytrocyty. Obvykle patria do skupiny 

imunoglobulínov IgG a majú teplotné optimum reakcie s antigénom pri 37ºC 

/70% prípadov/. AIHA môže byť primárna alebo sekundárna pri autoimunitných 

ochoreniach /systémový lupus erythematodes/, lymfoproliferatívnych stavoch / 

malígne lymfómy, vrátane CLL, monoklonálnych gamapatiách a pri užívaní 

niektorých liekov /metyldopa/. 

Podtyp AIHA s tzv. chladovými protilátkami môže byť tiež idiopatický  alebo 

sekundárny pri infekčných ochoreniach /infekčná mononukleóza, tuberkulóza, 

syfilis/, malígnych lymfómoch a paroxyzmálnej chladovej hemoglobinúrii. Pri 

tomto type dochádza k aglutinácii erytrocytov pri teplote okolo 4ºC.  

SPP2 
Zodpovednosť: 

 

Za ordinovanie a zhodnotenie laboratórnych vyšetrení je zodpovedný lekár. 

Za vykonanie a správnosť výsledkov laboratórnych vyšetrení je zodpovedná 

zdravotná laborantka na úseku imunohematológie. 

SPP3 
Špecifikácie: 

 

Odber vzoriek na imunohematologickú laboratórnu diagnostiku AIHA sa vykonáva 
do skúmaviek na to určených . 

Vyšetruje sa: PAT,NAT, tepelné a chladové protilátky, autoprotilátky  

SPP4 Pomôcky: správne vyplnená žiadanka na imunohematologické vyšetrenia, vzorky krvi,  

gélové kartičky na vyšetrovanie metódou stĺpcovej aglutinácie, fyziologický 

roztok, skúmavky, pipety, centrifúga, LISS, diagnostické krvinky, AGH sérum 
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SPP5 
Pracovný postup: 

 

1. PAT, NAT a autoprotilátky sa vyšetrujú metódou stĺpcovej aglutinácie na 

gélových katričkách 

2. tepelné a chladové protilátky sa vyšetrujú skúmavkovou metódou 

 

Najprínosnejším testom na dôkaz protilátok na povrchu erytrocytov chorého 

je PAT. V tomto teste sú senzibilizované erytrocyty chorého aglutinované 

heterolognými protilátkami anti-IgG alebo anti-C3. 

 

NAT dokazujeme protilátky proti antigénom erytrocytov v sére chorého.  

Požaduje  sa použitie  kombinácie minimálne troch typov komerčných 

erytrocytov, ktoré sa vzájomne dopĺňajú v antigénnom zložení.  

Ak sa vo vyšetrovanej vzorke plazmy alebo séra potvrdí prítomnosť 

nepravidelnej protilátky a/alebo autoprotilátky, musí sa určiť jej špecificita 

a klinický význam pre hemoterapiu. 

 

Pri dôkaze tepelných a chladových protilátok vyšetrujeme titer protilátok 

skúmavkovou metódou, kde hodnoty titra  do 1:64+ sa považujú za  

fyziologické /negatívne/. 

 

SPP6 
Kontrola: 
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Charakteristika štandardu: 
 

Štandardný pracovný postup 

Cieľ: 
 

Pripraviť darcu na odber krvi 
 

Skupina starostlivosti: 
 

Dodržiavať hygienickú údržbu v imunohematologických laboratóriách 

Dátum kontroly: (najmenej 1xza rok, priebežne, nepravidelne) 
 

 

SPP1 
Definícia: 

V imunohematologických laboratóriách sa pracuje s biologickým materiálom – 

vzorky krvi. Každý biologický materiál možno pokladať za potencionálne 

infekčný a preto s ním je potrebné aj takto zaobchádzať. Vyžaduje sa  

dodržiavanie  zásad  ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci. Je potrebné dbať  

na dodržiavanie špeciálnych zásad týkajúcich sa ochrany pracovníkov  pred 

baktériálnou alebo vírusovou nákazou nielen počas práce, ale aj pri likvidácií  

biologického materiálu a správnom vykonávaní dezinfekcie v laboratóriu. 

SPP2 
Zodpovednosť: 

Za vykonanie hygienickej údržby v imunohematologických laboratóriách sú 

zodpovedné laborantky pracujúce na tomto úseku, ktorú vykonávajú podľa 

rozvrhu údržby.(viď postup práce). 

Za pravidelné školenia pracovníkov o  OBP zodpovedá vedúca laborantka 

SPP3 
Obmedzenia: 

 

 
Dezinfekcia sa vykonáva pomocou dezinfekčných prostriedkov. Pri výbere 

dezinfekčného prostriedku treba brať do úvahy  jeho účinnosť, predmet 

dezinfekcie, spôsob a častosť použitia. Striedanie dezinfekčných prostriedkov a 

dodržanie správnych  koncentrácií zabezpečuje  námestníčka pre 

ošetrovateľskú starostlivosť. 

SPP4 
Špecifikácie: 

 

 

Na likvidáciu odpadu platia všeobecné hygienické predpisy, ktoré sa 

vykonávajú štandardnými postupmi. 

Tekutý odpad  : vylieva sa do výleviek napojených na kanalizáciu. 

Reagencie: podľa predpisov pre jednotlivé druhy (žieraviny, toxické látky, 

horľaviny a pod) 

Jednorazový laboratórny materiál:(injekčné striekačky, skúmavky, rukavice, 

tampóny a pod.) vkladá sa do plastových uzavretých obalov (vakov – čierne 
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vrece) a po odvezení sa centrálne likviduje. Injekčné ihly sa vkladajú do 

osobitných obalov, odolných proti prepichnutiu. 

Iný tuhý materiál: ukladá a spracúva sa podobne ako jednorazový. 

 
Pomôcky: 

 

dezinfekčné prostriedky, saponát, gáza, vatové štvorčeky, benzínalkohol, 

čistiaci prášok, rukavice, papierové krabice,                                     

SPP5 Pracovný postup:   

 

Zdravotnícka laborantka 

1. vzorky krvi uložiť do chladničky a označiť dátumom – 2x denne 

2. odpad znečistený od krvi( špilky, gázičky) odniesť do čierneho vreca na 

biologický odpad – 2x denne 

3. . vlhkou gázou namočenou v saponáte  umyť a následne dezinfikovať – 

pracovné plochy,   pipety, stojan na pipety – 2x denne 

Okamžite umyť a dezinfikovať plochy poliate biologickým materiálom 

4. údržba centrifúgy a analyzátorov – 1x denne 

5.  Čistenie  pracovných plôch, povrch chladničky ,  práškovým čistiacim 

prostriedkom – 1x týždenne 

6.  Odmrazenie chladničiek a mrazničiek – 1x mesačne 

Poranenie hlásiť vedúcej laborantke HTO a vykonať zápis – okamžite, 

priebežne 

Upratovačka 

1.Umývanie podlahy v miestnosti, vynášanie odpadkov, čistenie umývadiel 

a následná dezinfekcia aktuálnym dezinfekčným roztokom – 2x denne 

2. Umývanie obkladačiek na stenách, dverí, stoličiek a následná dezinfekcia 

stien a pracovných plôch  – 4x mesačne 

3. Odsúvanie pohyblivých pracovných stolíkov, čistenie ťažšie čistiteľných 

kútov a pracovných plôch – 4x mesačne 
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Vykonanie údržby je potvrdené podpisom v záznamníku údržby laboratória 

SPP6 
Kontrola: 
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Charakteristika štandardu: 
 

Štandardný pracovný postup 

Cieľ: 
 

Dosiahnuť požadovanú kvalitu transfúznych prípravkov 

Skupina starostlivosti: 
 

Spracovanie transfúznych prípravkov 

Dátum kontroly: (najmenej 1xza rok, priebežne, nepravidelne) 

 

SPP1 
Definícia: 

Medzi transfúzne komplikácie patria transfúzne reakcie a zlyhanie očakávaného 

liečebného účinku. V prípade nedostatočnej účinnosti je potrebné pátrať po 

príčine a zabezpečiť jej odstránenie. Niektoré komplikácie sa môžu prejaviť 

počas transfúzie alebo po nej. Veľká časť komplikácií nastáva až po niekoľkých 

týždňoch či mesiacoch. Nakoľko každá transfúzia je samostatný biologický proces, 

ošetrujúci lekár ( lekár klinického oddelenia podávajúci transfúziu) je zodpovedný 

za dokumentovanie a hlásenie každej nežiaducej reakcie súvisiacej s transfúziou.  

SPP2 
Zodpovednosť: 

 

Lekár pracoviska HTO je zodpovedný za riešenie transfúznych reakcií, rozhodne 

podľa typu reakcie o spektre potrebných vyšetrení a urobí záver riešenia 

transfúznej reakcie. 

Za správne vykonanie vyšetrenia a zápis do laboratórnej knihy zodpovedá 

zdravotná laborantka. Za hodnotenie výsledkov vyšetrení a stanovenie záveru 

o hlásení transfúznych komplikácii zodpovedá poverený  lekár.                             

SPP3 
Obmedzenia: 

 

Pri vykonaní testov je nutné dodržiavať pracovný postup, inkubačnú teplotu 

a inkubačný čas, aby sme zamedzili falošne pozitívnym alebo negatívnym 

výsledkom. Vyšetrenie sa môže vykonať zo vzorky, ktorá je riadne označená,   

súhlasí so sprievodnou dokumentáciou a nie sú prítomné znaky kontaminácie 

alebo hemolýzy. 

SPP4 
Špecifikácie: 

 

Aglutinačným testom v soľnom prostredí  môžeme  dokázať prirodzené 

a kompletné  imúnne  protilátky. Nepriamym antiglobulínovým testom   

dokážeme prítomnosť  voľnej inkompletnej protilátky v sére pacienta. Priamy 

antiglobulínový test slúži na dôkaz viazanej imúnnej antierytrocytovej  protilátky 

alebo zložiek komplementu. 

SPP5 Pomôcky: 
aglutinačné skúmavky, stojan na skúmavky, pipeta , laboratórna centrifúga, 

Scangell centrifúga, termostat  37˚C, mikroskop, vodný kúpeľ, gélové karty, 

Roztoky a reagencie: 
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0,9% NaCl,  diagnostické erytrocyty, sérum AGH, enzým –papaín,  diluent 

bromelín ScanBrom 

Sprievodná dokumentácia:  Tlačivo – Hlásenie  o transfúznej reakcii.  

Vzorka: Vzorka krvi, z ktorej sa robilo vyšetrenie kompatibility ,vzorka krvi 

odobratá po transfúzii a zvyšok krvného prípravku      

SPP6 
Pracovný postup: 

 

K základným vyšetreniam pri riešení transfúznej reakcie patrí: 

- zápis osobných údajov pacienta a údajov zo štítku krvného prípravku do 
laboratórnej knihy a do Záznamníka transfúznych reakcií 

 overenie krvnej skupiny /podľa ŠPP /  a skríning antierytrocytových 
protilátok /podľa ŠPP/ vo vzorke krvi pacienta pred transfúziou a po 
transfúzii 

 

 priamy antiglobulínový  (PAT) test  /podľa ŠPP/ vo vzorke krvi pacienta 
pred transfúziou a po transfúzii 

 

 overenie krvnej skupiny a PAT  zo vzorky  krvného prípravku 
 

 overenie skúšky kompatibility so vzorkou krvi  pacienta pred a po 
transfúzii, ak je to možné s  reagenciami použitými pri predtransfúznom 
vyšetrení. 

 
 

 pátranie po hemolýze erytrocytov v krvnom prípravku v laboratóriu      
kontroly   kvality 

 bakteriologické vyšetrenie zvyšku krvného prípravku v externom 
laboratóriu  

 po skompletizovaní všetkých výsledkov vyšetrení sú tieto archivované 
v šanóne na to určenom v laboratóriu imunohematológie a výsledky sú 
taktiež prehľadne zapísané v šanóne TRANSFÚZNE REAKCIE 

Hodnotenie:  

Ak zistíme u pacienta z predtransfúznej alebo potransfúznej vzorky pozitívny  NAT 
resp. enzymatický test alebo pozitívny PAT  realizujú sa ďalšie vyšetrenia  podľa 
príslušných ŠPP. 

Ak je PAT u darcu pozitívny doplníme vyšetrenie o dôkaz  voľnej antierytrocytovej 
autoprotilátky (po predvolaní darcu a odobratí krvnej vzorky) určenie triedy 
protilátky a zložiek komplementu.  Ak zistíme u pacienta pozitívny PAT treba 
myslieť na hemolytickú  transfúznu reakciu resp. AIHA. 
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SPP6 
Sťažnosti 
a reklamácie: 

V politike kvality je stanovené vybaviť všetky reklamácie prijaté v písomnej forme 
formou Reklamačného listu /formulár v riadenej dokumentácii/ v čo najkratšom 
čase, v snahe vyhovieť zákazníkovi v maximálnej ochote vysvetliť následné 
zistenia, ku ktorým sa dospelo počas šetrenia reklamácie tak, aby sme udržali 
vysoký odborný kredit pracoviska    v poskytovaných službách a zákazník mal pocit 
istoty a dôvery v tieto služby. 
 

Sťažnosti zo strany darcov krvi – sú evidované v Knihe prianí a sťažností a rieši ich 

lekár z úseku darcov krvi. 

Reklamácie KP – rieši lekár z úseku darcov krvi a primárka HTO 

Reklamácie laboratórnych výsledkov rieši primárka HTO 

Sťažnosti na pracovníkov rieši primárka HTO 

SPP6 
 Postup : 

 ak zákazník alebo iná strana podá akúkoľvek sťažnosť na činnosť pracoviska,  
ktorá sa môže týkať ako darcov krvi, pracovníkov HTO, reklamácie na KP, 
potransfúznej reakcie  a výsledkov skúšok, tak aj iných okolností súvisiacich 
s poskytovanými službami, je povinnosťou zodpovedných osôb sťažnosť 
prijať, zaregistrovať, preskúmať jej opodstatnenie a vykonať potrebnú 
nápravu 

 V prípade reklamácie TL, ak sa vyskytne reklamácia TL- je jej riešenie 
okamžite postúpené na šetrenie, nakoľko je potrebné zvážiť závažnosť 
problému a možné riziko výskytu opakujúceho sa problému. 

 HTO zisťuje okamžite možnú príčinu reklamácie, príjme opatrenia na 
odstránenie príčiny a predchádzaniu ďalším reklamáciám . 

 V prípade, že je to nevyhnuté nariadi odb. garant aj stiahnutie TL 
z distribúcie – príjmajú sa účinné NPO vedúce k jednoznačnej náprave 
a predchádzaniu takýchto udalosti a opakovaniu takejto situácie. 

 

Odborní garanti sú zodpovední za to, aby boli príslušné orgány (ŠUKL) náležite  

informované o závažných nežiaducich udalostiach a reakciách. 

 prijímanie sťažností: 
 písomne – Darcovia krvi  – kniha prianí a sťažností 
      Pracovníci –  primárka HTO – osobne , mail a inak 

Krvný prípravok a lab. skúška - vyplnením Reklamačného listu . 

 zákazníkovi je potrebné čo najskôr odoslať Reklamačný list, ktorý 

kompetentná osoba prijímajúca sťažnosť - zákazník vyplní Reklamačný list 

a podpíše ho, doručí na HTO 

1. prijatím takto vyplneného Reklamačného listu sa začne  vybavovanie 
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sťažnosti  
2. reklamáciu zaeviduje pod evid. číslom reklamácie - pridelí mu evid. č. 

a vyšetrí sťažnosť, po overení všetkých vplyvov, ktoré by mohli viesť 
k riešeniu sťažnosti dôkladne preverí, zozbiera dôkazy a pripne ich 
k reklamácií alebo si zaznamená údaje, pripadne ich evid.  č. 
 

3. o výsledkoch šetrenia je zákazník informovaný odoslaním kópie šetrenia 
a odborného stanoviska k danej sťažnosti, odoslanie šetrenia ťažnosti je 
evidované  odoslanej pošte zákazníkom 

4. ak je sťažnosť opodstatnená je – manažér kvality vykoná Nápravné 
opatrenia v kolónke NPO 

5. ak je sťažnosť neopodstatnená, ale jej šetrením sa zistí, že je vhodné 
prijať nejaké preventívne  opatrenie, manažér kvality vykoná zápis v NPO 
a zavedie preventívne opatrenie, evidencia všetkých sťažností je 
v položke Externá dokumentácia - Reklamácie 

Ak zákazník obratom nevráti podpísaný Reklamačný list, sťažnosť je  

neopodstatnená. Reklamácie a sťažnosti, ktoré  neboli oficiálne prijaté nebudú 

preverované v riadnom šetrení, nakoľko tieto informácie môžeme považovať za 

neoficiálne. Aj telefonicky prijaté sťažnosti preverujeme v zmysle  politiky kvality 

„poskytovať najvyššiu možnú kvalitu a zabránením nekvality“, tieto sťažnosti 

alebo reklamácie evidujeme ako podnet na preskúmanie informácií 

s charakterom sťažností. 

Apelujeme na zákazníka  a upovedomujeme ho o vhodnosti  vyplnenia 

Reklamačného listu, aby sme mohli vyhovieť jeho požiadavkám. 

Postup pri riešení prijatia informácií od zákazníka, ktorý nevyplní Reklamačný list: 

: (preskúmanie informácií s charakterom  sťažnosti) 

- Pri vysokej závažnosti problému aj pokiaľ ide o telefonicky oznámenie 

sťažnosti, resp. reklamácii, osoba primajúca sťažnosť je povinná 

informovať  MK o zaregistrovaní Reklamácie – sťažnosti. 

Manažér kvality následne vybavuje a preveruje sťažnosť a zodpovedá za 

kontrolu všetkých skutočností  overených na pracovisku a za pripravenie  

dôkazov o správnosti postupu laboratória k danej  reklamácií. 

V prípade, že sa zistí oprávnenosť Reklamácie - sťažnosti zo strany 

zákazníka, manažér  kvality vykoná Nápravné opatrenie a následne určí 

preventívne opatrenie. Zároveň okamžite informuje manažment HTO  o 

závažných zisteniach. 

 každá reklamácia a jej vybavovanie je oznámené na sedení personálu 
laboratória v zmysle prevencie výskytu chýb a ústretovosti voči zákazníkovi 

 
 manažér kvality zodpovedá za doriešenie  reklamácie - sťažností a písomne 
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odpovie zákazníkovi na daný  problém. V prípade, že HTO  si je vedomé 
zodpovednosti za riešenie vzniknutého problému  ospravedlní sa písomne aj 
telefonicky a snaží sa vysvetliť problém tak, aby nedošlo k poškodeniu 
dobrého mena HTO  

 
 ak zákazník nepriamo vyjadrí pochybnosť o činnosti HTO (napr. 

sprostredkovane cez inú osobu) ale priamo sťažnosť nepodá, je povinnosťou 
manažéra kvality postupovať rovnakým spôsobom ako v prípade priameho 
podania sťažnosti, ak zákazník potvrdí svoju pochybnosť o činnosti 
pracoviska,  vypíše reklamačný list, v ktorom uvedie meno sťažovateľa, meno 
osoby, ktorá sťažnosť prijala, dátum, evidenčné číslo sťažnosti a popis 
sťažnosti v prípade písomného oznámenia priloží sťažnosť k reklamačnému 
listu a doručí do laboratória, začne proces riešenia sťažnosti 

 

Preskúmanie sťažnosti: 

 v závislosti od druhu sťažnosti manažér kvality v spolupráci s primárkou HTO 
sťažnosť prešetrí osobne, v prípade potreby v spolupráci s ostatnými 
zamestnancami  

 do reklamačného listu uvedie osobu zodpovednú za preskúmanie sťažnosti 
s termínom uzavretia, resp. odloženia vyšetrenia a nového termínu 
prešetrenia 

 manažér kvality sleduje realizáciu rozhodnutia 
 výsledok vyšetrenia zapíše manažér kvality do reklamačného listu  
 

Nápravné opatrenia: 

 v prípade oprávneného podania sťažnosti, ktorej prešetrenie odhalí nezhodnú 
prácu alebo odchýlky od politiky a postupov systému kvality alebo odborných 
činností, primárka HTO v spolupráci s  manažérom kvality iniciujú efektívne  
nápravné opatrenia, ich evid. č. a forma riešenia je uvedená v Reklamačnom 
liste a vyšetrení NPO .  

 V závislosti od závažnosti sťažnosti alebo v prípade, že realizácia nápravných 
opatrení je len v kompetencii konateľa spoločnosti manažér kvality informuje 
konateľa spoločnosti o prijatí a riešení sťažnosti.  

SPP9 
 Kontrola: 

Revízia dňa:……………………….…. 

Prolongácia do :……………………… 

navrhol:…………. 

schválil:………….. 
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Charakteristika štandardu: 
 

Štandardný pracovný postup 

Cieľ: 
 

Zabrániť v maximálnej možnej miere vzniku komplikácií po podaní 
transfúznych liekov, spôsobených reakciami medzi antigénmi a 
protilátkami príjemcu a darcu. 

Skupina starostlivosti: 
 

Úsek imunohematológie 

Dátum kontroly: (najmenej 1xza rok, priebežne, nepravidelne) 

 

SPP1 
Definícia: 

Skríning protilátok slúži na zistenie prítomnosti voľných nepravidelných protilátok 

proti antigénom erytrocytov. Zvolená metóda pre skríning nepravidelných 

protilátok má zachytiť všetky klinicky významné protilátky.   Klinicky významná je 

taká protilátka, ktorá môže spôsobiť zrýchlenú deštrukciu signifikantného 

množstva transfundovaných erytrocytov, nesúcich príslušný antigén. Okrem 

protilátok anti-A, -B, -AB sú potencionálne klinicky významné iba protilátky 

reagujúce v NAT pri 37 C.    

Neoddeliteľnou súčasťou identifikácie protilátok je autológna kontrola a priamy 

antiglobulínový test. 

PAT- Priamy antiglobulínový test slúži na dôkaz protilátok a/alebo zložiek 

komplementu, ktoré sa naviazali in vivo na vyšetrované erytrocyty. 

Diagnostické erytrocyty používané na skríning protilátok musia byť výlučne 

komerčné, pričom na erytrocytoch každej šarže musia byť exprimované minimálne 

nasledujúce antigény: D, C, c, E, e, K, k, Fya, Fyb, Jka, Jkb, S, s, M, N, P1, Lea, Leb. U 

darcov krvi pri vyhľadávaní nepravidelných protilátok možno v teste použiť 

komerčne pripravenú zmes diagnostických krviniek. U pacientov sa nesmú použiť 

pri skríningu nepravidelných protilátok diagnostické krvinky v zmesi. Požaduje sa 

použitie kombinácie komerčných erytrocytov s homozygotnou expresiou 

nasledujúcich antigénov: D, C, c, ,E, e, Jka, Jkb, Fya, Fyb, S, s, čo si vyžaduje 

použitie kombinácie minimálne 3 typov komerčných erytrocytov, ktoré sa 

vzájomne dopĺňajú v antigénnom  zložení. 

(http://www.hematology.sk/docs/Imunohematologia.pdf). 

http://www.hematology.sk/docs/Imunohematologia.pdf
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Chladové protilátky: aloprotilátky a autoprotilátky sú patologické ak je titer >1:64 

– spôsobuje aglutináciu a hemolýzu erytrocytov in vivo 

SPP2 
Zodpovednosť: 

 

Špecifikáciu protilátok sú oprávnené vykonávať len špecializované 

imunohematologické laboratóriá nemocníc 

Zodpovednosť za vykonávanie predpísaných testov špecifikácie antierytrocytových 

protilátok má odborný laboratórny pracovník poverený vykonávaním laboratór-

nych činností v daný deň. 

Za vyhodnotenie špecifikácie antierytrocytových protilátok je zodpovedný lekár   

SPP3 
Špecifikácie: 

 

Na dôkaz nepravidelných antierytrocytových sa používa nepriamy antiglobulínový 

test ( NAT) s použitím roztoku s nízkou iónovou silou (LISS), vykonaný tekutou me-

tódou v skúmavke. 

Enzýmový test má byť súčasťou skríningu protilátok u pacientov pri riešení trans-

fúznych komplikácií a špecifikácii protilátok. Enzýmový test je vhodné vykonávať v 

prípade odôvodnenej potreby vyššej citlivosti (poly- transfundovaní pacienti) En-

zýmový test sa nevyžaduje pri skríningu protilátok u tehotných žien a v rámci ru-

tinného predtransfúzneho skríningu. 

U darcov krvi pri vyhľadávaní nepravidelných protilátok v teste sa používa komerč-

ne pripravená zmes diagnostických krviniek. 

Kompletný imunohematologický nález musí obsahovať: špecificitu protilátok, opis 

použitej metódy, titer protilátok (len u tehotných žien a pacientov v indikovaných 

prípadoch, napr. s výskytom chladových autoprotilátok) a záver s príslušným kli-

nickým odporúčaním. 

U pacientov sa vykonáva skríning antierytrocytových protilátok v dostatočnom 

predstihu, najlepšie súčasne s vyšetrením krvnej skupiny AB0, RhD pred 

plánovanou alebo možnou transfúziou. Pri identifikácii=špecifikácii protilátky proti 

erytrocytom sa posudzuje klinická významnosť protilátky čo má význam z dôvodu 

hemoterapie. 

 

Špecificita laboratórneho vyšetrenia musí preukázať prítomnosť protilátky už pri 

vyšetrení skríningu antierytrocytových protilátok. 
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Klinická závažnosť protilátok proti erytrocytom 

Klinicky významné protilátky: 

Anti-D, -c, -K, -E, -C, -e, -Ce, -cE, -Fya, -Jka, anti-A, anti-B. 

Klinicky nevýznamné protilátky 

Anti-P1, -Lea, -Leb, -H, -I, -HI, -N, -Lutheran, protilátky, ktoré reagujú s celým 

panelom diagnostických erytrocytov aj s vlastnými erytrocytmi (panspecifické 

protilátky), chladové protilátky, protilátky, ktoré reagujú iba v enzymatickom 

prostredí 

Individuálne zváženie významnosti 

Anti-Cw, -ce, -Cx, -Ew, -G, -M, -S, -s, -U, -Fyb, -k, -Kpa,b, -Jsa,b, -PP1P
k, -Jkb, -Tja, -Yta, -

LW, -Diego, -Gerbich, -Ena, -Jra, -Wra, a další. 

Klinicky výzanmná protilátka - titer v NAT skúmavkovou metódou 

anti – D, anti – C, anti – E 

 ≥ 128 

 ≥ 32 

anti – K 

 ≥ 4 

ostatné protilátky v systémoch Fy, JK, M, S, s 

≥ 128 

 ≥ 64 

SPP4 
Pomôcky: 

Vzorka krvi – najlepšie odobratá do skúmavky s obsahom K2EDTA( zabráni sa tak 

možnej falošnej pozitivite),  Skúmavky, stojany, termostat,  mikroskop, roztok 0,9% 

NaCl, Liss roztok, skríningový panel krviniek CI,II,III,Cw, identifikačný panel 

erytrocytov – Panocell-10, pipety, špičky, centrifúga, termostat, PC, záznamník 

denných výkonov, senzibilizované poolované krvinky, kontrolné krvinky na 

kontrolu AGH antiséra 

SPP5 Pracovný postup: 

 

1 . vykonať vyšetrenie skríningu antierytrocytových protilátok ( viď. ŠPP) 

2. pri pozítvnom výsledku skríningu protilátok vykonať identifikáciu = špecifiká-

ciu antierytrocytových protilátok 

3. vyšetriť PAT ( viď. ŠPP) 
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- Pokiaľ má pacient pozitívny PAT, môžu byť výsledky falošné 

- Pred identifikáciou protilátok je nutné vyšetriť Rh fenotyp pacienta. 

Identifikácia antierytrocytových protilátok 

1) Do skúmavky si pripraviť 3% -4% suspenziu pacientových erytrocytov z 

odobratej vzorky krvi 

2) Vzorku krvi odobratej do K2EDTA centrifugovať pri 3500ot/min  5 minút 

3) do skúmavky dať 2 kv séra pacienta 

4) pripraviť si panel diagnostických krviniek Panocell-10 

5) aglutinačné skúmavky v stojane si označiť číslami 1-10 tak, aby korelovali 

čísla spolu s číslami krviniek Panocel-10 

6) plazmu pacienta, získanú po odstredení oddeliť a napipetovať po 2 kv 

plazmy  do každej skúmavky 

7) do jednotlivých skúmaviek s napipetovanou plazmou pridať z rovnako 

označených vzoriek typovacích erytrocytov (1 - 10) z Panocell– 10, po   2 kv vzorky 

známych typovacích erytrocytov 

8) stojan dať do termostatu na 60min pri teplote 37°C 

9) po 60 minútach skúmavky vybrať z termostatu, pridať do každej skúmavky 

2 kv diagnostiukého  séra  AGH a centrifugovať 2 min pri 3000 ot/min. 

10) Aglutináciu odčítavať makroskopicky i mikroskopicky 

výsledok: 

ak je prítomná protilátka proti danému antigénu dôjde k naviazaniu antigénu a 

protilátky čoho výsledkom je aglutinácia v skúmavke. 

11) Pri pozitívníej reakcii na antigén a pozitivite testu senzibilizácie in vivo 

(PAT), ide o autológnu protilátku a/ alebo naviazanie imunoglobulínov na povrchu 

erytrocytov (platí pri vyšetrení antigénu NAT ). Je taktiež možná nesprávna 

identifikácia protilátky 

4. V prípade, že ide o klinicky významnú protilátku vykoná sa stanovenie 

titra   ( viď. ŠPP) 

  Obmedzenia: 

– predanalytická fáza – nesprávny odber vzorky 
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– icterické alebo chylózne sérum 

– porucha na prístrojoch 

Súvisiaca dokumentácia 

Odborné usmernenie pre základné vyšetrovacie postupy v imunohematoló- gii 

( http://www.hematology.sk/docs/Imunohematologia.pdf) 

 

http://books.google.sk/books?id=eIG0vRpjw9cC&pg=PA65&lpg=PA65&dq=%C5%

A1pecifik%C3%A1cia+antierytrocytov%C3%BDch+protil%C3%A1tok&source=bl&o

ts=KI_cp-Yqum&sig=CmXiR1ObSJUgwu-

ffkvFTHAp-

nU4&hl=sk&sa=X&ei=dotfUpjcJMfZtQbes4GYAQ&ved=0CEgQ6AEwBA#v=onepage

&q=%C5%A1pecifik%C3%A1cia%20antierytrocytov%C3%BDch%20protil%C3%A1t

ok&f=false 

Doporučení Společnosti pro transfuzní lékařství ČLS JEPč. STL2012_09 ze dne 19. 

04. 2012IMUNOHEMATOLOGICKÁ VYŠETŘENÍ DÁRCŮ KRVE  A KREVNÍCH SLOŽEK 

SPP6 
Údržba: 

 

 

Denne 

Ø     kontrolovať teplotu v termostate 

Ø     mechanická očista centrifúgy 

 

Ročne: 

Ø   servis a validácia termostatu a centrifúgy 

 

Podľa potreby: 

Ø   údržba všetkých prístrojov 

SPP7 
Kontrola: 

 

Revízia dňa:……………………….…. 

Prolongácia do :……………………… 

navrhol:…………. 

schválil:………….. 

 

http://www.hematology.sk/docs/Imunohematologia.pdf
http://books.google.sk/books?id=eIG0vRpjw9cC&pg=PA65&lpg=PA65&dq=špecifikácia+antierytrocytových+protilátok&source=bl&ots=KI_cp-Yqum&sig=CmXiR1ObSJUgwu-ffkvFTHApnU4&hl=sk&sa=X&ei=dotfUpjcJMfZtQbes4GYAQ&ved=0CEgQ6AEwBA#v=onepage&q=špecifikácia%20antierytrocytových%20protilátok&f=false
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http://books.google.sk/books?id=eIG0vRpjw9cC&pg=PA65&lpg=PA65&dq=špecifikácia+antierytrocytových+protilátok&source=bl&ots=KI_cp-Yqum&sig=CmXiR1ObSJUgwu-ffkvFTHApnU4&hl=sk&sa=X&ei=dotfUpjcJMfZtQbes4GYAQ&ved=0CEgQ6AEwBA#v=onepage&q=špecifikácia%20antierytrocytových%20protilátok&f=false
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Charakteristika štandardu: 
 

Štandardný pracovný postup 

Cieľ: 
 

Bezpečná hemoterapia 

Skupina starostlivosti: 
 

Laboratórne vyšetrenia 

Dátum kontroly: (najmenej 1xza rok, priebežne, nepravidelne) 

 

SPP1 
Definícia: Podskupiny A1 a A2 resp. A1B a A2B sa určujú pomocou reagencií anti-A1, anti-H. 

Pomocou diagnostického séra /lektínu anti-A1/ sa rozlišuje vlastnosť A1 a A2 a 

slabšie podskupiny a alebo AB. 

Pomocou diagnostického séra anti-H sa u darcov krvi resp. pacientov potvrdzuje 

správnosť vyšetrenia vlastnosti A2. 

Pomocou monoklonálneho diagnostického séra anti-A1B sa u darcov krvi resp. 

pacientov rozlišuje vlastnosť A1B a A2B. 

SPP2 
Zodpovednosť: 

 
 
 
Obmedzenia: 

Zdravotnícky laborant je zodpovedný za vykonanie vyšetrenia podskupiny, za 

zápis výsledkov vyšetrenia do laboratórnej knihy a laboratórneho informačného 

systému. 

Lekár je zodpovedný za hodnotenie výsledku podskupiny. 

Ak je výsledok vyšerenia neurčitý s lektínom anti-A1 je potrebné vyšetrenie 

zopakovať resp. doplniť o ďalšie vyšetrenia pomocou diagnostických sér lektínu 

anti-H. 

SPP3 
Špecifikácie: Tento postup vyšetrenia podskupín platí pre vyšetrenia darcov krvi, pacientov, 

gravidnych žien. 

SPP4 
Pomôcky: 

Reagencie: 

sérologické a aglutinačné skúmavky, stojan na skúmavky, automatické pipety, 
špičky, laboratórna centrifúga, mikroskop. 
 

0,9 % roztok NaCl, účinné diagnostické séra : lektín anti-A1, lektín anti-H,  
vyšetrované erytrocyty darcu krvi resp. pacienta. 

SPP5 Pracovný postup: 

 

Vyšetrenie podskupiny pomocou diagnostického séra /lektínu anti-A1/: 
 
1. Dať do označenej skúmavky 1-2 kvapky lektínu anti-A1. 
2. Pridať 1 kvapku 2 % suspenzie erytrocytov vyšetrovaného v 0,9 % roztoku 

NaCl. 
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3. Inkubovať pri teplote 18-25 °C 10 minút. 
4. Centrifugovať 2 minúty pri 1000 otáčkach alebo 20 sekúnd pri 3000 otáčkach.  
5. Makroskopicky odčítať aglutináciu za mierneho potrasenia. 
 
Vyšetrenie podskupiny pomocou lektínu anti-H: 
 
1. Dať do označenej skúmavky 1-2 kvapky diagnostického séra anti-H  
2. Pridať 1 kvapku 2 % suspenzie erytrocytov vyšetrovaného v 0,9 % roztoku 

NaCl. 
3. Inkubovať pri teplote 18-25 °C 10 minút. 
4. Centrifugovať 2 minúty pri 1000 otáčkach alebo 20 sekúnd pri 3000 otáčkach. 
5. Makroskopicky odčítať aglutináciu za mierneho potrasenia. 

SPP6 
Hodnotenie: 

Lektín anti-A1 aglutinuje erytrocyty A1 a A1B. 
Lektín anti-H aglutinuje erytrocyty A2. 
Ak lektíny anti-A1 a anti-H aglutinujú rovnako silno erytrocyty krvnej skupiny A 
ide A-intermediárne / Ai /. 

SPP7 
Kontrola: 
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Charakteristika štandardu: 
 

Štandardný pracovný postup 

Cieľ: 
 

Dosiahnuť požadovanú kvalitu transfúznych prípravkov 

Skupina starostlivosti: 
 

Spracovanie transfúznych prípravkov 

Dátum kontroly: (najmenej 1xza rok, priebežne, nepravidelne) 

 

SPP1 
Definícia: 

Každý pracovník HTO je povinný chrániť sa ochranným odevom pred znečistením 

a kontamináciou chemickým a biologickým materiálom. Špeciálne treba zdôrazniť 

prípravu zdravotnej sestry pred prácou v odberovej miestnosti : 

- sestra má čisté oblečenie a vhodnú pracovnú obuv, 
- hodinky a šperky nepatria do odberového boxu, 
- pred vstupom do odberovej miestnosti si pod tečúcou vodou dezinfekčným 

mydlom mechanicky umyje ruky a vydezinfikuje ( Septoderm gél alebo 
aktuálnym dezinf. prostriedkom ), 

- natiahne si gumové rukavice, ktoré si mení po každom desiatom odbere 
alebo hneď po mechanickom znečistení, 

- pri náhodnom pichnutí ihlou si miesto umyje a vydezinfikuje a vykoná zápis 
do Zošita evidencie drobných pracovných úrazov, ktorý je uložený u vrchnej 
laborantky.   

 

Každý pracovník HTO povinný vykonávať vyšetrovacie výkony až po umytí a 

dezinfekcii rúk: 

- pri hygienickej očiste rúk s dezinfekciou sa používa tekuté mydlo s následným 
oplachom rúk pod vodou, osušením pokožky a konečnou dezinfekciou 
alkoholickým dezinfekčným prípravkom v množstve 3 ml vtierať v priebehu 1 
min. do pokožky. 

SPP2 
Zodpovednosť: 

 

Vedúca laborantka zodpovedá  za zabezpečenie vykonania zásahov proti 

škodcom. Tento postup konzultuje s kompetentnými pracovníkmi NsP, ktorí 

zodpovedajú za tieto zásahy v celej budove NsP, aby spôsob vykonania zásahov 

bol účinný. Tento zásah sa vykonáva  minimálne 1x ročne – externou firmou, 

ktorú vyberá NsP pre celú budovu. 

Vedúca laborantka je zodpovedná za kontrolu vykonávania presunu reaktívnych 

vzoriek krvi – odberov na likvidáciu.  

Upratovanie vykonávajú interné pracovníčky HTO - spadajú priamo pod vedúcu 

laborantku, ktorá je zodpovedná za správnosť vykonávaných činností 
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a overovania znalosti postupov a dohľad nad vykonávaním  tréningu procedúr. 

SPP3 
Obmedzenia: 

 

Používajú sa dezinfekčné prostriedky, ktoré sú uvedené  v zozname dezinfekčných 

prostriedkov. Sú centrálne nakupované  podľa aktuálnej ponuky dodávateľa. 

SPP4 
Špecifikácie: 

 

Za čistenie, umývanie a dezinfekciu všetkých priestorov transfúzneho pracoviska 
sú zodpovedné sanitárky a upratovačky denne použitím čistiacich a dezinfekčných 
prípravkov. ( dezinfekčné roztoky - podľa ponuky dodávateľa ).  
Pri práci je potrebné používať ochranné rukavice. 
Za čistotu a dezinfekciu pracovných plôch a prístrojov sú zodpovedné zdravotné 

sestry a laborantky podľa miesta práce. 

SPP5 Pomôcky: Čistiace pomôcky a prostriedky, dezinfekčné roztoky, dezinfekčné mydlá 

SPP6 
Pracovný postup: 

 

Plošná dezinfekcia 

- po mechanickej očiste všetkých umývateľných plôch, predmetov nastáva 
dezinfekcia  

- pri rozliatí krvi alebo iného biologického materiálu – znečistené miesto je 
treba zasypať Chloramín granulami, po absorbcii odstrániť a potom miesto 
bežne dezinfikovať, ak nie sú granule, na miesto sa kladie buničina namočená 
do dezinf. roztoku, nechá sa pôsobiť 15 min. a po odstránení miesto bežne 
dezinfikovať. 

 
 Deň pred   odberom poobede: 
- odberová miestnosť a miestnosť na výrobu a spracovanie TL - podlahu a steny 

umyť dezinfekčným prostriedkom 
- zapnúť germicídny žiarič na 60 minút 

- expozíciu zaznamenať do záznamníka  

- podlahu umyť dezinfekčným prostriedkom 

 

 V odberový deň po odbere a spracovaní krvi: 

- odberová miestnosť a miestnosť na výrobu a spracovanie TL -          podlahu    a 
steny umyť dezinfekčným prostriedkom 
 -  podlahu umyť dezinfekčným prostriedkom 

 -   zapnúť germicídny žiarič na 60 minút. 

 

 Sanitárny deň 
- odberová  a výrobná miestnosť – kompletná dezinfekcia všetkého zariadenia 

+ germicídny žiarič 1 hod. 
- kompletná dezinfekcia 



 
 
 

 
Svet zdravia, a.s.  

Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01  Bratislava 
Office: Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice 

Š t a n d a r d n ý  p r a c o v n ý  p o s t u p  

Hygiena v odberovej miestnosti 

Revízia č.: 1 

Platné od: 01.11.2014 

ŠPP SZ/HTO/45 Strana 3 z 3 

 

UPOZORNENIE: 
 (1) Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba v súlade 

s procesným štandardom 1.SMK.RD Riadenie dokumentácie. Po vytlačení dokumentu zo siete ide o neriadenú kópiu. 
(2) Akákoľvek distribúcia tohto dokumentu mimo organizácie, ktorá nie je distribúciou podľa bodu (1), sa považuje za únik informácií 

a porušenie povinnosti mlčanlivosti vyplývajúcej zo Zákonníka práce, ktoré bude kvalifikované ako závažné porušenie pracovnej disciplíny. 

Dezinfekčné prostriedky :   
 
-     musia byť správne označené a sú uložené v miestnosti určenej pre 
upratovačku a v  umyvárke 
- sú baktericidné, fungicidné, virucidné na široké spektrum vírusov vrátane HBV 

i HIV 

- zabraňujú šíreniu infekcie do okolia a prenášaniu ich pôvodcov na ľudí. 

- spektrum dezinfekčných roztokov závisí od dezinfekčného plánu zariadenia. 

Dezinfekčné prostriedky sa používajú presne podľa návodu výrobcu a striedajú 

sa v pravidelných 3 mesačných intervaloch. Používanie dezinfekčných roztokov 

sa zapisuje do záznamníka upratovania 

 

 Odpad 

Odpad sa vynáša denne do určenej miestnosti a nebezpečný odpad sa ukladá do 

uzatvárateľných plastikových vriec za účelom spálenia. Pri nakladaní s infekčným 

odpadom sa postupuje podľa osobitných predpisov. Vrecia sú označené názvom 

oddelenia a druhom odpadu. 

SPP7 
Kontrola: 
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Charakteristika štandardu: 
 

Štandardný pracovný postup 

Cieľ: 
 

Bezpečná hemoterapia 

Skupina starostlivosti: 
 

Laboratórne vyšetrenia 

Dátum kontroly: (najmenej 1xza rok, priebežne, nepravidelne) 

 

SPP1 
Definícia: 

Rh systém sa vyznačuje najväčším polymorfizmom zo všetkých skupinových 
systémov erytrocytov. 

Klinicky najdôležitejším antigénom skupinového systému Rh je antigén D. 

Expresia antigénu D na erytrocytoch sa líši ako kvalitatívne, tak kvantitatívne. 

Pre vyšetrenie darcov krvi, pacientov majú význam 2 triedy: 

1. Antigén D – je kompletný antigén, u ktorého sú exprimované všetky epitopy. 

2. Slabé D / Dweak, D(w) /- je tzv. slabý znak Rh/D/,  na erytrocytoch je 
kvantitatívne redukovaný počet antigénov. 

3. Čiastočné D / Partial D, D/P/  /-na erytrocytoch sú kvalitatívne zmeny D / 
chýbanie niektorých epitopov D /. 

Vyšetrenie Rh/D/ antigénu vykonávame pomocou dvoch diagnostických sér 
rôznych klonov. Rh/D/ antigén vyšetrujeme pomocou kompletného IgM dg.séra 
anti.D, Dweak pomocou inkompletného IgG dg. séra anti-D. 

Bežnými dg. sérami anti-D v rutinnej prevádzke sa nedá odlíšiť Dweak a 
D/Partial/. 

SPP2 
Zodpovednosť: 

 
 
 
 
Obmedzenia: 

Laborant je zodpovedný za vykonanie vyšetrenia znaku Rh/D/,  D weak a zápis 

výsledku vyšetrenia do laboratórnej knihy a do laboratórneho informačného 

systému. 

Lekár je zodpovedný za hodnotenie výsledku vyšetrenia vlastnosti Rh/D/, D weak. 

Tento postup  platí pre vyšetrenie darcov krvi,  pacientov, gravidných žien.  

Ak je výsledok vyšetrenia  Rh/D/ antigénu, Dweak neurčitý,  je nutné vyšetrenie 

zopakovať z novej suspenzie erytrocytov vyšetrovaného. 

SPP3 
Špecifikácie: 

Vyšetrenie Rh/ D/ antigénu sa vykonáva u darcov krvi, gravidných žien 

vyšetrovaných z prenatálnej poradne a pacientom. 

Vyšetrenie tzv. slabého znaku Rh /D/ -D weak má význam pri vyšetrovaní darcov 
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krvi, gravídnych žien vyšetrovaných v prenatálnej poradni, ktorí pri vyšetrení 

bežnými diagnostickými sérami sú označení ako Rh/D/ negatívni. 

Darcovia krvi Rh/D/ negatívni, ale D weak pozitívni sa označia ako Rh/D/ pozitívni 

darcovia krvi. 

Gravídne ženy vyšetrované v prenatálnej poradni a príjemcovia krvnej transfúzie 

sa označia ako Rh/D/ negatívni, D weak pozitívni a musia byť transfundovaní 

Rh/D/ negatívnymi erytrocytmi. 

SPP4 
Pomôcky: 

 

Reagencie: 

 
sérologické a aglutinačné skúmavky, stojan na skúmavky, automatické pipety, 

špičky, laboratórna centrifúga, mikroskop. 

0,9 % roztok NaCl, účinné diagnostické séra:  anti-Rh/D/ duo kompletné + 
inkompletné /IgM,IgG/ anti-Rh/D/ kompletné /Monoclonal IgM/ dva klony, 
antiglobulínové sérum polyšpecifické, vyšetrované erytrocyty. 
 

SPP5 Pracovný postup: 

 

 

 

 

 

Vyšetrenie Rh/D/ antigénu pomocou diagnostického séra anti-D /Monoclonal 

IgM/ dvoma rôznymi klonmi: 

1.  Dať do označenej skúmavky 2 kvapky  Anti-D  fast IgM, do druhej skúmavky 2 
kvapky Anti-D rapid IgM 

2.  Pridať 1 kvapku suspenzie erytrocytov vyšetrovaného  

3.  Centrifugovať ihneď 2 minúty pri 1000 otáčkach alebo 20 sekúnd pri 3000 
otáčkach. 

4. Odčítať aglutináciu pomocou mierneho potrasenia 

Vyšetrenie Rh/D weak antigénu pomocou diagnostického séra anti-D /duo 

IgM+IgG/ : 

1. Dať do označenej skúmavky 2 kvapky anti-D duo. 

2. Pridať 1 kvapku suspenzie erytrocytov vyšetrovaného  

3. Inkubovať skúmavku 15-30 minút pri 20 °C. 
 
4. Preprať erytrocyty 3 krát v 0,9 % roztoku NaCl. Supernatant úpne odstrániť. 
 
5. Pridať k sedimentu 2 kvapky antiglobulínového séra.   
 
6. Centrifugovať 20 sekúnd pri  3000 otáčkach. 
 
7. Odčítať aglutináciu pomocou mierneho potrasenia. 
 
8. Zároveň treba vykonať pozitívnu a negatívnu kontrolu. 
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SPP6 
Interpretácia: 

1. Pozitívna reakcia -erytrocyty sú aglutinované. Erytrocyty sú Rh/D/ 
pozitívne. 

2. Negatívna reakcia -erytrocyty tvoria rovnomernú náplavu. 
            Erytrocyty sú Rh/D/negatívne. 

Hodnotenie tehotných žien vyšetrovaných z prenatálnych poradní a príjemcov  
krvných transfúzií: 
 

IgM1 IgM2 
IgG 

/NAT/ 
Zápis výsledku 

Hemoterapia 

/krvné pripravky/ 

+ +  Rh pozit /D pozit/ Rh pozit /D pozit/ 

- -  Rh negat /D negat/ Rh negat /D negat/ 

+ - pozit Rh pozit /D w/v pozit/ Rh negat /D negat/ 

- + pozit Rh pozit /D w/v pozit/ Rh negat /D negat/ 

(+) - pozit Rh pozit /D w/v pozit/ Rh negat /D negat/ 

- (+) pozit Rh pozit /D w/v pozit/ Rh negat /D negat/ 

(+) (+) pozit Rh pozit /D w/v pozit/ Rh negat /D negat/ 

 

Hodnotenie darcov krvi vyšetrovaných v laboratóriu imunohematológie: 

IgM1 IgM2 
IgG 

/NAT/ 

Zápis výsledku 

/Označ krv.prípr./ 

KP určený 

pre pacienta 

+ +  Rh pozit /D pozit/ Rh pozit /D pozit/ 

- - negat Rh negat /D negat/ Rh negat /D negat/ 

- - pozit Rh pozit /D w/v pozit/ Rh pozit /D pozit/ 

+ - pozit Rh pozit /D w/v pozit/ Rh pozit /D pozit/ 

- + pozit Rh pozit /D w/v pozit/ Rh pozit /D pozit/ 

(+) - pozit Rh pozit /D w/v pozit/ Rh pozit /D pozit/ 

- (+) pozit Rh pozit /D w/v pozit/ Rh pozit /D pozit/ 

(+) (+) pozit Rh pozit /D w/v pozit/ Rh pozit /D pozit/ 
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Vysvetlivky: 

+   silná makroskopická pozitivita 

-    jednoznačná makroskopická negativita 

(+) neobvykle slabá pozitivita 

SPP7 
Kontrola: 
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Charakteristika štandardu: 
 

Štandardný pracovný postup 

Cieľ: 
 

Dosiahnuť požadovanú kvalitu transfúznych prípravkov 

Skupina starostlivosti: 
 

Spracovanie transfúznych prípravkov 

Dátum kontroly: (najmenej 1xza rok, priebežne, nepravidelne) 

 

SPP1 
Definícia: 

Pomocou známych diagnostických  sér sa na erytrocytoch  vyšetrovaného 
dokazuje prítomnosť alebo neprítomnosť antigénov skupinových systémov. 

SPP2 
Zodpovednosť: 

 

Za správne vykonanie vyšetrenia zodpovedá laborant špecialista. 

Za správne vyhodnotenie zodpovedá lekár. 

SPP3 
Špecifikácie: 

 

Určenie znakov Rh systému erytrocytov je potrebné u zdravých ako aj u chorých 

pacientov, napr. pri diagnostike potransfúznej reakcie, hemolytickej choroby 

novorodencov a pod. 

Protilátky proti Fy sú tiedy IgG. Anti Fy môže spôsobiť hemolytickú chorobu plodu 

a novorodenca  a hemolytickú potransfúznu reakciu.  

Štruktúry na erytrocytoch, ktoré nesú antigény MNSs sú glykoploteíny. 

V krvinkách sa môžu vyskytovať antigény M, N alebo obidva naraz. Výskyt skupín 

M,N a MN je približne takýto: M 28%, N 22%, MN 50%.  

Protilátky anti-M, anti-N sú prirodzené, nepravidelné, zväčša veľmi slabého a 

chladového charakteru. 

SPP4 
Pomôcky: 

skúmavky, stojan.pipety, termostat, centrigúga 

diagnostické séra, vyšetrovaná krv 

SPP5 Pracovný postup: 

 

Vyšetrenie Rh fenotypu 
1. Do vopred označených skúmaviek dať po 1  kvapke známeho 

diagnostického séra : anti-D,-C,-c,-E,-e 
2. Pridať kvapku 2 - 5 % náplavy erytrocytov vyšetrovaného (pripravené 

v izotonickom roztoku NaCl)  
3. Obsah každej skúmavky dôkladne premiešať a centrifugovať 1-2 min pri 

1000ot/min (kým nezískame číry supernatant).  
4. Jemným pretrepaním skúmavky každý terčík erytrocytov dôkladne 

premiešať 
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5. Odčítať makroskopicky a každú negatívnu reakciu mikroskopicky. 
 

Pre zvýšenie reaktivity reagentov sa môže použiť inkubácia 5 – 60 min pri 
laboratórnej teplote. 

Hodnotenie:    

pozitívna reakcia (aglutinácia) - prítomnosť príslušného antigénu na erytrocyte v 
Rh systéme 

negatívna reakcia - antigén sa na erytrocyte nenachádza 

Kontrola kvality: negatívna a pozitívna kontrola 

Vyšetrenie anti K 

              1. Pripraviť 3-5% suspenziu erytrocytov vyšetrovaného v izotonickom 
roztoku NaCl 

2. Do skúmavky kvapneme jednu kvapku diagnostika    

    anti K 

3. K diagnostiku v skúmavke pridáme jednu kvapku  roztoku 
testovaných erytrocytov 

4. Skúmavku pretrepeme a 20 sekúnd centrifugujeme pri 2 500ot/min 
- čas odčítame po dosiahnutí požadovaných otáčok 

5. Odčítať mikroskopicky  

6. Všetky negatívne a slabo pozitívne vzorky ešte raz  inkubovať 5 

minút pri 37oC a potom opäť skúmavky pretrepať , 20 sekúnd 
centrifugovať pri 2500 ot/min, odčítať mikroskopicky. 

Hodnotenie:    pozitívna reakcia (aglutinácia) - prítomnosť  antigénu K na  

erytrocyte  (K+) 

negatívna reakcia - antigén K sa na erytrocyte nenachádza (K-) 

Upozornenie:  „K“ negatívnym pacientom podávať „K“ negatívnu krv 

Kontrola kvality: negatívna a pozitívna kontrola 

 

Vyšetrenie anti M, anti N 

1. Pripraviť 3-5% suspenziu erytrocytov vyšetrovaného v izotonickom 
roztoku NaCl 

2. Do skúmavky kvapneme jednu kvapku diagnostika anti M, resp. anti N 
3. K diagnostiku v skúmavke pridáme jednu kvapku  roztoku testovaných 

erytrocytov 
4. Skúmavku pretrepeme a inkubujeme pri laboratórnej teplote 5 – 15 

minút 
5. Centrifugujeme 1 minútu pri 1500ot/min - čas odčítame po dosiahnutí 
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požadovaných otáčok 
6. Odčítať makroskopicky  

Hodnotenie:     

pozitívna reakcia (aglutinácia) - prítomnosť  antigénu M, resp. Antigénu N na  
erytrocyte   

                                                       (M+)resp. (N+) 

negatívna reakcia - antigén M, resp. N  sa na erytrocyte nenachádza  

(M-)resp (N-) 

Kontrola kvality: negatívna a pozitívna kontrola 

Vyšetrenie LEWIS a P 

Pri vyšetrení treba rešpektovať pokyny výrobcu diagnostického séra a vykonať 
odporučený test ( soľné prostredie alebo enzymový test, teplota 4, 20 a 370C, 
doba inkubácie). Odčítanie je podľa druhu testu makroskopické alebo 
mikroskopické. 

Hodnotenie: Pozitívna reakcia svedčí o prítomnosti príslušného antigénu na 
vyšetrovaných erytrocytoch, negatívna reakcia znamená, že tento antigén na 
krvinkách nie je prítomný. 

SPP6 
Obmedzenia: 

 

Pri vyšetrení antigénov na erytrocytoch je nutné rešpektovať pokyny výrobcu 
diagnostického séra a vykonať odporúčaný test. 

Je nutné presne dodržať inkubačné prostredie teplotu a čas. 

Jednotlivé antigény erytrocytov sú dokázateľné diagnostickými sérami za rôznych 
inkubačných podmienok, ktoré sú dané typom protilátok  

v diagnostickom sére   

Používame prostredia: soľné, (0,9 % NaCl), nepriamy antiglobulínový test 

inkubačný čas: 1-60 minút, 

inkubačná teplota  4ºC, 18-25ºC, 37ºC          

Kontrola kvality: Súčasne kvapkáme pozitívnu a negatívnu kontrolku t. j. 

pomocou diagnostického séra overíme prítomnosť alebo neprítomnosť antigénov 
vyšetrovaných systémov na známych typových erytrocytoch. 

SPP7 
Kontrola: 

 

Revízia dňa:……………………….…. 

Prolongácia do :……………………… 

navrhol:…………. 

schválil:………….. 

 



 
 
 

 
Svet zdravia, a.s.  

Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01  Bratislava 
Office: Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice 

Š t a n d a r d n ý  p r a c o v n ý  p o s t u p  

Imunohematologické vyšetrenie 
darcov krvi 

Revízia č.: 1 

Platné od: 01.11.2014 

ŠPP SZ/HTO/48 Strana 1 z 3 

 

 
UPOZORNENIE: 
 (1) Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba v súlade 

s procesným štandardom 1.SMK.RD Riadenie dokumentácie. Po vytlačení dokumentu zo siete ide o neriadenú kópiu. 
(2) Akákoľvek distribúcia tohto dokumentu mimo organizácie, ktorá nie je distribúciou podľa bodu (1), sa považuje za únik informácií 

a porušenie povinnosti mlčanlivosti vyplývajúcej zo Zákonníka práce, ktoré bude kvalifikované ako závažné porušenie pracovnej disciplíny. 

 

Charakteristika štandardu: 
 

Štandardný pracovný postup 

Cieľ: 
 

Dosiahnuť požadovanú kvalitu transfúznych prípravkov 

Skupina starostlivosti: 
 

Spracovanie transfúznych prípravkov 

Dátum kontroly: (najmenej 1xza rok, priebežne, nepravidelne) 
 

 

 

SPP1 
Definícia: 

Imunohematologické vyšetrenie používané na vyšetrenie krvných liekov uvádza 
Odborné usmernenie pre vykonávanie imunohematologických vyšetrení v SR. 

Cieľom vyšetrení je zamedziť v maximálnej možnej miere nežiadúcim 
komplikáciam po podaní transfúznych liekov, spôsobených reakciami medzi 
antigénmi a protilátkami príjemcu a darcu. 

SPP2 
Zodpovednosť: 

 

Primárka HTO, lekár, laborant špecialista 

SPP3 
Špecifikácie: 

 

Kľúčovým pri výkone laboratórnej diagnostiky v imunohemetológii je priorita 
správnej laboratórnej praxe a najmä systém kontroly kvality. Základom je znalosť 
princípov metód, hodnotenie výsledkov, významnosť výsledku vyšetrenia a jeho 
klinická aplikácia. 

 

SPP4 
Pomôcky: 

Pipety, skúmavky, stojany, ID karty, diagnostické krvinky, diagnostické séra, 
inkubátor, centrifúga 
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SPP5 Pracovný postup: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imunohematologické vyšetrenia: zahŕňajú určenie vlastností AB0, RhD, 
skríningový test na nepravidelné protilátky proti antigénom erytrocytov. 

Krvná skupina AB0 sa určuje vyšetrením aglutinogénov AB0 pomocou 
monoklonálnych diagnostických sér anti – A a anti – B a vyšetrením prirodzených 
aglutinínov ( anti –A a anti – B ) s testovacími erytrocytmi A1 a B.  

Vyšetrenie RhD u darcov sa vykonáva pomocou dvoch monoklonálnych anti – D 
IgM diagnostických sér pochádzajúcich z rôznych klonov. V prípade potreby 
vykonania nepriameho antiglobulínového testu sa používa monoklonálne 
daignostické sérum anti – D triedy IgG. Výber kombinácie používaných 
diagnostických sér má za cieľ spoľahlivo zachytiť významné slabé (weak) 
a variantné formy antigénu D (najmä variantu DVI ) 

Skríning nepravidelných antierytrocytových protilátok slúži na zistenie 
prítomnosti voľných nepravidelných protilátok proti antigénom erytrocytov. Na 
dôkaz protilátok proti antigénom erytrocytov sa používa nepriamy 
antiglobulínový test. Vykonáva sa minimálne raz za dva roky. 

Prvodarca 

( 1 – 2 odbery) 

Opakovaný darca 

( viac ako 2 odbery ) 

krvná skupina orientačne krvná skupina orientačne 

aglutiníny a aglutinogény 

( v skúmavke) 

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

vyšetrenie Rh v skúmavke 

Rh negat – 2xDW 

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

podskupina ----------------------------------- 

skríning protilátok NAT skríning protilátok NAT 
minimálne 1 x za 2 roky 

SPP6 
Údržba: 

 

Denne: 
Ø     denná hygienická údržba  
Ø     interná kontrola kvality 
 

Ročne: 
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Ø     servis a validácia jednotlivých prístrojov a zariadení  
Ø     externá kontrola kvality 2 x ročne 

 
Podľa potreby: 
     Ø  údržba prístrojov 
 

SPP7 
Kontrola: 

 
Revízia dňa:……………………….…. 
Prolongácia do :……………………… 
navrhol:…………. 
schválil:………….. 
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Charakteristika štandardu: 
 

Štandardný pracovný postup 

Cieľ: 
 

Zabrániť v maximálnej možnej miere vzniku komplikácií po podaní 
transfúznych liekov, spôsobených reakciami medzi antigénmi a 
protilátkami príjemcu a darcu. 
 

Skupina starostlivosti: 
 

Spracovanie transfúznych prípravkov 

Dátum kontroly: (najmenej 1xza rok, priebežne, nepravidelne) 

 

SPP1 
Definícia: 

Medzi transfúzne komplikácie patria nežiaduce reakcie a zlyhanie očakávaného 

liečebného účinku. Dodržiavaním zásad správnej výrobnej praxe a správnym 

postupom podávania transfúzie sa minimalizuje riziko vzniku transfúznej reakcie. 

Nakoľko každá transfúzia krvného prípravku je samostatný biologický proces, 

ošetrujúci lekár je zodpovedný za dôsledné dokumentovanie a oznámenie 

akejkoľvek zistenej reakcie.  

SPP2 
Zodpovednosť: 

 

Metodická a odborná zodpovednosť za spôsob vykonávania 

imunohematologických vyšetrení a ich hodnotenie patria do kompetencie lekára 

so špecializáciou v odbore hematológia a transfuziológia, laboratórneho 

diagnostika so špecializáciou v odbore laboratórne a diagnostické metódy v 

hematológii a transfuziológii, alebo zdravotného laboranta s magisterským 

stupňom vysokej školy a špecializáciou laboratórne a diagnostické metódy v 

hematológii a transfuziológii. Vyhodnocuje výsledky analýz, určuje ďalšie 

vyšetrovacie postupy, kompletizuje výsledky analýz vykonaných k celkovej 

diagnostike pacienta  

Základné vyšetrenia vykonáva a je za nich zodpovedný zdravotný laborant a 

špeciálne vyšetrenia vykonáva zdravotný laborant-špecialista so špecializá- ciou 

laboratórne a diagnostické metódy v hematológii a transfuziológii.  

Vedúci laboratória kontroluje dodržiavanie stanovených štandardných 

pracovných postupov v laboratóriu a v prípade potreby ich aktualizuje 

 

Lekár indikujúci a zodpovedný za vykonávanie transfúzie na oddelení: 
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- Overuje, pred pripojením krvného vaku, že sa pri transfúzii postupuje podľa 

odporúčania výrobcu.  

- Dbá, aby sa transfúzna súprava nepoužívala dlhšie ako 6 hodín.  

- Verifikuje, že nedošlo k viditeľnému poškodeniu krvného komponentu 

- O vzniku transfúznej reakcie informuje vedúceho oddelenia a pri ťažkých 

reakciách  a úmrtí informuje aj riaditeľa nemocnice a/alebo jeho námestník pre 

liečebne preventívnu starostlivosť (LPS) 

- Pri kritických  výsledkoch musí urýchlene zjednať nápravu, zistiť príčiny, pre 

ktoré došlo k nezhodám, podať, písomné stanovisko, kde uvedie preskúmané 

možné príčiny vzniku kritických hodnôt u jednotlivých typov KP a uviesť riešenie 

problému 

-Je povinný vyplniť formulár „Hlásenie o transfúznej reakcii“ - príloha č.3 Vestník 

MZ SR 2002 čiastka 33-35 

SPP3 
Špecifikácie: 

 

Základom pre riešenie komplikácii a výkon overovania vyšetrení je Vyhláška MZ 

SR č. 487/2006Z.z. o požiadavkách na sledovanie krvi, zložiek z krvi a transfúznych 

liekov, na formu a spôsob oznamovania závažných nežiaducich reakcií a 

závažných nežiaducich udalostí a na vyhodnocovanie ich príčin a na normy a 

špecifikácie súvisiace so systémom kvality v transfúziologických zariadeniach 

Typy transfúznych reakcií 

Akútne transfúzne reakcie -  objavujú sa v priebehu alebo krátko po transfúzii (do 
24 hodín) 
Oneskorené transfúzne reakcie -  môžu sa objaviť po niekoľkých dňoch, týždňoch 

alebo mesiacoch po transfúzi 

Zlyhanie očakávaného liečebného účinku – ak očakávaný liečebný účinok (najmä 

transfúzie trombocytov) zlyhá v dôsledku imunizácie antigénmi leukocytov 

a/alebo trombocytov  

Akútne -   

hemolytické – spôsobená podaním inkompatibilného transfúzneho prípravku 

nehemolytické  pyretické 

alergické – spôsobené bielkovinami plazmy na imunologickom podklade 

bakteriálno- toxické - transfúzny liek bol kontaminovaný baktériami v prípade 

nesprávneho odberu, prípravy a skladovania – septický šok 

TRALI – vzácny výskyt po transfúzii plazmy, ktorá obsahuje antigranulocytové 
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protilátky, menej často účinkom antigranulocytových protilátok príjemcu- 

prejavuje sa zlyhaním pľúc v priebehu 1 až 4 hodín, na Rtg pľúc- difúzne 

zatienenie hrudníka  

objemové preťaženie -  po podaní veľkého objemu transfúznych liekov, alebo 

veľkou rýchlosťou podávania transfúzie (nebezpečenstvo hrozí hlavne pacientom s 

ICHS alebo novorodencom). Počas transfúzie sa prejavuje  cyanóza, dýchavica, 

zrýchlený pulz, zvýšená náplň kŕčnych žíl, zlyhávanie pravého, potom ľavého srdca 

až obraz pľúcneho edému. Ďalej môže vzniknúť hypokalciémia (znížené ionizované 

calcium), hyperkaliémia, prechodná dysrytmia po rýchlom stečení studenej krvi, 

hypotermia, trombocytopénia a zníženie hladiny koagulačných faktorov. 

Oneskorené 

Potransfúzna purpura - (vzniká prítomnosťou protilátok proti špecifickým 

antigénom trombocytov) krvácavé príznaky niekoľko hodín po transfúzii; 

trombocytopénia 

Prenos infekčných ochorení-  (Treponema palidum, HIV, HBV, HCV, CMV, a iné) 

Reakcia štepu proti hostiteľovi (GvHD) – vzniká 4 – 13 deň po tranfúzii – 95% 

fatálne následky 

Aloimunizácia antigénmi - erytrocytov, leukocytov, trombocytov, 

imunoglobulínov  

Preťaženie organizmu -  príjemcu železom po dlhodobej transfúznej liečbe  

Pokiaľ sa používa skríning ako náhrada vyšetrenia kompatibility, musí obsahovať: 

1. spoľahlivý a validovaný kontrolný postup pri vydávaní prípravku - pokiaľ možno 

kontrolovaný počítačový systém 

2. použitie skríningových erytrocytov so všetkými antigénmi (uprednostniť 

homozygotné), ktoré zodpovedajú prevažnej väčšine klinicky významných 

protilátok 

3. dostatočne citlivú techniku na detekciu antierytrocytových protilátok 

4. laboratórne záznamy o uskutočnených vyšetreniach a všetkých použitých 

prípravkoch, vrátane identifikácie pacienta. 

Vzorka séra použitého pri vyšetrovaní kompatibility sa má skladovať v 
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zmrazenom stave tak dlho, ako je určené národnými predpismi – minimálne 7 

dní 

SPP4 
Pomôcky: 

Skúmavky, termostat a inkubátor gelového systému, PC, denný záznamník   

krvných skupín, pipety, roztok s nízkou ionovou siolu- LISS, gélové karty, 

diagnostické antiséra na vyšetrenie Ks+Rh a na vyšetrenie fenotypu Rh 

SPP5 Pracovný postup: 

 

 

Základné laboratórne vyšetrenia pri transfúznych komplikáciách: 

a) overenie KS, skríning antierytrocytových protilátok, vo vzorke krvi pacienta  

pred a po transfúzii (TS) 

b) priamy antiglobulínovy test (PAT) vo vzorke krvi pacienta pred a po TS 

c) overenie KS + Rh transfúzneho prípravku,  

d) overenie testu kompatibility so vzorkou krvi od pacienta pred a po TS v  

prípade potreby aj inými reagenciami použitými pri predtransfúznom vyšetrení 

e) vyšetrenie fenotypu Rh a ďalších klinicky významných antigénov erytrocytov z 

hľadiska možnosti vzniku reakcie  

Doplňujúce speciálne vyšetrenia pri transfúznych komplikáciách: 

e) vyšetrenie antileukocytových protilátok, prípadne antitrombocytových 

protilátok vo vzorke krvi pacienta pred a po TS 

f) vyšetrenie antileukocytových protilátok v plazme transfúzneho prípravku 

g) pátranie po hemolýze erytrocytov v krvnom prípravku i v sére pacienta 

h) bakteriologické vyšetrenie zvyšku transfúzneho prípravku  

Odber krvi na  laboratórne vyšetrenia pri transfúznych komplikáciách 

vykonať na oddelení podľa používaného odberového systému - odber do  

2 skúmaviek bez prídavných zmesí a do 2 skúmaviek s obsahom EDTA 

 

Overenie krvnej skupiny a Rh 

- vyšetriť vzorku krvi, odobratú pacientovi pred a po podaní transfúzie vyšetriť 

segment z odberového vaku, alebo zo vzorky, použitej k vyšetreniu KP 

1. pripraviť si 3 -5%suspenziu erytrocytov pacienta prepratím v nadbytku 0,9% 

NaCl  

2. označiť skúmavky A, B, Rh a do každej skúmavky kvapnúť 2 kv diagnostického 

antiséra podľa označenia skúmaviek ( do A : anti-A, do B: anti-B, do Rh : anti-D) 
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3. pridať 3-5% suspenziu erytrocytov po 2 kv do každej skúmavky, 

4.premiešať a centrifugovať 1,5 min pri 2000 ot/min. 

Výsledok: odčítať aglutináciu, ktorá svedčí o prítomnosti daného antigénu 

 

Skríning antierytrocytových protilátok na princípe NAT 

Materiál: 

- vzorku krvi na overenie vyšetrení odobrať do antikoagulačného roztoku, aby 

sme predišli akýmkoľvek falošným pozitívnym výsledkom ( EDTA) 

- 0,6% diagnostické erytrocyty Panoscreen I,II,III,Cw 

- Gélové karty s gélom a prítomnosťou AGH ( Anti IgG,-C3d 

Postup: 

1. do prvej mikroskúmavky napipetovať  50μl pripravenej suspenzie erytrocytov z 

Panoscreen označenej jako P1 

2. do druhej mikroskúmavky napipetovať  50μl pripravenej suspenzie 

erytrocytov z Panoscreen označenej jako P2 

3.do tretej mikroskúmavky napipetovať  50μl pripravenej suspenzie erytrocytov z 

Panoscreen označenej jako P3 

4.do všetkých štyroch mikroskúmaviek pridať 25μl plazmy pacienta odobratej na 

overenie vyšetrenia po transfúznej reakcii 

5.dať do inkubátora na 15 minút pri 37 °C 

6.preložiť do centrifúgy na gélové karty a centrifugovať pri 980RPM/10 min. 

7. odčítať reakciu  

Výsledok: 

 ak je sediment na dne mikroskúmavky je reakcia negatívna 

ak sú erytrocyty rozptýlené v obsahu mikroskúmavky je reakcia pozitívna 

Skúška kompatibility s NAT 

Materiál: 

 - vzorku krvi odobrať na overenie vyšetrení odobrať do antikoagulačného 

roztoku, aby sme predišli akýmkoľvek falošným pozitívnym výsledkom 

- 0,8% suspenzia erytrocytov darcu krvi, s ktorými sa vykonala predchádzajúca 

skúška kompatibility v roztoku s nízkou iónovou silou ( podľa toho akého 

dodávateľa má laboraórium) 
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- Gélové karty s gélom a prítomnosťou AGH ( Anti IgG,-C3d) 

- pre vykonanie autokontroly 0,8% suspenzia erytrocytov pacienta v roztoku s 

nízkou ionovou silou  

Postup: 

1.do mikroskúmavky napipetovať  50μl pripravenej suspenzie erytrocytov darcu 

krvi v roztoku LISS 

2.do mikroskúmavky napipetovať  50μl pripravenej suspenzie erytrocytov 

pacienta ako autokontrolu v roztoku LISS 

3. pridať 25 μl séra pacienta zo vzorky krvi odobratej po transfúznej reakcii 

4.dať do inkubátora na 15 minút pri 37 °C 

5.preložiť do centrifúgy na gélové karty a centrifugovať pri 980RPM/10 min 

6. odčítať reakciu  

Výsledok: 

ak je sediment na dne mikroskúmavky je reakcia negatívna 

ak sú erytrocyty rozptýlené v obsahu mikroskúmavky je reakcia pozitívna 

 

Vyšetrenie PAT 

1. z natívnej krvi odobratej do EDTA pripraviť suchý sediment erytrocytov, pričom 

pri PAT je nutné 3x preprať krvinky v nadbytku roztoku 0,9% NaCl 

2. do ďalšej skúmavky napipetovať 1000 μl roztoku LISS a pridať 10 μl suchého 

sedimentu erytrocytov  

3. 50  μl 0,8% suspenzie vyšetrovaných pacientových erytrocytov napipetovať do 

mikroskúmavky na gélovej karte  

4. dať do centrifúgy na gélové karty a centrifugovať pri 980RPM/10 min 

5. odčítať reakciu  

Výsledok: 

ak je sediment na dne mikroskúmavky je reakcia negatívna 

ak sú erytrocyty rozptýlené v obsahu mikroskúmavky je reakcia pozitívna 

Výsledky vyšetrení sa dokladujú k ďalším vyšetreniam. Lekár na úseku HTO vypíše 

žiadanku na špecifikáciu antierytrocytových  a prípadne dohodne prípravu 

transfúzneho prípravku na pracovisku NTS. 
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Vyšetrenie fenotypu Rh 

- pripraviť 4 aglutinačné skúmavky a označiť ich C, c, E, e 

- pripraviť 3% - 4% suspenziu erytrocytov v NaCl 

- do označených skúmaviek nakvapkať  2 kv z diagnostických antisér podľa 

označenia 

- pridať  2 kv suspenzie pacientových erytrocytov a nechať inkubovať pri izbovej 

teplote 20 min 

- centrifugovať 2 min pri 1500 ot/min 

- odčítať výsledok 

Výsledok 

prítomnosť antigénu sa prejaví aglutináciou, ktorú sa odčítava  makroskopicky 

- Výsledky všetkých vyšetrení spolu s odporúčaniami pre ďalšie postupy sa 

uchovávajú na oddelení. Zároveň, sa tieto výsledky zaznamenajú aj do karty 

pacienta, pre ďalšie terapeutické postupy. 

Pracovníci HTO následne vykonajú záznam podľa Usmernenia hlavného 

odborníka pre imunohematologické vyšetrenia a odošlú ich ordinujúcemu 

lekárovi duplicitne, aby tento odoslal  jeden výsledok obvodnému lekárovi spolu s 

prepúšťacou správou pacienta ( viď. Príloha č. 2 z Metodického usmernenia 

vyšetrovacích postupov v imunohematológii) 
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Obmedzenia 

 odber krvi do nesprávneho materiálu 

 lieky ktoré pacient užíva 

 predlžený alebo skrátený čas podávania T.U. 

 transfúzny liek nebol vytemperovaný na izbovú teplotu 

 prítomnosť protilátok, ktoré sa bežne nevyšetrujú – HLA 

 masívne transfúzie 

 nesprávne rozmrazovanie transfúzneho prípravku 

 

Súvisiaca dokumentácia: 

ŠPP – HTO SNV -T- 7 

http://www.hematology.sk/modules.php?name=News&file=article&sid=48 

Vyhláška MZ SR 333/2005 Z.z. 

Doporučení výboru Společnosti pro transfuzní lékařství ČLS JEP č. STL2007_01 ze 

dne 12. 4. 2007 verze 4 (2012_04) 

http://www.hematology.sk/modules.php?name=News&file=article&sid=48
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SPP6 
Údržba: 

 

 

Denne: 

Ø     kontrolovať zálohovanie dát 

Ø     monitorovať teplotu v termostate 

Ø     vykonať údržbu zariadení 

 

Ročne: 

Ø    servis a validácia termostatu a centrifúgy na gélový systém 

Ø    servis a validácia programu Hemo 

 

 

SPP7 
Kontrola: 

 

Revízia dňa:……………………….…. 
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Charakteristika štandardu: 
 

Štandardný pracovný postup 

Cieľ: 
 

Dosiahnuť požadovanú kvalitu laboratórnych vyšetrení 

Skupina starostlivosti: 
 

Imunohematologické laboratórne vyšetrenia 

Dátum kontroly: (najmenej 1xza rok, priebežne, nepravidelne) 

 

SPP1 
Definícia: 

Prenatálne vyšetrenie je vyšetrenie tehotných žien, ktorého cieľom je zaistenie 
prevencie hemolytického ochorenia plodu/novorodenca. 

Prenatálne vyšetrenie zahrňuje: 

1. Vyšetrenie krvnej skupiny v systéme AB0. 
2. Vyšetrenie Rh (D) antigénu , resp. D weak. 
3. Screening nepravidelných antierytrocytovych protilátok 
4. Identifikácia nepravidelných antierytrocytovych protilátok ( ak je pozitívny 

screening nepravidelných antierytrocytárnych protilátok ) 
5. Určenie titra prítomnej nepravidelnej antierytrocytárnej protilátky, pokiaľ 

táto spôsobuje hemolytické ochorenie plodu/novorodenca. 
 

SPP2 
Zodpovednosť: 

 

Laborant zodpovedá za – prebratie náležite označených krvných vzoriek 
totožných s dokumentáciou, 

- správne vykonanie vyšetrení 

- správnu dokumentáciu 

- vhodné uchovávanie krvných vzoriek 
 

Lekár zodpovedá za  : 

- správnu interpretáciu vyšetrení 

- hodnotenie a dokumentáciu 

SPP3 
Špecifikácie: 

 

Imunohemetologické vyšetrenia u tehotných žien sa robí v laboratóriu 
imunohematológie. Vyšetrenie vykonáva  laborantka, ktorú určí vedúca 
laborantka. Výsledky hodnotí lekár 

Na vyšetrenia sa môžu používať iba komerčné diagnostické séra a krvinky, ktoré 
majú platné certifikáty. 

SPP4 
Pomôcky: 

skúmavky, stojany, pipety, centrifúga, mikroskop, ID karty, ID centrifúga a iné 
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SPP5 Pracovný postup: 

 

Príjem krvných vzoriek a dokumentácie 

 Preber krvné vzorky z expedície 

 Skontroluj – správnosť údajov  krvná vzorka - dokumentácia 

             Priezvisko, meno, rodné číslo, poisťovňa, diagnóza, týždeň   

             gravidity.  

 Zapíš do laboratórnej knihy – meno a priezvisko, rodné číslo,                    
poisťovňu, kód diagnózy, žiadané vyšetrenie 

 Očísluj krvné vzorky podľa laboratórnej knihy. 

   

Prenatálne imunologické vyšetrenie: 

 

1.Vstupné vyšetrenie u všetkých tehotných do 13 týždňa 

 vyšetrenie krvnej skupiny AB0 

 vyšetrenie Rh /D/ resp. u Rh /D/ negat vyšetríme slabý antigén t.j. D / D 
weak/ 

 vyšetrenie skríningu nepravidelných protilátok  

 

2.Následné vyšetrenie pri negatívnom skríningu protilátok: 

 vyšetrenie skríningu protilátok u Rh /D/ negatívných v 24 – 28 týždni 
a v 30 týždni tehotenstva  

 
3. Následné vyšetrenie pri pozitívnom skríningu protilátok: 

 identifikácia protilátky a stanovenie titra protilátky 

 kontrolovanie titra klinicky významnej protilátky 

 monitorovať od 20 týždňa 

a/  v prípade Hemolytickej choroby novorodenca v anamnéze / okrem AB0 HCHN, 
a vysokých titrov signifikantných protilátok/ monitorovať 1x mesačne 

b/  pri náleze nešpecifických protilátok – opakované vyšetrenie v 24 – 28 a v 36 
týždni tehotenstva. 

4. Vyšetrenie otca: 

U matiek  s nálezom signifikantnej aloimunnej protilátky krvi, na vyžiadanie 
imunohematológa sa vyšetrí: 

- antigén komplementárny k danej protilátke 

 



 
 
 

 
Svet zdravia, a.s.  

Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01  Bratislava 
Office: Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice 

Š t a n d a r d n ý  p r a c o v n ý  p o s t u p  

Imunohematologické vyšetrenie 
vzoriek krvi z prenatálnych poradní 

Revízia č.: 1 

Platné od: 01.11.2014 

ŠPP SZ/HTO/50 Strana 3 z 3 

 

UPOZORNENIE: 
 (1) Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba v súlade 

s procesným štandardom 1.SMK.RD Riadenie dokumentácie. Po vytlačení dokumentu zo siete ide o neriadenú kópiu. 
(2) Akákoľvek distribúcia tohto dokumentu mimo organizácie, ktorá nie je distribúciou podľa bodu (1), sa považuje za únik informácií 

a porušenie povinnosti mlčanlivosti vyplývajúcej zo Zákonníka práce, ktoré bude kvalifikované ako závažné porušenie pracovnej disciplíny. 

Povinné laboratórne vyšetrenia u tehotných žien 

 krvná skupina v AB0 systéme skúmavkovou metódou                                                            

o aglutinogény 

o aglutiníny 

  

 Rh ( D )antigén – skúmavkovou metódou  

                    D WEAK -    skúmavkovou metódou každej Rh (D) negatívnej  

                                          tehotnej žene 

 

 Skríning protilátok – gélovým systémom  

 Pri pozitívnom skríningu protilátok  

o Špecifikácia protilátok  

o Titer protilátok     

  

Presný popis vyšetrení sa vykonáva podľa platného príslušného ŠPP. 

                                                                 

SPP6 
Dokumentácia: 

 

 
Všetky výsledky vyšetrení laborant zaznamená do laboratórnej knihy podľa 
hodnotenia lekára. 

Následne  záznam výsledkov krvných skupín a výsledkov skríningu protilátok. 

Lekár s laborantom skontrolujú správnosť záznamu   s laboratórnou knihou. Lekár 
potvrdí správnosť záznamov podpisom. 

Laborant vyexpeduje výsledky vyšetrení príslušným ambulanciám. 

 

SPP7 
Kontrola: 
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Charakteristika štandardu: 
 

Štandardný pracovný postup 

Cieľ: 
 

Bezpečná hemoterapia 

Skupina starostlivosti: 
 

Laboratórne vyšetrenia 

Dátum kontroly: (najmenej 1xza rok, priebežne, nepravidelne) 

 

SPP1 
Definícia: 

Farbenie krvného náteru prebieha v dvoch fázach:  

V prvej fáze farbenia prevláda účinok metylalkoholu (fixácia náteru). 

V druhej fáze prebieha farbenie krvných elementov Mayovým –Grünwaldovým 
a Giemsovým - Romanovského roztokom. V nátere zafarbenom panoptickou 
metódou je možné určiť jednotlivé druhy leukocytov. Z diferenciálného  rozpočtu 
leukocytov a ich celkového počtu sa vypočíta absolútna hodnota jednotlivých 
druhov leukocytov. 

SPP2 
Zodpovednosť: 

 
 

Laborant je zodpovedný za dodržanie pracovného postupu, správnu prípravu 

farbiacich roztokov. 

Zhodnotenie krvného náteru vykonáva iba zaškolený a skúsený laborant 

s dôkladnými znalosťami o morfológií buniek. 

SPP3 
Špecifikácie: 

Pri hodnotení dokáže iba skúsený laborant posúdiť kvalitu náteru, ktorého kvalita  

môže byť ovplyvnená týmito chybami: 

 nesprávne pH destilovanej vody ( kyslé alebo zásadité) 

 zmytie náteru ( nedostatočné pokrytie náteru fixačným roztokom) 

 nedodržanie času farbenia (slabo zafarbené alebo prefarbené nátery) 

 nerovnomerné zafarbenie náteru, ak boli podložné sklíčka zle umyté 

SPP4 
Pomôcky: 

 

Kyvety, sklenené pipety, odmerné valce, stojan na sklíčka, Mayov-Grünvaldovo 

farbivo, Giemsovo -Romanovského farbivo, destilovaná voda, gázové štvorce, 

imerzný olej, mikroskop. Krvný náter dostatočne  vysušený , benzínalkohol. 

SPP5 Pracovný postup: 

 

 

1. Náter vložiť do kyvety  s Mayov- Grünwaldovým  roztokom, tak aby ním bol 
pokrytý celý náter 

2. Nechať pôsobiť 3 minúty  
3. Vybrať z Mayov- Grünwaldovho roztoku, opláchnuť neutrálnou vodou 
4. Nechať náter uschnúť 
5. Ponoriť do  zriedeného  roztoku Giemsa- Romanowského (riedenie 

destilovanou vodou v pomere 1:10) 
6. Nechať pôsobiť 15-20 min. 
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7. Prezrieť orientačne náter za mokra pod mikroskopom pri malom zväčšení 
(správnosť farbenia) 

8. Uložiť náter do stojana a nechať schnúť 

SPP6 
Hodnotenie: 

Náter sa hodnotí imerzným systémom (1 000- násobné zväčšenie) 

Dobre farbený náter má ružovofialovú farbu (prefarbené nátery sú modrofialové,  

nedofarbené sú červenoružové) 

Neutrofilné leukocyty majú bledoružovú plazmu, ružové až červenohnedé zrná a 

fialovočervené jadro. 

Zrná lymfocytov žiaria azúrovo, plazma  je svetlomodrá, priehľadná. 

Zrná eozinofilov sú tehlovočervené až oranžovohnedé. 

Zrná bazofilov sú fialovočervené. 

Rozpočet robíme kľukato (meandrovito), rovnomerne po šírke na tenkej časti 

náteru. Jednotlivé druhy leukocytov zaznamenávame písaním bodiek, obrazcov, 

alebo čiarok do rubrík po 10, alebo tlačidlovým počítačom s automatickým 

vyjadrovaním počtu leukocytov. 

Náter hodnotíme kvantitatívne (vyjadrenie počtu leukocytov na 100 leukocytov), 

percentuálne vyjadríme jednotlivé druhy leukocytov a kvalitatívne (opis 

leukocytov, opis erytrocytov a trombocytov). 

V prípade požiadavky zistiť absolútny počet jednotlivých druhov leukocytov, sa 

podľa celkového počtu Leukocytov v krvnom obraze a diferencovaných 

elementov vypočíta  ich absolútny počet . 

SPP7 
Kontrola: 
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Charakteristika štandardu: 
 

Štandardný pracovný postup 

Cieľ: 
 

Bezpečná hemoterapia 

Skupina starostlivosti: 
 

Laboratórne vyšetrenia 

Dátum kontroly: (najmenej 1xza rok, priebežne, nepravidelne) 

 

SPP1 
Definícia: 

V nátere zafarbenom panoptickou metódou je možné určiť jednotlivé druhy 
leukocytov. Z diferenciálného  rozpočtu leukocytov a ich celkového počtu sa 
vypočíta absolútna hodnota jednotlivých druhov leukocytov. 

SPP2 
Zodpovednosť: 

 
 

Laborant je zodpovedný za premiešanie vzorky, kontrolu označenia vzorky, 

použitie čistých sklíčiek, označenie náteru osobnými údajmi, dodržanie 

pracovného postupu. 

Zhodnotenie krvného náteru vykonáva iba zaškolený a skúsený laborant 

s dôkladnými znalosťami o morfológií buniek. 

SPP3 
Špecifikácie: 

Na chemicky čistom a dôkladne odmastenom podložnom sklíčku sa rozotrením 
kvapky krvi vytvorí tenká monocelulárna vrstva. 

SPP4 
Pomôcky: 

Mikroskopické podložné sklíčko, zabrúsené podložné sklíčko, gázové štvorce 

SPP5 Pracovný postup: 

 

 

1.) Dať kvapku krvi na jeden koniec podložného sklíčka. 

2.) Uchopiť palcom a ukazovákom zabrúsené sklíčko, priložiť do 30-40 uhla 
pred kvapku krvi a zhotoviť náter rovnomerným a ľahkým pohybom 
smerom k opačnému koncu podložného sklíčka 

3.) Zabrúsené sklíčko je nutné očistiť 

4.) Nechať náter uschnúť na vzduchu, 

5.) Označiť náter osobnými údajmi a vložiť do stojana na farbenie. 
 

SPP6 
Hodnotenie: 

Náter hodnotíme kvantitatívne (vyjadrenie počtu leukocytov na 100 leukocytov), 

percentuálne vyjadríme jednotlivé druhy leukocytov a kvalitatívne (opis 

leukocytov, opis erytrocytov a trombocytov). 

V prípade požiadavky zistiť absolútny počet jednotlivých druhov leukocytov, sa 

podľa celkového počtu Leukocytov v krvnom obraze a diferencovaných 

elementov vypočíta  ich absolútny počet . 
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Charakteristika štandardu: 
 

Štandardný pracovný postup 

Cieľ: 
 

Predchádzať komplikáciám pri odbere krvi 
 

Skupina starostlivosti: 
 

Spracovanie transfúznych prípravkov 

Dátum kontroly: (najmenej 1xza rok, priebežne, nepravidelne) 
 

 

SPP1 
Definícia: 

Pri odbere krvi sa môžu vyskytnúť rôzne komplikácie. Zo strany darcu ide 

zväčša o zdravotné komplikácie, alebo sa odber môže komplikovať s 

technickým problémom, ktorý je potrebné odstrániť. Tento štandardný postup 

má slúžiť ako pomôcka na to, ako sa má v takýchto situáciách postupovať, 

prípadne ako predchádzať ojedinelým situáciám, alebo postupovať  pri 

odstraňovaní problému. 

SPP2 
Zodpovednosť: 

 

Za správne vykonanie odberu je zodpovedná zdravotná sestra/ laborantka , 

ktorá musí ovládať aj postup pri zdravotných komplikáciách odberu a 

odstraňovaní niektorých technických komplikácií. 

Ak sa vyskytnú technické  komplikácie odberu ako porucha automatických váh 

a zváračky laborantka/sestra je povinná oboznámiť s takouto komplikáciou 

vedúcu laborantku. 

SPP3 
Obmedzenia: 

 

 
Pri práci je sestra povinná postupovať podľa vypracovaných štandardných 

postupov. 

Nesmie sa svojvoľne púšťať do závažnejšej  opravy technického zariadenia. Za 

funkčnosť a spoľahlivosť zváračky, kalibráciu váh je zodpovedný servisný 

technik, ktorý v prípade opravy technického zariadenia  vydá o servisnom 

zásahu protokol. Pri kolapse darcu je sestra, alebo laborantka povinná 

poskytnúť prvú pomoc a privolať lekára. 

SPP4 
Špecifikácie: 

 

 

Niektorým  komplikáciám je možné predísť pred   odberom a to dôkladnou 

vizuálnou kontrolou vaku, skúmaviek a  žíl. 

Miešačka s váhou určená pre odber krvi je citlivým  zariadením. Pri jeho 
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použití je potrebné   dodržať pokyny výrobcu pre použitie prístroja: 

 teplota 20˚ C +/- 10 ˚ C 

 nemožno ju použiť v prostredí s väčšími otrasmi, vibráciami a nárazmi 

 je nutné používať výhradne  zdroj energie dodávaný výrobcom 

 

Pomôcky: vak, skúmavky pretláčacie kliešte, peány, váhy, odberové kreslo. 

SPP5 Pracovný postup:   

 

 Zdravotné komplikácie : 

Kolaps darcu krvi v odberovej miestnosti 

Nasleduje ukončenie odberu, odpojenie odberovej ihly zo žily darcu. Darcovi 

sa poskytne prvá pomoc, dbá sa na to, aby u darcu pri kolapse  nedošlo 

k zapadnutiu jazyka. Polohujeme darcu krvi do ležiacej polohy, zabezpečíme 

darcovi dostatok tekutín, odmeriame krvný tlak a dostatočné vetranie  

v miestnosti. 

Ku každému kolapsu je potrebné privolať lekársku pomoc, lekár následne 

indikuje ďalší postup 

-         darca ostáva ležať v odberovom kresle pokiaľ sa jeho stav nestabilizuje 

Ak sa odoberie nedostatočné množstvol krvi, vak s odobratou krvou sa 

prečiarkne centrofixou,vloží sa do nádoby označenej ZLIKVIDOVAŤ, aby sa 

prediško omylu pri spracovaní krvi. Do denného záznamu sa zaznamená  

vyradenie odberu z tohto dôvodu a znehodnotí obvyklým spôsobom. 

SPP6 
Technické  

komplikácie odberu 

krvi: 

 ŽILY: 

• nevhodné žily na odber krvi 

• prasknutie žily 

 

 → Ukončenie odberu 

 

VAK: 

• výrobná vada vaku 

• nepriechodné hadice  vaku 

• zalomené ihly s hrotom 

• poškodený obal vaku 

• vlhký povrch vaku- vytečený antikoagulačný roztok 

• zvláštne zafarbenie antikoagulačného roztoku 
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• podozrivé sfarbenie štítkov na vaku, prípadne nečitateľné kódy a 

označenie vaku 

→ Poškodené vaky  sa musia okamžite vyradiť. Vedúca laborantka 

zaznamená číslo šarže vyradených vakov a postupuje podľa postupu pri 

reklamácii výrobku. 

 

VÁHY: 

•  v prípade výpadku elektrického  prúdu : odber sa dokončí tak, že sa 

vak premiešava manuálne a  váži sa priebežne  na závesných váhach 

•  v prípade akejkoľvek poruchy je potrebné privolať servisného 

technika, ktorý vykoná certifikovaný servisný zásah. 

→ Sestra /laborantka/ chybu musí ihneď nahlásiť vedúcej laborantke HTO a 

zaznamenať poruchu do záznamníka váh. Podľa pokynov, o ktorých bola  

informovaná pri zácviku. 

 

SKÚMAVKY: 

• kontrola skúmaviek  pred ich plnením krvou 

• správna manipulácia 

• pri premiešavaní skúmaviek s antikoagulačným roztokom dbať na to, 

aby nedošlo k rozbitiu vzorky a kontaminácií s biolog. materiálom 

• správne označenie skúmaviek 

   →  Rozbitú skúmavku s biologickým materiálom likvidovať, zabezpečiť 

náhradný odber novej identickej vzorky . 

 

SPP7 Likvidácia odpadu: 

 

po vytiahnutí ihly zo žily je potrebné  pracovať tak, aby nedošlo k poraneniu  

ihlou, alebo inej osoby,  prederaveniu a poškodeniu vaku   

 

→ Pri poranení  okamžite dezinfikovať poranené miesto  a vykonať  zápis o 

poranení pracovníka  vedúcou  laborantkou HTO do evidencie drobných 

pracovných úrazov. 

 

→ Prederavený vak zlikvidovať podľa pokynov o likvidácií biologického 

materiálu. 

SPP8 
Zváračka: 

 

 Do zváračky sa musia vkladať len suché hadičky. 

 Pri oddeľovaní ihly od vaku sa musí pracovať dôsledne a opatrne. 

 Zvar na zváračke sa musí vykonať tak, aby sa jednotlivé časti oddelili  

od seba ľahko a nedošlo k otvoreniu  a porušeniu zvaru, čím by sa 

mohla zváracia časť zváračky kontaminovať biologickým materiálom. 

→Ak sa zváračka kontaminuje biologickým materiálom je potrebné zváračku 

vypnúť zo siete, zváraciu plochu očistiť od  nečistôt/vodou, potom 

izopropylakoholom/ a vydezinfikovať a vysušiť benzínalkoholom gázou 

určenou na tento účel. 
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SPP18 
Kontrola: 
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Charakteristika štandardu: 
 

Štandardný pracovný postup 

Cieľ: 
 

Dosiahnuť požadovanú hygienu 

Skupina starostlivosti: 
 

Laboratórne vyšetrenia 

Dátum kontroly: (najmenej 1x za rok, priebežne, nepravidelne) 

 

SPP1 
Definícia: 

V hematologickom laboratóriu sa pracuje s biologickým materiálom – vzorky krvi. 
Každý biologický materiál možno pokladať za potencionálne infekčný a preto 
s ním je potrebné aj takto zaobchádzať. Vyžaduje sa  dodržiavanie  zásad  ochrany 
zdravia a bezpečnosti pri práci. Je potrebné dbať na dodržiavanie špeciálnych 
zásad týkajúcich sa ochrany pracovníkov pred baktériovou alebo vírusovou 
nákazou nielen počas práce, ale aj pri likvidácií  biologického materiálu a 
správnom vykonávaní dezinfekcie v laboratóriu. 

SPP2 
Zodpovednosť: 

 
 

Za vykonanie hygienickej údržby hematologického laboratória sú zodpovedné 

laborantky pracujúce na tomto úseku, ktorú vykonávajú podľa rozvrhu údržby.  

Za pravidelné školenia pracovníkov o  OBP zodpovedá vedúca laborantka. 

SPP3 
Špecifikácie: 

Na likvidáciu odpadu platia všeobecné hygienické predpisy, ktoré sa vykonávajú 

štandardnými postupmi. 

Tekutý odpad: vylieva sa do výleviek napojených na kanalizáciu. 

Reagencie: podľa predpisov pre jednotlivé druhy (žieraviny, toxické látky, a 

horľaviny a pod) 

Jednorazový laboratórny materiál: (injekčné striekačky, skúmavky, rukavice, 

tampóny a pod.): vkladá sa do plastových uzavretých obalov (vakov–

čierne/modré vrece) a po odvezení sa centrálne likviduje. Injekčné ihly sa vkladajú 

do osobitných obalov, odolných proti prepichnutiu. 

Iný tuhý materiál: ukladá a spracúva sa podobne ako jednorazový. 

SPP4 
Pomôcky: 

dezinfekčné prostriedky, saponát, gáza, vatové štvorčeky, benzínalkohol, čistiaci 

prášok, rukavice, nádoby na odpad 

SPP5 Pracovný postup: 

 

DENNE  

 odpad znečistený od krvi -  (vatové  a gázové štvorčeky, gumenné 
rukavice) odnesieš do čierneho /modrého vreca na to určeného 

 použité gumové zátky, podložné sklíčka z náterov a iné odnesieš do 
umyvárne 
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  vlhkou gázou namočenou v saponáte umyješ a následne pretrieš 
dezinfekčným  roztokom : 

- pracovné plochy 

- parapetnú dosku 

- povrch analyzátora 

- nádoby s reagenciami  

- povrch počítača 

- mikroskop - vonkajšie časti 

- pipety  

- stojan na pipety  

TÝŽDENNE  

 práškovým čistiacim prostriedkom  vyčistíš pracovné stoly,                                                                                                                  

stojan na pipety 

 benzínalkoholom  preleštíš: monitor, vyčistíš klávesnicu, myš,                                

silne znečistené časti počítača a analyzátora,  optiku mikroskopu 

     

OKAMŽITE   

 umyť a  dezinfikovať plochy poliate biologickým materiálom 

 poranenia  hlásiť vedúcej laborantke HTO a vykonať zápis  

SPP6 
Obmedzenia: 

Dezinfekcia sa vykonáva pomocou dezinfekčných prostriedkov. Pri výbere 

dezinfekčného prostriedku treba brať do úvahy  jeho účinnosť, predmet 

dezinfekcie, spôsob a častosť použitia. Striedanie dezinfekčných prostriedkov a 

dodržanie správnych koncentrácií zabezpečuje  námestníčka pre ošetrovateľskú 

starostlivosť NsP. 

SPP7 
Kontrola: 
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Charakteristika štandardu: 
 

Štandardný pracovný postup 

Cieľ: 
 

Pripraviť darcu na odber krvi 
 

Skupina starostlivosti: 
 

Spracovanie transfúznych prípravkov 

Dátum kontroly: (najmenej 1xza rok, priebežne, nepravidelne) 
 

 

SPP1 
Definícia: 

Účelom rozhovoru s darcom krvi je zistiť anamnézu potencionálneho darcu 

krvi  a overiť či  vyhovuje predpísaným kritériám na výber darcu krvi v zmysle 

platnej legislatívy. 

Darovaním krvi sa nesmie poškodiť zdravie darcu a musí to chrániť príjemcu   

transfúzie pred prenosom ochorení. 

SPP2 
Zodpovednosť: 

Za výber darcov krvi zodpovedá lekár – osoba poverená výberom darcov krvi 

v daný deň.  Vyhláška MZSR 333/2005 § 5 

SPP3 
Rozhovor s darcom: 

 

 
(1) Pred každým odberom krvi a zložky z krvi sa uskutočňuje rozhovor s 

darcom, pri ktorom sa mu vysvetlí význam dobrovoľného a bezpríspevkového 

darovania krvi a zložky z krvi. 

(2) Každému darcovi sa pred odberom krvi a zložky z krvi poskytujú informácie 

uvedené v prílohe č. 2 časti A. 

(3) Každý darca, ktorý prejavil vôľu darovať krv a zložku z krvi, poskytuje 

transfuziologickému zariadeniu informácie uvedené v prílohe č. 2 časti B. 

SPP4 
Obmedzenia: 

 

 

            Pri rozhovore s darcom krvi je potrebné  dodržať anonymitu a zachovať 

lekárske tajomstvo. Kompletnú anamnézu a kompletné fyzikálne  vyšetrenie 

obvykle nie je možné uskutočniť. Preto sa lekár pri vyšetrovaní spolieha na 

jednoduché  otázky zamerané na zdravotný stav darcu krvi a prekonané 

ochorenia, zhodnotenie vonkajších príznakov a  jednoduché laboratórne 

vyšetrenia.  

Pomôcky:      
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Dotazník darcu krvi, informácie pre darcu krvi 

SPP5 Pracovný postup:   

 

1. Overenie - identifikácia údajov potencionálneho darcu krvi 

Lekár poverený vykonávaním vyšetrovania darcov  krvi je zodpovedný za 

kontrolu identity darcu krvi ( ak je dostupná čítačka čiarového kódu, tak 

pomocou čítačky  overiť pridelený čiarový kód a pod.) 

Číslo darcu a jeho údaje sú zaznamenané na karte darcu krvi ako aj na 

dotazníku . 

Lekár vyzve  darcu  aby slovne zopakoval svoje rodné číslo, meno a adresu 

trvalého pobytu, ďalej je možné žiadať ďalšie doplňujúce údaje,  tel. kontakt , 

KS a podobne. 

V prípade, že lekár zistí nezrovnalosti v údajoch, kontaktuje evidenciu darcov 

krvi a rozhodne o ďalšom postupe podľa charakteru a závažnosti  

nezrovnalostí. Ak lekár zistí, že darca zneužil osobné údaje iného občana, tento 

darca bude v evidencií darcov krvi trvalo vylúčený z tohto dôvodu. 

2. Lekárske vyšetrenie darcu krvi 

 Lekár poverený vyšetrením darcov v daný deň na HTO je povinný skontrolovať 

u darcu výsledky krvného obrazu KO,  ktoré sú prístupné na PC podľa rodného 

čísla darcu krvi, ktoré má lekár na ambulancií-vyšetrovanie darcov krvi v PC 

dostupné. 

- skontroluje  tlak krvi u darcu krvi,  hmotnosť  darcu krvi. 

Pozoruje jeho vyjadrovanie a správanie – v prípade podozrivého správania má 

právo na dočasné resp. trvalé vyradenie darcu krvi. 

V prípade, že darca uvedie niektoré príznaky ochorení má právo na ďalšie 

lekárske fyzikálne vyšetrenia dostupné v ambulancií resp. postupuje podľa 

kritérií  ŠPP č.4-001 Príčiny vyradenia darcov krvi pred odberom a prípustné 

intervaly pred ďalším darovaním. 

3. Rozhovor s potencionálnym darcom krvi 

Lekár vysvetlí darcovi význam darovania krvi, spôsoby darovania a účel využitia 

krvných prípravkov. Vysvetlí mu dôležitosť získania správnej  anamnézy 

vzhľadom na možné riziko ohrozenia príjemcu, ale aj darcu, ak by na niektoré 
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otázky neodpovedal pravdivo, resp. zamlčal určité skutočnosti ohľadom jeho 

zdravotného stavu a spôsobe života. 

Lekár informuje darcu o tom, že  všetky skutočnosti uvedené o jeho 

zdravotnom stave a odpovede v dotazníku ostávajú v anonymite a sú dôverne 

uchované a archivované, zároveň informuje darcu aj o možnosti 

samovyradenia. 

Lekár si všíma  odpovede na otázky, zameriava sa na odpovede na otázky, 

ktoré darca vyznačí v dotazníku, ktoré by mohli súvisieť s vyradením darcu 

a ešte raz a dôkladne zopakuje otázku a vysvetlí podrobnosti na ktoré sa darca 

pýta, resp. nevie jednoznačne odpovedať. 

Dotazník obsahuje: 

 Hlavičku –Hematologicko- transfuziologické oddelenie NsP, dátum 

platnosti :, verziu: 

 základné informácie o význame darovania krvi, 

 o rizikách prenosu infekčných ochorení transfúziami, o rizikovom 

správaní a rizikových skupinách v populácii z hľadiska prenosu 

infekčných ochorení, najmä AIDS a hepatitíd. 

 ochorenia, ktoré sú kontraindikáciou darcovstva. 

 

Darca pravdivé odpovede zakrúžkuje / v prípade nejasností sa dotazuje 

vyšetrujúceho lekára./ 

Darca je povinný dotazník podpísať  a uviesť  dátum, kedy bol dotazník 

vyplnený. 

Svojim podpisom darca preberá zodpovednosť za všetky skutočnosti, ktoré 

v dotazníku uviedol, svojim podpisom darca súhlasí s dobrovoľným darovaním 

krvi a prehlási, že nemá rizikové správanie a nepatrí do žiadnej zo skupín 

s rizikovým správaním. 

DARCA vyplnený dotazník podpíše, čím potvrdzuje, že (Príloha č. 2 k vyhláške 

č. 333/2005 Z. z.): 

a) si prečítal poskytnuté osvetové materiály a porozumel im 

b) mal možnosť požadovať odpoveď na otázky súvisiace s odberom krvi a 

zložky z krvi 

c) dostal uspokojivé odpovede na všetky položené otázky 

d) súhlasí s odberom krvi a zložky z krvi 
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e) bol informovaný o tom, že odobratá krv a zložka z krvi nemusia použiť 

pre požiadavky zamýšľanej transfúzie, ak ide o autológny odber 

f) všetky informácie, ktoré poskytol, sú podľa jeho najlepšieho vedomia 

pravdivé 

g) súhlasí so spracovaním poskytnutých osobných údajov 

 

Vyšetrujúci lekár (kvalifikovaný zdrav. pracovník) dôkladne  skontroluje 

dotazník, v prípade potreby /podľa zakrúžkovaných   odpovedí / kladie darcovi 

doplňujúce otázky a po celkovom zhodnotení dotazníka, sa podpíše na 

dotazník a kartu darcu. 

Pred každým odberom krvi a zložky z krvi sa poskytujú darcovi tieto 

informácie, ktoré sú uvedené písomne v dotazníku ako aj na informačných 

tabuliach na HTO. 

Lekár ústne počas rozhovoru s darcom informuje darcu o tom, že sú 

dostupné: 

1. Osvetové materiály napísané štýlom zrozumiteľným širokej verejnosti o 

základných vlastnostiach krvi a zložiek z krvi, o postupoch pri odbere krvi a 

zložky z krvi, o význame transfúznych liekov a ich prínose pre príjemcu. 

2. Pri alogénnych odberoch a autológnych odberoch vysvetlenie významu 

rozhovoru s darcom a významu vyšetrenia darcu. Vo vysvetlení sa uvedú 

dôvody vyšetrenia darcu, dôvody zisťovania anamnézy darcu a údajov o jeho 

predchádzajúcom liečení. 

Pri alogénnych odberoch vysvetlenie kritérií na dočasné a trvalé vylúčenie a 

dôvody, pre ktoré darca nemôže darovať krv alebo zložku z krvi, ak by mohlo 

vzniknúť zdravotné riziko pre príjemcu. 

Pri autológnych odberoch vysvetlenie kritérií na dočasné a trvalé vylúčenie a 

dôvody, pre ktoré by sa odber nemal uskutočniť, ak by mohlo vzniknúť 

zdravotné riziko pre osobu, ktorá je súčasne darcom aj príjemcom. 

3. Informácie o ochrane osobných údajov darcu a o opatreniach na zabránenie 

neoprávneného zverejnenia totožnosti darcu, údajov o zdravotnom stave 

darcu a výsledkov vykonaných skúšok. 

4. Vysvetlenie dôvodov, pre ktoré sa osoba nemôže stať darcom, ak by odber 

krvi a zložky z krvi mohol poškodiť jej zdravie. 
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5. Osobitné informácie o charaktere postupov pri alogénnom alebo 

autológnom odbere a o súvisiacich rizikách. Pri autológnom odbere 

upozornenie, že množstvo odobratej krvi a zložky z krvi nemusí postačovať na 

zamýšľanú transfúziu. 

6. Poučenie darcu o možnosti odstúpenia alebo samovylúčenia zo 

zamýšľaného odberu krvi a zložky z krvi, bez  akýchkoľvek následkov. 

7. Dôvody, pre ktoré je dôležité, aby darca informoval transfuziologické 

zariadenie o každej udalosti, pre ktorú všetky prechádzajúce odbery môžu byť 

nevhodné na transfúziu. 

8. Informácie o tom, že transfuziologické zariadenie bude vždy darcu 

primeraným spôsobom informovať o výsledkoch skúšok, ak tie preukážu 

akúkoľvek anomáliu významnú pre darcovo zdravie. 

9. Informácie o tom, prečo sa nepoužitá autológna krv a zložka z krvi vyradia a 

nepoužijú sa na transfúziu iným pacientom. 

10. Informácie o tom, že pozitívne výsledky skúšok na detekciu markerov 

vírusu HIV, vírusu hepatitídy B a vírusu hepatitídy C alebo na iné relevantné 

mikrobiologické agensy prenosné krvou sú dôvodom na vylúčenie darcu 

a zneškodnenie odobratej krvi a zložky z krvi. 

11. Poučenie darcu o možnosti požadovať odpoveď na akúkoľvek otázku 

súvisiacu s odberom krvi a zložky z krvi. 

Po rozhovore s DK nasleduje vyšetrenie DK  podľa ŠPP . 

       4.  Súvisiaca dokumentácia 

Vyhláška MZSR 333/2005 

SPP6 
Kontrola: 

 

Revízia dňa:……………………….…. 

Prolongácia do :……………………… 

navrhol:…………. 

schválil:………….. 
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Charakteristika štandardu: 
 

Štandardný pracovný postup 

Cieľ: 
 

Dosiahnuť požadovanú kvalitu transfúznych prípravkov 

Skupina starostlivosti: 
 

Spracovanie transfúznych prípravkov 

Dátum kontroly: (najmenej 1xza rok, priebežne, nepravidelne) 

 

SPP1 
Definícia: 

V pohotovostnej službe sa  vyskytujú rôzne situácie, kedy je nevyhnutné 

zabezpečiť odber krvi na statim. Nakoľko je tento postup odlišný od postupu 

práce počas bežnej prevádzky, je potrebné definovať všetky kroky a spôsob 

zabezpečenia takéhoto odberu aby sa zabránilo vzniku nedostatkov. Tento ŠPP 

má slúžiť ako návod  a pomôcka pri zabezpečovaní statimového odberu 

v pohotovostnej službe a definuje povinnosti lekára a sestry. 

SPP2 
Zodpovednosť: 

 

Zdravotnícka laborantka /sestra zodpovedá za vyhľadanie darcu telefonicky. 

Kontaktuje lekára, ktorý má príslužbu.  

Zdravotnícka laborantka/sestra pripraví pre požadovaný odber všetok materiál a 

dokumentáciu. Zabezpečí predodberové vyšetrenia a doručí výsledky lekárovi. 

Zabezpečí pre darcu krvi občerstvenie po odbere.  

Lekár vykonávajúci  príslužbu vyšetrí darcu pred odberom krvi  a zodpovedá za 

dokumentáciu súvisiacu s odberom, za odčítanie výsledkov 

imunohematologických vyšetrení. Lekár vykonávajúci príslužbu je zodpovedný za 

odsúhlasenie výsledkov virologických markerov. V prípade technických 

komplikácií analyzátora postupuje podľa pokynov vedúceho oddelenia. V prípade 

zistenia reaktivity niektorých z vírusových markerov, prípadne pozitivity na syfilis 

je povinný túto skutočnosť okamžite dokumentovať a vypísať tlačivo LOOK BACK. 

Lekár,  je povinný zabezpečiť realizáciu  LOOK BACK hlásenie v najbližší pracovný 

deň a to tak, že odovzdá vyplnené tlačivo vedúcej laborantke, alebo poverenému 

pracovníkovi, ktorý ju v ten deň zastupuje je zodpovedný za realizáciu a 

kompletnú dokumentáciu k hláseniu LOOK- BACK. 

Zdravotnícka laborantka vykonávajúca službu je zodpovedná za prípravu a 

spracovanie vzoriek krvi virologických markerov. 
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SPP3 
Špecifikácie: 

 

Nakoľko ide zväčša o výnimočné situácie je potrebné pracovať promptne a podľa 

krokov uvedených v pracovnom postupe. Nejasnosti  jednotlivých krokov je 

možné overiť v štandardných pracovných postupoch popisujúcich danú činnosť. 

V prípade, že počas pohotovostnej služby  dôjde k poruche separátora alebo 

analyzátora, ktorú nie je možné odstrániť, je pracovník povinný kontaktovať 

servisného technika a informovať o tom  primárku HTO- podľa zváženia 

naliehavosti vyriešenie problému aj ihneď.  

SPP4 
Pomôcky: 

register darcov krvi, karta darcu krvi, výrobný záznam, skúmavky,  jednorazový 

odberový materiál, žiadanky na vyšetrenie KO, ALT, výsledky vyšetrení, príp. ŠPP- 

podľa nejasnosti v  jednotlivých krokov, občerstvenie pre darcu krvi, potvrdenie 

o darovaní,  

SPP5 Pracovný postup: 

 

1. Odber krvi, alebo trombocytov na statim dohodne lekár HTO, ktorý má   
pohotovosť priamo s lekárom  z oddelenia, ktorý odber požaduje. 

 

2. Lekár HTO poverí službukonajúcu zdravotnú laborantku /sestru vyhľadaním 
vhodného darcu – telefonicky a dojednaním času odberu. 

 

3. Ak zdravotnícka laborantka/ sestra  nájde darcu ochotného prísť darovať krv, 
alebo komponenty a  opýta sa darcu, na: 

- jeho zdravotný stav 
- či od minulého posledného odberu neprekonal žiadne 

ochorenia, nebol hospitalizovaný, nebol vyšetrovaný, 
alebo ošetrený  lekárom, stomatológom, neužíva lieky 

- či aktuálne neužíva žiadne lieky 
- zbežne s ním prejde otázky v dotazníku, aby sa uistila, 

že darca nebude vyradený na základe anamnestických 
údajov, ktoré je možné overiť telefonicky 

 

4. Po dohode s darcom oznámi sestra lekárovi HTO čas, kedy darca príde na HTO 
a všetkým službukonajúcim (lekárom, príp. vysokoškolákom).  

 

5. Po príchode darcu na HTO – zdravotnícka laborantka/sestra, ktorá slúži 
zaregistruje darcu do  výrobného záznamu – počas služby je uložený v 
evidencii, vyhľadá jeho kartu a zapíše do nej dátum, číslo odberu, opečiatkuje 
ju. 

 

6. Laborantka /sestra odoberie darcovi krvi  krvnú vzorku na vyšetrenie KO a 
ALT. Skúmavku na KO ihneď odnesie do hematologického laboratória  a urobí 
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vyšetrenie KO a skúmavku na vyšetrenie ALT odnesie  do biochemického 
laboratória NsP.  

 

7. Lekár vyšetrí darcu, zhodnotí jeho spôsobilosť darovať krv, alebo krvnú zložku 
a dotazník darcu, a zapíše výsledok vyšetrenia do karty darcu . 

 

8.  Ak je darca spôsobilý darovať krv, odber krvi  sa realizuje podľa ŠPP.  
 
 
9.  Lekár vytlačí protokol o odbere a zapíše odber do výrobného záznamu 
 
10.  Lekár odčítava výsledky imunohematologických vyšetrení a zhodnotí 

výsledky predpísaných testov. 
 
11. Lekár po zhodnotení všetkých testov prepustí odber, laborantka/ sestra 

vytlačí definitívny štítok, a lekár prepustí krvné  prípravky. 
 

12. Po prepustení krvných prípravkov vytlačí laborantka prepúšťací protokol, 
záznam o výrobe a odloží krvné prípravky do požadovaných zariadení. 
Erytrocytový prípravok do chladiaceho zariadenia, ak sú vyrobené 
trombocyty, tak do tromboagitátora, plazmu čerstvo zmrazenú do 
mraziaceho zariadenia na to určeného. 

 

13.  Lekár po ukončení procedúry zapíše informácie o produkte do karty darcu, 
zdravotná laborantka/ sestra sa postará o občerstvenie darcu krvi po odbere. 

 
14. Telefonicky informovať oddelenie, ktoré krvný prípravok požadovalo, 

o pripravenom transfúznom lieku. 

SPP6 
Údržba: 

 

Denne: 

Ø     kontrolovať stav zásob transfúznych liekov 

Ø     vykonať údržbu zariadení 

Ročne: 

Ø    servis a validácia chladiacich a mraziacich zariadení 

Ø    servis a validácia programu Hemo 

Ø    tréning procedúr 

SPP7 
Kontrola: 

Revízia dňa:……………………….…. 

Prolongácia do :……………………… 

navrhol:………….                                                       schválil:………….. 
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Charakteristika štandardu: 
 

Štandardný pracovný postup 

Cieľ: 
 

Dosiahnuť požadovanú kvalitu laboratórnych vyšetrení 

Skupina starostlivosti: 
 

Laboratórne vyšetrenia 

Dátum kontroly: (najmenej 1xza rok, priebežne, nepravidelne) 

 

SPP1 
Definícia: 

Množstvo protilátok v sére sa vyšetruje pomocou titrácie séra. Titrácia znamená 

vyšetrovanie aglutinačnej účinnosti séra pri jeho postupnom zrieďovaní 0,9 % 

roztokom NaCl  geometrickým radom. Výška titra protilátky charakterizuje jej 

účinnosť. Test je dôležitý pri určení stupňa aloimunizácie príjemcu transfúzie, pri 

výrobe diagnostických sér, určení stupňa hemolytickej choroby 

novorodencov, a pod. 

SPP2 
Zodpovednosť: 

 

Za správne vykonanie vyšetrenia zodpovedá zdravotnícky laborant. 

Za správne hodnotenie zodpovedá lekár.  

SPP3 
Špecifikácie: 

 

Podľa typu protilátky /IgG, IgM/ sa sleduje v prostredí, v akom bola zachytená /v 0,9 

% roztoku NaCl, bromelínovom teste alebo v nepriamom antiglobulínovom teste/, 

stupeň riedenia séra /1:2, 1:4, 1:8, 1:16 atď./, ktorý ešte dáva pozitívnu makro alebo 

mikroskopickú reakciu s erytrocytmi nesúcimi zodpovedajúci antigén. 

SPP4 
Pomôcky: 

 

 

 

 

Reagencie: 

1. aglutinačné skúmavky 

2. stojan na skúmavky 

3. pipety 

4. mikroskop 

5. termostat /37 stupňov C/ 

6. laboratórna centrifúga. 

 

1. 0,9 % roztok NaCl 
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2. podľa druhu testu - 0,5 % roztok bromelínu 

3. antiglobulínové sérum 

4. vhodne zvolené typové erytrocyty 

 

SPP5 Pracovný postup: 

 

 

1. Označ titračnú radu číslami od 1 do 12, 

2. od druhej skúmavky pridaj do každej rovnaké množstvo 0,9 % roztoku 

NaCl, 

3.  do prvej a druhej skúmavky pridaj rovnaké množstvo vyšetrovaného 

séra a premiešaj, 

4. od druhej skúmavky titruj do konca titračného radu /obsah poslednej 

skúmavky odložiť do prázdnej skúmavky/, 

5. pridaj ten istý objem vhodne zvolených typových erytrocytov do každej 

skúmavky, 

6. vykonaj príslušné vyšetrenie podľa druhu testu /soľné prostredie, 

enzýmový test, nepriamy AGH test/ 

7. odčítaj makro i mikroskopicky 

SPP6 
Hodnotenie: 

 

 

So stúpajúcim riedením klesá pozitivita reakcie. Výsledný titer je v tej skúmavke 

titračného radu, kde je aglutinácia pozitívna na +. Aglutinácia tu vyjadruje titer 

aglutinácie príslušného séra. 

p.č.sk. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

titer 2 4 8 16 32 64 128 256 512 1024 2048 4096 8192 16384 

 

SPP7 
Kontrola: 

 

Revízia dňa:……………………….…. 

Prolongácia do :……………………… 

navrhol:…………. 

schválil:………….. 
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Charakteristika štandardu: 
 

Štandardný pracovný postup 

Cieľ: 
 

Dosiahnuť požadovanú kvalitu laboratórnych vyšetrení 

Skupina starostlivosti: 
 

Laboratórne vyšetrenia 

Dátum kontroly: (najmenej 1xza rok, priebežne, nepravidelne) 

 

SPP1 
Definícia: 

Množstvo protilátok v sére sa vyšetruje pomocou titrácie séra. Titrácia znamená 

vyšetrovanie aglutinačnej účinnosti séra pri jeho postupnom zrieďovaní 0,9 % 

roztokom NaCl  geometrickým radom. Výška titra protilátky charakterizuje jej 

účinnosť.  

SPP2 
Zodpovednosť: 

 

Za správne vykonanie vyšetrenia zodpovedá zdravotný laborant. 

Za správne hodnotenie zodpovedá lekár.  

SPP3 
Špecifikácie: 

 

Podľa typu protilátky sa sleduje titer protilátky v prostredí, v akom bola zachytená 

pri 37°C v termostate, alebo pri 4°C v chladničke. Titer protilátky je stupeň riedenia 

séra /1:2, 1:4, 1:8, 1:16 atď./, ktorý ešte dáva pozitívnu makro alebo mikroskopickú 

reakciu s erytrocytmi nesúcimi zodpovedajúci antigén. 

SPP4 
Pomôcky: 

 

 

 

 

 

Reagencie: 

1. aglutinačné skúmavky 

2. stojan na skúmavky 

3. pipety 

4. mikroskop 

5. termostat /37°C/ 

6. chladnička /4°C/ 

7. laboratórna centrifúga. 

 

1. 0,9 % roztok NaCl 

2. vhodne zvolené typové erytrocyty 



 
 
 

 
Svet zdravia, a.s.  

Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01  Bratislava 
Office: Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice 

Š t a n d a r d n ý  p r a c o v n ý  p o s t u p  

Chladové a tepelné protilátky 

Revízia č.: 1 

Platné od: 01.11.2014 

ŠPP SZ/HTO/58 Strana 2 z 3 

 

UPOZORNENIE: 
 (1) Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba v súlade 

s procesným štandardom 1.SMK.RD Riadenie dokumentácie. Po vytlačení dokumentu zo siete ide o neriadenú kópiu. 
(2) Akákoľvek distribúcia tohto dokumentu mimo organizácie, ktorá nie je distribúciou podľa bodu (1), sa považuje za únik informácií 

a porušenie povinnosti mlčanlivosti vyplývajúcej zo Zákonníka práce, ktoré bude kvalifikované ako závažné porušenie pracovnej disciplíny. 

SPP5 Pracovný postup: 

 

 

Chladové protilátky 

1. Označ dva rady skúmaviek číslami od 1 do 12, 

2. od druhej skúmavky pridaj do každej rovnaké množstvo 0,9 % roztoku 

NaCl, 

3.  do prvej a druhej skúmavky pridaj rovnaké množstvo vyšetrovaného 

séra a premiešaj, 

4. od druhej skúmavky titruj do konca titračného radu /obsah poslednej 

skúmavky odložiť do prázdnej skúmavky/, 

5. pridaj ten istý objem vhodne zvolených typových erytrocytov do každej 

skúmavky v prvom rade, 

6. pridaj ten istý objem vlastných erytrocytov trikrát prepraných 

v nadbytku fyziologického roztoku do každej skúmavky v druhom rade, 

7. premiešaj a vlož do chladničky pri 4°C na 24 hodín 

8. odčítaj makro i mikroskopicky 

 

Tepelné protilátky 

1. Označ dva rady skúmaviek číslami od 1 do 12, 

2. od druhej skúmavky pridaj do každej rovnaké množstvo 0,9 % roztoku 

NaCl, 

3.  do prvej a druhej skúmavky pridaj rovnaké množstvo vyšetrovaného 

séra a premiešaj, 

4. od druhej skúmavky titruj do konca titračného radu /obsah poslednej 

skúmavky odložiť do prázdnej skúmavky/, 

5. pridaj ten istý objem vhodne zvolených typových erytrocytov do každej 

skúmavky v prvom rade, 

6. pridaj ten istý objem vlastných erytrocytov trikrát prepraných 

v nadbytku fyziologického roztoku do každej skúmavky v druhom rade, 

7. premiešaj a vlož do termostatu pri 37°C na 24 hodín 

8. odčítaj makro i mikroskopicky 

9.  
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SPP6 
Hodnotenie: 

 

 

So stúpajúcim riedením klesá pozitivita reakcie. Výsledný titer je v poslednej 

skúmavke titračného radu, kde je ešte pozitívna aglutinácia. 

p.č.sk. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

titer 2 4 8 16 32 64 128 256 512 1024 2048 4096 8192 16384 

 

 

SPP7 
Kontrola: 

 

Revízia dňa:……………………….…. 

Prolongácia do :……………………… 

navrhol:…………. 

schválil:………….. 
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Charakteristika štandardu: 
 

Štandardný pracovný postup 

Cieľ: 
 

Dosiahnuť požadovanú kvalitu transfúznych prípravkov 

Skupina starostlivosti: 
 

Laboratórne vyšetrenia 

Dátum kontroly: (najmenej 1xza rok, priebežne, nepravidelne) 

 

SPP1 
Definícia: 

Enzým alanínaminotransferáza – ALT katalyzuje transaminačnú reakciu, pri ktorej 

sa reverzibilne prenáša aminoskupina z alaninu na 2-oxoglutarát za vzniku 

pyruvátu a glutamátu.  

ALT sa vyskytuje najviac v pečeni, v iných orgánoch /kostrový sval, myokard, a i./ 

je jej aktivita omnoho nižšia. Na rozdiel od AST je lokalizovaná iba v cytoplazme. 

Zvýšená hodnota svedčí o poškodení pečene. 

Vyšetrenie katalytickej koncentrácie ALT sa robí pri každom odbere štandardným 

testom využívajúcim princíp spriahnutej aminotransferačnej reakcie 

s malátdehydrogenázou, alebo laktátdehydrogenázou ako indikátorovým 

enzýmom 

SPP2 
Zodpovednosť: 

 

Zdravotné laborantky sú zodpovedné za správnu prípravu vzoriek a odoslanie 

vzoriek do zmluvného laboratória. Ďalej zodpovedajú za kontrolu a správne 

zapísanie výsledkov ALT. 

SPP3 
Obmedzenia: 

 

Princíp:   

Vyšetrenie ALT bolo  validované pre ľudskú plazmu alebo sérum od 

individuálneho darcu alebo pacienta. Vzorky nesmú byť inaktivované, nesmú 

obsahovať erytrocyty, fibrín a nesmú byť lipemické. 

L-alanín + 2-oxoglutarát   ––––––   pyruvát + L-glutamát 

Pyruvát + NADH + H    ––––––   laktát + NAD 

Katalytická koncentrácia ALT je úmerná poklesu absorbancie pri 340, 334 alebo 
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pri 365 nm. 

SPP4 
Pomôcky: 

1. Analyzátor Dimension RXL 

2. Reagenčná súprava ALT  

3. Vzorka – vyšetrované sérum, plazma 

SPP5 Pracovný postup: 

 

 

1. Zapni prístroj DIMENSION RXL 

2. Urob internú kontrolu kvality /urob kontrolky/. 

3. Prijmi elektronickú žiadanku na vyšetrenie ALT u darcov krvi a skontroluj to 

s doručenými vzorkami 

4. Vyšetrované sérum/ plazmu vlož do racku, načítaj čiarový kód a zadaj 

požadovanú metodiku- ALT 

5. Prebieha analýza 

6. Po ukončení analýzy skontroluj, potvrdiť a vytlačiť výsledky 

7. Výsledky sú elektronickou cestou odoslané do systému Hemo. 

 

Referenčné hodnoty:  

Muži    0,15 - 1,05  ukat/l 

Ženy   0,13 - 0,72   ukat/l 

Referenčné rozmedzie je len orientačné, odporúča sa, aby si každé laboratórium 

overilo rozsah referenčného intervalu pre populáciu, pre ktorú zaisťuje 

laboratórne vyšetrenia. 

SPP6  

Poznámka: 

 

 

Pokiaľ hodnota ALT nepresiahne dvojnásobok hornej hranice referenčnej hodnoty 

daného laboratória /so zohľadnením pohlavia darcu/, výsledok sa považuje 

z hľadiska krvného prípravku za negatívny. 

Ak hodnota ALT presahuje prípustnú hodnotu, prípravok sa nesmie použiť na 

transfúziu a musí sa zabezpečiť jeho znehodnotenie podľa platných predpisov. 
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Starostlivosť o darcu: 

Darca, u ktorého sa zistila hodnota ALT presahujúca hornú hranicu referenčnej 

hodnoty daného laboratória je preradený do registra dočasne vyradených darcov 

na dobu minimálne 6 mesiacov. 

Darcovi sa zabezpečí starostlivosť hepatológa alebo internistu. 

Ďalší odber sa môže uskutočniť až po vyšetrení ALT, pokiaľ je vyšetrená hodnota 

v rámci laboratórnej normy. 

Darca, u ktorého sa zistila opakovaná reaktivita niektorého z povinných 

serologických testov, je vyradený z registra aktívnych darcov. 

SPP7 
Kontrola: 

 

Revízia dňa:……………………….…. 

Prolongácia do :……………………… 

navrhol:…………. 

schválil:………….. 
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Charakteristika štandardu: 
 

Štandardný pracovný postup 

Cieľ: 
 

Dosiahnuť požadovanú kvalitu transfúznych prípravkov 

Skupina starostlivosti: 
 

Spracovanie transfúznych prípravkov 

Dátum kontroly: (najmenej 1xza rok, priebežne, nepravidelne) 

 

SPP1 
Definícia: 

Starostlivosť o darcu krvi po doručení výsledkov konfirmačných testov sa odvíja od 

výsledku, či sa potvrdí pozitivita nami zachytenej reaktivity /pozitivity/  vzorky 

krvi, alebo ide o negatívny výsledok konfirmačného vyšetrenia. 

SPP2 
Zodpovednosť: 

 

Ďalší postup v starostlivosti o darcu krvi závisí od výsledku konfirmačného testu a 

určuje ho  lekár úseku darcov krvi. Lekár je povinný sledovať aktuálne metodické 

pokyny  postupovať a  riadiť sa nimi. V prípade negativity konfirmačného výsledku 

je lekár úseku darcov krvi povinný sledovať darcu krvi  počas určeného obdobia 

(viď. postup práce ). 

SPP3 
Špecifikácie: 

 

 

Obmedzenia: 

Nakoľko ide o problematiku, kedy je potrebné informovať darcov krvi o ich 

zdravotnom stave, na základe nami zistených testov a potvrdenia v príslušnom 

referenčnom centre, musí  lekár zvládnuť obtiažnu situáciu vysvetlenia vyradenia 

z registra darcov  krvi a možnosť ďalšieho liečenia. 

Lekár  musí počkať na výsledky konfirmačných testov, ktorých výsledok rozhodne 

o ďalšom postupe v starostlivosti o darcu krvi. Je povinný dodržiavať mlčanlivosť a  

oznámiť  darcovi vhodnou,  jemu dostupnou formou výsledky a informovať ho  o 

ďalšom postupe. 

V prípade negatívneho konfirmačného testu lekár podrobne vysvetlí darcovi krvi 

dôvod dočasného vyradenia a postup pri jeho sledovaní nami zachyteného  

reaktívneho parametra, prípadne pozitivity.  

SPP4 
Pomôcky: 

Výsledky konfirmačných testov, denný záznam, výrobný záznam, register darcov 
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krvi, evidenčný záznam darcu krvi, metodické pokyny 

SPP5 Pracovný 

postup: 

 

Ďalší postup v starostlivosti o darcu, závisiaci  od výsledku konfirmačného testu, je  
v zodpovednosti lekára úseku darcov: 

1. výsledok konfirmačného testu pre syfilis, HIV, VHB, VHC dostane primár 
resp. lekár úseku darcov krvi, 

2. lekár z úseku darcov krvi zapíše výsledky do karty darcu a do 
informačného systému cez políčko Lekárske vyšetrenie a do Poznámky 

 

POZITÍVNY, ALEBO NEJASNÝ VÝSLEDOK KONFIRMÁCIE   

 DARCA BUDE ODOSLANÝ K PRÍSLUŠNÉMU ODBORNÍKOVI ZA ÚČELOM 
DISPENZARIZÁCIE  

 DARCA BUDE ZAEVIDOVANÝ DO REGISTRA TRVALE VYRADENÝCH DARCOV  
 HLÁSENIE O POZITIVITE BUDE ODOSLANÉ PRÍSLUŠNÉMU ŠTÁTNEMU 

ZDRAVOTNÉMU ÚSTAVU 
 

NEGATÍVNY VÝSLEDOK KONFIRMÁCIE-  

 darca bude sledovaný a kontrolovaný ešte 1 rok pred tým, ako bude 
znovu zaradený do zoznamu aktívnych darcov, počas tohto roka ostáva 
dočasne vyradený  

 za pozývanie  darcov na kontrolné odbery je zodpovedný lekár úseku 
darcov, ktorý vedie záznamy o týchto darcoch, odkladá originály 
výsledkov v šanónoch na to určených 

 výsledky všetkých vyšetrení zapisuje do karty darcu a do informačného 
systému a to do Poznámky k Lekárskemu vyšetreniu pri poslednom 
odbere krvi 

 
Spôsob kontroly: 

 darcov, ktorí boli pôvodne HBsAg, anti-HCV,  a syphilis  reaktívni: budú 
opakovane predvolaní v priebehu roka na kontrolné skríningové 
vyšetrenie 2x v  šesťmesačných intervaloch 

 darcov, ktorí boli pôvodne anti-HIV  reaktívni: budú opakovane predvolaní 
v priebehu roka na kontrolné skríningové vyšetrenie 4x v  trojmesačných 
intervaloch 

 darcovia anti-HBc reaktívni, budú predvolávaní podľa priloženého 
algoritmu 

 

VŠETKY  VÝSLEDKY  NEGATÍVNE  

 posledná negatívna vzorka skríningového vyšetrenia sa podrobí 
konfirmácii   v príslušnom národnom referenčnom centre 

 ak je výsledok konfirmácie negatívny, darcu preradíme do registra 
aktívnych darcov krvi 
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NIEKTORÝ  ZO SKRÍNINGOVÝCH   TESTOV   POZITÍVNY  

 DARCA BUDE ZAEVIDOVANÝ DO REGISTRA TRVALE VYRADENÝCH 
DARCOV KRVI!!! 

 

Bez ohľadu na výsledok konfirmačného testu bude odoslaný na príslušné 
regionálne odborné pracovisko za účelom dispenzarizácie  o výsledkoch vyšetrení 
a príčine vyradenia bude darca vhodnou formou informovaný    lekárom HTO. 

  

Adresy konfirmačných laboratórií: 

HIV -   danica.stanekova@szu.sk 

RNDr. D. Staneková, CSc, VVV SZU UPKM, NRC pre 

HIV/AIDS, Limbová 12, 833 03, Bratislava 

HCV, HBcAb, HBsAg - kristina.koncova@szu.sk 

RNDr. Kristína Koncová, VVV SZU UPKM, NRC pre VH, 

Limbová 14, 833 03, Bratislava 

Syfylis - MUDr. Čontofalská, Senný trh 4, 040 01 Košice 
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SPP6 

Algoritmus  

Postupu pri  

Vyšetrovaní 

 anti-HBc: 

 

Algoritmus postupu pri vyšetrovaní antiHBc u dobrovoľných darcov krvi  

v rámci pilotnej štúdie  

 

Test antiHBc 

pri každom 

odbere 

Výsledok 

reaktívny 

Výsledok 

negatívny 

Stiahnutie a likvidácia všetkých 

transfúznych liekov od darcu  

antiHBc   

konfirmácia 

výsledok 

negatívny 

Kontrola 

antiHBc o 3 

mesiace 

Výsledok 

reaktívny 

Vyšetrenie 

antiHBs 

antiHBs menej 
ako 100 mUI/l 

Trvalé vyradenie 
darcu 

antiHBs rovné a viac ako 
100 mUI/l 

OK 

Dispenzarizácia 
infektológom Dočasné 

vyradenie do 

určenia ďalšieho 

postupu 

 

výsledok 

negatívny 

Výsledok reaktívny 

+ konf. negatívna 

Kontrola antiHBc 

o 12 mesiacov 

výsledok 

reaktívny + konf. 

reaktívna 

Výsledok reaktívny 
+ konf. negatívna 

Trvalé vyradenie 

z technických 
pričiň 

 
 

 

SPP7 

Kontrola: 
 

Revízia dňa:……………………….…. 

Prolongácia do :……………………… 

navrhol:…………. 

schválil:………….. 
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Charakteristika štandardu: 
 

Štandardný pracovný postup 

Cieľ: 
 

Dosiahnuť požadovanú kvalitu transfúznych prípravkov 

Skupina starostlivosti: 
 

Spracovanie transfúznych prípravkov 

Dátum kontroly: (najmenej 1xza rok, priebežne, nepravidelne) 

 

SPP1 
Definícia: 

Pred každým odberom sa vyšetrí KO, minimálne Hb alebo Htk ( Zbierka zákonov 

č.333/2005) 

SPP2 
Zodpovednosť: 

 

Zdravotná sestra/laborantka  vykonávajúca odber krvných vzoriek dbá na 

urobenie správnej venepunkcie, na dodržanie časového limitu dezinfekcie 

lakťovej jamky, dodržanie presného množstva odberu natívnej krvi do skúmaviek 

slúžiacich na predodberové vyšetrenie. 

SPP3 
Špecifikácie: 

 

Zdravotnú starostlivosť o darcov krvi určuje smernica, uverejnená vo Vestníku MZ 

SR. Jej cieľom je vybrať osoby vhodné pre darovanie krvi a krvných zložiek pre 

lečebné účely a tiež zistiť, či potenciálny darca krvi a jej zložiek je zdravý. 

Darovaním krvi sa nesmie poškodiť zdravie darcu, ale príjemca transfúzie sa musí 

chrániť tiež pred prenosom ochorení a iných škodlivín. 

SPP4 
Pomôcky: 

Dezinfekčný roztok, skúmavky na KO, injekčná ihla, tampóny, leukoplast 

SPP5 Pracovný postup: 

 

1.  Priprav a skontroluj štítky k nalepeniu na skúmavky 

     (porovnaj údaje na karte, na štítkoch s údajmi, ktoré získaš    

     od darcu a zapíš do knihy darcov) 

2.  Nalep štítok 1x na skúmavku  

3.  Rameno darcu stiahni esmarchovým obvínadlom 

4. Dezinfikuj lakťovú jamku dezinfekčným prostriedkom, dodávaným 

nemocničnou lekárňou 
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5. Urob šetrnú venepunkciu – vezmi  jednorazový odberový systém a šetrne 

napichni žilu, realizuj odber.                                     

 6. Uvoľni esmarchovo obvínadlo, vytiahni ihlu a ošetri miesto vpichu priložením 

sterilného tampónu. 

     Pouč darcu, aby si sterilný tampón pridržal! 

 7. Premiešaj skúmavku a vložiť do stojana. 

 8. Vlož použitý materiál do obalov na biologický odpad označených kódom 

oddelenia, k likvidácii biologického materiálu. 

 9. Odovzdaj krvné vzorky laborantke k spracovaniu. 

Nikdy nedávame krv do neoznačených skúmaviek!!!!!! 

Chyby pri odbere: 

 Dlhé a pevné priloženie škrtidla: zmeny koncentrácií v krvi 

 Nesprávny lúmen injekčnej ihly: napr. tenká ihla spôsobuje poškodenie 

buniek (Er, Le, Tr) 

 Rýchla aspirácia: najmä pri použití tenkej ihly nastáva poškodenie buniek 

a spenenie 

 Odber z okolia hematómu, zápalu, opuchu: zmeny koncentrácií, 

kontaminácia 

 Nesprávny pomer protizrážavej reagencie a krvi: zriedenie alebo zrazenie 

krvi, zmeny a poškodenie buniek 

 Nedostatočné premiešanie vzorky s protizrážavou reagenciou 

 Veľmi silné premiešanie: poškodenie buniek, spenenie, aktivácia zrážania 

krvi 

Minimálne hodnoty pred darovaním u mužov sú – Hb 135 g/l (Htk 0,40), u žien – 

Hb 125 g/l (Htk 038) 
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O darovaní pri nižších hodnotách môže výnimočne rozhodnúť lekár. Abnormálne 

nízke a vysoké hodnoty sa musia podrobiť ďalšiemu vyšetreniu, rovnako ako aj 

pokles Hb o viav ako 20 g/l medzi dvoma za sebou nasledujúcimi odbermi. 

SPP6 
Údržba: 

 

Denne: 

Ø     denná interná kontrola kvality  

 

Ročne: 

Ø     validácia analyzátora  

Ø     2 x ročne externá kontrola kvality  

SPP7 
Kontrola: 

 

Revízia dňa:……………………….…. 

Prolongácia do :……………………… 

navrhol:…………. 

schválil:………….. 
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Charakteristika štandardu: 

 

Štandardný pracovný postup 

Cieľ: 

 

Evidencia darcov krvi slúži pre účely pracovné a dispenzárne. Zahŕňa vstup 

údajov, ich elektronické spracovanie a výstup vo forme informácií, ktoré 

sa použijú na oznamovanie, automatickú kontrolu alebo vypracovanie 

dokumentácie. 

 

Skupina starostlivosti: 

 

Spracovanie transfúznych prípravkov 

Dátum kontroly: (najmenej 1xza rok, priebežne, nepravidelne) 

 

SPP1 
Definícia: 

Systém evidencie, darcov krvi, umožňuje postup pozbavenia prijateľnosti osoby 

darovať krv alebo zložku z krvi (ďalej len „vylúčenie darcu“), pričom takéto 

vylúčenie môže byť trvalé alebo dočasné,  

K zachovaniu verejnej aj profesionálnej dôveryhodnosti sa kladie veľká pozornosť 

na vedenie dokumentácie o postupe pri: 

1. výbere, vyšetrení a vylúčení darcu, 

2. odbere krvi a zložky z krvi, 

3. spracúvaní odobratej krvi a zložky z krvi, 

4. príprave transfúznych liekov, 

5. kontrole a prepustení z karantény, 

6. prepustení transfúzneho lieku na použitie, 

SPP2 
Zodpovednosť: 

 

Za vedenie dokumentácie je zodpovedná osoba poverená vedením dokumentácie 

v daný deň odberu a to nasledovne - dokumentaristka, sestra, zdravotnícky 

laborant alebo zdravotnícky asistent. Títo všetci sa zúčastňujúci sa na procese 

evidencie darcov krvi.  

Lekár –  

 vykonávajúci výber a vyšetrenie darcov krvi v daný deň odberu 

 vykonávajúci záverovanie a prepúšťanie transfúznych liekov k terapii 
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SPP3 
Špecifikácie: 

 

Dôsledný identifikačný systém slúži zároveň k spätnému sledovaniu pre každý 

odber krvi a zložky z krvi, aby sa umožnila identifikácia darcu krvi každého 

transfúzneho lieku v prípade akýchkoľvek závažných nežiaducich udalostí alebo 

závažných nežiaducich reakcií v súvislosti s odberom krvi, alebo podaním krvi 

alebo zložiek z krvi. 

Darca krvi poskytuje identifikačné a demografické údaje. 

Do úvahy sa musia brať medzinárodné a národné predpisy týkajúce sa ochrany 

osobných údajov. 

Systém musí plne rešpektovať dôvernosť informácii na oboch stranách - darca i 

príjemca. 

SPP4 
Pomôcky: 

 PC, evidenčný záznam darcu krvi, záznamníky podľa krvných skupín, 

SPP5 Pracovný postup: 

 

Darcovstvo krvi je vysoko bezpečný proces s presne určenými pravidlami na 

získanie darcu krvi a zložiek z krvi, ktorý s uvedeným procesom darovania krvi 

súhlasí.    

-Evidencia darcov krvi je vedená v evidenčných kartách darcov krvi, podľa krvných 

skupín v skupinovom systéme A,B,0, ktoré sú usporiadané v listovnici s označením 

krvných skupín. Ďalšia evidencia je v elektronickej forme v certifikovanom 

programe HEMO. Program plnohodnotne zaisťuje kontrolu od evidencie až po 

prepustenie transfúznych liekov k terapii ktoré sú pripravované na 

transfúziologickom úseku HTO. 

- Každý darca, ktorý daroval krv je vyšetrený skupinovom systéme A,B,0, a Rh /D/. 

Podľa toho, o akú skupinu ide, je zapísaný do evidenčnej knihy darcov založenej 

osobitne pre každú krvnú skupinu, kde sú darcovia zoradení podľa abecedného 

poriadku 

Zápis sa robí nasledovným postupom :  

a/ prvý zápis je do denného záznamníka pripraveného osobitne pre každú krvnú 

skupinu. Záznamník má poradové čísla usporiadané postupným radom 1 

…..100000 

b/ po pridelení postupového poradového čísla, ktoré nasleduje, sa toto číslo 

zapíše do hornej časti evidenčného záznamu darcu krvi  

c/ podľa toho o akú krvnú skupinu ide, sa urobí zápis do knihy darcov, pre každú 

krvnú skupinu osobitne, podľa abecedného poriadku a to nasledovne 

1. pridelené číslo z evidenčného záznamu darcu krvi 
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2.Meno a priezvisko darcu 

3.presná adresa bydliska – z preukazu poistenca 

4.Mesiac a rok prvého odberu 

5. číslo prvého odberu 

Evidenčný záznam darcov krvi:  

Je záznam každého odberu u darcov krvi, ktorý sa uchováva pre  

ďalšie potreby a odbery. Zaznamenáva  sa v ňom každý odber/preto  

je presná evidencia na našom úseku v počte odberov/ ,TK, váha, a  

norma parametrov pred každým odberom , taktiež nezhody, ak sa   

vyskytli  v priebehu odberu u darcov. Evidenčné záznamy  sú  

zoraďované podľa poradia v jednotlivých skupinových systémoch. 

 

Elektronická evidenčná karta: 

V elektronickej karte je kompletná evidencia so všetkými údajmi, tak ako v 

evidenčnom . Na viac obsahuje všetky záznamy povinných testov a taktiež 

všetkých ostatných laboratórnych vyšetrení u darcu krvi pri každom odbere. 

Ďalším záznamom sú všetky záznamy lekára – anamnéza darcu krvi, spolu  so 

záznamami v prípade dočasného alebo trvalého vyradenia. Ďalšie údaje sa týkajú 

procesov spracovania, uskladňovania a expedície vyrobených transfúznych liekov 

z krvi a jej zložiek. Zahŕňa údaje o použitých materiáloch, prepúšťacie protokoly, 

aj s údajmi korešpondencie pre darcu krvi. Každý odber má svoje evidenčné číslo, 

pridelené vždy každému darcovi ihneď pri zaevidovaní  pred odberom krvi. V 

prípade dočasného alebo trvalého vyradenia darcu sú vedené presné údaje  o ich 

dôvodoch tak, aby mohli byť spracované pre centrálny register darcov krvi. V 

evidenčnej karte sa automatický započítavajú všetky zrealizované odbery, a je 

možné vždy aktualizovať všetky zmeny priebežne podľa potreby.  

V karte sú v spracovateľskom procese aj údaje o jednotlivých pracovníkoch  

podieľajúcich sa na celom procese prípravy transfúznych liekov až po expedíciu 

transfúznych liekov.  

Dokumentácia darcov krvi umožňuje kontrolu všetkých výrobných krokov a 

všetkých údajov ovplyvňujúcich kvalitu a bezpečnosť prípravkov v smere od darcu 
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k príjemcovi prípravku a naopak. Všetka dokumentácia musí byť vystopovateľná.  

Dokumentácia o darcoch všeobecne, najmä záznamy o vyradených darcoch, 

musia byť pod rovnakou kontrolou ako dokumentácia o prípravkoch. 

Dokumentácia obsahuje aj: 

 špecifikácie (materiálov, štítkov, zariadení, krvných prípravkov, reagencií) 

 protokoly šarží zriedka používaných zložiek a materiálov 

 záznamy o uskutočnených úkonoch ( napr. vyšetrenie darcu, kontrola 

kvality) 

Dokumentácia musí byť schválená a potvrdená dátumom a podpisom príslušného 

povereného pracovníka. Dokumenty nemajú byť písané ručne, s výnimkou tých 

častí, kde sa vkladajú údaje. Akékoľvek zmeny v ručne písanom zázname sa majú 

potvrdiť dátumom a podpisom. 

Dokumentácia súvisiaca s výberom darcov, s prípravou a kontrolou kvality 

prípravkov sa archivuje podľa predpisov.  

Dáta je možné archivovať i v nepísanej forme napr. v počítači, alebo na 

mikrofilmoch. Používateľ ale môže mať prístup len k tým údajom, na ktoré je 

autorizovaný. 

Majú sa viesť a archivovať záznamy o validácii, kalibrácii, údržbe a opravách 

zariadení a o následnej revalidácii používaných počítačových systémoch a 

programoch používaných k spracovávaniu a evidencii. 

Hardware a software počítačov musia byť neustále kontrolované, aby zaistili 

spoľahlivosť. Počítačové programy majú byť pred použitím validované. 

Len autorizované osoby môžu robiť zmeny v počítačovom systéme a každá zmena 

má byť pred použitím validovaná. Užívatelia môžu tiež vstúpiť len do tých dát v 

systéme, na ktoré majú autorizáciu. 

 

Do úvahy sa musia brať medzinárodné pravidlá a národné práva na ochranu dát 

zahŕňajúc i hlavné požiadavky v Európskej komunite z Council Directive 95/46/EC 

o spracovaní personálnych dát. 

Súvisiaca dokumentácia: 

ŠPP – HTO SNV -T- 7 

http://www.hematology.sk/modules.php?name=News&file=article&sid=48 

Vyhláška MZ SR 333/2005 Z.z. 

Doporučení výboru Společnosti pro transfuzní lékařství ČLS JEP č. STL2007_01 ze 

http://www.hematology.sk/modules.php?name=News&file=article&sid=48
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dne 12. 4. 2007 verze 4 (2012_04) 

Obmedzenia: 

nesprávne uvedené informácie v dotazníku darcov krvi 

nedostatočná informovanosť darcov 

zlyhanie PC 

SPP6 
Údržba: 

 

 

Denne: 

Ø     kontrolovať zálohovanie dát 

 

Ročne: 

 

Ø  servis a validácia programu Hemo 

 

SPP7 
Kontrola: 

 

Revízia dňa:……………………….…. 

Prolongácia do :……………………… 

navrhol:…………. 

schválil:………….. 
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Charakteristika štandardu: 
 

Štandardný pracovný postup 

Cieľ: 
 

Dosiahnuť požadovanú kvalitu transfúznych prípravkov 

Skupina starostlivosti: 
 

Spracovanie transfúznych prípravkov 

Dátum kontroly: (najmenej 1xza rok, priebežne, nepravidelne) 

 

SPP1 
Definícia: 

Produkovať transfúzne lieky, ktoré spĺňajú súčasné požiadavky na kvalitu a 

bezpečnosť, tak aby zodpovedali štandardom kvality stanoveným na základe 

požiadaviek podľa účelu ich použitia 

- zabezpečiť vylúčenie takých uchádzačov o darcovstvo krvi, ktorých považujeme 

za potencionálne rizikových z hľadiska možnosti prenosu infekcií, aby nedošlo k 

poškodeniu ich zdravia a aby sme chránil príjemcu. Všetci darcovia majú prejsť 

skríningovou procedúrou , ktorá zhodnotí ich spôsobilosť darovať krv. Iba zdravé 

osoby s dobrou zdravotnou anamnézou sa môžu prijať ako darcovia krvi pre 

liečebné účely. 

SPP2 
Zodpovednosť: 

 

Lekár - za výber darcov krvi  – osoba poverená výberom darcov krvi v daný deň. 

Vyhláška MZSR 333/2005 § 6- Vyšetrenie darcu.  

Laboratórni pracovníci – všetci kvalifikovaní laboratórni pracovníci, poverení 

vykonávaním povinných laboratórnych skúšok pred každým odberom krvi a 

plazmy -  Vyhláška MZSR 333/2005, Príloha č.4 

Darca krvi – za potvrdenie, že všetky poskytnuté informácie sú podľa jeho/jej 

najlepšieho vedomia pravdivé a že súhlasí s procesom darovania krvi. 

SPP3 
Špecifikácie: 

 

Základným cieľom všetkých pravidiel, ktorými sa riadi výroba, príprava a 

spracovanie transfúznych liekov musí byť ochrana zdravia ako darcu krvi tak aj 

príjemcu krvi. Keďže všetka krv a plazma sa používa na terapeutické účely, či už 

na transfúziu, alebo pre ďalšiu výrobu na priemyselne vyrábané liečivé produkty, 

mali by byť preto získané od osôb, ktorých zdravotný stav je taký, že odber krvi 
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nebude mať žiadne škodlivé účinky na ich zdravotný stav a akékoľvek riziko 

prenosu infekčných ochorení je minimálne ( ODPORÚČANIE RADY zo dňa 29.júna 

1998 - 98/463/ES ) 

SPP4 
Pomôcky: 

 dotazník darcu krvi, 

 výsledky laboratórnych vyšetrení 

 počítač 

 evidenčná karta darcu 

 denný záznamník laboratórnych vyšetrení    

SPP5 Pracovný postup: 

 

 

Pred odberom krvi sa darca musí zaregistrovať v evidencii, vyplniť dotazník s 

otázkami, podľa ktorých už môže posúdiť, či je vhodný ako darca krvi. Súčasťou 

dotazníka je aj časť  - Informácie pre darcov krvi. V snahe lepšej predodberovej 

organizácie sú darcovia vyšetrovaní podľa prideleného čísla pri evidencii. Ak si to 

naliehavosť situácie vyžaduje môže byť darca prednostne vyšetrený ( predvolaný 

darca, urgentné stavy).  

- Musí sa podrobiť odberu krvi na vyšetrenia vyšetreniu  teploty, tlaku krvi a 

vyšetreniu lekárom. 

- Rozhovor s darcom sa vykoná takým spôsobom, aby bola zaručená dôvernosť. 

-Záznamy o vyradení, darcu a konečné hodnotenie podpíše kvalifikovaný 

zdravotnícky odborník a zaeviduje ich aj v dokumentácii a elektronickej 

evidenčnej karte darcu  

- Vyšetrujúci lekár zhodnotí závažnosť výsledkov vyšetrení a odporučí ďalšie 

diagnostické postupy, alebo nariadi ďalšie laboratórne vyšetrenia. 

-Darca je povinný oboznámiť lekára a transfúziologické zariadenie o každej 

následnej udalosti, ktorá môže spôsobiť, že všetky prechádzajúce odbery budú 

nevhodné na transfúziu. 

- Podpis darcu na darcovom  dotazníku parafovaný členom zdravotníckeho 

personálu zodpovedným za získanie anamnézy potvrdzujúci, že: 

a) si prečítal poskytnuté osvetové materiály a porozumel im; 

b) mal príležitosť klásť otázky; 
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c) na všetky položené otázky dostal uspokojivé odpovede; 

d) dal informovaný súhlas s prikročením k procesu darovania; 

Samovylúčenie: 

Ak darca zistí, ešte pred procesom odberu krvi, že jeho krv by mohla ohrozovať 

zdravie príjemcu transfúzie informuje o tom lekára a môže sám odstúpiť od 

darovania krvi. 

Základné kritéria pre prijateľnosť darcu krvi: 

Vek     od 18 do 65 rokov 

od 17 do 18 rokov  – so súhlasom rodiča alebo zákonného zástupcu 

Prvodarca nad 60 rokov – podľa uváženia lekára v transfuziologickom zariadení 

nad 65 rokov   – so súhlasom lekára transfuziologického 

zariadenia platným jeden rok 

Telesná  hmotnosť  ≥ 50 kg pre darcu krvi alebo zložky z krvi z aferézy 

Hemoglobín   pre ženy ≥125 g/l  pre mužov ≥ 135 g/l 

Celkové bielkoviny  ≥ 60 g/l 

Trombocyty   ≥ 150 x 109/l 

Tlak krvi   Systolický tlak krvi do 180 mm Hg    

                                              Diastolický tlak krvi do 100 mm  

 

Smernice vyradenia darcov krvi pred alogénnym odberom pri nesplnení - kritérií  

prijateľnosti darcu a prípustné intervaly pred ďalším darovaním ( Príloha č.3, 

Vyhlášky MZ SR č.333/2005) sú : 

Podmienky vyžadujúce trvalé vyradenie  

Podmienky vyžadujúce dočasné vyradenie pre určenú časovú periódu  

Podmienky vyžadujúce individuálne ohodnotenie z dôvodu vystavenia riziku 

infekcie prenášanej krvou  

Podmienka vylúčenie z autológneho odberu 

 

Kritéria vyžadujúce trvalé vyradenie 
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Kardiovaskulárne ochorenia 

Potenciálny darca s anamnézou závažného srdcovo-cievneho ochorenia (napr. s 

koronárnou chorobou, anginou pectoris, ťažkou srdcovou arytmiou, ateriálnou 

trombzou, opakovanými venóznymi trombózami), výnimkou sú úplne vyliečené 

vrodené anomálie.  

Ochorenia centrálnej nervovej sústavy  

napr. cerebro -vaskulárneho ochorenia  

Krvácavé ochorenia  

s anamnézou poruchy zrážanlivosti krvi  

Ostatné systémové ochorenia, 

napr. metabolické, hematologické, imunologické, alergické, obličkové, 

pohlavné, tráviacej sústavy, dýchacej sústavy  

V akútnom a chronickom štádiu a počas recidív  

Cukrovka  

ak je liečená inzulínom 

Infekčné ochorenia 

Nosiči Hepatitídy B okrem HBsAg negatívnych jedincov,  

ktorí sú preukazáteľne imúnni 

nosiči Hepatitídy C 

HTLV  

Babesiosa 

Kala Azar ( viscerálna leischmanióza) 

Q horúčka 

Trypanosomiáza cruzi (americká) (Chagasova choroba)  

Malígne ochorenia. 

Jednotlivci s aktuálnym malígnym ochorením, alebo v anamnéze. Lekár môže 

urobiť výnimku v špeciálnych prípadoch, napr. u karcinómov in situ s kompletným 

vyliečením ako napr. neinvazívny Ca krčka maternice. 

Prenosná spongiformná encefalopatia, Creutzfeldtova-Jakobova choroba, vCJD,  

Jedinci, ktorí boli v minulosti liečení extraktom z ľudskej hypofýzy, sú príjemcami 
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transplantátu rohovky alebo transplantátu štepu tvrdej mozgovej pleny, alebo u 

ktorých je v rodine riziko Creutzfeldtovej-Jakobovej choroby. 

Ochorenie, alebo akákoľvek iná prenosná spongiformná encefalopatia. 

Intravenózne, alebo intramuskulárne používanie drog 

Akákoľvek anamnéza použitia i.v., alebo i.m.. drog  

Príjemcovia xenotransplantátu 

Sexuálne správanie 

Osoba, ktorej sexuálne správanie ju vystavuje vysokému riziku získania závažných 

infekčných ochorení prenášaných krvou 

 

Kritéria vyžadujúce dočasné vyradenie pre určenú časovú periódu 

 

ALT- na 6 mesiacov, ak hodnota presahuje hornú hranicu referenčnej hodnoty 

Brucelóza - Najmenej dva roky po úplnom vyliečení  

SARS- 28 dní od návratu z oblasti výskytu (napr. z juhovýchodnej Ázie, Kanady)   

Osteomyelitída - Dva roky od potvrdeného vyliečenia  

Q-horúčka - Dva roky od potvrdeného vyliečenia  

Syfilis - Najmenej jeden rok od potvrdeného vyliečenia  

Toxoplazmóza - Najmenej šesť mesiacov od potvrdeného vyliečenia  

Tuberkulóza - Dva roky od potvrdeného vyliečenia  

Reumatická horúčka - Najmenej dva roky po úplnom vyliečení, ak sa nezistili 

príznaky  chronickej srdcovej choroby  

Horúčka vyššia ako 37 °C - Najmenej dva týždne po vymiznutí príznakov  

Chrípkové ochorenia - Najmenej dva týždne po vymiznutí príznakov  

Malária  

- osoba, ktorá žila v oblasti s výskytom malárie počas prvých piatich rokov 

svojho života - Tri roky od návratu z poslednej návštevy endemickej oblasti za 

predpokladu, že táto osoba bola bez príznakov; lehota sa môže skrátiť na štyri 

mesiace, ak je imunologický alebo molekulárny genomický test negatívny pred 

odberom  

- osoba s anamnézou prekonanej malárie - Tri roky od skončenia liečenia a pri 
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absencii príznakov. Po tejto lehote je odber možný, ak je imunologický alebo 

molekulárny genomický test negatívny  

- návštevník endemickej oblasti bez príznakov ochorenia - Najmenej šesť 

mesiacov od návratu z endemickej oblasti  

- osoba s anamnézou nediagnostikovanej horúčkovitej choroby počas  pobytu 

alebo do šiestich mesiacov od návštevy endemickej oblasti - Najmenej tri roky 

po vymiznutí príznakov; lehota sa môže skrátiť na štyri mesiace, ak je 

imunologický alebo molekulárny genomický test negatívny pred odberom  

Západonílska horúčka (WNV) - Najmenej 28 dní od návratu z oblasti s výskytom 

prenosu západonílskej horúčky (WNV)  

Vakcíny obsahujúce oslabené vírusy alebo baktérie  

Štyri týždne  

Vakcíny obsahujúce neaktívne alebo usmrtené vírusy, baktérie alebo riketsie  

Nevylúči sa, ak je zdravý  

Vakcíny obsahujúce anatoxíny  

Nevylúči sa, ak je zdravý  

Vakcíny proti hepatitíde typu A alebo hepatitíde typu B  

Nevylúči sa, ak je zdravý a ak nedošlo k nijakému vystaveniu rizika  

Vakcíny proti besnote  

Nevylúči sa, ak je zdravý a ak nedošlo k nijakému vystaveniu rizika. Ak sa 

očkovanie uskutočnilo po vystavení riziku nákazy, vylúči sa na jeden rok 

Vakcíny proti kliešťovej encefalitíde  

Nevylúči sa, ak je zdravý a ak nedošlo k nijakému vystaveniu rizika  

Tehotenstvo  

Šesť mesiacov po pôrode alebo po skončení tehotenstva, s výnimkou 

mimoriadnych okolností a podľa uváženia lekára  

Alergia  

Dočasne vylúčenie z odberu v období príznakov ochorenia  

Malý chirurgický zákrok  

Jeden týždeň  

Stomatologické ošetrenie  

Menšie ošetrenie zubným lekárom alebo zubným hygienikom - odklad na ďalší 

deň (napr. vytrhnutie zuba, vyplnenie koreňa a podobné ošetrenie sa považuje za 

malý chirurgický zákrok)  

Užívanie liekov  

Závisí od vlastností predpísaného lieku, mechanizmu jeho účinku a od liečeného 

ochorenia  

Kritéria vyžadujúce individuálne ohodnotenie z dôvodu vystavenia riziku 
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infekcie prenášanej krvou 

 

- Endoskopia s biopsiou použijúc flexibilný inštrument, inokulačné zranenie, 

akupunkúra, tetováž, piercing tela, 

- Kontakt sliznice s krvou alebo poranenie ihlou, 

- transfúzia krvi a zložiek z krvi,  

- chirurgický zákrok, 

- tetovanie, piercing, 

- akupunktúra,  

- osoby ohrozené v dôsledku blízkeho domáceho kontaktu s osobami trpiacimi na 

hepatitídu typu B, C,  

Vylúčenie na šesť mesiacov alebo na štyri mesiace za predpokladu, že test NAT na 

hepatitídu typu B a C je negatívny  

- Osoba, ktorej sexuálni partneri majú pozitívne testy na HIV  

Vylúčenie najmenej 12 mesiacov od posledného pohlavného styku  

Osoba, ktorej sexuálne správanie alebo profesionálna činnosť ju vystavuje riziku 

nadobudnutia infekčných chorôb, ktoré môžu byť prenášané krvou 

Vylúčenie po skončení rizikového správania na obdobie, ktoré závisí od 

predmetného ochorenia a dostupnosti primeraných skúšok.  

 

- Osobitná epidemiologická situácia  

Vylúčenie v súlade s epidemiologickou situáciou 

 

Kritériá vylúčenia darcu z autológneho odberu  

Osoba s ochorením alebo s anamnézou ochorenia na aktívnu bakteriálnu infekciu- 

hepatitídu typu B, okrem HbsAg -negatívnej osoby, ktorej imunita je potvrdená 

- hepatitídu typu C 

- HIV-1/ 2 

- HTLV I/ II 
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Preventívne opatrenia na zabránenie prenosu infekcií krvou a krvnými 

prípravkami ( Vestník MZ SR 2002 čiastka 33-35) 

Darca u ktorého sa zistila reaktivita niektorého z povinných sérologických testov, 

je vyradený z registra aktívnych darcov. V prípade negativity konfirmačného testu 

sa darca vyraďuje na dobu minimálne jedného roka.  

Ak je v priebehu 1 roka skríningové vyšetrenie u darcu krvi na 

anti- HIV štyrikrát negatívne 

anti HCV dvakrát negatívne 

HbsAg dvakrát negatívne 

anti Hbc dvakrát negatívne 

Treponema pallidum dvakrát negatívne 

 

Posledná negatívna vzorka sa podrobí vyšetreniu v národnom referenčnom 

centre/laboratóriu a v prípade negativity je darca opätovne zaradený do registra 

aktívnych darcov krvi. 

 

Obmedzenia  

nedostatky v predanalytickej fáze – možné príčiny chybného vyradenia darcov  

darca uviedol nepravdivé údaje v dotazníku, alebo zamlčal dôležité informácie pri 
vyšetrení 

zlyhanie technických zariadení – prístroje, PC, analyzátory 

 

Súvisiaca dokumentácia 

ŠPP SNV T -7, T -8, T- 9 



 
 
 

 
Svet zdravia, a.s.  

Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01  Bratislava 
Office: Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice 

Š t a n d a r d n ý  p r a c o v n ý  p o s t u p  

Príčiny vyradenia darcov krvi pred 
odberom a prípustné intervaly pred 

ďalším darovaním 

Revízia č.: 1 

Platné od: 01.11.2014 

ŠPP SZ/HTO/63 Strana 9 z 9 

 

UPOZORNENIE: 
 (1) Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba v súlade 

s procesným štandardom 1.SMK.RD Riadenie dokumentácie. Po vytlačení dokumentu zo siete ide o neriadenú kópiu. 
(2) Akákoľvek distribúcia tohto dokumentu mimo organizácie, ktorá nie je distribúciou podľa bodu (1), sa považuje za únik informácií 

a porušenie povinnosti mlčanlivosti vyplývajúcej zo Zákonníka práce, ktoré bude kvalifikované ako závažné porušenie pracovnej disciplíny. 

 Vyhláška MZ Slovenskej republiky 333/2005 Z.z. o požiadavkách na správnu prax 

prípravy transfúznych liekov zo 6.7.2005 

NARIADENIE KOMISIE 2004/33/ES z 22. marca 2004, 

SMERNICA KOMISIE 2005/62/ES z 30. septembra 2005 

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/98/ES  

Zákon 362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach z 13.9.2011 

Vestník MZ SR 2002 čiastka 33-35 

Vestník MZ SR 2007 čiastka 48-60 

http://www.hematology.sk/modules.php?name=News&file=article&sid=50 

 

SPP6 
Údržba: 

 

 

Ročne: 

Ø skontrolovať a validovať server a hardver PC 

Ø servis a validácia analyzátorov používaných k analýze vzoriek darcov 

 

Podľa potreby: 

 

Ø denná a týždenná údržba analyzátorov 

Ø denné zálohovanie dát v systéme HEMO 

      Ø denná hygienická údržba pracoviska 

 

SPP7 
Kontrola: 

 

Revízia dňa:……………………….…. 

Prolongácia do :……………………… 

navrhol:…………. 

schválil:………….. 
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