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česk institut pro akreditacio o.p.s.

olšanská 5413,130 00 Praha 3
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v souladu s $ l zri'kona č. 22/I9g7 Sb., o technich.oh požadavclch na v robky, ve znění pozdějších p edpisrl

Y

OSVEDCENI O AKREDITACI
č,. 64 / 2015

Nemocnice Nla Homolce
se sídlem Roentgenov L 2, 150 30 Praha 5, lč oo023884

pro zdravotnickou laborato č. 8160
oddělení klinické mikrobiologie a antibiotická stanice (KMAS)

Rozsah udělené akreditace:

Laboratorní diagnostika infekěních nemocí v oboru lékďské mikrobiologie vymezená p ílohou tohoto
osvědčení.

Toto osvědčeníje dokladem o udělení akreditace naziklladé posouzení splnění akreditačních požadavkri podle

ČsN pN ISo 15189:2OI3

Subjekt posuzování shody je p i své činnosti oprávněn odkazovat se na toto osvědčení v rozsahu udělené akreditace po dobu
její platnosti, pokud nebude akreditace pozastavena a je povinen plnit stanovené akreditační'poŽadavky vsouladu
s p íslušn1fmi p edpisy váahujícími se k činnosti akreditovaného subjektu posuzoviárrí shody'

Toto'osvědčení o akreditaci nahrazuje v plném rozsahu osvědčení č.: 10512012 ze dne 16.02.20l2' pop ípadě správní akry na
ně navazující'

Udělení akreditace je platné do 26.01.2020

Y Praze dne 26,01 .2015

Ing. Ji í R žička, MBA
editel

Českého institutu pro akredi taci,o.p.S.



Příloha je nedílnou součástí
osvědčení o akreditacič.z 6412015 ze dne: 26.01.2015

Akreditovaný subjekt podle čsn nN ISo 15189: 2013:

Nemocnice Na Homolce
oddělení klinické mikrobiologie a antibiotická stanice

Roentgenova2, I50 30 Praha 5

Vyšetření:

Po adové
číslo

P esn název
postupu vyšet ení

Identifikace
postupu vyšet ení P edmět vyšet ení

802-Lékaskámikrobiologie,804-Lékas|cíparazitotogi",
mykologie

I

1
Základní mikrob i o 1o gické
vyšet ení vytěru z krku kultivačně

SOP KMAS-Kd.OO1 Krk vytěr, nosohltan
vytěr, tonsily vytěr

2
Základní mikrobio 1o gi cké vyš et e -

ní endotracheálního aspi rátu
kultivačně a mikroskopicky

SOP KMAS.Kd.O4} Endotrache áIní asp i rát

a
J

Základní mikrobio 1 o gi cké
vyšet ení bronchíáIního asp irátu
kultivačně a mikroskopicky

SOP KMAS.Kd-044 Bronchiální aspirát

4
Základní kultiv ační vy š et ení
stolice kultivačně

SOP KMAS.Kd-2OO Stolice vytěr z rekta

5
Základní mikro b i o 1 o g i cké
vyšet ení moči kultivačně

SOP KMAS-Kd-24} Moč

6
Základní mikro b i o l o gi cké
vyšet ení klinického materiálu
z rány kultivačně

SOP KMAS.Kd.4OO Rána chirurgická vytěr,
r ětna tr aum atická vyt ě r

7

Základní mikrobi o l o gi cké
vyšet ení mozkomíšního moku
kultivačně a mikroskopicky

SOP KMAS.Kd.44O Mok mozkomíšní

I
Hemokultivační vyš et ení
[Hemokultivace aerobní,
hemokultivace anaetobní]

SOP KMAS-Kd.4BO Krev

9

Základní mikro bi o 1 o gi cké
vyšet ení hnisu nebo obsahu
patologické dutiny kultivačně a
mikroskopicky

SOP KMAS.Kd.52O Hnis, absces hnis,
empyem hnis, furunkl
hnis, karbunkl hnis,
cysta punktát,
pseudocysta punktát

10
Mikrobiologické vyšet ení
cévních katétrri kultivačně

SOP KMAS-Kd.640 Cévní katetr

11
Vyšet ení citlivosti k antibiotikrim
diskovou difusní metodou

SOP KMAS-kc-001 Kultura izolovaného
bakteriálního kmene

I2

Prrika z anti- kardi o I ip ino vych
protilátek flokulačním testem -

RPR [Lues - základní serologie:
VDRL]

SOP KMAS-s-007 Krev (sérum)
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Příloha je nedílnou součástí
osvědčení o akredita ci č.z 6412015 ze dne: 26.0t.20t5

Akreditovaný subjekt podle čsN nn ISo 15189: 2013:
Nemocnice Na Homolce

oddělení klinické mikrobiologie a antibiotická stanice
Roentgenova2, I50 30 praha 5

Vysvětlivk}':

Text v [ ] obsahuje niíeev vyšetření uvedený ve zprávě o výsledku laboratomího vyŠetření.
*U sérologických metod (pořadové číslo 12 ď 19, SoP KMAS-s-007, SoP KMAS-s-ol2aŽ

Stupy je sérum.

Po adové
číslo

P esny název
postupu vyšet ení

Identifikace
postupu vyšet ení P edmět vyšet ení

13

Pr kaz povrchového antigenu
HBsAg viru hepatitidy B
chemiluminiscenční
imuno arualyzov
[Hepatitis B: HBsAg]

SOP KMAS-s-O12 Krev (sérum) 
-

t4

Prrika Z pr otilátek proti
povrchovému antígenu (antiHbs)
viru hepatitidy B chemiluminis-
cenční imunoanalyzou
[Hepatitis B - antiHBs protilátky
kvantitativně]

SOP KMAS-s-O13 Krev (sérum) 
-

15

Prrikaz ptotilátek IgM p'oti 
"i'"hepatitidy A chemiluminiscenční

imuno analSrzov

[HepatitisA- antíHAV
protilátky IgM]

SOP KMAS-s-014 Krev (sérum)-

I6

Prrikazprotilátek Igffi
hepatitidy A chemiluminiscenční
imuno anaLyzotJ

[HepatitisA-antiHAV
protilátky IgG]

SOP KMAS-s-O15 Krev (sérum)

t7

Prrikaz arftigenu HIV p24 a
protilátek proti HIV I+2 chemilu_
miniscenční ímunoanal y zou
[HIV 1+2 protilátky]

SOP KMAS-s-016 Krev (sérum)-

18

Prrikaz protilátek p'oti viru
hepatitidy C chemiluminiscenční
imuno analyzou
[HepatitisC-antiHCV
protilátky]

SOP KMAS-s-017 Krev (sérum) 
-

t9

Pr kaz protilátek proti Treponema
p al l i dum chemilumini s cenční
imuno analyzov
[Lues - zékladní sérologie:
Tr ep gnema p al l i dum protilátky]

SOP KMAS-s-O18 Krev (sérum) 
-

sráŽIivá krev, biologickym materiálem validov an,ry

čtu 2 stran

018) je primárním vzorkem


