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ODBĚR KRVE        Pokyny pro pacienty 
 
 Vážený paciente,  
 
v příštích dnech Vám bude proveden odběr žilní krve pro účely laboratorního vyšetření. K vyloučení zkreslení 
výsledků dodržujte následující pravidla: 
  
1. Odpoledne a večer před odběrem vynechejte tučná jídla. Pokud lze vynechat léky (pouze po domluvě 

s ošetřujícím lékařem), vynechejte je 3 dny před odběrem.  
2. Pokud Vás lékař nepoučí jinak, provádí se odběry zásadně na lačno.  
3. Ráno před odběrem vypijte zhruba 1/4 l hořkého čaje (nesladké vody).  
4. Pokud jste alergický na desinfekční prostředky (např. Ajatin) nebo na určitý typ náplasti, oznamte tuto 

skutečnost odebírajícímu personálu.  
5. Pokud Vám při odběru krve bývá nevolno, oznamte toto také odebírajícímu personálu, aby mohl zabránit 

komplikacím při mdlobě (poranění při pádu). V tomto případě lze provést odběr vleže. 
6. Po odběru se můžete najíst a zejména u diabetiků je vhodné, aby měli jídlo s sebou a mohli tak dodržet 

navyklý denní režim.  
7. Odběr krve se provádí zásadně na základě požadavku lékaře. Musíte tedy mít s sebou požadavkový list 

ordinujícího lékaře (žádanku). Bez žádanky odběr nebude proveden. Jedinou výjimkou je odběr krve za přímou 
úhradu. S sebou vezměte i průkazku zdravotní pojišťovny ke kontrole údajů.  

 
Odběrová místa p ři Odd ělení klinické biochemie MN Plze ň, Privamed, a.s. 
 
Odběrová místnost na II. poliklinice, Francouzská 4, Plz eň 
Telefon: 378 014 246 
Odběrová místnost slouží pro odběry biologického materiálu (krev, moč) na vyšetření biochemická, hematologická, koagulační, 
mikrobiologická, sérologická a pro příjem doneseného materiálu.  
 
Laborato ř na III. poliklinice, Čechova 44, 301 00 Plze ň 
tel: 373 723 264 
Na tomto pracovišti se provádí základní biochemická vyšetření, vyšetření krevního obrazu, moče (chemicky i sediment), CRP, 
troponinu T a sedimentace. Laboratoř slouží jako sběrné a odběrové místo. 
 
Odběrová místnost na IV. poliklinice, Masarykova 62, 31 2 00 Plzeň 
Telefon: 377 260 219 
Na tomto pracovišti se provádí vyšetření krevního obrazu, moče (chemicky i sediment), CRP z plné krve, troponinu T a 
sedimentace. Laboratoř slouží jako sběrné a odběrové místo. 
 
Odběrová místnost na poliklinice ve St říbře, Benešova 511, 349 01 St říbro 
Telefon: 374 633 548 
Na tomto pracovišti se provádí základní biochemická vyšetření, vyšetření krevního obrazu (bez diferenciálu), moče (chemicky i 
sediment), CRP z plné krve, troponinu T a sedimentace. Laboratoř slouží jako sběrné a odběrové místo. 
 
Laborato ř na poliklinice v Blovicích, Palackého 259, 336 01 B lovice 
tel: 371 523 745 

Na tomto pracovišti se provádí základní biochemická vyšetření, vyšetření krevního obrazu (bez diferenciálu), moče (chemicky i 
sediment), CRP z plné krve, troponinu T a sedimentace. Laboratoř slouží jako sběrné a odběrové místo (odběr z prstu). 
 
Odběrová místnost v MN Privamed, a.s. 
Odběrové místo v areálu nemocnice je umístěno v přízemí budovy nemocnice. Odběrová místnost slouží pro 
ambulantní odběry biologického materiálu (krev, moč) na vyšetření biochemická, hematologická, koagulační, 
mikrobiologická, sérologická, vyšetření glykemické křivky. Do tohoto střediska jsou soustředěny odběry se 
specifickými požadavky na odběr a transport odebraného materiálu do laboratoře (odběry kostních markerů a jejich 
uchování v  ledu) nebo na přípravu nemocného (odběr po odpočinku, po standardní snídani a podobně) 
 
Provozní doba - pondělí až pátek od 7:00 do 14:00 hodin 
Telefon: 377 182 373 
 
Děkujeme za spolupráci 
Oddělení klinické biochemie MN Plzeň, Privamed, a. s. 


