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           12. 5. 2014 

Vážené a milé kolegyně, vážení kolegové! 

Oddělení laboratorní medicíny (OLM) – jako součást Středomoravské nemocniční a.s. – se snaží trvale zlepšovat 

a rozšiřovat své služby. Cílem našeho úsilí vždy byla kvalitní, včasná a přesná diagnostika vzorků, které nám 

svěřujete ke zpracování. Věřím, že vysoká spolehlivost a odborná úroveň našeho pracoviště byla vždy základem 

naší spolupráce, které si zároveň velmi vážíme! 

Přesto nelze ustrnout! Platónovo sousloví „Panta rhei“ vystihuje dnešní dynamickou dobu velmi přiléhavě a 

logicky i OLM – chce-li zůstat progresivní a inovativní – musí přicházet s novinkami. Připravili jsme proto 

rozšíření spektra našich služeb o takové činnosti, které Vám – lapidárně řečeno – pomohou „zjednodušit život“. 

Pro naše stálé partnery proto s účinností od 13.5. 2014 zavádíme tyto bezplatné servisní činnosti: 

1. svoz a likvidaci biologického odpadu   

2. svoz a likvidaci prošlých léčiv   

3. vyšší frekvenci svozů laboratorních vzorků (dle Vašeho vyžádání a našich možností, zájemci prosím 

kontaktujte vedoucího svozu p. Ficka tel 602 703 677) 

4. zajištění spisové služby, tj. svoz klasické, „papírové“ korespondence (automaticky). 

S účinností od července 2014 zároveň zavádíme možnost elektronické žádanky na vyšetření biologického 

materiálu. 

Převzetím některých zdánlivě drobných, ale mnohdy zatěžujících činností na naše bedra chceme rozvoj naší 

vzájemné spolupráce podpořit a zároveň Vám umožnit věnovat tolik potřebný čas věcem podstatnějším.  

V rovině odborné si dovolím připomenout, že naše OLM pracuje v režimu národních doporučení, máme 

akreditovány všechny laboratorní odbornosti podle EN ČSN 15189:2007 a jsme schopni většinu výsledků (vyjma 

speciálních metod) vydávat do 24 hodin. Jsme zároveň jako laboratoř nemocniční ve velmi úzkém kontaktu 

s klinickými obory. 

V současné době připravujeme multidisciplinární semináře, na kterých budou naši odborníci prezentovat a 

diskutovat o aktuálních novinkách a problémech segmentu laboratorní medicíny. O termínech konání těchto 

seminářů v Prostějově, Přerově i Šternberku budete v předstihu informováni. 

V případě Vašeho zájmu o kteroukoli výše uvedenou bezplatnou službu prosím neváhejte kontaktovat paní 

Renatu Hanzlíkovou (tel 725 752 078, e-mail renata.hanzlikova@nesmne.cz), která obratem zajistí vyřízení 

Vašich požadavků. 

Děkuji za dosavadní a těším se na další spolupráci, 

 

 
Prof. MUDr. David Stejskal, Ph.D.  
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