METODICKÝ POKYN PRO POSTUP PŘI LABORATORNÍM STANOVENÍ
ALKOHOLU (ETYLALKOHOLU) V KRVI
zveřejněný ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví ČR v částce 7/2006, str. 13

Za účelem zajištění správnosti a jednotného postupu při průkazu a stanovení
etylalkoholu
v krvi vydává Ministerstvo zdravotnictví ČR tento metodický pokyn:
1) Etylalkohol v krvi se zjišťuje jednak pro potřeby zdravotnické a jednak pro účely
právní.
Pro potřeby zdravotnické se vyšetření provádí za účelem diagnostickým (ovlivnění
zdravotního stavu alkoholem, příp. kontrola dodržování léčebného režimu) a
epidemiologickým (např. zjišťování příčin úrazovosti obecně). O indikaci odběru a
vyšetření krevního vzorku ke stanovení alkoholu pro potřeby zdravotnické rozhoduje
vždy lékař.
Pro účely právní se vyšetření provádí v případech, kdy o to požádají oprávněné
orgány.
O vyšetření etylalkoholu v krvi může požádat též občan sám.
2) Odběr krevního vzorku pro laboratorní stanovení obsahu alkoholu je oprávněn
provést ze žíly lékař, popř. jiný, jím pověřený zdravotnický pracovník, za jeho
přímého dohledu.
3) Bezprostředně před odběrem krve ke stanovení koncentrace etylalkoholu pro
právní účely provede lékař vždy celkové vyšetření cíleně zaměřené na zjištění
známek účinku alkoholu. O vyšetření se vede zdravotnická dokumentace a v závěru
vyšetření lékař vyplní protokol na předepsaném formuláři (dále jen Protokol).
4) Vyšetření krevního vzorku za účelem průkazu a stanovení etylalkoholu provádějí
pro účely zdravotnické příslušné specializované laboratoře, pro právní účely pak
specializované toxikologické laboratoře.
Tyto laboratoře jsou při tom povinny postupovat podle zásad uvedených v bodě 10.
5) Pro provedení vlastního odběru krevního vzorku a vyšetření osoby v souvislosti s
odběrem platí tyto zásady:
a) Krev je nutno odebrat co možná nejdříve.
b) Odběr krve živým osobám se provádí zpravidla z loketní žíly (vena cubitalis)
jednorázovými pomůckami. Kůže se před odběrem dezinfikuje použitím vhodného
dezinfekčního prostředku, který nesmí obsahovat alkohol ani jiné těkavé látky. Krevní
vzorek se odebírá do suché a čisté zkumavky o obsahu přibližně 8 ml, a to skleněné
nebo plastové, k tomuto účelu určené (bez separátoru), nebo do příslušného
odběrového setu (kompletu), určeného pro krev na stanovení etylalkoholu. Plná
zkumavka krve se uzavře spolehlivě neprodyšnou, dobře zajištěnou zátkou.
Zkumavka musí být označena celým jménem a datem narození vyšetřované osoby a
přesným časovým údajem o odběru krve.
c) Za zmaření laboratorního vyšetření nesprávným odběrem vzorku krve (použití
dezinfekčního činidla s obsahem etanolu, odebrání nepostačujícího množství krve,

nedostatečně uzavřená zkumavka apod.) je vždy odpovědný lékař, který odběr
prováděl nebo na jeho provedení dohlížel.
Jeho odpovědnost bude v takovém případě přezkoumána dle pracovně právního
předpisu,
případně ve spojení s profesním kodexem.
d) Doba vyšetření a odběru krve se přesně zaznamená do Protokolu, jehož všechny
předepsané rubriky se řádně vyplní.
e) Pokud se provádí vyšetření pro právní účely, je vyšetření a odběru krve vždy
přítomen žadatel.
6) Pokud se odběr provádí na žádost oprávněného orgánu, předá lékař dobře
uzavřenou a označenou zkumavku s krví a řádně vyplněný a lékařem podepsaný
protokol s uvedením času předání žadateli, který svým jménem napsaným čitelně
hůlkovým písmem a podpisem stvrdí převzetí a zajistí dopravu krevního vzorku do
příslušné laboratoře. Předání se též zaznamená do zdravotnické dokumentace
vedené o vyšetřované osobě. Pokud se provádí vyšetření a odběr krve z rozhodnutí
lékaře anebo na vlastní žádost občana, provádí zajištění dopravy vzorku i s
průvodními protokoly do příslušné laboratoře odebírající zdravotnické zařízení, a to
dle pokynů vedoucího zdravotnického zařízení.
7) Odběr krevního vzorku z mrtvoly nelze provádět jinak než v souvislosti s pitvou.
Krev se
v těchto případech odebírá zásadně ze žil stehenních nebo pažních, event. ze splavů
tvrdé pleny mozkové a to přímo do čisté a suché zkumavky, za dodržení stejných
zásad, jak uvedeno shora. Nesmí se odebírat krev z cév v okolí žaludku, ani krev
vytékající z tělních otvorů (např. úst, nosu, zvukovodů), ani není vhodné odebírat
krev ze srdce.
8) Krevní vzorek je nutné neprodleně dopravit do příslušné laboratoře tak, aby
nedošlo k jeho znehodnocení (hniloba apod.). Pokud nelze vzorek neprodleně
předat, musí být skladován v chlazeném a uzamčeném prostoru (chladničce), při
teplotě 0 - 4 st. C. Za stejných podmínek se skladují krevní vzorky v laboratoři po
provedeném vyšetření anebo i před ním, pokud nemůže být vyšetření provedeno do
8 hodin od odběru.
9) Pro vyplnění protokolu o lékařském vyšetření při ovlivnění etylalkoholem platí tyto
zásady:
a) Nacionále vyšetřované osoby a anamnestické údaje vyplní žadatel s výjimkou
případů, kdy je vyšetření a odběr krve prováděn na vlastní žádost občana; v tomto
případě tyto údaje vyplní lékař provádějící vyšetření.
b) Údaje o lékařské prohlídce a době odběru krevního vzorku zapisuje čitelně ve
všech předtištěných rubrikách lékař provádějící vyšetření. Do Protokolu dále doplní
datum a dobu odběru krve, razítko zdravotnického zařízení, jmenovku a uvedené
skutečnosti potvrdí vlastnoručním podpisem. K vyšetření do příslušné laboratoře se
spolu s krevním vzorkem odesílá Protokol ve 4 vyhotoveních.
10) Zásady postupu pro plné zajištění objektivity a průkazné stanovení hladiny
etylalkoholu v krvi a vedení dokumentace laboratoře provádějící toto vyšetření:
a) Příslušná laboratoř je povinna provádět vyšetření v souladu s platnými
standardními postupy definovanými a schválenými Českou lékařskou společností

JEP podle zásad správné laboratorní praxe, včetně pravidelné úspěšné účasti na
doporučených kontrolních testech.
b) Za účelem zajištění identity vyšetřovaného vzorku a dokumentace k tomuto vzorku
se ihned po převzetí označí vzorek, průvodní Protokol doručený se vzorkem a zápis
o převzetí vzorku do příjmové knihy souhlasným běžným číslem, poté vedeným i v
elaborační knize.
c) Vzorek krve musí být vyšetřen dvěma na sobě nezávislými laboratorními
metodami, z nichž jedna musí být přísně specifická. V tomto případě je metoda
plynové chromatografie nezastupitelná.
Jako druhé, ověřovací metody, může být použito jakékoliv jiné, sice nespecifické,
nicméně
však přesné metody (Widmarkova, enzymatická apod.). Plynovou chromatografii je
nutno
provést z téhož vzorku nejméně dvakrát, ověřovací zkoušku nejméně jedenkrát.
d) Dosažené výsledky se uvádějí v hodnotě g/kg. Pokud dosažené výsledky oběma
metodami se od sebe liší o více než 0,2 g/kg do hodnoty 3,0 g/kg a o 0,3 g/kg při
hodnotách vyšších než 3,0 g/kg a nejde o krev mrtvolnou nebo hnilobně změněnou,
je nutno vyšetření opakovat, a to tak, že vyšetření plynovou chromatografií se znovu
provede 2x a vyšetření ověřovací metodou rovněž 2 x z téhož vzorku.
e) Za pozitivní průkaz požití alkoholického nápoje se pokládá hladina etylalkoholu v
krvi vyšší než 0,20 g/kg, stanovená metodou plynové chromatografie.
f) V případě nálezu jiné látky než etylalkoholu ve vzorku krve (aceton, toluen apod.)
se tato skutečnost oznámí žadateli; žadatel potom rozhodne o dalším postupu.
g) Do průvodní zprávy pod výsledek laboratorního vyšetření uvádí odpovědný
pracovník laboratoře vždy zjištěné závady v adjustaci vzorku, doručení vzorku
s nekompletním Protokolem aj., s případným hodnotícím vyjádřením.
h) Příslušná laboratoř po skončeném vyšetření krevního vzorku vyplní výsledek
vyšetření provedeného plynovou chromatografií, a to podle elaboračního protokolu
jako průměrný výsledek ze dvou měření, do příslušného oddílu „Protokolu“ a opatří
výsledek číslem vyšetření z elaborační knihy, razítkem, jmenovkou a podpisy
ustanovených vysokoškolských pracovníků s toxikologickou erudicí.
i) Zdravotnické zařízení, jehož toxikologická laboratoř provedla vyšetření, předá
Protokol s výsledky laboratorního vyšetření žadateli do vlastních rukou neprodleně
po skončené analýze (poštou doporučeně nebo oproti podpisu kurýrovi). Jedno
vyhotovení Protokolu vždy zůstává uloženo a archivováno v toxikologické laboratoři.
Stejně tak na tomto pracovišti zůstává po dobu nejméně 8 týdnů uložen krevní
vzorek, a to za podmínek uvedených v odstavci 8.
j) Protokoly o lékařském vyšetření a dokumenty o analýze se uchovávají minimálně
10 let.
k) Sdělení výsledku jiným osobám než žadateli je možné pouze v souladu s platnými
právními předpisy.
l) Úhradu vyšetření zdravotnickému zařízení provádí žadatel.
11) Dosavadní pokyny pro zjišťování alkoholu v dechu a krvi dle Věst. MZ ČSR
č. 23/1964 a jeho obměny v č. 4 / 1990 se ruší.

