Dotaz a odpověď č.j. 1/2021
Tímto žádám o zodpovězení níže uvedených dotazů týkajících se standardního postupu
toxikologické laboratoře při provádění screeningu:
Dotazy:
1) Provádí se screening na záchyt VŠECH skupin návykových látek (i v případě, že policie
požaduje pouze vybrané z nich) s tím, že policii jsou následně sděleny výsledky pouze těch
skupin, které ve formuláři označila? Nebo se provádí screening pouze těch skupin, o které
policie ve formuláři žádá?
2) Náklady spojené s požadovaným vyšetřením jsou účtovány Policii ČR. V případě, že
laboratoř provádí screening biologického materiálu za účelem záchytu všech skupin
návykových látek (tedy bez ohledu na to, o které z nich žádá policie), kdo hradí náklady na
screening zbývajících skupin návykových látek, o jejichž potvrzení/vyloučení policie nežádala
a tedy jí nejsou účtovány?
3) Jaké přibližné výše dosahují náklady spojené s provedením screeningu na záchyt
přítomnosti jednotlivých skupin návykových látek?
4) Jak dlouho po provedení vyšetření se skladuje vzorek biologického materiálu v případě
pozitivního záchytu a v případě negativního záchytu přítomnosti návykových látek?
Odpovědi :
Ad1) U nás na pracovišti se provádí screening pouze těch skupin návykových látek (NL), které
policie ve formuláři žádá.
ad2) Náklady spojené s požadovaným vyšetřením (pouze těch skupin NL, o které PČR žádá)
jsou účtovány Policii ČR. Vyšetření dalších skupin NL se neprovádí.
ad3) Náklady na vyšetření jedné skupiny NL jsou ve FN Olomouc pro samoplátce 653.- Kč vč.
DPH; pro Policii ČR je cena dle platného ceníku zdravotnických výkonů a služeb
poskytovaných za přímou úhradu – viz ceník na webových stránkách www.fnol.cz .
ad4) Standardně skladujeme biologický materiál 8 týdnů bez ohledu na to, zda je výsledek
vyšetření pozitivní nebo negativní.
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