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Seznam kódů zdravotních výkonů 

 

Název vyšetření Kód 

Odběr krve ze žíly u dítěte do 10 let 09117 

Odběr krve ze žíly u dospělého nebo dítěte nad 10 let 09119 

Krevní skupina AB0/Rh(D) - STATIM 22111 

Krevní skupina AB0/Rh(D) - v Sérii 22112 

Krevní skupina AB0/Rh(D) u novorozence 22113 

Test kompatibility transfuzního přípravku obsahujícího erytrocyty v sérii, sloupcová aglutinace/ 

pevná fáze 
22117 

Test kompatibility transfuzního přípravku obsahujícího erytrocyty STATIM, sloupcová aglutinace/ 
pevná fáze 

22119 

Vyšetření HLA protilátek (v sérii 30 vzorků) 22127 

Vyšetření jednoho erytrocytárního antigenu (kromě AB0/Rh(D)) 22129 

Přímý antiglobulinový test 22133 

Upřesnění typu senzibilizace erytrocytů 22134 

Přímý antiglobulinový test - kvantitativní vyšetření 22135 

Screening antierytrocytárních protilátek - STATIM sloupcová aglutinace/pevná fáze (NAT) 22212 

Screening antierytrocytárních protilátek -  v sérii sloupcová aglutinace/pevná fáze (NAT) 22214 

Screening protilátek v systému AB0 v séru novorozence metodou (LISS/PEG-NAT) 22218 

Doplnění screeningu antierytrocytárních protilátek- STATIM sloupcová aglutinace 22221 

Doplnění screeningu antierytrocytárních protilátek- v sérii sloupcová aglutinace 22223 

Eluce antierytrocytárních protilátek - použití  komerčního elučního kitu 22317 

Detekce aloprotilátek- absorbce protilátek proti erytrocytům při určování slabých skupin, 
stanovení vylučovatelství a při odlišování protilátek ve směsi  

22325 

Titrace antierytrocytárních protilátek 22339 

Hemolýza chladová (Donath-Landsteinerův test, provedení nepřímé s kontrolou) 22343 

Identifikace antierytrocytárních protilátek - sloupcová aglutinace 22347 

Konzultace odborného Transfuziologa-imunohematologa 22355 

Stanovení protilátek IgG (nebo celkových) proti antigenům hepatitidy B, HIV 82075 

Určování HLA antigenů I. třídy - kombinovaný set 86213 

Určování HLA antigenů I. třídy - komerční set 86215 

Zvláště náročné izolace buněk gradientovou centrifugací (z periferní krve, jiných tělních tekutin a 
laváží) 

91431 

Hamův acidifikací test 96425 

Separace séra nebo plazmy 97111 

 


