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PROTOKOL O LÉKAŘSKÉM A TOXIKOLOGICKÉM VYŠETŘENÍ 
osoby při podezření z ovlivnění návykovou  látkou (NL) 

Číslo jednací: Datum: 

Žadatel (název, adresa, telefon: Poskytovatel – toxikologická laboratoř: 

Toxikologická laboratoř - Ústav soudního lékařství 
Fakultní nemocnice Plzeň – Bory 
pavilon 10 
Edvarda Beneše 1128/13 
301 00  PLZEŇ 

Příjmení, jméno a podpis zodpovědné osoby: 

A) VYPLNÍ ŽADATEL
Jméno a příjmení: RČ: St. přísl.: 

Bydliště: 

Zaměstnavatel: Povolání: 

Důvod vyšetření: Doba předmětné události: dne:  hod.   min. 

Výsledek orientačního testu na NL provedeného PČR pozitivní na:  THC   AMP/MET   COC    OPI 

Druh testu - firma: biologický materiál:  sliny  pot 

Udává použití NL vč. alkoholu před deliktem:  ano   ne datum:  čas: druh NL: 

Udává použití NL vč. alkoholu po deliktu:  ano   ne datum:   čas: druh NL: 

B) VYPLNÍ LÉKAŘ PROVÁDĚJÍCÍ VYŠETŘENÍ
ANAMNÉZA Lékařské vyšetření započato dne:    čas: 

Užívá léky (jaké, od kdy, dávkování, poslední dávka): 

Substituční program (Metadon, Subutex apod.): 

Od kdy užívá alkohol nebo jiné drogy (jaké, kdy naposled): 

Současná onemocnění:  ne  ano – jaká: 

tělesná 
hmotnost: výška: tělesná 

teplota: TK: pocení:  ano   
 ne křeče:  ano   

 ne 
pach 
dechu: 

 ano   
 ne 

VĚDOMÍ:   jasné  otupělé   somnolence  bezvědomí    dezorientace  halucinace 

CHOVÁNÍ:  zdvořilé  dysforické  exaltované  neklidné   agresivní 

NÁLADA:  normální   depresivní    euforická   labilní  nepřiměřená situaci 

ŘEČ:  normální   nesouvislá  špatná artikulace    mnohomluvnost 

ZORNICE:  střední     široké   úzké ZORNICE po osvětlení:  střední     široké   úzké 

SPOJIVKY:  normální   zarudlé  bledé NYSTAGMUS HORIZONTÁLNÍ:  ano  ne 

CHŮZE:  jistá   kolísavá  padá  nemožná CHŮZE PO ČÁŘE:  rovně  nejistě 

POKUS PRST - NOS:  správně  nesprávně ROMBERG III - TŘES, KOLÍSÁNÍ:  víček   prstů   rukou 

Nález poranění, vpichů, čerstvé, starší jizvy: 

Abstinenční příznaky:   ano:   ne 

ODBĚR KRVE (2 zkum. - á 8 ml) proveden dne:  hod.   min. 

K dezinfekci kůže bylo použito: 

Odběru krve přítomen: 

ODBĚR MOČE (50 ml) proveden dne:    hod.  min. 

Odběru moče přítomen: 

Jiný odběr (např. vlasy, sliny):  ano:   ne 

VYJÁDŘENÍ LÉKAŘE - osoba jeví známky užití návykové látky:    ano   ne 

Lékařské vyšetření ukončeno - den:   hod.    min. 

Jmenovka a podpis lékaře:   Tel. kontakt:   Razítko zdravotnického zařízení: 

kg cm °C
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PROTOKOL O LÉKAŘSKÉM A TOXIKOLOGICKÉM VYŠETŘENÍ 
osoby při podezření z ovlivnění návykovou  látkou (NL) 

Jméno a příjmení: RČ / datum narození: 

(požadovaná toxikologická vyšetření) C) VYPLNÍ ŽADATEL

C1)  ALKOHOL A OSTATNÍ TĚKAVÉ LÁTKY * 

 ethylalkohol v krvi  ethylalkohol v moči  těkavé látky v krvi (toluen, aceton…) 
* potřebný biologický materiál: krev, moč

C2)  ORIENTAČNÍ SKUPINOVÝ ZÁCHYT NÁVYKOVÝCH LÁTEK *, **, *** 

   AMFETAMINY 
 (pervitin, extáze) 

   KANABINOIDY 
 (marihuana, hašiš aj.) 

   OPIÁTY
 (heroin, morfin, aj.) 

   KOKAIN    BENZODIAZEPINY 
 (Diazepam, Lexaurin, Neurol, aj.) 

* potřebný biologický materiál: moč 
**     výsledky imunochemického záchytu mají význam pouze orientační a pozitivní nález by měl být potvrzen specifickou metodou!
***  jiná vyšetření jsou provedena PO DOHODĚ S TOXIKOLOGICKOU LABORATOŘÍ!

C3) POZNÁMKY A UPŘESŇUJÍCÍ ÚDAJE ŽADATELE 

D) VYPLNÍ VYŠETŘUJÍCÍ POSKYTOVATEL – TOXIKOLOGICKÁ LABORATOŘ

Datum doručení vzorků: Vzorky převzal (jméno, příjmení a podpis): Poznámky: 

Převzaté vzorky, druh, množství: 

VÝSLEDKY TOXIKOLOGICKÉHO VYŠETŘENÍ: 

Datum: Razítko pracoviště: Osoba zodpovědná za toxikologické vyšetření: 
(jméno a příjmení, podpis) 
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