Žádanka o laboratorní vyšetření
Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s.
Oddělení klinické mikrobiologie (okm@hospital-bn.cz)
Máchova 400, 256 30 Benešov, www.hospital-bn.cz
tel: OKM - 317 756 550
OKB - 317 756 222
THO - 317 756 483
verze 15.9.15

objednavatel

poskytovatel

razítko, jmenovka, IČP, odbornost, podpis lékaře

příjmové razítko OKM

pacient

způsob úhrady

jméno

pojišťovna:

rodné č.
(věk, pohlaví)
adresa

objednavatel
pacient - samoplátce
jiný

diagnóza 1) základní
2) indikující vyšetření

občan ČR
cizinec

mikrobiální onemocnění pravděpodobně

3) hlavní příznak, syndrom:
antiinfektiva:

kůže
oko
horní cesty dýchací
dolní cesty dýchací
zažívací ústrojí
uropoetické ústrojí
pohlavní ústrojí

pobyt v zahraničí (ano - země, ne):
imunokompetence pravděpodobně (ano, ne, komentář):
klinický stav (akutní, chronický):
poruchy vitálních funkcí (ano, ne):

vzorek ("V ČEM…

□ primární □ sekundární
nervová soustava
oběhové ústrojí
měkké tkáně a rány
kosti a klouby
lymfatické ústrojí
septický stav
multisystémový proces

vs STD

x požadavek…chci prokázat nebo stanovit CO.")

datum a čas odběru

účel vyšetření - diagnostická otázka :
(hlavní příznak, syndrom jehož etiologii má vyšetření určit)

odebral (odpovědná osoba)
množství (objem, přibližně)

hemokultivační nádobka
tekuté medium
transportní půda
dip slide (Uricult…)
otiskové medium

vzorek

transport
posel v nemocnici
svozová služba
individuální
suchý tampon
nádobka - zkumavka
nátěr na sklíčku
jiné…

upřesnění ke vzorku:

(10 nejfrekventovanějších)
krev • hemokultivace • serologie • přeposílaná
moč nativní
moč Uricult
stolice (nativní)
stolice (výtěr z konečníku)
"nos" (sekret /exudát)
"krk" (sekret /exudát)
pochva (sekret /exudát) - tampon, Amies
sputum (vykašlané)
sputum (odsáté)
likvor
žluč
pleurální exudát / transudát
perikardiální exudát / transudát
peritoneální exudát / transudát
cavum Douglasi exudát / transudát
kloubní exudát / transudát
hydrokéla exudát / transudát
plodová voda
moč nativní
moč Uricult
stolice (nativní)

pokračování na druhé straně

Vzorek musí reprezentovat vyšetřovaný infekční proces.
Žadatel může ponechat výběr toho, co se bude prokazovat (stanovovat) ve vzorku,
na lékaři OKM, pokud uvede syndrom, jehož etiologii má vyšetření určit.
X

kultivační průkaz bakterií

X

běžné aerobní potenciální patogeny

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

běžné anaerobní potenciální patogeny

upřesnění požadavku:

pomalu rostoucí anaerobní potenciální patogeny
pomalu rostoucí náročné potenciální patogeny (včetně Neisseria gonorrhoeae)
aerobní a anaerobní potenciální patogeny pomocí hemokultivačního automatu
pomalu rostoucí aerobní a anaerobní potenciální patogeny - hemokultivační automat (skupina HACEK aj.)
potenciální uropatogeny semikvantitativně (kalibrovaná klička, nativní moč)
potenciální uropatogeny semikvantitativně (dipslide typu Uricult)
Str. pyogenes a jiné hemolytické streptokoky (agens tonzilofaryngitidy)
běžné respirační potenciální patogeny
běžné enteropatogeny
neobvyklé a importované enteropatogeny
běžné aerobní kontaminanty (dárci, prostředí)
Streptococcus agalactiae (screening těhotných)
MRSA screening
Clostridium difficile
Mycoplasma hominis, Ureaplasma urealyticum
běžné aerobní potenciální patogeny pro veterináře
běžné aerobní potenciální patogeny a kvasinky (kontaminované vzorky)
běžné respirační potenciální patogeny a kvasinky (kontaminované vzorky)
cílený kultivační průkaz mikroorganismu (podle požadavku objednavatele, C. diphtheriae, B. pertussis aj.)
zprostředkování zhotovení autovakcíny ze zachyceného kmene (podle požadavku objednavatele)

pokračování na druhé straně

vzorek(pokračování)

požadavek (pokračování)

upřesnění ke vzorku:

upřesnění požadavku

kultivační průkaz mikroskopických hub (mikromycetů)

stolice (výtěr z konečníku)

X

stolice (fixovaná)

X

atypický / pochybný komentovaný vzorek

X

hyfomycety - běžné, rychle rostoucí

broncho-alveolární laváž

X

dermatofyta

výplach paranazální dutiny

X

Malassezia pachydermatis

výplach peritoneální dutiny

X

kultivační průkaz parazitů

peritoneální dialyzát

X

tkáň bioptická

X

tkáň - adenoidní vegetace

X

MOP (mikrobiální obraz poševní)

tkáň nekroptická

X

hyfy mikromycetů v keratinu (louhový preparát)

vlasy

X

Enterobius vermicularis (vajíčka v otisku perianálních řas podle Grahama)

chlupy

X

ektoparaziti (identifikace doručeného parazita)

nehty

X

kožní šupiny

X

průkaz antigenu bakterie

absces (obsah)

X

Helicobacter pylori (ve stolici)

cysta (obsah)

X

Streptococcus pneumoniae (v moči nebo likvoru)

pseudocysta (obsah)

X

Legionella pneumophila serovar 1 (v moči)

píštěl (exudát)

X

Chlamydia spp. (v epiteliích uretry nebo cervixu, též mužská moč)

burza kloubní

X

ortopedické peroperační vzorky

X

katetr

X

Adenovirus / Rotavirus (ve stolici)

drén

X

Noroviry (genoskupina I a II) (ve stolici)

oční čočka

X

Infuenza A / Influenza B virus (v sekretu z nosu)

IUD (nitroděložní tělísko)

X

rána traumatická (exudát)

X

rána chirurgická (exudát)

X

decubitus (exudát)

X

průkaz /stanovení protilátek proti bakteriím

bércový vřed (exudát)

X

Borrelia burgdorferi sensu lato IgM, IgG EIA screening

rána chronická (exudát)

X

Borrelia burgdorferi sensu lato IgM, IgG BLOT konfirmace

očistky (lochia)

X

rána blíže neurčená (exudát)

X

slzná žláza (sekret /exudát)

X

heterofilní protilátky (průkaz)

slinná žláza (sekret /exudát)

X

EBV - VCA IgM (Epsteinův-Barrové virus)

prostatický sekret

X

EBV - VCA / EA IgG (Epsteinův-Barrové virus)

sperma

X

EBV - EBNA IgG (Epsteinův-Barrové virus)

Bartholiniho žláza (sekret /exudát)

X

CMV - IgM (cytomegalovirus)

mateřské mléko

X

CMV - IgG (cytomegalovirus)

zevní zvukovod (sekret /exudát)

X

CMV - IgG avidita (cytomegalovirus)

vulva (sekret /exudát)

X

VZV - IgG (virus varicely a zosteru)

glans penis (prepuciální vak, sekret /exudát)

X

HIV screening - celkové protilátky anti HIV1 a HIV2 a průkaz antigenu p24 HIV1

perianální řasy (otisk podle Grahama)

X

Virus hepatitidy A - IgM

kůže (sekret / exudát z eflorescence...)

X

Virus hepatitidy A - celkové protilátky

spojivka (sekret /exudát)

X

Virus hepatitidy B - HBsAg

"nos" (sekret /exudát)

X

Virus hepatitidy B - HBeAg

"krk" (sekret /exudát)

X

Virus hepatitidy B - antiHBsAg

nosohltan (sekret /exudát)

X

Virus hepatitidy B - antiHBcAg celkové protilátky

jazyk (sekret /exudát)

X

Virus hepatitidy B - antiHBcAg IgM

parodont (sekret /exudát)

X

Virus hepatitidy B - antiHBeAg

patrová mandle (sekret /exudát)

X

paranazální dutina... (sekret /exudát)

X

hltan (sekret /exudát)

X

Toxoplasma gondii - IgM

hrtan (sekret /exudát)

X

Toxoplasma gondii - IgG

středouší (sekret /exudát)

X

Toxoplasma gondii - IgG avidita

sputum (vykašlané)

X

sputum (odsáté)

X

uretra (epitelie, suchý tampon)

X

uretra (sekret /exudát)

X

čípek (epitelie, suchý tampon)

X

čípek (sekret /exudát)

X

pochva (sekret /exudát) - tampon, Amies

X

pochva (sekret /exudát) - nátěry na MOP

X

pochva (sekret /exudát) - Trichomonas medium

X

pupeční pahýl (sekret /exudát /tkáň)

X

jiný vzorek:

X

kvasinkovité mikromycety

Trichomonas vaginalis

mikroskopický průkaz mikroorganismů a parazitů

mikroorganizmy v nátěru vzorku (podle Grama)

Clostridium difficile (druhový antigen a toxin A a /nebo B) (ve stolici)

průkaz antigenu viru

RSV /Adenovirus (respirační) (v sekretu z nosu)

stanovení humánního antigenu - markerů zánětu

1

C-reaktivní protein (kvantitativně)
1

Treponema pallidum (RPR a TPHA; screening syfilis)

průkaz protilátek (a antigenů HBV a HIV) proti virům

1

Virus hepatitidy C

průkaz protilátek proti parazitům1

X
1

průkaz (stanovení) se provádí v séru (není - li uvedeno jinak)

Průkazy a stanovení potenciálních agens infekce nad rámec tohoto nabídkového listu
laboratoř zprostředkuje ve spolupracujících nebo smluvních laboratořích.
Spotřební materiál pro odběr a transport vzorků na mikrobiologické vyšetření poskytuje OKM na vyžádání zdarma. Pokyny pro odběr
a transport vzorků (odběrová souprava, způsob odběru, uchovávání, transport), provozní rozvrh a čas odezvy (dostupnost vyšetření,
základní doba zpracování, dílčí výsledek, sdělování výsledků), příčiny odmítnutí vzorku a přehled spotřebního materiálu pro odběr a transport vzorků
na mikrobiologické vyšetření je předmětem Laboratorní

příručky pro odběr primárních vzorků (www.hospital-bn.cz/oddeleni/oddeleni-klinicke-mikrobiologie).

OKM si vyhrazuje právo korigovat požadavky vyšetření v souladu s doporučeními odborných společností.
Elektronický přístup k výsledkovým listům: IT oddělení Nemocnice Benešov, tel 317 756 212, it@hospital-bn.cz, předpokládaná doba odezvy je do 3 pracovních dnů.

