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Kód 
pojišťovny IČP Datum

Odbornost Čas odběru:

ŽÁDANKA NA LABORATORNÍ VYŠETŘENÍ
Oddělení klinické mikrobiologie, Strážovská 1247, 697 33 Kyjov,: 518 601 558

Číslo vzorku:

Pacient                                                                                              Pohlaví: Ž / M

Č. pojištěnce Základní diagnóza

Bydliště (kontakt): ATB terapie co/od kdy razítko a podpis lékaře

Další údaje (důležitá sdělení k vyšetřovanému materiálu – např. pokousání zvířetem, krev ve stolici, otrava z potravy, návrat z ciziny ) 
____________________________________________________________________________________________
   Aerobní kultivace (+ citlivost na ATB):

0 krk
0 nos
0 ucho
0 moč
0 stolice
0 pochva
0 pochva+SAG
0 cervix
0 uretra
0 sputum
0 BAL
0 stěr z rány
0 hnis
0 stěr z kůže
0 punktát
0 hemokultura
0 likvor
0 kanyla,katetr
0 jiný:

0  MOP (mikroskopie)  
0  Trichomonas vaginalis (mikroskopie)  
0  Lepex  (enterobióza) -mikroskopie
0  rychlý průkaz antigenů v likvoru (dg. meningitida)
0  rychlý průkaz rotavirů, adenovirů, norovirů, astrovirů  ve stolici
0  rychlý průkaz antigenu Helicobacter pylori ve stolici 
0  rychlý průkaz toxinu A/B a antigenu Clostridia difficile ve stolici
0  rychlý průkaz antigenu Campylobacter coli/jejuni ve stolici 
0  rychlý průkaz antigenu Chlam.trach.-stěr z endocerv.(ž),moč(m)
0  rychlý průkaz antigenu Strept.pneumonie v moči (dg.pneumonie)
0  rychlý průkaz antigenů chřipky  A/B (výtěry a výplachy HCD)
0  rychlý průkaz RSV (výtěry a výplachy HCD)
Speciální požadavky (nad rámec aerobní kultivace):  
0  mikroskopie 
0  kultivace anaerobní
0  kultivace na GO
0  autovakcína
0  kultivace kvasinek + antimykotika
0  screening MRSA

Vyplňuje laboratoř:

datum podpis

Přijal

Zapsal

Zpracoval

Podrobné info o nabídce a způsobu odběru 
materiálu na mikrobiologické vyšetření viz.:         
Laboratorní příručka na www.nemkyj.cz   nebo 
kl. 1558, 1550-3

Sdělování výsledků vyšetření: kl. 1558           
Konzultace nálezů a ATB terapie: 
kl. 1550, 1551
Konzultace serologie:kl.:1553
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http://www.nemkyj.cz/node/63
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