
Psaní multižádanek v UNISu - VIROLOGIE 
 
Pro požadování vyšetření infekční sérologie nebo PCR – přímý průkaz zvolte záložku VIROLOGIE 
 

 
 
 
Vyberte záložku Infekční sérologie nebo PCR + přímý průkaz  
 
POZOR! NEZAMĚNIT! 
Infekční sérologie = stanovení protilátek 
PCR + přímý průkaz = PCR vyšetření DNA / RNA nebo přímý průkaz antigenu  
 



Příklad – serologické vyšetření hepatitidy typu B (4 vyšetření), 1 zkumavka na srážlivou krev   
 

 
 
Příklad – serologické vyšetření parotitidy – virus parotitidy je volitelný v rámci bloků NEUROINFEKCE, DĚTSKÉ A 
EXANTÉMOVÉ INFEKCE nebo KONTROLA PROTILÁTEK IgG PO OČKOVÁNÍ, odběr do 1 zkumavky (srážlivá krev) 
 

 



Příklad – zaškrtnutím tlačítka Respirační blok se volí všechny metody v tomto bloku 
 

 
 



 

Záložka PCR + přímý průkaz  

 

Označuje barvu uzávěru odběrové zkumavky 

Bez barevného kolečka = při zadávání vyšetření se volí druh biologického materiálu, ze kterého lze vyšetření 

požadovat 



 

Příklad – HSV T1 DNA PCR a nabídka biologického materiálu, ze kterého lze vyšetření požadovat 

 



 

Zadaná vyšetření a potřebný odběrový materiál  

 



 

Průvodní list k laboratornímu vyšetření 
 

Žádanku odešlete do laboratoře stisknutím tlačítka „Odeslat do LAB“. Proběhne kontrola úplnosti zadaných údajů, 
pokud nebyly vyplněny všechny povinné položky v hlavičce, budete vyzváni k jejich doplnění. 
 

Pokud budete pacienta odesílat k odběru do odběrové místnosti, nevyplňujte datum a čas odběru. Po zvolení 
požadovaných metod stiskněte tlačítko „Odeslat na COM“. Proběhne kontrola zadaných položek kromě data a času 
odběru. 
 

Pokud chcete žádanku pouze vyplnit a neodeslat, stiskněte tlačítko „Uložit a neodeslat“. Žádanka se uloží 
rozpracovaná - bez kontroly vyplnění položek. K žádance se můžete později vrátit přes volbu „Nástroje žádanky“, 
doplnit nově získané údaje (např. čas odběru, množství sbírané moče) a uvést do stavu „odesláno“ volbou „Odeslat do 
LAB“ nebo „Odeslat na COM“. 
 

Po odeslání nebo uložení se zobrazí náhled zapsané žádanky a z tohoto náhledu lze žádanku vytisknout. 
Průvodka je koncipovaná na formát A5 na šířku (formát A5 lze objednat ve skladu MTZ) 
 
Zobrazení žádanky - náhled tisku: 
 
 



Pokyny pro práci s průvodkou elektronické žádanky 
 
Zavedení centrálního příjmu vzorků umožnilo vytvořit tištěnou průvodku (Průvodní list 
k laboratornímu vyšetření), jejíž výhodou je sloučení požadavků na vyšetření pro více laboratoří 
(biochemie, hematologie, imunologie a virologie) na jediný formulář.  
 

Nadále prosím dodržujte tyto pokyny:  
 Na vytištěné průvodce vyplňte prosím pouze kolonku pro razítko oddělení, podpis 

ordinujícího lékaře a případně jmenovku sestry, která provedla odběr 

 Pole „Záznamy laboratoře:“ ponechte volné, slouží k záznamům o přezkoumání vzorku 

 V hlavičce vytištěné průvodky nelze dodatečně měnit žádné údaje, včetně data a času 
odběru  

 Na vytištěnou průvodku nikdy nedopisujte další vyšetření ani údaje o vzorku 

 Nelze dodatečně měnit typ žádanky (Rutina  STATIM) 

 Datum a čas odběru nesmí být novější, než je datum a čas dodání vzorku do laboratoře  

 Elektronická žádanka (průvodka) nesmí být použita opakovaně k dalšímu vyšetření. Nelze 
použít kopii již odeslané průvodky 
 

Při jakémkoliv požadavku, který by vedl k výše uvedeným změnám na průvodce, vyplňte prosím 
nový elektronický formulář a vytiskněte novou průvodku.  


