
Elektronická žádanka – mikrobiologie 
(stručný návod pro uživatele, verze 8.1.2016) 

 

Mezi žádanky dostupné z chorobopisu přibyla žádanka pro OKM, nese označení MIK 

Použití je obdobné jako u žádanky např. pro biochemii 

 
obsahuje data o pacientovi a žadateli, dále je zde místo pro krátkou epikrízu a formulář pro sdělení 

eventuální ATB léčby (doporučujeme zde upozornit laboratoř na užívaná ATB, Informace má vliv na volbu 

spektra testovaných antibiotik, s materiálem léčeného pacienta zacházíme při zpracování trochu jinak…) 

 

 
 

 
Na druhé záložce je třeba navolit zasílané materiály a požadovaná vyšetření z nich. Tento formulář je 

zároveň dobře použitelný  pro sdělení informací o možnostech a nabídce laboratorních vyšetření, které lze  

u daného materiálu požadovat. 

1.  První záložka 

2. Druhá záložka 



 

A . základním  krokem je zvolit z číselníku MATERIÁL, zasílaný k vyšetření     

(s 1 žádankou je možno poslat více materiálů od daného pacienta, slouží k tomu tlačítka přidat a odebrat 

MATERIÁL)  

po zvolení materiálu je možno ze zobrazené nabídky zaškrtnout požadovaná vyšetření – z jednoho materiálu 

je možno požadovat více vyšetření 

 

 

Jak rychle a přesně najít daný materiál: 

Množina materiálů je předdefinovaná a kontrolovaná na číselník materiálů (nápověda F3 nebo     )  

 materiál je možno přímo napsat do dialogového okna anebo jej vybrat z číselníku. Číselník 
materiálů má 2 sloupce – zkratku a název materiálu. Kliknutím na záhlaví sloupce se tento řadí 
podle abecedy, což usnadňuje hledání. Zkratka a název se záměrně často liší, např.    

   zkratka   název 
   tonsily – výtěr ……… výtěr z tonsil 
   kloub pkt ……… punktát z kloubu 

software dohledává podle počátečních zadávaných znaků v tom sloupci, do kterého umístíme 
kurzor 

 



 
 
 číselník materiálů si mohu omezit volbou KATEGORIE VYŠETŘENÍ nebo KATEGORIE MATERIÁLU 
 
Tyto kolonky není  nutno povinně vyplňovat, slouží vysloveně k omezení nabízeného množství 
materiálů a k vyhledání toho správného. Např. 
 

 zvolím nejprve KATEGORII materiálu „STOLICE“, po rozkliknutí nápovědy (F3 nebo klik na 
šipku na konci dialogového okna) mi budou nabídnuty materiály, které spadají do této 
kategorie, je zde v nabídce i kategorie „SCREENING ICU“, kde jsou materiály nejčastěji 
zasílané jako monitoring z jednotek intenzivní péče a ARO. 
 

     
 

 nebo zvolím nejprve KATEGORII vyšetření (pozor – uvedené kategorie nezahrnují  všechny 
druhy prováděných vyšetření, vytvořili jsme pouze některé skupiny, u kterých se nám to 
jevilo užitečné, např:  - nekultivační průkaz původců komunitních pneumonií 

- vyšetření na Closridium difficile 
- vyšetření pertusse 
- vyšetření boreliózy) 
- vyšetření na TBC 

při volbě materiálu bude výběr pak omezen na ty materiály, u kterých je vyšetření z požadované 
kategorie laboratoří nabízeno     
 

   



B . Materiál mohu ještě dále popsat pomocí dialogových okének „UPŘESNĚNÍ“ a „LOKALIZACE“. 
 
U některých materiálů je další specifikace přímo nutná a software ji bude vyžadovat (např. u 
hemokultury BACTEC je nutné doplnit, zda je krev nabraná do aerobní nebo anaerobní lahvičky, zda 
jde o krev z periferie nebo z centrálního žilního katetru). Povinně vyplňované kolonky na sebe 
upozorní červenou barvou nadpisu.  
 
Všechny kolonky jsou svým obsahem vázány na číselník a nelze je vyplnit volným textem. Volný text 
je možno napsat do položky „LOKALIZACE txt“, kam lze napsat cokoli, co nebylo k nalezení 
v předdefinovaných heslech.  
 

 
 
Jakýkoli vzkaz nebo doplnění požadavku na laboratoř lze napsat do KOMENTÁŘE vpravo.  
 

C . Výběr vyšetření 
 
Výše popsaným postupem byl charakterizován biologický materiál k vyšetření. Nyní stačí zaklikat 
vyšetření, která si z tohoto materiálu přejete objednat. Z jednoho materiálu mohu zvolit celou řadu 
vyšetření, které jsou v tabulce nabídnuty. Objednávku vytvořím jednoduše zaškrtnutím okénka před 
textem . 
 
POZOR: u některých vyšetření se objevuje vpravo vysvětlivka, poznámka ev. stručný návod k řádku, 
na kterém stojí kurzor 
 
U jednotlivých materiálů je možno vyplnit zvlášť datum a čas odběru – důležité např. u hemokultur 
(nemusí se shodovat s údajem pro celou žádanku, který je na první záložce) 
 

 
jsou shodné s žádankami ostatních laboratoří komplementu 
 

tzn. žádanku je třeba  vytisknout a transportovat  s materiálem do laboratoře 
odeslat elektronicky 

3. Další procesy 



 

 
1 . Stěr z prostředí – jak vyplnit žádanku: 
 
místo RČ pacienta napište 11111111111  (11 jedniček) 
do JMÉNA PACIENTA cokoli – mohu rovnou sem napsat např „Podložní mísa“, pokud jde opravdu o předmět, 

u stěru doporučuji napsat obecně třeba „Prostředí“ nebo „Kontrola“, protože stejně se nevyhneme 
vyplnění dalších upřesňujících kolonek o tom, odkud jsme ten stěr udělali 

na záložce žádost do MATERIÁLU napsat, co posílám 
 jde-li o stěr z prostředí, napište „stěr“ a vyberte z nabídky „stěr z prostředí“ 
 jde-li o nějaký předmět (nehumánní materiál), volte „předmět“ 
do UPŘESNĚNÍ nutno vybrat upřesnění, pokud svítí červeně (tzn., že je povinné) 
do  LOKALIZACE nutno vybrat lokalizaci, pokud svítí červeně (tzn., že je povinná) 

- není-li v nabídce moje lokalizace, zvolte „viz lokalizace txt“ a do následující kolonky, která se takto 
jmenuje, napište popis vlastními slovy 

- popis materiálu nebo jakoukoli další poznámku můžete napsat i do kolonky „Komentář 
k materiálu a vyšetření“, která je velká a je v pravé části formuláře 

zvolit VYŠETŘENÍ 

4. Příklady 


