Psaní multižádanek v UNISu
1. Začněte na záložce Žádanky v hlavním menu karty pacienta a v něm vyberte tlačítko
Laboratoř.
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2. Hlavička žádanky – vyplňte požadované údaje a pokračujte tlačítkem OK

3. Volba režimu žádanky – RUTINA/STATIM
Klikněte na rozbalovací šipku vpravo dole (1) a vyberte jednu z možností. Lze vybrat možnosti
Rutina nebo Statim (2), režim Vitálka použít nelze.
Pro jednu žádanku je možno použít pouze jeden typ urgence.
Pozn.: Volbu urgence proveďte dříve, než budete volit metody. Změna urgence až po volbě metod smaže
všechny vámi zvolené metody a pak je musíte zaklikat znovu.
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4. Multižádanka – výběr záložky s konkrétní žádankou
Nově lze vytvořit žádanku společnou pro tři laboratoře – biochemie, hematologie
a imunologie.
Zvolte jednu z laboratoří (1) a označte požadované metody. Přejděte na další laboratoř a
pokračujte stejným způsobem.
V závislosti na zvolené žádance mohou být aktivní další možnosti žádanky díky záložkám
v levé spodní části (2).

BIOCHEMICKÁ část žádanky:




Běžný materiál
Punktát+výpotek
Likvor
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HEMATOLOGICKÁ část žádanky - bez upřesňujících záložek

IMUNOLOGICKÁ část žádanky:



Imunologie
Alergeny

5. Výběr metod
Konkrétní požadované metody vybírejte klikáním na jednotlivá políčka s názvy metod.
Vybraná metoda má bleděmodrý podklad (1). V druhém sloupci zprava se zobrazují
požadované zkumavky (2). Zobrazované barvy odpovídají barvám zátek v odběrovém
systému Vacutainer (Vacuette).
Skupiny metod – skupiny metod jsou předdefinované sady metod. Výběrem skupiny
označíte jedním kliknutím celou předdefinovanou sadu metod. Výběr celé skupiny lze zrušit
opětovným kliknutím na tlačítko při současném stisku klávesy CTRL.
Po zvolení metod požadovaných v jedné laboratoři můžete po kliknutí na horní záložku
pokračovat v zadávání metod nebo skupin metod pro další laboratoř, není třeba vytvářet
více tištěných žádanek.
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Tlačítko F2 - Hlavička umožní návrat k editaci hlavičky žádanky (krok 2).
Tlačítko F3 – Hledat vyhledá metodu ve všech záložkách multižádanky podle textu v popisu
tlačítka.

6. Odeslání žádanky
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 neodesílat“.
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.
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) 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.

