Žádanka na laboratorní vyšetøení
Kód ZP

IÈP

Odbornost Datum odbìru

Èas odbìru

201
Èíslo pojištìnce

:

Pacient (pøíjmení, jméno, titul)

Oblastní nemocnice Kladno, a.s.
Základní dg.

Ostatní dg.

Sex

Nemocnice Støedoèeského kraje
se sídlem Kladno
272 59 Kladno, Vanèurova 1548

Adresa, bydlištì

www.nemocnicekladno.cz
Oddìlení (stanice), Lékaø (razítko, podpis)

Klinická laboratoø

Telefon

centrální pøíjem biochemie, hematologie tel.: 312 606 246
centrální pøíjem mikrobiologie tel.: 312 606 593

www.klinickalaborator.cz
Poèet požadovaných vyšetøení:

Pacient o odbìru pouèen

Vzorek zkontroloval:

Odbìr provedl:

Vitamíny
Aktivní vitamin B12
(holotranskobalamin) (s)
Vitamin E (s)

Onkomarkery

Koagulopatie
Faktor II (krev - citrát Na)

Citráty

Imunofenotypizace kostní
døenì (EDTA krev)

Kyselina homovanilmandlová (HVA)

Metanefrin (EDTA)

Cyfra 21 - 1 (s)

Normetanefrin (EDTA)

SCCA (s)
TPA (tkáòový polypeptidový antigen) (s)
Tyreoglobulin (s)

Hormony

Oxaláty

Lithium (Li) (s)

Zinek (Zn)

Mìï (Cu) (s)

Blok infekcí

Olovo (Pb) (m) !

Aldosteron (s), moè

Zinek (Zn) (s)

Erytropoetin (EPO) (s)

Mìï (Cu)

Kadmium (Cd) (m)

Selen (Se) (m) !

Anti-Müllerian hormon (s)

Metabolity katecholaminù:
metanefrin, normetanefrin

Stopové prvky v krvi

ACTH (EDTA plazma)
Androstendion (s)

Kyselina hydroxyindoloctová (HIAA)
Katecholaminy: noradreanalin,
adrenalin, dopamin

Metabolity katecholaminù v krvi

CA 72 - 4 (s)
HE4 (s)

Sbìr moèi za 24 hodin

Aspergillus sp. - prùkaz antigenu
galaktomannanu metodou ELISA (s)
Aspergillus sp. - prùkaz protilátek (s)
Candida sp. - prùkaz antigenu

Diabetologický blok

Virová hepatitida E (VHE) (s)

Anti GAD (s)
Anti IA 2 (s)

Jiné

Gastrin (s)

GF - BP3 (s)

Kalcitonin (s)

IGF-1 (s)

Autoprotilátky proti acetylcholinovým
receptorùm (s)

Pepsinogen I/II (s)

Inzulin (s)

Lipáza (s)

Renin - pøímé stanovení (EDTA plazma)

Protilátky proti inzulinu
(AAI) (s)

Solubní transferinový receptor (s)

STH (s)

VFN_000001
! Speciální podmínky odbìru - viz. Laboratorní pøíruèka ULBLD a VFN Praha http://ulbld.lf1.cuni.cz/
(s) - zkumavka pro pøípravu séra s aktivátorem srážení a gelem (SARSTEDT - hnìdý uzávìr)
(m) - speciální zkumavky (SARSTEDT - metal free plastic - oranžový uzávìr)
EDTA - zkumavka pro plnou krev s protisrážlivým pøípravkem EDTA (SARSTEDT - èervený uzávìr)

Verze: VFN-01.2014

Vzorek pøedán k vyšetøení:

VFN_000001

Klinická laboratoø Oblastní nemocnice Kladno, a. s. - Odbìrová pracovištì
Odbìrové místnosti slouží pro ambulantní odbìry pacientù, odbìry biologického materiálu (krev, moè) na vyšetøení
biochemická, hematologická, koagulaèní, mikrobiologická, sérologická, vyšetøení glykemické køivky.

Odbìrové støedisko I.
Palachova ul. 1620, Kladno 1
Odbìrové støedisko je umístìno proti støední prùmyslové škole vedle námìstí Svobody.
Otevøeno pondìlí až pátek od 6:00 do 13:30 hodin

(
312 606 533

Odbìrové støedisko II.
1. PP s.r.o., Unhošská 2533, Kladno 2
(
725 838 574
Zdravotní støedisko ètyøobvod - toto odbìrové støedisko má bezbariérový pøístup pro imobilní pacienty!
Otevøeno pondìlí až pátek od 6:00 do 12:00 hodin
Odbìrové støedisko III.
Oblastní nemocnice Kladno – CAM
(
312 606 243
Odbìrové støedisko v areálu nemocnice je umístìno v pøízemí nové budovy Centrum akutní medicíny
(vchod do budovy je z areálu nemocnice i z tøídy ÈSA.
Toto odbìrové støedisko má bezbariérový pøístup pro imobilní pacienty.
Otevøeno pondìlí až pátek od 6:00 do 13:30 hodin
Odbìrové støedisko IV.
Poliklinika - Èsl. armády 414, Nové Strašecí
Odbìrové støedisko IV. je umístìno v pøízemí Polikliniky Nové Strašecí (pøízemí vpravo).
Toto odbìrové støedisko má bezbariérový pøístup pro imobilní pacienty.
Otevøeno pondìlí až pátek od 6:30 do 10:30 hodin

(
313 511 478

Pokyny pro odbìr krve – k vylouèení zkreslení výsledkù nutno dodržet následující pravidla:
1. Odpoledne a veèer pøed odbìrem vynechejte tuèná jídla. Pouze se svolením lékaøe lze vynechat léky!
2. Odbìr krve se provádí nalaèno.
3. Ráno pøed odbìrem vypijte zhruba 1/4 l hoøkého èaje (nesladké vody).
4. Pokud jste alergický na desinfekèní prostøedky (napø. Ajatin) nebo na urèitý typ náplasti, oznamte tuto skuteènost
odebírajícímu personálu.
5. Pokud Vám pøi odbìru krve bývá nevolno, oznamte toto také odebírajícímu personálu, aby mohl zabránit komplikacím
pøi mdlobì (poranìní pøi pádu). V tomto pøípadì lze provést odbìr vleže.
6. Po odbìru se mùžete najíst a zejména u diabetikù je vhodné, aby mìli jídlo s sebou a mohli tak dodržet navyklý denní režim.
7. Musíte mít s sebou žádanku od ordinujícího lékaøe, výjimkou je odbìr krve za pøímou úhradu (samoplátce).
Ke kontrole údajù s sebou vezmìte prùkaz zdravotní pojišovny.
Možné komplikace odbìru krve:
- bolestivost v místì vpichu, vìtšinou odezní do nìkolika minut po odbìru
- nevolnost, výjimeènì i kolapsový stav, u hladovìjících, nedostateènì hydratovaných, ve stresu, pøi probíhajícím onemocnìní,
prevencí je se co nejdøíve po odbìru najíst a dostateènì napít
- jedinci, kteøí trpí na kolapsové stavy ve spojitosti s odbìrem (pohled na krev apod.) toto oznámí pøedem, aby odebírající
zdravotní personál k nìmu pøistupoval se zvýšenou opatrností a mìl jej pod dohledem i nezbytnì dlouhou dobu po nìm
- zarudnutí/vyrážka kolem místa vpichu, je možné, že pacient se stal alergickým na
nìkterou ze složek pøi odbìru (dezinfekci, náplast,..), nutno konzultovat se zdravotnickým personálem, až po více dnech
ve spojitosti s teplotou nelze vylouèit sekundární infekci,nutno kontaktovat ošetøujícího lékaøe
Pokud by se pacient po odbìru necítil dobøe, oznámí tuto skuteènost zdravotnickému personálu.
Více informací k vyšetøením – viz. Laboratorní pøíruèka (www.klinickalaborator.cz)

perforace

