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Razítko:

Příjmení: .........................................................
Jméno: ............................................................. Datum narození:
Č. pojištěnce: ....…............../.............………. ………………
Diagnóza: ….....................................................

Vyplňte, pokud tyto údaje nejsou na razítku

Pohlaví:

IČZ: ………………………………................…

Pojišťovna: ................... Samoplátce:

Odbornost: ………………………………...….

Datum, hodina odběru: ................... , ….. : ..… žena muž

Kontakt: .......................................................... Klinické údaje: .........................................................................
ATB terapie: ..........................................................

Autovakcína: perorální, nazální, subkutánní

Předoperační vyšetření

Respirace

Potravinářský průkaz

Urologie + Gynekologie

Ostatní

Výtěr z krku

Moč (K+C) – střední proud

Výtěr z rány

Výtěr z nosu

Moč (K+C) – z jednoráz. cévkování

Stěr z kůže

Výtěr z nosohltanu

Moč (K+C) – z perm. moč. katetru (PMK)

Hnis z

Výtěr z nosohltanu + pertuse (*)

Urikult – střední proud (**)

Absces

Výtěr z dutiny ústní, jazyk

– z jednoráz. cévkování

Akné

Sputum

– z perm. moč. katetru (PMK)

Impetigo

Výtěr ze zev. zvukovodu

L P

Str. pneumoniae (Ag v moči)

Dekubitus

Sekret středouší

L P

Stěr z uretry (běžné patogeny)

Bércový vřed

Výtěr ze spoj. vaku

L P

Gravidita prev. GBS – pochva

Jiné:

Gravidita prev. GBS – cervix

Rektum

Jiné:

Další vyšetření

Výtěr z pochvy

Výtěr z rekta
(běžné patogeny vč. Campyl. spp.)

Výtěr z cervixu

Cílená kultivace:

MOP (nátěr na 2 skla)

Screening polyrezist. kmenů
(MRSA, ESBL …)
nos, perineum, rána, moč …

Gonokultivace (*)

Hemokultura (**)

Mycoplasma/Ureaplasma, (**)
(cervix,uretra)

Anaerobní kultivace
Mykologická kultivace

Stolice
Průkaz antigenu adeno/rotaviry
Průkaz antigenu noroviry
Clostridium difficile (GDH+toxiny)
Průkaz antigenu H. pylori
Kalprotektin (kvantitativně)

Parazitologie
Stolice na parazity
Enterobióza (perianální otisk)

Stěr z vulvy

Jiné:

PCR (**)
Chlamydia trachomatis
(ženy cervix, muži moč,
spojivkový vak,………………..)
HPV

Jiný požadavek:

Pozn. lékaře:

Jiné:

CAT (kult.Trichomonas vaginalis)
(*) Po předchozí konzultaci s laboratoří 
(**) Pro tato vyšetření je nutná speciální odběrová souprava – v laboratoři na vyžádání
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