ŽÁDANKA O LABORATORNÍ VYŠETŘENÍ

MIKROBIOLOGIE

Pacient

Pohlaví: M

Číslo pojištěnce:
Datum narození:
Samoplátce:

.

/

Zdrav. poj.:

.

Diagnóza:

Ž

Správně:
Chybně:

Výkon osvobozený od DPH*:

Bydliště pacienta:

AeskuLab k.s.
Evropská 2589/33B, 160 00 Praha 6

Razítko / Jméno a podpis lékaře / Odbornost / IČP:

Dosavadní léčba (ATB):

Laboratoř klinické mikrobiologie

Mostiště 105, 594 01 Velké Meziříčí
tel.: 566 520 961
zelená linka: 800 101 160
e-mail: mikrobiologie.mostiste@aeskulab.cz

www.aeskulab.cz

Odběr provedl:

horní cesty dýchací
pravá

pravá

vpravo

dolní cesty dýchací
sputum
výtěr z tracheostomie
endotracheální aspirát
bronchiální aspirát
BAL
jiné:
Cílený průkaz agens kultivační
Legionella pneumophila (sputum)
Cílený průkaz antigenu v moči
Streptococcus pneumoniae
Legionella pneumophila

Ucho, oko
levé
výtěr: zevní zvukovod
po paracentéze
sekret ze středního ucha
stěr: spojivka
vřed rohovky
nitrooční tekutina
jiné:

Čas:

Urogenitální systém

Respirační systém
výtěr: krk
nos
levá
nosohltan
dutina ústní
stěr: tonzila
levá
jazyk
vyšetřit navíc mykologicky
obsah paranazální dutiny
peritonzilární absces vlevo
Cílený průkaz antigenu
Streptococcus pyogenes („Strep test“)
jiné:
Cílený průkaz agens kultivační
Bordetella para / pertussis
jiné:

Datum:

pravé

Vysvětlivky ke značkám
POUZE po telefonické domluvě
ev. doplňte lokalitu, materiál, vyšetření
vždy doplňte i lokalitu a/nebo materiál
výše označené vyšetřit navíc

moč spontánní / střední proud
cévkovaná
z PMK
nefrostomie
epicystostomie
jiné:
vyšetřit navíc mykologicky
urikult
výtěr: uretra
vagína
cervix
cervix (při IUD in situ)
stěr: vulva
Bartholiniho žlázky
punktát z Bartholiniho žlázek
plodová voda
lochie
MOP
jiné:
stěr: glans penis
prepucium
ejakulát
prostatický sekret
jiné:
Cílený průkaz agens kultivační
Mycoplasma hominis
Ureaplasma urealyticum

Trichomonas vaginalis

Neisseria gonorrhoeae

výtěr z rekta: střevní bakteriální patogeny *
screening / cílený průkaz – zjišťované agens:
Cílený průkaz antigenu
stolice: adenovirus
rotavirus
norovirus
astrovirus
Clostridium difficile toxin A, B
Clostridium difficile (GDH)
v případě pozitivity toxinu kultivace
Clostridium difficile
Helicobacter pylori
Anamnestické údaje (případně doplňte)
Kontakt s přenosným střevním onemocněním:
Návrat ze zahraničí:
Hemoragický průjem

Další klinický materiál
výtěr / stěr / tkáň

uretra
cervix
ejakulát
moč
uretra
pochva
ejakulát
uretra
cervix
jiné

MRSA
VRE
jiné:

rána:
(ev. doplňující relevantní údaje; např. pokousání ...)
kůže:
ložisko:
bércový vřed:
dekubitus:
furunkul:
impetigo:
pupek
jiné:
vyšetřit navíc anaerobně
žaludeční sliznice (H. pylori)
tekutý mat. / výtěr / tkáň (vždy i anaerobně)

Screening
GBS (Streptococcus agalactiae)

Gastrointestiální systém

*(nutná adresa pacienta nebo tel. kontakt)

pochva
rektum
krk
nos
jiné

hnis:
sekret:
absces:
punktát:
výpotek:
píštěl:
tkáň:
jiné:

* vyšetření s léčebným cílem nebo chránící lidské zdraví dle §58 odst. 1 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty je od DPH osvobozeno
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Mykologické vyšetření
Antimykotika v přechozích 7 dnech
Odběr na dermatofyty a jiné plísně
šupiny kůže
nehty (odpovídající odběr)
vlasy (odpovídající odběr)
vousy (odpovídající odběr)
jiné:
Anamn. u susp. dermatomykóz: kontakt se zvířetem
Riziková profese, cestování
Odběr na kultivaci kvasinek
Materiál:

Cizorodý materiál
IUD (IUD – vždy i anaerobně)
CŽK (centrální žilní katétr)
PŽK (periferní žilní katétr)
kanyla
katétr
drén
vyšetřit navíc anaerobně

Diagnostika TBC
(a ostatních mykobakterií) – kultivace
klasická kultivace (prováděna vždy i u MGIT)
mikroskopie (vždy u materiálů k tomu vhodných)
zrychlená kultivace
v automatizovaném systému (MGIT)
Materiál
sputum
moč
tkáň:
jiné:
Anamnestické údaje: (případně doplňte)
TBC v anamnéze:
léčba AT
kontakt s TBC
kortikoidy, imunosuprese

stolice: standardní vyšetření

(ev. počet odeslaných vzorků)

specializované vyšetření

(návrat z tropů / subtropů...)

Navštívená oblast:
Klinické potíže:
Perianální otisk
enterobióza (roupi)
Cílený průkaz antigenu ve stolici
Giardia intestinalis
Cryptosporidium sp.
Cílené mikroskopické vyšetření
Cryptosporidium sp.
Cyclospora sp.
Cílený průkaz agens kultivační
uretra
pochva
Trichomonas vaginalis
ejakulát
Cílené mikroskopické vyšetření moče
schistosomóza

Hemokultivace

Vzorky z prostředí
označte otisk či stěr

otisk
otisk
otisk
otisk
otisk
otisk

stěr
stěr
stěr
stěr
stěr
stěr

aerobní
anaerobní
pediatrická
CŽK
AK
CŽK
AK
CŽK
AK

hemokultura/
lahvička

(nejdříve po 10-12 týdnech po návratu z rizikové oblasti)

místo odběru:

1
2
3
4
5
6

Parazitologické vyšetření
Mikroskopické a morfologické vyšetření

Cílené morfologické vyšetření
Plasmodium sp. (malárie ) krevní nátěr + tlustá kapka
Sarcoptes scabiei (svrab) kožní seškrab
endoparazit k určení, i části
ektoparazit k určení,
zachycen:
jiné:

1 čas:

TT:

2 čas:

TT:

3 čas:

TT:

perif.
stěr
perif.
stěr
perif.
stěr

Kultivace jiného materiálu
automatizovaným systémem

Další požadavky a doplňující údaje
k vyšetření

PCR vyšetření (extrahumánní genom)
Materiál/lokalita výtěr/cervix
stěr/spojivka

výtěr/uretra
moč

STI
Chlamydia trachomatis
Neisseria gonorrhoeae
Mycoplasma genitalium / hominis
Trichomonas vaginalis
HPV HR (14 genotypů – mimo 16,18)
HPV HR (16, 18)
HPV LR

Herpetické viry
EBV
HSV 1/2
CMV

výtěr/nosohltan
sputum

výtěr/ parodont.chobot
krev

punktát /

Respirační patogeny
Bordetella pertussis / parapertussis
Bordetella bronchiseptica
Chlamydophila pneumoniae
Mycoplasma pneumoniae
Legionella pneumophila
Mycobacterium tuberculosis komplex

Vysvětlivky ke značkám
POUZE po telefonické domluvě
ev. doplňte lokalitu, materiál, vyšetření
vždy doplňte i lokalitu a/nebo materiál
výše označené vyšetřit navíc

Multiplex
STI (STD 9) **
** C. trachomatis, N. gonorrhoeae, HSV1, HSV2,
Mycoplasma genitalium, Trichomonas vaginalis,
U. urealyticum / parvulum, Gardnerella vaginalis
parodontální patogeny***
*** (Aggregatibacter actinomycetemcomitans,
Porphyromonas gingivalis, Prevotella intermedia,
Tannerella forsythia, Treponema denticola)
genetické riziko vzniku parodontitidy

Jiné
Borrelia burgdorferi

Autovakcína / Vakcína
Telefonický kontakt pro vyzvednutí vakcíny:
nazální
perorální
Požadované kmeny do autovakcíny; (zaslán vzorek k vyšetření)
Kmeny do stock vakcíny: Staphylococcus aureus

parenterální

autosérum

kvasinky

jiné:
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