
Transfuzní oddělení FN Plzeň 1 

 

  

Nové žádanky 
 

Informace Transfuzního oddělení  21.10.2010 

Určeno pro: lékaře a sestry 

Transfuzní oddělení (TO) oznamuje, že připravilo  a připravuje v souvislosti s akreditací pro spolupracující 
pracoviště změny: 

Ruší se dosud užívané žádanky pro jednotlivá pracoviště TO!   

1. Nové žádanky 

Žádanka o laboratorní vyšetření 

- Je členěna do 4 oddílů dle pracoviště TO, které vyšetření provádí. 
- Pro každé toto pracoviště je nutno vyplnit samostatnou žádanku a přiložit vzorek.  

- Údaje v hlavičce je nutno považovat za povinné, včetně data a hodiny odběru a podpisu odebírající sestry. 

První dotazy: 

Laboratoř infekčních markerů:  

dříve VDRL = nyní RPR 

dříve TPHA = nyní syphilisTP  
Laboratoř speciální imunohematologie a krevní sklad:  

dříve NCT (nepřímý Coombsův test) = nyní antierytrocytární protilátky 

dříve PCT (přímý Coombsův test) = nyní PAT (přímý antiglobulinový test) 

dříve křížový pokus (zkouška) = nyní test kompatibility 

 
Žádanka o transfuzní přípravky 

- Je určena pro případy, kdy se žádá o transfuzní přípravky, nebo se předpokládá, že tento 
požadavek nastane (např. vyš. krevní skupiny a screeningu protilátek na GPK a ORL klinice před 
plánovanými operačními zákroky) a vyšetření bude doplňováno testem kompatibility. 

- Údaje v hlavičce je nutno považovat za povinné, včetně data a hodiny odběru a podpisu odebírající sestry. 
- Velice zodpovědně vyznačujte urgentnost požadavku (detailně popsáno v laboratorní příručce). 

Žádanky jsou k dispozici na oddělení MTZ, žádáme, aby si nové žádanky oddělení a kliniky FN v co nejbližší době 
vyzvedly a nahradily tak žádanky staré.  

Pro externí spolupracující zasíláme vzory žádanek, které si po spotřebování mohou objednat. V co nejbližší době 
bude žádanka k dispozici i na webových stránkách FN (www.fnplzen.cz) v sekci transfuzního oddělení.  

 

2. Biologický materiál 

- Primární vzorky musí být řádně označeny: minimálně jméno, příjmení, rodné číslo 

- V souvislosti s připravovanou akreditací upozorňujeme na zpřísnění kriterií pro odmítnutí vzorku a žádanky 
(viz laboratorní příručka)  

 
3. Laboratorní příručka 

- Je připravena a v brzké době bude k dispozici pro kliniky a oddělení FN v řízené dokumentaci, pro externí 
pracoviště na webových stránkách FN (www.fnplzen.cz) v sekci transfuzního oddělení 

 

Děkujeme za trpělivost při zavádění nových postupů v našich laboratořích.  

  

 
Vypracoval/a: MUDr. R. Herynková 
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Platnost do: odvolání 

 


