
ŽÁDANKA  - Mikrobiologické vyšet ření (kultivace + citlivost)
MMN, a.s., nemocnice  Semily, Odd.klin.laborato ří, tel. 481 661 304
ul.3.května 421, 513 31 Semily, kontaktní osoba: RNDr. Jiří Jína FL 10_verze 04 11/2018

_Dýchací trakt (K+C) Urogenitální trakt Hemokultury Č.pojišt ěnce:
krk výtěr moč Hemokultura 1.+stěr
nos výtěr moč cévkovaná          -aerobní Příjmení:
sputum moč z katetru          -anaerobní
odsáté sputum močový katetr Hemokultura 2.+stěr Jméno:
BAL urikult          -aerobní
tracheální kanyla          -anaerobní dat.narození a pohlaví:
laryng výtěr cervix výtěr Hemokultura 3.+stěr
dutina ústní výtěr vagina výtěr          -aerobní Č.diagnózy:
jazyk výtěr screening GBS          -anaerobní Terapie antibiotiky:
punktát z ORL dutin uretra výtěr

genitál výtěr Jiné +  lokalizace Odesílá (prac,I ČZ)
Oko, ucho předkožkový vak výtěr cévní kanyla …………..
Spojivka pravá výtěr ejakulát rána výtěr ....…………….
Spojivka levá výtěr kůže  výtěr ……....……
Zevní zvukovod pravý výtěr Mycoplasma,ureaplasma vřed výtěr ………………. Č.pojiš ťovny:
Zevní zvukovod levý výtěr         -cervix dekubitus výtěr ………… Datum a čas odběru:
Sekret středouší vpravo         -vagina  píštěl výtěr ……………..
Sekret středouší vlevo         -uretra stěr 1. z …………….... Jméno a podpis 

        -moč stěr 2. z ………………. odebírajícího pracovníka:
GIT trakt         -sperma stěr 3. z ……………….
rektum výtěr Chlamydia Ag absces ………………….. Čas příjmu do laboratoře:
stolice na toxin Cl.difficile          -cervix hnis……………………….
stolice Ag H.pylori          -uretra punktát ……………….. Přezkoumal:
Ag noro, rota, adenoviry punktát anaerobně ……..
Kalprotektin (stolice) drén Zapsal:
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