
ANA/ENA
ANA screen s typizací (s)

ANA screen bez typizace (s)

SS - A (s)

SS - B (s)

Sm (s)

RNP (s)

SCL - 70 (s)

Jo - 1 (s)

Anti ds DNA (s)

Anti nukleosomy (s)

Anti centroméra (s) 

ANA blot (15 Ag) (s) 

ANA titrace - IgG (IF) (s)

ANA titrace - IgA, M (IF) (s)

Vaskulitidy
MPO (s)

PR3 (s)

GBM (s) 

ANCA profil (s)

ANCA IF (s)

Dermatologický blok
Anti BM epidermis (s)

Anti desmosomy (s)

Revmatologický blok
Revmatoidní faktor - IgA,G,M (s)

Anti filagrin (s)

Anti citrulin (s)

Gastrointestinální blok
Campylobacter jejuni (s)

Yersinia enterocolitica (s)

Celiakie, intolerance
EMA IgA (s)

EMA IgG (s)

Anti kravské mléko (s)

Anti frakce mléka (s)

Anti soja (s)

Autoimunitní hepatopatie
AMA (mitochondrie) (s)

ASMA (hladký sval) (s)

Anti LKM 1 (mikrosomy) (s)

Anti SLA (solub. jaterní Ag) (s)

Anti LC1 (s)

Jaterní blot (4Ag) (AMA M2, LKM-1,

SLA/LP, LC-1) (s) 

IBD (nespecifické střevní záněty)
ASCA (s)

ALCA, ACCA (s)

ANCA IF (s)

Anti pohárkové buňky (s)

Anti vývody pankreatu (s)

Antiepileptika
Fenytoin (s)

Karbamazepin (s) 

Kyselina valproová (s)

Postvakcinační
C. tetani – toxoid (s)

Buněčná imunita (FACS)
CD3, 4, 8 (EDTA)

CD3, 4, 8, 19, 56 + 16 (EDTA)

CD3/HLA DR+ (EDTA)

KO + dif. pro abs. hodnoty (EDTA)

HLA B27 (EDTA) 

Fagocytární aktivita (h)

Ostatní autoimunita
Anti parietální buňky (s)

Anti vnitřní faktor (s)

Gastroblot (5Ag) (s)

Anti nadledvina (AADA) (s)

CIK - PEG (s)

CIKC1q (s)

ECP (s)

Jiné
Cholinesteráza (s)

SHBG (s)

DHEA - S (s)

AMS - Pankreatická

Lipáza 

QuantiFERON - TB Gold in tube

krevní test pro dg. TBC

9001

9002

9003

9004

9005

9006

9007

9008

9009

9010

9011

9012

9013

9014

9015

9016

9017

9018

9019

9020

9021

9022

9023

9024

9025

9026

9027

9028

9029

9030

9031

9032

9033

9034

9035

9036

9037

9038

9039

9040

9041

9042

9044

9045

9046

9047

9048

9049

9050

9051

9052

9053

9054

9055

9056

9057

9058

9059

9060

9061

9062

9063

(s) -  zkumavka pro přípravu séra s aktivátorem srážení a gelem (SARSTEDT - hnědý uzávěr)
(EDTA) - zkumavka pro nesrážlivou krev s EDTA (SARSTEDT - červený uzávěr) 

- pro toto vyšetření je nutné co nejdříve oddělit sérum/plazmu od krvinek
(h) - zkumavka pro přípravu plazmy s heparinem sodným -  vydá na požádání centrální příjem nebo odběrové pracoviště Klinické laboratoře.
Bližší informace - www.citylab.cz

Kód ZP

Číslo pojištěnce

Základní dg.

Oddělení (stanice), Lékař (razítko, podpis) Telefon Odběr provedl

Počet požadovaných vyšetření:

Ostatní dg. Sex

Datum odběru

2 0 1 :
Čas odběru

Pacient (příjmení, jméno, titul)

Adresa, bydliště

IČP Odbornost

Žádanka na laboratorní vyšetření

Oblastní nemocnice Kladno, a.s.
Nemocnice Středočeského kraje se sídlem Kladno

Vančurova 1548, 272 59 Kladno
www.nemocnicekladno.cz

Klinická laboratoř
centrální příjem biochemie, hematologie tel.: 312 606 246

centrální příjem mikrobiologie tel.: 312 606 593
www.klinickalaborator.cz

Ve spolupráci

Čílova 303/10, 162 00 Praha 6
Centrální příjem: 235 312 264

Návod na vyplnění:

Správně: Chybně:
KLK0201



Klinická laborato  Oblastní nemocnice Kladno, a. s. - Odb rová pracovišt
Odb rové místnosti slou•í pro ambulantní odb ry pacient , odb ry biologického materiálu 
(krev, mo ) na vyšet ení biochemická, hematologická, koagula ní, mikrobiologická, 
sérologická, vyšet ení glykemické k ivky.

Odb rové st edisko I. Palachova ul. 1620, Kladno 1 � 312 606 533
Odb rové st edisko je umíst no proti st ední pr myslové škole vedle nám stí Svobody.  

Odb rové st edisko II. 1. PP s.r.o., Unhoš ská 2533, Kladno 2
Zdravotní st edisko ty obvod - toto odb rové st edisko má bezbariérový p ístup pro imobilní pacienty!
Otev eno pond lí a• pátek od 6:00 do 12:00 hodin

Odb rové st edisko III. Oblastní nemocnice Kladno – CAM � 312 606 243
Odb rové st edisko v areálu nemocnice je umíst no v p ízemí nové budovy Centrum akutní medicíny
(vchod do budovy je z areálu nemocnice i z t ídy SA.  
Toto odb rové st edisko má bezbariérový p ístup pro imobilní pacienty.  
Otev eno pond lí a• pátek od 6:00 do 13:30 hodin

Odb rové st edisko IV. Poliklinika - sl. armády 414, Nové Strašecí    � 313 511 478
Odb rové st edisko IV. je umíst no v p ízemí Polikliniky Nové Strašecí (p ízemí vpravo).
Toto odb rové st edisko má bezbariérový p ístup pro imobilní pacienty.  

Pokyny pro odb r krve – k vylou ení zkreslení výsledk  nutno dodr•et následující 
pravidla: 
1. Odpoledne a ve er p ed odb rem vynechejte tu ná jídla. Pouze se svolením léka e lze 

vynechat léky! 
2. Odb r krve se provádí nala no.
3. Ráno p ed odb rem vypijte zhruba 1/4 l ho kého aje (nesladké vody). 
4. Pokud jste alergický na desinfek ní prost edky (nap . Ajatin) nebo na ur itý typ náplasti, 

oznamte tuto skute nost odebírajícímu personálu.  
5.  Pokud Vám p i odb ru krve bývá nevolno, oznamte toto také odebírajícímu personálu, 

aby mohl zabránit komplikacím p i mdlob  (poran ní p i pádu). V tomto p ípad  lze 
provést odb r vle•e. 

6.  Po odb ru se m •ete najíst a zejména u diabetik  je vhodné, aby m li jídlo s sebou
a mohli tak dodr•et navyklý denní re•im.  

7. 
krve za p ímou úhradu (samoplátce). Ke kontrole údaj  s sebou vezm te pr kaz 
zdravotní pojiš ovny.  

Mo•né komplikace odb ru krve: 
- bolestivost v míst  vpichu, v tšinou odezní do n kolika minut po odb ru 

- nevolnost, výjime n  i kolapsový stav, u hladov jících, nedostate n  hydratovaných, ve 
stresu, p i probíhajícím onemocn ní, prevencí je se co nejd íve po odb ru najíst 
a dostate n  napít 

- jedinci, kte í trpí na kolapsové stavy ve spojitosti s odb rem (pohled na krev apod.) toto 
oznámí p edem, aby odebírající zdravotní personál k n mu p istupoval se zvýšenou 
opatrností a m l jej pod dohledem i nezbytn  dlouhou dobu po n m 

- zarudnutí/vyrá•ka kolem místa vpichu, je mo•né, •e pacient se stal alergickým na 
n kterou ze slo•ek p i odb ru (dezinfekci, náplast,..), nutno konzultovat se zdravotnickým 
personálem, a• po více dnech ve spojitosti s teplotou nelze vylou it sekundární infekci, 

Pokud by se pacient po odb ru necítil dob e, oznámí tuto skute nost zdravotnickému 
personálu.

- „mod ina  v míst  vpichu, prevencí je ádné stla ení místa vpichu „

Musíte mít s sebou •ádanku od ordinujícího léka e, výjimkou je odb r 

Otev eno pond lí a• pátek od 6:00 do 13:30 hodin

Otev eno pond lí a• pátek od 6:30 do 10:30 hodin

� 725 838 574

nutno kontaktovat ošet ujícího léka e 

Více informací k vyšet ením – viz. Laboratorní p íru ka (www.klinickalaborator.cz)




