
Rod. číslo

Priezvisko

Meno

Diagnóza 

Dátum vystavenia 
žiadanky

Poisťovňa                  Kód krajiny                IČ EÚ Samoplatca

Dátum a čas 
odberu

Dátum narodenia

A kód zastup. lek. PZS kód zastup. lek. Meno a pracovisko zastupujúceho lekára

A kód doporuč. lek. PZS kód doporuč. lek. Meno a pracovisko doporučujúceho lekára

Žiadanka na laboratórne vyšetrenie 
HTO – Hematologické laboratórium

Krvný obraz□ KO□ KO+diff□ EO□ RET

Mikroskopické vyšetrenia□ Morfológia náteru  krvi ●□ Toxické granulácie v neu□ Alkalická fosfatáza v neu 

Základné□ PT - INR□ FBG□ APTT-ratio□ TT-trombínový test□ AT III aktivita□ APTT - LA - skríning

Špeciálne□ RČP□ D-Dimery□ FII aktivita ●●□ FV aktivita ●●□ FVII aktivita ●●□ FVIII aktivita ●●□ Lýza euglobulínov ●●□ APC R-skríning□ Anti Xa - LWMH□ Anti Xa - RIV

□ T-lymfocyty celkové□ T-lymfocyty aktívne□ FA neu□ CIK ****□ LE bunky ****
Iné□ DK,DZ ●●●□ Osmotická rezistencia ●●□ PUNKTÁT - elementy□ PUNKTÁT – náter

Koagulačné vyšetrenia ** Imunologické vyšetrenia

FNP-7535.3

Sedimentácia

□ FW *****

Antikoagulačná
liečba:              

Vysvetlivky k odberom a vyšetreniam sa nachádzajú na druhej strane žiadanky

Iné

- kumaríny              

- heparíny              

Poznámka            

Vyšetrenie z EDTA *

- NOAK              

Kód, podpis, pe čiatka odosielajúceho lekára 

Číslo žiadanky



Telefónne čísla:
Príjem a expedícia 046/5112 423
Vyšetrenia KO    046/5112 366
Koagulačné vyšetrenie    046/5112 419
T-lymfocyty objednávanie 046/5112 423

odber krvi do EDTA K
odber krvi do Tri-nátriumcitrát
odber krvi do Li heparínu
odber krvi do neutrálnej skúmavky bez gélu
odber krvi do špeciálnej sedimentačnej skúmavky s citrátom

Vysvetlivky:

*        
**
***
****
*****

●
●●
●●●

len odôvodnená požiadavka a v prípade patologického nálezu z krvinkového analyzátora
treba telefonicky objednať na kl.419
pacient musí prísť osobne do hematologického laboratória, NsP Bojnice, budova A

Hematologické laboratórium sa nachádza v NsP Bojnice na prízemí budovy A.

Žiadanky vypísať paličkovým písmom čitateľne, žiadané vyšetrenia označte „X“ v okienku.

Neoznačený materiál ako aj nesprávne a neuplné žiadanky nebudú v laboratóriu akceptované!


