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Lékaři mohou nově vidět laboratorní výsledky svých pacientů online
Centrum klinických laboratoří (CKL) nabízí od května novou službu pro ambulantní praktické
lékaře a specialisty. Za pomoci webové aplikace mohou nahlížet na laboratorní výsledky svých
pacientů online. Přístup tedy mají nepřetržitě 7 dní v týdnu, 24 hodin denně a nemusí čekat na
doručení vytištěných výsledků. Čas totiž mnohdy hraje hlavní roli při stanovení diagnózy nebo
úpravě léčebného postupu.
Laboratoře, které pracují pod Oblastní nemocnicí Jičín a.s., provádí laboratorní vyšetření
biologických vzorků nejenom pro jednotlivá oddělení nemocnice, ale také pro praktické lékaře či
specialisty. Ambulantní lékaři mohou zaslat své pacienty na odběr přímo do nemocnice do
odběrové místnosti nebo jsou pro ně organizovány každodenní svozy biologického materiálu,
v případě zájmu lékaře i vícekrát denně. Většina požadovaných laboratorních vyšetření je
v laboratořích provedena bezodkladně a jejich výsledky jsou známy již za několik hodin. Avšak až
následující pracovní den jsou vytištěné výsledky distribuovány lékařům obvykle se svozem
biologického materiálu. Tato doba se nyní výrazně zkrátí, a to díky novému online systému.
Protože někteří lékaři využívají rovněž možnosti zasílání výsledků elektronicky, CLK přichází se
zcela novou službou. Díky webové aplikaci mohou lékaři elektronicky nahlédnout do laboratorní
databáze svých pacientů. Komplexní výsledky mají k dispozici ihned po vyšetření a jejich uvolnění
kvalifikovaným pracovníkem. Služba je dostupná přes internet nepřetržitě 24 hodin denně, 7 dní
v týdnu. „Velmi důležité je, aby byl výsledek laboratorního vyšetření nejenom kvalitní, ale také
srozumitelný, přehledný a aby byl lékaři dostupný v co možná nejkratší době. Proto se snažíme
neustále zkracovat dobu od přijetí vzorku do laboratoře k vydání výsledku. Lékaři mohou po
přihlášení se vstoupit do naší databáze a ihned uvidí požadované výsledky vyšetření,“ vysvětluje
vedoucí CKL Mgr. Alena Prokopcová a dodává: „Další výhodou kromě rychlosti je také to, že si lékař
může prohlédnout všechny laboratorní výsledky svého pacienta, které byly vyšetřeny v našich
laboratořích. Databáze je systémově zabezpečena proti případnému zneužití osobních údajů a
lékaři do ní získají přístupová hesla po řádné registraci v laboratoři a schválení vedením CKL.
Prostřednictvím aplikace bude v blízké době také možné vytvářet tzv. elektronické žádanky na
laboratorní vyšetření. Někteří lékaři možná uvítají i možnost sestavení výkonnostních statistik
vyžádané laboratorní péče.“
Neodmyslitelnou službou pro lékaře zůstává i nadále poradenská činnost. „V každé z laboratoří je
kvalifikovaný personál kompetentní ke konzultační a konsiliární činnosti, což je např. poskytování
rad k jednotlivým klinickým případům, odborné posudky k interpretaci výsledků laboratorních
vyšetření, konzultace v oblasti antibiotické terapie, v neposlední řadě také informace o tom, jak
správně pacienta na vyšetření připravit. Při nejasných a překvapivých výsledcích vyšetření
nabízíme příslušná dovyšetření. Za běžné považujeme upozorňování lékařů na kritické výsledky
laboratorních vyšetření. V některých případech hraje čas a správná interpretace velmi významnou
roli,“ vysvětluje Mgr. Prokopcová.
CKL vzniklo počátkem roku 2013 sjednocením tří oddělení laboratoří Oblastní nemocnice Jičín a.s.,
konkrétně oddělení klinické biochemie, oddělení klinické mikrobiologie a oddělení transfuzního a
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hematologického. Oddělení klinické biochemie působí v laboratoři v Jičíně a na detašovaném
pracovišti v Novém Bydžově. Laboratoře poskytují také odběry biologického materiálu, svoz
a transport materiálu a další klinické služby v rámci specializovaných ambulancí (metabolická,
dietologická a hematologická). Oddělení transfuzní a hematologické provozuje také Odběrové
středisko ON Jičín a. s. Požadavky na vyšetření, která se v laboratořích neprovádí, jsou zasílána do
spolupracujících laboratoří. V příštích letech je v plánu sestěhování jednotlivých oddělení do nové
budovy, která má být postavena na místě bývalé interny. Výhodou pro pacienty i lékaře bude
například jednotné kontaktní místo, zajištění bezbariérového přístupu apod.
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