FertiCare SE
provozovna:

Číslo pacienta: ……………………

FertiCare SE
provozovna:

Bělehradská 1042/14
360 01 Karlovy Vary

Bělehradská 1042/14
360 01 Karlovy Vary

Laboratoř lékařské genetiky

Laboratoř lékařské genetiky

IČ 01386620
Tel.: +420 353 433 967
Fax: +420 353 433 952
Web: www.genetikakv.cz
E-mail: info@ferticare.cz

IČ 01386620
Tel.: +420 353 433 967
Fax: +420 353 433 952
Web: www.genetikakv.cz
E-mail: info@ferticare.cz

Číslo vzorku (laboratorní): ……………………

Číslo pacienta: ……………………

Žádanka o cytogenetické vyšetření

………………………………………………………………………
Příjmení, jméno vyšetřované/ho

Číslo vzorku (laboratorní): ……………………

Žádanka o cytogenetické vyšetření

………………………………… / ……………………………

Číslo pojištěnce / datum narození

………………………………………………………………………
Příjmení, jméno vyšetřované/ho

………………………………… / ……………………………

Číslo pojištěnce / datum narození

Pohlaví vyšetřovaného:
Ženské/Mužské
Adresa/Tel: …………………………………………………………………………… Pojišťovna:
…………………………
Primární vzorek: □ Periferní krev □ Fetální krev □ Plodová voda
□ Jiné ……………………………

Pohlaví vyšetřovaného:
Ženské/Mužské
Adresa/Tel: …………………………………………………………………………… Pojišťovna:
…………………………
Primární vzorek: □ Periferní krev □ Fetální krev □ Plodová voda
□ Jiné ……………………………

Základní diagnóza: …………………………………
Datum odběru:
…………………………………

Základní diagnóza: …………………………………
Datum odběru:
…………………………………

Ostatní diagnózy: ………………………….
Čas odběru: ……………………………
Odebral:
………………………….

Razítko odesílajícího lékaře (IČP, odbornost, adresa, telefon, fax, e-mail):

Ostatní diagnózy: ………………………….
Čas odběru: ……………………………
Odebral:
………………………….

Razítko odesílajícího lékaře (IČP, odbornost, adresa, telefon, fax, e-mail):

………………………………………

………………………………………

Podpis lékaře

Podpis lékaře

Prenatální diagnostika:

□ G-pruhy (karyotyp)

Prenatální diagnostika:

□ FISH

□ Array CGH
□ Chce znát pohlaví plodu

Další klinické informace:

□

□ G-pruhy (karyotyp)

QF - PCR*

UZ stáří plodu……………

Postnatální diagnostika:

□ G-pruhy (karyotyp)

□ FISH

□ Array CGH
□ Chce znát pohlaví plodu

Další klinické informace:

□

QF - PCR*

UZ stáří plodu……………

Postnatální diagnostika:

□ FISH

□ ZCA

□ Array CGH

□ G-pruhy (karyotyp)

□ FISH

□ ZCA

□ Array CGH

Záznamy laboratoře:

Záznamy laboratoře:

Datum a čas přijetí vzorku do laboratoře, přijal:…………………………………………………………………………………………

Datum a čas přijetí vzorku do laboratoře, přijal:…………………………………………………………………………………………

Informovaný souhlas dodán:

□

ANO

□ uložen v kartě IRMG

Informovaný souhlas dodán:

□

ANO

□ uložen v kartě IRMG

Podmínky odběru vzorků:

Podmínky odběru vzorků:

Manuál pro odběr primárních vzorků je dostupný v Laboratorní příručce kap. 5.2 na stránkách laboratoře www.genetikakv.cz.
Vzorek musí být jednoznačně identifikován. Přiložená žádanka a informovaný souhlas pacienta musí být řádně vyplněny. Odebírající
svým podpisem ručí za správný odběr vzorku dle Laboratorní příručky.

Manuál pro odběr primárních vzorků je dostupný v Laboratorní příručce kap. 5.2 na stránkách laboratoře www.genetikakv.cz.
Vzorek musí být jednoznačně identifikován. Přiložená žádanka a informovaný souhlas pacienta musí být řádně vyplněny. Odebírající
svým podpisem ručí za správný odběr vzorku dle Laboratorní příručky.

* tato nabídka se týká služeb, které nejsou zahrnuty v rozsahu akreditace
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