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Sklady pro labora-
toře a pro zařízení 
transfuzní služby

P. Kapoun

Laboratorní informační systém OpenLIMS byl rozší-
řen o modul skladů. Skladová evidence splňuje pod-
mínky správné výrobní praxe (SVP) a je koncipována 
univerzálně tak, aby umožnila evidenci všech druhů 
zboží tj. různých chemikálií, diagnostik, materiálů, 
krevních derivátů a transfuzních přípravků. 
Modul umožňuje rozčlenění na více skladů s přes-
nou evidencí umístění zboží ve skladu. Dle druhu 
zboží je zabezpečeno správné uskladnění zboží do 
příslušných regálů, lednic, mrazáků apod. K zá-
kladnímu rozčlenění zboží slouží skladové karty. Ty 
obsahují údaje o sortimentu zboží na skladě, o jeho 
skladování, aplikování. Skladové karty se dělí do 
skupin dle druhu zboží. K přijatému zboží je přiřa-
zena skladová karta a umístění ve skladu. Veškeré 
nadefinované ceníky zboží se vztahují ke skladovým 
kartám. Pro každou skladovou kartu je možno na-
definovat více ceníků pro různé organizace a různé 
typy cen (prodejní, nákupní, výrobní…). 
Pohyby zboží jsou evidovány příslušnými sklado-
vými doklady (objednávky, příjem, výdej, vrácenka, 
materiál pro výrobu, likvidace ...). Příjem a výdej 
určitého druhu zboží je zabezpečen s ohledem na 
schválené dodavatele či odběratele. Pro určité zboží 
se při příjmu automaticky doplní implicitní umístění 
ve skladu, jeho cena, popřípadě i datum exspirace. 
Pro zápis dat je možno používat čárový kód. Modul 
skladu s ohledem na zabezpečení dat obsahuje sys-
tém uzávěrek skladových dokladů včetně výstupů 
pro ekonomické oddělení.

Základní vlastnosti a funkce 
modulu skladu
l modul skladu splňuje podmínky správné výrob-

ní praxe (SVP)
l univerzální skladová evidence pro všechny 

druhy zboží respektující speciální požadavky 
pro skladování transfuzních přípravků, krevních 
derivátů, léčiv apod.

l rozčlenění na více skladů  (SVP)
l evidence přesného umístění zboží ve skladu 

a v zařízení (regál, lednice, mrazák …)  (SVP)
l zabezpečení správného umístění zboží ve skladu 

dle druhu zboží (SVP)
l pro určité zboží se při příjmu automaticky do-

plní implicitní umístění ve skladu, jeho cena, 
popřípadě i datum expirace.

l pro skladové karty lze definovat více ceníků pro 
různé organizace a různé typy cen (prodejní, 
nákupní, výrobní…)

l pro skladové karty jsou dále evidovány upřes-
ňující podmínky skladování.

l zabezpečení příjmu určitého druhu zboží od 
schválených dodavatelů (SVP)

l zabezpečení výdeje určitého druhu zboží schvá-
leným odběratelům (SVP)

l kompletní evidence zboží (název produktu, 
katalogové číslo, počet kusů, šarže, expirace, 
stavy zboží, veškeré pohyby zboží - datum do-
dání, schválení, uskladnění, vydání, uvolnění do 
provozu, změny uskladnění, …)

l pro zařízení transfuzní služby evidence všech 
použitých materiálů při odběru, výrobě

l indikace překročení doby expirace
l používání čárových kódů
l evidence příjmových dokladů, výdejových do-

kladů, objednávek, vrácenek apod.
l evidence různých stavů zboží (v karanténě, na 

skladě, v zásilce, nerealizované, vydané …)
l správné označení výrobků, tisk etiket
l import zásilek zboží od dodavatelů
l export zásilek zboží pro odběratele (Baxter, 

Grifols …)
l okamžitý přehled o stavu zboží na skladě
l okamžitý součtový přehled o zboží na skladě
l zrekonstruování úplné historie transfuzního 

přípravku dle rodného čísla dárce, rodného čísla 
příjemce (pacienta), čísla konzervy

l zrekonstruování úplné historie zboží dle čísla 
šarže

l podpora provádění inventury
l uzávěrky - uzavření skladových dokladů (pohy-

bů) za časový úsek (např. měsíčně)
l uzávěrkové součtové výstupy



IT
 te

ch
no

lo
gi

e

12



13

IT
 te

ch
no

lo
gi

e


