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OpenLIMS – modul 
pro transfuzní službu

P. Kapoun

Do rutinního provozu byl uvolněn nový modul 
OpenLIMS pro transfuzní službu. Pilotní instala-
ce proběhla ve VFN Praha na pracovištích FTO 
Karlovo náměstí a Zbraslav. Provoz byl spuštěn 
1. 2. 2010.
Do nového IS OpenLIMS byla převedena data z pů-
vodního ISTO Siemens (dříve Elas).
Rozsah zakázky: 38 stanic (25 Zbraslav, 12 Karlovo 
náměstí, 1 stanice VP), 2 aplikační servery, 4 ana-
lyzátory, 4 váhy, čtečky u všech stanic, 31 tiskáren, 
6 tiskáren čárových kódů Zebra.

Funkční popis modulu pro 
transFuzní službu
Evidence transfuzní služby vyhovuje správné vý-
robní praxi (SVP)
l poloautomatické a ruční zvaní dárců k odběru 

nebo k vyšetření
l stanovení různých podmínek zvaní (dle typu 

odběru, oblasti zvaní, krevní skupiny …)
l různé způsoby pro pozvání dle přání dárce 

(poštovní pozvánka, telefonicky, SMS, E-Mail, 
fax)

l žádanky na autologní odběry, fakturace pojiš-
ťovnám

l příjem k odběru se zapsáním či úpravou všech 
potřebných údajů (číslo odběru, typ odběru, 
úprava požadavků na laboratorní vyšetření)

l číslo odběru má pro každý typ jinou číselnou 
řadu

l příjem dárců pouze ke kontrolnímu vyšetření
l kontrola způsobilosti dárce před příjmem k od-

běru s ohledem na blokaci, na dočasné a trvalé 
vyřazení, na evidenci dárce v celostátním regis-
tru trvale vyřazených dárců

l tisk protokolů o odběru, průvodek, průkazek 
a potvrzení

l předodběrové vyšetření dárců (agenda spojená 
s LIS)

l lékařské vyšetření pro schválení dárce k odběru 
s možností prohlížení všech vyšetření, zápis 
do anamnézy, dočasné a trvalé vyřazení dárce, 
zápis údajů k odběru, doporučené množství, 
poznámky pro další odběr

l provedení odběru – dle nastavení jen pro léka-
řem schválené dárce k odběru

l evidence typu odběru, použitého materiálu, 
odebraného množství, datum a čas odběru, 
odebírající sestra

l odpočet spotřebovaného materiálu ze skladu
l on-line komunikace s přístroji
l provedení výroby dle výrobního postupu
l on-line komunikace se separátory
l propouštění výrobků lékařem
l polepování etiketou (navěšování), kontrola 

výrobků před příjmem na sklad
l příjem na sklad transfuzních přípravků
l výstupní sestavy pro transfuzní službu (pro 

Červený kříž, pojišťovny apod.)
l uzávěrka skladu za určité období (měsíčně)
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