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FONS Openlims – 
vyšetření SARS  
CoV-2
I. Červinka

V článku je uveden přehled změn, které se v souvis-
losti s vyšetřeními SARS CoV-2 prováděly v labo-
ratorním  informačním  systému  FONS  Openlims 
(FO).  Popsané  funkcionality  je  možné  používat 
v provozech,  které  SARS  CoV-2  vyšetřují  v rámci 
biochemické,  imunologické,  či  mikrobiologické 
části laboratoře.

Aktualizace DASTA v04
25. 3. 2020 byla uvolněna DASTA v04.20.01. V roz-
hraní  DASTA  byly  provedeny  změny  především 
v laboratorních  blocích.  Byly  doplněny  potřebné 
nástroje pro hlášení ÚZIS. Ve starších verzích DAS-
TA nelze tato hlášení realizovat.

Doplněný NČLP (Národní číselník 
laboratorních položek) o vyšetření 
SARS CoV-2
25.  3.  2020  byl  společně  s novou  verzí  rozhraní 
DASTA uvolněn i doplněný NČLP. Doplněny byly 
položky pro vyšetření SARS CoV-2. Další aktuali-
zace číselníku proběhla 1. 5. 2020.
Příklad části nově doplněných položek:
19934 RNA viru SARS CoV-2  
(SPCORL; přítomnost [-] *) 
19935 RNA viru SARS CoV-2  
(SPCORL; přítomnost [-] PCR)
19936 RNA viru SARS CoV-2  
(SPCRESP; přítomnost [-] *)
19937 RNA viru SARS CoV-2  
(SPCRESP; přítomnost [-] PCR)
50375 RNA viru SARS CoV-2  
(CSF; přítomnost [-] *)
50376 RNA viru SARS CoV-2  
(CSF; přítomnost [-] PCR)

Pravidla pro vykazování výkonů jsou pro laboratoře 
uvedena v dokumentu: „Organizační opatření VZP 
ČR č.5/2020 v souvislosti s onemocněním COVID-
19 způsobeným virem SARS-CoV-2“.

Předávání informací o vyšetřeních 
SARS CoV-2 do ÚZIS
Do doby vydání upraveného rozhraní DASTA v04 
bylo  nutné  informace  o prováděných  vyšetřeních 
SARS  CoV-2  předávat  na  ÚZIS  přes  webový  for-
mulář. Od dubna je již možné tyto údaje předávat 
automaticky  v paketech  DASTA,  které  generuje 
LIS automaticky. V průběhu května bylo předávání 
doplněno o webové služby, které umožňují přenos 
do ÚZIS zcela automatizovat.

Předávání informací o požadavcích 
na vyšetření do registru ISIN 
(ÚZIS)
Požadavky  na  vyšetření  SARS  CoV-2  se  evidují 
v ISIN  (Informační  Systém  Infekčních  Nemocí). 
Počáteční cestou pro předání informací o požadavku 
bylo vyplnění webového formuláře. V průběhu květ-
na byla doplněna webová  služba, která umožňuje 
informace přijímat přímo z informačních systémů 
používaných u žadatelů o vyšetření.

Získání informací o žádance na 
vyšetření SARS CoV-2
Požadavky na vyšetření získávají laboratoře z regist-
ru ISIN na základě webového formuláře. Ten zobrazí 
po zadání  ID pacienta potřebné údaje pro zadání 
údajů do LIS.
V květnu  ÚZIS  uvolnil  verzi  webového  rozhra-
ní,  které  načtení  údajů  umožňuje  provést  přímo 
v LIS.
Ve FO je doplněno načtení z ISIN ve vstupním for-
muláři (Žádance) po zadání ID pacienta. Po potvr-
zení zobrazených údajů  je automaticky vytvořena 
i kopie žádanky pro archivaci ve FO.
Od 1. 6. 2020 ÚZIS vyžaduje zpětné potvrzení tak-
to  načtené  žádanky  laboratoří.  FO  toto  potvrzení 
vytváří automaticky a odesílá jej webovou službou 
zpět to ISIN.

Obr.: Ukázka části datového paketu DASTA v04
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Obr.: Ukázka okna s informacemi o žádance z ISIN

Obr.: Ukázka výsledkového listu s přílohou pro cizineckou policii
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Informace pacientům 
(samoplátcům) o provedených 
vyšetřeních
Ve  FO  jsou  dva  způsoby,  jak  rychle  informovat 
pacienta/samoplátce  o výsledcích  provedených 
vyšetření.
1) Výsledkový list
Zobrazení  výsledkového  listu  pacientem.  Pacient 
e-mailem  obdrží  URL  adresu,  na  které  si  může 
zobrazit svůj výsledkový list v PDF formátu. Soubor 
je zabezpečen heslem, které pacient dostane v SMS 
zprávě.
Společně  s výsledkovým  listem  je  možné  ve  FO 
nastavit automatické vytváření formuláře pro cizi-
neckou policii. (V době zveřejnění článku nebude 
již tato příloha pravděpodobně potřebná.)

Předávané informace jsou ve FO logovány v samo-
statném deníku.
2) SMS notifikace
FO umožňuje definovat pravidla, podle kterých je 
pacient automaticky informován o výsledku vyšet-
ření nebo jeho provedení. U každé definice je možné 
nastavit formát SMS zprávy a za jakých podmínek 
má  být  odeslána.  Lze  nastavit  různé  druhy  zpráv 
dle výsledku hodnocení (Odeslat vždy / Výsledek je 
v mezích / Výsledek je mimo meze). Obsah zprávy 
lze generovat opět v závislosti na výsledku hodno-
cení vyšetření.
Předávané informace jsou ve FO logovány v samo-
statném deníku.


