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OBSAH PŘEDNÁŠKY
• systém vyhodnocení varroázy v ČR (tok dat, hlášení výsledků, 

vyhodnocení výsledků vyšetření)

• přehled používání systému CIS

• vyšetřování měli - zkušenosti laboratoří:

• SVÚ Olomouc (NRL pro zdraví včel)

• SVÚ Jihlava

• výhledy na příští sezónu
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VARROÁZA A MOR VČELÍHO PLODU 2019

• od  2016/2017 propojení systému CIS (ČSV) a LabSys (SVÚ) 
+ VÚVč

• digitalizace žádanek včelařů zasílajících vzorky měli k 
vyšetření na mor včelího plodu a varroázu: 

CIS→žádanka→LabSys→protokol→CIS a LabSys→SVS
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VARROÁZA 2019
• do roku 2015 včetně - prováděno vyhodnocení na jednotlivé okresy ČR (0 | ≤ 3 | > 3)

• 2016 + 2017 - vyhodnocení na jednotlivé obce ČR - stanoviště s průměrem 0 | ≤ 3 | > 3

• 2018+ 2019 - stanoviště s průměrem 0 | 3-10 | nad 10| 11-50 | 51-100 |>100

• ČSV (CIS)  laboratoře SVÚ (LabSys) spolupráce s cílem zajištění technického řešení přenosu 
databází registračních čísel stanovišť a registračních čísel včelařů do systému LabSys (snaha 
minimalizovat manuální zadávání údajů jednotlivých včelařů administrativními pracovníky laboratoří) - 
každoroční aktualizace dat ve zmiňovaných databázích (správnost a aktuálnost údajů)

• laboratoře SVÚ (LabSys)  ČSV (CIS) - po vložení výsledných hodnot do LabSys nastává 
automatický přenos do CIS - možnost vyhodnocení výsledků varroázy a MVP včelaři

• laboratoře SVÚ + VÚVč  SVS - předání výsledných dat ve stejném formátu - ANALÝZA 
CELKOVÝCH VÝSLEDKŮ  SVS nařídí mimořádná veterinární opatření k tlumení a zamezení šíření v 
souladu s aktuální Metodikou kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace 
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CIS: ELEKTRONICKÁ OBJEDNÁVKA 
https://cis.vcelarstvi.cz/
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CIS: ELEKTRONICKÁ OBJEDNÁVKA 
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CIS: ELEKTRONICKÁ OBJEDNÁVKA 
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CIS: ELEKTRONICKÁ OBJEDNÁVKA 



CIS: ELEKTRONICKÁ OBJEDNÁVKA 
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CIS: ELEKTRONICKÁ OBJEDNÁVKA 
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VARROÁZA_MVP_LABSYS: NÁHLED NA DATA Z CIS 
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VARROÁZA_MVP_LABSYS: NÁHLED NA DATA Z CIS 
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VARROÁZA_LABSYS: 
NAČTENÍ KONKRÉTNÍ OBJEDNÁVKY DO REGISTROVANÉ ZAKÁZKY 
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VARROÁZA_LABSYS: 
NAČTENÍ KONKRÉTNÍ OBJEDNÁVKY DO REGISTROVANÉ ZAKÁZKY 

modře - údaje odvozeny z dat obdržených elektronicky  

zeleně - údaje pevně (implicitně) nastaveny
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VARROÁZA_LABSYS: ZÁPIS VÝSLEDKŮ
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MVP_LABSYS: NÁHLED NA DATA Z CIS 
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MVP_LABSYS: ZÁPIS VÝSLEDKŮ 
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MVP_LABSYS: NÁHLED NA DATA Z CIS 
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VARROÁZA_MVP_PROTOKOL O ZKOUŠCE (SVÚ)
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VARROÁZA_LABSYS: 
EXPORT VÝSLEDKŮ LABORATOŘÍ  CIS

štítky od r. 2020!!!
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VARROÁZA_LABSYS: 
EXPORT VÝSLEDKŮ LABORATOŘÍ  CIS
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MVP_LABSYS: 
EXPORT VÝSLEDKŮ LABORATOŘÍ  CIS
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VARROÁZA_LABSYS: 
EXPORT VÝSLEDKŮ LABORATOŘÍ  SVS

chovatel_jmeno jméno a příjmení majitele
chovatel_reg_cis registrační číslo chovatele
stanoviste_reg_cis registrační číslo stanoviště
ku číslo katastrálního území v 6 místném formátu
počet_vcelstev počet včelstev na stanovišti
žadatel žadatel o vyšetření (ZO nebo jednotlivý chovatel, hodnota 1-ZO, hodnota 0-jiný žadatel)
ustav výběr ústavu, který bude vyšetřovat (SVUM, …, VUVC)
objednavka_cislo evidenční číslo objednávky
objednavka_datum_prijeti_lab datum přijetí (doručení) objednávky do laboratoře
objednavka_datum_odeslani_lab datum odeslání výsledku z laboratoře
počet_roztocu počet rotočů (>=0-hodnota, NULL-nehodnoceno, -1-nevyšetřitelné]
vysledek_pozitivita výsledek vyšetření (1-ANO,0-NE)
poznamka volné textové pole
LS kod
LS rok
CIS ID

Struktura dat pro jednotnou výměnu informací 
(odeslání celkových výsledků všech laboratoří  SVS ve formátu xlsx)



VARROÁZA 2019
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• Celkem vyšetřeno 72136 vzorků: 
• VÚVč - 13207 vzorků
• SVU Praha (HK) - 5944 vzorků
• SVÚ Olomouc - 21439 vzorků
• SVÚ Jihlava - 15676 vzorků
• SVÚ Praha - 15870 vzorků

• Zpracováno dle kraje: Hlavní město Praha - 623, Středočeský kraj - 10337, Jihočeský kraj - 
6389, Plzeňský kraj - 9231, Karlovarský kraj - 1357, Ústecký kraj - 3413, Liberecký kraj - 3017, 
Královéhradecký kraj - 4269, Pardubický kraj - 4311, Kraj Vysočina - 5538, Jihomoravský kraj - 
7580, Olomoucký kraj - 4155, Zlínský kraj - 5348, Moravskoslezský kraj - 6177

• všechna data zaslaná laboratořemi se podařilo zpracovat bez problémů
• s příznakem -1 (nevyšetřitelné) je evidováno 109 vzorků 
• bez uvedeného KÚ je evidováno 391 vzorků
• bez uvedeného registračního čísla stanoviště je evidováno 870 vzorků

Vyhodnocení výsledků pro veřejnost 
dostupné na:

https://www.svscr.cz/varroaza-vcel/

https://www.svscr.cz/varroaza-vcel/


VARROÁZA 2019 - VÝSTUPY

�25 sestavil: Ing. František Svoboda



VARROÁZA 2019 - VÝSTUPY
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VARROÁZA 2019 - VÝSTUPY
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VARROÁZA 2019 - VÝSTUPY
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VARROÁZA 2019
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Vývoj varroázy v letech 2011 - 2019
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sestavil: MVDr. Martin Pijáček



VARROÁZA 2019
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www.svscr.cz

http://www.svscr.cz


MVP - INFORMACE PRO VEŘEJNOST
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www.svscr.cz

http://www.svscr.cz


PŘEHLED POUŽÍVÁNÍ SYSTÉMU CIS 2016- 2019

�32 sestavil: Zdeněk Forman
Celkem v registru CIS ZO ČSV: 1091
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VYŠETŘENÍ MĚLI - ZKUŠENOSTI LABORATOŘÍ
NEJČASTĚJŠÍ KOMPLIKACE (NRL)

• obrovská variabilita papírových žádanek:

• psané rukou, na stroji, na počítači (různé verze v excelu, wordu)

• kopírované staré formuláře (ze všech průběžných verzí CIS)

• okopírované žádanky z předchozí sezóny s neaktualizovanými údaji apod.

• zasílány pouze přílohy (seznamy včelařů) bez oficiální objednávky, bez kontaktu na ZO 
ČSV 

• někteří včelaři/ZO ČSV nepošlou žádanku žádnou ( jednotlivci - např. věta na obálce, 
samotný kelímek bez počtu včelstev, registrovaní nepošlou vytištěnou žádanku a 
odvolávají se na elektronickou - vzorky musí doprovázet papírová žádanka)
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VYŠETŘENÍ MĚLI - ZKUŠENOSTI LABORATOŘÍ
NEJČASTĚJŠÍ KOMPLIKACE (NRL)

• ŽÁDANKY

• tištěná žádanka doprovázející vzorky neodpovídá elektronické žádance

• jiné pořadí včelařů v seznamu, neodpovídá číslování vzorků

• absence včelařů v seznamu nebo naopak uvedení včelařů, kteří nedodali vzorek – 
laboratoř musí manuálně údaje včelaře dopsat nebo je odmazat (běžná praxe)

• přepisované, neúplné údaje; není zřejmé, o jakou ZO ČSV se jedná

• pokud nesouhlasí elektronická žádanka s tištěnou žádankou doprovázející vzorky (na 
tištěné byly údaje dopsané ručně), pak se nepřenesou výsledky ručně dopsaných včelařů 
do CIS (tyto případy nemají vliv na celkové vyhodnocení výsledků SVS)
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VYŠETŘENÍ MĚLI - ZKUŠENOSTI LABORATOŘÍ
NEJČASTĚJŠÍ KOMPLIKACE (NRL)

• ŽÁDANKY

• absence čísla KÚ (zejména u jednotlivců) – možnost dohledávat v integrovaném registru 
zvířat (IZR, portál MZe), ale časová náročnost (nelze zahrnout do mapových výstupů)

• chybný formát registračního čísla včelaře (šestimístné) nebo registračního čísla 
stanoviště (osmimístné) – často neodpovídal počet cifer nebo čísla nebyla uvedena vůbec, 
nebo byla čísla zaměněna

• nesouhlasí počty včelstev na elektronických žádankách, nutná korekce počtu včelstev 
laboratořemi podle tištěných žádanek (velmi časté) - laboratoř musí volat a ověřovat počty 
včelstev

• nesouhlasí registrační číslo stanoviště s číslem stanoviště uvedeným na kelímku
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příklady vhodně doplněných objednávek





VYŠETŘENÍ MĚLI - ZKUŠENOSTI LABORATOŘÍ
NEJČASTĚJŠÍ KOMPLIKACE (NRL)

• ŽÁDANKY

• velká část ZO ČSV nevystavila elektronickou žádanku v CIS vůbec – po domluvě se správcem CIS (p. 
Zdeněk Forman) mu laboratoře zasílaly průběžně požadavky na vygenerování elektronické žádanky 
(časová náročnost), takto vystavené žádanky měly promíchané pořadí/rozdílný seznam včelařů - pracnější 
zadávání výsledků v laboratoři 

• ne vždy podpora CIS vystaví náhradní žádanku - laboratoř musí všechno opisovat ručně 

• neuvedení kontaktních údajů na osobu zastupující ZO ČSV (laboratoř nezná personální změny ve 
vedení ZO ČSV, LabSys disponuje vždy více kontakty k dané ZO ČSV) – nemožnost konzultovat 
nesrovnalosti (absence adresy pro doručení protokolu, telefonního čísla, e-mailové adresy, neznáme 
personální změny ve vedení ZO ČSV) X u žádanek vystavených v CIS nebyl problém

• často laboratoř musela ověřovat a zjišťovat chybějící údaje telefonicky - časová náročnost, mnohdy 
neuvedeny žádné kontaktní údaje (nelze dohledat včelaře ani na internetu)
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VYŠETŘENÍ MĚLI - ZKUŠENOSTI LABORATOŘÍ
NEJČASTĚJŠÍ KOMPLIKACE (NRL)

• ŽÁDANKY

• žádanky mimo CIS: ZO ČSV nebo jednotlivci zapomenou vyznačit, které vzorky je 
nutné vyšetřit na MVP

• ZO ČSV dodatečně kontaktují laboratoř, že chtějí vyšetřit část vzorků na MVP - 
mnohdy již nelze vyhovět (vzorky již znehodnoceny po vyšetření na varroázu anebo už 
nejsou k dispozici, navíc velmi časově náročné v množství doručených vzorků 
čekajících na vyšetření dohledat jednotlivé včelaře)

• včelař uvede nesprávný kód pro vyšetření MVP - cca 30 případů (nutno přeúčtovat 
SVDxHM), častěji u jednotlivců, v případě nejasností doporučujeme konzultovat s 
veterinárními inspektory
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VYŠETŘENÍ MĚLI - ZKUŠENOSTI LABORATOŘÍ
NEJČASTĚJŠÍ KOMPLIKACE (NRL)

• ŽÁDANKY CIS

• protokol může laboratoř vystavit pouze k jednomu číslu CIS žádanky

• některé ZO ČSV vytvořily více dílčích žádanek v rámci jedné ZO ČSV 
(pro jednotlivé skupinky včelařů) a tyto pak nelze sloučit do jednoho 
protokolu

• některé ZO ČSV odešlou jednu objednávku pod 2 čísly (opravená 
objednávka), vzorky ale doprovází "stará neaktuální/neaktualizovaná" 
objednávka - údaje nesouhlasí, laboratoř musí ověřovat telefonicky
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VYŠETŘENÍ MĚLI - ZKUŠENOSTI LABORATOŘÍ
NEJČASTĚJŠÍ KOMPLIKACE (NRL)

• ŽÁDANKY + VZORKY

• počet vzorků doručených po 15.2.2019 (od 18.2. včetně): 2319 (ZO ČSV Mosty u Jablunkova posílali 
vzorky od 45 včelařů 15.3.2019)

• zasílání vzorků včelí měli z jedné ZO ČSV ve více zásilkách s delším časovým odstupem (žádanka 
přiložena v první zásilce - často není jasné, proč chybí část vzorků (zbytek zásilek doručeno později a bez 
žádanky/průvodního dopisu/vzkazu)

• nevhodné vzorkovnice na včelí měl –  sáčky méně vhodné, tubusy jsou zcela nevhodné (velmi obtížná 
manipulace - poranění rukou laborantů), ideálně jogurtové/nápojové kelímky kryté prodyšným 
materiálem - možnost okamžitého vyšetření bez nutnosti přesypávání vzorků měli do vlastních 
vzorkovnic

• rovněž nevhodné - vzorkovnice z tmavého skla/plastu (špatně se odečítá výsledek), balíčky omotané 
důkladně izolepou (problém dostat se do vzorku, nutno přesypávat - komplikuje a prodlužuje vyšetření)
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VYŠETŘENÍ MĚLI - ZKUŠENOSTI LABORATOŘÍ
NEJČASTĚJŠÍ KOMPLIKACE (NRL)

• ŽÁDANKY + VZORKY

• vzorky zaslány do jedné laboratoře, žádanka omylem vyexportována na jinou 
laboratoř – způsobí problémy v obou laboratořích (nutnost ověřovat - časová náročnost)

• včelař si nepřeje zaslat výsledky do ZO ČSV (neorganizovaní včelaři, případně jakýkoliv 
jiný důvod)

• laboratoř mnohdy nemá možnost rozlišit u jednotlivě zaslaných vzorků měli 
opozdilce (pozdější zaslání vzorku než zbytek jeho ZO ČSV) od včelařů, kteří si 
nepřejí sdílet své výsledky se ZO ČSV (nutno vyznačit do žádanky) - následují 
stížnosti (ochrana osobních údajů apod.) v důsledku nedorozumění (paradoxně i u 
příznivých výsledků)

• nutno poznačit na objednávku u jednotlivců, na jakou adresu zaslat protokol 
(chovatel x ZO ČSV)

• sídlo ZO ČSV = adresa obecního úřadu - nutno uvést poznámku, laboratoř jinak neví
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VYŠETŘENÍ MĚLI - ZKUŠENOSTI LABORATOŘÍ
NEJČASTĚJŠÍ KOMPLIKACE (NRL)

• VZORKY

• nevhodné označení vzorkovnic:

• např. čísla na dnech kelímků – problém při manipulaci a 
vyšetřování (ideálně štítek s nezaměnitelným označením na 
boku kelímku)

• vzorky označené jinak, než je uvedeno na žádance

• zcela neočíslované kelímky (nutno dohledat podle jména); 
odlepování štítků

• nedovolená manipulace se vzorky měli (povoleno je pouze 
vysušení vzorku a odstranění uhynulých včel)
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VYŠETŘENÍ MĚLI - ZKUŠENOSTI LABORATOŘÍ
NEJČASTĚJŠÍ KOMPLIKACE (NRL)

• VZORKY

• zasílání vzorků, které neodpovídají včelí 
měli – často výrazný podíl různých příměsí 
případně doručené pouze dospělé včely, 
piliny, kamínky, jemný písek, nastrouhaný 
vosk atd. - tyto vzorky spolu se 
zaplísněnými vzorky není možné vyšetřit

• zaplísněné vzorky - zpravidla baleny 
neprodyšně 

• nevhodné sekundární balení vzorků – 
hrozí porušení kelímků a vysypání měli – 
ideálně zasílat v kartonových krabicích �46





VYŠETŘENÍ MĚLI - ZKUŠENOSTI LABORATOŘÍ
NEJČASTĚJŠÍ KOMPLIKACE (NRL)

• VZORKY

• spojování vzorků - zaslán jeden směsný vzorek, případně směsný vzorek z různých 
stanovišť (včelaři uvádí více reg. čísel stanovišť na 1 kelímku) - nelze

• sesypání vzorků z různých stanovišť od včelařů-rodinných příslušníků

• laboratoře zaznamenaly velký počet jednotlivců – upozornit ZO ČSV, aby včelaři 
odevzdávali vzorky včas a hromadně (opozdilec pak požaduje zahrnutí do výsledků ZO ČSV, 
pro kterou už je vystavený protokol) – již nelze doplnit

• velmi časově náročné je dohledávání vzorků ZO ČSV na žádost včelaře (dotazy typu kdy 
bude výsledek apod.) v množství všech doručených vzorků (lze usnadnit laboratoři 
označením krabice názvem ZO ČSV)
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ZKUŠENOSTI S ELEKTRONICKÝMI ŽÁDANKAMI
2017 SVUOL- ZO ČSV BEZ OBJEDNÁVKY Z CIS

Bystřice pod 
Hostýnem 

Zábřeh

Smilovice

Kunčice pod 
Ondřejníkem

Pačlavice

Dolní 
Kounice

Morávka

Nezdenice

Lipník nad 
Bečvou

Supíkovice

Němčice nad 
Hanou

Olomouc

Holešov

Kopřivnice

Přerov

Velká Bystřice  

Albrechtice

Loštice 

Vracov

Oskava

Horní Bečva

Litovel

Kuřim  

Oskava

Suchdol nad 
Odrou  

Orlová  

Lysice  

Šumperk

Šebrov  

Krmelín  

Ivanovice na 
Hané   

Hodějice  

Huslenky

Ruprechtov

Libhošť

Bohumín

Bučovice

Jablunkov

Šaratice 

 Ostrava -
město  

Břidličná  

Tršice

Frenštát 

Raduň  

Budišov nad 
Budišovkou

Včelařský 
spolek 
Kobeřice a 
okolí  

Včelařský 
spolek Moravy 
a Slezska

Kobeřice

Polešovice

Libina

Lichnov  

Hluk  

Krnov  

Český Těšín  

Uh. Brod – 
Komňa  

Stará Bělá  

Boršice

Uherský 
Ostroh 

 Ostrava 
Poruba  

Val. Klobouky

Paskov 

St. Hrozenkov

Hradec nad 
Moravicí

Ptení  

Dlouhá 
Loučka  

Záblatí

Trnava   

Baška  

Slezská 
Ostrava  

Otrokovice  

Náklo  

Uničov  

Rohatec  

Zábřeh  

Vsetín

Hodonín

Uherský Brod  

Hradec nad 
Moravicí
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ZKUŠENOSTI S ELEKTRONICKÝMI ŽÁDANKAMI
2019 SVUOL- ZO ČSV BEZ OBJEDNÁVKY Z CIS

Brno - 
Líšeň

Slezská 
Ostrava

Náklo

Lichnov

Litovel

Velký 
Ořechov

Dolní 
Domaslavice

Stará 
Bělá

Seninka

Kopřivnice

Vyškov

Leskovec

Drahotuše

Doubrava

Dolní 
Kounice

Pačlavice

Přerov

Tršice

Loštice

Frýdek-
Místek

Morávka

Lidečko

Dobrá

Paskov

Uničov

Střelice u 
Brna

Újezd u 
Val. 
Klobouk

Trnava

Valašské 
Klobouky

Petřkovice

Karviná

Ostrava - 
Poruba

Velká Kraš

Bouzov

Zábřeh

Uherský 
Ostroh

Rousínov

Raduň

Luleč

Raškovice

Křenovice
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VYŠETŘENÍ MĚLI - ZKUŠENOSTI LABORATOŘÍ
NEJČASTĚJŠÍ KOMPLIKACE (SVÚ JIHLAVA)

• VZORKY

• Telč – u značného množství vzorků nesouhlasí počty včelstev uvedených na vzorkovnicích a ve jmenném seznamu 
v CIS. Byly dodány 3 žádanky se 3 různými čísly v CIS, přitom vzorky byly do laboratoře doručeny zároveň. Prohozená 
čísla objednávek z CIS na žádankách.

• Třebíč – u mnoha vzorků nesedí počet včelstev se jmenným seznamem v CIS, hromadně nedodány všechny 
vzorky. Některé vzorky byly dodány v jedné odběrovce, přitom v CIS byly zadány jako 2 samostatné vzorky.

• Hrotovice – u mnoha vzorků nesedí počet včelstev se jmenným seznamem v CIS. Nebyly hromadně dodány 
všechny vzorky.

• Stonařov – 2 vzorky dodány po termínu – samostatně. Patří do ZO Stonařov, ale nebyly zadány v CIS.

• Velká Bíteš – 1 vzorek nevyšetřen – dodán nastrouhaný vosk

• V loňském roce nám od jednoho chovatele byla místo měli dodána pouze strouhanka. V letošním roce u nás vzorky od 
tohoto chovatele vyšetřeny nebyly.

�50 informace poskytla: RNDr. Jana Ježková



VYŠETŘENÍ MĚLI - ZKUŠENOSTI LABORATOŘÍ
NEJČASTĚJŠÍ KOMPLIKACE (SVÚ JIHLAVA)

• VZORKY

• Moravské Budějovice, Přibyslav, Rožná, Nové Veselí, Jimramov, Klobouky, Jevišovice, 
Vémyslice – u mnoha vzorků nesedí počet včelstev se jmenným seznamem v CIS.

• Přibyslav, Moravské Budějovice, Polička, Česká Třebová, Vémyslice – nebyly hromadně 
dodány všechny vzorky.

• Moravské Budějovice, Polička, Česká Třebová, Klobouky – u několika vzorků byly dodány 2 
vzorky v jedné odběrovce – v CIS uvedeny jako 2 vzorky.

• Po 15.2.2019 bylo dodáno více než 20 dalších objednávek. Jednalo se zejména o individuální 
vzorky (nezadané v CIS), ale přišlo i ZO ČSV Lanškroun (26.2.2019) – necelých 300 vzorků 
bez žádanky, kterou jsme si museli složitě vytelefonovat a byla doručena až 28.2.2019.

�51 informace poskytla: RNDr. Jana Ježková
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ZKUŠENOSTI S ELEKTRONICKÝMI ŽÁDANKAMI
 TIPY NRL PRO SVS, ČSV, ZO ČSV

• SVS - podpora laboratoří, aktivní spolupráce s laboratořemi, doporučování elektronického 
systému sestavování objednávek vyšetření v CIS, ochota informovat včelaře (zejména o 
vyšetření MVP pod správným kódem MKZ)

• ČSV - ochota informovat včelaře, nápomoc podpory CIS (na webu www.vcelarstvi.cz je sekce 
věnovaná této problematice - ucelené a aktuální informace k vyšetření zimní měli, kontakty 
na technickou podporu CIS, videomanuál k obsluze CIS, videomanuál ke zpracování vzorků 
měli na varroázu a MVP) 

• ZO ČSV - využívat přednostně systém elektronických objednávek vyšetření, zasílat vzorky 
(správně odebrané a označené, vhodně zabalené, doprovázené vytištěnou objednávkou 
identickou s PDF) do laboratoří co nejdříve (nejpozději 15. 2.), respektovat pravidla nutná pro 
plynulé fungování systému

�54
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ZKUŠENOSTI S ELEKTRONICKÝMI ŽÁDANKAMI
 TIPY NRL PRO SVS, ČSV, ZO ČSV

• CIS - vylepšení:

• vystavení objednávky - MVP, varroáza (včetně lokálních vyšetřování MVP - dotační tituly 
apod.)

• kontrola výsledků vyšetření - MVP, varroáza (export výsledků z laboratoří do CIS) - 
kontaktujte nákazového referenta/člena s přístupem do CIS

• 2019 - již možnost objednávání léčiv

• 2020 - po vystavení el. objednávky je možné vytisknout štítky k polepení kelímků a krabic 
se vzorky měli

• zvažuje se zavedení sdělování průběžných lab. výsledků formou SMS (bude zájem ZO ČSV?)

• http://www.vcelarstvi.cz/cis/ - veškeré informace potřebné k obsluze CIS a vyplnění 
objednávky (videomanuály)

• dotazy týkající se CIS adresujte na e-mail: cis@vcelarstvi.cz
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ZKUŠENOSTI S ELEKTRONICKÝMI ŽÁDANKAMI
 TIPY NRL PRO SVS, ČSV, ZO ČSV

• cílem systému je:

• zjednodušit a urychlit ZO ČSV vystavení objednávky laboratorního vyšetření a 
sestavení zásilky správně označených vzorků měli (2020 - štítky na kelímky a krabice)

• urychlit a usnadnit vyšetření vzorků a administrativní vyřízení protokolu v laboratoři

• zprostředkovat průběžné výsledky ZO ČSV a celkové výsledky SVS

• po dodržení předchozích doporučení pro SVS, ČSV a ZO ČSV bude možné získat 
výsledky vyšetření co nejdříve (při maximálním využití systému by se doba zpracování 
vzorků v laboratořích a vyřízení výsledků mohla zkrátit až o 2 týdny v porovnání s 
předchozími léty) - více času na zajištění léčiv a jejich aplikaci
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ZKUŠENOSTI S ELEKTRONICKÝMI ŽÁDANKAMI
OBJEDNÁVKY MIMO CIS
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