
WebLIMS 

 

Kuk do laboratoře 



 

1. Přihlášení do WebLIMS 

Přístup do aplikace WEBLIMS naleznete na stránkách KNL v části Pro odborníky – 
https://www.nemlib.cz/weblims.  
 
 
 
 
                      Kliknete na odkaz tlačítko                                              a 
 
 
najdete odkaz na WebLIMS 

 
Nebo si do záložek svého internetového prohlížeče uložíte odkaz na https://weblims.nemlib.cz/weblims. 

 

Objeví se Vám přihlašovací obrazovka.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na počátku dostanete emailem od správce systému své uživatelské heslo a v SMS přístupové heslo, které si 
pak můžete upravit dle libosti. 

https://www.nemlib.cz/pro-odborniky/
https://weblims.nemlib.cz/


Po přihlášení se Vám otevře úvodní obrazovka 

 
 

V horní části je zobrazena informace o přihlášeném uživateli a instalaci, kam je přihlášen. 
Pod nimi je panel základní nabídky. Stejně jsou členěny i následující kapitoly. 
 

 
 
Provoz:  Žádanka 
   Přehled požadavků 
 
Výsledky:  Vše 
   Moje výsledky 



2. Provoz 
2.1. Žádanka 

 

Při zadání žádanky se vyplní identifikační část žádanky – rodné číslo, jméno a příjmení pacienta, pojišťovna 
a zadají se příslušné diagnózy, které jsou systémem (dle nastavení ve FONS Openlims) zkontrolovány.  
 
POZOR – mezi políčky se pohybujte pomocí klávesy Tab, jinak si žádanku uložíte a další editace je možná 
v Přehledu požadavků. 
 
K žádance je možné zadat textovou poznámku, změnit datum a čas odběru (pokud se liší od aktuálního 
data) a nastavit příznak Statim, pokud se jedná o statimovou žádanku. 

 
 
Nakonec si v paletě metod zaškrtnete požadavky pro jednotlivé materiály a laboratoře. Případně se zadají 
potřebné informace k vyšetření (např. výška a váha pacienta, …). 
Tučně jsou zvýrazněny metody s častější frekvencí. 
 



 
 
Žádanka se uloží pomocí volby Uložit žádanku. V případě potřeby je možné ji při uložení vytisknout pomocí 

volby Uložit a vytisknout. Tisk z WebLIMS probíhá přes PDF soubor, proto je nutné, aby na stanici byl 

nainstalován Acrobat Reader. 
 

2.2. Přehled požadavků 

Obsahuje jednotlivé objednané elektronické žádanky. 

 
 

 



Vyfiltrování seznamu 
 

 
Vyfiltrování seznamu je možné dle data odběru, rodného čísla, příjmení, jména, dle data vytvoření nebo 
data rozpadu. Po zápisu do prázdných políček pod názvem sloupce a následném stisku klávesy Enter se 

provede požadované odfiltrování seznamu. 
 

Zadanou žádanku lze opakovaně vytisknout pomocí ikony tiskárny u daného požadavku.  

 
Po stisku ikony se nabízí stažení žádanky ve formátu PDF (je nutné, aby na stanici 
byl nainstalován Acrobat Reader).  
Pokud chceme vytisknout více zadaných žádanek najednou, provede se nejprve výběr příslušných záznamů 
kliknutím do prázdného pole . Poté se provede hromadný tisk požadavků pomocí ikony tiskárny v horní části 
okna  

(pod nadpisem Seznam požadavků).  

 
 

Výsledná žádanka:  
 

3. Výsledky (rozpracované) 
 
Po levé straně je nabídka zobrazení výsledků dle laboratoří. V případě KNL jsou všechny sloučeny 
dohromady. Nabídka Vše a Jednotlivé laboratoře je totožná. 

Vše - všechny laboratoře, filtrované žádanky na oddělení přiřazená externímu uživateli. 

Moje výsledky - všechny laboratoře, filtrované žádanky daného externího uživatele. 

Jednotlivé laboratoře - filtrované na laboratoř a oddělení přiřazená externímu uživateli. 
 

Na začátku se vždy zobrazí výsledky ve Vše. 
 

 
Legenda: 



 - zobrazení výsledkového listu pacienta 
P - rozlišení priority - zda se jedná o statim (S) nebo rutinu (R) 

ZV - příznak oznamující, že všechny výsledky jsou vyhotoveny 

KV - příznak, že jsou výsledky potvrzené kontrolou 

T - příznak, zda je žádanka vytištěna 

E - příznak, zda je žádanka vyexportována 

 

Kliknutím na ikonu  si otevřete denní nález pacienta. Pod identifikací jsou uvedeny výsledky metod 

s hodnocením.  

 
 
Pokud je místo výsledku „Měří se“ nebo „Nepotrvr.“ jedná se o výsledky změřené, nicméně neschválené 
laborantkou či VŠ pracovníkem. 
 

 
Pomocí podnabídky se můžete vrátit Zpět na seznam výsledků nebo zobrazit Kumulativní nález pacienta, 
případně exportovat výsledky, abyste je mohli načíst do svého systému a nebo vytisknout.  
Šipkami na obou koncích podnabídky poskakujete po jednotlivých žádankách v Seznamu výsledků. 
 

4. Registr 

Seznam pacientů, kteří mají v databázi žádanku z Vašeho pracoviště. Je implicitně seřazen podle data 
posledního odběru. Seznam je možné řadit i podle ostatních sloupců - rodné číslo, jméno, … 
 

 
 
Ve sloupečku B jsou indikovány nálezy typu biochemie a hematologie. 
Sloupeček M indikuje mikrobiologické výsledky. Rozdělení je provedeno kvůli odlišnému způsobu 
zobrazování výsledků 
 
Tlačítko Kompletní KN – načtení všech záznamů pacienta. 



Počty bodů 
Zobrazí přehled počtu bodů za vybrané období nebo možnost porovnání dvou období.  
 

 
 

5. Nastavení 

Možnost změny hesla uživatele. 
Při změně je nutné zadat nejprve původní heslo, potom nové heslo a nové heslo potvrdit. 
 

6. Nápověda 

 
Obsahuje oficiální obecný dokument nápovědy. 
 

7. Odhlášení 

 
Odhlášení z aplikace WebLIMS. Automatické odhlašování při nečinnosti je nastaveno na XX minut. 


