Οδηγίες για παραγγελία εξετάσεων
Aσθενείς & Δείγματα προς εξέταση
Οι αιτήσεις για εξετάσεις εξωτερικών ασθενών μπορούν να γίνουν τηλεφωνικά, μέσω φαξ και γραπτά
μέσω της φόρμας του Ιστοπαθολογικού & Κυτταρολογικού Εργαστηρίου ή μέσω αίτησης γραμμένης σε
ένα φύλλο του βιβλιαρίου συνταγογράφησης του ιατρού (απλό παραπεμπτικό). Κατά την συμπλήρωση
του παραπεμπτικού πρέπει να καταχωρηθούν οι δημογραφικές πληροφορίες του ασθενούς, η
ασφάλιση του, η κλινική διάγνωση του ιατρού και φυσικά η παραγγελία εξετάσεών του.
Επιπρόσθετες εξετάσεις σε δείγμα που έχει ήδη συλλεχθεί
Για τη διενέργεια επιπρόσθετων εξετάσεων σε δείγμα που έχει ήδη συλλεχθεί απαιτείται η έγγραφη
παραγγελία τους να αποσταλεί μέσω φαξ ή όποιον άλλο τρόπο στο εργαστήριο.
Πληροφορίες που πρέπει να περιλαμβάνονται στην έγγραφη παραγγελία εξετάσεων
1. Πλήρες όνομα ασθενούς
Όνομα και Επώνυμο. Αποφύγετε ψευδώνυμα ή συντομεύσεις.
2. Διεύθυνση ασθενούς
Θα χρησιμοποιηθεί για την αποστολή των αποτελεσμάτων και άλλων εγγράφων. Μπορεί να είναι η
διεύθυνση του ασθενούς, το γραφείο του ιατρού ή συνεργαζόμενο εργαστήριο.
3. Ημ. Γέννησης και Φύλο ασθενούς
Τα πλαίσια αναφοράς εξαρτώνται από την ηλικία και το φύλο. Επιπρόσθετα η ημερομηνία
γέννησης χρησιμοποιείται για την ακριβέστερη ταυτοποίηση του ασθενούς.
4. Κωδικός αναγνώρισης του ασθενούς
ΑΜΚΑ ή αριθμός ταυτότητας. Για τα δείγματα δύναται να χρησιμοποιηθεί και η ημερομηνία
γέννησης ή ο κωδικός της αίτησης ως αναγνωριστικό.
5. Παραπέμπον Ιατρός
Ο ιατρός ο οποίος αιτείται την εξέταση.

6. Ημερομηνία και ώρα συλλογής του δείγματος, καθώς και ποιος το συνέλεξε.
Χρησιμοποιούνται για την επιβεβαίωση ορισμένων αποτελεσμάτων.
7. Ποιες εξετάσεις επιθυμείτε να διενεργηθούν
Οι επιθυμητές εξετάσεις πρέπει να κυκλωθούν, τικαριστούν ή αναγραφούν με ευανάγνωστο
τρόπο.
8. Υπογεγραμμένο έγγραφο αποποίησης ευθύνης (αν απαιτείται)
Στην περίπτωση που υπάρχει υπόνοια πως η εξέταση ίσως να μη καλυφθεί από το ταμείο, ο
ασθενής πρέπει να ενημερωθεί πως οφείλει ο ίδιος να καλύψει το κόστος.
Επί του παρόντος η Μικροδιαγνωστική ΔΕΝ είναι συμβεβλημένη με Δημόσια Ταμεία.

Μέθοδος εξέτασης
Η μεθοδολογία που χρησιμοποιείται είναι διαθέσιμη τόσο στους ασθενής όσο και στους
ιατρούς. Στην περίπτωση που επιθυμείτε να μάθετε με ποια συγκεκριμένη μέθοδο θα
διενεργηθεί η εξέτασή σας/οι εξετάσεις σας, επικοινωνήστε μαζί μας και θα σας
πληροφορήσουμε σχετικά. Το μεγαλύτερο εύρος μεθοδολογιών που εφαρμόζονται στο
εργαστήριο της Μικροδιαγνωστικής είναι Διαπιστευμένο σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο
διαπίστευσης ιατρικών εργαστηριακών εξετάσεων ISO15189:2012
Εγκυρότητα πληροφοριών
Οι πληροφορίες που αναφέρονται στο παρόν φυλλάδιο είναι έγκυρες και ενημερωμένες,
ωστόσο υπάρχει η πιθανότητα, με την αλλαγή μεθοδολογίας να αλλάξουν ορισμένες
απαιτήσεις σχετικά με συλλεγόμενα δείγματα. Σε περίπτωση που υπάρχει οποιαδήποτε
απορία, επικοινωνήστε μαζί μας.
Ακύρωση εξετάσεων
Αιτήσεις ακύρωσης που γίνουν πριν τη προετοιμασία της εξέτασης τηρούνται άνευ κόστους.
Στην περίπτωση που η προετοιμασία έχει ολοκληρωθεί, δεν είναι δυνατόν να ακυρωθεί. Τυχόν
αποτελέσματα και αλλαγές αυτών αποστέλλονται στον πελάτη.

