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LABORATORNÍ METODY – OKNO DO PACIENTA

Rozbor žilní krve a moči je v dnešní době základní preventivní diagnostická metoda
používaná napříč všemi vyspělými státy po celém světě. Tyto dva odběry mohou odhalit
již probíhající benigní i maligní onemocnění, které ještě nezačaly vykazovat
charakteristické symptomy. Tím je možné zahájit léčbu ještě v reverzibilní fázi nemoci.
V ordinaci praktického lékaře společnosti Medica-Langer s.r.o. - MUDr. Langer
Jaromír, která se stará o občany Teplic nad Metují, Adršpachu a přilehlého okolí již
téměř čtvrt století tato vyšetření provádíme registrovaným pacientům, nejenom v rámci
preventivní prohlídky hrazené zdravotní pojišťovnou (1x za 24 měsíců), ale i na žádost
praktického lékaře společnosti Medica-Langer s.r.o. či jiného odborného lékaře. Odběry
probíhají každou středu a pátek od 6:30 do 7:00 ráno zkušenou zdravotní sestrou Evou
Hartovou. Pacient by měl přijít nalačno (nejíst a nepít od půlnoci) a již se vzorkem první
ranní moče (střední proud).
Tyto odběrové doby je nutné dodržovat, neboť navazuje okamžitý transfer vzorků
sanitním vozidlem hrazený společností Medica-Langer s.r.o. do certifikovaných
laboratoří Broumov, Náchod, popřípadě Fakultní nemocnice Hradec Králové, ÚVN
Praha – Střešovice.
Výsledky z těchto odběrů jsou k dispozici hned po zpracování laboratorního materiálu
díky elektronickému systému předávání informací mezi zdravotnickými zařízeními, do
kterého jsou všechny naše ordinace zapojeny. V papírové formě pak do tří až pěti dní.
V rámci odběrů provádíme kompletní předoperační vyšetření dle žádosti odborných
lékařů, hematologické vyšetření, kompletní krevní obraz, krvácivost, srážlivost, určování
krevní skupiny včetně Rh faktoru a další. Provádíme kompletní biochemické vyšetření,
které pokrývají všechny orgánové systémy v těle, v případě nutnosti i tumorové
markery. Dále markery pro zjištění hepatitid a další.
Z mikrobiologických vyšetření provádíme stěry na respirační, urogenitální, infekce
zažívacího traktu, TBC infekce, serologie na toxoplazmózu, boreliózu, parazitální
infekce, venerologická vyšetření a kultivace různých vzorků a další.
Novinky a aktuální informace můžete sledovat na našich internetových stránkách
www.medica-langer.cz a na Facebooku (www.facebook.com/medicalanger).
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