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Pokyny pro samoplátce 

 

Vážený kliente,  

děkujeme, že jste se rozhodl využít služeb naší laboratoře. Na Vaši žádost provedeme 
vyšetření biologického materiálu. Tyto pokyny slouží pro informaci, jak bude vyšetření krve 
(moče atd.) probíhat.  

Odběr krve: 

Nemáte-li odebranou krev s sebou, dojděte si na budovu č.10, kde Vás na odběrové místnosti 
sestřičky odeberou. Odběr vzorku je zpoplatněn.   

Analýza vzorku  

budova č.22, 2.patro, příjem materiálu:  

Po přinesení biologického materiálu dostanete žádanku, kterou s laboratorním pracovníkem 
vyplníte. Pro vyplnění žádanky je třeba doložit doklad totožnosti. Pokud budete mít žádanku 
od svého lékaře, není třeba vyplňovat jinou žádanku.   

Po vyplnění žádanky budou požadavky laboratorním pracovníkem zpracovány a bude Vám 
vytištěna faktura, kterou Vám předáme. S touto fakturou, prosíme, dojděte na pokladnu podle 
přiloženého plánku. Na pokladně je možné platit i kartou.  

Po zaplacení faktury (popř. i odběru vzorku) je třeba se vrátit zpět na toto místo (budova č.22, 
2.patro) a odevzdat zde doklad o zaplacení.  V této chvíli se začne s analýzou vzorku.  

Výsledky Vám budou vydány na tomto místě po předložení dokladu totožnosti. Předání 
výsledku stvrdíte svým podpisem. Doba stanovení záleží na typu analýzy, kterou budeme 
provádět. Laboratorní pracovník Vám sdělí čas, kdy budou výsledky připraveny k převzetí.  
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