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آزمایشگاه برای نمونه گیری از مراجعین به چه اطالعاتی نیاز دارد؟
برای پذیرش شما نسخه پزشک معالج مورد نیاز است در غیر این صورت اگر شخصا تقاضای انجام آزمایشات
روتین (معمولی) را دارید می توانید فرم مخصوص انجام آزمایش را از همکاران ما در قسمت پذیرش دریافت
نموده و تکمیل نمایید .همکاران بخش پذیرش در حد امکان شما را راهنمایی می کنند.
ارائه کارت شناسایی جهت چه آزمایشاتی الزامی می باشد؟
برای بعضی آزمایش ها از جمله پانل (مجموعه) آزمایشهای مربوط به هپاتیت ،Bهپاتیت  Cو ،VIH
تعیین گروه خونی ،بارداری و پیوند مغز استخوان ارائه کارت شناسایی معتبر الزامی می باشد.
کدام آزمایشات به ناشتایی نیاز دارند؟
برای آزمایشاتی نظیر قند ،چربیهای خون (تری گلیسیرید وکلسترول) و .....ناشتا بودن فرد ضروری اس ت
لطفاراهنمای مربوطه را از منوی راهنمایی بیماران مطالعه فرمایید.
حداکثر زمان ناشتایی چند ساعت است ؟ چنانچه این زمان بیشتر شود چه تاثیراتی بر نتایج
آزمایش دارد؟
اگر پزشک شما در این مورد هیچ توصیه ای نکرده است ،بهتر است  01الی  01ساعت ناشتا باشید .ناشتایی
به معنی آن است که از مصرف هر نوع غذا و آشامیدنی (به جز آب در حد معمول جهت رفع تشنگی و نه به
مقدار زیاد) پرهیز نمائید .بیشتر شدن زمان ناشتایی موجب جواب مثبت و یا منفی کاذب می گردد.

مناسب ترین زمان مراجعه برای آزمایشات نیازمند ناشتایی چه ساعاتی است؟
مابین ساعات  7الی  01صبح ترجیحا صبح بعد از بیدار شدن و عدم انجام ورزش و فعالیت های بدنی.
آیا آزمایشات مربوط به تیروئید نیاز به ناشتا بودن دارند؟
می توان برای انجام آزمایشات تیروئید ناشتا نبود ولی ترجیحا ناشتایی و یا اجتناب از خوردن غذاهای چرب
توصیه می شود.

آیا نمونه گیری از نوزادان انجام می شود؟
بلی

مدت زمان ناشتایی در مورد نوزادان چند ساعت است؟
توصیه می گردد زمان مراجعه به آزمایشگاه به گونه ای تنظیم شود که قبل از مصرف نوبت شیر بعدی نمونه
گیری انجام شود .مثال چنانچه نوزاد شما هر چهار ساعت شیر می خورد سه ساعت و نیم بعد از آخرین
تغذیه نوزاد با شیر نمونه گیری انجام می شود.

برای انجام آزمایش قند خون دو ساعته آیا زمان شروع صرف صبحانه محاسبه می شود یا اتمام
آن؟
بعد از شروع صرف اولین لقمه صبحانه زمان  1ساعت در نظر گرفته شود.

آیا امکان ارسال جواب آزمایشات از طریق  E-mailوجود دارد؟
بلی این امکان وجود دارد.
آیا امکان ارسال جواب با پیک یا پست وجود دارد؟
بلی در صورت پرداخت هزینه مربوطه امکان پذیر است.
آیا امکان نمونه گیری در منزل و یا محل کار وجود دارد؟
بلی

آزمایشگاه پاتوبیولوژی ونک طرف قرار داد با کدام بیمه هاست؟
 -1تامین اجتماعی
 -2ارتش
 -3سالمت همگانی
 -4خدمات درمانی
 -5سایر اقشار
 -6بانک سپه
 -7بانک صادرات
 -8بانک تجارت
 -9بانک مرکزی
 -11بانک رفاه
 -11بانک کشاورزی
 -12ایران
 -13سرمایه گزاری و توسعه کیش
 -14بیمه سامان
 -15بیمه دانا
 -16بیمه ملت
 -17بیمه البرز
 -18بیمه کمک رسان
 -19بیمه میهن
 -21بیمه سالمت پارسیان
 -21بیمه کار آفرین
 -22آتیه سازان
 -23بیمه آسیا
 -24بیمه آرمان
 -25بیمه رازی

