
Poučenie pacienta pred hematologickým vyšetrením 

 
1. Na vyšetrenie sa dostavte nalačno, podľa času objednania 

2.   Prineste si so sebou :   -  preukaz poistenca 

                                            -  zdravotnú dokumentáciu od praktického lekára 

                                       -  doporučenie na hematologické vyšetrenie       
                                              (od praktického alebo odborného lekára) 

3.   Vyšetrujeme pacientov  objednaných podľa časenky, akútne stavy  
            aktuálne aj bez objednania.  

            Objednávame pacientov   osobne, resp. telefonicky: 

Trstená( pondelok, štvrtok, piatok) č. tel. 5307 250                                       
Námestovo( streda)  č. tel. 5503 234 

4. Zdravotná sestra pravidelne volá pacientov na vyšetrenie do ambulancie podľa času    
      objednania.  
      Čas objednania je orientačný (bez poplatku). Môže sa zmeniť v prípade  nutnosti   
      vyšetrenia akútnych stavov   a  imobilných pacientov.  Upozorňujeme, že z  týchto  
      dôvodov je možný posun  hematologického vyšetrenia  s časom objednania. Za  
      pochopenie ďakujeme. 

  Špecifiká hematologického vyšetrenia: 

• K a ž d ý  pacient má realizované odbery krvi , preto musí byť nalačno. 

• Po vstupe do ambulancie  je pacient  zaevidovaný  podľa preukazu poistenca a 
podrobí sa vyšetreniu lekárom. Podľa ordinácie lekára sestra realizuje odber 
periférnej krvi, (odber  KD po dohode o termíne), a  vzorky sa odošlú na analýzy 
do laboraratórií. 

• Nakoľko na zhodnotenie hematologického nálezu sú potrebné laboratórne 
výsledky  z odobratej krvi, pacient nie je vybavený hneď, ale opúšťa ambulanciu 
a vracia sa späť,  spravidla cca o 2 hodiny, resp.  podľa dohody s lekárom v inom 
termíne. Až vtedy obdrží výsledok hematologického vyšetrenia a je lekárom  
poučený a informovaný o svojom zdravotnom stave. 

• Na výsledky nemusíte čakať pred ambulanciou v čakárni, tento čas môžete využiť 
individuálne (niečo si vybaviť, raňajky, a pod.) 

• Pre výsledky sú pacienti volaní spravidla podľa poradia  z  prvovyšetrenia, 
s výnimkou , ak laboratórne analýzy podľa typu ochorenia trvajú dlhšie ako cca 2 
hod. 

• Lekár pacienta informuje  o  jeho zdravotnom stave a výsledkoch vyšetrení krvi, 
doporučí  ďalšie pomocné vyšetrenia  a liečbu, a dohodne sa na 
konkrétnom termíne ďalšej  kontroly s výsledkami a po liečbe. 

• Pacient obdrží kompletný hematologický nález, predpis liekov, ev. potvrdenie do 
zamestnania (na požiadanie pacienta). Pacient písomne potvrdí,  že bol poučený 
podľa § 6 ods. 4 Zákona NR č.576/2004 Z. z., vrátane §39, že  súhlasí 
s navrhovaným diagnosticko-liečebným postupom a so zápismi do zdravotnej 
dokumentácie, a že prevzal originál  hematologického vyšetrenia. 

Hematologický nález po dohode  lekára s  pacientom je možné poslať pacientovi aj poštou 
(účtujeme poštovné + obálka 0,70€). Po jeho obdržaní hláste sa s ním u svojho lekára. 


