Instructiuni privind completarea formularului de cerere
In vederea eliminarii oricaror posibile erori privind etapele de recoltare, examinare si eliberare
rezultate va rugam sa acordati atentie modului de completare a formularului de cerere. Pasii pe
care trebuie sa ii urmariti sunt urmatorii:
1.
Bifati sediul Clinicii Medicale Hipocrat 2000 unde s-a prezentat pacientul;
2.
Examinarea esantioanelor biologice in regim de urgenta se realizeaza de catre laborator
numai in cazul in care bifati casuta corespunzatoare (dreapta-sus);
3.
Se completeaza corect si lizibil numele si prenumele pacientului;
4.
Indicati ziua nasterii (zz.ll.aaaa) sau CNP-ul pacientului;
5.
Incercuiti M sau F – in conformitate cu sexul pacientului;
6.
Daca este cazul va rugam indicati starea de graviditate si luna sarcinii;
7.
Este recomandat sa se furnizeze o modalitate de contact (numar de telefon/adresa e-mail)
a pacientului pentru a putea fi informat in cazul aparitiei unor eventuale probleme privind
examinarea esantionului biologic sau obtinerea unor valori de decizie clinica;
8.
Este recomandat sa se furnizeze datele de contact ale medicului trimitator pentru a-l putea
informa fata de anumite aspecte ale rezultatelor obtinute in vederea stabilirii unui diagnostic
etiologic corect;
9.
Este important sa completati campul “Tratament cu…”, deoarece anumite medicamente pot
interfera cu examinarea unor parametri si conduce la rezultate eronate;
10.
Daca exista informatii relevante privind examinarile solicitate de dumneavoastra le puteti
indica la rubrica observatii (“Obs. …”);
11.
Bifati examinarile recomandate intr-un mod cat mai riguros;
12.
In situatia in care nu regasiti examinarea de care aveti nevoie pe listele din formularul de
cerere, completati denumirea acesteia/acestora in cadrul campului: “ Alte tipuri de examinari”;
13.
Asistentul medical care conduce etapa de recoltare va completa campul corespunzator
numelui sau si va indica metoda de recoltare pe care o va explica pacientului;
14.
Se solicita confirmarea cererii prin semnatura pacientului;
15.
Formularul de cerere insoteste esantioanele biologice la laboratorul medical in vederea
realizarii examinarilor solicitate.
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