Zaufana diagnostyka medyczna w Twojej okolicy.

Partnerzy wspólpracujący z Diagnovum:

Masz pytania, skontaktuj się z nami:
 info@diagnovum.nl
 www.diagnovum.nl

Zaufana diagnostyka medyczna w Twojej okolicy.

ALGEMENE FOLDER | 042022

 088 007 54 50

Pobranie krwi
Możesz to zrobić blisko Twojego miejsca zamieszkania

Pobranie krwi
Możesz to zrobić blisko Twojego miejsca zamieszkania

Diagnovum* to miejsce, w którym można pobrać krew bez umówionej
wizyty. Lekarz rodzinny, poradnia przeciwzakrzepowa, lekarz
zakładowy, położna lub specjalista z twojego szpitala skieruje cię tam.
Punkt pobrań
Diagnovum dysponuje pond 150 punktami pobrań krwi rozsianymi w różnych
rejonach (Adrz, Bravis, ETZ i ZorgSaam). Więc zawsze jest jeden punkt pobrań
w Twojej okolicy. Tam znajdą Państwo nasz profesjonalny I przyjazny personel,
ktory jest zawsze do Państwa dyspozycji. Dzięki wspólpracy z różnymi
szpitalami mogą Państwo liczyć, ze wynik Państwa badania bardzo szybko
znajdzie się u Państwa lekarza oraz na portalu dla pacjętów. Na naszej stronie
diagnovum.nl można znaleźć lokalizacje oraz godziny otwarcia punktów
pobrań krwi.
Istnieje mozliwość pobrania krwi u pacjęta w domu ale tylko jeśli lekarz
rodzinny wyda takie zlecęnie, jesli tego nie zrobi a Państwo mimo
wszystko nie są w stanie przyjść do punktu pobrań, prosimy o telefoniczne
skontaktowanie sie z naszym Centrum do spraw Kontaktów z Klientem
(w języku angielskim lub holenderskim).

Poradnia przeciwzakrzepowa
Dostali Państwo skierowanie z
poradni przeciwzakrzepowej aby
skontrolować krew. Rownież w tym
celu mogą się Panstwo udać do
jednego z naszych punktów pobrań
bez wcześniejszego umawiania się
na wizytę.
“Dostałem skierowanie na badanie krwi
od mojego lekarza rodzinnego, badanie
to mogłem szybko I łatwo wykonac
udając sie do jednego z punktow pobrań
krwi należących do Diagnovum, ktory
znajduje sie blisko mojego miejsca
zamieszkania. Dzięki temu mój lekarz
rodzinny szybko otrzymał wyniki moich
badań I mogł mnie poinformować o
rezultatach.”

* Wcześniej znana jako Diagnostiek Brabant (DB)

Pobranie krwi
Ponad 150 punktow pobrań
Pobieranie krwi bez
wczesniejszego umawiania sie
na wizytę
	Pobieranie krwi na podstawie
skierowania op lekarza rodzinnego,

zakladowego, położnej, specjalisty
lub poradni przeciwzakrzepowej
	Badanie zostanie wykonane
w labolatoriach należących
do szpitala

Pobranie krwi na czczo i nie
na czczo, oraz kiedy należy
spodziewać się przyjścia osoby,
która pobierze nam krew u nas
w domu.
Jeżeli wymagane jest pobranie
krwi na czczo, oznacza to, że
ostatni poprzedzający badanie
posiłek powinien być zjedzony do
godziny 24.00 w nocy, po tym czasie
nie należy już nic jeść ani pić.
Dopuszczalne jest jedynie picie wody
lub herbaty bez cukru. Jeżeli krew
musi zostać pobrana na czczo, należy
się spodziewać , że osoba która
pobierze nam krew przyjdzie
na pobranie w godzinach pomiedzy
7.30 a 10.00 rano. W innym wypadku
jeżeli nie jest wymagane, aby krew
została pobrana na czczo, osoba
pobierająca przyjdzie w godzinach
pomiedzy 7.30 a 12.00.

Punkty pobrań w Twojej okolicy
Jesteś zainteresowany pobraniem krwi w jednym z naszych punktów?
Sprawdz stronę: www.diagnovum.nl

