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יום חמישי 30 ,במאי 2019

מצ"ב מחירון מעודכן ל  1ביוני 2019
שעות הפעילות של המעבדה בימים א-ה 09:00 :עד  ,19:00המעבדה סגורה בימי ששי
אנא קראו בקפידה ההנחיות למשלוח דגימות במכתבנו המצורף
טופס הפניה מעודכן ניתן יהיה להדפיס מתוך האתר:

www.pathovet.com
( לחצו  Control + Clickלפתיחה)

הזמנת איסופים:
ניתן להתקשר למעבדה בכל שעות היום לאיסוף דגימות08-935-4193 :
הזמנות הנרשמות במענה הקולי מחוץ לשעות הפעילות נקלטות בבוקר למחרת.
נא לציין תמיד :כתובת המרפאה ,שם הרופא ,מספר טלפון ושעות פתיחת המרפאה.
חשוב לציין מספר וסוג הדגימה /דגימות הנשלחות ,כדי לוודא הגעה למעבדה של כל הדגימות ,ולמנוע בכך
מצבים של חוסר התאמה בעת קבלת החומר.
איסופים בימי א עד ה ניתן להתקשר להזמנות לאותו יום עד השעה:
העיר
אורנית ,אושרת ,אריאל ,כרמיאל ,מעלות ,נהריה ,ראש העין ,שבי ציון ,שמשית
חדרה ,פרדס חנה
בית שמש
אשדוד ,אשקלון ,באר-שבע ,גדרה ,הקריות ,ירושלים ,חיפה ,מודיעין ,מזכרת בתיה ,נתניה ,צומת
כנות ,שוהם
טבעון ,רמת ישי
בית ברל ,הוד השרון ,הרצליה ,כפר סבא ,פתח תקוה ,רעננה
גוש דן ,ראשל"ץ ,רחובות

עד שעה
10:00
10:30
11:00
12:00
13:00
14:00
14:30

הזמנות לאחר שעות אלו יירשמו למחרת.
איסופים בערבי חג בגוש דן והמרכז בלבד יתקבלו עד השעה  11:00ויאספו עוד באותו יום.
המעבדה תחייב *תוספת תשלום  ₪ 50עבור משלוחים מאזורים מרוחקים:
עכו ,כוכב יאיר ,כרם מהרל ,אורנית ,אריאל ,מגל ,מגידו ,רמת ישי ,נהריה ,אלונים ,גן ישאיה ,יוקנעם ,קיבוץ ברקאי,
ראש העין ,מושב ינוב ,שבי ציון קיבוץ כברי ,שדה יעקוב ,עפולה ,טבריה ,שדמות דבורה ,צפת ,מזרע ,אלפי מנשה
,קריית שמונה ,מעלות ,אפיקים ,כפר תבור ,גן-נר ,כרמיאל ,רמות מנשה ,נצרת עילית ,נצרת ,שמשית ,קיבוץ עין
דור ,קיבוץ גבת ,שדה נחום ,קיבוץ עין החורש ,מושב ציפורי ,כפר ורדים
* וטרינר השולח יותר מבדיקה אחת לא יחויב בתוספת תשלום מאזורים אלו.
וטרינר או לקוח המבקש לקבל בדיקה חזרה או להעביר בדיקה לכתובת אחרת יחויב בעלויות המשלוח.
במידה וסגרתם המרפאה לפני הגעת שליח אשר הוזמן ,אנא הקפידו לתאם אתנו מיקום הבדיקה לאיסוף
וטרינרים שאינם משאירים בדיקה או מבטלים בדיקה לאחר האיסוף יחויבו בתוספת המשלוח .
אנא התקשרו אלינו במידה ויש צורך בהבהרה.
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בדיקות חירום (:)STAT
במקרה של בדיקת חרום ,יש לדאוג לתאום והגעת הבדיקה למעבדה באופן עצמאי על ידי הלקוח הבדיקה תתבצע
מידית עם הגעתה למעבדה
מחיר :עלות הבדיקה בתוספת . ₪ 100
בדיקות חירום המגיעות למעבדה לפני השעה 15:00בימי א-ה לא יחויבו בתוספת זו

הכנת הבדיקות למשלוח:
נא להתקשר למעבדה רק לאחר הכנת הבדיקה ואריזתה למשלוח.
.
למען בטחון אישי של אנשי מרפאתכם ומעבדתנו ,אין לשלוח דגימות במזרקים.
אנא הקפידו לסמן תאריך ,שם מרפאה ורופא מפנה בראש הטופס הנשלח .כמו כן ,דגימות הנשלחות (מבחנות
,כוסיות שתן/נוזלים ,כוסיות פורמלין) חייבות להיות מסומנות בשם לקוח והמרפאה  ,ומצורפות לטופס ההפניה
המסומן בהתאם.
לא נוכל להדגיש מספיק את החשיבות במתן היסטוריה ,סימנים קליניים ותאור המקרים בציטולוגיה
והיסטולוגיה .ככל שנקבל יותר נתונים ,כך יוכל הדו"ח למלא ציפיותיכם.
ניתן לשלוח צילום לכתובתנו pathovet@bezeqint.net :או לטלפון הנייד .054-7999-516
חוסר נתונים אלו או כתיבה לא מובנת עלולים לגרום לעיכוב באיבוד הדגימה ומתן התוצאות.
תשלום הבדיקות הנשלחות להיסטולוגיה וגם לציטולוגיה מחויבים בנפרד:
נא לצרף המחאות  /תשלומים נפרדים ,עבור :ד"ר אנה מריה ענוג ,וד"ר יגאל ענוג

 .1הנחיות למשלוח בדיקות להיסטולוגיה:
דגימות להיסטולוגיה חייבות להימצא במכלים מיועדים לפורמלין מותאמים לגודלם ביחס פורמלין מתאים.
אנא ודאו כי מכלי הפורמלין סגורים היטב ומופרדים מהניירת המצורפת אליהם בשקיות האיסוף המיועדות לכך.
נא לא להשתמש בקופסאות פלסטיק של מזון ,קופסאות חומוס או גבינה ,בבקבוקים מזכוכית ,או מכלים עם צוואר
בקבוק קטן .המעבדה החותכת מסרבת לקבל דגימות במכלים שאינם מיועדים לדגימות פורמלין .דגימות הנשלחות
במכלים לא תקינים יחויבו בתוספת החלפת המכלים.
ניתן לפנות לחברת ביוליין גב' שלומית ארביב  054-4656574 ,09-7418882או לחברת וטמרקט 03-9393000
לרכישת מכלים מתאימים לדגימות פורמלין בגדלים שונים
אין להשתמש במבחנות אפנדורף למשלוח דגימות להיסטולוגיה שכן אין בהן אפשרות לדילול מתאים ושמירת איכות
הדגימה בספק ,וישנה הסכנה לאבדן הדגימה הקטנה .במידה ואין ברירה ,אנא הקפידו להכניס מבחנות אלו לתוך
כוסית שתן סגורה לצרכי משלוח .
דגימות להיסטולוגיה חייבות לפחות  24שעות השרייה בפורמלין לפני עיבוד והכנת הבלוק במעבדה החותכת .
תוצאות הבדיקות להיסטולוגיה בדרך כלל  310-ימי עבודה ,מזמן הגעה למעבדה
דגימות אשר מעורב בהן עצם ,עלולות להתעכב כשלושה ימים נוספים לצורך דקלסיפיקציה.
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מתן אישור מס' משטחים להיסטולוגיה:
על פי רוב ,מספיק משטח אחד (בלוק יחיד) למתן האבחון
במידה ונשלחה יותר מדגימה אחת וחשובה ההפרדה בתשובה ,או יש בקשה לבדיקת גבולות בדגימה גדולה ,אנא
ציינו בטופס ההפניה את מספר הבלוקים המאושרים לביצוע בנוסף לדגימה הראשונה .כמו כן ,שני גידולים בגדלים
שונים ,האחד גדול והשני קטן ,חייבים הפרדה מסיבות טכניות בתהליך ההכנה ,נא לשלוח במכלים מופרדים ורשמו
אישורכם לשני בלוקים
עלות כל בלוק נוסף  100ש"ח .
אי רישום מוקדם מעקב את ביצוע הדגימה ,אנו לא נשלח דגימות למעבדה החותכת לפני קבלת האישור.
אנא הקפידו לציין על טופס ההפניה בצד ימין את אופן התשלום (ויזה ,מזומן ,המחאות או חיוב המרפאה בסוף
החודש)

 .2הנחיות למשלוח בדיקות לציטולוגיה
א - .משטחי דם לאבחון ציטולוגיה:
 אנא שלחו עד שלושה משטחים (צבועים או לא צבועים) ,ו/או מבחנת  EDTAלהכנת משטחים אצלנו ניתן ועדיף לצרף תוצאות הספירה ממרפאתכםב - .נוזל גוף
 נא לא לשלוח נוזלים במזרקים או מבחנות סרום עם ג'ל נא לשלוח נוזלים במבחנות EDTA -לנוזלי בטן או בית חזה אנא צרפו במידת האפשר:

Cholesterol, Triglycerides, Albumin, Total protein

ג.

 -משטחים  ,FNAמגע

-

אנא שלחו  4עד  10משטחים מהדגימות
נא לסמן המשטחים במספרים בלבד  1-10ורשמו בדף המצורף לבדיקות את מספרי המשטחים ולידם
המיקום במידה ונדגמו מספר מסות או רקמות

תוצאות בדיקות הציטולוגיה בדרך כלל עד  24שעות מזמן הגעה למעבדה
נשמח לעמוד לרשותכם בכל עת,
פתו-וט
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