Pracownikowi laboratorium należy przedstawić
lekarskie lub własne zlecenie na badania.
Opłatę – za pokwitowaniem, w Euro – należy
uiścić na miejscu przy zlecaniu badania.
Faktura (na życzenie) zostanie przesłana w
późniejszym terminie. W niektórych wypadkach może zaistnieć potrzeba dokonania
dopłaty zależnej od wyników i wynikającej
z konieczności przeprowadzenia dodatkowych
testów potwierdzających (tylko za Państwa
zgodą). Dopłatę należy uiścić w Dziale Obsługi
Klienta lub przelać na konto laboratorium
(w Euro).

Institut für
Medizinische Diagnostik
Oderland

Informacje dla pacjentów

A: Am Kleistpark 1
15230 Frankfurt (Oder)
T: +49 335 55 811 06 (do 14.00, w jęz. polskim)
F: +49 335 55 811 60
E: kontakt@imd-oderland.de
W: imd-oderland.de/pl

Diagnostyka
laboratoryjna dla
pacjentów z Polski

Czynne: pon. - pt.; 8.30 - 12.00, 13.00 - 18.00

Procedura zlecenia badania
Dojazd do laboratorium

W przypadku dostarczenia próbek pobranych
samodzielnie lub przez lekarza, prosimy
o uiszczenie opłaty i pozostawienie próbek
pracownikowi laboratorium.
Odbiór wyników
Wyniki przekazywane są bezpośrednio do
lekarza zlecającego, wydawane w Dziale
Obsługi Klienta lub wysyłane Pocztą Polską.
Ze względu na przepisy o ochronie danych
osobowych, a w szczególności osobowych
danych medycznych, pracownicy Działu
Obsługi Klienta zobowiązani są do wylegitymowania osoby odbierającej wyniki.
W wypadku odbierania wyników dla innej
osoby, nawet członka rodziny, należy
przedłożyć pełnomocnictwo w tej sprawie.

Stand: Juli 2013

Uwaga
W laboratorium nie pobiera się wymazów
ginekologicznych / urologicznych. Próbki
materiału pobranego przez lekarza należy
przynieść ze sobą. Specjalnie dostosowane
do rodzaju badania wymazówki można
otrzymać w laboratorium.

W trosce o Państwa
zdrowie

Institut für
Medizinische Diagnostik
Oderland

Jak do nas trafić?
Pieszo:
Za mostem należy kierować się w okolice
sklepu Kaufland w centrum Frankfurtu
i dalej w kierunku kościoła katolickiego
Św. Krzyża, w górę ulicy Franz Mehring
Straße. Po około 150 metrach skręcamy
w lewo w ulicę Am Kleistpark. Laboratorium znajduje się w budynku po prawej
stronie ulicy (trzypiętrowy jasny blok).
Laboratorium
Instytut Diagnostyki Medycznej Oderland
(Institut für Medizinische Diagnostik Oderland, IMD) to:
- najwyższa jakość usług potwierdzona
uzyskaniem akredytacji w/g normy
ISO 15189:2007
- największe laboratorium analityki
medycznej we wschodniej Brandenburgii,
ok. 10.000 analiz dziennie
- pełny wachlarz badań z następujących
dziedzin: biochemii klinicznej, hematologii
i transfuzjologii, wirusologii, mikrobiologii
i mykologii, immunologii, alergologii,
toksykologii, chorób zakaźnych, biologii
molekularnej jak i z zakresu higieny
szpitalnej
- system walidacji, interpretacji i oceny
wyników przez lekarzy specjalistów
medycyny laboratoryjnej
- krótki czas oczekiwania na wyniki
- sieć laboratoriów partnerskich
- profesjonalna obsługa klienta –
lekarzy, szpitali, urzędów, policji
i pacjentów indywidualnych
Dalsze informacje są dostępne na
stronie internetowej:
www.imd-oderland.de/pl
Lekarzom i pacjentom z Polski oferujemy pełny zakres badań na atrakcyjnych
warunkach.

Samochodem ze Słubic (1):
Za mostem na światłach w górę, do pierwszego skrzyżowania z sygnalizacją i tam
w lewo w ulicę Franz Mehring Straße.
Po ok. 100 m ponownie w lewo na plac
parkingowy (bez opłaty). Miejsca parkingowe znajdują się także wzdłuż ulicy lub
przy budynkach. Naprzeciwko parkingu
znajdują się dwa bloki ułożone w kształcie
litery L. Po przejściu pomiędzy nimi ukazuje się jasny 3-piętrowy budynek, w którym
mieści się laboratorium.

Samochodem ze Słubic (2):
Za mostem na światłach w lewo, do skrzyżowania „przy Oderturmie” i tam w prawo.
Na kolejnym skrzyżowaniu prosto i na
rozwidleniu w prawo. Po ok. 150 m ostro
w prawo w ulicę Am Kleistpark.
Laboratorium mieści się w jasnym budynku po lewej stronie ulicy. Miejsca parkingowe przy budynku lub wzdłuż ulicy
(bez opłaty).
Zlecenie badania laboratoryjnego
Dział Obsługi Klienta (Befundmanagement) znajduje się na parterze budynku
(poziom czerwony), w korytarzu między
windą a schodami (Ärztliches Labor,
Anmeldung; 4 drzwi po prawej stronie).
Prosimy dzwonić.
W razie potrzeby zostaniecie
Państwo skontaktowami z obsługą
polskojęzyczną.

Stadtbrücke

Oder

