Tasulised laboripaketid ja
laboriuuringud
Meie kesklaboris on Teil võimalus tellida tasulisi laboripakette või
üksikuuringuid arsti saatekirjata. Nii ei pea Te ootama arsti vastuvõtu
järjekorras saatekirja saamiseks ja võidate aega, kui terviserike vajab
kiiret pöördumist arsti poole.
Oleme laboripakettideks kokku liitnud mitmed laborianalüüsid, et Teil
oleks lihtne ja mugav saada hinnang oma tervise kohta peamiste
näitajate alusel.
Milliseid teenuseid pakume tervise hindamisel?
• Esmaste laborianalüüside pakett aitab avastada varjatud
tervisehäireid.
Paketis olevad analüüsid (hemogramm, veresuhkur, kreatiniin, Creaktiivne valk, GGT, ALAT, kolesterool, TSH, uriinianalüüs) annavad
esmase hinnangu ainevahetuse, vereloome, maksa, neerude ja
kuseteede seisundi ning põletiku olemasolu kohta. Vastuses kajastub
laboriarsti kirjalik kommentaar.
• Esimene samm tervise hindamisel
Laborianalüüside pakett koos laboriarsti konsultatsiooniga aitab avastada
varjatud tervisehäireid ning tulemusi kommenteerib laboriarst. Paketis
sisalduvad järgmised analüüsid: hemogramm, veresuhkur, kreatiniin,
CRP, GGT, ALAT, kolesterool, HDL, LDL, triglütseriidid, TSH,
uriinianalüüs, peitveri väljaheites, D-vitamiin. Laboriarst selgitab Teile
analüüside tulemusi, häire olemust ja annab soovitusi edasiseks
tegevuseks.
Laboripakettide tellimine ja lisainfo kliendihaldur Vilve Ainsonilt:

• e-post klienditugi [at] itk.ee või vilve.ainson [at] itk.ee
• tel 5400 5849.
Vastame Teie kõnedele E–R kell 8.00–16.30. Pärast tööpäeva lõppu
helistanutele helistame tagasi järgmise tööpäeva hommikul.
Lisaks on Teil võimalus tellida tasulisi üksikuuringuid ja
komplekteeritud diagnostilisi uuringuid arsti saatekirjata. Enne
vajalike uuringute tellimist soovitame konsulteerida meie laboriarstiga.

Proovide andmine
Vajalikke proove saate anda nii Ravi tn, Magdaleena kui Tõnismäe
proovivõtu kabinettides eelnevalt aega broneerimata.
Üksikuuringu(te) ja komplekteeritud diagnostiliste uuringute eest
tasumine toimub haiglas kas sularahas või kaardimaksega,
patsiendiportaalis iPatsient või äärmisel vajadusel anname arve kaasa.
Pangaülekandega arve tasumisel palume selgitusse märkida arve
number ning patsiendi nimi. Maksetähtaja ületamisel saadame
patsiendile meeldetuletuse ning makse mittelaekumisel 30 päeva jooksul
pärast maksetähtaja möödumist edastatakse arve menetlemiseks
inkassofirmale.

Laboriuuringu(te) tulemused
Uuringutulemus(ed) on valmis uuringu(te) tellimise infolehel märgitud
ajaks, arvates proovi andmisest (täpsustage prooviandmise asukohas).
• Uuringutulemus(ed) on kättesaadav(ad) pärast kogu tellimuse täitmist
Tervise Infosüsteemis (TIS, kõnekeeles digilugu)
• Paberkandjal vastuse saamiseks pöörduge Teile lähimasse – Ravi
tn, Magdaleena või Tõnismäe üksuse proovivõtukabineti
registreerimislauda.
Vajadusel saate tellida tasulise laboriarsti konsultatsiooni.

