Laboratorní služby pro ambulantní lékaře Hradce Králové a okolí.
(Tisková zpráva o společné nabídce laboratoří Axis-CZ s.r.o. a MeDiLa spol. s r.o.)
Zdravotnické laboratoře Axis –CZ a MeDiLa, které působí v Hradci Králové více jak 20 let, se
dohodly na společném postupu při poskytování služeb laboratorní medicíny v Hradci Králové a
okolí (dostupnost pro svoz do 30 minut).
Záměrem obou společností je vybudovat silné regionální centrum laboratorních služeb pro
ambulantní lékaře a vytvořit subjekt, který nabídne komplexní spektrum vyšetření a zároveň využije
výhod regionálního poskytovatele.
Od 17. 3. je sjednocena nabídka vyšetření. Jednotná žádanka obsahuje kompletní škálu stanovení ze
všech odborností (biochemie, hematologie, mikrobiologie a molekulární biologie). Požadující lékař
vyplňuje pouze jedenkrát identifikační údaje a na oboustranné žádance zadává, co požaduje.
Transport biologického materiálu bude zajišťován v rámci regionu koordinovanými svozy obou
laboratoří tak, aby byly dodrženy nejpřísnější požadavky na kvalitu preanalytické fáze. Garance
neovlivnění výsledků transportem je hlavním argumentem, proč chceme rozvíjet regionální
uspořádání laboratorních služeb.
Společnosti se rozhodly budovat společnou databázi výsledků, která je podmínkou zprovoznění
dalších doplňkových služeb.
Umožní od 2. pololetí letošního roku předávat žadatelům jeden kompletní výsledkový list včetně
možnosti sledovat výsledky v čase (kumulativní nález). Umožní také nabídnout systém elektronických
žádanek a elektronických výsledků .
Společná databáze je podmínkou dalšího zlepšování medicínské validace a interpretace předávaných
výsledků laboratoří. Validační proces, který má možnost vzít v úvahu všechna provedená stanovení a
jejich korelace zvyšuje pravděpodobnost záchytu podezřelých výsledků a umožňuje přesnější
interpretaci a možnost varovných upozornění klinikům.
„Ekonomický tlak a praktiky konkurence nás přinutily spolupracovat. Chceme vybudovat takový servis
pro kliniky v regionu, který předčí kvalitou jiné alternativy. Kvalita ve spojení s tím, že tu působíme 20
let a naši lékaři nejsou pro nás anonymní „klienti“ jsou hodnoty, na kterých budeme dále stavět.“
- říkájí Zdeněk Jirsa a Simona Karmazínová za obě laboratoře.
Hradec Králové 7.4.2014

