Szczeg6fowy zakres wst�pnych badan laboratoryjnych bez skierowania:
1. Morfologia krwi
2. OB
3. Glukoza
4.Cholesterol
5. LDL
6. HDL
7. Tr6jglicerydy
8. Kwas moczowy
9. Kreatynina

10. Mocznik
11. S6d
12. Potas
13. ASPAT
14. ALAT
15. ALP
16. TSH
17. CK (kinaza kreatynowa)
18. Zelazo

19.CRP
20. Wapn
21. Badanie og6Ine moczu
22. Witamina D3 25(OH)
23. Witamina B12
24.CA 125
25. PSA wolne i cafkowite
26. HbA1c

DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA
Badania realizowane zgodnie ze wskazaniami medycznymi na podstawie skierowania od lekarza Swiadczeniodawcy w laboratoriach
medycznych wskazanych przez Biuro Obslugi Pacjenta za posrednictwem infolinii medycznej pod numerem 22 100 61 60.

czas protrombinowy (PT),
fibrynogen (FIBR), D-Dimmery
morfologia krwi zrozniwaniem granulocytow,
morfologia krwi bez rozmazu,
hematokryt, Homocysteina
odczyn opadania krwinek czerwonych (OB),
leukocyty,
plytki krwi,
albuminy,
ALA kwas aminolewulinowy,
aminotransferaza alaninowa (ALT),
aminotransferaza asparaginianowa (AST),
amylaza,
apolipoproterina A1,
bialko calkowite,
bialko C-reaktywne (CRP),
bilirubina posrednia,
bilirubina calkowita,
ceriloplazmina,
chlorki (Cl),
cholesterol calkowity,
cholesterol HDL,
cholesterol LDL,
czynnik reumatoidalny (RF),
dyhydrogenaza mleczanowa (LOH),
esteraza acetylocholinowa,
fosfataza alkaiczna (AP),
fosfataza kwasna calkowita,
fosfataza sterczowa,
fosforany, fosfor,
lipaza,
magnez calkowity (Mg),
miedz (Cu),
gammagi utamylotranspeptydaza (GGTP),
glukoza,
ki naza fosfokreatynowa,

Zalqcznik 1
do umowy

kreatynina,
kwas moczowy,
kwas foliowy,
lipidogram,
mocznik,
potas (K),
proteinogram,
seromukoid,
sod (Na),
test obciqzenia glukozq,
triglicerydy,
wapn calkowity (Ca),
witamina B12,
zelazo - calkowita zdolnosc wiqzania (TIBC),
zelazo (Fe),
antygen swoisty dla stercza - PSA calkowite,
ferrytyna,
transferryna,
BUN - azot mocznikowy,
hemoglobina glikowana (HbA1C),
hormon tyreotropowy (TSH),
tyreglobulina,
troponina,
prolaktyna (PRL),
prolaktyna (PRL) po metoclopramidzie,
testosteron,
trijdotyronina calkowita (TT3),
trijdotyronina wolna (fT3),
tyroksyna calkowita (TT4),
tyroksyna wolna (fT4),
antygen HBs,
antystreptolizyna O (ASO),
odczyn Waalera-Rosego,
przeciwciala przeciw HBs,
AFP,
antygen CA 125 (CA 125),
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antygen CA 15-3 (CA 15-3),
antygen CA 19-9 (CA 19-9),
antygen karcyno-emrionalny (CEA),
amylaza w moczu,
badanie ogolne moczu (profil),
bialko w moczu,
glukoza w moczu,
kreatynina w moczu,
wapn w moczu,
fosforany w moczu - wydalanie dobowe,
bilirubina w moczu,
magnez w moczu,
sod w moczu,
potas w moczu,
ciala ketonowe w moczu,
glukoza w moczu - wydalanie dobowe,
kwas moczowy - wydalanie dobowe,
magnez w moczu - wydalanie dobowe,
potas w moczu - wydalanie dobowe,
sod w moczu - wydalanie dobowe,
wapn w moczu - wydalanie dobowe,
Hbc- p/c przeciw Hbc lgM (WZW typu B),
Hbc- p/c przeciw Hbc total (WZW typu B),
Hbe- antygen Hbe (WZW typu B),
Hbe- p/c przeciw Hbe (WZW typu B),
Hbs- p/c przeciw Hbs (WZW typu B),
Hbs- p/c przeciw Hbs (WZW typu B),
helicobacter pylori- p/c lgG,
hemoglobina glikowana (HbA1c),
immunoglobulina lg (calk.) w surowicy,
immunoglobulina lg A w surowicy,
immunoglobulina lg G w surowicy,
immunoglobulina lg M w surowicy,
kal- badanie ogolne i ocena resztek
pokarmowych,
kal - wykrywania krwi utajonej,
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