Mediekos Labor, s.r.o. a IMALAB s.r.o.
se mění na Vaše laboratoře s.r.o.
Lékaři a pacienti nejen ze Zlína, ale z celého zlínského regionu
se již od poloviny 90. let setkávali s činností dvou zdravotnických
laboratoří - Mediekos Labor, s.r.o. a IMALAB s.r.o., které sídlí
ve Zlíně. Z pohledu pacientů je činnost zdravotnických laboratoří
něčím, co není mnohdy úplně viditelné, nicméně právě díky práci
laboratoří se mohou ošetřující lékaři správně rozhodnout, jak
postupovat při léčbě pacientů. V průběhu posledních pěti let
došlo ve zmiňovaných laboratořích k mnoha změnám a na jejich
základě dojde od 1. 1. 2019 k jejich fúzi a ke vzniku jednoho
komplexního laboratorního celku s názvem Vaše laboratoře s.r.o.
(www.vaselaboratore.cz).
Smyslem tohoto kroku je, aby činnost laboratoře byla dostatečně
efektivní a přitom byl možný další rozvoj při poskytování
laboratorní péče spolupracujícím lékařům. Poskytování
laboratorních služeb je v České republice na velmi vysoké úrovni
a zajištění dalšího rozvoje služeb může být dosaženo právě díky
lepší organizaci práce v rámci jednoho celku.
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Nově vzniklá komplexní laboratoř bude nabízet laboratorní
vyšetření téměř ve všech laboratorních odbornostech, počínaje
rutinní biochemií a hematologií, mikrobiologií, alergologií
a imunologií, lékařskou genetikou a patologií. Nově vzniklý celek
se bude ještě více snažit o zjednodušení komunikace se
spolupracujícími lékaři, velký důraz bude kladen na elektronický
způsob komunikace tak, aby byla do maximální možné míry
odstraněna administrativní zátěž a snížila se chybovost
při komunikaci mezi zdravotnickými zařízeními.
Pro pacienty je určitě důležitou informací, že budou
zachována všechna stávající odběrová místa
společností Mediekos Labor, s.r.o. a IMALAB s.r.o.,
a stejné zůstane také umístění jednotlivých
laboratorních provozů.
Mnozí pacienti v současné době již mají zájem o provedení
laboratorních vyšetření v tzv. „samoplátcovském režimu“.
V tomto ohledu jim nově vzniklá laboratoř nabídne možnost
konzultací ohledně vhodných laboratorních vyšetření. Podobnou
konzultační činnost laboratoř bude samozřejmě zajišťovat také
pro spolupracující lékaře.
Vaše laboratoře s.r.o. budou od roku 2019 pokračovat
v dlouholeté činnosti Mediekos Labor, s.r.o. a IMALAB s.r.o.
a budou se snažit vysoký standart při provádění laboratorních
vyšetření nejen udržet, ale zajistit i jeho další rozvoj.

