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Telefony kontaktowe
rejestracja

77 45 20 326

sekretariat+FAX

77 45 20 329

sekretariat, kierownik

77 45 20 390

badania pilne, dyżur całodobowy

77 45 20 399

e-mail: laboratorium@wcm.opole.pl (mailto:laboratorium@wcm.opole.pl)

Personel
Kierownik Zakładu:
mgr farmacji Renata Wabińska

Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej należy do grupy największych laboratoriów w Polsce. Gwarantuje
szeroki proﬁl badań, które wykonywane są przy wykorzystaniu nowoczesnej aparatury w pracowniach
diagnostycznych przez personel o wysokich kwaliﬁkacjach zawodowych.
Zakład jest wpisany do ewidencji laboratoriów przez Krajowa Izbę Diagnostów pod numerem 0190.
Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej zapewnia całodobowo potrzeby diagnostyczne poszczególnych
oddziałów Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu. Świadczy również usługi laboratoryjne dla
innych szpitali województwa opolskiego, przychodni, gabinetów prywatnych i na życzenie pacjenta.

Każdy pacjent może zwrócić się o pomoc lub konsultację.
Laboratorium czynne dla pacjentów od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 19:00, w
soboty od 8:00 do 12:00.
Wydawanie wyników codziennie w godzinach od 6:00 do 20:00.

Pracownie
hematologii i hemostazy
biochemii klinicznej
analityki ogólnej
immunochemii

Zakres wykonywanych badań
biochemia kliniczna
hematologia podstawowa, konsultacyjna ocena rozmazu krwi obwodowej, ocena szpiku
kostnego
koagulologia
diagnostyka chorób serca
diagnostyka cukrzycy
diagnostyka chorób tarczycy
diagnostyka anemii
diagnostyka gammapatii
diagnostyka tromboﬁlii
autoimmunologia (choroby z autoagresji - toczeń, choroby jelit, wątroby, naczyń)
alergologia (panele dla dorosłych oraz pediatryczne)
immunoglobuliny, czynniki dopełniacza
hormony i metabolity
markery nowotworowe

Posiadamy akredytacje do prowadzenia staży specjalizacyjnych dla
diagnostów w zakresie:
badania szpiku kostnego
układu krzepnięcia i ﬁbrynolizy
technik elektroforetycznych z uwzględnieniem diagnostyki gammapatii
markerów białkowych
badań w laboratorium o proﬁlu ogólnym
Prowadzimy szkolenia dla lekarzy.
Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej uczestniczy w programach kontroli jakości wyników badań
krajowych oraz międzynarodowych.

Jakość wszystkich badań laboratoryjnych objętych kontrolą potwierdzona jest
certyﬁkatem:
QCS w zakresie biochemii klinicznej
Centralny Ośrodek Badan Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej w Łodzi w zakresie biochemii
klinicznej
Kontrola Jakości RIQAS - mocze testy paskowe
Labquality Helsiki w zakresie biochemii, hematologii, hemostazy, immunochemii,

parametrów krytycznych, analityki ogólnej
SNCSIQAS e-CHEH - hematologia
Quality Assessment of Euroimmun - autoimmunologia

Lokalizacja
Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej znajduje się na wysokim parterze w budynku B

Galeria
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