PROTOCOLO
ANÁLISES de sangue – Recolha no domicílio
Os associados do SINAPSA e familiares directos (cônjuges, ascendentes e
descendentes em 1.º grau), mediante a apresentação do respectivo cartão de
associado, usufruem, em boas condições de preço e qualidade, dos serviços
prestados pela DOMLAB, na área geográfica em que esta actua.
A DOMLAB cumpre os seguintes parâmetros:
a) Efectua a colheita de sangue biológico, ao domicílio, sendo a deslocação dos
técnicos completamente gratuita, pelo que o utente (associados e familiares directos) só pagará as taxas referentes às análises
requisitadas, de acordo com o Sistema de Saúde que possui, pagamento esse que deverá ser efectuado no acto da colheita ao
domicílio;
b) As colheitas são efectuadas por técnicos credenciados, licenciados em Análises Clínicas e Microbiologia;
c) A execução das análises é efectuada no Laboratório São Lázaro, com sede na Rua 25 de Abril, 430-r/c – BRAGA;
d) O transporte das amostras é efectuado segundo as normas de Boas Práticas exigidas, assegurando toda a qualidade da fase pré-analítica;
e) O Laboratório tem convenção com as seguintes entidades:
ARS (Serviço Nacional de Saúde ), ADSE, ADME, PSP, GNR, SAMS (Norte), SAMS Quadros, SMS, SIBS, CGD, MEDIS, MULTICARE,
ADVANCECAR, ALLIANZ, SAÚDE Prime.
A deslocação do técnico ao domicílio é gratuita nas seguintes áreas geográficas:
CIDADE DO PORTO
VILA NOVA DE GAIA – freguesias de: Afurada, Canidelo, Santa Marinha, Mafamude e Oliveira do Douro;
MAIA – freguesias de: Águas Santas, Pedrouços, Gueifães, Maia e Moreira;
MATOSINHOS – freguesias de : Matosinhos, Senhora da Hora, Leça da Palmeira, Leça do Balio, S. Mamede de Infesta e Custóias;
GONDOMAR – freguesias de: Rio Tinto, Baguim do Monte e Fânzeres;
VALONGO – freguesias de Valongo e Ermesinde
MARCAÇÕES:
telem. 916631447
E-mail. dom.lab.2@gmail.com
COLHEITA NAS INSTALAÇÕES DO LABORATÓRIO, em BRAGA
Os associados do SINAPSA e seus familiares directos (cônjuges, ascendentes e descendentes em 1.º grau ) que residem em BRAGA, têm
a possibilidade de efectuar a colheita nas instalações do Laboratório em:
Rua 25 de Abril, 439 - r/c - 4710-913 - BRAGA - Telf. 253 609 030
Avenida da Liberdade, 370 - r/c - 4710-250 - BRAGA - Telef. 253 609 030
Largo de Maximinos, 72 - 1º esq - 4700-232 - BRAGA - Telef. 253 265 503

20%

Desconto
Taxas Moderadoras
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