Ценоразпис имунохематологични изследвания по договори
Приложение 1
Ценоразпис
1. За разходите по доставка на единица /сак/ с кръвен продукт - 5,00 лв.
Това включва задължителните дейности и логистиска по подсигуряване на кръвните съставки:
- Проверка и приемане от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на документа чрез който ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ заявявa
необходимите му кръвни съставки
- Представяне от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на заявените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ количества кръвни съставки
пред НЦТХ
- Доставка на кръвните съставки от НЦТХ на територията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
- Регистриране и издаване на кръвните съставки на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ чрез
информационната система на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
- Съхраняване на кр. съставки от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
-Упражняване на трансфузионен надзор
2. За имунохематологични изследвания
1.ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КРЪВНИ ГРУПИ
1.1 Определяне на кръвна група на пациент по АВО- и Резус системите по
„кръстосан метод”с тест-реагенти и тест-еритроцити /на плочка/
1.2 Определяне на кръвна група на новородено по АВО- и Резус системите и
Директен антиглобулинов тест /ДАГТ/ с гел-карта и с тест-реагенти
2.ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЕРИТРОЦИТНИ АНТИГЕНИ
2 1 Определяне на антигените С, с, Е, е от Резус системата и Кеll /на пациенти
и на донорска кръв/- с течни реагенти или с гел-техника
2 2 Изследване на еритроцитни антигени извън системите АВО, Резус и Кеll
/на пациенти и на донорска кръв/ с течни реагенти или с гел-техника
3. ИЗСЛЕДВАНЕ ЗА АНТИЕРИТРОЦИТНИ АНТИТЕЛА
3.Търсене на антиеритроцитни антитела /пълен скрининг за наличие на
антиеритроцитни антитела в авто- и алосистемите/ с гел-техника – по методите:
3 1 Директен антиглобулинов тест с полиспецифичен антиглобулинов серум
/Директен Кумбс-ДК/ с гел-техника
3 2 Индиректен антиглобулинов тест с полиспецифичен антиглобулинов серум
/Индиректен Кумбс-ИК/ с гел-техника
3.3 Eнзимен тест ЕТ /в авто- и алосистемата/ с гел-техника
4. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КАЧЕСТВЕНИТЕ И КОЛИЧЕСТВЕНИ И
ХАРАКТЕРИСТИКИ НА АНТИЕРИТРОЦИТНИТЕ АНТИТЕЛА
4.1.Директен антиглобулинов тест с моноспецифичен антиглобулинов серум
/Диференциран директен Кумбс-ДДК/ с гел-техника
4.2. Определяне на специфичността на антиеритроцитни антитела по
индиректен антиглобулинов тест с гел-техника /специфичност по ИАГТ или
Индиректен Кумбс/
4.3. Определяне на специфичността на антиеритроцитни антитела по ензимен
тест с гел-техника /специфичност по ЕТ/
4.4. Определяне на титъра на антиеритроцитни антитела по индиректен
антиглобулинов тест с гел-техника /титър по ИАГТ или Индиректен Кумбс/
4.5. Определяне на титъра на антиеритроцитни антитела по ензимен тест с гелтехника техника /титър по ЕТ/
4.6. Определяне на титъра на имунните анти- А и анти-В с гел-техника /на
бременни/
5. Претрансфузионни тестове за „ин витро съвместимост” с гел-техника
Венепункция

20 лв.
22лв.

30 лв. /или по 6 лв за един
антиген/
по 6 лв. за антиген
общо - 65 лв.
15 лв.
30 лв .
20 лв.

25 лв.
30 лв.
25 лв.
30 лв.
25 лв.
30 лв.
24 лв.
5лв.

За извършване на изследванията по спешност, посочената цена се заплаща с 50% увеличение.

Изготвил: д-р Р. Кулинска
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