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 3רסה ג – 1/1/2016בתוקף מתאריך  
 

ספר זה הינו תוצר של מאמץ משותף של אגף המעבדות והוא נועד לסייע לצוותים הרפואיים בבית החולים בשליחת דגימות 

   -לאגף המעבדות. מהדורה זו, הותאמה לעמידה בדרישות תקני אקרדיטציה לבתי חולים של ה 

Joint Commission International  וכוללת הגדרת בדיקות דחופות וזמני הסבב לביצוען 5מהדורה ,(AOP 5.4 ME1.) 

 

 בספר תמצאו:

 מידע על מגוון הבדיקות שניתן לשלוח בבית החולים.   .1

 מידע הנדרש לצורך שליחת דגימות באיכות גבוהה למעבדות. .2

 מידע לגבי זמני פעילות המעבדות וזמני סבב לקבלת תשובות. .3

 בברכה

 דר' מענית שפירא

 מנהלת אגף מעבדות

 

 http://hy.health.gov.il/maagal: בכתובת באינטראנט זה בספר לצפות ניתן
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 דבר מנהל המרכז הרפואי

 ,נכבדים ומשתמשים יקרים קוראים

הרפואי הלל יפה, בכלל פונים לטיפול במרכז ל לבצע ניתן אותן המעבדה בדיקות מכלול של רשמי מסמך מהווה המעבדה בדיקות ספר

 זה מטופלים מאושפזים ובמסגרת אמבולטורית .

ובנית תמונה שלמה ולא כתחליף לבדיקה  המטופלים אחרי ומעקב טיפול ,באבחון הרפואי לצוות לסייע המעבדה בדיקות מטרת

השונות בבית החולים  המעבדותות ומנהלי מנהלביומו.  יום מדי גדל והוא מאוד רחב הבדיקות מגווןהקלינית ולבדיקות נוספות. 

 .לנדרש בהתאם הבדיקות מגוון את ולהרחיב לשפר ומנסים אחריותם בתחום חדשותה ובטכנולוגיות בבדיקות רציף באופן מתעדכנים

 על הקפדה .המעבדות אל הדגימות של והשינוע הלקיחה תנאי את והסיעודי הרפואי הצוות לידיעת להביאהינה  הספר מטרת

 ההנחיות פי על ותהבדיק לקיחת ובאיכות גבוהה. מדויקות, אמינות לתוצאות הבסיס היא הבדיקות בספר המפורטות ההנחיות

 .ומשאבים יקר זמןלשווא  מבזבזותו בחולה הפוגעות חוזרות בדיקות בביצוע הצורך את מפחיתה והדרישות

 קלינית שאלהב ברקעמלווה  תהייהלבצע,  מבקשים אותה ת מעבדהבדיק כייש לשים דגש,  ,הבדיקות במשלוח מושכל שימושלצורך 

 אחוזי קיימיםמעבדה, המבוצעות במכשירים המתקדמים ביותר, ה בבדיקות גם כי לציין, .באמצעותה תשובה לקבל הרופא רוצה עליה

 לפגיעה להוביל יכולה ,השגיאה בתחום נמצאת ותשובתהקליני מושכל,  לצורך שלאבאופן אקראי  שנשלחה בדיקה .מובנים שגיאה

 .גבוהה ועלותן המטופל את מסכנות שלעיתים ומיותרות נוספות בדיקות ביצועלגרור אף לו בהליך הטיפול

 

 בברכה ובתודה על שיתוף הפעולה

 

 ד"ר מיקי דודקביץ

 מנהל המרכז הרפואי )בפועל(
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 1.2016בתוקף מ  3מהדורה 

 

 הקדמה

 תהליך העבודה במעבדות מורכב משלשה שלבים:

מההחלטה לשלוח בדיקה מסוימת, זיהוי החולה, אופן לקיחת הדגימה ואחסונה, משלוח הדגימה  – אנליטי-השלב הטרום .1

אחוז מהמקרים  70-למעבדה, קבלה במעבדה, סימון והכנה לבדיקה. שלב זה אורך זמן רב והוא מאוד מועד לטעויות. ב

 אנליטי.-הטרוםבהם מתקבלת מהמעבדה תשובה שגויה, מקור השגיאה הוא בשלב 

חשוב לזכור כי השלב הטרום אנליטי הוא זה שמכתיב את שני השלבים הנותרים. כפועל יוצא יש להקפיד במיוחד על 

 משלוח הדגימות באופן סדור כך שתוצאות הבדיקה יהיו אמינות ומדויקות. 

 תוצאות של משלוח דגימה שנלקחה בצורה פגומה עלול להביא ל :

 והטעות במשלוח גלויה לאנשי המעבדה והם יכולים למנוע את הביצוע. פסילה כזאת מחייבת  במידה - הבדיקה פסילת

משלוח דגימה חוזר,והדבר פוגע בחולים ומבזבז זמן יקר לצורך אבחון לצוות הרפואי ולצוות המעבדות, וכן משאבים של 

 בית החולים. 

 בה לא נכונה העלולה לפגוע במטופל עקב מתן במקרים בהם הטעות אינה גלויה, המעבדה תיתן תשו - שגויה תוצאה

 טיפול רפואי שגוי המבוסס על התוצאות.

זהו השלב שבו מתבצעת הבדיקה במעבדה, לרוב על גבי מאבחנים אוטומטיים. שלב זה הוא המבוקר  – השלב האנליטי .2

ות המתקבלות ביותר. במעבדות מבצעים בקרה יומית וכן בקרות חיצוניות תקופתיות על מנת להבטיח שהתוצא

 מהמאבחנים הן מדויקות והדירות.
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השלב מקבלת התשובה ועד הגעתה אל הצוות המטפל. שלב זה מתווך על ידי מערכת מחשב  – אנליטי-השלב הבתר .3

באגף המעבדות ומחובר על ידי ממשק וירטואלי )תווך( למערכת הנמר ולגיליון המטופל הממוחשב. כשלים בשלב זה 

 שוב.נובעים לרוב מבעיות מח

 

 בברכה,

 צוות מנהלות ועובדי המעבדה

  יפה -מרכז רפואי הלל 
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 דגשים בעת לקיחת דמים

 

בעת לקיחת דמים למטופל חשוב לקחת את הבדיקות לפי סדר קבוע המפורט למטה. לקיחה בסדר אחר עלולה לפגוע 

  בטיב הדגימה.

 תרביות דם .1

 פקק כחול–מבחנת ציטראט לבדיקות קרישה  .2

 פקק צהוב –מבחנה לסרום  .3

 פקק ירוק –מבחנת הפרין לפלסמה  .4

 פקק סגול – EDTAמבחנת ספירה עם  .5

 פקק אפור –מבחנות סודיום פלואוריד לבדיקת לקטאט  .6

 מבחנות אחרות .7
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 נקודות נוספות שיש להתייחס אליהן ולפעול לפיהן:

 ואקום שמתפוגג במהלך הזמן.לפני לקיחת הדם יש לוודא כי המבחנות עדיין בתוקף. במבחנות חומרים פעילים וכן  .1

פעמים. הערבוב חשוב כי בכל המבחנות ישנם  6-7לאחר שהמבחנה מלאה יש לערבב אותה בעדינות על ידי הפיכתה  .2

 .אין לנער את המבחנהחומרים פעילים החייבים לבוא במגע עם הדם לצורך פעילותם. 

לגובה החץ המסומן על המבחנה     . בסיום הלקיחה בעת לקיחת דם לתפקודי קרישה יש להקפיד ולמלא את המבחנה עד  .3

 פעמים על ידי היפוך המבחנה. 6יש לערבב את הדגימה 

דקות לפני שינועה במערכת הפנאומטית, זאת על מנת  10-בעת לקיחת דם לבדיקות כימיה רצוי להשהות את המבחנה כ .4

 למנוע המוליזה.

 , כשהטופס מצורף בכיס הנפרד. BIOHAZARDיש להקפיד לשלוח נוזל חוט שדרה וגזים בדם בשקיות  .5

אין לשלוח נוזל חוט שדרה, תרביות דם וצואה במערכת הפנאומטית. הדגימות המעוברות במערכת הפנאומטית חייבות  .6

 להיות סגורות באופן הרמטי.

עם סימון , יישלחו במיכלים BIOHAZARDיסומנו במדבקות דגימות מחולים חשודים או ידועים כנושאי מחלות מדבקות  .7

BIOHAZARD  ויוכנסו לשקיתBIOHAZARD. 

טפסים( חתום  ←דגימות הנשלחות למעבדות חוץ ומופיעות בספר בדיקות המעבדה יישלחו עם טופס מיוחד )באינטראנט  .8

 ע"י רופא בכיר.
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 דגשים בעת לקיחת שתנים

 

 מרוכז.בביצוע בדיקת שתן לכללית יש לשלוח שתן ראשון של הבוקר, כיוון שהוא יותר  .1

 בביצוע בדיקת שתן לתרבית יש להקפיד על חיטוי האזור ולקחת מזרם אמצעי. .2

 

 דגשים בעת לקיחת דגימות למעבדה מיקרוביולוגית

כאשר המעבדה סגורה יש לאחסן דגימות על פי המפורט בספר הבדיקות )בעמודת תנאי אחסון(. כמו כן, יש להקפיד על השלב 

 ציפיות לבדיקות השונות )בעמודת הערות(.אנליטי על פי ההנחיות הספ-הטרום

 להלן מספר דוגמאות להנחיות ספציפיות בעת שליחת דגימות למעבדה המיקרוביולוגית:

 אין לשלוח בדיקת צואה לטפילים ביום בימי ו' וערבי חג.  .1

 אין לשלוח בדיקת צואה לתרבית אמבות בימי חמישי. .2

 ובחתימת רופא בכיר. וזלית בלבדנצואה לבדיקת קלוסטרידיום טוקסין צריכה להיות  .3

 שליחת דגימות בימים לא מתאימים או בתנאים לא מתאימים יגרמו  לפסילה של הדגימה וחבל.

יש ליידע את המעבדה על שליחת הבדיקה על מנת להבטיח טיפול מיידי בדגימה  RSVבמקרים של שליחת דגימה לבדיקת 

 וקבלת תשובה מהירה.

 משלוח בדיקות חוץ 
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 . )לאזור המרכז( 'ג )לאזור הצפון( 'דוצאות בימים א', הסעות י

 09:30להסעה ביום א' יש להעביר דגימות עד יום א' בשעה 

 16:00להסעה ביום ג' יש להעביר דגימות עד יום ב' בשעה 

 16:00להסעה ביום ד' יש להעביר דגימות עד יום ג' בשעה 

הכנת הדגימות למשלוח תבוצע  4366 –לנסיעות דחופות יש לקבל אישור הנהלה וליצור קשר ישיר עם מחלקת תחבורה 

 במעבדה בלבד לצורך רישום ומעקב.
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 (AOP 5, ME2) ודף קשרנושאי תפקידים, שעות פעילות 

 שעות פעילות שם המנהלת פקס טלפון שם המעבדה

 04-6304351 בנק דם

04-6304462 

 24/7 ד"ר ארבוב לאה 04-6304772

 8.00-16.00 'ה-'ימים א ד"ר שפירא מענית 04-6304772 04-6304344 המטולוגית

 8.00-13.00' ויום 

בשעות התורנות יבוצעו הבדיקות ס.דם 

 וקרישה במעבדה דחופה

משולבת 

)ביוכימית 

 דחופה(

04-6304341 

04-6304343 

04-6304350 

 24/7 טל יאנהגב'  04-6304772

 04-6304365 מיקרוביולוגית

04-6304574 

 

 8.00-16.00 'ה-'ימים א ד"ר פרימן שרית 04-6188371

 8.00-13.00' ויום 

מעבר לשעות הפעילות במקרים דחופים 

כאשר המעבדה סגורה יש  מוזעק כונן.

לאחסן במקרר במחלקה, אלא אם מצוין 

 אחרת בעמודת תנאי אחסון.
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 04-6304634 פתולוגית

04-6304376 

מנהל המכון פרופ'  04-6304630

 גרויסמן גבריאל

 מרכזת תחום

 גב' יונס פנאן

 8.00-16.00' ה-'ימים א

 8.00-13.00' ימי ו

אחראית רכש 

שרד ומ

 מעבדות

 8.00-15.00 'ה-'ימים א גב' סקלר מרינה 04-6304772 04-6304773
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 .(AOP 5.4 ME1) טבלת זמני סבב לבדיקות דחופות.

משך הזמן מקבלת  סוג הדגימה שם הבדיקה בעברית שם הבדיקה באנגלית 
הדגימה ועד הוצאת 

תשובה לבדיקות 
 דחופות

 מעבדה מבצעת

Complete Blood Count (CBC) ספירת  -המטולוגית  חצי שעה דם ספירת דם מלאה
 דם

PT – Prothrombin Time     קרישת  -המטולוגית  שעה דם
 דם

PTT – Partial thromboplastin  time   קרישת  -המטולוגית  שעה  דם
 דם

D-Dimer קרישת  -המטולוגית  שעה דם דימר-די
 דם

Fibrinogen קרישת  -המטולוגית  שעה דם פיברינוגן
 דם

Blood gases בדיקות דם -משולבת  דקות 15 דם גזים בדם 

Na (Sodium) blood בדיקות דם -משולבת  שעה דם נתרן 

K(Potassium) blood בדיקות דם -משולבת  שעה דם אשלגן 

Creatinine blood בדיקות דם -משולבת  שעה דם קראטינין 
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BUN blood   בדיקות דם -משולבת  שעה דם 

Amylase blood )בדיקות דם -משולבת  שעה דם עמילז )דיאסטזה 

CK בדיקות דם -משולבת  שעה דם קראטין קינז 

CRP   בדיקות דם -משולבת  שעה דם 

AST (GOT) blood   בדיקות דם -משולבת  שעה דם 

Bilirubin Direct בדיקות דם -משולבת  שעה דם בילירובין ישיר 

Bilirubin Total body fluid  נוזל גוף -משולבת   שעה נוזל גוף בילירובין 

Troponin בדיקות דם -משולבת   שעה  דם טרופונין 

Beta HCG blood  בדיקות דם  –משולבת  שעה דם בדיקת הריון כמותית 

Beta HCG urine בדיקות  –משולבת  חצי שעה שתן בדיקת הריון איכותית
 שתן

Toxic Panel – urine  ,אמפטמינים, קוקאין
בנזודיאזפינים, 

 THCאופיאטים, 

בדיקות  –משולבת  שעה שתן
 שתן 
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Gentamicin תרופות -משולבת  שעה דם גנטמיצין 

Idantoin - Phenytoin   תרופות -משולבת  שעה דם 

Luminal - Phenobarbital תרופות -משולבת  שעה דם לומינל 

Theophiline תרופות -משולבת  שעה דם תיאופילין 

Valproic acid תרופות -משולבת  שעה דם חומצה ולפרואית 

Acamol תרופות –משולבת  שעה  דם אקמול 

Amikacin תרופות -משולבת  שעה דם אמיקצין 

Carbamezapine תרופות -משולבת  שעה דם קארבמזפין 

Digoxin תרופות -משולבת  שעה דם דיגוקסין 

Vancomicine תרופות -משולבת  שעה  דם ונקומיצין 
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 2016ספר בדיקות 

/ לחיצה על הבדיקה המבוקשת והצבעה CTRLאנא שים/י לב כי ניתן לעבור לבדיקה הרצויה ע"י הקשת 

 תוכן

 

 

17 KETOSTEROID FRACTIONATION 24H

 23 

17 KETOSTEROID TOTAL 24H 23 

17 OH CORTICOSTEROIDS 

FRACTIONATION 24H 23 

17 OH CORTICOSTEROIDS 24H TOTAL

 23 

17 OH PROGEST. 23 

5 HYDROXYL INDOL ACETIC ACID/24H

 23 

ACAMOL 24 

ACETYLCHOLINE RECEPTOR 

ANTIBODY 24 

ACTH 24 

RESPIRATORY VIRUSES 

(ADENOVIRUS, MPV, PARAINFLUENZA)

 24 

ENTEROVIRUS 24 

ALBUMIN BLOOD 24 

ALBUMIN BODY FLUID 25 

ALDOLASE 25 

ALDOSTERONE 25 

ALFA-1 ANTI TRYPSIN 25 

ALFA-FP 25 

ALP 25 

ALT(GPT) 25 

AMIKACIN 25 

AMINO ACIDS QUANT-B 25 

AMINO ACIDS, QUANT-U 26 

AMMONIA 26 

AMP 26 

AMYLASE BLOOD 26 

AMYLASE BODY FLUID 26 

AMYLASE URINE 26 

ANCA-MPO 27 
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ANCA-PR3 27 

ANDROSTENEDIONE D4 27 

ANTI CENTROMERE AB 27 

ANTI DNA 27 

ANTI GBM AB 27 

ANTI HISTONE AB 27 

ANTI LA AB SS-B 27 

ANTI LKM AB 27 

ANTI MITOCHONDRIAL – AMA 28 

ANTI NUCLEAR FACTOR – ANA 28 

ANTI PARIETAL CELLS AB 28 

ANTI RNP AB 28 

ANTI RO AB SS-A 28 

ANTI SMOOTH MUSCLE AB 28 

ANTI TG - ANTI TYROGLOBULIN 28 

ANTI TISSUE TANSGLUTAMINASE – 

TTG 28 

ANTIBODY DETECTION 29 

ANTIBODY SCREENING 29 

APLA IGG - ANTI-CARDIOLIPIN 29 

APLA IGM - ANTI-CARDIOLIPIN 29 

ARSEN URINE 29 

ASLO 29 

AST(GOT) BLOOD 29 

AST(GOT) BODY FLUID 30 

BARTONELLA PCR 30 
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BORDETELLA PERTUSIS PCR 34 
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BORDETELLA SP SEROLOGY  IGG , 

IGM 34 

BORRELLIA THICK DROP 34 

BRUCELLA ANTIBODIES 35 

BUN BLOOD 35 

BUN BODY FLUID 35 

BUN URINE 35 

BZO 35 
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C3 36 

C4 36 

CA125 36 

CA 15-3 36 

CA 19-9 36 
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CALCIUM BLOOD 36 

CALCIUM BODY FLUID 36 
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CEA 38 

CHLAMYDIA ANTIBODIES IGG , IGM , 

IGA 38 
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CHLORIDE URINE 40 
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CK 40 
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HYPERCOAGULATION 
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 65 
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תנאי לקיחה  נפח דגימה כלי קיבול סוג הדגימה
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מחיר  הערות
לבדיקה ב 
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 מע"מ
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הדגימה 

 ועד הוצאת
 תשובה

מעבדה 
 מבצעת
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 שם הבדיקה

 באנגלית

שם הבדיקה 
 בעברית

תנאי לקיחה  נפח דגימה כלי קיבול סוג הדגימה
 ושימור

מחיר  הערות
לבדיקה ב 

כולל ₪ 
 מע"מ

משך הזמן 
מקבלת 
הדגימה 

 ועד הוצאת
 תשובה

מעבדה 
 מבצעת

17 Ketosteroid 

Fractionation 24h 

מבחנת שתן  שתן  
פקק  -לכימיה 

 צהוב

20ml דגימה  
מאיסוף של 

שעות  24
 בקירור

טופס בדיקות חוץ   
בחתימת רופא 

 בכיר.

בין שבועיים  ₪820.00 
לשלושה 
 שבועות

 -משולבת 
 אנדו –ב.חוץ 

17 Ketosteroid Total 

24h 

שתן מבחנת  שתן  
פקק  -לכימיה 

 צהוב

20ml דגימה  
מאיסוף של 

שעות  24
 בקירור

טופס בדיקות חוץ   
בחתימת רופא 

 בכיר.

בין שבועיים  ₪148.00 
לשלושה 
 שבועות

 -משולבת 
 אנדו –ב.חוץ 

17 OH 

Corticosteroids 

fractionation 24h 

מבחנת שתן  שתן  
פקק  -לכימיה 

 צהוב

20ml דגימה  
מאיסוף של 

שעות  24
 בקירור

טופס בדיקות חוץ   
בחתימת רופא 

 בכיר.

בין שבועיים  ₪820.00 
לשלושה 
 שבועות

 -משולבת 
 אנדו –ב.חוץ 

17 OH 

Corticosteroids 24h 

Total 

מבחנת שתן  שתן  
פקק  -לכימיה 

 צהוב

20ml דגימה  
מאיסוף של 

שעות  24
 בקירור

טופס בדיקות חוץ   
בחתימת רופא 

 בכיר.

שבועיים בין  ₪167.00 
לשלושה 
 שבועות

 -משולבת 
 אנדו –ב.חוץ 

17 OH Progest.   מבחנת שתן  שתן
פקק  -לכימיה 

 צהוב

20ml דגימה  
מאיסוף של 

שעות  24
 בקירור

טופס בדיקות חוץ   
בחתימת רופא 

 בכיר.

בין שבועיים  ₪83.00 
לשלושה 
 שבועות

 -משולבת 
 אנדו –ב.חוץ 

5 Hydroxyl indol 

acetic acid/24h 

מבחנת שתן  שתן  
פקק  -לכימיה 

 צהוב

10-20 ml  איסוף: דגימה
מאיסוף של 

שעות  24
ממיכל  בקירור

מ"ל  20עם 
HCL 6N  
 2-10דגימה: 

מ"ל )להוסיף 
מס' טיפות 

HCL) ׂ 

טופס בדיקות חוץ 
בחתימת רופא 

 בכיר.

בין שבועיים  ₪87.00 
לשלושה 
 שבועות

 -משולבת 
 בדיקות חוץ
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 שם הבדיקה

 באנגלית

שם הבדיקה 
 בעברית

תנאי לקיחה  נפח דגימה כלי קיבול סוג הדגימה
 ושימור

מחיר  הערות
לבדיקה ב 

כולל ₪ 
 מע"מ

משך הזמן 
מקבלת 
הדגימה 

 ועד הוצאת
 תשובה

מעבדה 
 מבצעת

Acamol כימית מבחנה  דם אקמול- 
 / ירוקפקק צהוב

3-5ml 'שעות  4יש לקחת  החדר טמפ
לאחר לקיחת 

 התרופה

ביום לקיחת  ₪16.50 
 הדגימה
 שעה –דחוף 

 –משולבת 
 תרופות

Acetylcholine 

receptor antibody 

 -מבחנה כימית  דם  
 פקק צהוב

5ml 'טופס בדיקות חוץ  החדר טמפ
בחתימת רופא 

 בכיר.

בין שבועיים  ₪466.00 
לשלושה 
 שבועות

 -משולבת 
 בדיקות חוץ

ACTH   מבחנת ספירה  דם- 
( פקק סגול
 מקוררת

2-5ml  8-9לקחת בין 
בבוקר ולשלוח 
 מיד למעבדה

טופס בדיקות חוץ 
בחתימת רופא 

 בכיר.

בין שבועיים  ₪300.00 
לשלושה 
 שבועות

 -משולבת 
 אנדו –ב.חוץ 

Respiratory viruses 

(Adenovirus, MPV, 

Parainfluenza) 

 

 

 / משטח אף וירוסים נשימתיים
שטיפה  / לוע

 ברונכיאלית

מבחנה מיוחדת 
לוירוסים / כלי 

 סטירילי
 סטריליתמבחנה 
 לנוזלים

(כשהמעבדה 1  
פתוחה, 

בעזרת שליח 
 / טיל

(כשהמעבדה 2
סגורה, 
במקרר 

הבדיקות 
 במחלקה.

3)CSF - לא 
 שולחים בטיל

יש למלא טופס 
מתאים עם 

רופא חתימת 
 בכיר

750  ₪ מיקרוביולוגיה  עד שבוע  
 בדיקות חוץ  -

Enterovirus אנטרווירוס CSF ל  / צואהCSF -  מבחנה
 סטרילית 

 
מבחנה  -לצואה 

 לוירוסים

0.5ml   220  ₪ יום - CSFל  
 אחד

 
עד  –לצואה 
 שבוע

מיקרוביולוגיה 
 מולקולרית –
 

מיקרוביולוגיה 
 בדיקות חוץ –

Albumin blood מבחנה כימית  דם אלבומין- 
 /ירוקפקק צהוב

3-5ml 'ביום  ₪0.18    החדר טמפ
 הלקיחה

 -משולבת 
 בדיקות דם
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 שם הבדיקה

 באנגלית

שם הבדיקה 
 בעברית

תנאי לקיחה  נפח דגימה כלי קיבול סוג הדגימה
 ושימור

מחיר  הערות
לבדיקה ב 

כולל ₪ 
 מע"מ

משך הזמן 
מקבלת 
הדגימה 

 ועד הוצאת
 תשובה

מעבדה 
 מבצעת

Albumin body fluid מבחנה כימית  נוזל גוף אלבומין- 
/ירוק או פקק צהוב

 פלסטיק ריקה

3-5ml 'ביום  ₪0.18    החדר טמפ
 הלקיחה

 -משולבת 
 נוזל גוף

Aldolase כימית מבחנה  דם אלדולז- 
 פקק צהוב

2-5ml 'טופס בדיקות חוץ  החדר טמפ
בחתימת רופא 

 בכיר.

בין שבועיים  ₪176.00 
לשלושה 
 שבועות

 -משולבת 
 בדיקות חוץ

Aldosterone מבחנה כימית  דם אלדוסטרון- 
 פקק צהוב

2-5ml 'טופס בדיקות חוץ  החדר טמפ

בחתימת רופא 

 בכיר.

בין שבועיים  ₪153.00 
לשלושה 
 שבועות

 -משולבת 
 אנדו -ב.חוץ 

alfa-1 Anti trypsin  מבחנה כימית  דם- 
 פקק צהוב

5mL ביום  18₪  טמפ' החדר
 הלקיחה 

 –משולבת 
 בדיקות דם

ALFA-FP  מבחנה כימית  דם סמני סרטן– 
 פקק צהוב

5ml  משולבת  פעם בשבוע ₪  6 סמני סרטן  טמפ' החדר
 בדיקות דם 

ALP  כימית מבחנה  דם פוספטזה בסיסית- 
 /ירוקפקק צהוב

3-5ml 'ביום  ₪0.37    החדר טמפ
 הלקיחה

 -משולבת 
 בדיקות דם

ALT(GPT)   מבחנה כימית  דם- 
 /ירוקפקק צהוב

3-5ml 'ביום  ₪0.29    החדר טמפ
 הלקיחה

 -משולבת 
 בדיקות דם

Amikacin מבחנה כימית  דם אמיקצין- 
 / ירוקפקק צהוב

3-5ml 'יש לקחת לפני  החדר טמפ
ואחרי מתן 

 התרופה

ביום לקיחת  ₪28.51 
 הדגימה
 שעה–דחוף 

 -משולבת 
 תרופות

Amino acids quant-B  חומצות אמינו
 בדם

 -מבחנה כימית  דם
 /ירוקפקק צהוב

2-6ml 'טופס בדיקות חוץ  החדר טמפ

בחתימת רופא 

 בכיר.

בין שבועיים  ₪174.00 
לשלושה 
 שבועות

 -משולבת 
 בדיקות חוץ
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 שם הבדיקה

 באנגלית

שם הבדיקה 
 בעברית

תנאי לקיחה  נפח דגימה כלי קיבול סוג הדגימה
 ושימור

מחיר  הערות
לבדיקה ב 

כולל ₪ 
 מע"מ

משך הזמן 
מקבלת 
הדגימה 

 ועד הוצאת
 תשובה

מעבדה 
 מבצעת

Amino acids, quant-

U 

חומצות אמינו 
 בשתן

מבחנת שתן  שתן
פקק  -לכימיה 

 צהוב

20ml   
 
ניתן  ילדים

לשלוח דגימה 
 10mlשל 

שתן מאיסוף 
שעות  24של 

 בקירור

טופס בדיקות חוץ 

בחתימת רופא 

 בכיר.

בין שבועיים  ₪174.00 
לשלושה 
 שבועות

 -משולבת 
 בדיקות חוץ

Ammonia מבחנת ספירה  דם אמוניה- 
 סגולפקק 

1-3ml  בקירורלשלוח 
למעבדה תוך 

 דקות 15

ביום  ₪4.99   
 הלקיחה

 -משולבת 
 בדיקות דם

AMP מבחנת שתן  שתן אמפטמינים
פקק  -לכימיה 

 צהוב

2ml משולבת  שעה ₪21   טמפ' החדר– 
 בדיקות שתן 

Amylase blood מבחנה כימית  דם )דיאסטזה( עמילז- 
 /ירוקפקק צהוב

3-5ml 'ביום  ₪1.19    החדר טמפ
 הלקיחה
 –דחוף 
 שעה

 -משולבת 
 בדיקות דם

Amylase body fluid )מבחנה כימית  נוזל גוף עמילז )דיאסטזה- 
/ירוק או פקק צהוב

 פלסטיק ריקה

3-5ml 'ביום  ₪4.52    החדר טמפ
 הלקיחה

 -משולבת 
 נוזל גוף

Amylase urine )מבחנת שתן  שתן עמילז )דיאסטזה
פקק  -לכימיה 

 צהוב

 מינימום 
2ml 

דגימה אקראית  טמפ החדר
 או מאיסוף

 .דגימות שתן
מאיסוף יש לציין 

כמות השתן ומשך 
האיסוף )מומלץ 

 שעות( 24

ביום שליחת  ₪4.53 
 הדגימה

 -משולבת 
 בדיקות שתן
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 שם הבדיקה

 באנגלית

שם הבדיקה 
 בעברית

תנאי לקיחה  נפח דגימה כלי קיבול סוג הדגימה
 ושימור

מחיר  הערות
לבדיקה ב 

כולל ₪ 
 מע"מ

משך הזמן 
מקבלת 
הדגימה 

 ועד הוצאת
 תשובה

מעבדה 
 מבצעת

ANCA-MPO  מבחנה כימית  דם- 
 פקק צהוב

5ml  ,טמפ' החדר
עד שעתיים 

 מלקיחה

בחתימת רופא 
 בכיר.

 מתבצע ₪35.00 
אחת 

 לחודש.

 -המטולוגית 
נוגדנים 
 עצמוניים

ANCA-PR3  מבחנה כימית  דם- 
 פקק צהוב

5ml  ,טמפ' החדר
עד שעתיים 

 מלקיחה

בחתימת רופא 
 בכיר.

מתבצע  ₪44.00 
אחת 

 לחודש.

 -המטולוגית 
נוגדנים 
 עצמוניים

Androstenedione D4   מבחנה כימית  דם- 
 פקק צהוב

2-5ml 'בדיקות חוץ טופס  החדר טמפ
בחתימת רופא 

 בכיר.

בין שבועיים  ₪153.00 
לשלושה 
 שבועות

 -משולבת 
 אנדו -ב.חוץ 

Anti Centromere Ab   מבחנה כימית  דם- 
 פקק צהוב

5ml  ,טמפ' החדר
עד שעתיים 

 מלקיחה

טופס בדיקות חוץ 
בחתימת רופא 

 בכיר.

 -המטולוגית  שבועיים ₪77.00 
 ב. חוץ

Anti DNA  כימית מבחנה  דם- 
 פקק צהוב

5ml  ,טמפ' החדר
עד שעתיים 

 מלקיחה

מתבצע 
אוטומטית כאשר 

 ANAתוצאת 
 חיובית

מתבצע  ₪46.00 
אחת 

 לחודש.

 -המטולוגית 
נוגדנים 
 עצמוניים

Anti GBM Ab   מבחנה כימית  דם- 
 פקק צהוב

5ml  ,טמפ' החדר
עד שעתיים 

 מלקיחה

טופס בדיקות חוץ 
בחתימת רופא 

 בכיר.

 -המטולוגית  שבועיים ₪178.00 
 ב. חוץ

Anti Histone Ab   מבחנה כימית  דם- 
 פקק צהוב

5ml  ,טמפ' החדר
עד שעתיים 

 מלקיחה

טופס בדיקות חוץ 
בחתימת רופא 

 בכיר.

 -המטולוגית  חודש ₪62.00 
 ב. חוץ

Anti LA Ab SS-B   מבחנה כימית  דם- 
 פקק צהוב

5ml  ,טמפ' החדר
עד שעתיים 

 מלקיחה

בדיקות חוץ טופס 
בחתימת רופא 

 בכיר.

 -המטולוגית  שבועיים ₪77.00 
 ב. חוץ

Anti LKM Ab   מבחנה כימית  דם- 
 פקק צהוב

5ml  ,טמפ' החדר
עד שעתיים 

 מלקיחה

טופס בדיקות חוץ 
בחתימת רופא 

 בכיר.

 -המטולוגית  חודש ₪283.00 
 ב. חוץ
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 שם הבדיקה

 באנגלית

שם הבדיקה 
 בעברית

תנאי לקיחה  נפח דגימה כלי קיבול סוג הדגימה
 ושימור

מחיר  הערות
לבדיקה ב 

כולל ₪ 
 מע"מ

משך הזמן 
מקבלת 
הדגימה 

 ועד הוצאת
 תשובה

מעבדה 
 מבצעת

Anti Mitochondrial – 

AMA 

 -מבחנה כימית  דם 
 פקק צהוב

5ml  ,טמפ' החדר
עד שעתיים 

 מלקיחה

בחתימת רופא 
 בכיר.

מתבצע  ₪34.00 
אחת 

 לחודש.

 -המטולוגית 
נוגדנים 
 עצמוניים

Anti Nuclear Factor 

– ANA 

 -מבחנה כימית  דם 
 פקק צהוב

5ml  ,טמפ' החדר
עד שעתיים 

 מלקיחה

בחתימת רופא 
 בכיר.

מתבצע  ₪31.00 
אחת 

 לשבועיים.

 -המטולוגית 
 נוגדנים

 עצמוניים

Anti Parietal Cells 

Ab 

 -מבחנה כימית  דם  
 פקק צהוב

5ml  ,טמפ' החדר
עד שעתיים 

 מלקיחה

טופס בדיקות חוץ 
בחתימת רופא 

 בכיר.

 -המטולוגית  שבועיים ₪178.00 
 ב. חוץ

Anti RNP Ab   מבחנה כימית  דם- 
 פקק צהוב

5ml  ,טמפ' החדר
עד שעתיים 

 מלקיחה

טופס בדיקות חוץ 
בחתימת רופא 

 בכיר.

 -המטולוגית  שבועיים ₪77.00 
 ב. חוץ

Anti Ro Ab SS-A   מבחנה כימית  דם- 
 פקק צהוב

5ml  ,טמפ' החדר
עד שעתיים 

 מלקיחה

טופס בדיקות חוץ 
בחתימת רופא 

 בכיר.

 -המטולוגית  שבועיים ₪77.00 
 ב. חוץ

Anti Smooth Muscle 

Ab 

 -מבחנה כימית  דם  
 פקק צהוב

5ml  ,טמפ' החדר
עד שעתיים 

 מלקיחה

טופס בדיקות חוץ 
בחתימת רופא 

 בכיר.

 -המטולוגית  שבועיים ₪178.00 
 ב. חוץ

Anti Tg - Anti 

Tyroglobulin 

 -מבחנה כימית  דם  
 פקק צהוב

5ml  ,טמפ' החדר
עד שעתיים 

 מלקיחה

טופס בדיקות חוץ 
בחתימת רופא 

 בכיר.

 -המטולוגית  שבועיים ₪96.00 
 ב. חוץ

Anti Tissue 

Tansglutaminase – 

TTG 

לבירור נוגדנים 
 צליאק

 -מבחנה כימית  דם
 פקק צהוב

5ml  ,טמפ' החדר
עד שעתיים 

 מלקיחה

בחתימת רופא 
בכיר. יש לשלוח 
במקביל בדיקה 

 IgAלרמות 
 למעבדה הכימית 

מתבצע  ₪30.00 
אחת 

 לחודש.

 -המטולוגית 
נוגדנים 
 עצמוניים
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 שם הבדיקה

 באנגלית

שם הבדיקה 
 בעברית

תנאי לקיחה  נפח דגימה כלי קיבול סוג הדגימה
 ושימור

מחיר  הערות
לבדיקה ב 

כולל ₪ 
 מע"מ

משך הזמן 
מקבלת 
הדגימה 

 ועד הוצאת
 תשובה

מעבדה 
 מבצעת

Antibody Detection  מבחנת בנק הדם  דם זיהוי נוגדנים- 
 פקק סגול כהה

6ml  ,טמפ' החדר
שעות  8עד 

 מלקיחה

לפעמים יש צורך 
 במבחנות נוספות

תלוי בסוג  ₪50.00 
יכול  -נוגדן ה

לקחת גם 
מספר 
 שעות. 

 בנק הדם

Antibody Screening מבחנת בנק הדם  דם סקר נוגדנים- 
 פקק סגול כהה

6ml  ,טמפ' החדר
שעות  8עד 

 מלקיחה

 -ברוטינה  ₪15.00   
עד שעה, 

במידה ויצא 
נדרש  -חיובי 

 בירור נוסף

 בנק הדם

APLA IgG - anti-

cardiolipin 

קרדיוליפין -אנטי
IgG 

 -מבחנה כימית  דם
 פקק צהוב

5ml  ,טמפ' החדר
עד שעתיים 

 מלקיחה

בחתימת רופא 
 בכיר.

מתבצע  ₪29.00 
אחת 

 לחודש.

 -המטולוגית 
נוגדנים 
 עצמוניים

APLA IgM - anti-

cardiolipin 

קרדיוליפין -אנטי
IgM 

 -מבחנה כימית  דם
 פקק צהוב

5ml  ,טמפ' החדר
עד שעתיים 

 מלקיחה

בחתימת רופא 
 בכיר.

מתבצע  ₪29.00 
אחת 

 לחודש.

 -המטולוגית 
נוגדנים 
 עצמוניים

Arsen Urine מבחנת שתן  שתן ארסן
פקק  -לכימיה 

 צהוב

5ml 'בדיקות חוץ  טופס החדר טמפ
בחתימת רופא 

 בכיר.

בין שבועיים  ₪25.00 
לשלושה 
 שבועות

 -משולבת 
 בדיקות חוץ

ASLO   מבחנה כימית  דם- 
 /ירוקפקק צהוב

3-5ml 'ביום  ₪11.19    החדר טמפ
 הלקיחה

 -משולבת 
 בדיקות דם

AST(GOT) blood   מבחנה כימית  דם- 
 /ירוקפקק צהוב

3-5ml 'ביום  ₪0.27    החדר טמפ
 הלקיחה
 –דחוף 
 שעה

 -משולבת 
 בדיקות דם
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 שם הבדיקה

 באנגלית

שם הבדיקה 
 בעברית

תנאי לקיחה  נפח דגימה כלי קיבול סוג הדגימה
 ושימור

מחיר  הערות
לבדיקה ב 

כולל ₪ 
 מע"מ

משך הזמן 
מקבלת 
הדגימה 

 ועד הוצאת
 תשובה

מעבדה 
 מבצעת

AST(GOT) body 

fluid 

 -מבחנה כימית  נוזל גוף  
/ירוק או פקק צהוב

 פלסטיק ריקה

3-5ml 'ביום  ₪1.04    החדר טמפ
 הלקיחה

 -משולבת 
 נוזל גוף

Bartonella PCR  שריטת חתול-
PCR 

 ביופסיה
 
 
 
 ניקור

לביופסיה (3-5ml 1 כלי סטרילי 
אין להוסיף 

Saline  
 
 –(ניקור 2

כשיש מספיק 
 –חומר 

להקפיא. 
כשיש מעט 

 -חומר  
למרוח על 

 סלייד ולייבש. 

יש למלא טופס 
מתאים עם 

חתימת רופא 
 בכיר

מיקרוביולוגיה  עד שבועיים ₪279.00 
 בדיקות חוץ  -

Bartonella serolgy 

IgG , IgM 

 -שריטת חתול 
 סרולוגיה

 מבחנה כימית דם ורידי
 פקק צהוב

3-5ml 1 כשהמעבדה)
פתוחה, 

בעזרת שליח 
 / טיל

(כשהמעבדה 2
סגורה, 
במקרר 

הבדיקות 
 .במחלקה

יש למלא טופס 
מתאים עם 

חתימת רופא 
 . בכיר

מיקרוביולוגיה  עד שבועיים ₪188.00 
 בדיקות חוץ  -
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 שם הבדיקה

 באנגלית

שם הבדיקה 
 בעברית

תנאי לקיחה  נפח דגימה כלי קיבול סוג הדגימה
 ושימור

מחיר  הערות
לבדיקה ב 

כולל ₪ 
 מע"מ

משך הזמן 
מקבלת 
הדגימה 

 ועד הוצאת
 תשובה

מעבדה 
 מבצעת

Beta2GPI IgM 

antibodies 

 

 דם 

 

 -מבחנה כימית 

 פקק צהוב

 

מ"ל 5  

 

החדר,  טמפ'

עד שעתיים 

 מלקיחה

 

בחתימת רופא 

בכיר. מתבצע 

אוטומטית בעת 

שליחת פאנל 

 APSלבירור 

)אנטיקרדיוליפין 

ולופוס 

 אנטיקואגולנט(

 

מתבצע  

אחת 

 לחודש.

 

 -המטולוגית 

נוגדנים 

 עצמוניים

 

Beta2GPI IgG 

antibodies 

 

 דם 

 

 -מבחנה כימית 

 פקק צהוב

 

טמפ' החדר,  מ"ל 5

עד שעתיים 

 מלקיחה

בחתימת רופא 

בכיר. מתבצע 

אוטומטית בעת 

שליחת פאנל 

 APSלבירור 

)אנטיקרדיוליפין 

ולופוס 

 אנטיקואגולנט(

מתבצע   

אחת 

 לחודש.

 -המטולוגית 

נוגדנים 

 עצמוניים

Beta HCG blood  בדיקת הריון
 כמותית 

 -מבחנה כימית דם
 פקק צהוב

5ml  ,טמפ' החדר
עד שעתיים 

 מלקיחה

 שעתיים ₪5.5  בדיקה כמותית
 –דחוף 
 שעה

 –משולבת 
 בדיקות דם 
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 שם הבדיקה

 באנגלית

שם הבדיקה 
 בעברית

תנאי לקיחה  נפח דגימה כלי קיבול סוג הדגימה
 ושימור

מחיר  הערות
לבדיקה ב 

כולל ₪ 
 מע"מ

משך הזמן 
מקבלת 
הדגימה 

 ועד הוצאת
 תשובה

מעבדה 
 מבצעת

Beta HCG urine  בדיקת הריון
 איכותית

מבחנת שתן  שתן
פקק  -לכימיה 

 צהוב

2ml משולבת  חצי שעה ₪2  בדיקה איכותית טמפ' החדר– 
 בדיקות שתן 

Betke Kleinhaure מבחנת ספירה  דם בדיקת דם עוברי- 
 פקק סגול

2ml  ,טמפ' החדר
שעתיים עד 

מלקיחה. ניתן 
לשמור בקירור 

 שעות. 24עד 

ניתן לשלוח כל 
יום עד שעה 

. בתיאום 11:00
טלפוני עם 
 המעבדה

בדיקה  ₪25.00 
מבוצעת 
ותשובות 
ניתנות 

בימים א', ג' 
 ה' בלבד.-ו

 -המטולוגית 
צביעות 
 מיוחדות

Bilirubin Direct מבחנה כימית  דם בילירובין ישיר- 
 /ירוקפקק צהוב

3-5ml 'ביום  ₪0.51    החדר טמפ
 הלקיחה
 –דחוף 
 שעה

 -משולבת 
 בדיקות דם

Bilirubin Total blood מבחנה כימית  דם בילירובין- 
 /ירוקפקק צהוב

3-5ml 'ביום  ₪0.33    החדר טמפ
 הלקיחה

 -משולבת 
 בדיקות דם

Bilirubin Total body 

fluid 

 -מבחנה כימית  נוזל גוף בילירובין 
/ירוק או צהובפקק 

 פלסטיק ריקה

3-5ml 'ביום  ₪0.33    החדר טמפ
 הלקיחה
 –דחוף 
 שעה

 -משולבת 
 נוזל גוף

BIOPSY צנצנת עם  רקמה ביופסיה אבחנתית
Formaldehyde 

Solution 4% 

משתנה 
)בד"כ דגימות 

 קטנות( 

טמפ' החדר                     
 בחדר

 פתולוגיה ימים  7-10  ₪140.00   
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 שם הבדיקה

 באנגלית

שם הבדיקה 
 בעברית

תנאי לקיחה  נפח דגימה כלי קיבול סוג הדגימה
 ושימור

מחיר  הערות
לבדיקה ב 

כולל ₪ 
 מע"מ

משך הזמן 
מקבלת 
הדגימה 

 ועד הוצאת
 תשובה

מעבדה 
 מבצעת

Bleeding time בדיקה מתבצעת         זמן דימום
על ידי אנשי צוות 
המעבדה בשעות 
הבוקר. הנבדק 
יגיע למעבדה 
למעט מקרים 
בהם מרותק 

 למיטה.

 -המטולוגית  עד שעה  ₪1.00 
 קרישת דם

Blood Culture בקבוק תרבית דם  דם תרבית דם
אארובי אנאארובי 

 ילדים

8-10ml 
לבקבוק 
אארובים/ 

אנאארובים    
     1-3ml 

 לבקבוק ילדים

להעביר 
במהירות 
האפשרית 
למעבדה . 

כשהמעבדה 
סגורה 

להעביר 
לאינקובטור 

שמחוץ 
 למעבדה 

(יש לקחת שני 1
סטים של 
בקבוקים 
אארובים 

 ואנארובים.
( אין לשלוח 2

 בטילים.

ימים.                         6עד  ₪15.00 
כאשר יש 

א מדווח ממצ
 מיד.

מיקרוביולוגיה 
 תרביות -

Blood gases מזרק מיועד לגזים  דם גזים בדם
או מזרק שטוף עם 

 הפרין

כמסומן 
 במזרק

לשלוח 
למעבדה מיד 

לאחר 
 הלקיחה

ליידע את 
המעבדה 

 בשליחת הדגימה

 דקות 15עד  ₪5.00 
  15 – דחוף
 דקות

 -משולבת 
 בדיקות דם

Blood Group and 

Rh, Rh 

 -מבחנת בנק הדם  דם RHסוג דם ו 
 פקק סגול כהה

6ml  ,טמפ' החדר
שעות  8עד 

 מלקיחה

 -ברוטינה  ₪15.00   
עד שעה, 

 -דחוף 
 מספר דקות 

 בנק הדם
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 שם הבדיקה

 באנגלית

שם הבדיקה 
 בעברית

תנאי לקיחה  נפח דגימה כלי קיבול סוג הדגימה
 ושימור

מחיר  הערות
לבדיקה ב 

כולל ₪ 
 מע"מ

משך הזמן 
מקבלת 
הדגימה 

 ועד הוצאת
 תשובה

מעבדה 
 מבצעת

Bordetella pertusis 

PCR 

בילדים קטנים  PCR -שעלת 
שטיפה 

 נזופרינגיאלית
 או 

 משטח גרון 

 מבחנה סטרילית
 
 
 

מטוש ייעודי  
 לבדיקת שעלת

(כשהמעבדה 1ml 1לפחות 
פתוחה, 

בעזרת שליח 
 / טיל

(כשהמעבדה 2
סגורה, 
במקרר 

הבדיקות 
 .במחלקה

יש למלא טופס 
מתאים עם 

חתימת רופא 
  בכיר

מיקרוביולוגיה  עד שבוע ₪297.00 
 בדיקות חוץ  -

Bordetella sp 

serology  

IgG , IgM 

  - מבחנה כימית דם ורידי סרולוגיה        -שעלת 
 צהובפקק 

3-5ml 1 כשהמעבדה)
פתוחה, 

בעזרת שליח 
 / טיל

(כשהמעבדה 2
סגורה, 
במקרר 

הבדיקות 
 .במחלקה

יש למלא טופס 
מתאים עם 

חתימת רופא 
 בכיר

מיקרוביולוגיה  עד שבוע ₪287.00 
 בדיקות חוץ  -

Borrellia thick drop  טיפה עבה
 לבורליה

זכוכית נושא עם  דם
טיפות דם מפוזרות 

)יצירת ע"י מקל 
 מעין כוכב(.

להעביר   
בצורה מוגנת 
את הזכוכית 

למעבדה 
כשפתוחה . או 

לשמור 
במחלקה 

כשהמעבדה 
סגורה 

ולהעביר 
 למחרת

יש לדווח 
למעבדה על 

 שליחת דגימה זו

מיקרוביולוגיה  שעות 2-3 ₪3.55 
 שונות –
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 שם הבדיקה

 באנגלית

שם הבדיקה 
 בעברית

תנאי לקיחה  נפח דגימה כלי קיבול סוג הדגימה
 ושימור

מחיר  הערות
לבדיקה ב 

כולל ₪ 
 מע"מ

משך הזמן 
מקבלת 
הדגימה 

 ועד הוצאת
 תשובה

מעבדה 
 מבצעת

Brucella antibodies  מבחנה כימית דם וורידי נוגדנים -ברוצלה - 
 פקק צהוב

(כשהמעבדה 1 דם 5mlעד 
פתוחה, 

בעזרת שליח 
 / טיל

(כשהמעבדה 2
סגורה, 
במקרר 

הבדיקות 
 במחלקה

מיקרוביולוגיה  ביום הדיגום ₪2.00   
 סרולוגיה -

BUN blood   מבחנה כימית  דם- 
 /ירוקפקק צהוב

3-5ml 'ביום  ₪1.44    החדר טמפ
 הלקיחה
 –דחוף 
 שעה

 -משולבת 
 בדיקות דם

BUN body fluid   מבחנה כימית  נוזל גוף- 
או  פקק צהוב

 פלסטיק ריקה

3-5ml 'ביום  ₪1.44    החדר טמפ
 הלקיחה

 -משולבת 
 נוזל גוף

BUN urine   מבחנת שתן  שתן
פקק  -לכימיה 

 צהוב

 מינימום
2ml 

דגימה אקראית  טמפ החדר
 או מאיסוף

 .דגימות שתן
מאיסוף יש לציין 

כמות השתן ומשך 
האיסוף )מומלץ 

 שעות( 24

ביום שליחת  ₪1.44 
 הדגימה

 -משולבת 
 בדיקות שתן

BZO מבחנת שתן  שתן בנזודיאזפינים
פקק  -לכימיה 

  צהוב

2ml ₪21   טמפ' החדר 
 

  שעה
 

 –משולבת 
 בדיקות שתן

C.Peptide-B   מבחנה כימית  דם- 
 פקק צהוב

2-5ml 'טופס בדיקות חוץ  החדר טמפ
בחתימת רופא 

 בכיר.

בין שבועיים  ₪78.00 
לשלושה 
 שבועות

 -משולבת 
 אנדו -ב.חוץ 
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 שם הבדיקה

 באנגלית

שם הבדיקה 
 בעברית

תנאי לקיחה  נפח דגימה כלי קיבול סוג הדגימה
 ושימור

מחיר  הערות
לבדיקה ב 

כולל ₪ 
 מע"מ

משך הזמן 
מקבלת 
הדגימה 

 ועד הוצאת
 תשובה

מעבדה 
 מבצעת

C3  המשליםC3 מבחנה כימית  דם- 
 /ירוקפקק צהוב

3-5ml 'ביום  ₪6.22    החדר טמפ
 הלקיחה

 -משולבת 
 בדיקות דם

C4  המשליםC4 מבחנה כימית  דם- 
 /ירוקפקק צהוב

3-5ml 'ביום  ₪6.25    החדר טמפ
 הלקיחה

 -משולבת 
 בדיקות דם

CA125 מבחנה כימית  דם סמני סרטן– 
 פקק צהוב 

5ml סמני סרטן  טמפ' החדר– 
 שחלות  

 –משולבת  פעם בשבוע  ₪11 
 בדיקות דם

 

CA 15-3  מבחנה כימית  דם סמני סרטן– 
 פקק צהוב

5ml משולבת  פעם בשבוע  ₪11  שד –סמני סרטן  טמפ' החדר– 
 בדיקות דם 

CA 19-9 מבחנה כימית  דם סמני סרטן– 
 פקק צהוב

5ml סמני סרטן  טמפ' החדר– 
 מעיים, מעי גס 

משולבת  פעם בשבוע  ₪10 
 בדיקות דם 

Calcitonin מבחנה כימית  דם קלציטונין- 
 פקק צהוב

5ml 'טופס בדיקות חוץ  החדר טמפ
בחתימת רופא 

  בכיר.

בין שבועיים  ₪230.00 
 לשלושה
 שבועות

 -משולבת 
 בדיקות חוץ

Calcium blood מבחנה כימית  דם סידן- 
 /ירוקפקק צהוב

3-5ml 'ביום  ₪0.78    החדר טמפ
 הלקיחה

 -משולבת 
 בדיקות דם

Calcium body fluid מבחנה כימית  נוזל גוף סידן- 
או  פקק צהוב

 פלסטיק ריקה

3-5ml 'ביום  ₪0.78    החדר טמפ
 הלקיחה

 -משולבת 
 נוזל גוף
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 שם הבדיקה

 באנגלית

שם הבדיקה 
 בעברית

תנאי לקיחה  נפח דגימה כלי קיבול סוג הדגימה
 ושימור

מחיר  הערות
לבדיקה ב 

כולל ₪ 
 מע"מ

משך הזמן 
מקבלת 
הדגימה 

 ועד הוצאת
 תשובה

מעבדה 
 מבצעת

Calcium urine מבחנת שתן  שתן סידן
פקק  -לכימיה 

 צהוב

 מינימום 
2ml 

במידה והדגימה  טמפ החדר
היא מאיסוף יש 

להוסיף לכלי 
 HCLהאיסוף 

דגימות שתן 
מאיסוף יש לציין 

כמות השתן ומשך 
האיסוף    )מומלץ 

 שעות( 24

ביום שליחת  ₪0.78 
 הדגימה

 -משולבת 
 בדיקות שתן

Calprotectin מעט צואה עד  כוסית צואה קלפרוטקטין
10ml או כ- 

5gr 

 מקרר 
מיד עם 
לקיחת 
 הדגימה 

 

( אין לשלוח 1
 בטיל.

 
  

350  ₪ מיקרוביולוגיה  עד שבוע 
 סרולוגיה -

Carbamezapine מבחנה כימית  דם קארבמזפין- 
 / ירוקפקק צהוב

3-5ml 'ביום לקיחת  ₪29.15    החדר טמפ
 הדגימה
 שעה–דחוף 

 -משולבת 
 תרופות

Catacholamines, 

free/Cr 

קטכולאמינים 
 חופשי

מבחנת שתן  שתן
פקק  -לכימיה 

 צהוב

20ml  
ילדים ניתן 

לשלוח דגימה 
 עם 10mlשל 

0.1ml חומצה 

דגימה מאיסוף 
שעות  24

 20במיכל עם 
 6N HCLמ"ל

להקפיד על 
 מבחנה מלאה

טופס בדיקות חוץ 
בחתימת רופא 

 בכיר.
 

בין שבועיים  ₪216.00 
לשלושה 
 שבועות

 -משולבת 
 בדיקות חוץ



38 
 

 שם הבדיקה

 באנגלית

שם הבדיקה 
 בעברית

תנאי לקיחה  נפח דגימה כלי קיבול סוג הדגימה
 ושימור

מחיר  הערות
לבדיקה ב 

כולל ₪ 
 מע"מ

משך הזמן 
מקבלת 
הדגימה 

 ועד הוצאת
 תשובה

מעבדה 
 מבצעת

CD4 CD4 מבחנת ספירה  דם וורידי– 
בשקית  פקק סגול

Biohazard 

לקחת בבוקר  מבחנות 2
ולשלוח מיד 
בטמפרטורת 

 החדר. 
במידה ונלקח 

יום קודם 
להשאיר 

בטמפרטורת 
החדר ולכתוב 

את תאריך 
 הלקיחה

יש למלא טופס 
מתאים עם 

רופא חתימת 
 בכיר

מיקרוביולוגיה  ימים 2-3 ₪600.00 
 בדיקות חוץ  -

CEA  מבחנה כימית  דם סמני סרטן– 
 פקק צהוב 

5ml משולבת  פעם בשבוע  ₪8  כללי  –סמני סרטן  טמפ' החדר– 
 בדיקות דם 

Chlamydia 

antibodies 

IgG , IgM , IgA 

סרולוגיה 
 לכלמידיה   

 - מבחנה כימית דם וורידי
 צהובפקק 

(כשהמעבדה 1 דם 5mlעד 
פתוחה, 

בעזרת שליח 
 / טיל

(כשהמעבדה 2
סגורה, 
במקרר 

הבדיקות 
 .במחלקה

( יש למלא טופס 1
מתאים עם 

חתימת רופא 
 בכיר 

(לבדיקה 2
סרולוגית יש 

משמעות רק אם 
נלקחת דגימה 

 שניה אחרי
 יום 10-14 

מיקרוביולוגיה  חודשעד  ₪215.90 
 בדיקות חוץ  -
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 שם הבדיקה

 באנגלית

שם הבדיקה 
 בעברית

תנאי לקיחה  נפח דגימה כלי קיבול סוג הדגימה
 ושימור

מחיר  הערות
לבדיקה ב 

כולל ₪ 
 מע"מ

משך הזמן 
מקבלת 
הדגימה 

 ועד הוצאת
 תשובה

מעבדה 
 מבצעת

Chlamydia antigen 

PCR  

 -כלמדיה אנטיגן 
PCR 

שתן  10ml כלי סטרילי שתן
ראשון של 
בוקר אחרי 
עצירת שתן 
לפחות 
 שעתיים

(כשהמעבדה 1
פתוחה, 

בעזרת שליח 
 / טיל

(כשהמעבדה 2
סגורה, 
במקרר 

הבדיקות 
 במחלקה

יש למלא טופס 
מתאים עם 

חתימת רופא 
 בכיר

מיקרוביולוגיה  עד חודש ₪324.00 
 בדיקות חוץ  -

STD Screen  סקרSTD 10 כלי סטרילי שתןml  שתן
ראשון של 
בוקר אחרי 
עצירת שתן 
לפחות 
 שעתיים

(כשהמעבדה 1
פתוחה, 

בעזרת שליח 
 / טיל

(כשהמעבדה 2
סגורה, 
במקרר 

הבדיקות 
 במחלקה

יש למלא טופס 
מתאים עם 

חתימת רופא 
 בכיר

מיקרוביולוגיה  עד חודש 
 בדיקות חוץ  -

Chloride blood מבחנה כימית  דם כלור- 
 /ירוקפקק צהוב

3-5ml 'ביום  ₪0.42    החדר טמפ
 הלקיחה

 -משולבת 
 בדיקות דם

Chloride body fluid מבחנה כימית  נוזל גוף כלור- 
או  פקק צהוב

 פלסטיק ריקה

3-5ml 'ביום  ₪1.58    החדר טמפ
 הלקיחה

 -משולבת 
 נוזל גוף

Chloride CSF נוזל חוט  כלור
 שדרה

פלסטיק מבחנת 
 ריקה

לפחות   1ml  'משולבת  שעתיים ₪1.58    החדר טמפ- 
נוזל חוט 
 השידרה
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 שם הבדיקה

 באנגלית

שם הבדיקה 
 בעברית

תנאי לקיחה  נפח דגימה כלי קיבול סוג הדגימה
 ושימור

מחיר  הערות
לבדיקה ב 

כולל ₪ 
 מע"מ

משך הזמן 
מקבלת 
הדגימה 

 ועד הוצאת
 תשובה

מעבדה 
 מבצעת

Chloride urine מבחנת שתן  שתן כלור
פקק  -לכימיה 

 צהוב

מינימום  
2ml   

דגימה אקראית  טמפ החדר
 או מאיסוף

 .דגימות שתן
מאיסוף יש לציין 

כמות השתן ומשך 
האיסוף )מומלץ 

 שעות( 24

שליחת ביום  ₪1.58 
 הדגימה

 -משולבת 
 בדיקות שתן

Cholesterol blood מבחנה כימית  דם כולסטרול- 
 /ירוקפקק צהוב

3-5ml 'ביום  ₪0.23    החדר טמפ
 הלקיחה

 -משולבת 
 בדיקות דם

Cholesterol body 

fluid 

 -מבחנה כימית  נוזל גוף כולסטרול
או  פקק צהוב

 פלסטיק ריקה

3-5ml 'ביום  ₪0.88    החדר טמפ
 הלקיחה

 -משולבת 
 נוזל גוף

CK מבחנה כימית  דם קראטין קינז- 
 /ירוקפקק צהוב

3-5ml 'ביום  ₪0.78    החדר טמפ
 הלקיחה
 שעה–דחוף 

 -משולבת 
 בדיקות דם
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 שם הבדיקה

 באנגלית

שם הבדיקה 
 בעברית

תנאי לקיחה  נפח דגימה כלי קיבול סוג הדגימה
 ושימור

מחיר  הערות
לבדיקה ב 

כולל ₪ 
 מע"מ

משך הזמן 
מקבלת 
הדגימה 

 ועד הוצאת
 תשובה

מעבדה 
 מבצעת

Clostridium difficile 

Toxins  

 -קלוסטרידיום 
 רעלן

צואה 
 שלשולית

מעט צואה עד  כוסית
10ml או כ- 

5gr 

 מקרר 
מיד עם 
לקיחת 
 הדגימה 

הטוקסין נהרס 
בטמפרטורת 

 החדר

( אין לשלוח 1
 בטיל.

לא מבצעים ( 2
בילדים מתחת 

( אם 33לגיל 
סגורה המעבדה 

יש לשמור מיד 
ולמחרת   ,במקרר

 למסור במעבדה.
במקרה של ( 4

תוצאה חיובית אין 
לשלוח דגימה 
נוספת לפחות 

 חודש. 

מיקרוביולוגיה  יומיים ₪47.00 
 שונות -

CMV PCR – urine 

 

saliva 

  -ציטומגלווירוס 
PCR- שתן 

 
 רוק

 שתן
 
 
 
 רוק

 כלי סטרילי
 
 
 

 מטוש לוירוסים 

  לפחות
1ml 

 שתן טרי
בתיאום עם 

 המעבדה
 

 קירור

יש למלא טופס 
מתאים עם 

חתימת רופא 
 בכיר

 ₪252.00 
 
 
 

150.00 

 עד שבוע
 
 
 

 עד שבוע

מיקרוביולוגיה 
 בדיקות חוץ  -

CMV serology 

IgM  

IGg 

 -ציטומגלווירוס 
 סרולוגיה

 - מבחנה כימית דם  ורידי
 פקק צהוב

3-5ml 1 כשהמעבדה)
פתוחה, 

בעזרת שליח 
 / טיל

(כשהמעבדה 2
סגורה, 
במקרר 

הבדיקות 
 במחלקה

1 )Avidity  נבדק
כאשר חשוב 
לדעת זמן 

 ההדבקה בוירוס .
  IgG(כאשר 2

חיובי אין לחזור 
 על הבדיקה.

עד ₪  30
45  ₪ 

מיקרוביולוגיה  ימים 1-3
 סרולוגיה -
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 שם הבדיקה

 באנגלית

שם הבדיקה 
 בעברית

תנאי לקיחה  נפח דגימה כלי קיבול סוג הדגימה
 ושימור

מחיר  הערות
לבדיקה ב 

כולל ₪ 
 מע"מ

משך הזמן 
מקבלת 
הדגימה 

 ועד הוצאת
 תשובה

מעבדה 
 מבצעת

CMV Viral load  עומס נגיפיCMV מבחנות ספירת  2 דם וורידי
 פקק סגול - דם 

(כשהמעבדה 1  
פתוחה, 

בעזרת שליח 
 / טיל

(כשהמעבדה 2
סגורה, 
במקרר 

הבדיקות 
 .במחלקה

יש למלא טופס 
מתאים עם 

חתימת רופא 
 בכיר

מיקרוביולוגיה  עד שבוע ₪405.00 
 בדיקות חוץ  -

Cocain  מבחנת שתן  שתן קוקאין
פקק  -לכימיה 

 צהוב

2ml משולבת  שעה ₪21.00   טמפ' החדר– 
 בדיקות שתן 

Compatibility Test מבחנת בנק הדם  דם הצלבות- 
 פקק סגול כהה

6ml  ,טמפ' החדר
שעות  8עד 

 מלקיחה

אם סקר  ₪20.00   
 -שלילי 

מספר דקות, 
 -חיובי אם 

יש נוגדנים 
 עד שעה

 בנק הדם

Complete Blood 

Count - Body Fluid 

ספירת תאי דם 
 בנוזלי גוף

 -מבחנת ספירה  נוזלי גוף
 פקק סגול.

2ml  ,טמפ' החדר
עד  שעתיים 

 מלקיחה

תוצאות הבדיקה 
אינן מאושרות 

FDA 

 -המטולוגית  שעות. 3עד  ₪4.47 
 ספירת דם

Complete Blood 

Count (CBC) 

 -מבחנת ספירה  דם ספירת דם מלאה
 פקק סגול.

2ml  ,טמפ' החדר
עד  שעתיים 

 מלקיחה.

 שעות. 3עד  ₪4.47   
חצי  -ף דחו
 שעה

 -המטולוגית 
 ספירת דם

Copper-B מבחנה כימית  דם נחושת- 
 פקק צהוב

2-5ml 'טופס בדיקות חוץ  החדר טמפ

בחתימת רופא 

 בכיר.

בין שבועיים  ₪72.00 
לשלושה 
 שבועות

 -משולבת 
 בדיקות חוץ
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 שם הבדיקה

 באנגלית

שם הבדיקה 
 בעברית

תנאי לקיחה  נפח דגימה כלי קיבול סוג הדגימה
 ושימור

מחיר  הערות
לבדיקה ב 

כולל ₪ 
 מע"מ

משך הזמן 
מקבלת 
הדגימה 

 ועד הוצאת
 תשובה

מעבדה 
 מבצעת

Copper-Usmp מבחנת שתן  שתן נחושת בשתן
פקק  -לכימיה 

 צהוב

10ml  דגימה מאיסוף
שעות  24של 

בכלי נקי 
 במיוחד

טופס בדיקות חוץ 

בחתימת רופא 

 בכיר.

בין שבועיים  ₪72.00 
לשלושה 
 שבועות

 -משולבת 
 בדיקות חוץ

Cortisol  blood מבחנה כימית דם קורטיזול - 
 פקק צהוב

2.5ml 'יש לקחת בבוקר  החדר טמפ
 או אחה"צ

ביום  ₪8.60 
הבדיקה או 

 למחרת

 -משולבת 
 בדיקות אנדו

Cortisol- Usmp מבחנת שתן  שתן קורטיזול בשתן
פקק  – לכימיה
 צהוב

20ml  דגימה מאיסוף
שעות  24של 

 בקירור

טופס בדיקות חוץ 
בחתימת רופא 

 בכיר.
  

בין שבועיים  ₪46.00 
לשלושה 
 שבועות

 -משולבת 
 אנדו -ב.חוץ 

Creatinine blood מבחנה כימית  דם קראטינין- 
 /ירוקפקק צהוב

3-5ml 'ביום  ₪0.59    החדר טמפ
 הלקיחה
 –דחוף 
 שעה

 -משולבת 
 בדיקות דם

Creatinine body fluid מבחנה כימית  נוזל גוף קראטינין- 
או  פקק צהוב

 פלסטיק ריקה

3-5ml 'ביום  ₪0.59    החדר טמפ
 הלקיחה

 -משולבת 
 נוזל גוף

Creatinine urine מבחנת שתן  שתן קראטינין
פקק  -לכימיה 

 צהוב

 מינימום 
2ml 

דגימה אקראית  טמפ החדר
 או מאיסוף

 .דגימות שתן
מאיסוף יש לציין 

כמות השתן ומשך 
האיסוף )מומלץ 

 שעות( 24

ביום שליחת  ₪0.59 
 הדגימה

 -משולבת 
 בדיקות שתן

CRP   מבחנה כימית  דם- 
 /ירוקפקק צהוב

3-5ml 'ביום  ₪2.96    החדר טמפ
 הלקיחה
 שעה–דחוף 

 -משולבת 
 בדיקות דם
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 שם הבדיקה

 באנגלית

שם הבדיקה 
 בעברית

תנאי לקיחה  נפח דגימה כלי קיבול סוג הדגימה
 ושימור

מחיר  הערות
לבדיקה ב 

כולל ₪ 
 מע"מ

משך הזמן 
מקבלת 
הדגימה 

 ועד הוצאת
 תשובה

מעבדה 
 מבצעת

CRP   CSF  מבחנת פלסטיק
 ריקה

לפחות   1ml  'לשלוח במבחנה  החדר טמפ
אחת עם בדיקות 

 הכימיה

 -משולבת  שעתיים ₪2.96
נוזל חוט 
 השידרה

Cryoglobulin מבחנה עם פקק  דם קריוגלובולינים
 אדום

4ml  יש לקחת
לאחר חימום 
של המבחנה 
ולהביא, תוך 
חימום ביד, 
למעבדה 
בהקדם 
 האפשרי.

ניתן לקבל 
מבחנות 

מתאימות 
במעבדה 

ההמטולוגית. יש 
לבצע בתיאום עם 

המעבדה, רק 
 בשעות הבוקר.

 המטולוגית  ימים 4 ₪1.00 

Cryptococcal 

antigen 

 -קריפטוקוקוס 
 אנטיגן

CSFמבחנת סטרילית ל  /דם
-CSF  

   - מבחנה כימית
 פקק צהוב 

לא  CSF דם  5mlעד 
 לשלוח בטיל

(בעזרת 1
שליח/טיל 

בשעות עבודת 
 המעבדה )דם(

(כשהמעבדה 2
סגורה, 
במקרר 

הבדיקות 
 במחלקה

יש למלא טופס 
מתאים עם 

חתימת רופא 
 בכיר

מיקרוביולוגיה  עד חודש ₪112.00 
 בדיקות חוץ  -

Cryptosporidium 5-10 כוסית צואה קריפטוספורידיוםgr 1 בעזרת)
שליח בשעות 

עבודת 
 המעבדה

(כשהמעבדה 2
סגורה, 
במקרר 

הבדיקות 
 במחלקה

צואה טרייה 
 Acidלצביעת 

fast 
 ומיקרוסקופיה

מיקרוביולוגיה  עד שבוע ₪8.00 
 פרזיטים -
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 שם הבדיקה

 באנגלית

שם הבדיקה 
 בעברית

תנאי לקיחה  נפח דגימה כלי קיבול סוג הדגימה
 ושימור

מחיר  הערות
לבדיקה ב 

כולל ₪ 
 מע"מ

משך הזמן 
מקבלת 
הדגימה 

 ועד הוצאת
 תשובה

מעבדה 
 מבצעת

CRYSTALS  בדיקת קריסטלים
 מנוזל הברך

נוזל מתוך 
 המפרק

בד"כ עם  צנצנת
 סמ"ק 50

משתנה לפי 
 כמות הנוזל

טמפ' החדר                          
עד שעתיים 

 ללקיחה

 פתולוגיה שעות 72עד  ₪140.00   

CSF Cell count נוזל חוט  תאים
 שדרה

מבחנת פלסטיק 
 ריקה

לפחות   1ml  'לשלוח במבחנה  החדר טמפ
אחת עם בדיקות 

 הכימיה

 -משולבת  שעתיים ₪125.00 
נוזל חוט 
 השידרה

CSF culture  תרבית נוזל
 שידרה

CSF            
 נוזל שידרה

(מבחנה 1
 .      סטרילית

( אם  יש מספיק 2
כדאי לזרוע 

בבקבוק תרבית 
 דם ילדים

(בעזרת 1  
שליח בשעות 

עבודת 
 המעבדה           

(כשהמעבדה 2
סגורה, 
במקרר 

הבדיקות 
 במחלקה

 כאשר הנוזל עכור
 תאיםכשיש או 

בבדיקה 
כימית/המטולוגית 

תבוצע צביעת 
גרם בכל שעות 

 היממה

עד שבוע  ₪15.00 
כאשר  .ימים

יש ממצא 
 מדווח מיד

מיקרוביולוגיה 
 תרביות -

Cyclosporine ספירה מבחנת  דם ציקלוספורין-  
 פקק סגול 

טופס בדיקות חוץ  החדר טמפ' מבחנה מלאה
בחתימת רופא 

 בכיר.
  

שבועיים בין  ₪105.00 
לשלושה 
 שבועות

 -משולבת 
 בדיקות חוץ

D-Dimer מבחנת קרישה  דם דימר-די- 
 פקק תכלת

2.7ml  
1.8ml לילדים 

טמפ' החדר, 
עד שעתיים 

 מלקיחה.

יש להקפיד למלא 
מבחנות עד הקו 

 המסומן

  שעות 4עד  ₪12.83 
 שעה -דחוף 

 -המטולוגית 
 קרישת דם
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 שם הבדיקה

 באנגלית

שם הבדיקה 
 בעברית

תנאי לקיחה  נפח דגימה כלי קיבול סוג הדגימה
 ושימור

מחיר  הערות
לבדיקה ב 

כולל ₪ 
 מע"מ

משך הזמן 
מקבלת 
הדגימה 

 ועד הוצאת
 תשובה

מעבדה 
 מבצעת

Dengue virus 

IgG IgM 

 -נגיף דנגי 
 נוגדנים

  - מבחנה כימית דם ורידי
 פקק צהוב

5ml 1 כשהמעבדה)
פתוחה, 

בעזרת שליח 
 / טיל

(כשהמעבדה 2
סגורה, 
במקרר 

הבדיקות 
 .במחלקה

(יש למלא טופס 1
מתאים עם 

חתימת רופא 
 בכיר

(יש לקחת 2
 דגימה שניה אחרי 

 יום 10-14

מיקרוביולוגיה  עד שבוע ₪170.00 
 בדיקות חוץ  -

Deoxypyridinoline/Cr   מבחנת שתן  שתן
פקק  -לכימיה 

 צהוב

20ml  שתן בוקר
דגימה  -ראשון

עטופה בניר 
אלומיניום. 
 מקוררת.

טופס בדיקות חוץ 
בחתימת רופא 

 בכיר.
  

בין שבועיים  ₪120.00 
לשלושה 
 שבועות

 -משולבת 
 אנדו -ב.חוץ 

DHEA-S   מבחנה כימית  דם- 
 פקק צהוב

5ml 'טופס בדיקות חוץ  החדר טמפ
בחתימת רופא 

 בכיר.
  

בין שבועיים  ₪53.00 
לשלושה 
 שבועות

 -משולבת 
 אנדו -ב.חוץ 

Digoxin מבחנה כימית  דם דיגוקסין- 
 / ירוקפקק צהוב

3-5ml 'ביום לקיחת  ₪6.50    החדר טמפ
 הדגימה
 שעה–דחוף 

 -משולבת 
 תרופות

Direct Coombs מבחנת בנק הדם  דם קומבס ישיר- 
 פקק סגול כהה

6ml  ,טמפ' החדר
שעות  8עד 

 מלקיחה

 -ברוטינה  ₪15.00   
 חצי שעה

 בנק הדם
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 שם הבדיקה

 באנגלית

שם הבדיקה 
 בעברית

תנאי לקיחה  נפח דגימה כלי קיבול סוג הדגימה
 ושימור

מחיר  הערות
לבדיקה ב 

כולל ₪ 
 מע"מ

משך הזמן 
מקבלת 
הדגימה 

 ועד הוצאת
 תשובה

מעבדה 
 מבצעת

Ear culture בעזרת 1   מטוש כתום משטח אוזן תרבית אוזן)
שליח/טיל 

בשעות עבודת 
 המעבדה

(כשהמעבדה 2
סגורה, 
במקרר 

הבדיקות 
 במחלקה

מיקרוביולוגיה    ₪15.00   
 תרביות -

EBV serology 

VCA IgM 

EBNA IgG 

-מחלת הנשיקה 
 סרולוגיה

 - מבחנה כימית דם וורידי
 פקק צהוב

3-5ml 1 כשהמעבדה)
פתוחה, 

בעזרת שליח 
 / טיל

(כשהמעבדה 2
סגורה, 
במקרר 

הבדיקות 
 במחלקה

חיובי   IgGכאשר 
אין לחזור על 

 הבדיקה. 

מיקרוביולוגיה  ימים 1-3 ₪30.00 
 סרולוגיה -

Echinococus 

antibodies 

 -אכינוקוקוס 
 סרולוגיה 

 - מבחנה כימית דם ורידי
 פקק צהוב

5ml 1 כשהמעבדה)
פתוחה, 

בעזרת שליח 
 / טיל

(כשהמעבדה 2
סגורה, 
במקרר 

הבדיקות 
 .במחלקה

יש למלא טופס 
מתאים עם 

חתימת רופא 
 בכיר

מיקרוביולוגיה  עד חודש ₪243.00 
 בדיקות חוץ  -

Entamoeba culture 10עד  כוסית היטרי צואה תרבית אמבותml 
 5grאו 

 אין לשלוח בטילים  
לא לשלוח בימי 

 חמישי

מיקרוביולוגיה  ימים 3 ₪4.00 
 פרזיטים -
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 שם הבדיקה

 באנגלית

שם הבדיקה 
 בעברית

תנאי לקיחה  נפח דגימה כלי קיבול סוג הדגימה
 ושימור

מחיר  הערות
לבדיקה ב 

כולל ₪ 
 מע"מ

משך הזמן 
מקבלת 
הדגימה 

 ועד הוצאת
 תשובה

מעבדה 
 מבצעת

Eosinophils in Urine מבחנת שתן  שתן אוזונופילים בשתן
פקק  – לכימיה
 צהוב

3ml  ,טמפ' החדר
עד  שעתיים 

 מלקיחה

ניתן לבצע רק 
במידה ויש 

 לויקוציטים בשתן.

למחרת  ₪1.00 
 המשלוח

 -המטולוגית 
צביעות 
 מיוחדות

Erythropoiten   מבחנה כימית  דם- 
 פקק צהוב

10ml  שתי מבחנות
טמפ' החדר, 
עד שעתיים 

 מלקיחה

באישור המטולוג 
בלבד. טופס 
בדיקות חוץ 

בחתימת רופא 
 בכיר.

 -המטולוגית  שבועיים ₪250.00 
 ב. חוץ

Estradiol מבחנה כימית  דם אסטרדיול- 
 פקק צהוב

2.5ml 'טופס בדיקות חוץ  החדר טמפ
בחתימת רופא 

 בכיר.
  

ביום  ₪4.30 
הבדיקה או 

 למחרת

 -משולבת 
 בדיקות אנדו

Eye culture בעזרת 1   מטוש כתום משטח עין תרבית עין)
שליח/טיל 

בשעות עבודת 
 המעבדה

(כשהמעבדה 2
סגורה, 
במקרר 

הבדיקות 
 במחלקה

עד שבוע     
 ימים.

 

מיקרוביולוגיה 
 תרביות -

F VII – B   מבחנת קרישה  דם- 
 פקק תכלת

מבחנות  3
מלאות עד 

 הקו

טמפ' החדר, 
עד שעתיים 

 מלקיחה

באישור המטולוג 
בלבד. טופס 
 בדיקות חוץ 

 -המטולוגית  שבועיים ₪90.00 
 ב. חוץ

F53 מבחנת שתן  שתן   פנותיאזידים
פקק  -לכימיה 

 צהוב

1-2ml 'בדיקות חוץ  טופס החדר טמפ
בחתימת רופא 

 בכיר.
  

בין שבועיים   
לשלושה 
 שבועות

 -משולבת 
 בדיקות חוץ
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 שם הבדיקה

 באנגלית

שם הבדיקה 
 בעברית

תנאי לקיחה  נפח דגימה כלי קיבול סוג הדגימה
 ושימור

מחיר  הערות
לבדיקה ב 

כולל ₪ 
 מע"מ

משך הזמן 
מקבלת 
הדגימה 

 ועד הוצאת
 תשובה

מעבדה 
 מבצעת

Factor IX  מבחנת קרישה  דם 9פקטור- 
 פקק תכלת

2.7ml  
1.8ml לילדים 

טמפ' החדר, 
עד שעתיים 

 מלקיחה.

בחתימת רופא 
בכיר. נעשה 

 PTTלבירור 
 מאורך

בהתאם  ₪39.00 
 לצורך

 -המטולוגית 
 קרישת דם

Factor V  מבחנת קרישה  דם 5פקטור- 
 פקק תכלת

2.7ml  
1.8ml לילדים 

טמפ' החדר, 
עד שעתיים 

 מלקיחה.

באישור המטולוג 
 בלבד

 -המטולוגית  שעות 4עד  ₪58.00 
 קרישת דם

Factor VIII  מבחנת קרישה  דם 8פקטור- 
 פקק תכלת

2.7ml  
1.8ml לילדים 

טמפ' החדר, 
עד שעתיים 

 מלקיחה.

בחתימת רופא 
בכיר. נעשה 

 PTTלבירור 
מאורך או כחלק 
מפאנל בדיקות 
 לקרישיות יתר

מתבצע  ₪7.27 
 אחת לחודש

 -המטולוגית 
 קרישת דם

Factor XI  מבחנת קרישה  דם 11פקטור- 
 פקק תכלת

2.7ml  
1.8ml לילדים 

טמפ' החדר, 
עד שעתיים 

 מלקיחה.

בחתימת רופא 
בכיר. נעשה 

 PTTלבירור 
 מאורך 

בהתאם  ₪75.00 
 לצורך.

 -המטולוגית 
 קרישת דם

Fe מבחנה כימית  דם ברזל- 
 /ירוקפקק צהוב

3-5ml 'ביום  ₪0.20    החדר טמפ
 הלקיחה

 -משולבת 
 בדיקות דם

Ferritin מבחנה כימית  דם פריטין- 
 /ירוקפקק צהוב

3-5ml 'ביום  ₪9.68    החדר טמפ
 הלקיחה

 -משולבת 
 בדיקות דם

Fibrinogen מבחנת קרישה  דם פיברינוגן- 
 פקק תכלת

2.7ml  
1.8ml לילדים 

טמפ' החדר, 
עד שעתיים 

 מלקיחה.

יש להקפיד למלא 
מבחנות עד הקו 

 המסומן

 שעות 4עד  ₪5.82 
 שעה -דחוף 

 -המטולוגית 
 קרישת דם
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 שם הבדיקה

 באנגלית

שם הבדיקה 
 בעברית

תנאי לקיחה  נפח דגימה כלי קיבול סוג הדגימה
 ושימור

מחיר  הערות
לבדיקה ב 

כולל ₪ 
 מע"מ

משך הזמן 
מקבלת 
הדגימה 

 ועד הוצאת
 תשובה

מעבדה 
 מבצעת

Fluids culture נוזל בטני תרבית נוזלי גוף 
 פרקי

 פלאורלי
מיח עצם 
 וכדומה

( אם הכמות 1
בבקבוק  - קטנה 

 תרבית דם ילדים 
-8( אם הכמות 2

ml10- קבוק בב
 .ת.דם מבוגרים

 (במזרק מפוקק3
(במבחנה/כוסית 4

 סטרילית

(בעזרת 1  
שליח בשעות 

עבודת 
 המעבדה

(כשהמעבדה 2
סגורה, 
במקרר 

הבדיקות 
 במחלקה

(אם הוזרק 3
החומר 
לבקבוק 

תרבית דם 
והמעבדה 
סגורה יש 
להכניס 

לאינקובטור 
שמחוץ 
 למעבדה

לפי בקשה , 
תבוצע צביעת 

 גרם מהנוזל

עד שבוע  ₪15.00 
 ימים.

כאשר יש 
ממצא מדווח 

 מיד

מיקרוביולוגיה 
 תרביות -

FNA סליידים מזכוכית  משטחים ניקור ציטולוגי
יבשה  צנצנתבתוך 
 Alcoholאו עם 
96%  

משתנה לפי 
כמות 
 הניקורים

   טמפ' החדר                   
 שליחה מיידית

 5-10בין  ₪140.00   
 ימים

 פתולוגיה

Folic Acid  מבחנה כימית  דם חומצה פולית- 
 פקק צהוב

2.5ml  ,טמפ' החדר
עד שעתיים 

 מלקיחה.

מבוצע כאשר 
MCV>96  או
RDW>14 

הבדיקה תקפה ל 
 יום 60

באותו יום או  ₪4.50 
למחרת אם 
הגיע אחרי 

14:30 

 - המטולוגית
בירור גורמי 

 אנמיה
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 שם הבדיקה

 באנגלית

שם הבדיקה 
 בעברית

תנאי לקיחה  נפח דגימה כלי קיבול סוג הדגימה
 ושימור

מחיר  הערות
לבדיקה ב 

כולל ₪ 
 מע"מ

משך הזמן 
מקבלת 
הדגימה 

 ועד הוצאת
 תשובה

מעבדה 
 מבצעת

FROZEN SECTION ועד דלי  צנצנתמ רקמה חתך קפוא
 )לפי גודל הדגימה( 

משתנה לפי 
או  רקמהה

 איבר שנשלח

טמפ' החדר                      
 שליחה מיידית

 20-30בין  ₪140.00   
 דקות

 פתולוגיה

FSH   מבחנה כימית  דם- 
 פקק צהוב

2.5ml 'ביום ₪4.30    החדר טמפ 
הבדיקה או 

 למחרת

 -משולבת 
 בדיקות אנדו

FT4   מבחנה כימית  דם- 
 פקק צהוב

2.5ml 'ביום  ₪3.30    החדר טמפ
הבדיקה או 

 למחרת

 -משולבת 
 בדיקות אנדו

G6PD  פוספט  6גלוקוז
 גנזודהידר

 -מבחנת ספירה  דם
 פקק סגול

1-3ml 'מבוצע בהתאם  החדר טמפ
 -לכמות הבדיקות
לא פחות מפעם 

 בשבוע

 -משולבת  פעם בשבוע ₪380.00 
 בדיקות דם

Galactose 1 

phosphate כמותי 

טופס בדיקות חוץ  החדר טמפ'   נייר גטרי דם  
בחתימת רופא 

 בכיר.
  

בין שבועיים  ₪403.00 
לשלושה 
 שבועות

 -משולבת 
 בדיקות חוץ

Gangliodise GQ1B   מבחנה כימית  דם- 
 פקק צהוב

5ml 'בדיקות חוץ טופס  החדר טמפ
בחתימת רופא 

 בכיר.
  

בין שבועיים  ₪466.00 
לשלושה 
 שבועות

 -משולבת 
 בדיקות חוץ

Ganglioside GD1A 

Ab 

 -מבחנה כימית  דם  
 פקק צהוב

5ml 'טופס בדיקות חוץ  החדר טמפ
בחתימת רופא 

 בכיר.
  

בין שבועיים  ₪466.00 
לשלושה 
 שבועות

 -משולבת 
 בדיקות חוץ

Ganglioside GD1B 

Ab 

 -מבחנה כימית  דם  
 פקק צהוב

5ml 'טופס בדיקות חוץ  החדר טמפ
בחתימת רופא 

 בכיר.
  

בין שבועיים  ₪466.00 
לשלושה 
 שבועות

 -משולבת 
 בדיקות חוץ
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 שם הבדיקה

 באנגלית

שם הבדיקה 
 בעברית

תנאי לקיחה  נפח דגימה כלי קיבול סוג הדגימה
 ושימור

מחיר  הערות
לבדיקה ב 

כולל ₪ 
 מע"מ

משך הזמן 
מקבלת 
הדגימה 

 ועד הוצאת
 תשובה

מעבדה 
 מבצעת

Ganglioside GM1 Ab    נוזל חוט
 שדרה

 -מבחנה כימית 
 פקק צהוב

5ml 'טופס בדיקות חוץ  החדר טמפ
בחתימת רופא 

 בכיר.
  

בין שבועיים  ₪466.00 
לשלושה 
 שבועות

 -משולבת 
 בדיקות חוץ

Gastrin מבחנה כימית  דם גסטרין- 
 מקוררת פקק צהוב

6ml העברה 
מיידית בקרח 

למעבדה . 
לאחר צום 

 לילה

טופס בדיקות חוץ 
בחתימת רופא 

 בכיר.
  

בין שבועיים  ₪153.00 
לשלושה 
 שבועות

 -משולבת 
 אנדו -ב.חוץ 

Genital culture משטח ווגינה תרבית גניטלית 
/  צוואר הרחם

   / הישלי
הפרשה 
 מפניס 

(בעזרת 1   מטוש פקק כחול
שליח/טיל 

בשעות עבודת 
 המעבדה

(כשהמעבדה 2
סגורה, 
במקרר 

הבדיקות 
 במחלקה

כאשר נלקחת 
גונוריאה דגימה ל

דגימה יש לשלוח 
 טרייה.

מיקרוביולוגיה  ימים  2-3 ₪15.00 
 תרביות -

Gentamicin מבחנה כימית  דם גנטמיצין- 
 /ירוקפקק צהוב

3-5ml 'ביום לקיחת  ₪33.67    החדר טמפ
 הדגימה
 שעה–דחוף 

 -משולבת 
 תרופות

GGT   מבחנה כימית  דם- 
 /ירוקפקק צהוב

3-5ml 'ביום  ₪0.50    החדר טמפ
 הלקיחה

 -משולבת 
 בדיקות דם

Glucose blood )מבחנה כימית  דם סוכר )גלוקוז- 
 /ירוקצהובפקק 

3-5ml 'ביום  ₪1.09    החדר טמפ
 הלקיחה

 -משולבת 
 בדיקות דם

Glucose body fluid )מבחנה כימית  נוזל גוף סוכר )גלוקוז- 
או  פקק צהוב

 פלסטיק ריקה 

3-5ml 'ביום  ₪1.09    החדר טמפ
 הלקיחה

 -משולבת 
 נוזל גוף
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 שם הבדיקה

 באנגלית

שם הבדיקה 
 בעברית

תנאי לקיחה  נפח דגימה כלי קיבול סוג הדגימה
 ושימור

מחיר  הערות
לבדיקה ב 

כולל ₪ 
 מע"מ

משך הזמן 
מקבלת 
הדגימה 

 ועד הוצאת
 תשובה

מעבדה 
 מבצעת

Glucose CSF )נוזל חוט  סוכר )גלוקוז
 שדרה

 מבחנת פלסטיק
 ריקה

לפחות   1ml 'משולבת  שעתיים ₪1.09    החדר טמפ- 
נוזל חוט 

 דרההש

Glucose urine )מבחנת שתן  שתן סוכר )גלוקוז
פקק  -לכימיה 

 צהוב

מינימום   2ml דגימה אקראית  טמפ החדר
 או מאיסוף

 .דגימות שתן
מאיסוף יש לציין 

כמות השתן ומשך 
האיסוף )מומלץ 

 שעות( 24

 ביום שליחת ₪1.09 
 הדגימה

 -משולבת 
 בדיקות שתן

Growth Hormone מבחנה כימית  דם הורמון גדילה- 
 פקק צהוב

5ml 'החדר.  טמפ
לאחר צום 

 לילה

טופס בדיקות חוץ 
בחתימת רופא 

 בכיר.
  

בין שבועיים  ₪78.00 
לשלושה 
 שבועות

 -משולבת 
 אנדו -ב.חוץ 

Haptoglobin מבחנה כימית  דם הפטוגלובין- 
 /ירוקפקק צהוב

3-5ml 'ביום  ₪293.00    החדר טמפ
 הלקיחה

 -משולבת 
 בדיקות דם

HB electrophoresis  אלקטרופורזה של
 המוגלובין

 -מבחנת ספירה  דם
 פקק סגול

2ml  ,טמפ' החדר
שעות  4עד 

 מלקיחה. 

מבוצע כאשר 
MCV<74 

מתבצע  ₪13.00 
 אחת לחודש

 -המטולוגית 
בירור גורמי 

 אנמיה

HbA1C   מבחנת ספירה  דם- 
 פקק סגול

1-3ml 'משולבת  פעם בשבוע ₪5.90    החדר טמפ- 
 בדיקות דם

HCV Gene type  הפטיטיס  -צהבת
C - גנוטיפ 

יש למלא טופס        
עם  מתאים

חתימת רופא 
  בכיר

 

 -משולבת     
 בדיקות חוץ



54 
 

 שם הבדיקה

 באנגלית

שם הבדיקה 
 בעברית

תנאי לקיחה  נפח דגימה כלי קיבול סוג הדגימה
 ושימור

מחיר  הערות
לבדיקה ב 

כולל ₪ 
 מע"מ

משך הזמן 
מקבלת 
הדגימה 

 ועד הוצאת
 תשובה

מעבדה 
 מבצעת

HCV RNA  הפטיטיס  -צהבת
C 

 - מבחנה כימית דם ורידי
 פקק צהוב

לפחות   5ml 1 כשהמעבדה)
פתוחה, 

בעזרת שליח 
 / טיל

(כשהמעבדה 2
סגורה, 
במקרר 

הבדיקות 
 .במחלקה

יש למלא טופס 
עם  מתאים

חתימת רופא 
  בכיר

 

 -משולבת  ימים  1-7 ₪950.00 
 בדיקות חוץ

HDL   מבחנה כימית  דם- 
 /ירוקפקק צהוב

3-5ml 'ביום  ₪1.35    החדר טמפ
 הלקיחה

 -משולבת 
 בדיקות דם

Heparin Induced 

Thrombocytopenia 

HIT 

טרומבוציטופניה 
מושרית על יד 

 הפרין

 -מבחנה כימית  דם
 פקק צהוב

5ml  ,טמפ' החדר
עד שעתיים 

 מלקיחה

באישור המטולוג 
בלבד. לחולים 

מטופלים בהפרין 
עם ירידה במספר 

 טסיות.

 -המטולוגית  שעות 4עד  ₪183.00 
 קרישת דם

HAV IgM  מבחנה כימית דם וורידי לצהבתסרולוגיה - 
 פקק צהוב

5ml 'במקרים מיוחדים  החדר טמפ
יעשה בדחיפות 

 לפי בקשה.
כאשר יש ספק 
לגבי תוצאת 

הבדיקה, הדגימה 
נשלחת לאישור 

 ברמב"ם

 -משולבת  ימים 1-2  ₪   22.00
 סרולוגיה
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 שם הבדיקה

 באנגלית

שם הבדיקה 
 בעברית

תנאי לקיחה  נפח דגימה כלי קיבול סוג הדגימה
 ושימור

מחיר  הערות
לבדיקה ב 

כולל ₪ 
 מע"מ

משך הזמן 
מקבלת 
הדגימה 

 ועד הוצאת
 תשובה

מעבדה 
 מבצעת

 

Anti HCV 

 - מבחנה כימית דם וורידי סרולוגיה לצהבת
 פקק צהוב

5ml 'במקרים מיוחדים  החדר טמפ
יעשה בדחיפות 

 לפי בקשה.
כאשר יש ספק 
לגבי תוצאת 

הבדיקה, הדגימה 
נשלחת לאישור 

 ברמב"ם

 -משולבת  ימים   1-2  ₪  18.00
 סרולוגיה

Anti HBs מבחנה כימית דם וורידי סרולוגיה לצהבת - 
 פקק צהוב

5ml 'במקרים מיוחדים  החדר טמפ
יעשה בדחיפות 

 לפי בקשה.
יש ספק כאשר 

לגבי תוצאת 
הבדיקה, הדגימה 
נשלחת לאישור 

 ברמב"ם

 -משולבת  ימים 1-2  ₪ 11.00
 סרולוגיה

HB sAg מבחנה כימית דם וורידי סרולוגיה לצהבת - 
 פקק צהוב

5ml 'במקרים מיוחדים  החדר טמפ
יעשה בדחיפות 

 לפי בקשה.
כאשר יש ספק 
לגבי תוצאת 

הבדיקה, הדגימה 
נשלחת לאישור 

 ברמב"ם

 -משולבת  ימים  1-2  11.00₪
 סרולוגיה
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 שם הבדיקה

 באנגלית

שם הבדיקה 
 בעברית

תנאי לקיחה  נפח דגימה כלי קיבול סוג הדגימה
 ושימור

מחיר  הערות
לבדיקה ב 

כולל ₪ 
 מע"מ

משך הזמן 
מקבלת 
הדגימה 

 ועד הוצאת
 תשובה

מעבדה 
 מבצעת

Anti HBc 

 

 

 

 

 - מבחנה כימית דם וורידי סרולוגיה לצהבת
 פקק צהוב

5ml 'במקרים מיוחדים  החדר טמפ
יעשה בדחיפות 

 לפי בקשה.
כאשר יש ספק 
לגבי תוצאת 

הבדיקה, הדגימה 
נשלחת לאישור 

 ברמב"ם

 -משולבת  ימים  1-2 12.00₪
 סרולוגיה

HBc IgM מבחנה כימית דם וורידי סרולוגיה לצהבת - 
 פקק צהוב

5ml 'במקרים מיוחדים  החדר טמפ
יעשה בדחיפות 

 לפי בקשה.
כאשר יש ספק 
לגבי תוצאת 

הבדיקה, הדגימה 
נשלחת לאישור 

 ברמב"ם

 -משולבת  ימים  1-2 17.00₪
 סרולוגיה

Anti Hbe מבחנה כימית דם וורידי סרולוגיה לצהבת - 
 פקק צהוב

5ml 'במקרים מיוחדים  החדר טמפ
יעשה בדחיפות 

 לפי בקשה.
כאשר יש ספק 
לגבי תוצאת 

הבדיקה, הדגימה 
נשלחת לאישור 

 ברמב"ם

 -משולבת  ימים  1-2 12.00₪
 סרולוגיה
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 שם הבדיקה

 באנגלית

שם הבדיקה 
 בעברית

תנאי לקיחה  נפח דגימה כלי קיבול סוג הדגימה
 ושימור

מחיר  הערות
לבדיקה ב 

כולל ₪ 
 מע"מ

משך הזמן 
מקבלת 
הדגימה 

 ועד הוצאת
 תשובה

מעבדה 
 מבצעת

HBe ag מבחנה כימית דם וורידי סרולוגיה לצהבת - 
 פקק צהוב

5ml 'במקרים מיוחדים  החדר טמפ
יעשה בדחיפות 

 לפי בקשה.
ספק  כאשר יש

לגבי תוצאת 
הבדיקה, הדגימה 
נשלחת לאישור 

 ברמב"ם

 -משולבת  ימים 1-2  11.00₪
 סרולוגיה

Hepatitis E  סרולוגיה
  Eלהפטיטיס 

 - מבחנה כימית דם וורידי
 פקק צהוב

3-5ml 'באישור ההנהלה  החדר טמפ
בתיאום עם ד"ר 

 אבומוך

עד שבוע  ₪720.00 
 ימים

 -משולבת 
 סרולוגיה

HHSV6 serology  מבחנה כימית  דם ורידי סרולוגיה -הרפס- 
 פקק צהוב

3-5ml 1 כשהמעבדה)
פתוחה, 

בעזרת שליח 
 / טיל

(כשהמעבדה 2
סגורה, 
במקרר 

הבדיקות 
 במחלקה.

(יש למלא טופס 1
מתאים עם 

חתימת רופא 
 בכיר

(יש לקחת 2
דגימה שניה אחרי 

 יום. 10-14

מיקרוביולוגיה  עד שבוע  ₪170.00 
 בדיקות חוץ  -

HIV   מבחנה כימית  דם- 
 פקק צהוב

5ml     בדיקה מבוצעת
במעבדה 

 וירולוגית רמב"ם

25 ₪  בנק הדם   00.

HIV resistance  עמידות- HIV מבחנה ספירה  דם וורידי- 
 פקק סגול

להעביר מיד  מבחנות 5-6
 למעבדה

יש למלא טופס 
מתאים עם 

חתימת רופא 
 בכיר

 ₪
2,371.00 

מיקרוביולוגיה   
 בדיקות חוץ  -
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 שם הבדיקה

 באנגלית

שם הבדיקה 
 בעברית

תנאי לקיחה  נפח דגימה כלי קיבול סוג הדגימה
 ושימור

מחיר  הערות
לבדיקה ב 

כולל ₪ 
 מע"מ

משך הזמן 
מקבלת 
הדגימה 

 ועד הוצאת
 תשובה

מעבדה 
 מבצעת

HSV  

PCR 

ווגינה,  PCR CSF -הרפס 
 פצעים וכו'

מבחנה סטרילית 
  CSF–ל

 מבחנה לוירוסים

(כשהמעבדה 1  
פתוחה, 

בעזרת שליח 
 / טיל

(כשהמעבדה 2
סגורה, 
במקרר 

הבדיקות 
 .במחלקה

יש למלא טופס ( 1
מתאים עם 

חתימת רופא 
 .בכיר

 

מיקרוביולוגיה  עד שבוע ₪252.00 
 בדיקות חוץ  -

HSV  

IgG, IgM 

 - 1,2הרפס 
 סרולוגיה

 -מבחנה כימית  דם ורידי
 פקק צהוב

3-5ml 1 כשהמעבדה)
פתוחה, 

בעזרת שליח 
 / טיל

(כשהמעבדה 2
סגורה, 
במקרר 

הבדיקות 
 במחלקה

יש למלא טופס (1
מתאים עם 

חתימת רופא 
 בכיר

יש לקחת (2
דגימה שניה אחרי 

 יום. 10-14

מיקרוביולוגיה  ימים 2-3 ₪200.00 
 בדיקות חוץ  -

Hypercoagulation 

Comprehensive 

Panel - Coagulation, 

Genetic and 

immunology. 

-קרישיות יתר 
בירור מקיף: 

פלזמתי, 
 אימונולוגי וגנטי.

מבחנות קרישה  3 דם
פקק תכלת,  -

 -מבחנה כימית 
פקק צהוב ומבחנת 

פקק  -ספירה 
 סגול.

החדר,  טמפ'  
עד שעתיים 

 מלקיחה.

באישור המטולוג 
 בלבד. 

 3יש לשלוח 
טפסים נפרדים. 
על כולם לכתוב 
בירור קרישיות 

 מקיף.

מתבצע  ₪282.00 
 אחת לחודש

 -המטולוגית 
 קרישת דם
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 שם הבדיקה

 באנגלית

שם הבדיקה 
 בעברית

תנאי לקיחה  נפח דגימה כלי קיבול סוג הדגימה
 ושימור

מחיר  הערות
לבדיקה ב 

כולל ₪ 
 מע"מ

משך הזמן 
מקבלת 
הדגימה 

 ועד הוצאת
 תשובה

מעבדה 
 מבצעת

Hypercoagulation 

Genetic mutations - 

Factor V Leiden, 

Prothrombin 20210, 

 -קרישיות יתר
 בירור גנטי

 -מבחנת ספירה  דם
 פקק סגול

2ml  ,טמפ' החדר
עד שעתיים 

 מלקיחה.

באישור המטולוג 
 בלבד. 

בחתימת רופא 
בכיר. במעבדה 

 2מבוצעות 
 מוטציות שונות

 -המטולוגית  עד שבוע ₪128.00 
 קרישת דם

Hypercoagulation 

Panel - Factor VIII, 

Protein S, Protein C, 

AT-III, APCR 

פנל  -קרישיות יתר
 פלזמתי

 -מבחנת קרישה  דם
 פקק תכלת

מבחנות  3
 קרישה

טמפ' החדר, 
עד שעתיים 

 מלקיחה.

באישור המטולוג 
בלבד. במעבדה 

 5מבוצעות 
 בדיקות שונות

מתבצע  ₪64.00 
 אחת לחודש

 -המטולוגית 
 קרישת דם

Idantoin - Phenytoin  מבחנה כימית  דם- 
 / ירוקפקק צהוב

3-5ml 'ביום לקיחת  ₪38.87    החדר טמפ
 הדגימה
 שעה–דחוף 

 -משולבת 
 תרופות

Ig ASCAb - B   מבחנה כימית  דם- 
 פקק צהוב

5ml  ,טמפ' החדר
עד שעתיים 

 מלקיחה

טופס בדיקות חוץ 
בחתימת רופא 

 בכיר.

 -המטולוגית  שבועיים ₪77.00 
 ב. חוץ

IgA   מבחנה כימית  דם- 
 /ירוקפקק צהוב

3-5ml 'ביום  ₪4.36    החדר טמפ
 הלקיחה

 -משולבת 
 בדיקות דם

IgE   מבחנה כימית  דם- 
 פקק צהוב

3-5ml 'טופס בדיקות חוץ  החדר טמפ

בחתימת רופא 

 בכיר.

בין שבועיים   
לשלושה 
 שבועות

 -משולבת 
 בדיקות חוץ

IGF Bind. Prot. 3   מבחנה כימית  דם- 
 פקק צהוב

5ml 'טופס בדיקות חוץ  החדר טמפ

בחתימת רופא 

 בכיר.

בין שבועיים  ₪100.00 
לשלושה 
 שבועות

 -משולבת 
 אנדו -ב.חוץ 
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 שם הבדיקה

 באנגלית

שם הבדיקה 
 בעברית

תנאי לקיחה  נפח דגימה כלי קיבול סוג הדגימה
 ושימור

מחיר  הערות
לבדיקה ב 

כולל ₪ 
 מע"מ

משך הזמן 
מקבלת 
הדגימה 

 ועד הוצאת
 תשובה

מעבדה 
 מבצעת

IGF Bind.Prot.1   מבחנה כימית  דם- 
 פקק צהוב

5ml 'טופס בדיקות חוץ  החדר טמפ
בחתימת רופא 

 בכיר.
  

בין שבועיים  ₪139.00 
לשלושה 
 שבועות

 -משולבת 
 אנדו -ב.חוץ 

IgG   מבחנה כימית  דם- 
 /ירוקפקק צהוב

3-5ml 'ביום  ₪4.78    החדר טמפ
 הלקיחה

 -משולבת 
 בדיקות דם

IgM   מבחנה כימית  דם- 
 /ירוקפקק צהוב

3-5ml 'ביום  ₪4.11    החדר טמפ
 הלקיחה

 -משולבת 
 בדיקות דם

ImmunoXpert   מבחנה כימית  דם- 

 פקק צהוב

טמפ' החדר,  מ"ל 3

עד שעתיים 

 מלקיחה

נשלח ממחלקת 

ילדים בלבד עם 

 טופס מיוחד

מתבצע מידי  ₪40.00 

 ה'-יום א'

 -המטולוגית 

נוגדנים 

 עצמוניים

Influenza A / B / 

H1N1 

מטוש אף לוע  שפעת
 לשפעת 

(כשהמעבדה 1   מבחנה לוירוסים
פתוחה, 

בעזרת שליח 
 / טיל

(כשהמעבדה 2
סגורה, 
במקרר 

הבדיקות 
 .במחלקה

יש למלא טופס 
מתאים עם 

חתימת רופא 
 בכיר

מיקרוביולוגיה  יומייםעד  ₪280.00 
וירולוגיה  –

  מולקולרית

Insulin-B מבחנה כימית  דם אינסולין- 
 פקק צהוב

5ml 'טופס בדיקות חוץ  החדר טמפ
בחתימת רופא 

 בכיר.
  

בין שבועיים  ₪49.00 
לשלושה 
 שבועות

 -משולבת 
 אנדו -ב.חוץ 
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 שם הבדיקה

 באנגלית

שם הבדיקה 
 בעברית

תנאי לקיחה  נפח דגימה כלי קיבול סוג הדגימה
 ושימור

מחיר  הערות
לבדיקה ב 

כולל ₪ 
 מע"מ

משך הזמן 
מקבלת 
הדגימה 

 ועד הוצאת
 תשובה

מעבדה 
 מבצעת

Isoenzymes LDH   מבחנה כימית  דם- 
 פקק צהוב

3-5ml 'בדיקות חוץ טופס  החדר טמפ
בחתימת רופא 

 בכיר.
  

בין שבועיים  ₪380.00 
לשלושה 
 שבועות

 -משולבת 
 בדיקות חוץ

K(Potassium) blood מבחנה כימית  דם אשלגן- 
 /ירוקפקק צהוב

3-5ml 'ביום  ₪0.42    החדר טמפ
 הלקיחה
 שעהדחוף 

 -משולבת 
 בדיקות דם

K(Potassium) body 

fluid 

 -כימית מבחנה  נוזל גוף אשלגן
או  פקק צהוב

 פלסטיק ריקה

3-5ml 'ביום  ₪1.58    החדר טמפ
 הלקיחה

 -משולבת 
 נוזל גוף

K(Potassium) CSF נוזל חוט  אשלגן
 שדרה

מבחנת פלסטיק 
 ריקה

 -משולבת  שעתיים ₪1.58    החדר טמפ'   1ml לפחות 
נוזל חוט 
 השידרה

K(Potassium) urine מבחנת שתן  שתן אשלגן
פקק  -לכימיה 

 צהוב

םמינימו  2ml דגימה אקראית  טמפ החדר
 או מאיסוף

 .דגימות שתן
מאיסוף יש לציין 

כמות השתן ומשך 
האיסוף )מומלץ 

 שעות( 24

ביום שליחת  ₪1.58 
 הדגימה

 -משולבת 
 בדיקות שתן

Kappa light chains  שרשראות קלות
 מסוג קאפא

 -מבחנה כימית  דם
 פקק צהוב

3-5ml 'מבוצע בהתאם  החדר טמפ
לצורך לאחר 

PEP 

בין שבועיים  ₪32.84 
לשלושה 
 שבועות

 -משולבת 
 בדיקות דם

Lactate blood מבחנה עם פקק  דם חומצה לקטית
 אפור

3-5ml 'ביום  ₪2.41    החדר טמפ
 הלקיחה

 -משולבת 
 בדיקות דם

Lactate CSF נוזל חוט  חומצה לקטית
 שדרה

מבחנת פלסטיק 
 ריקה

 -משולבת  שעתיים ₪9.17    החדר טמפ'   1ml לפחות 
נוזל חוט 
 השידרה
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 שם הבדיקה

 באנגלית

שם הבדיקה 
 בעברית

תנאי לקיחה  נפח דגימה כלי קיבול סוג הדגימה
 ושימור

מחיר  הערות
לבדיקה ב 

כולל ₪ 
 מע"מ

משך הזמן 
מקבלת 
הדגימה 

 ועד הוצאת
 תשובה

מעבדה 
 מבצעת

Lambda light chains  שרשראות קלות
 מסוג למדא

 -מבחנה כימית  דם
 פקק צהוב

3-5ml 'מבוצע בהתאם  החדר טמפ
לצורך לאחר 

PEP 

בין שבועיים  ₪32.84 
לשלושה 
 שבועות

 -משולבת 
 בדיקות דם

LDH blood   מבחנה כימית  דם- 
 /ירוקפקק צהוב

3-5ml 'ביום  ₪0.32    החדר טמפ
 הלקיחה

 -משולבת 
 בדיקות דם

LDH body fluid   מבחנה כימית  נוזל גוף- 
או  פקק צהוב

 פלסטיק ריקה

3-5ml 'ביום  ₪1.23    החדר טמפ
 הלקיחה

 -משולבת 
 נוזל גוף

Lead מבחנת ספירה  דם עופרת- 
 פקק סגול

4ml 'טופס בדיקות חוץ  החדר טמפ
רופא  בחתימת

 בכיר.
  

בין שבועיים  ₪85.00 
לשלושה 
 שבועות

 -משולבת 
 בדיקות חוץ

Legionella 

antibodies 

IgG IgM 

 -לגיונלה 
 סרולוגיה 

 - מבחנה כימית דם ורידי
 פקק צהוב

5ml 1 בעזרת)
שליח/טיל 
בשעות  
עבודת 

 המעבדה.
(כשהמעבדה 2

סגורה, 
במקרר 

הבדיקות 
 במחלקה

יש למלא טופס 
מתאים עם 

חתימת רופא 
 .בכיר

לבדיקה סרולוגית 
יש משמעות רק 

אם נלקחת דגימה 
-10שניה אחרי 

 יום  14

מיקרוביולוגיה  חודשעד  ₪157.00 
 בדיקות חוץ  -
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 שם הבדיקה

 באנגלית

שם הבדיקה 
 בעברית

תנאי לקיחה  נפח דגימה כלי קיבול סוג הדגימה
 ושימור

מחיר  הערות
לבדיקה ב 

כולל ₪ 
 מע"מ

משך הזמן 
מקבלת 
הדגימה 

 ועד הוצאת
 תשובה

מעבדה 
 מבצעת

Legionella antigen  כוסית/מבחנה  שתן אנטיגן -לגיונלה
 סטרילית

1-2ml 1 בעזרת)
שליח/טיל 
בשעות  
עבודת 

 המעבדה
(כשהמעבדה 2

סגורה, 
במקרר 

הבדיקות 
 במחלקה

למסור ביד 
. יש מעבדהל

ליידע את 
המעבדה על 

 שליחת הדגימה

מיקרוביולוגיה  ביום הדיגום ₪70.00 
 סרולוגיה -

Leishmania  שושנת יריחו- 
PCR  וסרולוגיה 

 מח עצם
 
 
 דם

טפטוף על נייר 
 סופג 

 
 -מבחנה ספירה 

 פקק סגול
 - מבחנה כימית

 פקק צהוב

 5ml-כ
 לסרולוגיה

הנייר את 
לשים בכלי 
 סטרילי סגור

יש למלא טופס 
מתאים עם 

חתימת רופא 
 בכיר

מיקרוביולוגיה  עד חודש  
 בדיקות חוץ  -
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 שם הבדיקה

 באנגלית

שם הבדיקה 
 בעברית

תנאי לקיחה  נפח דגימה כלי קיבול סוג הדגימה
 ושימור

מחיר  הערות
לבדיקה ב 

כולל ₪ 
 מע"מ

משך הזמן 
מקבלת 
הדגימה 

 ועד הוצאת
 תשובה

מעבדה 
 מבצעת

Leptospira PCR  לפטוספירה- 
PCR 

 -מבחנה כימית  דם ורידי
 פקק צהוב

3-5ml 1 בעזרת)
שליח/טיל 
בשעות  
עבודת 

 המעבדה.
(כשהמעבדה 2

סגורה, 
במקרר 

הבדיקות 
 במחלקה

מיקרוביולוגיה  שבועיים ₪914.00   
 בדיקות חוץ  -

Leptospira serology  לפטוספירה- 
 סרולוגיה

 -מבחנה כימית  שבועיים
 פקק צהוב

3-5ml 1 בעזרת)
שליח/טיל 
בשעות  
עבודת 

 המעבדה.
(כשהמעבדה 2

סגורה, 
במקרר 

הבדיקות 
 במחלקה

מיקרוביולוגיה  שבועיים ₪340.00   
 בדיקות חוץ  -

LH   מבחנה כימית  דם- 
 פקק צהוב

2.5ml 'טופס בדיקות חוץ  החדר טמפ
בחתימת רופא 

 בכיר.
  

ביום  ₪4.30 
הבדיקה או 

 למחרת

 -משולבת 
 בדיקות אנדו
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 שם הבדיקה

 באנגלית

שם הבדיקה 
 בעברית

תנאי לקיחה  נפח דגימה כלי קיבול סוג הדגימה
 ושימור

מחיר  הערות
לבדיקה ב 

כולל ₪ 
 מע"מ

משך הזמן 
מקבלת 
הדגימה 

 ועד הוצאת
 תשובה

מעבדה 
 מבצעת

Drain / Catether 

culture 

קטעי צנטר,  תרבית מנקזים
קטעי נקזים, 

 גרפטים

בכלי סטרילי 
)מבחנה ריקה 

, כוסית סטרילית
 (סטרילית

(בעזרת 1  
שליח/טיל 

בשעות עבודת 
 המעבדה 

(כשהמעבדה 2
סגורה, 
במקרר 

הבדיקות 
 במחלקה

אין לשלוח קטטר 
 שתן

עד שבוע  ₪15.00 
 . ימים

כאשר יש 
ממצא מדווח 

 מייד.

מיקרוביולוגיה 
 תרביות -

Lipase מבחנה כימית  דם ליפאז- 
 /ירוקפקק צהוב

3-5ml 'ביום  ₪0.90    החדר טמפ
 הלקיחה

 -משולבת 
 בדיקות דם

Lithium מבחנה כימית  דם ליתיום- 
 פקק צהוב

3-5ml 'ביום  ₪1.58    החדר טמפ
 הלקיחה

 -משולבת 
 בדיקות דם

Luminal - 

Phenobarbital 

 -מבחנה כימית  דם לומינל
 / ירוקפקק צהוב

3-5ml 'ביום לקיחת  ₪29.15    החדר טמפ
 הדגימה
 שעה–דחוף 

 -משולבת 
 תרופות

Lupus Anticoagulant 

(RVVT, FSL) 

לופוס 
 אנטיקואגולנט

 -מבחנת קרישה  דם
 פקק תכלת

מבחנות  3
 קרישה

טמפ' החדר, 
עד שעתיים 

 מלקיחה.

באישור המטולוג 
 בלבד.

במעבדה 
 4מבוצעות 

בדיקות שונות. יש 
להשלים את 
הבירור עם 

 . APLAבדיקת 

מתבצע  ₪21.90 
 אחת לחודש

 -המטולוגית 
 קרישת דם

Magnesium blood מבחנה כימית  דם מגנזיום- 
 /ירוקפקק צהוב

3-5ml 'ביום  ₪0.19    החדר טמפ
 הלקיחה

 -משולבת 
 בדיקות דם
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 שם הבדיקה

 באנגלית

שם הבדיקה 
 בעברית

תנאי לקיחה  נפח דגימה כלי קיבול סוג הדגימה
 ושימור

מחיר  הערות
לבדיקה ב 

כולל ₪ 
 מע"מ

משך הזמן 
מקבלת 
הדגימה 

 ועד הוצאת
 תשובה

מעבדה 
 מבצעת

Magnesium urine מבחנת שתן  שתן מגנזיום
פקק  -לכימיה 

 צהוב

מינימום   2ml דגימה אקראית  טמפ החדר
 או מאיסוף

 .דגימות שתן
מאיסוף יש לציין 

כמות השתן ומשך 
האיסוף )מומלץ 

 שעות( 24

ביום שליחת  ₪0.73 
 הדגימה

 -משולבת 
 בדיקות שתן

Malaria thick smear 

 

טיפה עבה -מלריה
בדיקת אנטיגן 

 למלריה

זכוכית נושא עם  דם
טיפות דם מפוזרות 

ע"י מקל )יצירת 
 מעין כוכב(. 

 

להעביר   
בצורה מוגנת 
את הזכוכית 
למעבדה או 

לשמור 
במחלקה 

בטמפ' חדר 
כשהמעבדה 

 סגורה 

יש ליידע את 
המעבדה על 

שליחת דגימה 
 לבדיקה זו. 

מבוצע בד"כ עם 
בדיקת אנטיגן 

 למלריה

מיקרוביולוגיה  יומיים ₪1.00 
 פרזיטים -

Malaria Ag  בדיקת אנטיגן
 למלריה

דם במבחנה  דם מלא
 ספירת דם

מבחנה  
פקק  -ספירה 

 סגול

מיקרוביולוגיה  שעה ₪26.00  
 פרזיטים -
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 שם הבדיקה

 באנגלית

שם הבדיקה 
 בעברית

תנאי לקיחה  נפח דגימה כלי קיבול סוג הדגימה
 ושימור

מחיר  הערות
לבדיקה ב 

כולל ₪ 
 מע"מ

משך הזמן 
מקבלת 
הדגימה 

 ועד הוצאת
 תשובה

מעבדה 
 מבצעת

Manual Differential מבחנת ספירה  דם משטח ידני- 
 פקק סגול

2ml  ,טמפ' החדר
עד  שעתיים 

 מלקיחה

ניתן לבצע 
ממבחנה 

 CBC-שנשלחה ל

באותו יום או  ₪1.00 
למחרת 

במקרה של 
דגימה 

 בתורנות

 -המטולוגית 
 ספירת דם

Measles serology 

IgG IgM 

 - מבחנה כימית דם ורידי סרולוגיה  -חצבת 
 פקק צהוב

3-5ml 1 כשהמעבדה)
פתוחה, 

בעזרת שליח 
 / טיל

(כשהמעבדה 2
סגורה, 
במקרר 

הבדיקות 
 .במחלקה

יש למלא טופס 
מתאים עם 

חתימת רופא 
 בכיר

מיקרוביולוגיה  עד שבוע ₪144.00 
 בדיקות חוץ  -

Methotrexate   מבחנה כימית  דם- 
 פקק צהוב

3-5ml 'טופס בדיקות חוץ  החדר טמפ
בחתימת רופא 

 בכיר.
  

בין שבועיים  ₪60.00 
לשלושה 
 שבועות

 -משולבת 
 בדיקות חוץ

Microalbumin מבחנת שתן  שתן מיקרואלבומין
פקק  -לכימיה 

 צהוב

דגימה אקראית  טמפ החדר 2ml מינימום 
 או מאיסוף

 .דגימות שתן
מאיסוף יש לציין 

כמות השתן ומשך 
האיסוף )מומלץ 

 שעות( 24

ביום שליחת  ₪85.00 
 הדגימה

 -משולבת 
 בדיקות שתן
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 שם הבדיקה

 באנגלית

שם הבדיקה 
 בעברית

תנאי לקיחה  נפח דגימה כלי קיבול סוג הדגימה
 ושימור

מחיר  הערות
לבדיקה ב 

כולל ₪ 
 מע"מ

משך הזמן 
מקבלת 
הדגימה 

 ועד הוצאת
 תשובה

מעבדה 
 מבצעת

Mumps 

IgG IgM 

 - מבחנה כימית דם וורידי סרולוגיה   -חזרת 
 פקק צהוב

3-5ml 1 כשהמעבדה)
פתוחה, 

בעזרת שליח 
 / טיל

(כשהמעבדה 2
סגורה, 
במקרר 

הבדיקות 
 במחלקה

טופס יש למלא 
מתאים עם 

חתימת רופא 
 בכיר

מיקרוביולוגיה  עד שבוע ₪144.00 
 בדיקות חוץ  -

Mycoplasma 

Pneumonia 

Antibodies 

 -מיקופלסמה 
 נוגדנים

 - מבחנה כימית דם ורידי
 פקק צהוב

3-5ml 1 כשהמעבדה)
פתוחה, 

בעזרת שליח 
 / טיל

(כשהמעבדה 2
סגורה, 
במקרר 

הבדיקות 
 במחלקה

מיקרוביולוגיה  ימים 1-2 ₪221.00   
 סרולוגיה -

Myelin associated 

glycoprotein 

נוזל חוט   
 שדרה

טופס בדיקות חוץ  החדר טמפ' 2-3ml מבחנה סטרילית
בחתימת רופא 

 בכיר.
  

בין שבועיים  ₪466.00 
לשלושה 
 שבועות

 -משולבת 
 בדיקות חוץ

Myoglobin מבחנה כימית  דם מיוגלובין- 
 /ירוקפקק צהוב

3-5ml 'ביום  ₪239.00    החדר טמפ
 הלקיחה

 -משולבת 
 בדיקות דם

Na (Sodium) blood מבחנה כימית  דם נתרן- 
 /ירוקפקק צהוב

3-5ml 'ביום  ₪0.42    החדר טמפ
 הלקיחה
 שעה -דחוף 

 

 -משולבת 
 בדיקות דם
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 שם הבדיקה

 באנגלית

שם הבדיקה 
 בעברית

תנאי לקיחה  נפח דגימה כלי קיבול סוג הדגימה
 ושימור

מחיר  הערות
לבדיקה ב 

כולל ₪ 
 מע"מ

משך הזמן 
מקבלת 
הדגימה 

 ועד הוצאת
 תשובה

מעבדה 
 מבצעת

Na (Sodium) urine מבחנת שתן  שתן נתרן
פקק  -לכימיה 

 צהוב

דגימה אקראית  טמפ החדר 2ml מינימום 
 או מאיסוף

. דגימות שתן
מאיסוף יש לציין 

כמות השתן ומשך 
האיסוף )מומלץ 

 שעות( 24

ביום שליחת  ₪1.58 
 הדגימה

 -משולבת 
 בדיקות שתן

Na(Sodium) body 

fluid 

 -מבחנה כימית  נוזל גוף נתרן
או  פקק צהוב

 פלסטיק ריקה

3-5ml 'ביום  ₪1.58    החדר טמפ
 הלקיחה

 -משולבת 
 נוזל גוף

Na(Sodium) CSF נוזל חוט  נתרן
 שדרה

מבחנת פלסטיק 
 ריקה

לפחות   1ml  'משולבת  שעתיים ₪1.58    החדר טמפ- 
נוזל חוט 
 השידרה

Neural Hu Ab   2-3 מבחנה סטרילית דםml 'טופס בדיקות חוץ  החדר טמפ
בחתימת רופא 

 בכיר.
  

בין שבועיים  ₪466.00 
לשלושה 
 שבועות

 -משולבת 
 בדיקות חוץ

Nose culture בעזרת 1   מטוש פקק כחול משטח אף תרבית אף)
שליח/טיל 

בשעות עבודת 
 המעבדה

(כאשר 2
המעבדה 

סגורה במקרר   
 הבדיקות

מיקרוביולוגיה  יומיים ₪15.00   
 תרביות -
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 שם הבדיקה

 באנגלית

שם הבדיקה 
 בעברית

תנאי לקיחה  נפח דגימה כלי קיבול סוג הדגימה
 ושימור

מחיר  הערות
לבדיקה ב 

כולל ₪ 
 מע"מ

משך הזמן 
מקבלת 
הדגימה 

 ועד הוצאת
 תשובה

מעבדה 
 מבצעת

Occult Blood  אם לא  רבע כוסית סטריליתכוסית  צואה דם סמוי
מעבירים 

באותו יום, 
ניתן לשמור 

 3עד בקירור 
 ימים 

 3( יש להעביר 1
דגימות צואה 
 מימים שונים 

געת ביום ה ₪4.00 
 הדגימה

מיקרוביולוגיה 
 שונות -

Oligoclonabands 

IgG 

נוזל חוט   
 שדרה

טופס בדיקות חוץ  החדר טמפ' 2-3ml מבחנה סטרילית
בחתימת רופא 

 בכיר.
  

שבועיים בין  ₪466.00 
לשלושה 
 שבועות

 -משולבת 
 בדיקות חוץ

Opiates מבחנת שתן  שתן אופיאטים
פקק  -לכימיה 

 צהוב

2ml ₪21   טמפ' החדר 
 

 שעה
 

 –משולבת 
 בדיקות שתן 

Organic acids-quant. מבחנת שתן  שתן חומצות אורגניות
פקק  -לכימיה 

 צהוב

10-20ml 'טופס בדיקות חוץ  החדר טמפ
בחתימת רופא 

 בכיר.
  

בין שבועיים  ₪483.00 
לשלושה 
 שבועות

 -משולבת 
 בדיקות חוץ

Osmolality blood מבחנה כימית  דם אוסמולליטי- 
 /ירוקפקק צהוב

3-5ml 'ביום  ₪80.00    החדר טמפ
 הלקיחה

 -משולבת 
 בדיקות דם

Osmolality urine מבחנת שתן  שתן אוסמולליטי
פקק  -לכימיה 

 צהוב

דגימה אקראית  טמפ החדר 2ml מינימום 
 או מאיסוף

 .דגימות שתן
מאיסוף יש לציין 

כמות השתן ומשך 
האיסוף )מומלץ 

 שעות( 24

ביום שליחת  ₪80.00 
 הדגימה

 -משולבת 
 בדיקות שתן
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 שם הבדיקה

 באנגלית

שם הבדיקה 
 בעברית

תנאי לקיחה  נפח דגימה כלי קיבול סוג הדגימה
 ושימור

מחיר  הערות
לבדיקה ב 

כולל ₪ 
 מע"מ

משך הזמן 
מקבלת 
הדגימה 

 ועד הוצאת
 תשובה

מעבדה 
 מבצעת

P24 P24 מבחנה כימית דם וורידי - 
בשקית  .פקק צהוב

Biohazard 

יש למלא טופס     
מתאים עם 

חתימת רופא 
 בכיר

מיקרוביולוגיה  ימים 2-3 ₪80.00 
 בדיקות חוץ  -

Parasites 1 כוסית צואה טפיליםgr בעזרת 1 לפחות)
שליח/טיל 

בשעות עבודת 
 המעבדה

(כשהמעבדה 2
סגורה, 
במקרר 

הבדיקות 
 במחלקה

 אין לשלוח בטיל
אין מבצעים 
בערבי שבת 

 וחגים

מיקרוביולוגיה  עד שבוע ₪6.00 
 פרזיטים -

Parvo virus 

B19 serology 

-וירוס פרבו 
 סרולוגיה

 - מבחנה כימית דם ורידי
 פקק צהוב

3-5ml 1 כשהמעבדה)
פתוחה, 

בעזרת שליח 
 / טיל

(כשהמעבדה 2
סגורה, 
במקרר 

הבדיקות 
 במחלקה

מיקרוביולוגיה  עד שבוע ₪39.00   
 סרולוגיה -
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 שם הבדיקה

 באנגלית

שם הבדיקה 
 בעברית

תנאי לקיחה  נפח דגימה כלי קיבול סוג הדגימה
 ושימור

מחיר  הערות
לבדיקה ב 

כולל ₪ 
 מע"מ

משך הזמן 
מקבלת 
הדגימה 

 ועד הוצאת
 תשובה

מעבדה 
 מבצעת

PCP PCR 

 Pneumocystis בדיקת

carinii 

פנאומוציסטיס 
PCR 

שטיפה 
 ברונכיאלית

 כוסית
 מבחנה סטרילית

 קירור   
(בעזרת 1

שליח/טיל 
בשעות עבודת 

 המעבדה
(כשהמעבדה 2

סגורה, 
במקרר 

הבדיקות 
 .במחלקה

יש למלא טופס 
מתאים עם 

חתימת רופא 
 בכיר

מיקרוביולוגיה  עד שבוע ₪115.00 
 בדיקות חוץ  -

Bacterial / Fungal 

PCR  

אבחון מולקולרי 
 לנוכחות חיידקים

 או פטריות

CSF 
 נוזלים פרקיים

 פלאורלי
 רקמה וכדומה

(כשהמעבדה 1   כלי סטרילי
פתוחה, 

בעזרת שליח 
 / טיל

(כשהמעבדה 2
סגורה, 
במקרר 

הבדיקות 
 .במחלקה

לשלוח ביחד עם 
בדיקת סרולוגיה 

 בדם 
יש למלא טופס 

מתאים עם 
חתימת רופא 

 בכיר

מיקרוביולוגיה  עד שבועיים ₪  281
 בדיקות חוץ  -

pH   ביום      החדר טמפ'     נוזל כללי
 הלקיחה

 -משולבת 
 שונות

Ph body fluid   3-5 מזרק נוזל גוףml        ביום
 הלקיחה

 -משולבת 
 נוזל גוף

pH CSF    נוזל חוט
 שדרה

מבחנת פלסטיק 
 ריקה

 -משולבת  שעתיים     החדר טמפ'  1ml לפחות 
נוזל חוט 
 השידרה

Phosphorus blood מבחנה כימית  דם זרחן- 
 /ירוקפקק צהוב

3-5ml 'ביום  ₪1.34    החדר טמפ
 הלקיחה

 -משולבת 
 בדיקות דם
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 שם הבדיקה

 באנגלית

שם הבדיקה 
 בעברית

תנאי לקיחה  נפח דגימה כלי קיבול סוג הדגימה
 ושימור

מחיר  הערות
לבדיקה ב 

כולל ₪ 
 מע"מ

משך הזמן 
מקבלת 
הדגימה 

 ועד הוצאת
 תשובה

מעבדה 
 מבצעת

Phosphorus body 

fluid 

 -מבחנה כימית  נוזל גוף זרחן
או  פקק צהוב

 פלסטיק ריקה

3-5ml 'ביום  ₪1.34    החדר טמפ
 הלקיחה

 -משולבת 
 נוזל גוף

Phosphorus urine מבחנת שתן  שתן זרחן
פקק  -לכימיה 

 צהוב

מינימום   2ml דגימה אקראית  טמפ החדר
 או מאיסוף

 .דגימות שתן
מאיסוף יש לציין 

כמות השתן ומשך 
האיסוף )מומלץ 

 שעות( 24

ביום שליחת  ₪1.34 
 הדגימה

 -משולבת 
 בדיקות שתן

PLTAB - P   מבחנת ספירה  דם- 
 פקק סגול

טמפ' החדר,  מבחנות 4
עד שעתיים 

 מלקיחה

באישור המטולוג 
הסבר עם טופס 

מפורט. טופס 
 בדיקות חוץ.

 -המטולוגית  שבועיים ₪357.00 
 ב. חוץ

PM דגימות  נתיחת גופה
 רקמות מגופה

 2 –6בין  ₪140.00    טמפ' החדר                      משתנה  דלי בגודל משתנה 
 שבועות

 פתולוגיה

Pneumococcal 

Antigen 

נוזל פלאורלי /  אנטיגן פנאומוקוק
 שתן

סטרילית מבחנה 
 עם פקק לבן

 2ml טמפ' החדר     ₪ מיקרוביולוגיה  יומיים 90
 סרולוגיה -
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 שם הבדיקה

 באנגלית

שם הבדיקה 
 בעברית

תנאי לקיחה  נפח דגימה כלי קיבול סוג הדגימה
 ושימור

מחיר  הערות
לבדיקה ב 

כולל ₪ 
 מע"מ

משך הזמן 
מקבלת 
הדגימה 

 ועד הוצאת
 תשובה

מעבדה 
 מבצעת

Polio culture  נוזלי גוף  תרבית -פוליו
ביופסיה, 

משטח לוע , 
 צואה

 5gr  לפחות כלים סטריליים
  צואה
 או

2ml נוזלים 

(כשהמעבדה 1
פתוחה, 

בעזרת שליח 
 / טיל

(כשהמעבדה 2
סגורה, 
במקרר 

הבדיקות 
 .במחלקה

אין לשלוח (3
 צואה בטיל. 
יש להעביר 

ישירות 
 למעבדה 

יש למלא טופס 
מתאים עם 

חתימת רופא 
 בכיר

מיקרוביולוגיה  עד חודש ₪641.00 
 בדיקות חוץ  -

Polio virus 

antibodies 

IgG 

IgM 

 - מבחנה כימית דם וורידי נוגדנים -פוליו 
 פקק צהוב

3-5ml 1 כשהמעבדה)
פתוחה, 

בעזרת שליח 
 / טיל

(כשהמעבדה 2
סגורה, 
במקרר 

הבדיקות 
 .במחלקה

(בדיקה זו בדרך 1
כלל נשלחת 

 בדחיפות.
(יש להודיע 2 

 למעבדה
יש למלא טופס ( 3

מתאים עם 
חתימת רופא 

 בכיר

מיקרוביולוגיה  עד שבוע ₪170.00 
 בדיקות חוץ  -

Pregnanetriol P2- 

Urine 

מבחנת שתן  שתן  
פקק  -לכימיה 

 צהוב

20ml  דגימה
מאיסוף של 

שעות  24
 בקירור

טופס בדיקות חוץ   

בחתימת רופא 

 בכיר.

בין שבועיים  ₪380.00 
לשלושה 
 שבועות

 -משולבת 
 אנדו -ב.חוץ 
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 שם הבדיקה

 באנגלית

שם הבדיקה 
 בעברית

תנאי לקיחה  נפח דגימה כלי קיבול סוג הדגימה
 ושימור

מחיר  הערות
לבדיקה ב 

כולל ₪ 
 מע"מ

משך הזמן 
מקבלת 
הדגימה 

 ועד הוצאת
 תשובה

מעבדה 
 מבצעת

Pregnanetriol P3-

Urine 

מבחנת שתן  שתן  
פקק  -לכימיה 

 צהוב

20ml  דגימה
מאיסוף של 

שעות  24
 בקירור

טופס בדיקות חוץ   

בחתימת רופא 

 בכיר.

בין שבועיים  ₪380.00 
לשלושה 
 שבועות

 -משולבת 
 אנדו -ב.חוץ 

Progesteron מבחנה כימית  דם פרוגסטרון- 
 פקק צהוב

2.5ml 'ביום  ₪4.30    החדר טמפ
הבדיקה או 

 למחרת

 -משולבת 
 בדיקות אנדו

Prolactin מבחנה כימית  דם פרולקטין- 
 פקק צהוב

2.5ml 'שעות  4יש לקחת  החדר טמפ
 השינהאחרי 

ביום  ₪3.90 
הבדיקה או 

 למחרת

 -משולבת 
 בדיקות אנדו

Protein body fluid מבחנה כימית  נוזל גוף חלבון- 
/ירוק או פקק צהוב

 פלסטיק ריקה

3-5ml 'ביום  ₪0.86    החדר טמפ
 הלקיחה

 -משולבת 
 נוזל גוף

Protein 

Electrophoresis 

אלקטרופורזה של 
 חלבונים

 -מבחנה כימית  דם
 צהוב פקק

3-5ml 'משולבת  פעם בשבוע ₪85.00    החדר טמפ- 
 בדיקות דם

Protein urine מבחנת שתן  שתן חלבון
פקק  -לכימיה 

 צהוב

דגימה אקראית  טמפ החדר 2ml מינימום 
 או מאיסוף

 .דגימות שתן
מאיסוף יש לציין 

כמות השתן ומשך 
האיסוף )מומלץ 

 שעות( 24

ביום שליחת  ₪0.86 
 הדגימה

 - משולבת
 בדיקות שתן

Protein-Total blood מבחנה כימית  דם חלבון- 
 /ירוקפקק צהוב

3-5ml 'ביום  ₪0.20    החדר טמפ
 הלקיחה

 -משולבת 
 בדיקות דם

PT – Prothrombin 

Time   

 -מבחנת קרישה  דם  
 פקק תכלת

2.7ml  
1.8ml לילדים 

טמפ' החדר, 
עד שעתיים 

 מלקיחה.

יש להקפיד למלא 
הקו מבחנות עד 

 המסומן

 שעות 4עד  ₪3.28 
 שעה -דחוף 

 -המטולוגית 
 קרישת דם
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 שם הבדיקה

 באנגלית

שם הבדיקה 
 בעברית

תנאי לקיחה  נפח דגימה כלי קיבול סוג הדגימה
 ושימור

מחיר  הערות
לבדיקה ב 

כולל ₪ 
 מע"מ

משך הזמן 
מקבלת 
הדגימה 

 ועד הוצאת
 תשובה

מעבדה 
 מבצעת

PSA מבחנה כימית  דם סמני סרטן– 
 פקק צהוב

5ml סמני סרטן  טמפ' החדר– 
 פרוסטטה 

 –משולבת  פעם בשבוע ₪8 
 בדיקות דם

Psuedo 

CholinEsterase 

 -מבחנה כימית  דם  
 /ירוקפקק צהוב

3-5ml 'ביום  ₪80.00    החדר טמפ
 הלקיחה

 -משולבת 
 בדיקות דם

PTH   מבחנת ס.ד )פקק  דם
 סגול(

2.5ml  הדגימה
צריכה להגיע 

 בקרח

ביום  ₪11.40   
הבדיקה או 

 למחרת

 -משולבת 
 בדיקות אנדו

PTT – Partial 

thromboplastin  time 

 -מבחנת קרישה  דם  
 פקק תכלת

2.7ml  
1.8ml לילדים 

טמפ' החדר, 
עד שעתיים 

 מלקיחה.

להקפיד למלא יש 
מבחנות עד הקו 

 המסומן

 שעות 4עד  ₪3.28 
 שעה  -דחוף 

 -המטולוגית 
 קרישת דם

Pyruvic acid מזרק שטוף עם  דם חומצה פירובית
 הפרין

1-1.5ml  חובה לתאם
מראש עם 

עובדי משמרת 
בוקר 

 במעבדה

בין שבועיים  ₪107.00   
לשלושה 
 שבועות

 -משולבת 
 בדיקות חוץ

Q fever (Rickettsia) 

serology 

 )ריקציה( Qקדחת 
 סרולוגיה

 -מבחנה כימית  דם ורידי
 פקק צהוב

3-5ml 1 בעזרת)
שליח/טיל 
בשעות  
עבודת 

 המעבדה.
(כשהמעבדה 2

סגורה, 
במקרר 

הבדיקות 
 במחלקה

כאשר מתקבלת 
תשובה חיובית, 
יש למלא טופס 
מתאים לצורך 
שליחה לאישור 
במרכז ארצי נס 

 ציונה.
 

מיקרוביולוגיה  ימים 1-2 ₪258.00 
 סרולוגיה -
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 שם הבדיקה

 באנגלית

שם הבדיקה 
 בעברית

תנאי לקיחה  נפח דגימה כלי קיבול סוג הדגימה
 ושימור

מחיר  הערות
לבדיקה ב 

כולל ₪ 
 מע"מ

משך הזמן 
מקבלת 
הדגימה 

 ועד הוצאת
 תשובה

מעבדה 
 מבצעת

Q fever PCR  קדחתPCR -Q 
 )ריקציה(

רקמה, 
ביופסיה, 

 גרפט וכדומה

כוסית / מבחנה 
 סטרילית

  50gr–כ 
 דגימה

לכסות במעט 
saline 

(בעזרת 1
שליח/טיל 
בשעות  
עבודת 

 המעבדה.
(כשהמעבדה 2

סגורה, 
במקרר 

הבדיקות 
 במחלקה

על המחלקה 
לדאוג להעביר 

 מתאיםטופס 

מיקרוביולוגיה  כחודש ₪914.00 
 בדיקות חוץ  -

Reticulocytes מבחנת ספירה  דם רטיקולוציטים- 
 פקק סגול

2ml  ,טמפ' החדר
עד  שעתיים 

 מלקיחה

ניתן לבצע 
ממבחנה 

 CBC-שנשלחה ל

באותו יום או  ₪1.00 
למחרת 

במקרה של 
דגימה 

 בתורנות

 -המטולוגית 
 ספירת דם

Rheumatoid Factor מבחנה כימית  דם ראומטואיד פקטור- 
 /ירוקפקק צהוב

3-5ml 'ביום  ₪4.04    החדר טמפ
 הלקיחה

 -משולבת 
 בדיקות דם

Rota virus antigen  רוטה וירוס- 
 אנטיגן

(בעזרת 5gr 1לפחות  כוסית  צואה
שליח בשעות 

עבודת 
 המעבדה

(כשהמעבדה 2
סגורה, 
במקרר 

הבדיקות 
 במחלקה

הבדיקה נעשית 
לילדים עד גיל רק 
 שנים 3

מיקרוביולוגיה  ביום הדיגום ₪11.00 
 סרולוגיה -
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 שם הבדיקה

 באנגלית

שם הבדיקה 
 בעברית

תנאי לקיחה  נפח דגימה כלי קיבול סוג הדגימה
 ושימור

מחיר  הערות
לבדיקה ב 

כולל ₪ 
 מע"מ

משך הזמן 
מקבלת 
הדגימה 

 ועד הוצאת
 תשובה

מעבדה 
 מבצעת

RSV- Respiratory 

syncytial virus 

 נגיף נשימתי 
 ציאליסיסינ

שטיפה 
 -ברונכואלית ל

RSV 

מבחנה/כלי 
 סטירילי

1-2ml 1 בעזרת)
שליח/טיל 

בשעות עבודת 
 המעבדה 

(כשהמעבדה 2
סגורה, 
במקרר 

הבדיקות 
 במחלקה

יש ליידע את 
המעבדה על 

שליחת דגימה 
 לבדיקה זו. 

מיקרוביולוגיה  שעות 1-2 ₪42.00 
 סרולוגיה -

Rubella antibodies 

IgG 

 - מבחנה כימית דם ורידי סרולוגיה -אדמת 
 פקק צהוב

3-5ml 1 כשהמעבדה)
פתוחה, 

בעזרת שליח 
 / טיל

(כשהמעבדה 2
סגורה, 
במקרר 

הבדיקות 
 .במחלקה

יש למלא טופס 
מתאים עם 

חתימת רופא 
 בכיר

מיקרוביולוגיה  עד שבועיים ₪114.00 
 בדיקות חוץ  -

Rubella antibodies 

IgM 

 -מבחנה כימית  דם ורידי נוגדנים-אדמת 
 פקק צהוב

3-5ml 1 כשהמעבדה)
פתוחה, 

בעזרת שליח 
 / טיל

(כשהמעבדה 2
סגורה, 
במקרר 

הבדיקות 
 במחלקה

יש למלא טופס 
מתאים עם 

חתימת רופא 
 בכיר

מיקרוביולוגיה  ימים  1-3 ₪11.00 
 סרולוגיה -
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 שם הבדיקה

 באנגלית

שם הבדיקה 
 בעברית

תנאי לקיחה  נפח דגימה כלי קיבול סוג הדגימה
 ושימור

מחיר  הערות
לבדיקה ב 

כולל ₪ 
 מע"מ

משך הזמן 
מקבלת 
הדגימה 

 ועד הוצאת
 תשובה

מעבדה 
 מבצעת

Schistosoma spp 

IgG 

 -שכיסטוזומה 
 סרולוגיה 

 - מבחנה כימית דם ורידי
 פקק צהוב

5ml 1 כשהמעבדה)
פתוחה, 

בעזרת שליח 
 / טיל

(כשהמעבדה 2
סגורה, 
במקרר 

הבדיקות 
 במחלקה

יש למלא טופס 
מתאים עם 

חתימת רופא 
 בכיר

מיקרוביולוגיה  עד חודש  
 בדיקות חוץ  -

Spotted Fever  קדחת כתמים- 
 סרולוגיה

 - מבחנה כימית דם ורידי
 פקק צהוב

3-5ml 1 כשהמעבדה)
פתוחה, 

בעזרת שליח 
 / טיל

(כשהמעבדה 2
סגורה, 
במקרר 

הבדיקות 
 .במחלקה

אשר מתקבלת כ
תשובה חיובית, 
יש למלא טופס 
מתאים לצורך 
שליחה לאישור 
במרכז ארצי נס 

 ציונה.
 

מיקרוביולוגיה  ימים  1-2 ₪258.00 
 סרולוגיה -
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 שם הבדיקה

 באנגלית

שם הבדיקה 
 בעברית

תנאי לקיחה  נפח דגימה כלי קיבול סוג הדגימה
 ושימור

מחיר  הערות
לבדיקה ב 

כולל ₪ 
 מע"מ

משך הזמן 
מקבלת 
הדגימה 

 ועד הוצאת
 תשובה

מעבדה 
 מבצעת

Stool culture בעזרת 1   מטוש פקק כחול צואה תרבית צואה)
שליח/טיל 

בשעות עבודת 
המעבדה               

(כשהמעבדה 2
סגורה, 
במקרר 

הבדיקות 
 במחלקה

ימים,  5עד  ₪15.00   
כאשר יש 

ממצא מדווח 
 מיד.

מיקרוביולוגיה 
 תרביות -

SURGICAL 

SPECIMEN 

ועד דלי  צנצנתמ רקמה תכשיר ניתוחי
)לפי גודל הדגימה( 

עם 
Formaldehyde 

Solution 4% 

משתנה לפי 
או  רקמהה

 איבר שנשלח

טמפ' החדר                     
 בחדר

 פתולוגיה יום 7-14בין  ₪140.00   

T.B = Tulerculesis 

Mycobacteria culture  

PCR 

body fluids 

רקמה, בלוטה  שחפת
חומר מנוזלי 
 גוף שונים

(כשהמעבדה 1   כלי סטירילי
פתוחה, 

בעזרת שליח 
 / טיל

(כשהמעבדה 2
סגורה, 
במקרר 

הבדיקות 
 במחלקה

יש למלא את 
 הטופס המתאים

 Z.Nצביעת  ₪269.00 
 ימים 1-2

 8תרבית עד 
 שבועות

מיקרוביולוגיה 
 בדיקות חוץ  -
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 שם הבדיקה

 באנגלית

שם הבדיקה 
 בעברית

תנאי לקיחה  נפח דגימה כלי קיבול סוג הדגימה
 ושימור

מחיר  הערות
לבדיקה ב 

כולל ₪ 
 מע"מ

משך הזמן 
מקבלת 
הדגימה 

 ועד הוצאת
 תשובה

מעבדה 
 מבצעת

T.B = Tulerculesis 

Mycobacteria culture  

PCR 

sputum 

שיעול בוקר  כלי סטירילי כיח שחפת
עמוק. אחרי 

 הפהשטיפת 

(כשהמעבדה 1
פתוחה, 

בעזרת שליח 
 / טיל

(כשהמעבדה 2
סגורה, 
במקרר 

הבדיקות 
 במחלקה

יש למלא את 
 הטופס המתאים

 

 Z.Nצביעת  ₪269.00 
 ימים 1-2

 8תרבית עד 
 שבועות

מיקרוביולוגיה 
 בדיקות חוץ  -

T.B = Tulerculesis 

Mycobacteria culture  

PCR 

urine 

 מיכל פלסטיק שתן שחפת
 
 
 

איסוף כל 
כמות שתן 

 3בוקר 
פעמים 

 בזמנים שונים
 
 

(כשהמעבדה 1
פתוחה, 

בעזרת שליח 
 / טיל

(כשהמעבדה 2
סגורה, 
במקרר 

הבדיקות 
 במחלקה

הכלי ניתן 
מהמעבדה לפי 

 בקשה
למלא את יש 

 הטופס המתאים
 

 Z.Nצביעת  ₪269.00 
 ימים 1-2

 8תרבית עד 
 שבועות

מיקרוביולוגיה 
 בדיקות חוץ  -

T.B = Tulerculesis 

Mycobacteria culture  

PCR 

 מיץ קיבה

digestive juices 

כוסית המכילה  מיץ קיבה שחפת
 סודיום ביקרבונט

(כשהמעבדה 1 
פתוחה, 

בעזרת שליח 
 / טיל

(כשהמעבדה 2
סגורה, 
במקרר 

הבדיקות 
 במחלקה

הכלי ניתן 
מהמעבדה לפי 

 בקשה
יש למלא את 

 הטופס המתאים
 

 Z.Nצביעת  ₪269.00 
 ימים 1-2

 8תרבית עד 
 שבועות

מיקרוביולוגיה 
 בדיקות חוץ  -
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 שם הבדיקה

 באנגלית

שם הבדיקה 
 בעברית

תנאי לקיחה  נפח דגימה כלי קיבול סוג הדגימה
 ושימור

מחיר  הערות
לבדיקה ב 

כולל ₪ 
 מע"מ

משך הזמן 
מקבלת 
הדגימה 

 ועד הוצאת
 תשובה

מעבדה 
 מבצעת

Tau Protein    נוזל חוט
 שדרה

טופס בדיקות חוץ  החדר טמפ' 2-3ml מבחנה סטרילית
בחתימת רופא 

 בכיר.
  

בין שבועיים  ₪466.00 
לשלושה 
 שבועות

 -משולבת 
 בדיקות חוץ

Testosteron, free 

%B.T blood 

 -מבחנה כימית  דם טסטוסטרון חופשי
 פקק צהוב

5ml 'בין שבועיים  ₪83.00    החדר טמפ
לשלושה 
 שבועות

 -משולבת 
 אנדו -ב.חוץ 

Testosteron, Total 

blood 

 -כימית מבחנה  דם טסטוסטרון
 פקק צהוב

5ml 'בין שבועיים  ₪83.00    החדר טמפ
לשלושה 
 שבועות

 -משולבת 
 אנדו -ב.חוץ 

Triglycerides מבחנה כימית  דם טריגליצרידים- 
 /ירוקפקק צהוב

3-5ml 'ביום  ₪0.24    החדר טמפ
 הלקיחה

 -משולבת 
 בדיקות דם

Triglycerides מבחנה כימית  נוזל גוף טריגליצרידים- 
/ירוק או פקק צהוב

 פלסטיק ריקה

3-5ml 'ביום  ₪0.91    החדר טמפ
 הלקיחה

 -משולבת 
 נוזל גוף

THC מבחנת שתן  שתן חשיש
פקק  -לכימיה 

 צהוב

2ml משולבת  שעה  ₪21   טמפ' החדר– 
 בדיקות שתן 

Theophiline מבחנה כימית  דם תיאופילין- 
 / ירוקפקק צהוב

3-5ml 'ביום לקיחת  ₪29.08    החדר טמפ
 הדגימה
 שעה–דחוף 

 -משולבת 
 תרופות

Thromboelastograph 

TEG 

 -מבחנת קרישה  דם טרומבואלסטוגרף
 פקק תכלת

2.7ml  
1.8ml לילדים 

טמפ' החדר, 
עד שעתיים 

 מלקיחה

בדיקה באישור 
המטולוג או רופא 
מרדים. יש לתאם 

עם המעבדה 
טלפונית. טופס 

 ייעודי

שעות.  3עד  ₪68.50 
אפשרות יש 

לצפייה בזמן 
אמת דרך 
מערכת 

המחשבים 
בבית 

 החולים.

 -המטולוגית 
 קרישת דם
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 שם הבדיקה

 באנגלית

שם הבדיקה 
 בעברית

תנאי לקיחה  נפח דגימה כלי קיבול סוג הדגימה
 ושימור

מחיר  הערות
לבדיקה ב 

כולל ₪ 
 מע"מ

משך הזמן 
מקבלת 
הדגימה 

 ועד הוצאת
 תשובה

מעבדה 
 מבצעת

Titration מבחנת בנק הדם  דם טיטר של נוגדנים- 
 פקק סגול כהה

6ml  ,טמפ' החדר
שעות  8עד 

 מלקיחה

 בנק הדם עד שעתיים ₪30.00   

Tonsil culture בעזרת 1   מטוש פקק כחול משטח לוע תרבית לוע)
שליח/טיל 

בשעות עבודת 
 המעבדה

(כשהמעבדה 2
סגורה, 
במקרר 

הבדיקות 
 במחלקה

מיקרוביולוגיה  ימים 1-2  ₪15.00   
 תרביות -

Total T3   מבחנה כימית  דם- 
 פקק צהוב

2.5ml 'ביום  ₪3.30    החדר טמפ
הבדיקה או 

 למחרת

 -משולבת 
 בדיקות אנדו

Toxocara canis - 

serology 

 -טוקסוקרה 
 סרולוגיה

 - מבחנה כימית דם ורידי
 פקק צהוב

5ml 1 כשהמעבדה)
פתוחה, 

בעזרת שליח 
 / טיל

(כשהמעבדה 2
סגורה, 
במקרר 

הבדיקות 
 במחלקה

יש למלא טופס 
מתאים עם 

חתימת רופא 
 בכיר

מיקרוביולוגיה  עד חודש ₪176.00 
 בדיקות חוץ  -



84 
 

 שם הבדיקה

 באנגלית

שם הבדיקה 
 בעברית

תנאי לקיחה  נפח דגימה כלי קיבול סוג הדגימה
 ושימור

מחיר  הערות
לבדיקה ב 

כולל ₪ 
 מע"מ

משך הזמן 
מקבלת 
הדגימה 

 ועד הוצאת
 תשובה

מעבדה 
 מבצעת

Toxoplasma 

antibodies 

IgM 

IgG 

 -טוקסופלסמה 
 נוגדנים

 - מבחנה כימית ורידי דם
 פקק צהוב

(כשהמעבדה 1 דם 5mlעד 
פתוחה, 

בעזרת שליח 
 / טיל

(כשהמעבדה 2
סגורה, 
במקרר 

הבדיקות 
 במחלקה

כאשר מתקבלת 
תשובה חיובית יש 

למלא טופס 
מתאים לשליחה 
לאישור במעבדת 
 משרד הבריאות

מיקרוביולוגיה   ימים 1-3  ₪260.00 
 סרולוגיה -

Transferrin מבחנה כימית  דם טרנספרין- 
 /ירוקפקק צהוב

3-5ml 'ביום  ₪5.17    החדר טמפ
 הלקיחה

 -משולבת 
 בדיקות דם

Trichinella spiralis - 

serology 

 -טריכינלה 
 סרולוגיה

 -מבחנה כימית  דם ורידי
 פקק צהוב

5ml 1 כשהמעבדה)
פתוחה, 

בעזרת שליח 
 / טיל

(כשהמעבדה 2
סגורה, 
במקרר 

הבדיקות 
 במחלקה

יש למלא טופס 
מתאים עם 

חתימת רופא 
 בכיר

מיקרוביולוגיה  עד חודש ₪176.00 
 בדיקות חוץ  -

Troponin מבחנה כימית  דם טרופונין- 
 /ירוקפקק צהוב

3-5ml 'יש לשלוח טופס  החדר טמפ
 מיוחד

ביום  ₪10.60 
 הלקיחה
 שעה -דחוף 

 -משולבת 
 בדיקות דם

TSH   מבחנה כימית  דם- 
 צהובפקק 

2.5ml 'ביום  ₪3.30    החדר טמפ
הבדיקה או 

 למחרת

 -משולבת 
 בדיקות אנדו

Tyroglobulin מבחנה כימית  דם טירוגלובולין- 
 פקק צהוב

5ml 'טופס בדיקות חוץ  החדר טמפ
בחתימת רופא 

 בכיר.
  

בין שבועיים  ₪288.00 
לשלושה 
 שבועות

 -משולבת 
 אנדו -ב.חוץ 
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 שם הבדיקה

 באנגלית

שם הבדיקה 
 בעברית

תנאי לקיחה  נפח דגימה כלי קיבול סוג הדגימה
 ושימור

מחיר  הערות
לבדיקה ב 

כולל ₪ 
 מע"מ

משך הזמן 
מקבלת 
הדגימה 

 ועד הוצאת
 תשובה

מעבדה 
 מבצעת

Urethral culture  דגימה  שופכהתרבית
 מאורטרה

(בעזרת 1   מטוש פקק כחול
שליח/טיל 

בשעות עבודת 
 המעבדה

(כשהמעבדה 2
סגורה, 
במקרר 

הבדיקות 
 במחלקה

כאשר נלקחת 
לגונוריאה דגימה 

ש לשלוח טרי י
ולמסור למעבדה 

 ביד

מיקרוביולוגיה  ימים 2-3  ₪15.00 
 תרביות -

Uric acid blood מבחנה כימית  דם חומצת שתן- 
 /ירוקפקק צהוב

3-5ml 'ביום  ₪0.26    החדר טמפ
 הלקיחה

 -משולבת 
 בדיקות דם

Uric Acid urine מבחנת שתן  שתן חומצת שתן
פקק  -לכימיה 

 צהוב

םמינימו  2ml דגימה אקראית  טמפ החדר
 או מאיסוף

 .דגימות שתן
מאיסוף יש לציין 

כמות השתן ומשך 
האיסוף )מומלץ 

 שעות( 24

 ביום שליחת ₪1.01 
 הדגימה

 -משולבת 
 בדיקות שתן
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 שם הבדיקה

 באנגלית

שם הבדיקה 
 בעברית

תנאי לקיחה  נפח דגימה כלי קיבול סוג הדגימה
 ושימור

מחיר  הערות
לבדיקה ב 

כולל ₪ 
 מע"מ

משך הזמן 
מקבלת 
הדגימה 

 ועד הוצאת
 תשובה

מעבדה 
 מבצעת

Urine Culture מבחנת תרבית  שתן תרבית שתן
כוסית  / שתן

  סטרילית
 

 SPAמזרק 

 5 ml 
מינימום 
 למבחנה

רת עז(ב1
שליח/טיל 

בשעות עבודת 
 המעבדה

כאשר (2
המעבדה 

סגורה במקרר 
 .הבדיקות

יש להעביר 
בסמוך לקירור 
למועד 
 .הלקיחה

יש לקחת מאמצע 
ניקוי זרם לאחר 

 האזור

מיקרוביולוגיה   ימים 5עד  ₪15.00 
 תרביות -

U-Stick  מבחנת שתן  שתן שתן כללית
פקק  -לכימיה 

 צהוב

 -החדר טמפ'  
יש לקחת שתן 

ראשון של 
 הבוקר

לשלוח למעבדה 
 שעות 3תוך 

ביום שליחת  ₪1.37 
 הדגימה

 -משולבת 
 בדיקות שתן

Valproic acid כימית מבחנה  דם חומצה ולפרואית- 
 / ירוקפקק צהוב

3-5ml 'ביום לקיחת  ₪29.15    החדר טמפ
 הדגימה
 שעה–דחוף 

 -משולבת 
 תרופות

Vancomicine מבחנה כימית  דם ונקומיצין- 
 פקק צהוב

3-5ml 'ביום לקיחת  ₪12.08    החדר טמפ
 הדגימה
 שעה –דחוף 

 -משולבת 
 תרופות
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 שם הבדיקה

 באנגלית

שם הבדיקה 
 בעברית

תנאי לקיחה  נפח דגימה כלי קיבול סוג הדגימה
 ושימור

מחיר  הערות
לבדיקה ב 

כולל ₪ 
 מע"מ

משך הזמן 
מקבלת 
הדגימה 

 ועד הוצאת
 תשובה

מעבדה 
 מבצעת

Varicella 

Zoster virus =VZV 

serology 

PCR 

Culture 

 -אבעבועות רוח 
 PCRסרולוגיה ,

 ותרבית

 מבחנה כימית דם ורידי
 פקק צהוב

3-5ml 1 כשהמעבדה)
פתוחה, 

בעזרת שליח 
 / טיל

(כשהמעבדה 2
סגורה, 
במקרר 

הבדיקות 
 .במחלקה

3)CSF  אין
 לשלוח בטיל

יש למלא טופס ( 1
מתאים עם 

חתימת רופא 
 .בכיר

(בדיקה 2
סרולוגית יש 

משמעות רק אם 
דגימה  נלקחת

-10שניה אחרי 
 יום. 14

מיקרוביולוגיה  עד שבוע ₪252.00 
 בדיקות חוץ  -

Varicella 

Zoster virus =VZV 

serology 

PCR 

Culture 

 -אבעבועות רוח 
 PCRסרולוגיה ,

 ותרבית

CSF 
 פצעים

 CSFמבחנה 
 מבחנה לוירוסים 

3-5ml 1 כשהמעבדה)
פתוחה, 

בעזרת שליח 
 / טיל

(כשהמעבדה 2
סגורה, 
במקרר 

הבדיקות 
 .במחלקה

3)CSF  אין
 לשלוח בטיל

יש למלא טופס 
מתאים עם 

חתימת רופא 
  בכיר

מיקרוביולוגיה  עד שבוע ₪252.00 
 בדיקות חוץ  -

VDRL - Syphilis 

TPHA 

 - מבחנה כימית דם ורידי סרולוגיה -עגבת 
 פקק צהוב

3-5ml 1 כשהמעבדה)
פתוחה, 

בעזרת שליח 
 / טיל

(כשהמעבדה 2
סגורה, 
במקרר 

הבדיקות 
 במחלקה

כאשר מתקבלת 
תשובה חיובית יש 

למלא טופס 
מתאים לשליחה 
לאישור במעבדת 
 משרד הבריאות

מיקרוביולוגיה  עד שבוע ₪81.00 
 סרולוגיה -
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 שם הבדיקה

 באנגלית

שם הבדיקה 
 בעברית

תנאי לקיחה  נפח דגימה כלי קיבול סוג הדגימה
 ושימור

מחיר  הערות
לבדיקה ב 

כולל ₪ 
 מע"מ

משך הזמן 
מקבלת 
הדגימה 

 ועד הוצאת
 תשובה

מעבדה 
 מבצעת

VDRL CSF בנוזל  עגבת
 שדרה

CSF  1 לפחות  סטריליתמבחנהml   1 כשהמעבדה)
פתוחה, 

בעזרת שליח 
 / טיל

(כשהמעבדה 2
סגורה, 
במקרר 

הבדיקות 
 .במחלקה

( יש למלא טופס 1
מתאים עם 

חתימת רופא 
 בכיר 

(לבדיקה 2
סרולוגית יש 

משמעות רק אם 
נלקחת דגימה 

 שניה אחרי 
 יום 10-14

 CSF( לדגימת 3
יש לשלוח דגימת 

 סרום במקביל

מיקרוביולוגיה  עד שבועיים ₪81.00 
 בדיקות חוץ  -

Viral load HIV  עומס נגיפיHIV מבחנה ספירה  דם וורידי- 
 פקק סגול

לקחת בבוקר  מבחנות  2
ולשלוח מיד 

 למעבדה

יש למלא טופס 
מתאים עם 

חתימת רופא 
 בכיר

1286 ₪ מיקרוביולוגיה    
 בדיקות חוץ  -

Vitamin B12  ויטמיןB12 מבחנה כימית  דם- 
 פקק צהוב

2.5ml  ,טמפ' החדר
עד שעתיים 

 מלקיחה.

מבוצע כאשר 
MCV>96  או
RDW>14 

הבדיקה תקפה ל 
 יום  60

באותו יום או  ₪4.50 
למחרת אם 
הגיע אחרי 

14:30 

 -המטולוגית 
בירור גורמי 

 אנמיה

Vitamin D  ויטמיןD מבחנה כימית  דם- 
  פקק צהוב

2.5ml  עטוף בנייר
 כסף

לא מבוצע 
 לפרסונל

31  ₪  -משולבת  כחודש 
 בדיקות דם

VWF   מבחנת קרישה  דם- 
 פקק תכלת

מבחנות  3
מלאות עד 

 הקו

טמפ' החדר, 
עד שעתיים 

 מלקיחה

באישור המטולוג 
בלבד. טופס 
 בדיקות חוץ 

 -המטולוגית  שבועיים ₪285 
 ב. חוץ
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 שם הבדיקה

 באנגלית

שם הבדיקה 
 בעברית

תנאי לקיחה  נפח דגימה כלי קיבול סוג הדגימה
 ושימור

מחיר  הערות
לבדיקה ב 

כולל ₪ 
 מע"מ

משך הזמן 
מקבלת 
הדגימה 

 ועד הוצאת
 תשובה

מעבדה 
 מבצעת

West Nile virus CSF 

PCR 

קדחת הנילוס 
בנוזל  המערבי
 שדרה

CSF  לפחות 1 סטריליתמבחנה ml   1 כשהמעבדה)
פתוחה, 

בעזרת שליח 
 / טיל

(כשהמעבדה 2
סגורה, 
במקרר 

הבדיקות 
 .במחלקה

יש למלא טופס 
מתאים עם 

חתימת רופא 
 בכיר

מיקרוביולוגיה  עד שבוע ₪343 
 בדיקות חוץ  -

West Nile virus 

serology  

IgG IgM 

קדחת הנילוס 
 -המערבי 
 סרולוגיה 

 - מבחנה כימית דם ורידי
 פקק צהוב

3-5ml 1 כשהמעבדה)
פתוחה, 

בעזרת שליח 
 / טיל

(כשהמעבדה 2
סגורה, 
במקרר 

הבדיקות 
 .במחלקה

המבחנה ניתנת 
לפי בקשה 

 מהמעבדה   
יש למלא טופס 

מתאים עם 
חתימת רופא 

 בכיר

מיקרוביולוגיה  עד שבוע ₪144.00 
 בדיקות חוץ  -

Wound culture דגימות  תרביות פצע
 מפצעים

(בעזרת 1   מטוש פקק כחול
שליח/טיל 

בשעות עבודת 
 המעבדה

(כשהמעבדה 2
סגורה, 
במקרר 

הבדיקות 
 במחלקה

פצעים יש לנקות 
אזור חיצוני 

ולקחת מתוך 
 הפצע 

מיקרוביולוגיה  עד שבוע ₪15.00 
 תרביות -
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 שם הבדיקה

 באנגלית

שם הבדיקה 
 בעברית

תנאי לקיחה  נפח דגימה כלי קיבול סוג הדגימה
 ושימור

מחיר  הערות
לבדיקה ב 

כולל ₪ 
 מע"מ

משך הזמן 
מקבלת 
הדגימה 

 ועד הוצאת
 תשובה

מעבדה 
 מבצעת

Multi-drug 

resistance screen 

culture (CRE / VRE) 

תרבית סקר 
לחיידקים עמידים 
לאנטיביוטיקות 

(CRE / VRE) 

מטוש 
 מרקטום

בעזרת (1  כחול פקק מטוש
שליח/טיל 

בשעות עבודת 
 המעבדה

(כשהמעבדה 2
סגורה, 
במקרר 

הבדיקות 
 במחלקה

ימים,  5עד   
כאשר יש 

ממצא מדווח 
 מיד.

מיקרוביולוגיה 
 תרביות -

 


