ZD DOMŽALE
Mestni trg 2, 1230 Domžale
DIAGNOSTIČNI LABORATORIJ
Tel 01 7245 236

ODDAJA BIOLOŠKEGA MATERIALA - SPLOŠNE INFORMACIJE

• Za vrstni red pacientov je v avli ZD na stebru tiskalnik listkov, s pomočjo katerega na ekranu
spremljate vrstni red za vpis na sprejemnem okencu in za odvzem krvi.
• Najprej se prijavite s kartico zdravstvenega zavarovanja ZZZS pri sprejemnem okencu
laboratorija. Brez kartice laboratorijskih preiskav ni mogoče izvesti, ker jo potrebujemo za
sprejem zdravnikovega naročila. S seboj prinesite tudi papirne napotnice za zunanje
laboratorije, če ste jih prejeli od zdravnika.
• Tudi za samoplačnike je zdravstvena kartica obvezna, zaradi prepisa podatkov o identifikaciji
preiskovanca.
• Usedite se in se umirite, ter spremljajte na ekranu kdaj boste na vrsti za odvzem krvi.
Priporočamo sedenje 5 do 10 minut.
• Na odvzem krvi za biokemične preiskave pridite tešči, do 11 ure. Teščost sicer ni obvezna za
vse biokemične preiskave, je pa priporočljiva za spremljanje vrednosti preiskav pod enakimi
pogoji.
• Za preiskave ščitničnih hormonov priporočamo odvzem krvi med 10. in 16. uro, ob redni
hormonski terapiji je priporočen odvzem krvi v popoldanskem času.
• Ob prejemu lončka za odvzem urina, je v bližini (od sprejemnega okna levo) toaletni prostor.
Vzorce oddajte na polico za oddajo vzorcev Glej Navodila za odvzem urina v rubriki Navodila
za paciente.
• Prineseni vzorci (npr. lončki z vzorci urina ali blata), ki jih sprejmemo v analizo, morajo biti
opremljeni z ustreznimi podatki za pravilno identifikacijo preiskovanca (ime in priimek, datum
rojstva ali z nalepko, ki jo dobite ob sprejemu).
• Zavrnitvena merila so posebni kriteriji, po katerih se odločimo, da vzorec ne bomo analizirali ali
ga ne bomo poslali v zunanji laboratorij na analizo, ker ne ustreza merilom za kakovost vzorca.
• Odvzem krvi za preiskave, ki jih pošiljamo v zunanje laboratorije (ekspedit), vršimo ob
sredah med 6.30 in 8.00 uro in ob petkih med 6.30 in 7.00 uro. Za mikrobiološke preiskave
(Sanford) je odvzem in transport možen ob torkih, sredah in petkih med 6.30 in 8.00 uro.
• Izvid z rezultati laboratorijskih preiskav prejme naročnik (zdravnik) elektronsko ali po pošti.
Samoplačniki jih prejmejo v roke ali po pošti.
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