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Klas. št. 7820 Vse natisnjene in nepodpisane kopije so informativne in ne podležejo sistemu sprememb. 

 

1. Namen in področje uporabe 

V skladu s Pravilnikom o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati laboratoriji za izvajanje preiskav na področju laboratorijske medicine, 

smo v laboratoriju dolžni zagotoviti popolno sledljivost biološkega materiala in izvidov. Zato osebju UKCL in drugim naročnikom 

Laboratorija za likvorsko diagnostiko podajamo navodila za pravilno naročanje preiskav in označevanje bioloških vzorcev.   

2. Postopek 

Podatki, ki so zahtevani ob sprejemu biološkega materiala:  

A) NA EPRUVETAH 

 
Na nalepki naj bodo natisnjeni: 

o Ime in priimek ter datum rojstva preiskovanca. 

o Številka elektronskega naročila (v primeru elektronskega naročila). 

o Šifra napotne zdravstvene organizacije (v primeru elektronskega naročila). 

o Oznaka vrste biološkega materiala!  

▪ Lumbalni punktat?  

▪ Drenaža?  

▪ Že centrifugiran vzorec likvorja?  

▪ Alikvot - odlit vzorec likvorja? 

o Datum in uro odvzema! 

 

Opozorilo: Če vzorec ni posebej označen, menimo, da je vzorec likvorja lumbalni punktat!  

Orientacijske referenčne vrednosti, ki jih podajamo na izvidih veljajo za lumbalni punktat!  
 

 

B) V RAČUNALNIŠKEM NAROČILU 

 

Vnesite: 

o Ime in priimek preiskovanca. 

o Datum rojstva in spol preiskovanca. 

o Matično številko bolnika (hospital UKCL). 

o Številko kartice zdravstvenega zavarovanja (KZZ). 

o Šifro napotne zdravstvene organizacije 

o Šifro napotnega zdravnika. 

o Kontaktno telefonsko številko naročnika! 

o Izbrane laboratorijske preiskave (sklop). 

o Datum in uro odvzema.  

o Stopnjo nujnosti (npr. pri vzorcih iz urgentne ambulante)  
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C) PRI IZPOLNJEVANJU NAROČILNICE (ZUNANJI NAROČNIKI) 

 

 

Navedite in označite: 

o Ime in priimek preiskovanca. 

o Datum rojstva in spol preiskovanca. 

o Številko kartice zdravstvenega zavarovanja (KZZ). 

o Naziv in šifro napotne zdravstvene organizacije 

o Ime in priimek napotnega zdravnika ter njegovo šifro. 

o Kontaktno telefonsko številko naročnika! 

o Posebnosti vzorca: zamrznjen, centrifugiran v lokalnem laboratoriju? 

o Napotno vprašanje/klinična diagnoza. 

o Datum in uro odvzema, še posebej če se razlikuje od datuma naročila! 

o Naročene preiskave ali sklop preiskav. 

o Datum naročila ter žig in podpis zdravnika.   

 

Posebnosti odvzema so označene na naročilnici. Natančna navodila za odvzem in 

transport najdete v dokumentu »Navodila za vzorčenje in transport likvorja«. 

 

Opozorilo: V izogib vsem tveganjem in v korist pacientov bomo žal morali zavrniti vsak biološki material, pri katerem:  

o ne bo možno nedvoumno identificirati pacienta. 

o ne bo možno identificirati naročnika preiskav.  

o opazimo nesprejemljivo kakovost, na primer: 

– razbite epruvete in razliti vzorci, 

– koaguliran vzorec, 

– neustrezen transport vzorca. 

o količina vzorca ne zadošča za izvedbo naročenih preiskav. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


