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V skladu s Pravilnikom o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati laboratoriji za izvajanje preiskav na 
področju laboratorijske medicine smo v Laboratoriju Ortopedske bolnišnice Valdoltra dolžni 
zagotoviti popolno sledljivost biološkega materiala. Zato mora biti biološki material pravilno označen, 
spremna dokumentacija mora biti pravilno izpolnjena.  
V ta namen navajamo zahtevane podatke za sprejem vzorcev biološkega materiala in pomembne 
informacije za naročanje laboratorijskih preiskav v našem laboratoriju.  
 
 

1. Sprejem bioloških vzorcev: ponedeljek-petek od 7 – 14 ure, vikendi in prazniki do 9. ure. 
Kontakt laboratorij: 6696-460. 

 
2. Označevanje bioloških vzorcev (epruvete, urinski lončki, punktati) 

• Nalepka: računalniška nalepka ali čitljivo, z velikimi črkami in posebnostmi ročno napisana 
nalepka.  

Podatki na nalepki: 

• Priimek in ime preiskovanca 

• Datum rojstva, EMŠO 
 
3. Naročilnica za laboratorijske preiskave 

• Priimek in ime preiskovanca 

• Datum rojstva 

• Spol   

• EMŠO, KZZ 

• Datum in ura odvzema 

• Laboratorijske preiskave 

• Naročnik laboratorijskih preiskav 

• Kontaktna številka: za sporočanje rezultatov in možnih pred analitičnih napak ter neskladij v 
zvezi z naročilom  

 

Biološki material, kjer ne bo mogoče nedvoumno identificirati pacienta, naročnika lab. preiskav ter 
biološki material z nesprejemljivo kakovostjo (pred analitične napake, razbiti vsebniki, razlitja), 
bomo morali žal zavrniti v izogib vsem tveganjem in v korist pacientov. 
 
4. Transport vzorcev 

• Vzorci krvi morajo prispeti v laboratorij čim prej po odvzemu, najkasneje v 1h po odvzemu zaradi 
zagotavljanja integritete analitov.  

• Vzorce punktatov dostavite v laboratorij najkasneje 24h po odvzemu in jih hranite do transporta 
v hladilniku (glej Navodilo zunanjim naročnikom za odvzem sklepnih punktatov (DN 510-077)). 

 
5. Dostava izvidov: po pošti.  

 
Velja od Predlagal Pregledal Sprejel 

25.07.2022 
Vodja laboratorija 

Dunja Terčič 

 

Pom. dir. za kakovost 

po pooblastilu 

Lilijana Vouk Grbac 
  

Vodja laboratorija 

Dunja Terčič 

 


