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NAVODILO PACIENTU

SPLOŠNA NAVODILA ZA ODVZEM BIOLOŠKIH VZORCEV NA KIKKB

o Odvzem bioloških vzorcev pacientov na KIKKB poteka na dveh lokacijah:

 Na Polikliniki, 1. nadstropje, hodnik A, Njegoševa 4, Ljubljana

(Odvzem krvi, izdihanega zraka, oddaja urina in blata) (T: 01 522 2445)

 V Bolnici dr. Petra Držaja, pritličje, Vodnikova 62, Ljubljana 

(Odvzem krvi, oddaja urina in blata) (T: 01 522 5451)

o Ordinacijski časi so objavljeni na spletni strani UKCL ter v Laboratorijskem vodniku preiskav KIKKB.

o Populacija pacientov: pacienti s področja celotne Slovenije.

o Starostna skupina: odrasli in otroci, starejši od 6 let.

o Pred odvzemom biološkega materiala je potrebna prijava v Sprejemni pisarni KIKKB. 

o Naročanje je potrebno le za odvzem izdihanega zraka. Čakalna lista je objavljena v čakalnici hodnika A, na 
oglasni deski pri odvzemu krvi. Naročite se v Sprejemni pisarni KIKKB na Polikliniki:

 Osebno: V sprejemni pisarni KIKKB, v ordinacijskem času. 

 Po pošti: Napotnico in kontaktno telefonsko številko pošljite po pošti na naslov: UKCL, Sprejemna pisarna 
KIKKB, Poliklinika, Njegoševa cesta 4, Ljubljana. O datumu preiskave boste obveščeni po pošti. 

 Po telefonu:  V ordinacijskem času pokličite na telefonsko številko 01 522 24 45.

 Po elektronski pošti: Pošljite skenirano potrdilo o izdani e-napotnici oz. napotnico (obe strani) 
na elektronski naslov: narocanje.kikkb@kclj.si. O datumu preiskave boste obveščeni po navadni pošti. 

OPOZORILO: Vsebina elektronske pošte na poti med pošiljateljem in naslovnikom  ni varovana.

 eNaročanje preko portala zVem (zdravje - Vse na Enem Mestu): https://narocanje.ezdrav.si/

o Za odvzem ostalih vzorcev naročanje ni potrebno. 

o Samoplačniki ne potrebujete napotnice. Za želene preiskave se dogovorite v Sprejemni pisarni KIKKB, kjer je na 
voljo tudi cenik preiskav. 

o Za pravilen odvzem bioloških vzorcev smo za Vas pripravili navodila, ki jih je za zagotovitev pravilnih rezultatov 
analiz potrebno upoštevati. Navodila najdete v posebej pripetih dokumentih Laboratorijskega vodnika preiskav - 
KIKKB.
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