SEZNAM PARTNERJEV, KI ZA ZDL OPRAVLJAJO LABORATORIJSKE PREISKAVE
Spoštovane pacientke in pacienti!
Obvestiti vas želimo, da nekatere laboratorijske preiskave za nas opravljajo zunanji izvajalci. Spodaj
navajamo, kam bomo v določenih primerih, ko preiskave ne izvajamo sami, vaš vzorec poslali v
obdelavo.
INŠTITUT ZA MIKROBIOLOGIJO IN IMUNOLOGIJO, MEDICINSKE FAKULTETE, UNIVERZE V LJUBLJANI
Zaloška 4, 1000 Ljubljana

Inštitut za nas opravi izolacijo povzročiteljev bolezni (bakterij, virusov, parazitov, glivic) iz blata, urina,
izpljunka, krvi in brisa sluznic in kože. Odkriva protitelesa proti posameznim antigenom v krvi
(imunološki testi) in določa občutljivosti bakterij na antibiotike (antibiogram).
Te laboratorijske preiskave naročijo zdravniki zato, da bi izključili ali potrdili bolezni kot so npr: hepatitis A, B, C,
AIDS (HIV), rdečke, ošpice, norice, pasovec, herpetični izpuščaj, citomegaloviroza, trihomonioza, streptokokne in
stafilokokne okužbe, MRSA, salmoneloza, hemofilus influence, legionarska bolezen, oslovski kašelj, okužbe s
helikobaktri, lajmska borelioza, sifilis, davica, klamidijska okužba, glivična obolenja, toksoplazmoza, trakuljavost,
glistavost, revmatična obolenja itd.
INŠTITUT ZA PATOLOGIJO, MEDICINSKE FAKULTETE, UNIVERZE V LJUBLJANI
Korytkova 2, 1000 Ljubljana

Inštitut za nas opravi citološke preiskave tkiva vzetega s tankoigelno biopsijo dojke, brisom izcedka
dojke, brisom materničnega vratu na maligne celice po Papanicolau, s punkcijo ali endoskopom
odvzetim tkivom na maligne celice, bris nožnice na populacijo mikrobov itd..
ZAVOD RS ZA TRANSFUZIJSKO MEDICINO
Šlajmerjeva 6, 1000 Ljubljana

Zavod za nas opravi določitev krvne skupine (ABO in Rh). Z imunološkimi preiskavami odkriva
protitelesa v krvi za določanje npr: okužbe s hepatitisom A,B,C, HIV, sifilisom, neskladnost matere in
plodu na RhD faktor, ki vodi v hemolitično bolezen plodu in novorojenčka (Coombsovi testi) itd.
BOLNIŠNICA GOLNIK
Golnik 36, 4204 Golnik

Bolnišnica za nas opravi mikroskopske preglede kužnin (ARB), kultivacijo bacilov tuberkuloze in
netuberkuloznih mikrobakterij na gojiščih z namenom potrditve ali izključitve okužbe, najpogosteje dihal.
KLINIČNI INŠTITUT ZA KLINIČNO KEMIJO IN BIOKEMIJO, UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER
Njegoševa 4, 1000 Ljubljana

Inštitut za nas opravi preiskave za oceno strjevanja krvi, koncentracije vitaminov, mineralov, nekaterih
hormonov, imunoglobulinov, plinsko analizo itd.
INŠTITUT ZA VAROVANJE ZDRAVJA
Trubarjeva 2, 1000 Ljubljana

Inštitut za nas opravi različne preiskave za potrditev ali izločitev nalezljivih bolezni, kot so gripa, ptičja
gripa, oslovski kašelj, rdečke, ošpice, mumps, meningitis, itd.

