2. člen
pacienti
in njihove okoliščine
(1) obstoj medicinske
indikacije

(2) pozitivni rezultat
testa HAG

naloga

kdo

izvajalec testov PCR

kdaj

napotitev na test
PCR

izbrani osebni zdravnik
lečeči zdravnik
epidemiolog

odvzem brisa za
test PCR,

izvajalec
HAG testov

posredovanje
brisa v analizo

(izvajalec v
mreži javne
zdravstvene
službe)

● javni zavod, ki ima
medicinski laboratorij z
dovoljenjem za klinično
mikrobiologijo,

takoj

● javni zdravstveni
zavod na sekundarni ali
terciarni ravni, ki ima
medicinski laboratorij z
dovoljenjem za
medicinsko biokemijo

Če odvzema brisa za test
PCR ne izvaja, pacienta
najkasneje v 2 urah po
pozitivnem rezultatu naroči
pri drugem izvajalcu in o
terminu obvesti pacienta

(4)

odvzem brisa za PCR
brez napotitve

(3) Odvzem brisa za test PCR ali za test HAG lahko izvede le ustrezno usposobljeni zdravstveni delavec, pri čemer upošteva strokovne smernice.

pacienti, ki pred
odvzemom brisa na vpogled
predložijo dokazilo o pozitivnem
testu HAG za
samotestiranje

(5) Dokazilo o pozitivnem rezultatu
testa HAG za samotestiranje:
- fotografija testa HAG za samotestiranje, razviden datum in čas samotestiranja, osebna izkaznica ali drug dokument
s fotografijo imetnika in točnimi osebnimi
podatki

(6) Pacient na test
HAG za samotestiranje napiše datum
in čas samotestiranja

(7) Če pacient nima
dokazila iz 2./5, predloži
test HAG za
samotestiranje, zaščiten
v neprodušni prosojni
zaščiti

- fotografija s pravo podobo pacienta,
fotograf. testa HAG za samotestiranje,
datum in čas opravljenega samotestiranja

9) Javni zdravstveni zavodi zagotovijo
vstopno točko in vzpostavijo način
naročanja za te paciente.
Na spletni strani objavijo kontaktne
podatke in urnik delovanja. Na enak
način lahko vstopne točke in način
naročanje vzpostavijo tudi drugi
izvajalci zdravstvene dejavnosti.
Izvajalec odvzame bris za test PCR

najpozneje v 24 urah po naročilu
pacienti s
pozitivnim
testom HAG,
opravljenega pri
zasebnem
izvajalcu

(8) Dokazilo o opravljenem testu pri zasebnem izvajalcu
je praviloma zapis v Centralnem registru podatkov o pacientih

pacienta.
Izvajalci dokazil o samotestiranju ne
smejo hraniti, obdelovati ali od
pacientov zahtevati, da jih na
kakršenkoli način posredujejo.

