
 
KLINIČNA POT ZA OPRAVLJANJE TESTIRANJ NA 
METABOLITE PSIHOAKTIVNIH SNOVI V URINU (TUPAS) IN 
SLINI (TSPAS) NA CENTRU ZA ZDRAVLJENJE ODVISNIH OD 
PREPOVEDANIH DROG PSIHIATRIČNE KLINIKE LJUBLJANA 

 
 
PRVI PREGLED            IZVAJALEC/OPOMBE   
                   
Pred prvim testiranjem se            Zdravnik 
pacienta seznani z  
namenom in načinom testiranja na  
psihoaktivne substance (PAS).  
 
Pridobi se pacientov pristanek. 
Izpolni se kartonček za opravljanje 
testiranj.  

     
     

Zdravstveni tehnik/med.sestra ali 
laborant z dodatnimi znanji 

Test na več PAS 
po navodilu zdravnika 

AMBULANTNA OBRAVNAVA, PODPORNA DNEVNA BOLNICA, DNEVNA BOLNICA ZA BOLNIKE S KOMORBIDNOSTJO    
    
Ob vsakem ambulantnem pregledu se           Individualni/skupinski terapevt 
izpolni kartonček za opravljanje testiranj. 
 
V kolikor pacient dokazuje abstinenco: 
test na več PAS enkrat tedensko za PAS z  Priporočila o pogostosti testiranj veljajo tudi za 

paciente v programih podporne dnevne bolnice, 
dnevne bolnice za paciente s komorbidnostjo in 
se lahko uporabljajo tudi v drugih programih 
zdravljenja/obravnave uživalcev drog 

Test na več PAS  daljšo razpolovno dobo,  
po navodilu terapevta dvakrat tedensko za PAS s krajšo 

razpolovno dobo 
V kolikor pacient ne abstinira:  
Veljajo navodila za prvi pregled 
 
 
SPREJEM  V BOLNIŠNICO           Sprejemni zdravnik 
 Test na več PAS   
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NA ODDELKU ZA DETOKSIKACIJO (DTO)         Člani terapevtskega tima 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NA ODDELKU ZA INTENZIVNO PODALJŠANO ZDRAVLJENJE (OIPZ)    Člani terapevtskega tima 
 
 
 
 
 
 
V PROGRAMU DNEVNE BOLNIŠNICE ZA ABSTINENTE      Člani terapevtskega tima 
               
Test na več PAS enkrat tedensko za PAS z  
daljšo razpolovno dobo,  
dvakrat tedensko za PAS s krajšo 
razpolovno dobo 
 
Vedno se lahko po presoji terapevta opravi le ciljane in se pacientu pove pri sporočanju rezultata, kateri testi so bili oz. niso bili opravljeni.  
Kadar opravljamo tudi teste na slino, se moramo zavedati, da so ti lahko pozitivni bistveno krajši čas kot urinski testi, da torej ne nadomeščajo urinskih testov,  
da pa je lahko rezultat pozitiven hitreje po uporabi različnih PAS. 
Vedno po presoji terapevta lahko opravimo tudi test na vsebnost alkohola v izdihanem zraku.  
Kadar že pridobimo pacientovo soglasje za opravljanje testiranj in naknadno test odkloni, se smatra, da je oseba uporabila PAS- seveda mora biti tudi o tej 
posledici odklonitve testa predhodno seznanjena in se s tem strinjati.  
Kadar teste uporabljamo pri svojcih, ki sodelujejo v terapevtskih programih, jih ravno tako seznanimo z namenom in načinom izvajanja testa ter jih zaprosimo za 
njihovo privolitev.  
 
 
 
Priporočena literatura: Dremelj Z., Kastelic A., Kostnapfel Rihtar T. Testiranje na prisotnost prepovedanih psihoaktivnih snovi. Prohealth, Ljubljana, 2012.    

Po izhodih (TSPAS takoj po vrnitvi na oddelek 
in/ali TUPAS naslednji dan) in individualni 
presoji test na več PAS ali ciljano  

Po izhodih (TSPAS takoj po vrnitvi na oddelek 
in/ali TUPAS naslednji dan) in individualni 

presoji test na več PAS ali ciljano  

Test na več PAS lahko le ciljano 

Lahko tudi ob prehodu na OIPZ 
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