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80 ODVZEM TELESNIH TEKOČIN V 
SODNOMEDICINSKE NAMENE 
Marko Drešček 
 
 
1. Kaj je odvzem telesnih tekočin? 
 
Odvzem telesnih tekočin je odvzem urina in krvi na živem preiskovancu ali na truplu, za 
nadaljnje toksikološke preiskave. 
 
2. Kakšen je namen preiskave?  
 
V praksi se odvzem telesnih tekočin v sodnomedicinske namene največkrat opravlja za 
preiskavo na vsebnost alkohola in psihoaktivnih snovi, pregled pa zahteva pooblaščena oseba 
s policijske postaje, v zvezi s sumom prepovedane vožnje motornega vozila pod vplivom 
mamil, zdravil ali alkohola. Namen strokovnega pregleda ni zdravljenje, saj zdravnik nastopa 
v vlogi izvedenca. Če imate kakšne zdravstvene težave, jih morate zdravniku posebej 
poudariti. 
 
3. Kdo opravlja preiskavo? 
 
Preiskavo izvaja v Ljubljani zdravnik specialist sodne medicine, v drugih krajih pa dežurni 
zdravnik v ambulanti, dežurni zdravnik na terenu ali zdravnik mrliški oglednik.  
 
4. Kdo vas na preiskavo napoti? 
 
Na preiskavo preiskovanca napoti preiskovalni sodnik ali policija. Ti organi odredijo 
strokovni pregled preiskovanca. Isto velja za odvzem telesnih tekočin na truplu. 
 
5. Kako se pripravite na preiskavo? 
 
Preiskovanci so večinoma pripeljani v spremstvu policije. Preiskovanec mora biti med 
preiskavo miren in pripravljen sodelovati. Policist lahko nadzira odvzem telesnih tekočin, da 
ne pride do zamenjave ali uničenja vzorca. 
 
6. Kako preiskava poteka? 
 
Med zdravniškim pregledom naj čim bolj sodeluje pri telesni preiskavi in natančno odgovori 
na zastavljena vprašanja, da bo lahko zdravnik ocenil njegove psihofizične zmožnosti. Nato 
zdravnik oziroma medicinski tehnik preiskovancu odvzame kri, slednji pa v posebnem 
prostoru odda urin, ki se ga prelije v posebno epruveto. 
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7. Kakšne neprijetnosti lahko pričakujete? 
 
Preiskovancu, ki med preiskavo ustrezno sodeluje, razen bolečine na mestu vboda pri 
odvzemu krvi ni pričakovati neprijetnosti. Lahko pa se zgodi, da bo preiskovanec po pregledu 
ocenjen kot nezmožen upravljati motorno vozilo za določen čas. 
 
8. Kdaj bodo znani izvidi preiskave? 
 
Izvid zmožnosti za upravljanje motornega vozila zdravnik izda takoj, izvidi toksikološke 
analize krvi in urina pa so znani v nekaj dneh. 
  
9. Čemu bodo služili izvidi? 
 
Takojšnji izvid zdravniškega pregleda je podlaga za prepoved upravljanja motornega vozila 
za določen čas, kasneje, ko so znane tudi toksikološke analize, pa služi tudi kot dokazni 
material v morebitnem kazenskem postopku. 


