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Testiranje na okužbo s HIV poteka na različnih mestih po Sloveniji. Testiranje lahko poteka
anonimno/neanonimno ter brezplačno ali s plačilom.  Predlagamo, da se pred obiskom v
ambulanti predhodno odločite, kakšen potek testiranja želite in se o tem telefonsko pozanimate.
 Nekatera mesta ne omogočajo anonimnega testiranja ali brezplačnega testiranja!

  
  Testirna mesta
  
  Ljubljana
  
   Zavod RS za transfuzijsko medicino

  Naslov: Šlajmerjeva 6, zraven porodnišnice (virološki laboratorij)Info: 01/543 81 00Urnik:
vsak dan 8.00-14.00 (samoplačniško), z napotnico tudi popoldan do 17.00
Rezultati:
naslednji dan
Način:
anonimno (samoplačniško, 17€), zaupno (z napotnico) 
   Infekcijska klinika

  Naslov: Japljeva 2, mimo urgence za kliničnim centrom (ambulanta za spolno prenosljive
bolezni) Info: 01/522 26 22Urnik: ponedeljek, 12.00-14.00Rezultati: v četrtek v isti
ambulanti Način:
anonimno (brezplačno), zaupno (s potrjeno zdravstveno kartico - brez napotnice) 
  Celje
  
   Zavod za zdravstveno varstvo (ZZV)

  Naslov: Ipavčeva 18 (oddelek za infekcijske bolezni in vročinska stanja)Info: 03/425 12 00Ur
nik:
torek in sreda, 10.00-12.00
Rezultati:
čez 2 dneva
Način:
anonimno (brezplačno, dobiš šifro; vendar pozor! Prosijo te za ime in priimek, ki si ga lahko tudi
izmisliš. Ne preverjajo. Če odkloniš, omogočajo tudi popolno anonimnost.), anonimno
(samoplačnisko, 25€), zaupno (z napotnico) 
  Trbovlje
  
   Splošna bolnišnica Trbovlje

  Naslov: Rudarska 7 (laboratorij za klinično kemijo pod KRG oddelkom - v kleti)Info: 03/565
25 12 Urni
k:
vsak dan, 7.00-15.00
Način:
anonimno (samoplačniško, 19,67€), zaupno (z napotnico) 
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  Slovenj Gradec
  
   SB Slovenj Gradec

  Naslov: Gosposvetska 1 (oddelek za transfuzijo v kletnih prostorih KRG-ginekološkega bloka)
Info:
02/882 34 00 (veži na transfuzijo)
Urnik:
ponedeljek, 8.00-14.00
Način:
anonimno (brezplačno), anonimno (samoplačniško, 15€), zaupno (z napotnico)
Rezultati:
v tednu dni 
  Novo mesto
  
   Zavod za zdravstveno varstvo
  Naslov: Mej vrti 5 (dispanzer za preprečevanje nalezljivih bolezni)Info: 07/393 41 40Urnik:
vsak dan, 8.00-12.00, treba se je naročiti
Način:
anonimno (samoplačniško, 33,40€)
Rezultati:
v tednu dni 
  Kranj
  
   Zavod za zdravstveno varstvo
  Naslov: Gosposvetska 12Info: 04/201 71 63Urnik: sreda, 7.00-8.00, za ostale dneve se je
treba naročiti Rezultati: v sredo še isti dan
po 12. uri, drugače po dogovoru
Način:
anonimno (samoplačniško, 20€), zaupno (z napotnico) 
  Nova Gorica
  
   SB dr. Franca Derganca, Šempeter pri Novi Gorici
  Naslov: Ul. padlih borcev 13 (oddelek za transfuzijo - stara stavba, 1. nadstropje)Info: 05/330
11 73 U
rnik:
ponedeljek, 8.00-12.00
Način:
anonimno (brezplačno), zaupno (z napotnico), samoplačniško (zahtevajo ime in priimek,
16,32€)
Rezultati:
v ponedeljek čez teden dni 
  Izola
  
   SB Izola
  Naslov: Polje 35A (Transfuzijski oddelek - zraven bolnice)Info: (05) 660 62 30Urnik: vsak
dan, 8.30-15.00
Način:
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samoplačniško (zahtevajo ime in priimek, 16€), zaupno (z napotnico)
Rezultati:
v tednu dni 
  Koper
  
   Zavod za zdravstveno varstvo
  Naslov: Verdijeva 11Info: 05/663 08 62Urnik: delavnik, 7.30-15.00, sobota, 7.00-13.00,
praznik, 10.00-12.00(Pozor! Na odvzem krvi morate v enega od zdravstvenih domov na Obali.
Kri morate imeti s seboj.) Način: anonimno
(samoplačniško, 14€)
Rezultati:
še isti dan 
  Ptuj
  
   SB Ptuj
  Naslov: Potrčeva cesta 23 (oddelek. za transfuzijo - v kletnih prostorih)Info: 02/749 14 37Urn
ik:
vsak dan, 7.00-15.00
Način:
anonimno (samoplačniško, 17€), zaupno (z napotnico)
Rezultati:
čez en teden 
  Maribor
  
   SB Maribor
  Naslov: Ljubljanska 5Info: 02/321 26 57Urnik: ponedeljek, 10.00-12.00Način: anonimno
(brezplačno), anonimno (samoplačniško, 15€), zaupno (z napotnico)
Rezultati:
četrtek 12.00-13.00 
  Murska Sobota
  
   SB Murska Sobota
  Naslov: Ul. dr. Vrbnjaka 6, RakicanInfo: 02/512 35 93Urnik: vsak delavnik, 7.00-15.00Način
:
anonimno (samoplačniško, 44€), zaupno (z napotnico)
Rezultati:
tekom istega tedna, osebno  

 Zaupno se je mogoče testirati tudi pri svojem osebnem zdravniku. Vendar, preden se odločite
za to možnost, premislite, ali lahko osebnemu zdravniku zaupate.

  Verodostojnost in točnost podatkov je bila pri pristojnih institucijah osebno preverjena
novembra 2007.   
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