OBVESTILO O SPREMENJENEM OBSEGU IN IZVAJANJU ZDRAVSTVENIH
STORITEV V ZD SLOVENSKA BISTRICA

Spoštovani pacienti!
Obveščamo vas, da je na podlagi 2. člena o začasnih ukrepih za obvladovanje širjenja
nalezljive bolezni SARS-Cov-2 (COVID-19), Uradni list RS št. 22/2020 z dne 13.03.2020, ki
jo je izdal minister za zdravje in začne veljati 16.03.2020;
od 16.03.2020 OBVEZNO spremenjen način delovanja zdravstvenih služb v ZD Slovenska
Bistrica, in sicer:
•

Ambulante družinske medicine (Vaš osebni/nadomestni zdravnik) in otroško –
šolski dipanzer bodo delovale po urniku ambulant.
- V kolikor sumite, da ste zboleli ali gre za poslabšanje zdravstvenega stanja, pred
prihodom v ambulanto pokličite vašega osebnega zdravnika.
-

Ob sumu na okužbo s Korona virusom, OBVEZNO pokličite vašega
osebnega/nadomestnega zdravnika. V kolikor ni dosegljiv, pokličite tel. številko
_02 843 27 00, kjer boste dobili ustrezna navodila.

-

Recepte, napotnice, naročajte po telefonu ali elektronski pošti in NE HODITE V
AMBULANTO.

-

REFERENČNE AMBULANTE – NE DELAJO.

-

Za nujne primere pokličite 112.

•

Služba ZOBOZDRAVSTVENEGA varstva otrok in odraslih – NE DELA.
Ambulante se V CELOTI ZAPREJO.
Zobozdravstveno varstvo otrok in odraslih bo potekalo na VSTOPNI TOČKI na
lokaciji Kneza Koclja 10, Maribor, izključno za NUJNE PRIMERE, in sicer med 7.00
- 19.30 uro - tel. 02 23 566 33.

•

MEDICINA DELA, PROMETA IN ŠPORTA – izvaja le nujne predhodne
preglede delavcev od katerih je odvisen delovni proces (zdravstvo, policija, gasilci,
komunala)

•

DISPANZER ZA ŽENSKE – izvajajo se nujni kurativni pregledi in pregledi
nosečnic.

•

PATRONAŽNA SLUŽBE – izvajajo se preventivne obravnave otročnic,
novorojenčkov in dojenčkov v patronažnem varstvu ter nujni kurativni obiski.
Patronažna medicinska sestra Vas bo pred prihodom poklicala.

•

FIZIOTERAPIJA in NEVROFIZIOTERAPIJA – SE NE IZVAJA.

•

V SPECIALISTNIČNIH AMBULANTAH (UZ, RTG in NEVROLOG) – NE
DELAJO.

•

DISPANZER ZA MENTALNO ZDRAVJE – NE DELA.

•

RAZVOJNA AMBULANTA – NE DELA.

•

CZK – NE DELA

•

LABORATORIJ – le za nujne primere.

•

ANTIKOAGULANTNA AMBULANTA – deluje v prostorih specialističnih
ambulant, kjer se izvaja tudi odvzem krvi. Prosimo, da upoštevate čas naročila za
odvzem krvi, saj prej in kasneje vstop v ZD ni mogoč.

Glede na naravo dela, vas prosimo za potrpežljivost. Vljudno prosimo, da navodila
upoštevate.
Obvestilo velja do preklica!

Hvala in ostanite zdravi!

Lep pozdrav.
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