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Zdravstvo

ZGORNJESAVINJSKI ZDRAVSTVENI DOM SVETUJE

Kdaj obiščemo dežurno ambulanto 
V Zgornjesavinjskem zdravstvenem domu (ZD) Nazarje od 

julija ponovno omogočamo preglede odraslih pacientov v de-
žurni ambulanti tudi ob delovnikih med 7. in 19. uro.

Ob vikendih in praznikih obratuje dežurna ambulanta v Zdra-
vstveni postaji (ZP) Mozirje med 7. in 21. uro, v nočnih urah pa 
dežurna ambulanta v Zdravstvenem domu Velenje. 

Dežurstvo v navedenih terminih izvajajo vse naše splošne 
ambulante v svojem rednem ordinacijskem času, glede na 
obremenjenost pa svetujemo izbiro ene izmed dveh naših 
ambulant v ZP Mozirje. Pacienti dežurne ambulante namreč 
nimajo prednosti pri obravnavi pred rednimi pacienti (ra-
zen če ne gre za stanje, ki bi zahtevalo takojšnjo obravnavo). 

KOMU JE DEŽURNA AMBULANTA NAMENJENA
- če je Vaš osebni izbrani zdravnik odsoten (bolezen, letni 

dopust), nadomestni zdravnik pa prav tako ni dosegljiv oziro-
ma je preobremenjen;

- izven ordinacijskega časa vašega osebnega zdravnika ozi-
roma nadomestnega zdravnika;

- pacientom, stanujočim na območju našega ZD, z osebnim 
zdravnikom v drugem/oddaljenem ZD;

- turistom in tujcem, ki se začasno nahajajo na območju na-
šega ZD-ja.

KAKŠNA STANJA OBRAVNAVAMO V DEŽURNI AMBULANTI
- novonastale poškodbe,
- tujek v očesu,
- akutna bolečina v križu, sklepih in mišicah,
- prehladna obolenja, ki trajajo več kot tri dni, bolečina v 

ušesu,
- bolečina v trebuhu,
- retenca urina, pogosto in pekoče uriniranje,
- arterijska hipertenzija (povišan krvni tlak),
- vrtoglavica,
- glavobol,
- poslabšanja kronične bolezni ...

KDAJ NE OBIŠČEMO DEŽURNE AMBULANTE 
- izolirane bolečine vratnih in ramenskih mišic zaradi, ki se 

ob premikanju glave/vratu/ramena poostrijo, brez glavobola 
ali podatka o poškodbi; 

- kronična bolečina v križu;
- odstranjevanje klopa in izpiranje ušesa (sluhovoda); 
- predpis kontracepcije po nezaščitenem spolnem odnosu (v 

lekarnah brez recepta);
- cepljenje;
- stare poškodbe brez zapletov;
- blage udarnine, kožne spremembe in manjše površinske 

rane; 
- vraščen noht, glivična okužba stopal in obnohtja, žulji, oti-

ščanci in podobno;
- predpisovanje redne terapije in kontrolnih napotnic ...

Ob vseh opisanih nenujnih stanjih se je treba obrniti na 
osebnega zdravnika ali zdravnika, ki ga nadomešča. Oseb-
ni zdravnik vas najbolje pozna, ima vpogled v vašo zdravstve-
no dokumentacijo in pristojnosti, da vas zdravi in usmerja pri 
zdravljenju. Dežurne ambulante ne obremenjujemo po nepo-
trebnem in tako omogočamo hudo obolelim in poškodovanim, 
da so hitro in kvalitetno oskrbljeni.

KAJ ČE NE VEM, ALI JE MOJE STANJE NUJNO? 
Če ste negotovi glede prihoda v dežurno ambulanto, se pred-

hodno telefonsko posvetujte z dežurnim zdravnikom.

IN ČE VSEENO ŽELIM PREGLED V DEŽURNI AMBULANTI?
Če zahtevate pregled v dežurni ambulanti za zdravstveno 

stanje, za katerega zdravnik presodi, da ni potrebno takojšnje 
zdravljenje, se taka storitev obravnava kot samoplačniška in se 
zaračuna. Tudi zdravila, ki jih dežurni zdravnik v takem pri-
meru predpiše, se izdajajo na samoplačniški recept in jih pla-
čate sami. 

KAJ PA, ČE RABIM ANTIBIOTIK PO LASTNI PRESOJI? 
Najbolj pogosti povzročitelji prehlada, nahoda, gripe, vnetja 

žrela in vnetja ušes so virusi, težave v nekaj dneh praktično 
same izzvenijo. Na začetku zdravljenja teh običajnih obolenj 
praviloma NE IZDAJAMO ANTIBIOTIKOV. Lahko si pa sami po-
magate z zdravili po nasvetu farmacevta. Zagotovite zadostno 
uživanje tekočin in nekajdnevni počitek. Kadar se po nekaj 
dnevih znaki obolenja ne izboljšujejo ali celo poslabšujejo, se 
posvetujte z zdravnikom. 

STAROSTNIKI IN KRONIČNI BOLNIKI
Pri sebi imejte vedno celoten seznam zdravil, ki jih redno je-

mljete in odmerke le-teh, ter zadnje izvide pregledov. Navedi-
te, na kaj ste alergični. V primeru poslabšanja zdravstvenega 
stanja vam bo zdravnik tako najhitreje pomagal.

POČUTIM SE SLABO, ZBOLEL-A SEM, KAKO NAJ SE 
RAVNAM? 

Nekdo je življenjsko ogrožen: Pokličite na 112. Zdravstve-
no stanje se je nenadoma hudo poslabšalo: Pokličite dežur-
no ambulanto. 

Ob zelo hudem poslabšanju ali ogrožajočem stanju: Pok-
ličite na 112, še posebej v primerih hude bolečine v prsih, tež-
kega dihanja, hude poškodbe, hude alergijske reakcije s priza-
detostjo dihal, prebavil, hud nenadoma nastal glavobol, mo-
žganska kap, akutno spremenjeno psihično stanje pacienta, 
akutna psihoza. 

Zboleli ste in niste življenjsko ogroženi: Obiščite osebne-
ga zdravnika ali zdravnika, ki ga nadomešča v rednem delov-
nem času.

SA Mozirje 1
T: 03 837 08 16
E: sa6@zszd.si 

ponedeljek: 7.00–14.00
torek: 13.00–19.00
sreda: 7.00–14.00
četrtek: 7.00–14.00
petek: 7.00–14.00

SA Mozirje 2
T: 03 837 08 11
E: sa7@zszd.si 

ponedeljek: 13.00–19.00
torek: 7.00–14.00
sreda: 7.00–14.00
četrtek: 7.00–14.00
petek: 7.00–14.00

Popoldanski termini 
(13.00-19.00)

(kontaktni podat-
ki enaki kot za redno 

ambulanto)

pon: SA Mozirje 2, SA Ljubno
tor: SA Mozirje 1
sre: SA 3 Nazarje, SA Luče
čet: SA 2 Nazarje
pet: po razporedu (na spletni 
strani ZD, Facebook …)

Kontaktni podatki in ordinacijski čas DEŽURNE 
AMBULANTE:


