
Obvestilo Zdravstvenega doma Ribnica 
 
Zdravstvena postaja Sodražica deluje v prilagojenem režimu po svojem običajnem 
ordinacijskem času po telefonu za vse storitve (recepti, napotnice, bolniške…).  
Za nenujna stanja, prosimo presodite ali lahko obisk zdravnika preložite. 
 
V kolikor potrebujete obisk pri zdravniku, vse paciente naprošamo, da pred obiskom 
pokličejo svojega osebnega zdravnika ali številko nujne pomoči ZD Ribnica (01 837 22 
00), kjer boste prejeli dodatna navodila. 
Vsi vhodi so zaprti in ob prihodu pozvonite pri vhodnih vratih, kjer bo medicinsko 
osebje opravilo triažo in podalo nadaljnja navodila za vstop glede na namen obiska. 
Ambulanta bo obravnavala vsa nujna stanja pri katerih NI simptomov okužb dihalnih 
poti oz. suma na okužbo s koronavirusom (COVID-19) 
V primeru suma na okužbo s koronavirusom POKLIČITE osebnega zdravnika, ki vam 
bo dal navodila. Preglede oseb z vsemi zdravstvenim stanji, kjer bi lahko obstajal sum 
na okužbo s koronavirusom (vročina, kašelj, slabo počutje, težko dihanje…), se od 
19.3. izvajajo v COVID-19 ambulanti, ki je organizirana v okviru ZD Kočevje ali ZD 
Ljubljana. Na pregled tja ali na odvzem brisa vas napoti osebni zdravnik (ali dežurni, 
če gre za nujna stanja). 
Do nadaljnjega se vse ostale dejavnosti NE IZVAJAJO. 
 
Obvestilo o delovanju zobnih ambulant v ZD Ribnica in na zdravstvenih postajah 

Zaradi izredne situacije bo delo zobnih ambulant s 16.3.2020 do nadaljnjega 
ustavljeno. 

V primeru zobobolov in nujnih stanj bomo zobozdravniki po telefonu dosegljivi za 
vse informacije in usmerjali paciente na točke, kamor se ljudje lahko obrnete v primeru 
nujnih stanj. 

MED NUJNA ZOBOZDRAVSTVENA STANJA, KI SE OBRAVNAVAJO, SODIJO: 

– močan zobobol (huda stalna bolečina, ko analgetik več ne pomaga) 
– akutna infekcija (vnetje, ki se kaže kot oteklina, težje požiranje in odpiranje ust, 

zvišana telesna temperatura) 
– večja krvavitev, ki se sama ne zaustavi v določenem časovnem obdobju 
– poškodbe v področju zob ( poškodba v področju zgornje in spodnje čeljusti oz. 

ustne votline) 

V kolikor imate težave vas naprošamo, da POKLIČETE DEŽURNEGA 
ZOBOZDRAVNIKA  po razporedu. Dosegljivi smo od 8.00 do 11.00 dopoldan in od 
14.00 do 17.00 popoldan. 



 

Sobote, nedelje in praznike se v nujnih primerih obrnite na dežurno ambulanto v ZD 
Ljubljana. Klicni center deluje od 8.00-18.00 ure na Kotnikovi 36 v Ljubljani. (tel. 01 30 
09 668). 

Hvala za upoštevanje vseh navodil, ki prihajajo, strpnost in razumevanje. Sproti vas 
bomo obveščali o vseh spremembah. 

  

Zobozdravstvena služba ZD Ribnica 

 
 


