UKREPI V ČASU EPIDEMIJE

Spoštovani uporabniki naših storitev,
v času izrednih razmer, ko je razglašena epidemija z virusom
COVID-19, se delovišča in organizacija dela v našem zavodu
vsakodnevno ali več krat dnevno spreminjajo glede na
nastalo situacijo in zahteve vlade in epidemioloških služb.
Prosimo za vaše razumevanje in potrpežljivost.
V nadaljevanju navajamo glavne organizacijske spremembe,
ki smo jih uvedli v času trajanja epidemije!

NAVODILA V PRIMERU NUJNIH STANJ –
POTREBE PO NUJNI MEDICINSKI POMOČI
ZA VSA NUJNA STANJA IN POŠKODBE KLIČITE NA

112
(tudi, če imate v svojem telefonu shranjeno številko izbranega
zdravnika ne kličite njega, ampak dispečerski center na 112, saj
bo le tako lahko stekla organizirana in hitra nujna pomoč).
Pri informacijah o stanju oz. nujnem dogodku, ne pozabite
dodati informacije o morebitnem stiku oz. sumu na okužbo s
KORONAVIRUSOM. Ta podatek je zelo pomemben, saj je od

tega odvisno katera ekipa NMP in s katerim reševalnim vozilom
bomo šli na pomoč.
V času epidemije smo še posebej pozorni na možnost dodatne
infekcije pri nenadno zbolelih ali poškodovanih, zato smo ločili
ekipe in reševalna vozila.
Vse v dobro vseh nas in vseh vas!
Klicna številka 112 je dostopna 24 ur/dan vse dni v letu.

NAVODILA ZA UPORABNIKE STORITEV
DRUŽINSKE MEDICINE!
ADMINISTRATIVNE ZADEVE: naročanje receptov,
tehničnih pripomočkov, napotnic in bolniških listov se vrši
preko telefona ali elektronske pošte in to ne glede kateremu
zdravniku hodite.
Čas obratovanja: med 07.15 in 14.15 uro.

02/564 86 25 in 031 650 810
E- pošta: administracija@zd-gr.si
 V dogovoru z medicinsko sestro gredo pacienti lahko po recepte še isti dan,
najpozneje v popoldanskem času. Za medicinsko tehnične pripomočke pa
naslednji dan, ob pogoju, da je seveda datum predpisa že sproščen.
 Uporabnikom elektronskih sporočil se bomo posvetili po 12.00 uri, samo za
administrativne zadeve, kot so naročila e-receptov, e-napotnic in ebolniških listov ali za prevzem vaših izvidov, za potrebe podaljšanja staleža
in pisanja napotnic za kontrolni pregled. Vsi, ki se boste posluževali te poti,
boste lahko koristili prejeta naročila šele naslednji dan.

Administrativne zadeve se urejajo tudi v obeh zunanjih ambulantah oz.
zdravstvenih postajah Apače in Sveti Jurij ob Ščavnici

Čas obratovanja : ob ponedeljkih, sredah in petkih
med 07.15 in 14.15 uro
Ambulanta Apače :

02 569 10 16

Ambulanta Sv. Jurij ob Ščavnici :

02 568 90 29

AMBULANTA ZA OBRAVNAVO KRONIČNIH
BOLNIKOV, ki se jim je stanje poslabšalo, za posvet z
zdravnikom, kontrolne preveze in druga terapija.
Čas obratovanja: med 07.15 in 14.15 uro.
Vsi uporabniki naj prej pokličejo in se dogovorijo za termin.

02/564 86 27
AMBULANTA ZA NUJNE PRIMERE – DEŽURNA
AMBULANTA, kamor spadajo vsi nenadno zboleli ali
poškodovani in ne kažejo znakov okužbe s koronavirusom oz.
niso bili v stiku z osebami, ki so zbolele.
Čas obratovanja : med 07.00 in 20.00 uro, pozneje v okviru NMP

02/564 86 23

AMBULANTA - KONTEJNER ZA OBOLELE
S SUMOM NA KORONAVIRUS!
V to ambulanto napotimo vse, ki kažejo znake respiratornih
obolenj in to ne glede na to, če imajo zvišano telesno
temperaturo ali ne (bolečine v grlu, kašelj, bolečine v prsnem
košu in druge znake prehlada), ter vse nujno zbolele ali
poškodovane s pridruženimi znaki s sumom na koronavirus.
Kontejner se nahaja na parkirišču pri Lekarni Špringer.
Čas obratovanja: med 07.00 in 20.00

02/564 86 36
NAVODILA ZA UPORABNIKE STORITEV
OTROŠKO ŠOLSKEGA DISPANZERJA
Posvetovalnico za zdrave dojenčke bo izvajala Martina
Mlaker, dr. med. spec.. Otroke pripeljite ob naročeni uri
pred vhod otroškega dispanzerja (po klančini med
Ginekološkim dispanzerjem in garažami za reševalna
vozila). Ob prihodu pozvonite in počakajte sestro, ki bo
odklenila vrata. Z otrokom lahko pride le eden zdrav
spremljevalec -brez prisotnih bolezenskih znakov okužbe
dihal.
Vse ostale otroke bosta sprejemali Vladana Đurić Kosič, dr.
med. spec. in Maja Klemenčič, dr. med. spec. Ob
kakršnihkoli težavah pokličite otrokovega izbranega
zdravnika, ki bo podal nadaljnja navodila.
V času trajanja epidemije ambulante otroško-šolskega
dispanzerja delajo le v dopoldanskem času.

NAVODILA ZA UPORABNIKE
ZOBOZDRAVSTVENIH STORITEV!
Na podlagi prvega odstavka 37. člena Zakona o nalezljivih boleznih je bila izdana odredba o
začasnih ukrepih za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19).

Prekine se izvajanje vseh zobozdravstvenih storitev pri vseh izvajalcih
zobozdravstvene dejavnosti do preklica.
Naročeni pacienti bodo po prekinitvi izrednih razmer naknadno obveščeni o novih
terminih.
Pacienti za nujna zobozdravstvena boleča stanja ali ostale informacije najprej
pokličete na tel. številko ZD G.Radgona 02 564 86 59
od 07.15 do 19.00.
Nujne zobozdravstvene ambulante so organizirane v ZD
predhodnem posvetu z zobozdravnikom v ZD G.Radgona.
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OSTALE DEJAVNOSTI!
Na podlagi odredbe ministra za zdravje je prekinjeno
delo v specialističnih ambulantah. V našem zavodu tako
do nadaljnjega ne delujejo ambulanta za pljučne bolezni,
ambulanta za ultrazvok trebušne votline (abdomna),
diabetološka posvetovalnica in očesna ambulanta.
Pregledi v referenčnih ambulantah ter šola za starše so
do nadaljnjega ukinjeni.

Center za krepitev zdravja (CKZ) do nadaljnjega ne izvaja
delavnic in individualnih svetovanj. V kolikor občutite
stisko ali opažate znake stiske pri svojih bližnjih, smo vam
v Centru za krepitev zdravja na voljo za pogovor.

