UKREPI V ČASU PANDEMIJE

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 25

