
 

 

UKREPI ZA PREPREČEVANJE OKUŽB 

 

NAVODILA ZA UPORABNIKE 

ZOBOZDRAVSTVENIH STORITEV! 
S ponedeljkom, dne 18. 5. 2020 v naših zobozdravstvenih ambulantah ponovno pričnemo 

z izvajanjem zobozdravstvenih storitev. Z namenom, da pred možnostjo okužbe zaščitimo 

vas in tudi nas, bo delo potekalo na drugačen, omejen način. Podroben opis o načinu dela in 

naročanja v zobnih ambulantah najdete v nadaljevanju: 

 Zaradi epidemiološke situacije so termini že naročenih pacientov odpovedani. 

Naročanje se vzpostavlja na novo.  

 Naročanje pacientov ter sprejem nujnih bolečih pacientov poteka izključno po 

telefonu.  

 

ZOBOZDRAVNIK TEL. ŠTEVILKA ČAS ZA NAROČANJE 

Raduha Samanta 02/564 86 45 v rednem ordinacijskem času 

Vidovoč Smodiš Tanja 02/564 86 47 v rednem ordinacijskem času 
Švorc Jaroslav 02/564 86 40 v rednem ordinacijskem času 

Rous Aljoša 02/564 86 59 v rednem ordinacijskem času 
Ribarska Tamara 02/568 10 20 Dopoldan od 7. do 8. ter od 14. do 15. 

Popoldan od 12. do 13. ter od 19. do 20. 
Frangež Ana 02/564 86 40 ob ponedeljkih od 8.00 do 13.00 

ORTODONT  02/564 86 42 v rednem delavnem času 
PARODONTOLOG 02/564 86 41 v rednem delavnem času 

ZA Radenci 
Lazarevič Vedran 

02/565 14 13 v rednem delovnem času 

ZA Apače 02/569 10 14 PON od 12.00 do 14.00 
TOR, SRE 

od 07.00 do 8.00 in od 13.00 do 14.00 
ČET od 11.00 do 14.00 

 

 Prednostno obravnavo je treba omogočiti pacientom, ki so jim bile v obdobju 

prekinitve izvajanja zobozdravstvenih storitev nudene le začasne nujne 

zobozdravstvene storitve ali medikamentozno zdravljenje za odpravo akutne 

simptomatike.  



 Že naročeni pacienti in tisti, pri katerih je bil pregled v zadnjih 2 mesecih odpovedan, 

bodo po telefonu ali pisno PREJELI NOV TERMIN PREGLEDA. Naročene paciente 

bomo en dan prej poklicali po telefonu  in jim zastavili vprašanja po COVID 

vprašalniku in jih obvestili, v katerih primerih NE SMEJO OBISKATI NAŠE 

AMBULANTE. 

 PACIENTI NE PRIHAJAJO V ZOBOZDRAVSTVENO ORDINACIJO NENAPOVEDANI. V 

čakalnico vstopajo samo domnevno klinično zdravi pacienti, ki so naročeni na redne 

termine oziroma imajo dogovorjen termin. 

 Tudi v primeru nujnega zobozdravstvenega stanja pacienti kontaktirajo 

zobozdravnika preko telefona  in opišejo nujno  zobozdravstveno stanje. Prvo 

sledimo vprašalniku za nujna stanja,  sledi vprašalnik COVID . Če je vprašalnik COVID 

negativen pacientu določimo termin za poseg v roku 24 ur. Če pacient hkrati ustreza 

definiciji primera in ima nujno zobozdravstveno stanje, ga napotimo na vstopno 

točko nujne zobozdravstvene pomoči za paciente, ki ustrezajo definiciji primera ali 

so pozitivni.  

 V zdravstveni dom naj pacienti pridejo največ 5 minut pred naročenim terminom. 

Pred vstopom v stavbo morajo imeti pacienti ustrezno nameščeno masko in 

razkužene roke. V prostorih zdravstvenega doma je potrebno upoštevati osebno 

varnostno razdaljo vsaj 1.5 metra. 


