
 
 

OBVESTILO O PONOVNEM PRIČETKU DELA ZOBOZDRAVSTVENIH AMBULANT 

V ZDRAVSTVENEM DOMU PTUJ  

Spoštovani pacienti! 

V ponedeljek, 11.5.2020, bomo v Zdravstvenem domu Ptuj na podlagi Strokovnih 

priporočil  Ministrstva za zdravje – Št. 165–18/2020/122 z dne 06.05.2020, pričeli s 

postopnim izvajanjem zobozdravstvenih storitev. 

1. Od  ponedeljka, 11.5.2020, prične v ZD Ptuj, Potrčeva 19/a, Ptuj z delom 

AMBULANTA ZA NUJNE ZOBOZDRAVSTVENE PRIMERE kot so:   

• zobobol,  

• oteklina,  

• krvavitev ali poškodba,  

PRED PRIHODOM v nujno zobozdravstveno ambulanto je potrebno poklicati na 

telefonsko številko: 02 / 787 16 65 in  SE NAROČITI ZA PREGLED.   

BREZ NAROČILA VSTOP NE BO MOGOČ.   

Ordinacijski čas nujne zobozdravstvene ambulante je od ponedeljka do četrtka, od 

7.00 do 19.00 ure in v petek, od 7.00 do 13.00 ure.  

2. Od torka, 12.5.2020, dalje bodo v svojih ambulantah dosegljivi za SVOJE PACIENTE 

tudi OSEBNI ZOBOZDRAVNIKI.  

Za pregled, oz. poseg pri zobozdravniku, se je potrebno  NAROČITI tako, da se POKLIČE 

v ambulanto osebnega zobozdravnika, SICER VSTOP V ZOBOZDRAVSTVENO 

AMBULANTO NE BO MOGOČ. Vse paciente, ki so bili naročeni  med 16.3.2020 in 

12.5.2020, torej v času zaprtja ambulant, bomo osebno poklicali po telefonu in se 

dogovorili za nov termin. 

3. Od 18.5.2020, pričnejo z delom tudi specialistične ambulante -  kot so ORALNA 

KIRURGIJA IN ORTODONTIJA.   

Tudi v teh ambulantah bomo paciente, ki so bili naročeni med 16.3.2020 in 

12.5.2020 osebno poklicali in se dogovorili za nov termin.  

Vsi ostali pacienti, tudi tisti z napotnico »nujno«, se morajo za pregled ali poseg 

NAROČITI.  

 



 
 
VSTOP V ZDRAVSTVENI DOM PTUJ na lokaciji Potrčeva 19/a, Ptuj je ZA OBISK PRI 
ZOBOZDRAVNIKU NA TRIAŽNI TOČKI /  VHODU ZOBOZDRAVSTVENIH AMBULANT. Na   
ostalih triažnih točkah / vhodih vstop NI MOGOČ.    
 

Pacient lahko vstopi v zdravstveno ustanovo NAJVEČ 5 MINUT PRED NAČRTOVANIM  
TERMINOM. Če je nujno, ga lahko spremlja NAJVEČ ENA, ZDRAVA oseba.  
 

Pred obiskom zobozdravnika PACIENT (IN SPREMLJEVALEC) izpolni vprašalnik o 
zdravstvenem stanju, ki se nanaša na obdobje zadnjih 14 dni. Vprašalnik pacient najde  
na spletnem naslovu ZD Ptuj (https://www.zd-ptuj.si/).  

 

V kolikor pacient vprašalnika  nima s seboj, mu vprašalnik izroči triažer po opravljeni 
triaži (triaža vsebuje razkuževanje rok, nameščanje zaščitne maske, merjenje telesne 
temperature ter triažna vprašanja iz vprašalnika).   

 

Vprašalnik pacient PODPIŠE  in ga prinese na pregled, kjer ga izroči medicinski sestri 
oz. osebju, ki izvaja storitev.  

 

SPOŠTOVANI PACIENTI, vsi zaposleni se bomo potrudili po najboljših močeh, da Vam 

ponudimo  varno, kakovostno, učinkovito in strokovno oskrbo na visokem nivoju. 

Poskrbeli  bomo za Vaše ustno zdravje in zdravje nasploh kakor tudi  za  Vašo  varnost. 

 

V Ptuju, 11.05.2020 
 
Pripravile:  
Vodja OE Zobozdravstvo  
Tanja TANTEGEL, dr.dent.med.,spec., l.r 
        
Pomočnica direktorja 
Pred. Karmen PANIKVAR, dipl.m.s.,  
spec., mag.zdr.nege, QM, l.r. 
 
Pregledala in odobrila: 
Direktorica ZD Ptuj 
Metka PETEK UHAN, dr.med.,spec., l.r.  
 

 


