za objavo v Ogledalu, ki izide 30. 4. 2020.

POSEBNI POGOJI DELOVANJA V ČASU EPIDEMIJE v
Zdravstveni postaji Vojnik
Vstop v ZP Vojnik bo do preklica mogoč le skozi glavni vhod za bolnike, ki so se
predhodno naročili na pregled. Bolniki morajo ob naročeni uri pozvoniti, sprejme jih
medicinska sestra, ki jim pred vstopom izmeri telesno temperaturo.
Bolnike prosimo, da se o zdravstvenih težavah posvetujejo preko telefona (ali po epošti) s svojim izbranim ali nadomestnim zdravnikom, ki jim bo podal vsa potrebna
navodila za zdravstveno oskrbo.
Do nadaljnjega je ordinacijski čas ambulant za bolnike iz Zdravstvene postaje Vojnik
in Zdravstvene postaje Dobrna samo v DOPOLDANSKEM ČASU. Zdravstvena postaja
Dobrna je do preklica zaprta.
V Zdravstveni postaji Vojnik smo dosegljivi v dopoldanskem času od 7.30 do 14.30 na tel. št.:
03 780 05 00, dosegljivi pa smo tudi na telefonskih številkah posameznih ambulant.
Spremenjeno je delovanje posameznih oddelkov in ambulant:
Laboratorij – vršimo odvzeme krvi le izjemoma po predhodnem naročilu zdravnika. Če bo
potrebno, vam bodo kri odvzeli v ambulanti oz. če ste imeli odvzeme na domu kot do sedaj.
Medicina dela, prometa in športa: o delu MDPŠ si preberite na spletni strani ZD Celje >>
www.zd-celje.si/si/medicina-dela-prometa-in-sporta
Psihosocialna pomoč in podpora za ljudi v stiski: kontakt za starše, otroke in
mladostnike: 03 543 4323 ali pišite na cdzom@zd-celje.si; za odrasle: 051 636 192 in 03 543
4702 ali pišite na marusa.naglic@zd-celje.si
V popoldanskem času naj se bolniki v nujnih primerih obrnejo na
URGENTNI CENTER CELJE (pon - ned: 0.00 - 24.00) na tel.št.: 03 423 30 79. Vezani boste
k zdravniku, ki vam bo podal ustrezna navodila za ukrepanje.
V primeru težkega dihanja ali drugega življenjsko ogrožajočega stanja pokličite 112.

ZOBOZDRAVSTVENA DEJAVNOST
Zobozdravstvene ambulante v ZP Vojnik in Dobrna do preklica ne delajo.
Vsi pacienti, ki imajo izbranega osebnega zobozdravnika v ZD Celje, naj pokličejo na 03
5434 365 za informacije glede terminov in naročanja. V primeru akutnih težav se za bolnika
opravi ustrezna triaža in pridobi potrebna dokumentacija. Nato se določi morebitna usmeritev
v dežurno zobno ambulanto.

Vse informacije in novosti najdete na spletni strani
https://www.zd-celje.si/si/zp-vojnik-in-dobrna/

