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Slovenske Konjice, 12.3.2020 

 

Vse službe ZD 

Koncesionarji 

Lokalna skupnost 

 

 

 

Zadeva: Delovanje zdravstvenega doma v času epidemije 

 

Spoštovani! 

 

Slovenija je 12. marca ob 18. uri na podlagi 7. člena zakona o nalezljivih boleznih zaradi 

naraščanja števila primerov okužb s koronavirusom razglasila epidemijo. Vse pristojne institucije 

ves čas natančno spremljajo dogajanje, obveščajo javnost o preventivnih ukrepih, sproti pa 

sprejemajo tudi ukrepe za zajezitev širjenja okužb pri nas. 

 

V ZD Slovenske Konjice smo z 12.3.2020 pričeli z izvajanjem triaže na vstopu v ZD, kjer 

zdravstveni delavci povprašajo paciente o namenu obiska in njihovem zdravstvenem stanju. 

Naročeni pacienti praviloma vstopajo brez posebnosti, vsi ostali pa pred vstopom prejmejo 

natančna navodila. Spremstvo je omejeno na eno zdravo osebo za otroke in osebe, ki potrebujejo 

spremstvo.  

 

Ministrstvo za zdravje je sprejelo odredbo o prenehanju izvajanja preventivnih zdravstvenih 

storitev pri vseh izvajalcih zdravstvene dejavnosti v mreži javne zdravstvene službe (z izjemo 

preventivnih zdravstvenih storitev, katerih opustitev bi lahko imela negativne posledice za zdravje 

pacienta). Po dodatnih navodilih NIJZ se na podlagi te odredbe izvajajo naslednje preventivne 

dejavnosti: 

• preventivni pregledi nosečnic pri izbranem ginekologu in preventivne obravnave v 

patronažnem varstvu, 

• preventivne obravnave otročnic, novorojenčkov in dojenčkov v patronažnem varstvu in 

• preventivni pregledi dojenčkov in predšolskih otrok do 6. leta starosti ter obvezna cepljenja. 

 

Beležimo večje število odpovedi na naročene storitve s strani pacientov, zato smo v nadaljevanju 

zaenkrat odpovedali tudi vse nenujne storitve (psihološke in logopedske storitve), RTG slikanja, 

ultrazvok in storitve, kjer so pogodbeni sodelavci s strani matičnih delodajalcev prejeli navodila o 

prenehanju izvajanja teh storitev (farmacevt svetovalec, okulistika).  

 

Trenutno nemoteno potekajo dela patronažne službe, laboratorija in fizioterapije, vendar so obiski 

omejeni na zdrave ljudi. Za zobozdravstveno varstvo še čakamo jasna navodila, napovedujejo se 

zaprtje vseh ambulant in vzpostavitev dveh dežurnih ambulant na celjskem območju. 
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V triaži-informacijah trenutno prekinjamo naročanje na vse zdravstvene storitve, telefonske linije 

pa bodo odprte za informacije o delu služb zdravstvenega doma in ambulant. Vse informacije o 

delovanju ambulant in ostalih služb boste lahko prejeli na tel.št. 03 758 17 02, kjer bodo od 

ponedeljka 16.3.2020 naprej vzpostavljene dve linije za sprejem klicev.  

 

Reorganizirali smo ambulante družinske medicine v smislu zmanjšanja števila ambulant z urejenim 

nadomeščanjem. 

 

ZD s svojimi zaposlenimi kadrovsko sodeluje na vstopni točki v SB Celje pri jemanju brisov za 

testiranje na koronavirus (zdravniki in medicinskimi sestrami/zdravstveniki).  

 

Še vedno so v veljavi vsi preventivni ukrepi, ki jih je potrebno maksimalno spoštovati za zajezitev 

širjenja koronavirusa.  

 

Vse koncesionarje pozivamo, da poskrbijo za obveščanje pacientov o delovanju svojih ambulant, 

poskrbijo naj za odprte telefonske linije za možnost vzpostavitve kontakta z ambulanto, nujno je 

obveščanje zdravstvenega doma o delovanju ambulant, da lahko pacientom posredujemo prave 

informacije. Vse posebnosti glede dela in ordinacijskega časa lahko sporočate na triaza@zd-

slovenskekonjice.si ali dejan.verhovsek@zd-slovenskekonjice.si.  

 

V času izrednih razmer vse zdravstvene delavce pozivamo, da v skladu svojimi kompetencami 

sodelujejo pri organizaciji in zagotavljanju zdravstvenega varstva v kolikor bodo k temu posebej 

pozvani.  

 

Lep pozdrav 

 

 

Dejan Verhovšek 

Direktor 
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