
ZELO 

HITRO
HITRO REDNO

2574 Fizioterapevtska obravnava 60 277 340

2575

Specialna fizioterapevtska obravnava - Limfna 

drenaža, obravnava primarnega in sekundarnega 

limfedema

60 270 340

2315P
Fiziatrično rehabilitacijska obravnava (sekunDrna raven) - 

prvi
20 255 350

 - L. Kepe, dr. med., spec. Fiziater

 - D. Marković Đorđević, dr. med. spec. 

fiziater

Ingrid Miholič, zdr. tehnik

1547 Izdelava in učenje uporabe opornic/ortoz 2 4 6

SLUŽBA ZA FIZIKALNO IN REHABILITACIJSKO MEDICINO -  JUNIJ 2020

Milena Babič, dipl. delovni terapevt

ŠIFRA 

VZS
Naziv VZS

Najkrajše čakalne dobe 

za posamezne stopnje 

nujnosti Pooblaščena osebaIZVAJALEC 

Aleksandra Lackovič, dipl. fizioterapevt

Nataša Sraka, dipl. fizioterapevt

Darijan Zorko, dipl. fizioterapevt

Domen Gujtman, dipl. fizioterapevt

FIZIOTERAPIJA

DELOVNA TERAPIJA

FIZIATRIČNA SPECIALISTIČNA AMBULANTA

Čakalne dobe so se zaradi sprejetih ukrepov v času epidemije Covid-19 in nadaljevalnih ukrepih za obvladovanje širjenja Covid-19 v nekaterih dejavnostih začasno 

podaljšale. 

Objavljeni termini na spletni strani https://cakalnedobe.ezdrav.si/ in mesečni podatki o čakalni dobi v spodnji tabeli zato trenutno prikazujejo zgolj okvirno stanje. 

Iz navedenega razloga je točnost terminov/okvirnih terminov, ki so objavljeni na spletni strani, v času izvajanja ukrepov zmanjšana in ne odraža nujno dejanskega 

stanja. K objavljenim terminom/okvirnim terminom je namreč treba prišteti najmanj obdobje izvajanja začasnih ukrepov. Paciente, ki jim v času izvajanja začasnih 

ukrepov niso bile izvedene zdravstvene storitve, bo potrebno v najkrajšem možnem času po zaključku začasnih ukrepov uvrstiti na nove (dodatne) termine, pri 

čemer bodo imeli prednost pred pacienti z isto stopnjo nujnosti, ki so se v času izvajanja ukrepov šele naročali na zdravstveno storitev.

Čakalne dobe v Splošni bolnišnici Murska Sobota



Pripravila: 

Živa Kološa, mag. posl. ved

Vodja enote za naročanje

Vodeno v skladu s Pravilnikom o naročanju in upravljanju čakalnih seznamov ter najdaljših čakalnih dobah. Objavljene čakalne dobe so najkrajše veljavne zadnji dan v 

mesecu in veljajo za prve preglede. Čakalne dobe se tekom tekočega meseca spreminjajo. Daljša čakalna doba je lahko tudi, če pacient želi točno določenega zdravnika. 

Napotne listine s stopnjo nujnosti *ZELO HITRO sprejemamo za vse zgoraj navedene ambulante. Specialist za posamezno ambulanto jih triažira, po potrebi spremeni 

stopnjo nujnosti. 

Delovni nalog za izdelavo opornice je potrebno dostaviti fizično na enotno točko za naročila v kirurški stavbi SB MS ali pa na Delovno terapijo, ki se nahaja v kletnih 

prostorih stavbe B (kletni vhod), avla desno. O točnem terminu boste obveščeni. Čakalne dobe so odvisne od stopnje nujnosti in medicinske indikacije.


