
ČAKALNE DOBE SB MS

OTROŠKE AMBULANTE -  JULIJ 2020

ZELO 

HITRO
HITRO REDNO

1062P Alergološki pregled otroka - prvi

1058P Pulmološki pregled otroka - prvi

2558

2627

PEDIATRIČNA GASTROENTEROLOŠKA SPECIALISTIČNA AMBULANTA

1059P Gastroenterološki pregled otroka - prvi 14 21 42

J. Ignjatović, dr. med., spec. 

pediater

A. Pungartnik, dr. med. spec. 

pediater

Angela Slamek, med., sestra

PEDIATRIČNA NEFROLOŠA SPECIALISTIČNA AMBULANTA

1061P Nefrološki pregled otroka - prvi 7 10 14
Z. Roškar, dr.med., spec. pediater

S. Malok, dr. med., spec pediater
Angela Slamek, med., sestra

PEDIATRIČNA ULTRAZVOČNA AMBULANTA

2498 UZ abdomna - otroci 6 9 16

PEDIATRIČNA SPECIALISTIČNA AMBULANTA

Sprejem otroka v bolnišnico (razen operacije) Prosti sprejem

7 56 80

Angela Slamek, med., sestraZ. Roškar, dr.med., spec. pediater

ePosvet na področju pediatrije

Angela Slamek, med., sestra
Z. Roškar spec. pediater 

A. Nemec, spec. pediater

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.

Pooblaščena oseba
ŠIFRA 

VZS
Naziv VZS

Najkrajše čakalne dobe 

za posamezne stopnje 

nujnosti IZVAJALEC 



1933 UZ otroške glave 6 9 16

2708 UZ sečil otroci 6 9 16

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. Napotne listine s stopnjo nujnosti *ZELO HITRO se triažira. 

Angela Slamek, med., sestraZ. Roškar, dr.med., spec. pediater


