
ČAKALNE DOBE SB MS

ZELO 

HITRO
HITRO REDNO

1039P Pulmološki pregled - prvi 35 360 480

2629 ePosvet na področju pnevmologije

1267
Bronhoskopija (vključuje biopsijo ali 

odstranitev tujka)
2295 Bronhodilatatorni test

2294 Spirometrija

2514 Zdravstveno svetovanje zaradi astme

2086 Punkcija plevralne votline

2582
Spirometrija in merjenje izmenjave plinov 

(difuzija)
35 45 60

S. Slaček Kovšca, dr. med. spec. Pnevmolog

R. Krechev, dr. med. spec. Interne medicine

Suzana Ficko, zdr. tehnik

Nina Bojnec, zdr. tehnik

1056P Alergološki pregled - prvi

Na storitev je možno naročilo šele 

po pregledu v specialistični amb. 

DIFUZIJE

Suzana Ficko, zdr. tehnik

Nina Bojnec, zdr. tehnik

M. Gotovska, dr.med, spec. Internist

S. Slaček Kovšca, dr. med. spec. pnevmolog

35 45 60

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.

PULMOLOŠKA AMBULANTA - JULIJ 2020

Pooblaščena oseba
ŠIFRA 

VZS
Naziv VZS

Najkrajše čakalne dobe za 

posamezne stopnje nujnosti 
IZVAJALEC 

PLJUČNA IN ALERGOLOŠKA AMBULANTA

Suzana Ficko, zdr. tehnik

Nina Bojnec, zdr. tehnik

AMBULANTNA DEJAVNOST

PULMOLOŠKE AMBULANTE

S. Slaček Kovšca, dr. med. spec. Pnevmolog

M. Gotovska, dr.med., spec. Internist

R. Krechev, dr. med. spec. Interne medicine

Posvet med osebnim zdravnikom in 

specialistom

PROSTI SPREJEM



1506
Inhalacijsko provokacijski test z 

metaholinom

2584 Spirometrija in bronhodilatatorni test

Pripravila: 

Živa Kološa, mag. posl. ved

Vodja enote za naročanje

M. Gotovska, dr.med, spec. Internist

S. Slaček Kovšca, dr. med. spec. pnevmolog

35 45 60

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. 

Suzana Ficko, zdr. tehnik

Nina Bojnec, zdr. tehnik


