
ČAKALNE DOBE SB MS

PULMOLOŠKA AMBULANTA - JANUAR 2021

ZELO 

HITRO
HITRO REDNO

1039P Pulmološki pregled - prvi 65 177 269

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)
45 76 109

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

1506
Inhalacijsko provokacijski test z 

metaholinom

2584 Spirometrija in bronhodilatatorni test

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

V ČASU EPIDEMIJE NE IZVAJAMO

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

Na storitev je možno naročilo šele po 

pregledu v specialistični amb. Nujne 

DIFUZIJE

Zaradi obvladovanja epidemije covid-19 in zagotavljanja neodložljive zdravstvene obravnave pacientov obstaja možnost, da zdravstvene storitve ne bomo mogli 

zagotoviti v okviru pričakovanih čakalnih dob, ki jih objavljamo.

Ne moremo namreč vnaprej predvideti, kakšne bodo v državi in v naši bolnišnici razmere v zvezi z obvladovanjem epidemije covid-19.

Suzana Ficko, zdr. tehnik

Nina Bojnec, zdr. tehnik

M. Gotovska, dr.med, spec. Internist

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

45 77 106



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 med mesecem spreminjajo. Čakalna doba je lahko daljša, če želi pacient določenega zdravnika. Napotne listine s stopnjo 

nujnosti *ZELO HITRO sprejemamo za vse navedene ambulante. Specialist za posamezno ambulanto jih razvrsti glede na vrsto in težo obolenja, po potrebi spremeni stopnjo 

nujnosti. 

 

Pripravila: Živa Kološa, mag. posl. ved, 

vodja enote za naročanje 


