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Datum: 13.05.2020 

                                                          

Spoštovani pacienti! 

 

 

 

V ZOBOZDRAVSTVENI DOM Nova Gorica, ZDRAVSTVENI DOM Šempeter pri Gorici in 

ZDRAVSTVENE POSTAJE VSTOPAJTE LE, ČE STE NAROČENI!  

 Na obisk se lahko naročite telefonsko ali preko elektronske pošte, NIKAKOR NE OSEBNO S 

PRIHODOM v ambulante ali na Zobni rentgen ! 

 

  

 S ponedeljkom, 18.majem 2020, začenjamo z obravnavo naročenih pacientov v naših 

ambulantah. Prednost imajo pacienti, ki: 

 

- so bili v času zaprtja ambulant obravnavani v dežurnih ambulantah; 

- imajo nujna zobozdravstvena stanja ( -hud zobobol, oteklina, poškodba zob, krvavitev...); 

- jim je bilo zaradi zaprtja zobozdravstvenih ambulant zaradi epidemije prekinjeno 

endodontsko ali protetično zdravljenje; 

- so se jim poškodovali začasni in trajni protetični nadomestki; 

- jih je s posegom v splošnih zobozdravstvenih ambulantah potrebno pripraviti za poseg pri 

specialistu. 

 

 

Obravnavali bomo samo naročene paciente!  

 

V kolikor imate zgoraj navedene težave ali stanja, sporočite to čimprej po elektronski pošti na 

el.naslov izbranega osebnega zobozdravnika ali telefonsko znotraj ordinacijskega časa ambulante 

izbranega osebnega zobozdravnika od srede, 13.5., dalje.  

 

Za termin posega vas bomo telefonsko kontaktirali ter izprašali o verjetnosti okužbe z novim 

koronavirusom in o stanju v ustni votlini. 

Termin obiska v zobozdravstveni ambulanti, ki vam je bil določen še pred epidemijo, je 

neveljaven! 

 

 

Zobni rentgen Nova Gorica bo pravtako sprejemal samo naročene paciente! Naročanje je možno 

telefonsko na tel.št.:(05) 33 555 16 med delovniki od 8.00 do 11.30 ter na el.naslov 

zobni.rentgen@zdzv-ng.si. Prednostno bodo dobili termine za slikanje pacienti z nujnimi 

stanji, za kar bodo dobili Rtg nalog- napotnico na obravnavi pri izbranem zobozdravniku. 

Pacienti, ki jim je bila izdana Rtg napotnica-nalog pred zaprtjem ambulant, bodo pravtako 

naročeni na slikanje, vendar nekoliko kasneje. 

 

 

Dostop pacientov v zobotehnične laboratorije bo možen samo s predhodnim naročilom s strani 

izbranega osebnega zobozdravnika! 
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Obravnava v zobozdravstvenih ambulantah in na zobnem rentgenu je precej spremenjena 

zaradi prenosa infekcije SARS-CoV-2 z aerosoli. Nov način dela po strokovnih priporočilih bo 

nudil pacientom bistveno manj zobozdravstvenih storitev, v kolikor jih želimo opraviti varno, 

kot pred epidemijo.  

Zato prosimo za strpnost, sodelovanje, upoštevanje navodil, spoštljivo komuniciranje ter odsotnost 

vseh oblik pritiskov, poskusov verbalnega in fizičnega nasilja! 

 

 

 

Tedenska regijska zobozdravstvena NMP med delovniki (3 regije) ostaja nespremenjena, vendar 

se morajo pacienti pravtako telefonsko naročati. Gre za obravnavo zdravih pacientov z akutno 

simptomatiko v ustni votlini, ki nimajo izbranega osebnega zobozdravnika ( naslov stalnega 

prebivališča v isti regiji ) ter zdravih pacientov z bolečinami in akutnimi težavami v ustni 

votlini od odsotnega izbranega zobozdravnika v isti regiji.  

Ob vikendi in praznikih od 8.00 do 14.30 je Dežurna ambulanta namenjena vsem zdravim 

pacientom z akutnimi težavami v ustni votlini. 

 

 

 V času epidemije ostajamo VSTOPNA TOČKA ZA PACIENTE S POTRJENO OKUŽBO SARS-

CoV-2 in SOČASNIM NUJNIM STANJEM V USTNI VOTLINI ( predvidoma med delovniki ). 

 

 

Uprava ZDZV NG 

 

 

 


