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ZDRAVSTVENA OSKRBA ŠTUDENTOV
Spoštovane študentke, spoštovani študenti!
Nenadno zboleli ali poškodovani študenti, ki v Mariboru nimate izbranega osebnega zdravnika, se
za zdravniško pomoč lahko obrnete na katerokoli od spodaj navedenih ambulant družinske
medicine, oziroma na ambulanto Splošne nujne medicinske pomoči, ki deluje v UKC Maribor, v
kolikor gre za nujno stanje. Ambulanta za študente na lokaciji ''Ob parku'' v sklopu naše
organizacijske enote ne obstaja več. Zaradi normalnega poteka dela vljudno prosimo, da se pred
pregledom v ambulanti pri medicinski sestri določene ambulante ustrezno predhodno osebno ali
telefonsko naročite, kot to velja za vse paciente določenega zdravnika, saj v vseh naših ambulantah
velja sistem naročanja in prednostno ne boste obravnavani razen v primeru nujnih oz. življenje
ogrožajočih stanj. Določanje stopnje nujnosti pregleda je v domeni zdravstvenega osebja
ambulante.
Pomoč lahko poiščete v ambulantah Zdravstvenega doma dr. Adolfa Drolca Maribor na naslednjih
lokacijah:
- Ambulanta Splošne nujne medicinske pomoči, Ljubljanska ulica 5,
- Splošni ambulanti Ob parku 5 (pritličje in 2. nadstropje),
- Splošne ambulante Ul. Talcev 5 (2. - 5. nadstropje),
- Splošne ambulante Jezdarska ul. 10,
- Splošne ambulante Pobrežje, Cesta XIV. Divizije 30,
- Splošna ambulanta Studenci, Kalohova 18,
- Splošne ambulante Nova vas, Cesta proletarskih brigad 71,
- Splošne ambulante Gosposvetska c. 41,
- Splošne ambulante Tezno, Zagrebška c. 84 a,
- Splošni ambulanti Kamnica, Vrbanska cesta 97.
Vsem študentom zaradi lažjega poteka dela priporočamo, da za čas trajanja študija poskrbijo za
izbiro novega osebnega zdravnika na področju Maribora (prenos zdravstvene kartoteke od
sedanjega izbranega osebnega zdravnika), saj so s tem upravičeni do rednih storitev iz naslova
pravic obveznega zdravstvenega zavarovanja brez doplačila. Prenos zdravstvene kartoteke uredite
pri dosedanjem osebnem zdravniku, kjer je treba navesti novega zdravnika in naslov ambulante,
kamor se naj kartoteka prenese. Pred tem se je potrebno informirati, katere ambulante v sklopu
Zdravstvenega doma dr. Adolfa Drolca Maribor še sprejemajo paciente, podatek o prostih
ambulantah pa dobite v vsaki od naših ambulant. Pri tem prosim pazite na pravila ZZZS, da se
izbira osebnega zdravnika lahko na novo izvrši šele po preteku enega leta od zadnje izbire!
V skladu s 7. tč. 252 člena Pravil OZZ (obvezno zdravstveno zavarovanje) je pacient dolžan plačati
v celoti ceno vsake storitve pri zdravniku, ki ni njegov osebni ali uradno nadomestni zdravnik,
razen v primeru nujnega zdravljenja ali nujne medicinske pomoči.
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103. člen OZZ določa, da nujna medicinska pomoč vključuje storitve oživljanja, storitve potrebne
za ohranjanje življenjskih funkcij, za preprečitev hudega poslabšanja zdravstvenega stanja nenadno
obolelih, poškodovanih in kronično bolnih. Storitve se zagotavljajo do stabilizacije življenjskih
funkcij oziroma do začetka zdravljenja na ustreznem mestu. Nujni reševalni prevozi so vključeni v
storitve nujne medicinske pomoči.
Nujno zdravljenje in neodložljive zdravstvene storitve vključujejo:
- takojšnjo zdravljenje po nudenju nujne medicinske pomoči, v kolikor je to potrebno,
- oskrbo ran, preprečitev nenadnih in usodnih poslabšanj kroničnih bolezni oziroma zdravstvenega
stanja, ki bi lahko povzročilo trajne okvare posameznih organov ali njihovih funkcij,
- zdravljenje zvinov in zlomov, ter poškodb, ki zahtevajo specialistično obravnavo,
- zdravljenje zastrupitev,
- storitve za preprečevanje širjenja infekcij, ki bi pri zavarovani osebi utegnile povzročiti
zastrupitev,
- zdravljenje bolezni, za katere je z zakonom predpisano obvezno zdravljenje ali storitve, ki so z
zakonom opredeljene kot obvezne in za katere ni plačnik država, delodajalec ali zavarovana oseba
sama,
- zdravila, predpisana na recept s pozitivne liste, potrebna za zdravljenje stanj iz predhodnih alinej.
S spoštovanjem,
Aleksander Jus, dipl. zn.,l.r.
Glavni zdravstvenik OE SZV

asist. Dejan Kupnik, dr. med., spec.,l.r.
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