
  

 

   

Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor 
 

 

Ulica talcev 9, 2000 Maribor  

 

  
tel. 02 22 86 200, faks 02 22 86 585, e-pošta: info@zd-mb.si, www.zd-mb.si 

 

 

SPOROČILO ZA PACIENTE  
 

Spoštovani pacienti, 

 

V kolikor ste v zadnjih 14. dneh, pred začetkom bolezni  bili  izven Slovenije, v endemičnih 

območjih ali v stiku z osebo, ki ima potrjeno okužbo s koronavirusom in imate povišano 

telesno temperaturo, z znaki okužbe dihal (kašelj in/ali težko dihanje) oziroma SUMITE, 

DA BI LAHKO BILI OKUŽENI S KORONAVIRUSOM, obvezno PO TELEFONU 

POKLIČITE svojega osebnega zdravnika, kjer boste prejeli vsa potrebna navodila in NE 

PRIHAJAJTE V AMBULANTO.  

 

 

PACIENTI BREZ SUMA NA INFEKCIJO COVID-19  

 

Obveščamo vas, da bo od ponedeljka 16.3.2020 (zobozdravstveno varstvo otrok in 

odraslih, zdravstveno varstvo žensk) oziroma torka 17.3.2020 (zdravstveno varstvo otrok, 

mladine odraslih), zaradi izrednih razmer – razglasitve epidemije, COVID-19, okužba s 

koronavirusom,  Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor deloval spremenjeno do 

preklica. 

 

Ambulante družinske medicine, Služba za zdravstveno varstvo predšolskih otrok in v 

Služba za zdravstveno varstvo šolskih otrok in Zobozdravstveno varstvo za otroke in 

odrasle  ne delujejo več na ravni osebnega izbranega zdravnika ali zobozdravnika. 

 

 

Zdravstveno varstvo odraslih  
 

Obveščamo vas, da ambulante družinske medicine ne delujejo več na ravni 

osebnega izbranega zdravnika, zato se v primeru, da ste akutno oboleli ali 

potrebujete druge zdravstvene storitve (recepti, napotnice, medicinsko-tehnični 

pripomočki) pokličete na telefonsko številko 02/22 86 200 (INFO TOČKA)  in 

spremljajte navodila odzivnika. V primeru, da imate možnost elektronskega 

komuniciranja, lahko pišete na elektronski naslov zd@zd-mb.si.  

 

Prosimo za potrpežljivost, saj pričakujemo večjo obremenjenost telefonskih linij. 
 

Strokovno osebje vas bo na osnovi vaših opisanih podrobnosti napotilo na eno 

izmed vam najbližjih lokacij zdravstvenega doma, ki bodo delovale na naslednjih 5 

lokacijah:  
 

- ZD Maribor (center) - Ulica talcev 5,  

- ZP Nova vas - Cesta proletarskih brigad 71,  

- ZP Tezno - Zagrebška cesta 84a,  
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- ZP Rače -  Nova ulica 5, 2327 Rače in  

- ZP Ruše - Tovarniška cesta 51, 2342 Ruše.  
 

Ambulante bodo delovale od ponedeljka do četrtka od 7.00 do 20.00 ure, v petek 

od 7.00 do 13.30 ure.  

 

ZP Rače in Ruše bosta delovali samo v dopoldanskem času.  

V času nedelovanja ambulante družinske medicine lahko pacienti pokličejo 

ambulanto za splošno nujno medicinsko pomoč na tel. št. 02/333 18 09. 
 

V primeru nujne medicinske pomoči pokličite telefonsko številko 112. 
 

 

Zdravstveno varstvo predšolskih in šolskih otrok 
 

V Službi za zdravstveno varstvo predšolskih otrok in v Službi za zdravstveno varstvo 

šolskih otrok bodo od torka 17.3.2020 do preklica ambulante delovale na lokaciji ZD 

Maribor (Center) - Vošnjakova ulica 2-4 in na lokaciji ZP Nova vas - Cesta proletarskih 

brigad 71.  

 

Lokacije Gosposvetska cesta 41, Jezdarska ulica 10 in ZP Hoče bodo od torka 17.3.2020 

do nadaljnjega zaprte. 

 

Redni preventivni pregledi za otroke in šolarje se v tem času ne bodo izvajali, izjema so 

preventivni pregledi dojenčkov do 12. meseca starosti, ki vključujejo obvezno cepljenje.    

 

V specialističnih ambulantah se bodo izvajali samo pregledi z napotnico pod stopnjo 

nujnosti »nujno« in »zelo hitro«. Natančne informacije o delovanju posameznih ambulant 

bodo objavljene na spletni strani vsake ambulante. 

 

Dežurna ambulanta za otroke in mladostnike deluje nespremenjeno. 

 

 

Zobozdravstveno varstvo otrok in odraslih 
 

Od ponedeljka 16.3.2020 se v celoti zapirajo zobozdravstvene ambulante. 

Zobozdravstveno varstvo za otroke in odrasle poteka na Vstopni točki na lokaciji Ulica 

Kneza Koclja 10 -  izključno za nujne primere. Vsi ostali že naročeni zobozdravstveni 

pregledi in obravnave se do nadaljnjega odpovedujejo, pacienti bodo o novih terminih 

obveščeni po preklicu epidemije.  

Nočna dežurna zobozdravstvena služba, ki deluje na lokaciji Kneza Koclja 10 se od 

ponedeljka 16.3.2020 zaradi epidemiološke situacije do nadaljnjega v celoti ukinja. 

 

Zobni rentgen do nadaljnjega ne deluje.  
 

Na Vstopni točki delovni čas poteka od 7.00 do 20.00  ure, od ponedeljka do nedelje. V 

primeru nujnega stanja pokličite telefonsko številko 02/23 56 601.  

 

PROSIMO  VAS, DA PRETEHTATE NUJNOST OBISKA ZOBOZDRAVNIKA! 
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Patronažno zdravstveno varstvo 

 
V okviru Patronažnega varstva se bodo od ponedeljka 16.3.2020 izvajali le najnujnejši 

kurativni patronažni obiski, katerih opustitev bi lahko imelo izrazito negativne posledice za 

zdravje pacienta. 

Pogostost  izvajanja  nujnih kurativnih patronažnih  obiskov se bo prilagajala stopnji 

samooskrbe pacienta in virov pomoči, ki mu jih lahko nudi družina, v dogovoru z 

zdravnikom, ki je naročnik  kurativnega patronažnega obiska in strokovni presoji 

patronažne medicinske sestre. 

 

Od preventivnih obravnav se bodo  v patronažnem varstvu izvajale le preventivne 

obravnave otročnic in novorojenčkov odpuščenih iz porodnišnice. 

Po strokovni presoji patronažne  medicinske sestre se bo le ta v določenih okoliščinah 

posluževala tudi zdravstveno vzgojnega svetovanja in pomoči otročnicam preko 

telekomunikacijskih naprav. 

 

Informacije lahko prejmete na telefonski številki 02/22 86 537 (od ponedeljka do petka 

med 6.30 in 14.30 uro in v soboto do 12.30 ure) ter na telefonski številki 051 394 537 (od 

ponedeljka do petka med 14.30 in 20.00 uro, v soboto med 12.30 in 20.00 uro, ter ob 

nedeljah in praznikih). 

 

 

Zdravstveno varstvo žensk  
 

Do nadaljnjega se ne izvajajo vsi preventivni ginekološki pregledi, prav tako ni naročanja 

za preglede na dispanzerju za ženske. 

 

Vse ginekološke ambulante do preklica ne delajo po urniku izbranega ginekologa.     

 

V trenutni situaciji epidemije s koronavirusom se število pregledov v nosečnosti zmanjša 

na nivo, ki še vedno zagotavlja varno vodenje nosečnosti in hkrati ne izpostavlja nosečnic 

nepotrebnim morebitnim okužbam. 

 

Od srede 18.3.2020 delujejo v okviru Dispanzerja za ženske naslednje ambulante:  

 

- Ginekološki ambulanti za zdrave nosečnice od 7.00 do 13.00 ure ter  

- Ginekološka ambulanta za nujne primere od 11.00 do 17.00 ure 

 

Pacientke vljudno prosimo, da za napotnice, recepte ne prihajajo osebno, ampak to 

urejajo preko telefona (02/228 64 21) ali elektronskega predala narocanje.gin@zd-mb.si.  

 

Zunanje ginekološke ambulante (Nova vas, Ruše, Šentilj, Miklavž, Sladki Vrh) bodo od 

ponedeljka 16.3.2020 do nadaljnjega ZAPRTE (v nujnih primerih pacientke pokličejo na 

Dispanzer za ženske na Vošnjakovo ulico) 

 

Na Oddelku za radiologijo s Centrom za bolezni dojk se s ponedeljkom 16.3.2020 izvajajo 

le slikanja, ultrazvočne preiskave in pregledi, pri pacientih s stopnjo nujnosti »nujno in 

»zelo hitro«. 
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Medicina dela, prometa in športa 

Vse zunanje ambulante Medicine dela, prometa in športa (MDPŠ) se od torka 17.3.2020 

zaprejo. Preventivni pregledi se do nadaljnjega opravljajo v omejenem obsegu. Izvajajo se 

le nujni pregledi delavcev od katerih je odvisen nemoten delovni proces. Ambulanta bo 

delovala v Sodni ulici 13, II. nadstropje, soba 3, telefon 02/2286 244. 

V okviru OE MDPŠ opredeljeni pacienti (KURATIVA) se obračajo na telefonsko številko 

02/235 66 89, ambulanta bo delovala v Sodni ulici 13, III. nadstropje, v času od 7.00 do 

13.30 ure, elektronski predal tajnistvo.mdps@zd-mb.si.  

 

Specialistične ambulante 
 

Paciente obveščamo, da so za naslednjih 14 dni (predvidoma do 27.3.2020) odpovedani 

vsi redno naročeni pacienti v specialističnih ambulantah. Izvaja se samo specialistična 

dejavnost za paciente, ki so napoteni pod stopnjo nujnosti »nujno« in »zelo hitro«. Za vse 

redno naročene paciente bo določen nov termin zdravstvene obravnave.   

 

 

Center za medicinsko rehabilitacijo  

 
V naslednjih 14 dneh (predvidoma do 27. 3. 2020) so v Centru za medicinsko 

rehabilitacijo odpovedani vsi »redno« in »hitro« naročeni pacienti v fiziatrični 

ambulanti. Izvaja se samo specialistična dejavnost za paciente, ki so napoteni pod stopnjo 

nujnosti »nujno« in »zelo hitro«. Fizioterapevtske storitve in rehabilitacija se do 

nadaljnjega ne izvaja. Za vse »redno« in  »hitro« naročene paciente bo določen nov 

termin zdravstvene obravnave. 

 

 

Služba za laboratorijsko diagnostiko 

 
Paciente obveščamo, da so od 17.3.2020 zaprti naslednji laboratoriji: Laboratorij Tabor -

Jezdarska, Laboratorij Ob parku in Laboratorij Gosposvetska. 

 

Ostali laboratoriji bodo delovali po spremenjenem urniku, in sicer: 

Centralni laboratorij, Laboratorij Tezno in Laboratorij Nova vas: 

od ponedeljka do četrtka od 7.00 ure do 19.00 ure in v petek od 7.00 do 14.00 ure. 

                                          

Laboratorij Vošnjakova:  od ponedeljka do petka od 7.00 do 23.00 ure.  

 

Laboratorij Ruše: od ponedeljka do petka od 7.00 do 13.00 ure. 

  

Odvzemna mesta so do preklica zaprta, razen odvzemno mesto Rače, ki deluje v 

ponedeljek in petek od 7.00 do 8.00 ure in v sredo od 7.00 do 9.30 ure. 

 

 
 

Navodila veljajo do preklica. 
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