
ORDINACIJSKI ČAS:  

PON:  07.00 – 14.00  

TOR:  12.30 – 19.30  

SRE:  07.00 – 14.00  

ČET:  12.30 – 19.30 

PET:  07.00 – 14.00 

Odmor za malico: dopoldne 10.00 – 10.30 h, popoldne 16.00 – 16.30  

 
NAROČANJE : 
 
Zaradi lažje organizacije dela v ambulanti, se je potrebno na pregled predhodno naročiti.  
osebno: v ordinacijskem času  
 
po telefonu: (01) 729 73 21  Telefonske klice sprejemamo od 8.00 do 10.00  dopoldan ter od 
14.00.do 16.00 popoldan. 
 
elektronsko: ambulantadr.grad@zd-domzale.si ali   
preko spletne aplikacije https://dozdravnika.si 
 
Prosimo, da pri naročanju medicinski sestri na kratko navedete razlog obiska v ambulanti, da 
vam lahko rezervira dovolj časa za obravnavo. Enako tudi pri elektronskem naročanju 
navedite razlog obiska. Elektronska pošta je namenjena naročanju na pregled ter naročanju 
zdravil in kontrolnih napotnic. Nanjo bomo odgovorili v treh delovnih dneh. 
 
Naročanje ni potrebno v naslednjih primerih:  
1. Nenadno nastalo: 

o težko dihanje  

o bolečina v prsih  

o motnje zavesti  

o bolečina v trebuhu in/ali vztrajajoče bruhanje  

o hud glavobol  

o visoko povišana telesna temperatura  

o druge hude bolečine  

o huda duševna stiska  

2. Če akutno zbolite (pridite prvo uro delovnega časa ambulante)  

3. Za zaključitev bolniškega staleža 

4. Za prevezo rane (s seboj prinesite morebitne izvide ustreznih specialistov)  

5. Za predpis kontrolnih napotnic (s seboj prinesite stare izvide ustreznih specialistov)  

6. Za predpis receptov (osebno v ambulanti - s spiskom zdravil, ki jih želite)  

 

SPREJEM PACIENTOV: dopoldan najkasneje do 13 ure, popoldan najkasneje do 18.30 ure.  
Prva ura delovnega časa je namenjena nujnim, akutno zbolelim pacientom in kroničnim 
bolnikom z akutnim poslabšanjem bolezni. Za recepte in napotnice se oglasite po prvi uri 
ambulante.  
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BOLNIŠKI STALEŽ: če ste nenadno zboleli in potrebujete bolniški stalež, to po telefonu ali 
elektronski pošti sporočite v ambulanto najkasneje v treh delovnih dneh. (Odpiranje staleža 
za več dni nazaj po pravilih ZZZS ni možno brez odobritve imenovanega zdravnika ). Vsaj v 
treh delovnih dneh se oglasite na pregled prvo uro delovnega časa.  
Če pričakujete , da bo bolniški stalež daljši od 30 dni, se do 23. dneva bolniškega staleža 
naročite na pregled v ambulanto z izvidi specialista, ki predlaga podaljšanje staleža. Pri 
vsakem nadaljnjem podaljšanju bolniškega staleža se z izvidi specialista naročite na pregled v 
ambulanti 7 dni pred iztekom roka bolniškega staleža.  
 
ŠOLSKA OPRAVIČILA: se lahko izda pri več kot enotedenski odsotnosti zaradi bolezni ali 
poškodbe 
 
RECEPTI: recepte za stalna zdravila je potrebno naročiti vsaj en teden pred iztekom – 
osebno, po telefonu ali elektronski pošti. Zdravila lahko prevzamete v lekarni najkasneje 
naslednjega dne. Za vse spremembe zdravljenja, ki jih je svetoval drug specialist, morate 
izvide za predpis novo uvedenih zdravil posredovati v ambulanto.  
 
MEDICINSKO - TEHNIČNI PRIPOMOČKI: za njihovo predpisovanje potrebujemo zdravstveno 
kartico. Predpiše se jih lahko najprej 10 dni pred iztekom trajnostne dobe.  
 
NAPOTNICE: za kontrolne preglede naročite pri medicinski sestri vsaj en teden pred 
datumom kontrolnega pregleda. Prinesite tudi izvid zadnjega specialističnega pregleda (če ga 
ni v vašem zdravstvenem kartonu), iz katerega je razvidno, kakšno napotnico potrebujete.  
Če želite napotnico za prvi pregled pri specialistu, se naročite za ambulantni pregled. 
 
LABORATORIJ in RTG: v Zdravstvenem domu Domžale. 
 
PARKIRANJE ZA PACIENTE: Parkiranje je samoplačniško 

SANITARIJE: v pritličju  MGC Bistrica na levi strani 

NADOMEŠČANJE: Ob odsotnosti zdravnice se v primerih akutne bolezni ali hujšega 
poslabšanja kronične bolezni oglasite v nadomestni ambulanti (navadno v Trzinu). Vse 
ostale storitve npr. recepte, napotnice, bolniške staleže ipd. urejajte pri izbranem zdravniku. 


