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Na sistematske preglede so otroci naročeni. Zaželeno je, da na sistematski preglede
pridejo zdravi (t.j. brez znakov sveže okužbe). Na vsak sistematski pregled je potrebno s
seboj prinesti cepilno knjižico. Če se otrok ne udeleži sistematskega pregleda, ko je
naročen, ga je potrebno pripeljati naknadno po predhodnem dogovoru za termin.
Kje potekajo sistematski pregledi
Sistematski pregledi se do vključno osemnajstega meseca starosti izvajajo v
Posvetovalnici, ki se nahaja ločeno od drugih ambulant z namenom ločevanja zdravih
dojenčkov in malčkov od bolnih otrok med čakanjem na sistematski pregled. Posvetovalnica
se nahaja na koncu hodnika našega dispanzerja.
Sistematski pregledi v starosti tri in pet let ter pregled pred vstopom v vrtec se izvaja
v ambulanti izbranega zdravnika.
Sistematski pregledi otrok pred vstopom v šolo ter šolarjev potekajo v ambulanti
izbranega zdravnika šole.

Sistematski pregledi predšolskih otrok
Na prvi pregled novorojenčka starši naročite po prihodu iz porodnišnice po telefonu
051 217 946 vsak dan od ponedeljka do petka od 7. do 8. ure. V primeru, da v tem času
nismo dosegljivi, vas bomo poklicali nazaj.
Ob prvem pregledu v starosti enega meseca potrebujete vašo in otrokovo odpustnico iz
porodnišnice in zdravstveno kartico otroka. Če kartice zdravstvenega zavarovanja za otroka
do njegovega prvega sistematskega pregleda pri enem mesecu starosti še nimate, velja
kartica enega od staršev (za prvih 60 dni otrokove starosti).
Do prvega leta starosti se sistematski pregledi izvajajo še v starosti tri mesece, štiri
mesece in pol, šest mesecev, devet mesecev in pri enem letu. Otroke po vsakem
sistematskem pregledu v prvem letu naročimo na naslednjega.
Na sistematski pregled pri osemnajstih mesecih starosti, v starosti tri leta in pet let
so otroci pisno povabljeni po pošti na domači naslov.

Sistematski pregledi šolskih otrok
Pred vstopom v šolo so otroci (šolski novinci - vstopniki) pisno po pošti na domači
naslov vabljeni na sistematski pregled skupaj s starši. Po prvem pregledu pred vstopom v
šolo jih naročimo na ponovni pregled skupaj s starši po preteku enega meseca od prejšnjega
pregleda za prejem drugega odmerka cepiva proti hepatitisu B.

Sledijo sistematski pregledi v organizaciji šole, ko otroci pridejo na pregled s svojim
razredom v spremstvu učiteljice, in sicer v 1., 3., 6. in 8. razredu.
V srednji šoli sistematske preglede izvajamo v 1. in 3. letniku srednje šole.

Izbrani zdravniki šol na območju, ki ga pokriva Otroški dispanzer ZD Domžale v šolskem
letu 2020/21
OŠ Venclja Perla
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OŠ Dragomelj (deljeno z ZD Lj.- Črnuče)
OŠ Preserje pri Radomljah
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OŠ Trzin
OŠ Krtina
Srednja šola Domžale
OŠ Domžale
OŠ Rodica
OŠ Moravče
OŠ Janka Kersnika Brdo
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