TRIAŽNE TOČKE V ZD PTUJ IN VSTOPNA MESTA ZA POSAMEZNE
SLUŽBE
lokacija Potrčeva 19/a, Ptuj in zunanje lokacije – obvestilo za paciente - velja
od 08.06.2020

LOKACIJA Potrčeva 19/, a Ptuj:
TRIAŽNA TOČKA 1 – VHOD 1 - RIMSKA PLOŠČAD
VSTOPAJO:
1. PACIENTI, ki potrebujejo storitev v:
Službi nujne medicinske pomoči (prehospitalni enoti, dežurni ambulanti,
dežurni pediatrični ambulanti)
Službi zdravstvenega varstva odraslih – splošnih ambulantah, referenčnih
ambulantah
Službi zdravstvenega varstva šolarjev, mladine in študentov – šolskem
dispanzerju
Fizioterapiji
Dermatološki ambulanti
Psihiatrični ambulanti
Antikoagulantni ambulanti
In v POPOLDANSKEM ČASU OD 14.00 URE, vsi pacienti, ki potrebujejo storitve v:
Službi preventivnega in mladinskega zobozdravstva
Službi zobozdravstvenega varstva odraslih
Ambulanti za čeljustno kirurgijo
Ambulanti za paradontologijo
Ambulanti za čeljustno in zobno ortopedijo
Zobotehničnem laboratoriju
Službe zdravstvenega varstva pljučnih bolnikov + RTG

TRIAŽNA TOČKA 2 – VHOD ZA DISPANZER ZA MENTALNO ZDRAVJE – stranski
vhod pri glavnem parkirišču na Rimski ploščadi
VSTOPAJO:
1. PACIENTI, ki potrebujejo storitev v:
Dispanzerju za mentalno zdravje – defektologinja, psihologinja,
logopedinja
Sodobni oskrbi starejših.

TRIAŽNA TOČKA 3 – VHOD 4 – SLUŽBA PREVENTIVNEGA ZDRAVSTVENEGA
VARSTVA ZAPOSLENIH – MEDICINA DELA
VSTOPAJO:
1. PACIENTI, ki potrebujejo storitev v:
Službi preventivnega zdravstvenega varstva zaposlenih – medicini dela

TRIAŽNA TOČKA 4 – VHOD 5 – SLUŽBA ZDRAVSTVENEGA VARSTVA ŽENA
VSTOPAJO:
1. PACIENTKE, ki potrebujejo storitev v:
Službi zdravstvenega varstva žena

TRIAŽNA TOČKA 5 – VHOD 7 – GLAVNI VHOD OE ZOBOZDRAVSTVO
VSTOPAJO – dopoldan od 06.00 do 14.00 ure:
1. PACIENT, ki potrebujejo storitev v:
Službi preventivnega in mladinskega zobozdravstva
Službi zobozdravstvenega varstva odraslih
Ambulanti za čeljustno kirurgijo
Ambulanti za paradontologijo
Ambulanti za čeljustno in zobno ortopedijo
Zobotehničnem laboratoriju
Službe zdravstvenega varstva pljučnih bolnikov + RTG
Centru za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od prepovedanih drog

TRIAŽNA TOČKA 6 – VHOD 8 – LABORATORIJSKA SLUŽBA
1. PACIENT, ki potrebujejo storitev v:
Laboratorijski službi.

Pacient lahko vstopi v zdravstveno ustanovo NAJVEČ 5 MINUT PRED NAČRTOVANIM
TERMINOM, razen v laboratorijski službi, kamor je napoten z napotnico in opravi
obisk po naročilu zdravnika. Če je nujno, lahko pacienta spremlja NAJVEČ ENA,
ZDRAVA oseba.
Pred obiskom v Zdravstvenem domu PACIENT (IN SPREMLJEVALEC) izpolni vprašalnik
o zdravstvenem stanju, ki se nanaša na obdobje zadnjih 14 dni. Vprašalnik je dosegljiv
na spletnem naslovu ZD Ptuj (https://www.zd-ptuj.si/).
V kolikor pacient vprašalnika nima s seboj, mu vprašalnik izroči triažer po opravljeni
triaži (triaža vsebuje razkuževanje rok, nameščanje zaščitne maske, merjenje telesne
temperature ter triažna vprašanja iz vprašalnika).
Vprašalnik pacient PODPIŠE in ga prinese na pregled, kjer ga izroči medicinski sestri
oz. osebju, ki izvaja storitev.

VSTOP V ZDRAVSTVENI DOM PTUJ na lokaciji Potrčeva 19/a, Ptuj na ostalih triažnih
točkah / vhodih drugače kot je določeno NI MOGOČ.

ZUNANJE LOKACIJE ZD Ptuj:

Za obisk pri zdravniku / zobozdravniku MORATE biti NAROČENI.
VSTOP v zdravstveno ustanovo je mogoč NAJVEČ 5 MINUT PRED
NAČRTOVANIM PREGLEDOM.
V kolikor je NUJNO, Vas lahko SPREMLJA NAJVEČ ENA ZDRAVA OSEBA.
Ob prihodu je POTREBNO POZVONITI IN POČAKATI. AMBULANTA JE SICER
ZAPRTA.

Pred obiskom v ambulanti se skupaj s triažerjem izpolni vprašalnik o Vašem
zdravstvenem stanju, (velja tudi za spremljevalca), ki se nanaša na obdobje
zadnjih 14 dni. Vprašalnik najdete na spletnem naslovu ZD Ptuj
(https://www.zd-ptuj.si/).
V kolikor vprašalnika nimate s seboj, Vam bo vprašalnik izroči triažer po
opravljeni triaži (triaža vsebuje razkuževanje rok – dvakratni stisk razkužila
pacientu izvede triažer, nameščanje zaščitne maske, merjenje telesne
temperature ter triažna vprašanja iz vprašalnika). Vprašalnik pacient
podpiše in ga izroči medicinski sestri oz. osebju, kjer se izvaja storitev.

Spoštovani pacienti, prosimo Vas za DOSLEDNO UPOŠTEVANJE VSEH NAVODIL –
VSTOPANJE PO NAVODILIH,
RAZKUŽEVANJE ROK,
UPORABA ZAŠČITNE MASKE,
SODELOVANJE PRI MERJENJU TELESNE TEMPERATURE,
SODELOVANJE PRI IZPOLNJEVANJU VPRAŠALNIKA ter
UPOŠTEVANJE VARNOSTNE RAZDALJE 1,5 m – vključno z UPORABO STOLOV V
ČAKALNICI, KI SO NAMENSKO DOLOČENI.
Prav tako Vas naprošamo za Vašo potrpežljivost. Potrudili se bomo za kakovostno in
strokovno izvedbo storitev in za Vašo ter našo varnost pri izvajanju storitev.
Hvala za razumevanje! Ostanite zdravi!
V Ptuju, 05.06.2020
Pripravila:
Pomočnica direktorja
Pred. Karmen PANIKVAR, dipl.m.s.,
spec., mag.zdr.nege, QM, l.r.
Pregledala in odobrila:
Direktorica ZD Ptuj
Metka PETEK UHAN, dr.med.,spec., l.r.

