Kamnik, 22.3.2020 10.40

Obvestilo o storitvah, ki se izvajajo v ZD Kamnik v času, ko je z vladnim odlokom zaradi
preprečevanja širjenja okužbe zaprt za paciente. Delovišča in organizacija dela se lahko
vsakodnevno ali večkrat dnevno spreminjajo glede na nastalo situacijo in zahteve vlade in
epidemioloških služb.

Splošna in družinska medicina: administrativne storitve zaradi velike obremenjenosti izvaja več
ambulant, ambulanto sestavljajo zdravniki, medicinske sestre za delo v ambulantah ter osebje
zadolženo za medicinsko dokumentacijo (kartoteka) . Naročila preko povezave na spletni strani in na
telefon 01 8318 628. Občane prosimo za strpnost in potrpežljivost, saj je administrativnega dela
ogromno in ga dela ne zgolj osebje ambulant, ampak pri tem za pomoč vključujemo tudi osebje
trenutno zaprtih oddelkov
Urgenca: telefonska triaža in nenujni posveti po telefonu na 01 8318 715: klice odgovarja zdravnik
ter jih s pomočjo reševalca administrativno obdela, telefonsko triažira bolnike ki potrebujejo pregled v
NMP ambulanti in jih po potrebi napoti v ZD Domžale. Reševalno vozilo NMP Domžale je zaradi
hitrejšega odziva 24 ur na dan stacionirano na lokaciji v Kamniku. Vsa urgentna stanja tel. 112
KoronaMobi za sume okužb s koronavirusom 051 642 922 od 7. do 19. Na tej telefonski številki je
dostopen zdravnik in zdravstveni tehnik, ki mora vse klice administrativno obdelati.
Brisi ca COVID 19: Bolnike, ki potrebujejo bris, naroča osebje KoronaMobi-ja na vstopno točko, ki
je v Ljubljani. Brise izvajajo po protokolu oziroma navodilih Nacionalnega inštituta za javno zdravje
Nenujne preglede odraslih in otrok: izvaja osebje Zdravstvenega doma Domžale. Občane
prosimo, da se omejijo na res neodložljive obiske, saj je osebje izredno obremenjeno že s pacienti s
svojega področja.
Ginekologija: ginekologija izvaja administrativno delo, z ginekologi ZD Domžale so usklajeni glede
nujnih pregledov, izvajajo pa administrativne storitve, kontakt 01 8318 740
Pediatrija: Osebje otroških ambulant izvaja administrativne storitve, predpisovanje redne terapije,
vodenje bolniških staležev in staležev za nego…., osebje je dosegljivo na telefon: 01 8318 631
Zobozdravstvo: Izvaja triažo pacientov po telefonu za vstopno točko v Ljubljani in telefonske
posvete ob nujnih stanjih: telefona: 01 8318 640 odrasli in 01 8318 643 otroci. Za vikende je potrebno
klicati neposredno v triažno ambulanto v Ljubljani na telefonsko številko 01 3009 668 (8.00-18.00)
Patronaža: organizirali smo patronažno varstvo, ki bo opravilo nujne obiske
Antikoagulantna (INR) ambulanta: Organizirali smo odvzeme INR na terenu za nepokretne
bolnike, ter kontrolo krvi v ponedeljek ter četrtek ob 13h pred zgornjim vhodom v zdravstveni dom,
kjer je lekarna - le bolnikom, kjer je to nujno. Vrednosti odvzetih izvidov bodo sporočene v
Antikoagulantno ambulanto, ki jih bo obdelala, ter telefonsko in/ali pisno obvestila paciente o
nadaljnjem ukrepanju.
Splošne informacije o okužbah s koronavirusom 080 1404.

Vstop v ZD Kamnik za paciente do preklica vladnega odloka ni mogoč, se pa osebje ZD Kamnik
izredno trudi, da bi vam vsaj po telefonu in spletu čim bolj olajšala nastalo situacijo.
Zahvaljujemo se osebju ZD Domžale, ki nam je v teh težkih časih požrtvovalno priskočilo na pomoč
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