
Zdravstveno varstvo šolskih otrok in mladine zagotavlja 
celostno in neprekinjeno zdravstveno oskrbo šolskih 
otrok in mladostnikov, v obravnavo pa se aktivno 
vključuje otrokove starše (skrbnike, rejnike), sorojence 
in druge družinske člane, kadar je to potrebno. 
Osebnega zdravnika v Zdravstvenem varstvu šolskih 
otrok in mladine si lahko izberejo otroci od vstopa v 
šolo do dopolnjenega 19. leta starosti.

Zdravstveno 
varstvo šolskih otrok  

in mladine

Delovni čas v Zdravstvenem varstvu 
šolskih otrok in mladine 

 � Redno delo  
V Zdravstvenem varstvu šolskih otrok in mladine 
poteka redno delo vse dni v tednu od ponedeljka 
do petka v dveh izmenah po razporedu.   

 � Ponoči od 19.00 do 7.00 in ob sobotah, nedeljah 
in praznikih od 7.00 do 19.00 je organizirana 
dežurna služba  v pritličnih prostorih ZD Ljubljana - 
Center, Metelkova ul. 9, tel.  47 23 888.  

Dežurna služba je namenjena nujnim obravnavam akutno 
zbolelih in življenjsko ogroženih otrok ter mladostnikov do 19. 
leta starosti. V primeru nenujnih stanj počakajte na pregled 
pri izbranem zdravniku, saj bomo nenujne storitve morali 
obračunati po veljavnem ceniku ZDL.

»Tri stvari so nam ostale od raja:  
zvezde, cvetlice in otroci.« Dante Alighieri

Prostor za žig zdravnika:

Telefon ZVŠOM:

Pripravila: Janja Schweiger Nemanič, dr.med. 
Potrdila: Komisija za zdravstveno varstvo šolskih otrok in mladine
Zdravstveni dom Ljubljana, posodobljena izdaja julij 2017

www.zd-lj.si



Obseg/način dela na področju 
Zdravstvenega varstva šolskih otrok in 
mladine

 � Preventivno delo: 
• sistematični pregledi in cepljenja otrok pred vstopom v 

osnovno šolo, 
• sistematski pregledi in cepljenja učencev 1., 3., 6. in 8. 

razreda osnovne šole, 
• sistematski pregledi dijakov 1. in 3. letnika srednje šole.

 � Sodelovanje zdravnika s šolo:
• pogovori imenovanega zdravnika šole s svetovalno službo  

o novincih,
• medicinsko poklicno svetovanje za učence 9. razredov,
• udeležba zdravnika na roditeljskih sestankih razreda  

(po potrebi).

 � Kurativno – ambulantno delo: 
• skrb za bolne paciente.  

 

Nasveti za pacienta 

 � Ob izbiri osebnega zdravnika ste prejeli urnik dela 
ambulante. Prosimo, da ga upoštevate, saj vas izbrani 
zdravnik najbolje pozna in vas bo znal v času bolezni najbolje 
obravnavati.

 � Spremembe urnika vašega izbranega zdravnika so sprotno 
objavljene na spletni strani ZDL.

 � Na pregled pri vašemu zdravniku se je potrebno pravočasno 
in predhodno naročiti v ambulantnem ordinacijskem času 
in sicer osebno, po telefonu ali elektronsko.

 � Elektronski naslov za naročanje je namenjen izključno 
naročanju.

 � Na pregled obvezno prinesite s seboj kartico zdravstvenega 
zavarovanja in Knjižico o cepljenju, kadar je predvideno 
cepljenje.

 � Pripravo in izdajo napotnic za redne preglede pri 
specialistu in receptov za kronično terapijo vedno urejajte 
pri izbranem zdravniku. 

 � Veljavnost napotnice je lahko enkratna (za en obisk pri 
specialistu) ali za daljše obdobje. Kadar je izdana za daljše 
obdobje, začne veljati z dnem, ko ste prvič pregledani pri 
specialistu.

                                            

 � V kolikor ste bili napoteni na pregled k specialistu, vas 
prosimo, da nam ob kontroli prinesete specialistične izvide, 
saj so sestavni del vaše zdravstvene kartoteke, zase si 
naredite fotokopijo.

 � Odsotnost z delovnega mesta zaradi bolniškega staleža, 
nege otroka ali spremstva je pri izbranem zdravniku 
potrebno javiti v treh dneh od nastopa vzroka za 
odsotnost.

 � Do nege za bolnega otroka v starosti od 7. do 18. leta je 
upravičen eden od staršev ali skrbnikov za 7 delovnih dni.

 � Če ste utrpeli poškodbo in je od dogodka minilo manj kot 
24 ur, lahko z urejeno kartico zdravstvenega zavarovanja 
brez napotnice obiščete Urgentni blok - UKC Ljubljana. 
Ob kontrolnem pregledu pri travmatologu potrebujete 
napotnico, ki vam jo izda izbrani zdravnik.

 � Izdaja potrdil in mnenj je samoplačniška storitev in 
ni pravica iz obveznega zdravstvenega zavarovanja. 

 � Ob novi izbiri zdravnika se vsa zdravstvena dokumentacija 
pošlje novo izbranemu zdravniku in se ne vroča v roke 
pacientu.

 � Dragi starši in mladostniki, če imate večje zdravstvene 
težave in bi se želeli pogovoriti z izbranim zdravnikom, 
prosimo, da se na pogovor naročite.
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