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Placilo
Nujnih storitev ni potrebno plačati. Če storitve niso nujne, 
so po Pravilih Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slov-
enije (ZZZS) samoplačniške. 

Pravila ZZZS določajo, da storitev plačate, kadar:
    v času dežurstva (ponoči, nedelje in prazniki) zahtevate    
    storitve, ki niso nujne
    v ambulanti SNMP v rednem delovnem času uveljavljate    
    storitve, ki niso nujne 

Po pravilih ZZZS imate pravico do pregleda v urgentni am-
bulanti le v nujnih stanjih. V urgentni ambulanti in dežurni 
službi ne morete dobiti napotnic za naročene preglede in 
receptov za zdravila, ki jih redno jemljete in zdravniških 
potrdil.

Preden poišcete nujno medicinsko pomoc v ambulanti 
SNMP, ocenite, ali gre resnicno za nujno stanje, ali lahko 
pocakate na osebnega zdravnika, ki najbolje pozna 
vaše zdravstvene težave.

Kdaj na urgenco 
po splošno nujno medicinsko pomoc (SNMP) 
v urgentnem bloku UKC na Bohoricevi ulici

Predstavljamo 3 najnujnejša bolezenska  stanja, 
ki lahko ogrozijo življenje in zahtevajo takojšnje 
ukrepanje.

KAKO UKREPAMO PRI ALERGIJI?

 če bolnika duši in izgublja zavest, takoj pokličemo nujno 
medicinsko pomoč (112).

 
 vzamemo (ali damo bolniku) antihistaminik* in druga  

zdravila iz kompleta za samopomoč, če ga bolnik že 
ima pri sebi: 

ODRASLI
 Antihistaminik*: 2 tableti
 Medrol: 2 tableti po 32 mg
 avtoinjektor Adrenalina: Epipen 0,3 mg

OTROCI
 Antihistaminik*: 1-8 let 0,5 tablete, >8 let 1 tableto
 Medrol: 1-8 let 1 tableto po 32 mg, 

                  >8 let 2 tableti po 32 mg
 avtoinjektor Adrenalina: Epipen 0,15 mg

*Antihistaminikov (tablet proti alergiji) je veliko: Aerius, 
Claritine, Flonidan, Letizen, Telfast, Zyrtec, Xyzal… 
Vsa so ustrezna.

Zdravstveni dom Ljubljana, maj 2010

Vir fotografij: svetovni splet
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1. SRČNI INFARKT

KAKO GA PREPOZNAMO? 
 huda tiščoča ali stiskajoča bolečina 

v sredini prsnega  koša, ki se lahko 
širi v vrat in obe roki, bolj pogosto v 
levo;

 občutek dušenja;
 znojenje, omotica;
 siljenje na bruhanje.

KAKO UKREPAMO?
 mirujemo;
 takoj pokličemo nujno medicinsko pomoč (112);
 vzamemo tableto Aspirina® (500mg), če nismo alergični 

nanj;
 vzamemo odmerek Nitrolingual®-a ali Angised®-a pod 

jezik  (lahko ponovimo čez 5 min, če ne odleže). 

2.  MOŽGANSKA KAP

KAKO JO PREPOZNAMO?
 ohromelost polovice telesa
 povešen ustni kot 
 motnje govora, zmedenost
 nenaden, hud glavobol 

KAKO UKREPAMO?
 takoj* pokličemo nujno medicinsko 

pomoč (112)
 pacienta ne zapuščamo,  namestimo 

ga v udoben položaj

* Samo znotraj 4,5 ur lahko poskusimo 
raztopiti strdek, ki je povzročil možgansko kap. 

3.  HUDA ALERGIJA, ANAFILAKSIJA

KAKO JO PREPOZNAMO?
 rdečica ali koprivnica po celem 

telesu;
 oteklina obraza;
 dušenje;
 omotica, šok; 
 zguba zavesti. 
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