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Čakalna doba

Večina strokovnjakov v CDZ ima čakalno dobo (ki je lahko
tudi od 3-6 mesecev).

Avtorica: mag. Anita Prezelj, spec. klin. psih.
Zdravstveni dom Ljubljana, oktober 2009
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Metelkova ulica 9, 1000 Ljubljana

Predstavitev Centrov
za na
duševno
zdravje (CDZ)
Kdaj
urgenco
v ZD Ljubljana

po splošno nujno medicinsko pomoc (SNMP)
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v urgentnem
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ZD Ljubljana ima pet CDZ-jev v enotah Center,
Preden
poišcete
medicinsko
Moste,
Šiška,nujno
Bežigrad
in Vič.pomoc v ambulanti
SNMP, ocenite, ali gre resnicno za nujno stanje, ali lahko
pocakate na osebnega zdravnika, ki najbolje pozna
vaše zdravstvene težave.
21.9.2009 11:58:46

Placilo
V timu so:
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Nujnih storitev ni potrebno plačati. Če storitve niso nujne,
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Izvajamo tudi preventivne psihološke preglede otrok pri
3. letu starosti.
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Kako poteka obravnava?

Odvisno od narave težave/motnje lahko poteka obravnava
ali pri celotnem timu; takrat
podamo skupno oceno otrokovega razvoja z vidika
različnih strok.

Metelkova
ulica
1000 Ljubljana
le pri enem
od9,strokovnjakov

Sodelujemo tudi z drugimi ustanovami (vrtci, šole, centri
za socialno delo, zavodi, itd.), po potrebi sodelujemo
tudi z drugimi strokovnjaki (pediatri, šolski zdravniki,
pedopsihiatri, nevrologi, foniatri, nevrofizioterapevti,
šolskimi svetovalnimi službami, učitelji, vzgojitelji, itd.).

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

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.
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