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Zadeva: Napotitev bolnikov na Oddelek za očesne bolezni UKC Maribor 

 

Spoštovane kolegice in kolegi! 

 

Oddelek za očesne bolezni UKC Maribor si prizadeva zmanjšati število bolnikov brez datuma 

pregleda in omogočiti čim boljšo diagnostiko in oskrbo vaših bolnikov. Kolektiv oddelka vas vljudno 

prosi, da ta prizadevanja podprete.  

 

Prosimo vas za naslednje: 

 

- Najboljša oskrba vaših bolnikov je možna, če vašega bolnika sami naročite v eno od naših 

subspecialističnih ambulant. V kolikor prepuščamo to bolniku, prihaja pogosto do nejasnosti 

glede diagnoze in stopnje nujnosti. Tako boste omogočili pravilno usmeritev bolnika znotraj 

subspecialističnih ambulant in prihranili ponavljanje preiskav in nepotrebno čakanje. Zato vas 

prosimo, če lahko bolnike naročate telefonsko vsak dan od ponedeljka do petka med 8. in 12. 

uro na telefon 321-17-17 in nam v roku naslednjih 5 dni pošljete originalno napotnico.  

 

- V kolikor se bo bolnik naročal sam, se lahko naroča v enakem terminu telefonsko ali osebno 

na oddelku. Prosimo vas, če izročite bolniku popolno in berljivo napotnico z delavno 

diagnozo vključno z izvidom, ki mora vsebovati anamnezo z natančno opredelitvijo težav, 

vidno ostrino z in brez korekcije in splošni oftalmološki status. Na napotnici točno določite 

kam želite bolnika naročiti (vrsto ambulante, storitev). Na eno napotnico ni mogoče napisati 

več ambulant ali storitev. V tem primeru je napotnica neveljavna in bolnika ne bomo mogli 

naročiti, saj je za vsako naročanje potrebna originalna napotnica. 

 

Prosimo, če v svoji ambulanti prihranite prostor za nujne bolnike in kontrolne preglede.  

 

V času vaše odsotnosti Oddelek za očesne bolezni ni pristojen za vaše nadomeščanje. Prosimo vas, če 

o svoji odsotnosti obvestite ostale kolege oftalmologe, svoje bolnike in naš oddelek, kam lahko vaše 

bolnike napotimo. 

  

Prosimo vas za razumevanje in dobro sodelovanje v želji za čim boljšo oskrbo bolnikov. 

 

S spoštovanjem,  

 

Kolektiv Oddelka za očesne bolezni UKC Maribor 

Prof.dr. Dušica Pahor, dr.med. 

 

 

 
Priloga: Urgentna stanja v oftalmologiji 

 Seznam oftalmoloških ambulant  

Dodatne informacije: Spletna stran UKC Maribor, samostojni oddelki, Oddelek za očesne bolezni 


