Splošna bolnišnica dr. Jožeta Potrča Ptuj
Potrčeva cesta 23, 2250 Ptuj

ČAKALNE DOBE ZA PRVI PREGLED
oz. STORITEV na dan 31. 01. 2021
Podatki o čakalnih dobah lahko odstopajo od točnih, kar je posledica izrednih razmer v času epidemije. Pacienti bodo obveščeni o okvirnem terminu, ki bo
določen glede na dejansko stanje po koncu začasnih ukrepov zaradi epidemije (predvidoma v roku 30 dni po zaključku začasnih ukrepov).

Specialistična ambulantna dejavnost
INTERNISTIKA
Internistična specialistična ambulanta

Šifra
VZS

ČAKALNA DOBA

Naziv VZS

1017 P Internistični pregled - prvi

1024 P Nefrološki pregled - prvi

Antikoagulantna specialistična ambulanta

1020 P Antikoagulacijsko zdravljenje pregled - prvi

Kardiološka rehabilitacija

HITRO

REDNO

28 dni

50 dni

65 dni

210 dni

310 dni

Ker vam trenutno v roku 14 dni (zelo
hitro), 90 dni (hitro) za stopnjo nujnosti
hitro in za stopnjo nujnosti redno (180
dni) ne moremo zagotoviti termina za
zdravstveno storitev, predlagamo, da
izvedbo zdravstvene storitve opravite pri
drugem izvajalcu z dopustno čakalno
dobo. V primeru, da kljub preseganju
najdaljše čakalne dobe želite opraviti
storitev v naši ustanovi, vas bomo uvrstili
na čakalni seznam.

Nefrološka specialistična ambulanta

Kardiološka specialistična ambulanta

ZELO HITRO

60 dni

ni čakalne dobe

1018 P Kardiološki pregled - prvi

Ker vam trenutno v roku 14 dni (zelo
hitro), 90 dni (hitro) in 180 dni (redno) ne
moremo zagotoviti termina za
zdravstveno storitev, predlagamo, da
izvedbo zdravstvene storitve opravite pri
drugem izvajalcu z dopustno čakalno
dobo. V primeru, da kljub preseganju
najdaljše čakalne dobe želite opraviti
storitev v naši ustanovi, vas bomo uvrstili
na čakalni seznam.

90 dni

160 dni

250 dni

2550 P Kardiološka rehabilitacija – prvi pregled

Ker vam trenutno v roku 14 dni (zelo
hitro) ne moremo zagotoviti termina za
zdravstveno storitev, predlagamo, da
izvedbo zdravstvene storitve opravite pri
drugem izvajalcu z dopustno čakalno
dobo. V primeru, da kljub preseganju
najdaljše čakalne dobe želite opraviti
storitev v naši ustanovi, vas bomo uvrstili
na čakalni seznam.

20 dni

30 dni

60 dni

28 dni

90 dni

120 dni

21dni

60 dni

91 dni

7 dni

14 dni

21 dni

210 dni

300 dni

55 dni

80 dni

Cikloergometrija

1512

Obremenitveno testiranje (Cikloergometrija)

Holter monitoring

1511

Holter srca

Monitoriranje in beleženje krvnega tlaka (24-urni RR)

1508

Monitoriranje in beleženje krvnega tlaka (vključno s
t.i.Holter RR)

Ker vam trenutno v roku 14 dni (zelo
hitro) ne moremo zagotoviti termina za
zdravstveno storitev, predlagamo, da
izvedbo zdravstvene storitve opravite pri
drugem izvajalcu z dopustno čakalno
dobo. V primeru, da kljub preseganju
najdaljše čakalne dobe želite opraviti
storitev v naši ustanovi, vas bomo uvrstili
na čakalni seznam.
Ker vam trenutno v roku 14 dni (zelo
hitro) ne moremo zagotoviti termina za
zdravstveno storitev, predlagamo, da
izvedbo zdravstvene storitve opravite pri
drugem izvajalcu z dopustno čakalno
dobo. V primeru, da kljub preseganju
najdaljše čakalne dobe želite opraviti
storitev v naši ustanovi, vas bomo uvrstili
na čakalni seznam.

GASTROENTEROLOGIJA

Gastroenterološka ambulanta

Gastroskopija

1014 P Gastroenterološki pregled - prvi

1325

Ezofagogastroduoendoskopija (EGDS)

Ker vam trenutno v roku 14 dni (zelo
hitro), 90 dni (hitro) in 180 dni (redno) ne
moremo zagotoviti termina za
zdravstveno storitev, predlagamo, da
izvedbo zdravstvene storitve opravite pri 110 dni
drugem izvajalcu z dopustno čakalno
dobo. V primeru, da kljub preseganju
najdaljše čakalne dobe želite opraviti
storitev v naši ustanovi, vas bomo uvrstili
na čakalni seznam.
Ker vam trenutno v roku 14 dni (zelo
hitro) ne moremo zagotoviti termina za
zdravstveno storitev, predlagamo, da
izvedbo zdravstvene storitve opravite pri
drugem izvajalcu z dopustno čakalno
40 dni
dobo. V primeru, da kljub preseganju
najdaljše čakalne dobe želite opraviti
storitev v naši ustanovi, vas bomo uvrstili
na čakalni seznam.
Ker vam trenutno v roku 14 dni (zelo
hitro) ne moremo zagotoviti termina za
zdravstveno storitev, predlagamo, da
izvedbo zdravstvene storitve opravite pri
drugem izvajalcu z dopustno čakalno
dobo. V primeru, da kljub preseganju
najdaljše čakalne dobe želite opraviti
storitev v naši ustanovi, vas bomo uvrstili
na čakalni seznam.

50 dni

65 dni

120 dni

30 dni

30 dni

30 dni

50 dni

120 dni

Kolonoskopija

1597

Kolonoskopija (razen v okviru Svita)

Endoskopski UZ

2291
2292
2290
2293

Ker vam trenutno v roku 14 dni (zelo
hitro) ne moremo zagotoviti termina za
zdravstveno storitev, predlagamo, da
Endoskopski UZ želodca, endoskopski UZ trebušne izvedbo zdravstvene storitve opravite pri
slinavke, biliarnega sistema, endoskopski Uz
drugem izvajalcu z dopustno čakalno
požiralnika, endoskopski UZ rektuma
dobo. V primeru, da kljub preseganju
najdaljše čakalne dobe želite opraviti
storitev v naši ustanovi, vas bomo uvrstili
na čakalni seznam.

2510

UZ srca

1953

Obremenitvena ehokardiografija

1938

Doppler ehografija

ULTRAZVOČNA DIAGNOSTIKA

Ehokardiografija

na dan 31.01.2021

Ker vam trenutno v roku 14 dni (zelo
hitro) ne moremo zagotoviti termina za
zdravstveno storitev, predlagamo, da
izvedbo zdravstvene storitve opravite pri
drugem izvajalcu z dopustno čakalno
dobo. V primeru, da kljub preseganju
najdaljše čakalne dobe želite opraviti
storitev v naši ustanovi, vas bomo uvrstili
na čakalni seznam.

25 dni

Splošna bolnišnica dr. Jožeta Potrča Ptuj
Potrčeva cesta 23, 2250 Ptuj

ČAKALNE DOBE ZA PRVI PREGLED
oz. STORITEV na dan 31. 01. 2021
1980
1987

Doplerska preiskava z meritvami hitrosti in RI
UZ perifernih arterij spodnjih okončin

1988

Usmerjen UZ ven zgornjih ali spodnjih okončin

Dopler ožilja
1989

Celoten UZ ven spodnjih okončin

Ker vam trenutno v roku 14 dni (zelo
hitro) ne moremo zagotoviti termina za
zdravstveno storitev, predlagamo, da
izvedbo zdravstvene storitve opravite pri
drugem izvajalcu z dopustno čakalno
dobo. V primeru, da kljub preseganju
najdaljše čakalne dobe želite opraviti
storitev v naši ustanovi, vas bomo uvrstili
na čakalni seznam.

dni

dni

35 dni

60 dni

80 dni

90 dni

220 dni

250 dni

dni

DIABETOLOGIJA
Diabetična specialistična ambulanta
NEVROLOGIJA
Nevrološka specialistična ambulanta 1
Andreja Debeljak, dr. med. spec. nevrol.

Nevrološka specialistična ambulanta 2
mag. Lidija Žitnik, dr. med., spec. nevrol.

UZ vratnih žil

EMG diagnostika

prost sprejem
prost sprejem

1053 P Diabetološki pregled - prvi
2386 P Pregled nosečnice zaradi sladkorne bolezni - prvi

Zaradi daljše odsotnosti zdravnice
Andreje Debeljak, dr. med., spec. do
nadaljnjega ne naročamo, naročite se
lahko v nevrološki ambulanti mag.
Lidije Žitnik, dr. med., spec. nevrol.

1026 P Nevrološki pregled - prvi

1026 P Nevrološki pregled - prvi
UZ vratnih žil

Zaradi daljše odsotnosti zdravnice
Andreje Debeljak, dr. med., spec. do
nadaljnjega ne naročamo

1472

Nevromišična elektrodiagnostika (tudi
elektromiografija EMG)

Ker vam trenutno v roku 14 dni (zelo
hitro) in 90 dni (hitro) ne moremo
zagotoviti termina za zdravstveno
storitev, predlagamo, da izvedbo
zdravstvene storitve opravite pri drugem
izvajalcu z dopustno čakalno dobo. V
primeru, da kljub preseganju najdaljše
čakalne dobe želite opraviti storitev v
naši ustanovi, vas bomo uvrstili na
čakalni seznam.

1648

Odstranitev abscesa kože in podkožnega tkiva

14 dni

30 dni

45 dni

1657

druge ekscizije kože in podkožnega tkiva (vklj.
sinusi, razjede, odstranitev nohtov)

14 dni

30 dni

45 dni

20 dni

30 dni

30 dni

40 dni

1941

KIRURGIJA
Programske operacije: predhodno potreben pregled pri
določenem operaterju glede na vrsto operacije

1046 P kirurški splošni pregled - prvi

1623

biopsija - mišično skeletna (vključuje mehka tkiva)

2339P abdominalni kirurški pregled otroka - prvi
1008 P Anesteziološki pregled - prvi

Preanesteziološka specialistična ambulanta
Protibolečinska specialistična ambulanta - za kronične
1009P Algološki pregled - prvi
bolezni
akutni bolniki
ORTOPEDIJA

Ortopedska specialistična ambulanta

Ostali kirurški pregledi (plastično-kirurški,
abdominalno kirurški, žilno kirurški,
proktološki...) se opravljajo v okviru
splošnega kirurškega pregleda.

14 dni

14 dni
prost sprejem
18 dni

18 dni

18 dni

24 dni

90 dni

120 dni

30 dni

80 dni

ni čakalne dobe
Ker vam trenutno v roku za stopnjo
nujnost hitro (90 dni) in stopnjo nunjosti
redno (180 dni) ne moremo zagotoviti
termina za zdravstveno storitev,
predlagamo, da izvedbo zdravstvene
storitve opravite pri drugem izvajalcu z
dopustno čakalno dobo. V primeru, da
kljub preseganju najdaljše čakalne dobe
želite opraviti storitev v naši ustanovi,
vas bomo uvrstili na čakalni seznam.

1033 P Ortopedski pregled - prvi

19 dni

GINEKOLOGIJA
Ginekološke specialistične ambulante

2182 P

Ginekološki pregled (razen pregled nosečnic) na
sekundarni ravni - prvi

9 dni

30 dni

60 dni

Ambulanta za urološko ginekologijo

2182 P

Ginekološki pregled (razen pregled nosečnic) na
sekundarni ravni - prvi

14 dni

54 dni

71 dni

38 dni

127 dni

Ginekološki dispanzer (izbrani ginekologi)

1002 P

Ginekološki pregled na primarni ravni (razen pregled
nosečnic) - prvi

Ker vam trenutno v roku 14 dni ne
moremo zagotoviti termina za
zdravstveno storitev, predlagamo, da
izvedbo zdravstvene storitve opravite pri
drugem izvajalcu z dopustno čakalno
dobo. V primeru, da kljub preseganju
najdaljše čakalne dobe želite opraviti
storitev v naši ustanovi, vas bomo uvrstili
na čakalni seznam.

prost sprejem

1005 P Ginekološki pregled zaradi patološke nosečnosti
1102 P Preventivni pregled nosečnic na primarni ravni - prvi
2722

Preventivni pregled po porodu

10 dni

4 dni

6 dni

14 dni

28 dni

29 dni

Preventivni pregled z namenom predpisovanja
kontracepcije (IUV,…)
Preventivni pregled z namenom predpisovanja
1108 P
hormonske nadomestne terapije

prost sprejem

1107 P

AMBULANTA ZA BOLEZNI DOJK
prvi kurativni pregled
ONKOLOGIJA
Onkološka specialistična ambulanta
PEDIATRIJA
Gastroenterološka ambulanta
Alergološka ambulanta
Nefrološka pediatrična ambulanta
Neonatalna ambulanta
Nevrološka pediatrična ambulanta
Pediatrična specialistična ambulanta

8 dni

prost sprejem

1003 P Prvi pregled dojk in nadaljnja obravnava - prvi

14 dni

31 dni

52 dni

2396 P Onkološki pregled - prvi

14 dni

14 dni

14 dni

1059 P
1062 P
1061 P
1066 P
1067 P
2103 P

14 dni
14 dni
14 dni

21 dni
60 dni
14 dni

21 dni
80 dni
21 dni

14 dni
7 dni

14 dni
7 dni

Gastroenterološki pregled otroka - prvi
Alergološki pregled otroka - prvi
Nefrološki pregled otroka - prvi
Neonatalni pregled otroka - prvi
Nevrološki pregled otroka - prvi
Pediatrični pregled na sekundarni ravni - prvi

na dan 31.01.2021

prost sprejem
14 dni
7 dni

Splošna bolnišnica dr. Jožeta Potrča Ptuj
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ČAKALNE DOBE ZA PRVI PREGLED
oz. STORITEV na dan 31. 01. 2021
Pulmološka ambulanta
Ultrazvok
UZ kolka dojenčkov
RAZVOJNA AMBULANTA

1058 P Pulmološki pregled otroka - prvi
2498 UZ abdomna
1986 UZ kolka dojenčkov

14 dni
14 dni
14 dni

60 dni
14 dni
14 dni

80 dni
14 dni
14 dni

2016 P Razvojna ambulanta - prvi pregled

14 dni

21 dni

21 dni

3 dni

5 dni

prost sprejem

prost sprejem

prost sprejem

prost sprejem

prost sprejem

prost sprejem

prost sprejem

prost sprejem

prost sprejem

RENTGEN

Skeletno pulmološka RTG diagnostika

Zaradi prerazporejanja napotitev na
različna delovišča (aparature) prejmete le
okviren termin. O točnem datumu in uri
preiskave boste obveščeni po pošti. Za
hitrejši postopek naročanja vas prosimo,
da nam posredujete vašo telefonsko
številko in dokumentacijo povezano s
preiskavo na katero se naročate.

1586

Merjenje kostne gostote

1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1871
1872
1873
1874
1852
1854
1856
1857
1858
1859
1860
1861
1862
1863
1864
1865
1866
1867
1868
1869
1870
1871
1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880
1927
1928
1929
2284
1889

RTG glave
RTG sinusov
RTG nosa
RTG po schullerju
RTG ličnice
RTG orbit
RTG spodnje čeljusti (mandibule)
RTG pc
RTG cervikalne hrbtenice
RTG torakalne hrbtenice
RTG lumbosakralne hrbtenice
RTG hrbtenice v predelu L5-S1
RTG prstov rok
RTG zapestja
RTG podlahti
RTG komolca
RTG nadlahti
RTG rame
RTG prstov nog
RTG stopala
RTG petnice
RTG gležnja
RTG goleni
RTG kolena
RTG pogačice
RTG stegnenice
RTG kolka
RTG medenice
RTG sakroiliakalnega sklepa - SIS
RTG cervikalne hrbtenice
RTG torakalne hrbtenice
RTG lumbosakralne hrbtenice
RTG hrbtenice v predelu L5-S1
RTG trtice
RTG ključnice
RTG sternoklavikuolarnega sklepa
RTG lopatice
RTG reber
RTG prsnice (sternuma)
RTG prvega vratnega vretenca (dens)
RTG slikanje - paratireoidna serija
RTG slikanje - plazmocitomska serija
RTG celotne hrbtenice
RTG abdomna

RTG požiralnika

Zaradi prerazporejanja napotitev na
različna delovišča (aparature) prejmete le
okviren termin. O točnem datumu in uri
preiskave boste obveščeni po pošti. Za
hitrejši postopek naročanja vas prosimo,
da nam posredujete vašo telefonsko
številko in dokumentacijo povezano s
preiskavo na katero se naročate.

2 dni

3 dni

5 dni

1891

RTG želodca in dvanajstnika

Zaradi prerazporejanja napotitev na
različna delovišča (aparature) prejmete le
okviren termin. O točnem datumu in uri
preiskave boste obveščeni po pošti. Za
hitrejši postopek naročanja vas prosimo,
da nam posredujete vašo telefonsko
številko in dokumentacijo povezano s
preiskavo na katero se naročate.

2 dni

3 dni

5 dni

1893

Nativno slikanje ledvic

1 dan

1 dan

1 dan

1894

Intravenska urografija - IVU

2 dni

3 dni

5 dni

1755
1756
1757
1758
1759
1760
1762
1763
1764
1765

MR glave brez kontrasta
MR obraza in drugo brez KS
MR vratu brez KS
MR multipla skleroza brez KS
MR glave s KS
MR obraza in drugo s KS
MR multipla skleroza s KS
MR vratu s KS
MR cervikalne hrbtenice
MR rame

7 dni

20 dni

25 dni

1890

RTG diagnostika prebavnega trakta

RTG urološka diagnostika

2 dni

MAGNETNA RESONANCA

MR glave in vratu

na dan 31.01.2021

Splošna bolnišnica dr. Jožeta Potrča Ptuj
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ČAKALNE DOBE ZA PRVI PREGLED
oz. STORITEV na dan 31. 01. 2021

MR skeleta

MR toraks in abdomen

1766
1767
1768
1769
1770
1771
1772
1773
1774
1776
1777
1778
1779
1780
1781
1784
1785
1786
1787
1788
1789
1790
1792
1793
1794
1795
1796
1799
1800
1801
1802
1803
1805
1806
1813
1815
1848
2350

MR torakalne hrbtenice
MR komolca
MR lumbosakralne hrbtenice
MR zapestja
MR roke
MR kolka
MR kolena s KS
MR gležnja
MR stopala
MR skeleta brez KS - drugo
MR SIS (sakroliakalnega sklepa) brez KS
MR cervikalne hrbtenice s KS
MR torakalne hrbtenice s KS
MR komolca s KS
MR lumbosakralne hrbtenice s KS
MR roke s KS
MR kolka s KS
MR kolena s KS
MR gležnja s KS
MR stopala s KS
MR skeleta s KS - drugo
MR SIS (sakroliakalnega sklepa) s KS
MR trebušnih organov
MR abdomna - drugo
MR zgornjega abdomna
MR medenice
MR jeter
MR trebušnih orgnov s KS
MR abdomna s KS - drugo
MR zgornjega abdomna s KS
MR medenice s KS
MR jeter s kontrastom
MRA možganskega žilja - arterije TOF
MRA možganskega ožilja - vene TOF
MRA renalno žilje TOF
MRA možganskega žilja - arterije KS
MR druga specialna slikanja
MR enterografija

1931
1991
1983
2271
2474
2475
2476
2477
1963

UZ vratu
UZ mehkih tkiv
UZ sklepa
UZ skrotuma
UZ sečil
UZ aksil
UZ ingvinalni predel (dimlje)
UZ pregled prostate
UZ abdomna

1669
1670
1671
1672
1673
1674
1675
1676
1677
1679
1680
1681
1682
1683
1684
1685
1687
1688
1689
1691
1692
1693
1697
1700
1704
1712
1713
1714
1715
1717
1718
1719
1721
1724
1725
1727
1728
1729
1732
1733
1734
1735
1736
1740
1741
1742

CT glave brez KS
CT orbit brez KS
CT skeleta glave
CT srednjega ušesa in temporalke
CT obraznih kosti
CT obnosnih votlin brez KS
CT vratu brez KS
CT glave s KS
CT orbit s KS
CT obnosnih votlin s KS
CT vratu s KS
CT skeleta okončin
CT skeleta hrbtenice
CT cervikalne hrbtenice
CT torakalne hrbtenice
CT lumbo-sakralne hrbtenice
CT skeleta medenice
CT kolkov
CT SIS (sakorilialnega sklepa)
CT kolena
CT rame
CT gležnja
CT skeleta drugo - brez KS
CT skeleta okončin s KS
CT lumbo-sakralne hrbtenice s KS
CT skeleta drugo s KS
CT prsnih organov brez KS
CT prsnih organov brez KS-ostalo
CT trebušnih oragnov brez KS
CT medeničnih organov brez KS
CT prsnega koša-pljuč HRCT
CT abdomna brez KS - ostalo
CT urografija
CT prsnih organov s KS
CT trebušnih organov s KS
CT medeničnih organov s KS
CT jeter s portalnim ojačanjem
CT urografija - KS
CTA torakalne aorte
CTA abdominalne aorte
CTA pelvičnih žil
CTA zgornjih udov
CTA pljučnih arterij
CTA aorto-cervikalna
CTA spodnjih udov
CTA torakalne in abdominalne aorte

7 dni

20 dni

25 dni

7 dni

20 dni

25 dni

7 dni
7 dni
7 dni
7dni
3 dni
7 dni
7 dni
7 dni
3 dni

20
20
20
20
7
20
20
20
7

25
25
25
25
10
25
25
25
10

ULTRAZVOK

Ultrazvočna ambulanta (vsa področja razen
abdomen)

Ultrazvok abdomna

dni
dni
dni
dni
dni
dni
dni
dni
dni

dni
dni
dni
dni
dni
dni
dni
dni
dni

CT

CT glave in vratu

CT skeleta

CT abdomen

CT angiografije

na dan 31.01.2021

2 dni

3 dni

5 dni

2 dni

3 dni

5 dni

2 dni

3 dni

5 dni

2 dni

3 dni

5 dni

Splošna bolnišnica dr. Jožeta Potrča Ptuj
Potrčeva cesta 23, 2250 Ptuj

CT angiografije

ČAKALNE DOBE ZA PRVI PREGLED
oz. STORITEV na dan 31. 01. 2021
1743

Okulistični pregled (razen pregled vida za očala in
1028 P
pregleda zaradi kontaktnih leč) - prvi

2365
1195

3 dni

5 dni

14 dni

31 dni

52 dni

50 dni

200 dni

320 dni

50 dni
50 dni

200 dni
200 dni

300 dni
300 dni

8 dni

22 dni

31 dni

13 dni

31 dni

14 dni

13 dni

33 dni

14 dni

13 dni

33 dni

14 dni

13 dni

33 dni

30 dni

100 dni

210 dni

30 dni

90 dni

CTA možganskih arterij

MAMOGRAFIJA
pri simptomatskih ženskah
OKULISTIKA

Okulistična specialistična ambulanta Ptuj

2 dni

Poseg z YAG laserjem
Operacija sive mrene (katarakta)

Ker vam trenutno v roku 14 dni (zelo
hitro), 90 dni (hitro) in 180 dni (redno) ne
moremo zagotoviti termina za
zdravstveno storitev, predlagamo, da
izvedbo zdravstvene storitve opravite pri
drugem izvajalcu z dopustno čakalno
dobo. V primeru, da kljub preseganju
najdaljše čakalne dobe želite opraviti
storitev v naši ustanovi, vas bomo uvrstili
na čakalni seznam.

OTORINOLARINGOLOGIJA

1035 P Otorinolaringološki pregled - prvi

ORL specialistična ambulanta

2336P Otorinolaringološki pregled otroka - prvi
1226 Odstranitev tujka iz nosu
Pregled v audiovestibuloški ambulanti zaradi
2368 P
naglušnosti - prvi
Pregled v audiovestibuloški ambulanti zaradi
2369 P
vrtoglavice - prvi
Pregled v audiovestibuloški ambulanti zaradi
2370 P
tinitusa - prvi

Zaradi prerazporejanja napotitev na
različna delovišča (aparature) prejmete le
okviren termin. O točnem datumu in uri
preiskave boste obveščeni po pošti. Za
hitrejši postopek naročanja vas prosimo,
da nam posredujete vašo telefonsko
številko in dokumentacijo povezano s
preiskavo na katero se naročate.

8 dni
prost sprejem

FIZIOTERAPIJA
Ker vam trenutno v roku ne moremo
zagotoviti termina za zdravstveno
storitev za stopnjo nujnosti zelo hitro,
hitro in redno, predlagamo, da izvedbo
zdravstvene storitve opravite pri drugem
izvajalcu z dopustno čakalno dobo. V
primeru, da kljub preseganju najdaljše
čakalne dobe želite opraviti storitev v
naši ustanovi, vas bomo uvrstili na
čakalni seznam.

2574

Fizioterapevtska obravnava

2576

Ker vam trenutno v roku ne moremo
zagotoviti termina za zdravstveno
storitev za stopnjo nujnosti zelo hitro,
hitro in redno, predlagamo, da izvedbo
Specialna fizioterapevtska obravnava - Manualna
zdravstvene storitve opravite pri drugem
terapija zahtevnih okvar mišično-skeletnega sistema izvajalcu z dopustno čakalno dobo. V
primeru, da kljub preseganju najdaljše
čakalne dobe želite opraviti storitev v
naši ustanovi, vas bomo uvrstili na
čakalni seznam.

Fizioterapevtska obravnava

ČAKALNA DOBA
HITRO
REDNO

Specialistična bolnišnična dejavnost
KIRURGIJA
Drugi posegi
predhodno potreben pregled pri določenem operaterju
glede na vrsto operacije
1452

ekstirpacija podkožnih tumorjev (lipom,
hemangiom,…)

14 dni

30 dni

45 dni

1657

druge ekscizije kože in podkožnega tkiva (vklj.
sinusi, razjede, odstranitev nohtov)

14 dni

30 dni

45 dni

1342
1327

Operacije kil
Operacija žolčnih kamnov

14 dni
14 dni

80 dni
70 dni

130 dni
135 dni

90 dni

245 dni

325 dni

Ker vam trenutno v roku 14 dni (zelo
hitro),ne moremo zagotoviti termina za
zdravstveno storitev, predlagamo, da
izvedbo zdravstvene storitve opravite pri
drugem izvajalcu z dopustno čakalno
dobo. V primeru, da kljub preseganju
najdaljše čakalne dobe želite opraviti
storitev v naši ustanovi, vas bomo uvrstili
na čakalni seznam.

1624

Endoproteza kolka delna (PEP)/ totalna (TEP)

1626

Endoproteza kolena

90 dni

250 dni

325 dni

1149
1311

Operacija karpalnega kanala
Operacija krčnih žil

14 dni
14 dni

70 dni
90 dni

120 dni
255 dni

1423

Odstranitev osteosintetskega materiala (OSM ex)

14 dni

60 dni

120 dni

2003

Artroskopija gležnja (diagnostična in terapevtska)

14 dni

60 dni

120 dni

2004

Artroskopija rama (diagnostična in terapevtska)

14 dni

70 dni

120 dni

2006

Artroskopija kolena (diagnostična in terapevtska)

14 dni

75 dni

150 dni

2737

Vstavitev materničnega vložka

14 dni

55

dni

100

dni

1112

Odstranitev materničnega vložka

14 dni

55

dni

100

dni

1400

Odvzem tkivnega vzorca za histopatološko
diagnostiko predrakavih/rakavih sprememb
materničnega vratu (biopsija, odščip)

14 dni

35

dni

45

dni

1402

Biopsija vulve, perineja in/ali nožnice

14 dni

35

dni

45

dni

1403

Drugi posegi na ženskih spolnih organih

14 dni

35

dni

45

dni

2010

Operacija ženke urinske inkontinence (razen TVT)

14 dni

35

dni

45

dni

2064

Druge histeroskopske operacije

14 dni

20

dni

30

dni

GINEKOLOGIJA

Programske operacije

na dan 31.01.2021

Splošna bolnišnica dr. Jožeta Potrča Ptuj
Potrčeva cesta 23, 2250 Ptuj

ČAKALNE DOBE ZA PRVI PREGLED
oz. STORITEV na dan 31. 01. 2021
Programske operacije

predhodno potreben pregled pri določenem operaterju
glede na vrsto operacije

Operacije ženske stresne inkontinence

2068

Zdravljenje predrakavih sprememb materničnega
vratu (vključuje konizacijo, LLETZ, destrukcijo…)

14 dni

35 dni

45 dni

2187

Operativne laparoskopije v ginekologiji

14 dni

35 dni

45 dni

2188

Posegi na jajčniku in/ali jajcevodu zaradi benigne
patologije

14 dni

35 dni

45 dni

2190

Laparoskopska sterilizacija

14 dni

35 dni

45 dni

2193

Posegi na maternici zaradi benigne patologije

14 dni

35 dni

45 dni

2195

Operacije zaradi motnje statike medeničnega dna

14 dni

35 dni

45 dni

2198

Posegi v nožnici zaradi benigne patologije

14 dni

35 dni

45 dni

2199

Posegi na vulvi zaradi benigne patologije

14 dni

35 dni

45 dni

2205

Operacija ženske urinske inkontinence TVT

14 dni

20 dni

30 dni

PEDIATRIJA
ni čakalne dobe

na dan 31.01.2021

Splošna bolnišnica dr. Jožeta Potrča Ptuj
Potrčeva cesta 23, 2250 Ptuj

ČAKALNE DOBE ZA PRVI PREGLED
oz. STORITEV na dan 31. 01. 2021

137

59

na dan 31.01.2021

Splošna bolnišnica dr. Jožeta Potrča Ptuj
Potrčeva cesta 23, 2250 Ptuj

ČAKALNE DOBE ZA PRVI PREGLED
oz. STORITEV na dan 31. 01. 2021

444

80

598

37,82

42

6

na dan 31.01.2021

