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Spoštovani bolniki,             

VSTOP V BOLNIŠNICO ZA NENUJNE PREGLEDE je od 18.9.2021  
MOŽEN LE OB PREDLOŽITVI POGOJA PCT: 

P - PREBOLEL  
z dokazilom o pozitivnem rezultatu testa PCR, ki je starejši od deset dni in ni starejši od 180 dni (6 mesecev) 

C - CEPLJEN  
Dokazilo o cepljenju zoper COVID-19, s katerim izkazujete, da ste prejeli: 
- drugi odmerek cepiva COVID-19 proizvajalca: Moderna, AstraZeneca, Biontech/Pfizer,  oz. en odmerek v kolikor ste 

COVID 19 preboleli 
- en odmerek cepiva COVID-19 Johnson in Johnson/Janssen 

T -  TESTIRAN  
z dokazilom o negativnem rezultatu testa PCR, ki ni starejši od 72 ur od odvzema brisa, ali testa HAG, ki ni starejši od 48 
ur od odvzema brisa; 

V KOLIKOR DOKAZILA NIMATE, LAHKO TESTIRANJE OPRAVITE V KONTEJNERJU PRED BOLNIŠNICO. 
CENA HITREGA ANITIGENSKEGA TESTA (HAGT) JE 9,5 €.      

DOKAZILO POKAŽITE NA VSTOPNI TOČKI 
POGOJ NE VELJA: 

- ZA NUJNO ZDRAVSTVENO STORITEV !!! 
- Za uporabniki zdravstvenih storitev, če gre za cepljenje proti COVID 19 ali na testiranje na prisotnost virusa SARS 

CoV2 COVID 19, 
- Osebe mlajše od 15 let, 
- Osebe, ki spremljajo otroka do 15 leta, oz. osebo, ki ni zmožna skrbeti sama za sebe. 
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PRIMERI NUJNIH ZDRAVSTVENIH STORITEV, KI NE POTREBUJEJO IZPOLNJEVANJA POGOJA PCT: 

- nujno medicinsko pomoč, nujno zobozdravstveno pomoč ali nujno zdravljenje in neodložljive zdravstvene in zobozdravstvene 

storitve,  

- zdravstveno varstvo otrok,  

- zdravstveno varstvo ogroženih skupin,  

- zdravstvene storitve s stopnjo nujnosti »nujno« in »zelo hitro«,  

- zdravstvene preglede žensk v zvezi z nosečnostjo,  

- zdravstveno varstvo žensk v zvezi s svetovanjem pri načrtovanju družine, kontracepcijo, nosečnostjo in porodom, storitve v 

zvezi z zagotavljanjem in zdravljenjem zmanjšane plodnosti in umetno oploditvijo, sterilizacijo in umetno prekinitvijo 

nosečnosti;  

- zdravljenje in rehabilitacija otrok, učencev in študentov, ki se redno šolajo in otrok in mladostnikov z motnjami v telesnem in 

duševnem razvoju ter otrok in mladostnikov z nezgodno poškodbo glave in okvaro možganov,  

- obvezna cepljenja, imunoprofilaksa in kemoprofilaksa,  

- zdravstveno varstvo v zvezi z dajanjem in izmenjavo tkiv in organov za presaditev drugim osebam, storitev v zvezi s presaditvijo 

organov,  

- patronažni obiski, zdravljenje in nega na domu ter v socialnovarstvenih zavodih,  

- radioterapija, dializa in drugi nujni najzahtevnejši diagnostični, terapevtski in rehabilitacijski posegi,  

- vsi reševalni prevozi,  

- storitve za zagotavljanje krvi, krvnih pripravkov in zdravil iz krvi, vključno s krvodajalci,  

- na primarni zdravstveni dejavnosti vse neodložljive zdravstvene storitve.  

UPORABNIKI ZDRAVSTVENIH STORITEV, KI PREDSTAVLJAJO IZJEMO V ZGORAJ NAVEDENIH PRIMERIH MORAJO PREDHODNO IZPOLNITI EPIDEMIOLOŠKI 

VPRAŠALNIK. EPIDEMIOLOŠKEGA VPRAŠALNIKA NI POTREBNO IZPOLNITI V PRIMERU IZPOLNJEVANJA PCT POGOJA 


