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ZDRAVSTVENA OSKRBA ŠTUDENTOV
Spoštovane študentke, spoštovani študenti!
Nenadno zboleli ali poškodovani študenti, ki v Mariboru nimate izbranega osebnega zdravnika, se
za zdravniško pomoč, v kolikor gre za nujno življenje ogrožajoče stanje, lahko obrnete na
katerokoli ambulanto družinske medicine, oziroma na ambulanto Splošne nujne medicinske
pomoči, ki deluje v UKC Maribor. Ambulanta za študente na lokaciji ''Pri parku'' v sklopu naše
organizacijske enote ne obstaja več.
Vsem študentom zaradi lažjega poteka dela priporočamo, da za čas trajanja študija poskrbijo za
izbiro novega osebnega zdravnika na področju Maribora (prenos zdravstvene kartoteke od
sedanjega izbranega osebnega zdravnika), saj so s tem upravičeni do rednih storitev iz naslova
pravic obveznega zdravstvenega zavarovanja brez doplačila. Prenos zdravstvene kartoteke uredite
pri dosedanjem osebnem zdravniku, po predhodnem dogovoru z novim izbranim zdravnikom. Pred
tem se je potrebno informirati, katere ambulante v sklopu Zdravstvenega doma dr. Adolfa Drolca
Maribor še sprejemajo paciente, podatek o prostih ambulantah pa dobite v vsaki od naših ambulant
oz.na
spletni
strani:
www.zd-mb.si/Storitve/Pacienti/Izbira-osebnega-zdravnika/Seznam-prostihzdravnikov-Splošnega-zdravstvenega-varstva.
V skladu s 7. tč. 252 člena Pravil OZZ (obvezno zdravstveno zavarovanje) je pacient dolžan plačati
v celoti ceno vsake storitve pri zdravniku, ki ni njegov osebni ali uradno nadomestni zdravnik,
razen v primeru nujnega zdravljenja ali nujne medicinske pomoči.
103. člen OZZ določa, da nujna medicinska pomoč vključuje storitve oživljanja, storitve potrebne
za ohranjanje življenjskih funkcij, za preprečitev hudega poslabšanja zdravstvenega stanja nenadno
obolelih, poškodovanih in kronično bolnih. Storitve se zagotavljajo do stabilizacije življenjskih
funkcij oziroma do začetka zdravljenja na ustreznem mestu. Nujni reševalni prevozi so vključeni v
storitve nujne medicinske pomoči.
Nujno zdravljenje in neodložljive zdravstvene storitve vključujejo:
- takojšnjo zdravljenje po nudenju nujne medicinske pomoči, v kolikor je to potrebno,
- oskrbo ran, preprečitev nenadnih in usodnih poslabšanj kroničnih bolezni oziroma zdravstvenega
stanja, ki bi lahko povzročilo trajne okvare posameznih organov ali njihovih funkcij,
- zdravljenje zvinov in zlomov, ter poškodb, ki zahtevajo specialistično obravnavo,
- zdravljenje zastrupitev,
- storitve za preprečevanje širjenja infekcij, ki bi pri zavarovani osebi utegnile povzročiti
zastrupitev,
- zdravljenje bolezni, za katere je z zakonom predpisano obvezno zdravljenje ali storitve, ki so z
zakonom opredeljene kot obvezne in za katere ni plačnik država, delodajalec ali zavarovana oseba
sama,
- zdravila, predpisana na recept s pozitivne liste, potrebna za zdravljenje stanj iz predhodnih alinej.
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