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Ljubljana, 22.10.2012
ZADEVA: Naročanje pacientov in telefonske številke v posameznih specialističnih
ambulantah in funkcionalni diagnostiki na Pediatrični kliniki

Če zaradi bolezni otroka ali nepredvidljivega in neodložljivega dogodka ne morete priti na naročeni
pregled, nas o tem nemudoma obvestite po telefonu oziroma se v treh dneh opravičite in dodelili vam
bomo drug termin, saj sicer po nepotrebnem podaljšujete čakalno dobo drugim pacientom.

1. Služba za kardiologijo
1. PREGLED V SPECIALISTIČNI KARDIOLOŠKI AMBULANTI
- Originalno napotnico (v celoti izpolnjeno) pošljite na naslov: Pediatrična klinika , Bohoričeva 20, 1000
Ljubljana, Kardiološka ambulanta.
- Zdravnik določi datum pregleda in pacient prejme vabilo z datumom. Napotnico zadržimo v
ambulanti.
- Napotnico lahko pošljete tudi po elektronski pošti na naslov pediatrija.kardio.ambulanta@kclj.si,
vendar vam na podlagi tako poslane napotnice lahko samo rezerviramo datum pregleda. Za dokončno
potrditev datuma pregleda nam morate v skladu z 10. členom Pravilnika o najdaljših dopustnih
čakalnih dobah v 5 dneh poslati originalno napotnico.
NAROČANJE OZ. PRENAROČANJE
KARDIOLOŠKI AMBULANTI

NA

KONTROLNI

PREGLED

V

SPECIALISTIČNI

- Naročanje oz. prenaročanje poteka v skladu z navodili na vabilu preko telefona (št.: 01 522 3369 v
ponedeljek, torek in sredo med 8. in 10. uro.
- FUNKCIONALNA DIAGNOSTIKA:
- V ehokardiografski laboratorij so pacienti napoteni direktno iz kardiološke ambulante po predhodnem
pregledu pri specialistu kardiologu. Vsa ostala naročanja potekajo po predhodnem dogovoru s
specialistom kardiologom. Prenaročanja potekajo po telefonu (št.: 01 522 9234) ali pisno.
- Napotnico lahko pošljete tudi po elektronski pošti na naslov pediatrija.ultrazvok.srca@kclj.si, vendar
vam na podlagi tako poslane napotnice lahko samo rezerviramo datum pregleda. Za dokončno
potrditev datuma pregleda nam morate v skladu z 10. členom Pravilnika o najdaljših dopustnih
čakalnih dobah v 5 dneh poslati originalno napotnico.
- V fetalno kardiološko ambulanto se pacientke naroča po telefonu (št.: 01 522 9234).
- Naročanje ali prenaročanje poteka v ponedeljek, torek in sredo med 8. in 10. uro.

2. Služba za pljučne bolezni

Naročanje na 1. pregled v ambulanti
- Originalno napotnico (v celoti izpolnjeno) pošljite na naslov: Pediatrična klinika, Bohoričeva 20, 1000
Ljubljana, Vložišče. Prosimo, da priložite vašo telefonsko številko.
- Zdravnik določi datum pregleda in pacient prejme vabilo z datumom. Napotnico zadržimo v
ambulanti.
Napotnico lahko pošljete tudi po elektronski pošti na naslov ped.pulmo.ambulanta@kclj.si, vendar vam
na podlagi tako poslane napotnice lahko samo rezerviramo datum pregleda. Za dokončno potrditev
datuma pregleda nam morate v skladu z 10. členom Pravilnika o najdaljših dopustnih čakalnih dobah v
5 dneh poslati originalno napotnico.

Naročanje oz. prenaročanje na kontrolni pregled v specialistični ambulanti
Naročanje na kontrolne preiskave oz. prenaročanje trenutno poteka v skladu z navodili na vabilu preko
telefona (št.: 01 522 9347) od ponedeljka do petka med 10. in 14. uro ter pisno.

Naročanje oz. prenaročanje v laboratorij za respiratorno funkcionalno diagnostiko
(meritve pljučnih funkcij ter eNO, metaholinsko testiranje in spirocikloergometrije)
Naročanje v laboratorij za respiratorno funkcionalno diagnostiko poteka direktno iz specialistične
pulmološke ambulante, po pregledu pri specialistu pulmologu.
V kolikor vam napotnico izda izbrani pediater pošljite originalno napotnico (v celoti izpolnjeno) na
naslov: Pediatrična klinika, Bohoričeva 20, 1000 Ljubljana, Vložišče. Prosimo, da priložite vašo
telefonsko številko.
Zdravnik določi datum pregleda in pacient prejme vabilo z datumom. Napotnico zadržimo v ambulanti.
Napotnico lahko pošljete tudi po elektronski pošti na naslov ped.pulmo.ambulanta@kclj.si, vendar vam
na podlagi tako poslane napotnice lahko samo rezerviramo datum pregleda. Za dokončno potrditev
datuma pregleda nam morate v skladu z 10. členom Pravilnika o najdaljših dopustnih čakalnih dobah v
5 dneh poslati originalno napotnico.
Naročanje oz. prenaročanje trenutno poteka v skladu z navodili na vabilu preko telefona (št.: 01 522
3597) od ponedeljka do petka med 10. in 14. uro.

3. KO za gastroenterologijo, hepatologijo in nutricionistiko
Naročanje na 1. pregled v ambulanti
- Originalno napotnico (v celoti izpolnjeno) pošljite na naslov: Pediatrična klinika, Bohoričeva 20, 1000
Ljubljana, Gastroenterološka ambulanta
- Zdravnik določi datum pregleda in pacient prejme vabilo z datumom. Napotnico zadržimo v
ambulanti.
- Napotnico lahko pošljete tudi po elektronski pošti na naslov gastroamb.pk@kclj.si, vendar vam na
podlagi tako poslane napotnice lahko samo rezerviramo datum pregleda. Za dokončno potrditev
datuma pregleda nam morate v skladu z 10. členom Pravilnika o najdaljših dopustnih čakalnih dobah v
5 dneh poslati originalno napotnico.

Naročanje oz. prenaročanje na kontrolni pregled v ambulanti
- Naročanje na kontrolni pregled: določitev datuma pri pregledu, prenaročanje poteka v skladu z
navodili na vabilu preko telefona (št.: 01 522 9243) od ponedeljka do petka med 8. in 11. ter 14. in 15.
uro in pisno.

4. KO za endokrinologijo, diabetes in bolezni presnove
Naročanje na 1. pregled v ambulanti
- Originalno napotnico (v celoti izpolnjeno) pošljite na naslov: Pediatrična klinika, Bohoričeva 20, 1000
Ljubljana, Endokrinološka ambulanta
- Zdravnik določi datum pregleda in pacient prejme vabilo z datumom. Napotnico zadržimo v
ambulanti.
- Napotnico lahko pošljete tudi po elektronski pošti na naslov pediatrija.endo.diabetes@kclj.si , vendar
vam na podlagi tako poslane napotnice lahko samo rezerviramo datum pregleda. Za dokončno

potrditev datuma pregleda nam morate v skladu z 10. členom Pravilnika o najdaljših dopustnih
čakalnih dobah v 5 dneh poslati originalno napotnico.

Naročanje oz. prenaročanje na kontrolni pregled v ambulanti
- Naročanje oz. prenaročanje poteka v skladu z navodili na vabilu preko telefona (št.: 01 522 9244) od
ponedeljka do petka med 8. in 10. uro ter 13. in 15. uro in pisno.

Naročanje na 1. pregled v genetski ambulanti
- Originalno napotnico (v celoti izpolnjeno) pošljite na naslov : Pediatrična klinika, Bohoričeva 20, 1000
Ljubljana, Genetska ambulanta
- Zdravnik določi datum pregleda in pacient prejme vabilo z datumom. Napotnico zadržimo v
ambulanti.

Naročanje oz. prenaročanje na kontrolni pregled v genetski ambulanti
- Naročanje oz. prenaročanje poteka v skladu z navodili na vabilu preko telefona (št.: 01 522 9244) od
ponedeljka do petka med 8. in 10. uro ter 13. in 15. uro in pisno.
- Napotnico lahko pošljete tudi po elektronski pošti na naslov pediatrija.metabolizem.genetika@kclj.si,
vendar vam na podlagi tako poslane napotnice lahko samo rezerviramo datum pregleda. Za dokončno
potrditev datuma pregleda nam morate v skladu z 10. členom Pravilnika o najdaljših dopustnih
čakalnih dobah v 5 dneh poslati originalno napotnico.

5. KO za nefrologijo
1. Osebno: vsak dan od 13.00 do 14.00 ure
2. Po pošti: Originalno napotnico (v celoti izpolnjeno) pošljite na naslov: Klinični oddelek za
nefrologijo, specialistična ambulanta, Pediatrična klinika, Bohoričeva 20, 1000 Ljubljana. Datum
prejmete po pošti v roku 7 – 10 dni od prejema pošte. Napotnico zadržimo v ambulanti.
3. Po telefonu: od ponedeljka do petka med 10. in 14. ure na naslednjih telefonskih številkah: 01 522
9616
(ambulanta dr. Meglič, dr. Kersnik Levart, dr. Novljan, psihologinja Ivana Kreft)
In 01 522 3399
(ambulanta dr. Kopač, dr. Rus, dr. Battelino in ambulanta za artetijsko hipertenzijo)
4. Po elektronski pošti:
milica.jemec@kclj.si
(ambulanta dr. Meglič, dr. Kersnik Levart, dr. Novljan, psihologinja Ivana Kreft)
dragica.pecnik@kclj.si
(ambulanta dr. Kopač, dr. Rus, dr. Battelino in ambulanta za artetijsko hipertenzijo)

6. Služba za alergologijo, revmatologijo in imunologijo
1.) ALERGOLOŠKA AMBULANTA
Naročanje na prvi pregled v ambulanti:
-

Originalno napotnico (v celiti izpolnjeno) z eventuelnimi že opravljenimi izvidi pošljite na
naslov: Pediatrična klinika, alergološka ambulanta, Bohoričeva 20, 1000 Ljubljana
Zdravnik določi datum pregleda in pacient prejme vabilo z datumom. Napotnico zadržimo v
ambulanti.
Napotnico lahko pošljete tudi po elektronski pošti na naslov alergologija.pk@kclj.si , vendar
vam na podlagi tako poslane napotnice lahko samo rezerviramo datum pregleda. Za
dokončno potrditev datuma pregleda nam morate v skladu z 10. členom Pravilnika o najdaljših
dopustnih čakalnih dobah v 5 dneh poslati originalno napotnico.

Naročanje na kontrolni pregled v ambulanti:
-

Datum kontrolnega pregleda v ambulanti dobi otrok ob prejšnjem pregledu

-

V kolikor je od termina pregleda preteklo dlje časa, ali v primeru, da je bilo zdravljenje
zaključeno, je za ponovni pregled potrebno ponovno poslati originalno napotnico na zgornji
naslov.

-

Naročanje in prenaročanje v naši ambulanti poteka v skladu z navodili na vabilu preko
telefona (št.: 01 522 9246) od ponedeljka do petka med 8. in 10. uro ter 13. in 15. uro.

2) REVMATOLOŠKA AMBULANTA
Naročanje na prvi pregled v ambulanti:
-

Originalno napotnico (v celoti izpolnjeno) z eventuelnimi že opravljenimi izvidi pošljite na
naslov: Pediatrična klinika, revmatološka ambulanta, Bohoričeva 20, 1000 Ljubljana
Zdravnik določi datum pregleda in pacient prejme vabilo z datumom. Napotnico zadržimo v
ambulanti.
Napotnico lahko pošljete tudi po elektronski pošti na naslov revmatologija.pk@kclj.si , vendar
vam na podlagi tako poslane napotnice lahko samo rezerviramo datum pregleda. Za
dokončno potrditev datuma pregleda nam morate v skladu z 10. členom Pravilnika o najdaljših
dopustnih čakalnih dobah v 5 dneh poslati originalno napotnico.

Naročanje na kontrolni pregled v ambulanti:
-

Datum kontrolnega pregleda v ambulanti dobi otrok ob prejšnjem pregledu
V kolikor je od termina pregleda preteklo dlje časa, ali v primeru, da je bilo zdravljenje
zaključeno, je za ponovni pregled potrebno ponovno poslati originalno napotnico na zgornji
naslov.

-

Naročanje in prenaročanje v naši ambulanti poteka v skladu z navodili na vabilu preko
telefona (št.: 01 522 9246) od ponedeljka do petka med 8. in 10. uro ter 13. in 15. uro.

3) IMUNOLOŠKA AMBULANTA
Naročanje na prvi pregled v ambulanti:
-

Originalno napotnico (v celoti izpolnjeno) z eventuelnimi že opravljenimi izvidi pošljite na
naslov: Pediatrična klinika, imunološka ambulanta, Bohoričeva 20, 1000 Ljubljana
Zdravnik določi datum pregleda in pacient prejme vabilo z datumom. Napotnico zadržimo v
ambulanti.
Napotnico lahko pošljete tudi po elektronski pošti na naslov imunologija.pk@kclj.si , vendar
vam na podlagi tako poslane napotnice lahko samo rezerviramo datum pregleda. Za
dokončno potrditev datuma pregleda nam morate v skladu z 10. členom Pravilnika o najdaljših
dopustnih čakalnih dobah v 5 dneh poslati originalno napotnico.

Naročanje na kontrolni pregled v ambulanti:
-

Datum kontrolnega pregleda v ambulanti dobi otrok ob prejšnjem pregledu
V kolikor je od termina pregleda preteklo dlje časa, ali v primeru, da je bilo zdravljenje
zaključeno, je za ponovni pregled potrebno ponovno poslati originalno napotnico na zgornji
naslov.

-

Naročanje in prenaročanje v naši ambulanti poteka v skladu z navodili na vabilu preko
telefona (št.: 01 522 9246) od ponedeljka do petka med 8. in 10. uro ter 13. in 15. uro.

7. KO za otroško onkologijo in hematologijo
Naročanje na 1. pregled v ambulanti
- Naročanje se izvaja telefonsko (št: 01 522 9239) od ponedeljka do petka med 8. in 15. uro * ali pa
nam napotnico pošljite po elektronski pošti na naslov: ana.rober@kclj oziroma mira.licer@kclj, vendar
vam na podlagi tako poslane napotnice lahko samo rezerviramo datum pregleda. Za dokončno
potrditev datuma pregleda nam morate v skladu z 10. členom Pravilnika o najdaljših dopustnih
čakalnih dobah v 5 dneh poslati originalno napotnico.

Naročanje oz. prenaročanje na kontrolni pregled v ambulanti
- Naročeni na kontrolni pregled imajo določen datum ob pregledu, prenaročanje poteka preko telefona
(št.: 01 522 9239) od ponedeljka do petka med 8. in 15. uro.

8. KO za neonatologijo
Naročanje na 1. pregled v ambulanti
- Naročanje se izvaja telefonsko (št.: 01 522 9348) v ponedeljek med 11. in 13. uro, v torek med 9. in
13. uro, v sredo med 12. in 14. uro, v četrtek med 9. in 13. uro in v petek med 11. in 13. uro ali po
elektronski pošti na naslov neon.amb@kclj.si

Naročanje oz. prenaročanje na kontrolni pregled v ambulanti
- Naročeni na kontrolni pregled imajo določen datum ob pregledu, prenaročanje poteka preko telefona
(št.: 01 522 9348) v ponedeljek med 11. in 13. uro, v torek med 9. in 13. uro, v sredo med 12. in 14.
uro, v četrtek med 9. in 13. uro in v petek med 11. in 13. uro.

9. KO za otroško, mladostniško in razvojno nevrologijo
Naročanje na 1. pregled v ambulanti
- Originalno napotnico (v celoti izpolnjeno) pošljite na naslov: Pediatrična klinika, Bohoričeva 20, 1000
Ljubljana, Nevrološka ambulanta
- Zdravnik določi datum pregleda in pacient prejme vabilo z datumom. Napotnico zadržimo v
ambulanti.
- Napotnico lahko pošljete tudi po elektronski pošti na naslov pednevro.amb@kclj.si , vendar vam na
podlagi tako poslane napotnice lahko samo rezerviramo datum pregleda. Za dokončno potrditev
datuma pregleda nam morate v skladu z 10. členom Pravilnika o najdaljših dopustnih čakalnih dobah v
5 dneh poslati originalno napotnico.

Naročanje oz. prenaročanje na kontrolni pregled v ambulanti
- Naročanje oz. prenaročanje poteka v skladu z navodili na vabilu preko telefona (št.: 01 522 9236 in
01 522 9615) od ponedeljka do petka med 8. in 15. uro ali pisno.

Naročanje na 1. pregled v ambulanti za avtizem
- Originalno napotnico (v celoti izpolnjeno) pošljite na naslov: Pediatrična klinika, Ulica stare pravde 4,
1000 Ljubljana, Ambulanta za avtizem
- Zdravnik določi datum pregleda in pacient prejme vabilo z datumom. Napotnico zadržimo v
ambulanti.
- Napotnico lahko pošljete tudi po elektronski pošti na naslov ambulanta.avtizem.pk@kclj.si , vendar
vam na podlagi tako poslane napotnice lahko samo rezerviramo datum pregleda. Za dokončno
potrditev datuma pregleda nam morate v skladu z 10. členom Pravilnika o najdaljših dopustnih
čakalnih dobah v 5 dneh poslati originalno napotnico.

Naročanje oz. prenaročanje na kontrolni pregled v ambulanti za avtizem
- Naročanje oz. prenaročanje poteka v skladu z navodili na vabilu preko telefona (01 522 9608) od
ponedeljka do petka med 8. in 15. uro ali pisno.

Naročanje na 1. pregled v funkcionalni diagnostiki
- Originalno napotnico (v celoti izpolnjeno) pošljite na naslov: Pediatrična klinika, Bohoričeva 20, 1000
Ljubljana, Nevrološka ambulanta - EEG oz. SEG
- Zdravnik določi datum pregleda in pacient prejme vabilo z datumom. Napotnico zadržimo v
ambulanti.

Naročanje oz. prenaročanje na kontrolni pregled v ambulanti za avtizem
- Naročanje oz. prenaročanje poteka v skladu z navodili na vabilu preko telefona (01 522 3599) od
ponedeljka do petka med 8. in 15. uro ali pisno.

Naročanje na 1. pregled pri kliničnem psihologu

- Originalno napotnico (v celoti izpolnjeno) pošljite na naslov: Pediatrična klinika, Bohoričeva 20, 1000
Ljubljana, Nevrološka ambulanta – Enota za razvojno psihologijo in nevropsihologijo
- Klinični psiholog določi datum pregleda in pacient prejme vabilo z datumom. Napotnico zadržimo v
ambulanti.

Naročanje oz. prenaročanje na kontrolni pregled v psihološki ambulanti
- Naročanje oz. prenaročanje poteka pisno.

Naročanje na 1. pregled/obravnavo v ambulanti za razvojno nevrofizioterapijo
- Naročanje z originalno napotnico (v celoti izpolnjeno) poteka osebno ( Pediatrična klinika, Bohoričeva
20, 1000 Ljubljana, trakt P1 - soba 20 ) ali po telefonu (št.: 01 522 4083)
- Predhodno mora otroka pregledati zdravnik KO za otroško, mladostniško in razvojno nevrologijo.

Naročanje oz. prenaročanje na vse naslednje obravnave v ambulanti za razvojno
nevrofizioterapijo
- Naročanje oz. prenaročanje poteka preko telefona (št.: 01 522 4083) od ponedeljka do petka od 8. in
9. uro ter 14. in 15. uro.

Naročanje na 1. pregled v ambulanto razvojno nevro - delovne terapije
- Naročanje na 1. pregled v ambulanti poteka preko telefona (št.: 01 522 9219) od ponedeljka do
petka med 7. in 9. uro ter 12. in 14. uro.

Naročanje oz. prenaročanje na kontrolni pregled v nevro - delovni terapiji
- Naročanje na kontrolni pregled in prenaročanje pacientov prav tako poteka preko telefona (št.: 01
522 9219) od ponedeljka do petka med 7. in 9. uro ter 12. in 14. uro.

10. Služba za otroško psihiatrijo
Naročanje na 1. pregled v ambulanti
- Originalno napotnico (v celoti izpolnjeno) pošljite na naslov: Pediatrična klinika, Bohoričeva 20, 1000
Ljubljana, Otroška psihiatrična ambulanta.
- Zdravnik določi datum pregleda in pacient prejme vabilo z datumom. Napotnico zadržimo v
ambulanti.
- Naročanje pa izvajamo tudi po telefonu (št.: 01 522 4043) vsak ponedeljek ali četrtek med 9. in 15.
uro

Naročanje oz. prenaročanje na kontrolni pregled v ambulanti
- Naročanje oz. prenaročanje poteka po dogovoru s pedopsihiatrom vsak ponedeljek ali četrtek med 9.
in 15. uro na št.: 01 522 9269
Napotnico lahko pošljete tudi po elektronski pošti na naslov otroska.psihiatrija@kclj.si, vendar vam na
podlagi tako poslane napotnice lahko samo rezerviramo datum pregleda. Za dokončno potrditev
datuma pregleda nam morate v skladu z 10. členom Pravilnika o najdaljših dopustnih čakalnih dobah v
5 dneh poslati originalno napotnico

11. Služba za UZ in Rtg diagnostiko
Naročanje na prvi in na kontrolni pregled na UZ preiskave:
- Originalno napotnico (v celoti izpolnjeno) pošljite na naslov: Pediatrična klinika , Služba za
radiologijo, Bohoričeva 20, 1000 Ljubljana,
- Glede na stopnjo nujnosti določimo datum pregleda in pacient prejme obvestilo z datumom.
Napotnico zadržimo v ambulanti.

Naročanje na prvi in na kontrolni pregled na RTG preiskave:
- Za rtg preiskave (skeletna diagnostika) ni čakalne dobe. Starši pokličejo na telefonsko št. 01 522
9264 in se dogovorijo o terminu slikanja.

- Za rtg slikanja pljuč ni potreben predhodni telefonski dogovor. Starši z otrokom in napotnico pridejo
na preiskavo v času od ponedeljka do petka, med 08.30 in 14.30.

Prenaročanje:
- Prenaročanje poteka v skladu z navodili na obvestilu preko telefona : 01 522 9264 od ponedeljka do
petka, med 09.00 in 14.00 uro.

* OPOMBA:
Ker nimamo dovolj osebja oziroma osebja, ki bi samo dvigovalo telefone, prosimo za
razumevanje, če vam pri prvem poskusu ne uspe in nas ne pokličete. Takrat imamo nujno
delo s pacienti oz. je telefon zaseden. V tem primeru pokličite na tel.št. 01 522 3700 vsak
dan od 7.00 do 19.00 ure (splošne informacije) in prosite, da vašo telefonsko številko
sporočijo na ustrezno delovišče in poklicali vas bomo nazaj.
Hvala za razumevanje.

