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Abdominalni kirurški pregled otroka - prvi  
Prvi razpoložljivi termin  

22.07.2019 12:30  
Dnevi do prvega termina  

13  
Povezava na eNaročanje  

Abrazija kože  
Okvirni termin  

Druga polovica avgusta 2019  
 

eNaročanje za to storitev ni možno  
Adrenalektomija  

Okvirni termin  
Februar 2020  

 
eNaročanje za to storitev ni možno  

Alergološki pregled otroka - prvi  
Okvirni termin  

Prva polovica oktobra 2019  
 

Povezava na eNaročanje  
Algološki pregled - prvi  

Okvirni termin  
Druga polovica novembra 2019  

 
Dodatna pojasnila:  

Termin, ki ste ga prejeli je informativni. Po opravljeni triaži napotne listine, boste pisno prejeli točen 
termin pregleda.  

Povezava na eNaročanje  
Ambulantna histeroskopija  

Okvirni termin  
Prva polovica novembra 2019  

 
eNaročanje za to storitev ni možno  

Angiografija (brez koronarne angiografije)  
Okvirni termin  

Prva polovica januarja 2020  
 

Povezava na eNaročanje  
Angiološki pregled - prvi  

Okvirni termin  
Prva polovica januarja 2020  

 
Dodatna pojasnila:  

Nahajamo se v Kliniki za interno medicino (desno od glavnega vhoda v stavbo). Za ustrezno določitev 
termina za HITRE in ZELO HITRE preglede se izvaja triaža. Točen termin in dodatna pojasnila dobite 

z obvestilom po pošti.  

Povezava na eNaročanje  
Antirefluksni poseg  

Okvirni termin  
Februar 2020  
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Dodatna pojasnila:  

TRIAŽA - termin se določa glede na zdravstveno stanje pacienta  

eNaročanje za to storitev ni možno  
Aortokoronarni obvodi z menjavo srčne zaklopke  

Okvirni termin  
Prva polovica januarja 2020  

 
eNaročanje za to storitev ni možno  

Artrodeza gležnja  
Okvirni termin  

Prva polovica januarja 2020  
 

eNaročanje za to storitev ni možno  
Artrodeza zapestja  

Okvirni termin  
Prva polovica januarja 2020  

 
eNaročanje za to storitev ni možno  

Artroskopija gležnja (diagnostična in terapevtska)  
Okvirni termin  

Prva polovica novembra 2019  
 

eNaročanje za to storitev ni možno  
Artroskopija kolena (diagnostična in terapevtska)  

Okvirni termin  
Druga polovica novembra 2019  

 
Dodatna pojasnila:  

04.07.2019 Čakalna doba na ortopediji za Artroskopijo kolena je : - redno - 210 dni - hitro - 50 dni - 
zelo hitro - 14 dni  

eNaročanje za to storitev ni možno  
Artroskopija kolka (diagnostična in terapevtska)  

Okvirni termin  
Prva polovica oktobra 2019  

 
eNaročanje za to storitev ni možno  

Artroskopija komolca (diagnostična in terapevtska)  
Okvirni termin  

Prva polovica oktobra 2019  
 

eNaročanje za to storitev ni možno  
Artroskopija rame (diagnostična in terapevtska)  

Okvirni termin  
Druga polovica novembra 2019  

 
eNaročanje za to storitev ni možno  

Biopsija kože in podkožnega tkiva  
Okvirni termin  

Prva polovica novembra 2019  
 

Dodatna pojasnila:  
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TRIAŽA - termin se določa glede na zdravstveno stanje pacienta  

Povezava na eNaročanje  
Biopsija plevre/pljuč  

Prvi razpoložljivi termin  
10.07.2019 08:30  

Dnevi do prvega termina  
1  

Dodatna pojasnila:  

Naročanje na preiskavo ni možno. Pred preiskavo mora pacient opraviti določene preiskave. Na 
preiskavo ga naroči zdravnik pulmolog na Oddelku za pljučne bolezni ob pregledu. TRIAŽA- termin se 

določa glede na zdravstevno stanje pacienta  

Povezava na eNaročanje  
Biopsija prostate  

Okvirni termin  
Prva polovica avgusta 2019  

 
Dodatna pojasnila:  

Paciente na biopsijo prostate in UZ lahko naroči le zdravnik specialist urolog po opravljenem 
predhodnem specialističnem pregledu.  

eNaročanje za to storitev ni možno  
Bolnišnična obravnava v psihiatriji  

Prvi razpoložljivi termin  
Prosti sprejem  

eNaročanje za to storitev ni možno  
Bronhoskopija (vključuje biopsijo ali odstranitev tujka)  

Prvi razpoložljivi termin  
10.07.2019 08:30  

Dnevi do prvega termina  
1  

Dodatna pojasnila:  

Naročanje na preiskavo ni možno. Pred preiskavo mora pacient opraviti določene preiskave. Na 
preiskavo ga naroči zdravnik pulmolog na Oddelku za pljučne bolezni ob pregledu.  

Povezava na eNaročanje  
Cikloergometrija  

Okvirni termin  
Druga polovica decembra 2019  

 
Dodatna pojasnila:  

Pacient se lahko na storitev naroči osebno ali telefonsko vsak delovnik med 12.00 in 14.00.  

Povezava na eNaročanje  
Cistektomija  

Okvirni termin  
Prva polovica avgusta 2019  

 
eNaročanje za to storitev ni možno  
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Cistolitotomija  
Okvirni termin  

Druga polovica decembra 2019  
 

eNaročanje za to storitev ni možno  
Cistoskopija  

Okvirni termin  
Druga polovica septembra 2019  

 
Dodatna pojasnila:  

Paciente na uretrocistoskopijo lahko naroči le zdravnik specialist urolog po opravljenem predhodnem 
specialističnem pregledu.  

eNaročanje za to storitev ni možno  
CT abdomna brez KS - drugo  

Okvirni termin  
Druga polovica avgusta 2019  

 
Povezava na eNaročanje  

CT artrografija - drugo brez KS  
Okvirni termin  

Prva polovica avgusta 2019  
 

Povezava na eNaročanje  
CT artrografija - drugo s KS  

Okvirni termin  
Prva polovica avgusta 2019  

 
Povezava na eNaročanje  

CT artrografija rame s KS  
Okvirni termin  

Prva polovica avgusta 2019  
 

Povezava na eNaročanje  
CT cervikalne hrbtenice  

Okvirni termin  
Prva polovica avgusta 2019  

 
Povezava na eNaročanje  

CT cervikalne hrbtenice s KS  
Okvirni termin  

Prva polovica avgusta 2019  
 

Povezava na eNaročanje  
CT glave brez KS  

Okvirni termin  
Prva polovica avgusta 2019  

 
Povezava na eNaročanje  

CT glave s KS  
Okvirni termin  

Prva polovica avgusta 2019  
 

Povezava na eNaročanje  
CT gležnja  
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Okvirni termin  
Prva polovica avgusta 2019  

 
Povezava na eNaročanje  

CT hrbtenice z intratekalno aplik. KS  
Okvirni termin  

Prva polovica avgusta 2019  
 

Povezava na eNaročanje  
CT kolena  

Okvirni termin  
Prva polovica avgusta 2019  

 
Povezava na eNaročanje  

CT kolkov  
Okvirni termin  

Prva polovica avgusta 2019  
 

Povezava na eNaročanje  
CT lumbo-sakralne hrbtenice  

Okvirni termin  
Prva polovica avgusta 2019  

 
Povezava na eNaročanje  

CT lumbo-sakralne hrbtenice s KS  
Okvirni termin  

Prva polovica avgusta 2019  
 

Povezava na eNaročanje  
CT medeničnih organov brez KS  

Okvirni termin  
Prva polovica avgusta 2019  

 
Povezava na eNaročanje  

CT medeničnih organov s KS  
Okvirni termin  

Prva polovica avgusta 2019  
 

Povezava na eNaročanje  
CT obnosnih votlin brez KS  

Okvirni termin  
Prva polovica avgusta 2019  

 
Povezava na eNaročanje  

CT obnosnih votlin s KS  
Okvirni termin  

Prva polovica avgusta 2019  
 

Povezava na eNaročanje  
CT obraznih kosti  

Okvirni termin  
Prva polovica avgusta 2019  

 
Povezava na eNaročanje  

CT orbit brez KS  
Okvirni termin  
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Prva polovica avgusta 2019  
 

Povezava na eNaročanje  
CT orbit s KS  

Okvirni termin  
Prva polovica avgusta 2019  

 
Povezava na eNaročanje  

CT prsnega koša - pljuč HRCT  
Okvirni termin  

Prva polovica avgusta 2019  
 

Povezava na eNaročanje  
CT prsnih organov brez KS  

Okvirni termin  
Prva polovica avgusta 2019  

 
Povezava na eNaročanje  

CT prsnih organov brez KS - ostalo  
Okvirni termin  

Prva polovica avgusta 2019  
 

Povezava na eNaročanje  
CT prsnih organov s KS  

Okvirni termin  
Prva polovica avgusta 2019  

 
Povezava na eNaročanje  

CT rame  
Okvirni termin  

Prva polovica avgusta 2019  
 

Povezava na eNaročanje  
CT SIS (sakroiliakalnega sklepa)  

Okvirni termin  
Prva polovica avgusta 2019  

 
Povezava na eNaročanje  

CT skeleta drugo - brez KS  
Okvirni termin  

Prva polovica avgusta 2019  
 

Povezava na eNaročanje  
CT skeleta drugo s KS  

Okvirni termin  
Prva polovica avgusta 2019  

 
Povezava na eNaročanje  

CT skeleta glave  
Okvirni termin  

Prva polovica avgusta 2019  
 

Povezava na eNaročanje  
CT skeleta glave s KS  

Okvirni termin  
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Prva polovica avgusta 2019  
 

Povezava na eNaročanje  
CT skeleta hrbtenice  

Okvirni termin  
Prva polovica avgusta 2019  

 
Povezava na eNaročanje  

CT skeleta medenice  
Okvirni termin  

Prva polovica avgusta 2019  
 

Povezava na eNaročanje  
CT skeleta medenice s KS  

Okvirni termin  
Prva polovica avgusta 2019  

 
Povezava na eNaročanje  

CT skeleta okončin  
Okvirni termin  

Prva polovica avgusta 2019  
 

Povezava na eNaročanje  
CT skeleta okončin s KS  

Okvirni termin  
Prva polovica avgusta 2019  

 
Povezava na eNaročanje  

CT skeleta sklepov (vsak večji sklep)  
Okvirni termin  

Prva polovica avgusta 2019  
 

Povezava na eNaročanje  
CT skeleta sklepov s KS  

Okvirni termin  
Prva polovica avgusta 2019  

 
Povezava na eNaročanje  

CT srednjega ušesa in temporalke  
Okvirni termin  

Prva polovica avgusta 2019  
 

Povezava na eNaročanje  
CT torakalne hrbtenice  

Okvirni termin  
Prva polovica avgusta 2019  

 
Povezava na eNaročanje  

CT torakalne hrbtenice s KS  
Okvirni termin  

Prva polovica avgusta 2019  
 

Povezava na eNaročanje  
CT trebušnih organov brez KS  

Okvirni termin  
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Prva polovica avgusta 2019  
 

Povezava na eNaročanje  
CT trebušnih organov s KS  

Okvirni termin  
Prva polovica avgusta 2019  

 
Povezava na eNaročanje  

CT urografija  
Okvirni termin  

Druga polovica avgusta 2019  
 

Povezava na eNaročanje  
CT urografija - KS  

Okvirni termin  
Druga polovica avgusta 2019  

 
Povezava na eNaročanje  

CT vratu brez KS  
Okvirni termin  

Prva polovica avgusta 2019  
 

Povezava na eNaročanje  
CT vratu s KS  

Okvirni termin  
Prva polovica avgusta 2019  

 
Povezava na eNaročanje  

CT zgornjega abdomna brez KS  
Okvirni termin  

Druga polovica avgusta 2019  
 

Povezava na eNaročanje  
CTA abdominalne aorte  

Okvirni termin  
Prva polovica avgusta 2019  

 
Povezava na eNaročanje  

CTA aorto- cervikalna  
Okvirni termin  

Prva polovica avgusta 2019  
 

Povezava na eNaročanje  
CTA koronarnih arterij  

Okvirni termin  
Prva polovica avgusta 2019  

 
Povezava na eNaročanje  

CTA ledvic  
Okvirni termin  

Prva polovica avgusta 2019  
 

Povezava na eNaročanje  
CTA možganskih arterij  

Okvirni termin  
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Prva polovica avgusta 2019  
 

Povezava na eNaročanje  
CTA pelvičnih a. in a. spodnjih okončin  

Okvirni termin  
Prva polovica avgusta 2019  

 
Povezava na eNaročanje  

CTA pelvičnih žil  
Okvirni termin  

Prva polovica avgusta 2019  
 

Povezava na eNaročanje  
CTA pljučnih arterij  

Okvirni termin  
Prva polovica avgusta 2019  

 
Povezava na eNaročanje  

CTA selektivne angiografije  
Okvirni termin  

Prva polovica avgusta 2019  
 

Povezava na eNaročanje  
CTA srca - prikaz kalcinacij  

Okvirni termin  
Prva polovica avgusta 2019  

 
Povezava na eNaročanje  

CTA srca - prikaz funkcije  
Okvirni termin  

Prva polovica avgusta 2019  
 

Povezava na eNaročanje  
CTA srca - prikaz morfoloških struktur  

Okvirni termin  
Prva polovica avgusta 2019  

 
Povezava na eNaročanje  

CTA torakalne aorte  
Okvirni termin  

Prva polovica avgusta 2019  
 

Povezava na eNaročanje  
CTA torakalne in abdominalne aorte  

Okvirni termin  
Prva polovica avgusta 2019  

 
Povezava na eNaročanje  

CTA venografija drugo  
Okvirni termin  

Prva polovica avgusta 2019  
 

Povezava na eNaročanje  
CTA venografija možganov  

Okvirni termin  
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Prva polovica avgusta 2019  
 

Povezava na eNaročanje  
CTA venografija vratu  

Okvirni termin  
Prva polovica avgusta 2019  

 
Povezava na eNaročanje  

CTA zgornjih okončin  
Okvirni termin  

Prva polovica avgusta 2019  
 

Povezava na eNaročanje  
Dermatološki pregled - prvi  

Prvi razpoložljivi termin  
06.01.2020 08:15  

Dnevi do prvega termina  
181  

Povezava na eNaročanje  
Dermatološki pregled otroka - prvi  

Prvi razpoložljivi termin  
05.12.2019 08:00  

Dnevi do prvega termina  
149  

Povezava na eNaročanje  
Dermatološki pregled v subspecialistični ambulanti za psoriazo - prvi  

Okvirni termin  
Prva polovica januarja 2020  

 
Povezava na eNaročanje  

Diabetološki pregled - prvi  
Okvirni termin  
Marec 2020  

 
Dodatna pojasnila:  

Nahajamo se na Kliniki za interno medicino. Za prvi pregled potrebujemo napotnico ter sveže 
laboratorijske izvide vključno s HbA1c in retenti. Napotnice nosečnic se triažirajo, zaradi potrebne 

prednostne medicinske obravnave. Točen termin in dodatna pojasnila dobite z obvestilom po pošti.  

Povezava na eNaročanje  
Dinamična scintigrafija jeter in žolčnih vodov (holescintigrafija)  

Okvirni termin  
Druga polovica julija 2019  

 
Dodatna pojasnila:  

Izvajamo triažo napotnic. O terminu boste obveščeni po pošti, najkasneje v roku 7 dni. Datum 
preiskave je odvisen od dobave materijala, ki je potreben za izvedbo preiskave.  

eNaročanje za to storitev ni možno  
Dinamična scintigrafija ledvic  

Prvi razpoložljivi termin  
12.07.2019 08:00  

Dnevi do prvega termina  
3  
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Dodatna pojasnila:  

Izvajamo triažo napotnic. O terminu boste obveščeni po pošti, najkasneje v roku 7 dni.  

eNaročanje za to storitev ni možno  
Druga RTG slikanja skeleta  

Okvirni termin  
Druga polovica avgusta 2019  

 
Povezava na eNaročanje  

Druge ekscizije kože in podkožnega tkiva (vklj.sinusi, razjede, odstranitev nohtov)  
Okvirni termin  

Prva polovica julija 2019  
 

eNaročanje za to storitev ni možno  
Druge nuklearno-medicinske aktivnosti  

Okvirni termin  
Druga polovica julija 2019  

 
Dodatna pojasnila:  

Izvajamo triažo napotnic. O terminu boste obveščeni po pošti, najkasneje v roku 7 dni. Datum 
preiskave je odvisen od dobave materijala, ki je potreben za izvedbo preiskave.  

eNaročanje za to storitev ni možno  
Druge operacije na penisu (cirkumcizija, dekurvacija, ….)  

Okvirni termin  
Prva polovica avgusta 2019  

 
eNaročanje za to storitev ni možno  

Druge operacije nosu v lokalni anesteziji  
Okvirni termin  

Druga polovica septembra 2019  
 

eNaročanje za to storitev ni možno  
Druge operacije roke  

Okvirni termin  
Prva polovica septembra 2019  

 
eNaročanje za to storitev ni možno  

Druge operacije sečnice (prirojene anomalije: hipospadija, epispadija; stenoza, prolaps,…)  
Okvirni termin  
Februar 2020  

 
eNaročanje za to storitev ni možno  

Druge operacije testisa in/ali semenskega povesma  
Okvirni termin  

Julij 2020  
 

eNaročanje za to storitev ni možno  
Druge operacije urinarnega sistema  

Okvirni termin  
Druga polovica oktobra 2019  

 
eNaročanje za to storitev ni možno  

Druge plastične operacije  
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Okvirni termin  
Druga polovica avgusta 2019  

 
eNaročanje za to storitev ni možno  

Druge plastične operacije dojk (korekcija, redukcija, tetovaža,…)  
Okvirni termin  

Prva polovica oktobra 2019  
 

eNaročanje za to storitev ni možno  
Druge torakalne operacije  

Okvirni termin  
Julij 2020  

 
Dodatna pojasnila:  

TRIAŽA - termin se določa glede na zdravstveno stanje pacienta  

eNaročanje za to storitev ni možno  
Druge travmatološke operacije  

Okvirni termin  
Prva polovica julija 2019  

 
eNaročanje za to storitev ni možno  

Druge urodinamske preiskave  
Okvirni termin  

Prva polovica septembra 2019  
 

Dodatna pojasnila:  

Paciente na urodinamsko preiskavo lahko naroči le zdravnik specialist urolog po predhodno 
opravljenem specialističnem pregledu.  

eNaročanje za to storitev ni možno  
Drugi oralni operativni posegi  

Okvirni termin  
Druga polovica avgusta 2019  

 
Dodatna pojasnila:  

Termin se določi glede na zdravstveno stanje pacienta  

eNaročanje za to storitev ni možno  
Drugi poseg na požiralniku  

Okvirni termin  
Februar 2020  

 
Dodatna pojasnila:  

TRIAŽA - termin se določa glede na zdravstveno stanje pacienta  

eNaročanje za to storitev ni možno  
Drugi posegi na bobniču in srednjem ušesu  

Okvirni termin  
Marec 2020  
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eNaročanje za to storitev ni možno  
Drugi posegi v porodništvu (izključeni amniocenteza in biopsija horionskih resic)  

Okvirni termin  
Prva polovica julija 2019  

 
Dodatna pojasnila:  

Pregled oz. poseg v ambulanti ni vezan na stopnjo nujnosti 2 ali 3 , temveč na teden nosečnosti v 
katerem se določene preiskave opravljajo...  

eNaročanje za to storitev ni možno  
Ekscizija limfoedematoznega tkiva  

Okvirni termin  
Prva polovica septembra 2019  

 
eNaročanje za to storitev ni možno  

Ekstirpacija podkožnih tumorjev (lipom, hemangiom,…)  
Okvirni termin  

Prva polovica septembra 2019  
 

eNaročanje za to storitev ni možno  
Ekstrakcija zoba  

Okvirni termin  
Prva polovica avgusta 2019  

 
Dodatna pojasnila:  

Termin se določi glede na zdravstveno stanje pacienta  

eNaročanje za to storitev ni možno  
Elektroencefalografija EEG  

Okvirni termin  
Prva polovica novembra 2019  

 
Povezava na eNaročanje  

Endokrinološki pregled (razen tireologije in diabetologije) - prvi  
Okvirni termin  

April 2020  
 

Dodatna pojasnila:  

Za ustrezno določitev termina za HITREin ZELO HITRE preglede potrebujemo IZVIDE na podlagi 
katerih se bo izvedla triaža. Točen termin in dodatna pojasnila dobite z obvestilom po pošti. V naši 

ambulanti se obravnavajo bolniki starejši od 18 let.  

Povezava na eNaročanje  
Endokrinološki pregled otroka - prvi  

Okvirni termin  
Druga polovica novembra 2019  

 
Povezava na eNaročanje  

Endoproteza kolena  
Okvirni termin  
Februar 2020  
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eNaročanje za to storitev ni možno  
Endoproteza kolka delna (PEP)/totalna (TEP)  

Okvirni termin  
Prva polovica januarja 2020  

 
eNaročanje za to storitev ni možno  

Endoproteza komolca  
Okvirni termin  

Prva polovica januarja 2020  
 

eNaročanje za to storitev ni možno  
Endoproteza rame delna (PEP)/totalna (TEP)  

Okvirni termin  
Prva polovica januarja 2020  

 
eNaročanje za to storitev ni možno  

Endoskopske operacije obnosnih votlin v splošni anesteziji  
Okvirni termin  

Druga polovica avgusta 2019  
 

eNaročanje za to storitev ni možno  
Ezofagogastroduodenoskopija (EGDS)  

Okvirni termin  
Druga polovica novembra 2019  

 
Povezava na eNaročanje  

Flebološki pregled - prvi  
Prvi razpoložljivi termin  

25.09.2019 08:20  
Dnevi do prvega termina  

78  
Povezava na eNaročanje  

Frenulotomija, frenulektomija, plikotomija  
Okvirni termin  

Prva polovica oktobra 2019  
 

eNaročanje za to storitev ni možno  
Funkcionalne estetske operacije nosu v splošni anesteziji  

Okvirni termin  
Prva polovica decembra 2019  

 
eNaročanje za to storitev ni možno  

Funkcionalni posegi v nosu v lokalni anesteziji  
Okvirni termin  

Druga polovica septembra 2019  
 

eNaročanje za to storitev ni možno  
Gastroenterološki pregled - prvi  

Okvirni termin  
Prva polovica oktobra 2019  

 
Povezava na eNaročanje  

Gastroenterološki pregled otroka - prvi  
Okvirni termin  

Druga polovica julija 2019  
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Povezava na eNaročanje  
Ginekološki pregled (razen pregled nosečnic) na sekundarni ravni - prvi  

Okvirni termin  
Prva polovica avgusta 2019  

 
Dodatna pojasnila:  

Neodvisno od stopnje nujnosti (hitro,redno), so vse pacientke pregledane v najkasneje 3 mesecih  

Povezava na eNaročanje  
Ginekološki pregled zaradi patološke nosečnosti- prvi  

Okvirni termin  
Prva polovica julija 2019  

 
Dodatna pojasnila:  

Dejanska čakalna doba je odvisna od tednov nosečnosti in ne od navedene čakalne dobe, ali stopnje 
nujnosti...razen nujno se pride takoj.. O terminu vas bomo obvestili po pošti, telefonu (št.naj bo na 

nap), elektronski naslov ...odvisno od čakalnih dni  

Povezava na eNaročanje  
Hematološki in onkološki pregled otroka - prvi  

Okvirni termin  
Prva polovica avgusta 2019  

 
Povezava na eNaročanje  

Hematološki pregled - prvi  
Okvirni termin  

Maj 2020  
 

Dodatna pojasnila:  

Nahajamo se v Kliniki za interno medicino (desno od glavnega vhoda v stavbo). Za ustrezno določitev 
termina za HITRE in ZELO HITRE preglede potrebujemo IZVIDE na podlagi katerih se bo izvedla 

triaža. Točen termin in dodatna pojasnila dobite z obvestilom po pošti.  

Povezava na eNaročanje  
Holter srca  

Okvirni termin  
Prva polovica januarja 2020  

 
Dodatna pojasnila:  

Pacient se lahko na storitev naroči osebno ali telefonsko vsak delovnik med 12.00 in 14.00.  

Povezava na eNaročanje  
Infektološki pregled - prvi  

Okvirni termin  
Druga polovica avgusta 2019  

 
Povezava na eNaročanje  

Jejunoileografija  
Okvirni termin  

Druga polovica avgusta 2019  
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Povezava na eNaročanje  
Kardiološki pregled - prvi  

Okvirni termin  
Februar 2020  

 
Dodatna pojasnila:  

Nahajamo se v Kliniki za interno medicino (desno od glavnega vhoda v stavbo). Za ustrezno določitev 
termina za HITRE in ZELO HITRE preglede se izvaja triaža. Točen termin in dodatna pojasnila dobite 

z obvestilom po pošti.  

Povezava na eNaročanje  
Kardiološki pregled otroka - prvi  

Okvirni termin  
Druga polovica septembra 2019  

 
Povezava na eNaročanje  

Kardiološki pregled zaradi srčnega spodbujevalnika - prvi  
Okvirni termin  

Druga polovica julija 2019  
 

Povezava na eNaročanje  
Kateterizacija Evstahijeve tube (ušesne troblje)  

Okvirni termin  
Prva polovica oktobra 2019  

 
eNaročanje za to storitev ni možno  

Kemoterapija (i.v., p.o., s.c. in i.m.)  
Okvirni termin  

Prva polovica julija 2019  
 

Dodatna pojasnila:  

Naročanje na kemoterapijo ni možno. Pred predvideno kemoterapijo mora pacient opraviti določene 
preiskave. Na kemoterapijo ga lahko naroči zdravnik pulmolog na Oddelku za pljučne bolezni.  

eNaročanje za to storitev ni možno  
Kirurška odstranitev neizraslega zoba  

Okvirni termin  
Prva polovica januarja 2020  

 
Dodatna pojasnila:  

Termin se določi glede na zdravstveno stanje pacienta  

eNaročanje za to storitev ni možno  
Kirurški splošni pregled - prvi  

Prvi razpoložljivi termin  
Prosti sprejem  

Dodatna pojasnila:  

URGENTNI CENTER PROST SPREJEM - TRIAŽA - TERMIN SE DOLOČA GLEDE NA 
ZDRAVSTVENO STANJE PACIENTA. AMBULANTA ZA SPLOŠNO IN ABDOMINALNO KIRURGIJO  

Povezava na eNaročanje  
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Kolonoskopija (razen v okviru SVITa)  
Okvirni termin  
Januar 2020  

 
Povezava na eNaročanje  

Kolposkopija, vaginoskopija  
Okvirni termin  

Prva polovica oktobra 2019  
 

Dodatna pojasnila:  

Naročamo po smernicah za kolposkopsko ambulanto(glede na izvide, ki morajo biti napisani na 
napotnici!!!) .Termin pregleda ni odvisen od stopnje nujnosti, ampak od napisanih izvidov na napotnici. 

Od 4 tedne do 3 mesece  

eNaročanje za to storitev ni možno  
Korekcija otapostaze  

Okvirni termin  
Prva polovica septembra 2019  

 
eNaročanje za to storitev ni možno  

Kostno usidran slušni pripomoček – BAHA v lokalni anesteziji  
Okvirni termin  

December 2020  
 

eNaročanje za to storitev ni možno  
Laparoskopska sterilizacija  

Okvirni termin  
Prva polovica oktobra 2019  

 
eNaročanje za to storitev ni možno  

Lažji posegi v otorinolaringologiji (ORL) in maksilofacialni kirurgiji v lokalni anesteziji  
Okvirni termin  

Druga polovica avgusta 2019  
 

Dodatna pojasnila:  

Termin se določi glede na zdravstveno stanje pacienta  

eNaročanje za to storitev ni možno  
Lažji posegi v otorinolaringologiji (ORL) in maksilofacialni kirurgiji v splošni anesteziji  

Okvirni termin  
Druga polovica avgusta 2019  

 
eNaročanje za to storitev ni možno  

Lipektomija  
Okvirni termin  

Maj 2020  
 

eNaročanje za to storitev ni možno  
Liposukcija  

Okvirni termin  
Prva polovica septembra 2019  

 
eNaročanje za to storitev ni možno  

Lobektomija pljuč  
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Okvirni termin  
Prva polovica avgusta 2019  

 
Dodatna pojasnila:  

Pred posegom mora pacient opraviti določene preiskave. Na poseg ga naroči zdravnik pulmolog na 
Oddelku za pljučne bolezni ob pregledu. TRIAŽA - termin se določa glede na zdravstveno stanje 

pacienta  

eNaročanje za to storitev ni možno  
Mali posegi malignih sprememb v otorinolaringologiji (ORL) in maksilofacialni kirurgiji v lokalni 
anesteziji  

Okvirni termin  
Prva polovica avgusta 2019  

 
eNaročanje za to storitev ni možno  

Mastektomija  
Okvirni termin  

Prva polovica septembra 2019  
 

eNaročanje za to storitev ni možno  
Meritve palčevih pritiskov (palčeva pletizmografija)  

Okvirni termin  
Prva polovica novembra 2019  

 
Dodatna pojasnila:  

Pacient se lahko na storitev naroči osebno ali telefonsko vsak delovnik med 12.00 in 14.00.  

Povezava na eNaročanje  
Merjenje kostne gostote  

Okvirni termin  
Februar 2020  

 
Dodatna pojasnila:  

č  

Povezava na eNaročanje  
Mikrokirurška rekonstrukcija s prostim prenosom tkiv  

Okvirni termin  
Prva polovica septembra 2019  

 
eNaročanje za to storitev ni možno  

Miringoplastika  
Okvirni termin  

Druga polovica avgusta 2019  
 

eNaročanje za to storitev ni možno  
MIST (minimalno invazivna terapija sinusov) v lokalni anesteziji  

Okvirni termin  
Prva polovica septembra 2019  

 
eNaročanje za to storitev ni možno  

Monitoriranje in beleženje krvnega tlaka (vključno s t.i. Holter RR)  
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Okvirni termin  
Prva polovica decembra 2019  

 
Dodatna pojasnila:  

Pacient se lahko na storitev naroči osebno ali telefonsko vsak delovnik med 12.00 in 14.00.  

Povezava na eNaročanje  
MR abdomna- drugo  

Okvirni termin  
Druga polovica oktobra 2019  

 
Povezava na eNaročanje  

MR abdomna s KS - drugo  
Okvirni termin  

Druga polovica oktobra 2019  
 

Povezava na eNaročanje  
MR cervikalne hrbtenice  

Okvirni termin  
Druga polovica avgusta 2019  

 
Povezava na eNaročanje  

MR cervikalne hrbtenice s KS  
Okvirni termin  

Druga polovica avgusta 2019  
 

Povezava na eNaročanje  
MR difuzijsko perfuzijsko slikanje  

Okvirni termin  
Prva polovica avgusta 2019  

 
Povezava na eNaročanje  

MR dojke  
Okvirni termin  

Prva polovica avgusta 2019  
 

Dodatna pojasnila:  

Termin preiskave je odvisen od menstrualnega ciklusa.  

Povezava na eNaročanje  
MR dojke s KS  

Okvirni termin  
Prva polovica avgusta 2019  

 
Dodatna pojasnila:  

Termin preiskave je odvisen od menstrualnega ciklusa.  

Povezava na eNaročanje  
MR druga specialna slikanja  

Okvirni termin  
Druga polovica avgusta 2019  
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Povezava na eNaročanje  
MR funkcionalna preiskava  

Okvirni termin  
Druga polovica avgusta 2019  

 
Povezava na eNaročanje  

MR glave brez kontrasta  
Okvirni termin  

Druga polovica avgusta 2019  
 

Povezava na eNaročanje  
MR glave s KS  

Okvirni termin  
Druga polovica avgusta 2019  

 
Povezava na eNaročanje  

MR gležnja  
Okvirni termin  

Druga polovica avgusta 2019  
 

Povezava na eNaročanje  
MR gležnja s KS  

Okvirni termin  
Druga polovica avgusta 2019  

 
Povezava na eNaročanje  

MR jeter  
Okvirni termin  

Druga polovica oktobra 2019  
 

Povezava na eNaročanje  
MR jeter s kontrastom  

Okvirni termin  
Druga polovica oktobra 2019  

 
Povezava na eNaročanje  

MR kolena  
Okvirni termin  

Druga polovica avgusta 2019  
 

Povezava na eNaročanje  
MR kolena s KS  

Okvirni termin  
Druga polovica avgusta 2019  

 
Povezava na eNaročanje  

MR kolka  
Okvirni termin  

Druga polovica avgusta 2019  
 

Povezava na eNaročanje  
MR kolka s KS  

Okvirni termin  
Druga polovica avgusta 2019  

 
Povezava na eNaročanje  
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MR komolca  
Okvirni termin  

Druga polovica avgusta 2019  
 

Povezava na eNaročanje  
MR komolca s KS  

Okvirni termin  
Druga polovica avgusta 2019  

 
Povezava na eNaročanje  

MR koronarnih arterij s KS  
Okvirni termin  

Druga polovica avgusta 2019  
 

Povezava na eNaročanje  
MR lumbosakralne hrbtenice  

Okvirni termin  
Druga polovica avgusta 2019  

 
Povezava na eNaročanje  

MR lumbosakralne hrbtenice s KS  
Okvirni termin  

Druga polovica avgusta 2019  
 

Povezava na eNaročanje  
MR male medenice  

Okvirni termin  
Druga polovica oktobra 2019  

 
Povezava na eNaročanje  

MR medenice  
Okvirni termin  

Druga polovica oktobra 2019  
 

Povezava na eNaročanje  
MR medenice s KS  

Okvirni termin  
Druga polovica oktobra 2019  

 
Povezava na eNaročanje  

MR multipla skleroza brez KS  
Okvirni termin  

Druga polovica avgusta 2019  
 

Povezava na eNaročanje  
MR multipla skleroza s KS  

Okvirni termin  
Druga polovica avgusta 2019  

 
Povezava na eNaročanje  

MR multipla skleroza s KS s 3D  
Okvirni termin  

Druga polovica avgusta 2019  
 

Povezava na eNaročanje  
MR obraza in drugo brez KS  
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Okvirni termin  
Druga polovica avgusta 2019  

 
Dodatna pojasnila:  

Prosimo, da za izvedbo potrebne preiskave obvezno vnesete telefonsko številko,  

Povezava na eNaročanje  
MR protokol epilepsija brez KS  

Okvirni termin  
Druga polovica avgusta 2019  

 
Povezava na eNaročanje  

MR prsnega koša  
Okvirni termin  

Prva polovica septembra 2019  
 

Povezava na eNaročanje  
MR prsnega koša s KS  

Okvirni termin  
Druga polovica avgusta 2019  

 
Povezava na eNaročanje  

MR rame  
Okvirni termin  

Druga polovica avgusta 2019  
 

Povezava na eNaročanje  
MR rame s KS  

Okvirni termin  
Druga polovica avgusta 2019  

 
Povezava na eNaročanje  

MR roke  
Okvirni termin  

Druga polovica avgusta 2019  
 

Povezava na eNaročanje  
MR roke s KS  

Okvirni termin  
Druga polovica avgusta 2019  

 
Povezava na eNaročanje  

MR SIS (sakroliakalnega sklepa) brez KS  
Okvirni termin  

Druga polovica avgusta 2019  
 

Povezava na eNaročanje  
MR SIS (sakroliakalnega sklepa) s KS  

Okvirni termin  
Druga polovica avgusta 2019  

 
Povezava na eNaročanje  

MR skeleta artrografija - vsak sklep  
Okvirni termin  
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Druga polovica avgusta 2019  
 

Povezava na eNaročanje  
MR skeleta brez KS - drugo  

Okvirni termin  
Druga polovica avgusta 2019  

 
Povezava na eNaročanje  

MR skeleta s KS - drugo  
Okvirni termin  

Druga polovica avgusta 2019  
 

Povezava na eNaročanje  
MR srca - prikaz funkcije brez KS  

Okvirni termin  
Druga polovica avgusta 2019  

 
Povezava na eNaročanje  

MR srca - prikaz funkcije s KS  
Okvirni termin  

Druga polovica avgusta 2019  
 

Povezava na eNaročanje  
MR srca - prikaz morfoloških struktur brez KS  

Okvirni termin  
Druga polovica avgusta 2019  

 
Povezava na eNaročanje  

MR srca - prikaz morfoloških struktur s KS  
Okvirni termin  

Druga polovica avgusta 2019  
 

Povezava na eNaročanje  
MR stopala  

Okvirni termin  
Druga polovica avgusta 2019  

 
Povezava na eNaročanje  

MR stopala s KS  
Okvirni termin  

Druga polovica avgusta 2019  
 

Povezava na eNaročanje  
MR torakalne hrbtenice  

Okvirni termin  
Druga polovica avgusta 2019  

 
Povezava na eNaročanje  

MR torakalne hrbtenice s KS  
Okvirni termin  

Druga polovica avgusta 2019  
 

Povezava na eNaročanje  
MR trebušnih organov  

Okvirni termin  
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Druga polovica oktobra 2019  
 

Povezava na eNaročanje  
MR trebušnih organov s KS  

Okvirni termin  
Druga polovica oktobra 2019  

 
Povezava na eNaročanje  

MR vratu brez KS  
Okvirni termin  

Druga polovica avgusta 2019  
 

Povezava na eNaročanje  
MR vratu s KS  

Okvirni termin  
Druga polovica avgusta 2019  

 
Povezava na eNaročanje  

MR z anestezijo  
Okvirni termin  

Prva polovica septembra 2019  
 

Povezava na eNaročanje  
MR zapestja  

Okvirni termin  
Druga polovica avgusta 2019  

 
Povezava na eNaročanje  

MR zapestja s KS  
Okvirni termin  

Druga polovica avgusta 2019  
 

Povezava na eNaročanje  
MR zgornjega abdomna  

Okvirni termin  
Druga polovica oktobra 2019  

 
Povezava na eNaročanje  

MR zgornjega abdomna s KS  
Okvirni termin  

Druga polovica oktobra 2019  
 

Povezava na eNaročanje  
MRA drugih področij s KS  

Okvirni termin  
Prva polovica septembra 2019  

 
Povezava na eNaročanje  

MRA abdominalne aorte KS  
Okvirni termin  

Druga polovica avgusta 2019  
 

Povezava na eNaročanje  
MRA aorto- cervikalna TOF  

Okvirni termin  
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Druga polovica avgusta 2019  
 

Povezava na eNaročanje  
MRA aorto- cervikalna KS  

Okvirni termin  
Druga polovica avgusta 2019  

 
Povezava na eNaročanje  

MRA ekstremiteti ( vsaka okončina posebej ) TOF  
Okvirni termin  

Prva polovica septembra 2019  
 

Povezava na eNaročanje  
MRA hrbtenice s KS  

Okvirni termin  
Prva polovica septembra 2019  

 
Povezava na eNaročanje  

MRA medenice s KS  
Okvirni termin  

Prva polovica septembra 2019  
 

Povezava na eNaročanje  
MRA možganskega žilja - arterije KS  

Okvirni termin  
Druga polovica avgusta 2019  

 
Povezava na eNaročanje  

MRA možganskega žilja - arterije TOF  
Okvirni termin  

Druga polovica avgusta 2019  
 

Povezava na eNaročanje  
MRA možganskega žilja - vene KS  

Okvirni termin  
Druga polovica avgusta 2019  

 
Povezava na eNaročanje  

MRA možganskega žilja - vene TOF  
Okvirni termin  

Druga polovica avgusta 2019  
 

Povezava na eNaročanje  
MRA pelvičnih a. In arterij spodnjih udov  

Okvirni termin  
Prva polovica septembra 2019  

 
Povezava na eNaročanje  

MRA pelvično žilje KS  
Okvirni termin  

Prva polovica septembra 2019  
 

Povezava na eNaročanje  
MRA pelvično žilje TOF  

Okvirni termin  
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Prva polovica septembra 2019  
 

Povezava na eNaročanje  
MRA pljučnih arterij KS  

Okvirni termin  
Prva polovica septembra 2019  

 
Povezava na eNaročanje  

MRA pljučnih ven s KS  
Okvirni termin  

Druga polovica avgusta 2019  
 

Povezava na eNaročanje  
MRA renalno žilje KS  

Okvirni termin  
Prva polovica septembra 2019  

 
Povezava na eNaročanje  

MRA renalno žilje TOF  
Okvirni termin  

Prva polovica septembra 2019  
 

Povezava na eNaročanje  
MRA TOF - drugo  

Okvirni termin  
Prva polovica septembra 2019  

 
Povezava na eNaročanje  

MRA torakalne aorte KS  
Okvirni termin  

Druga polovica avgusta 2019  
 

Povezava na eNaročanje  
MRA torakalne aorte TOF  

Okvirni termin  
Druga polovica avgusta 2019  

 
Povezava na eNaročanje  

MRA trebuha s KS  
Okvirni termin  

Prva polovica novembra 2019  
 

Povezava na eNaročanje  
MRA zgornje okončine s KS  

Okvirni termin  
Druga polovica avgusta 2019  

 
Povezava na eNaročanje  

MRCP (pregled žolčnega sistema)  
Okvirni termin  

Druga polovica oktobra 2019  
 

Povezava na eNaročanje  
Nefrektomija  

Okvirni termin  
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Prva polovica septembra 2019  
 

eNaročanje za to storitev ni možno  
Nefrolitotomija  

Okvirni termin  
Januar 2020  

 
eNaročanje za to storitev ni možno  

Nefrološki pregled - prvi  
Okvirni termin  
Januar 2021  

 
Dodatna pojasnila:  

Nahajamo se v Kliniki za interno medicino (desno od glavnega vhoda v stavbo). Za ustrezno določitev 
termina za HITRE in ZELO HITRE preglede potrebujemo naslednje IZVIDE: KKS, ELEKTROLITE, 
RETENTE, KOMPLETNI URIN, priporočeno UZ LEDVIC , na podlagi katerih se bo izvedla triaža. 

Točen termin in dodatna pojasnila dobite z obvestilom po pošti.  

Povezava na eNaročanje  
Nefrološki pregled otroka - prvi  

Okvirni termin  
Druga polovica julija 2019  

 
Povezava na eNaročanje  

Nekrektomija in oskrba opeklin do 20 % - s kožnimi transplantati  
Okvirni termin  

Prva polovica julija 2019  
 

eNaročanje za to storitev ni možno  
Nekrektomija in oskrba opeklin nad 20% - s kožnimi transplantati  

Okvirni termin  
Prva polovica septembra 2019  

 
eNaročanje za to storitev ni možno  

Nevrološki pregled - prvi  
Okvirni termin  

Maj 2020  
 

Povezava na eNaročanje  
Nevrološki pregled otroka - prvi  

Okvirni termin  
Druga polovica avgusta 2019  

 
Povezava na eNaročanje  

Nevromišična elektrodiagnostika (tudi elektromiografija EMG)  
Okvirni termin  

April 2020  
 

Povezava na eNaročanje  
Odstranitev bezgavk  

Okvirni termin  
Prva polovica septembra 2019  

 
eNaročanje za to storitev ni možno  

Odstranitev bradavic  
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Okvirni termin  
Prva polovica septembra 2019  

 
eNaročanje za to storitev ni možno  

Odstranitev ciste v oralni kirurgiji  
Okvirni termin  

Prva polovica januarja 2020  
 

Dodatna pojasnila:  

Termin se določi glede na zdravstveno stanje pacienta  

eNaročanje za to storitev ni možno  
Odstranitev lezije na dojki  

Okvirni termin  
Prva polovica septembra 2019  

 
Dodatna pojasnila:  

TRIAŽA - termin se določa glede na zdravstveno stanje pacienta  

eNaročanje za to storitev ni možno  
Odstranitev osteosintetskega materiala (OSM ex)  

Okvirni termin  
Prva polovica januarja 2020  

 
Dodatna pojasnila:  

Termin se določi glede na zdravstveno stanje pacienta  

eNaročanje za to storitev ni možno  
Odvzem materiala za aspiracijsko biopsijo s tanko iglo (ABTI)  

Prvi razpoložljivi termin  
Prosti sprejem  

Dodatna pojasnila:  

Vsak delovni TOREK in ČETRTEK od 8.30 do 10.00.  

Povezava na eNaročanje  
Operacija discus hernie  

Okvirni termin  
Druga polovica julija 2019  

 
eNaročanje za to storitev ni možno  

Operacija Dupuytrenove kontrakture (CD, fibromatoza dlančne fascije)  
Okvirni termin  

Druga polovica septembra 2019  
 

eNaročanje za to storitev ni možno  
Operacija hidrokele / spermatokele / varikokele  

Okvirni termin  
Druga polovica novembra 2019  

 
eNaročanje za to storitev ni možno  

Operacija hrbtenice - dekompresija  
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Okvirni termin  
Prva polovica avgusta 2019  

 
eNaročanje za to storitev ni možno  

Operacija karpalnega kanala  
Okvirni termin  

Prva polovica septembra 2019  
 

eNaročanje za to storitev ni možno  
Operacija kile  

Okvirni termin  
Prva polovica septembra 2019  

 
Dodatna pojasnila:  

TRIAŽA- termin se določa glede na zdravstveno stanje pacienta  

eNaročanje za to storitev ni možno  
Operacija krčnih žil  

Okvirni termin  
Maj 2022  

 
eNaročanje za to storitev ni možno  

Operacija nosnega pretina  
Okvirni termin  

Druga polovica novembra 2019  
 

eNaročanje za to storitev ni možno  
Operacija nožnega palca (hallux)  

Okvirni termin  
December 2020  

 
eNaročanje za to storitev ni možno  

Operacija sečevoda (vezikouretralni refluks, hidronefroza, …)  
Okvirni termin  

Druga polovica septembra 2019  
 

eNaročanje za to storitev ni možno  
Operacija sive mrene (katarakte)  

Okvirni termin  
Prva polovica septembra 2019  

 
Dodatna pojasnila:  

Čakalna doba velja od datuma predpriprav na našem oddelku.  

eNaročanje za to storitev ni možno  
Operacija torakalne anevrizme  

Okvirni termin  
Druga polovica julija 2019  

 
eNaročanje za to storitev ni možno  

Operacija žolčnih kamnov  
Okvirni termin  

Druga polovica septembra 2019  
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Dodatna pojasnila:  

Po prvem pregledu pri abdominalnem kirurgu.  

eNaročanje za to storitev ni možno  
Operacije malignih tumorjev v otorinolaringologiji (ORL) in maksilofacialni kirurgiji v splošni anesteziji  

Okvirni termin  
Druga polovica julija 2019  

 
eNaročanje za to storitev ni možno  

Operacije na ščitnici in obščitnici  
Okvirni termin  

Prva polovica decembra 2019  
 

Dodatna pojasnila:  

TRIAŽA - termin se določa glede na zdravstveno stanje pacienta  

eNaročanje za to storitev ni možno  
Operacije perifernih živcev  

Okvirni termin  
Prva polovica septembra 2019  

 
eNaročanje za to storitev ni možno  

Ortopedska operacija rame  
Okvirni termin  

Druga polovica avgusta 2019  
 

eNaročanje za to storitev ni možno  
Ortopedski pregled - prvi  

Okvirni termin  
April 2020  

 
Dodatna pojasnila:  

Naročanje po telefonu vsak delovni dan med 7.30 in 9.30 ali preko portala E-zdravje: 
https://zvem.ezdrav.si Napotnico lahko oddate tudi osebno v Ortopedski ambulanti vsak delovni dan v 

ordinacijskem času.  

Povezava na eNaročanje  
Ortopedski pregled otroka - prvi  

Okvirni termin  
Marec 2020  

 
Dodatna pojasnila:  

Naročanje po telefonu vsak delovni dan med 7.30 in 9.30 ali preko portala E-zdravje: 
https://zvem.ezdrav.si Napotnico lahko oddate tudi osebno v Ortopedski ambulanti vsak delovni dan v 

ordinacijskem času.  

Povezava na eNaročanje  
Oskrba mehkih tkiv po poškodbah  

Okvirni termin  
Druga polovica avgusta 2019  
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eNaročanje za to storitev ni možno  
Osteosinteza stopala (skočnica, petnica, stopalnica)  

Okvirni termin  
Januar 2021  

 
eNaročanje za to storitev ni možno  

Osteosinteza torakolumbalne hrbtenice s "kletko - cage"  
Okvirni termin  

Prva polovica oktobra 2019  
 

eNaročanje za to storitev ni možno  
Pansinusne operacije v splošni anesteziji  

Okvirni termin  
Prva polovica oktobra 2019  

 
eNaročanje za to storitev ni možno  

Perfuzijska scintigrafija miokarda v mirovanju za oceno viabilnosti miokarda  
Prvi razpoložljivi termin  

23.12.2019 08:00  
Dnevi do prvega termina  

167  
Dodatna pojasnila:  

Izvajamo triažo napotnic. O terminu boste obveščeni po pošti, najkasneje v roku 7 dni.  

eNaročanje za to storitev ni možno  
Perfuzijska scintigrafija miokarda z obremenitvijo  

Prvi razpoložljivi termin  
13.12.2019 08:00  

Dnevi do prvega termina  
157  

Dodatna pojasnila:  

Izvajamo triažo napotnic. O terminu boste obveščeni po pošti, najkasneje v roku 7 dni.  

eNaročanje za to storitev ni možno  
Perfuzijska scintigrafija možganov  

Okvirni termin  
Druga polovica julija 2019  

 
Dodatna pojasnila:  

Izvajamo triažo napotnic. O terminu boste obveščeni po pošti, najkasneje v roku 7 dni. Datum 
preiskave je odvisen od dobave materijala, ki je potreben za izvedbo preiskave.I  

eNaročanje za to storitev ni možno  
PET/CT celega telesa s 18F- FDG  

Prvi razpoložljivi termin  
29.07.2019 09:30  

Dnevi do prvega termina  
20  

Dodatna pojasnila:  

Prosimo, da ob naročilu posredujete ustrezno zdravstveno dokumentacijo ter podatek o morebitni 
sladkorni bolezni, telesni teži in kontaktni telefon. Zdravnik specialist glede na podatke na napotnici in 
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priloženo dokumentacijo za vsako napotitev preveri ustreznost napotitve in stopnjo nujnosti. O točnem 
datumu in uri boste obveščeni po pošti ali po telefonu.  

eNaročanje za to storitev ni možno  
Plastično kirurški pregled - prvi  

Okvirni termin  
Februar 2020  

 
Povezava na eNaročanje  

Poseg na mišičnoskeletnem sistemu- druga mesta  
Okvirni termin  

Prva polovica septembra 2019  
 

eNaročanje za to storitev ni možno  
Poseg na vekah  

Okvirni termin  
Prva polovica septembra 2019  

 
eNaročanje za to storitev ni možno  

Poseg zaradi pareze obraznega živca  
Okvirni termin  

Prva polovica septembra 2019  
 

eNaročanje za to storitev ni možno  
Posegi na bobniču ali srednjem ušesu v lokalni anesteziji  

Okvirni termin  
Druga polovica septembra 2019  

 
eNaročanje za to storitev ni možno  

Posegi na mandljih in žrelnici pri otrocih v splošni anesteziji  
Okvirni termin  

Druga polovica decembra 2019  
 

eNaročanje za to storitev ni možno  
Posegi na mandljih pri odrasli v splošni anesteziji  

Okvirni termin  
Prva polovica decembra 2019  

 
eNaročanje za to storitev ni možno  

Posegi na mandljih v lokalni anesteziji  
Okvirni termin  

Prva polovica oktobra 2019  
 

eNaročanje za to storitev ni možno  
Posegi na mastoidni in temporalni kosti  

Okvirni termin  
Prva polovica septembra 2019  

 
eNaročanje za to storitev ni možno  

Posegi na notranjem ušesu  
Okvirni termin  

Junij 2020  
 

eNaročanje za to storitev ni možno  
Posegi na notranjem ušesu v lokalni anesteziji  

Okvirni termin  

https://narocanje.ezdrav.si/
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Januar 2020  
 

eNaročanje za to storitev ni možno  
Posegi na ušesu v lokalni anesteziji  

Okvirni termin  
Druga polovica avgusta 2019  

 
eNaročanje za to storitev ni možno  

Posegi na vulvi zaradi benigne patologije  
Okvirni termin  

Druga polovica julija 2019  
 

eNaročanje za to storitev ni možno  
Posegi na vulvi zaradi maligne patologije  

Okvirni termin  
Druga polovica julija 2019  

 
eNaročanje za to storitev ni možno  

Posegi na želodcu  
Okvirni termin  

Prva polovica septembra 2019  
 

Dodatna pojasnila:  

TRIAŽA - termin se določa glede na zdravstveno stanje pacienta  

eNaročanje za to storitev ni možno  
Posegi na žrelnici in bobniču pri otrocih v splošni anesteziji  

Okvirni termin  
Prva polovica oktobra 2019  

 
eNaročanje za to storitev ni možno  

Posegi na žrelnici pri otrocih v splošni anesteziji  
Okvirni termin  
Januar 2020  

 
eNaročanje za to storitev ni možno  

Posegi v grlu  
Okvirni termin  

Druga polovica novembra 2019  
 

eNaročanje za to storitev ni možno  
Posegi v maternični votlini v splošni anesteziji v dnevni bolnišnici  

Okvirni termin  
Druga polovica julija 2019  

 
eNaročanje za to storitev ni možno  

Posegi v zunanjem ušesu  
Okvirni termin  
Januar 2020  

 
eNaročanje za to storitev ni možno  

Posegi v žlezah slinavkah in izvodilih  
Okvirni termin  

Druga polovica septembra 2019  
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eNaročanje za to storitev ni možno  
Pregled dojk in nadaljnja obravnava - prvi  

Okvirni termin  
Prva polovica septembra 2019  

 
Dodatna pojasnila:  

NUJNO-v dveh tednih:zatrdlina v dojki/pazduhi,deformirana/vdrta koža/bradavica,ekcem 
bradavice,izcedek iz ene bradavice! NI NUJNO v dveh mesecih: vozličavost,ki 

vztraja,absces,cista,obojestransko spontan izcedek iz bradavice, vztrajajoča bolečina v dojkah  

Povezava na eNaročanje  
Pregled ob neplodnosti - moški - prvi  

Okvirni termin  
Druga polovica oktobra 2019  

 
Dodatna pojasnila:  

Dodatna pojasnila dobite po telefonu, pošti ali e-pošti. Poseg je načrtovan, zato čakalne sezname 
vodimo samo pod redno, razen prednostne obravnave iz utemeljenih razlogov in urgentne obravnave. 

V ambulanto naročamo samo moške.  

Povezava na eNaročanje  
Pregled ob neplodnosti -par - prvi  

Okvirni termin  
Prva polovica novembra 2019  

 
Dodatna pojasnila:  

Dodatna pojasnila dobite po telefonu, pošti ali e-pošti. Poseg je načrtovan, zato čakalne sezname 
vodimo samo pod redno, razen prednostne obravnave iz utemeljenih razlogov in urgentne obravnave.  

Povezava na eNaročanje  
Pregled ščitnice (vključuje UZ ščitnice, ob indikaciji UZ vodeno tankoigelno biopsijo ščitnice) - prvi  

Prvi razpoložljivi termin  
28.05.2020 10:30  

Dnevi do prvega termina  
324  

Povezava na eNaročanje  
Prostata - transuretralna resekcija (TUR)  

Okvirni termin  
Prva polovica oktobra 2019  

 
eNaročanje za to storitev ni možno  

Prostatektomija (razen v primeru malignoma)  
Okvirni termin  

Druga polovica decembra 2019  
 

eNaročanje za to storitev ni možno  
Prostatektomija zaradi malignoma  

Okvirni termin  
Druga polovica oktobra 2019  

 
Dodatna pojasnila:  

https://narocanje.ezdrav.si/
https://narocanje.ezdrav.si/
https://narocanje.ezdrav.si/
https://narocanje.ezdrav.si/
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Paciente na prostatektomijo zaradi malignoma lahko naroči le zdravnik specialist urolog po predhodno 
opravljenem specialističnem pregledu.  

eNaročanje za to storitev ni možno  
Psihiatrični pregled - prvi  

Prvi razpoložljivi termin  
Prosti sprejem  

Povezava na eNaročanje  
Pulmološki pregled - prvi  

Okvirni termin  
Druga polovica oktobra 2019  

 
Dodatna pojasnila:  

Opravlja se triaža.  

Povezava na eNaročanje  
Pulmološki pregled otroka - prvi  

Okvirni termin  
Druga polovica avgusta 2019  

 
Povezava na eNaročanje  

Radionuklidna flebografija  
Okvirni termin  

Druga polovica julija 2019  
 

Dodatna pojasnila:  

Izvajamo triažo napotnic. O terminu boste obveščeni po pošti, najkasneje v roku 7 dni. Datum 
preiskave je odvisen od dobave materijala, ki je potreben za izvedbo preiskave.  

eNaročanje za to storitev ni možno  
Radionuklidna limfografija  

Prvi razpoložljivi termin  
15.07.2019 08:00  

Dnevi do prvega termina  
6  

Dodatna pojasnila:  

Izvajamo triažo napotnic. O terminu boste obveščeni po pošti, najkasneje v roku 7 dni.  

eNaročanje za to storitev ni možno  
Radionuklidna ventrikulografija  

Okvirni termin  
Druga polovica julija 2019  

 
Dodatna pojasnila:  

Izvajamo triažo napotnic. O terminu boste obveščeni po pošti, najkasneje v roku 7 dni. Datum 
preiskave je odvisen od dobave materijala, ki je potreben za izvedbo preiskave.  

eNaročanje za to storitev ni možno  
Rehabilitacija in detoksifikacija zaradi zlorabe alkohola in drog  

Prvi razpoložljivi termin  

https://narocanje.ezdrav.si/
https://narocanje.ezdrav.si/
https://narocanje.ezdrav.si/


Čakalne dobe v UKC Maribor  - REDNO –  9. 7. 2019 

Opozorilo: okvirni termin pomeni, da pacient dobi dejanski termin šele, ko pooblaščena 
oseba izbere v sodelovanju z zdravnikom specialistom (možna triaža) prosti termin v 
bolnišničnem sistemu naročanja.                                                                                                                                                               
 

Stran 36 od 46 
 

Prosti sprejem  
eNaročanje za to storitev ni možno  

Rekonstrukcija kolenskih vezi  
Okvirni termin  

Prva polovica oktobra 2019  
 

eNaročanje za to storitev ni možno  
Rekonstrukcija razjed zaradi pritiska  

Okvirni termin  
Prva polovica septembra 2019  

 
eNaročanje za to storitev ni možno  

Resekcija požiralnika z rekonstrukcijo  
Okvirni termin  

Prva polovica septembra 2019  
 

Dodatna pojasnila:  

TRIAŽA - termin se določa glede na zdravstveno stanje pacienta  

eNaročanje za to storitev ni možno  
Revizije po operacijah na arterijah  

Okvirni termin  
Prva polovica septembra 2019  

 
eNaročanje za to storitev ni možno  

Revizijska operacija kolena  
Okvirni termin  

Maj 2020  
 

eNaročanje za to storitev ni možno  
Revizijska operacija kolka  

Okvirni termin  
Maj 2020  

 
eNaročanje za to storitev ni možno  

Revmatološki pregled - prvi  
Okvirni termin  

September 2020  
 

Dodatna pojasnila:  

Na strani 2 MORA biti naveden razlog zakaj je napotnica pod stopnju nujnosti HITRO!Kratka 
opredelitev problema z vključno laboratorijem. Telefonsko naročanje poteka med 8.00 in 10.00 vsak 

delovnik.  

Povezava na eNaročanje  
Revmatološki pregled otroka - prvi  

Okvirni termin  
Druga polovica oktobra 2019  

 
Povezava na eNaročanje  

RTG abdomna  
Okvirni termin  

Prva polovica julija 2019  
 

https://narocanje.ezdrav.si/
https://narocanje.ezdrav.si/
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Povezava na eNaročanje  
RTG celotne hrbtenice  

Okvirni termin  
Prva polovica septembra 2019  

 
Povezava na eNaročanje  

RTG cervikalne hrbtenice  
Okvirni termin  

Druga polovica avgusta 2019  
 

Povezava na eNaročanje  
RTG dlani  

Okvirni termin  
Druga polovica avgusta 2019  

 
Povezava na eNaročanje  

RTG glave  
Okvirni termin  

Druga polovica avgusta 2019  
 

Povezava na eNaročanje  
RTG gležnja  

Okvirni termin  
Druga polovica avgusta 2019  

 
Povezava na eNaročanje  

RTG goleni  
Okvirni termin  

Druga polovica avgusta 2019  
 

Povezava na eNaročanje  
RTG hrbetnice v predelu L5-S1  

Okvirni termin  
Druga polovica avgusta 2019  

 
Povezava na eNaročanje  

RTG ključnice  
Okvirni termin  

Druga polovica avgusta 2019  
 

Povezava na eNaročanje  
RTG kolena  

Okvirni termin  
Druga polovica avgusta 2019  

 
Povezava na eNaročanje  

RTG kolka  
Okvirni termin  

Druga polovica avgusta 2019  
 

Povezava na eNaročanje  
RTG komolca  

Okvirni termin  
Druga polovica avgusta 2019  

 
Povezava na eNaročanje  

https://narocanje.ezdrav.si/
https://narocanje.ezdrav.si/
https://narocanje.ezdrav.si/
https://narocanje.ezdrav.si/
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RTG ličnice  
Okvirni termin  

Druga polovica avgusta 2019  
 

Povezava na eNaročanje  
RTG lopatice  

Okvirni termin  
Druga polovica avgusta 2019  

 
Povezava na eNaročanje  

RTG lumbosakralne hrbtenice  
Okvirni termin  

Druga polovica avgusta 2019  
 

Povezava na eNaročanje  
RTG medenice  

Okvirni termin  
Druga polovica avgusta 2019  

 
Povezava na eNaročanje  

RTG nadlahti  
Okvirni termin  

Druga polovica avgusta 2019  
 

Povezava na eNaročanje  
RTG nosa  

Okvirni termin  
Druga polovica avgusta 2019  

 
Povezava na eNaročanje  

RTG orbit  
Okvirni termin  

Druga polovica avgusta 2019  
 

Povezava na eNaročanje  
RTG os naviculare  

Okvirni termin  
Druga polovica avgusta 2019  

 
Povezava na eNaročanje  

RTG pc  
Okvirni termin  

Prva polovica avgusta 2019  
 

Povezava na eNaročanje  
RTG petnice  

Okvirni termin  
Druga polovica avgusta 2019  

 
Povezava na eNaročanje  

RTG podlahti  
Okvirni termin  

Druga polovica avgusta 2019  
 

Povezava na eNaročanje  
RTG prsnice (sternuma)  

https://narocanje.ezdrav.si/
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Okvirni termin  
Druga polovica avgusta 2019  

 
Povezava na eNaročanje  

RTG prstov nog  
Okvirni termin  

Druga polovica avgusta 2019  
 

Povezava na eNaročanje  
RTG prstov rok  

Okvirni termin  
Druga polovica avgusta 2019  

 
Povezava na eNaročanje  

RTG prvega vratnega vretenca (dens)  
Okvirni termin  

Druga polovica avgusta 2019  
 

Povezava na eNaročanje  
RTG rame  

Okvirni termin  
Druga polovica avgusta 2019  

 
Povezava na eNaročanje  

RTG reber  
Okvirni termin  

Prva polovica julija 2019  
 

Povezava na eNaročanje  
RTG sakroiliakalnega sklepa - SIS  

Okvirni termin  
Druga polovica avgusta 2019  

 
Povezava na eNaročanje  

RTG sinusov  
Okvirni termin  

Prva polovica julija 2019  
 

Povezava na eNaročanje  
RTG slikanje - paratireoidna serija  

Okvirni termin  
Druga polovica avgusta 2019  

 
Povezava na eNaročanje  

RTG slikanje - plazmocitomska serija  
Okvirni termin  

Druga polovica avgusta 2019  
 

Povezava na eNaročanje  
RTG solzevodov  

Okvirni termin  
Druga polovica avgusta 2019  

 
Povezava na eNaročanje  

RTG spodnje čeljusti (mandibule)  
Okvirni termin  

https://narocanje.ezdrav.si/
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Druga polovica avgusta 2019  
 

Povezava na eNaročanje  
RTG stegnenice  

Okvirni termin  
Druga polovica avgusta 2019  

 
Povezava na eNaročanje  

RTG sternoklavikularnega sklepa  
Okvirni termin  

Druga polovica avgusta 2019  
 

Povezava na eNaročanje  
RTG stopala  

Okvirni termin  
Druga polovica avgusta 2019  

 
Povezava na eNaročanje  

RTG torakalne hrbtenice  
Okvirni termin  

Druga polovica avgusta 2019  
 

Povezava na eNaročanje  
RTG trtice  

Okvirni termin  
Druga polovica avgusta 2019  

 
Povezava na eNaročanje  

RTG zapestja  
Okvirni termin  

Druga polovica avgusta 2019  
 

Povezava na eNaročanje  
Scintigrafija celega telesa z jodom 123I /131I  

Okvirni termin  
Druga polovica julija 2019  

 
Dodatna pojasnila:  

Izvajamo triažo napotnic. O terminu boste obveščeni po pošti, najkasneje v roku 7 dni. Datum 
preiskave je odvisen od dobave materijala, ki je potreben za izvedbo preiskave.  

eNaročanje za to storitev ni možno  
Scintigrafija kostnega mozga  

Okvirni termin  
Druga polovica julija 2019  

 
Dodatna pojasnila:  

Izvajamo triažo napotnic. O terminu boste obveščeni po pošti, najkasneje v roku 7 dni. Datum 
preiskave je odvisen od dobave materijala, ki je potreben za izvedbo preiskave.  

eNaročanje za to storitev ni možno  
Scintigrafija parenhima jeter in vranice  

Okvirni termin  

https://narocanje.ezdrav.si/
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Druga polovica julija 2019  
 

Dodatna pojasnila:  

Izvajamo triažo napotnic. O terminu boste obveščeni po pošti, najkasneje v roku 7 dni. Datum 
preiskave je odvisen od dobave materijala, ki je potreben za izvedbo preiskave.  

eNaročanje za to storitev ni možno  
Scintigrafija pljuč (ventilacijsko-perfuzijska, perfuzijska)  

Okvirni termin  
Druga polovica julija 2019  

 
Dodatna pojasnila:  

Izvajamo triažo napotnic. O terminu boste obveščeni po pošti, najkasneje v roku 7 dni. Datum 
preiskave je odvisen od dobave materijala, ki je potreben za izvedbo preiskave.  

eNaročanje za to storitev ni možno  
Scintigrafija skeleta  

Prvi razpoložljivi termin  
19.08.2019 08:00  

Dnevi do prvega termina  
41  

Dodatna pojasnila:  

Izvajamo triažo napotnic. O terminu boste obveščeni po pošti, najkasneje v roku 7 dni.  

eNaročanje za to storitev ni možno  
Scintigrafija slinavk  

Okvirni termin  
Druga polovica julija 2019  

 
Dodatna pojasnila:  

Izvajamo triažo napotnic. O terminu boste obveščeni po pošti, najkasneje v roku 7 dni. Datum 
preiskave je odvisen od dobave materijala, ki je potreben za izvedbo preiskave.  

eNaročanje za to storitev ni možno  
Scintigrafija ščitnice s 99mTc-pertehnetatom (s testom kopičenja, brez testa kopičenja)  

Prvi razpoložljivi termin  
Prosti sprejem  

Dodatna pojasnila:  

Scintigrafijo ščitnice izvajamo od ponedeljka do četrtka med 9. in 10. uro.  

eNaročanje za to storitev ni možno  
Scintigrafija z označenimi eritrociti za opredelitev jetrnih hemangiomov  

Okvirni termin  
Druga polovica julija 2019  

 
Dodatna pojasnila:  

Izvajamo triažo napotnic. O terminu boste obveščeni po pošti, najkasneje v roku 7 dni. Datum 
preiskave je odvisen od dobave materijala, ki je potreben za izvedbo preiskave.  



Čakalne dobe v UKC Maribor  - REDNO –  9. 7. 2019 

Opozorilo: okvirni termin pomeni, da pacient dobi dejanski termin šele, ko pooblaščena 
oseba izbere v sodelovanju z zdravnikom specialistom (možna triaža) prosti termin v 
bolnišničnem sistemu naročanja.                                                                                                                                                               
 

Stran 42 od 46 
 

eNaročanje za to storitev ni možno  
Scintigrafija z označenimi levkociti  

Okvirni termin  
Druga polovica julija 2019  

 
Dodatna pojasnila:  

Izvajamo triažo napotnic. O terminu boste obveščeni po pošti, najkasneje v roku 7 dni. Datum 
preiskave je odvisen od dobave materijala, ki je potreben za izvedbo preiskave.  

eNaročanje za to storitev ni možno  
Scintigrafija za opredelitev D-L shunta  

Okvirni termin  
Druga polovica julija 2019  

 
Dodatna pojasnila:  

Izvajamo triažo napotnic. O terminu boste obveščeni po pošti, najkasneje v roku 7 dni. Datum 
preiskave je odvisen od dobave materijala, ki je potreben za izvedbo preiskave.  

eNaročanje za to storitev ni možno  
Scintigrafija za opredelitev L-D shunta  

Okvirni termin  
Druga polovica julija 2019  

 
Dodatna pojasnila:  

Izvajamo triažo napotnic. O terminu boste obveščeni po pošti, najkasneje v roku 7 dni. Datum 
preiskave je odvisen od dobave materijala, ki je potreben za izvedbo preiskave.  

eNaročanje za to storitev ni možno  
Scintigrafija za prikaz ektopične želodčne sluznice (Meckelovega divertikla)  

Okvirni termin  
Druga polovica julija 2019  

 
Dodatna pojasnila:  

Izvajamo triažo napotnic. O terminu boste obveščeni po pošti, najkasneje v roku 7 dni. Datum 
preiskave je odvisen od dobave materijala, ki je potreben za izvedbo preiskave.  

eNaročanje za to storitev ni možno  
Scintigrafska določitev hitrosti praznjenja želodca  

Okvirni termin  
Druga polovica julija 2019  

 
Dodatna pojasnila:  

Izvajamo triažo napotnic. O terminu boste obveščeni po pošti, najkasneje v roku 7 dni. Datum 
preiskave je odvisen od dobave materijala, ki je potreben za izvedbo preiskave.  

eNaročanje za to storitev ni možno  
Scintimamografija  

Okvirni termin  
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Druga polovica julija 2019  
 

Dodatna pojasnila:  

Izvajamo triažo napotnic. O terminu boste obveščeni po pošti, najkasneje v roku 7 dni. Datum 
preiskave je odvisen od dobave materijala, ki je potreben za izvedbo preiskave.  

eNaročanje za to storitev ni možno  
Semikastracija  

Okvirni termin  
Prva polovica avgusta 2019  

 
eNaročanje za to storitev ni možno  

Sinoviektomija ekstenzorjev / fleksorjev prstov in zapestja  
Okvirni termin  

Druga polovica julija 2019  
 

eNaročanje za to storitev ni možno  
Spirometrija in bronhodilatatorni test  

Prvi razpoložljivi termin  
10.07.2019 08:00  

Dnevi do prvega termina  
1  

Dodatna pojasnila:  

Na preiskavo se je mogoče naročiti z izvidom pulmologa in ustrezno napotnico.  

Povezava na eNaročanje  
Spirometrija in merjenje izmenjave plinov (difuzija) in telesna pletizmografija  

Prvi razpoložljivi termin  
10.07.2019 08:00  

Dnevi do prvega termina  
1  

Dodatna pojasnila:  

Na preiskavo se je mogoče naročiti z izvidom pulmologa in ustrezno napotnico.  

Povezava na eNaročanje  
Sprostitev kontrakture kože in podkožnega tkiva  

Okvirni termin  
Prva polovica oktobra 2019  

 
eNaročanje za to storitev ni možno  

Statična scintigrafija ledvic  
Prvi razpoložljivi termin  

12.07.2019 08:00  
Dnevi do prvega termina  

3  
Dodatna pojasnila:  

Izvajamo triažo napotnic. O terminu boste obveščeni po pošti, najkasneje v roku 7 dni.  

eNaročanje za to storitev ni možno  
Svetovanje in izobraževanje pacientov za atopijski dermatitis  

Okvirni termin  

https://narocanje.ezdrav.si/
https://narocanje.ezdrav.si/
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Prva polovica januarja 2020  
 

Povezava na eNaročanje  
Svetovanje in izobraževanje pacientov za psoriazo  

Okvirni termin  
Prva polovica januarja 2020  

 
Povezava na eNaročanje  

Test kožne alergijske odzivnosti  
Okvirni termin  

Druga polovica julija 2019  
 

Dodatna pojasnila:  

Pacienti potrebujejo navodila pred preiskavo. Navodila prejmejo ob naročilu. Opravlja se triaža.  

Povezava na eNaročanje  
Timektomija  

Okvirni termin  
Prva polovica septembra 2019  

 
Dodatna pojasnila:  

TRIAŽA - termin se določa glede na zdravstveno stanje pacienta  

eNaročanje za to storitev ni možno  
Timska konzultacija v dermatologiji  

Okvirni termin  
Prva polovica januarja 2020  

 
Povezava na eNaročanje  

Torakalni kirurški pregled - prvi  
Okvirni termin  

Prva polovica septembra 2019  
 

Dodatna pojasnila:  

V primeru e- naročila je viden okvirni termin, točen datum pregleda v torakalni amb. vam pošljemo mi 
po pošti.  

Povezava na eNaročanje  
Torakoskopska operacija pljuč  

Okvirni termin  
Prva polovica avgusta 2019  

 
Dodatna pojasnila:  

Pred posegom mora pacient opraviti določene preiskave. Na poseg ga naroči zdravnik pulmolog na 
Oddelku za pljučne bolezni ob pregledu. TRIAŽA- termin se določa glede na zdravstveno stanje 

pacienta  

eNaročanje za to storitev ni možno  
Torakoskopska simpatektomija  

Okvirni termin  

https://narocanje.ezdrav.si/
https://narocanje.ezdrav.si/
https://narocanje.ezdrav.si/
https://narocanje.ezdrav.si/
https://narocanje.ezdrav.si/
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Julij 2020  
 

Dodatna pojasnila:  

TRIAŽA - termin se določa glede na zdravstveno stanje pacienta  

eNaročanje za to storitev ni možno  
Traheotomija  

Okvirni termin  
Prva polovica septembra 2019  

 
Dodatna pojasnila:  

TRIAŽA - termin se določa glede na zdravstveno stanje pacienta  

eNaročanje za to storitev ni možno  
Transezofagealna ehokardiografija  

Okvirni termin  
Prva polovica septembra 2019  

 
Dodatna pojasnila:  

Pacient se lahko na storitev naroči osebno ali telefonsko vsak delovnik med 12.00 in 14.00.  

Povezava na eNaročanje  
Transfuziološka obravnava z mnenjem  

Prvi razpoložljivi termin  
11.07.2019 11:00  

Dnevi do prvega termina  
2  

Povezava na eNaročanje  
Transvaginalni UZ medenice  

Okvirni termin  
Prva polovica julija 2019  

 
Povezava na eNaročanje  

Travmatološki pregled - prvi  
Prvi razpoložljivi termin  

Prosti sprejem  
Dodatna pojasnila:  

TRIAŽA - TERMIN SE DOLOČA GLEDE NA ZDRAVSTVENO STANJE PACIENTA. PRVI 
TRAVMATOLOŠKI PREGLEDI SE IZVAJAJO V URGENTNEM CENTRU UKC MARIBOR.  

Povezava na eNaročanje  
TUR incizija  

Okvirni termin  
Prva polovica novembra 2019  

 
eNaročanje za to storitev ni možno  

TUR mehurja  
Okvirni termin  

Druga polovica septembra 2019  
 

eNaročanje za to storitev ni možno  

https://narocanje.ezdrav.si/
https://narocanje.ezdrav.si/
https://narocanje.ezdrav.si/
https://narocanje.ezdrav.si/
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Ureteroskopija  
Okvirni termin  

Prva polovica septembra 2019  
 

eNaročanje za to storitev ni možno  
Urološki pregled - prvi  

Okvirni termin  
Februar 2020  

 
Povezava na eNaročanje  

Usmerjen UZ srca  
Okvirni termin  

April 2021  
 

Dodatna pojasnila:  

Pacient se lahko na storitev naroči osebno ali telefonsko vsak delovnik med 12.00 in 14.00.  

Povezava na eNaročanje  
UZ abdomna - otroci  

Okvirni termin  
Prva polovica oktobra 2019  

 
Povezava na eNaročanje  

UZ sečil  
Okvirni termin  

Prva polovica septembra 2019  
 

Povezava na eNaročanje  
UZ vratnih žil  

Okvirni termin  
Marec 2020  

 
Povezava na eNaročanje  

Venerološki pregled - prvi  
Prvi razpoložljivi termin  

08.08.2019 08:00  
Dnevi do prvega termina  

30  
Povezava na eNaročanje  

Vertebroplastika  
Okvirni termin  

Prva polovica avgusta 2019  
 

eNaročanje za to storitev ni možno  
 

https://narocanje.ezdrav.si/
https://narocanje.ezdrav.si/
https://narocanje.ezdrav.si/
https://narocanje.ezdrav.si/
https://narocanje.ezdrav.si/
https://narocanje.ezdrav.si/

