
Predstavitev enote 

Na Oddelku za onkologijo v Enoti za 

internistično onkologijo bolniki prejemajo 

sistemsko terapijo, ki obsega zdravljenje: 

• s citostatiki, 

• z biološkimi zdravili, 

• s hormonskimi zdravili, 

• podporno zdravljenje. 

 

Naročanje 

bolnik, ki prvič prihaja v našo obravnavo, dobi 

obvestilo z datumom in uro pregleda po pošti, 

takoj po predstavitvi na onkološkem konziliju. 

Datum in uro za naslednje kontrole pa dobi 

bolnik ob vsakem obisku v ambulanti za 

internistično onkologijo. 

Prva obravnava obsega pregled v ambulanti in 

pogovor z zdravnikom specialistom 

internistične onkologije. Bolnik  za pregled 

potrebuje:  

• kartico zdravstvenega zavarovanja, 

• veljavno napotnico,  

• kopije svoje zdravstvene 

dokumentacije. 

Čakalne dobe ni. 

Kontrole v ambulanti 

Za vsak pregled se zglasite v čakalni avli v 

pritličju stavbe za onkologijo (stavba 15, vhod 

15A), kjer je iz čakalnice vhod v dve 

specialistični ambulanti za internistično 

onkologijo. 

Kartico zdravstvenega zavarovanja oddate 

medicinski sestri, ki dela v ambulanti – kartice 

pobira v čakalnici.  

 

 

Ambulante obratujejo je  od ponedeljka do 

petka od 8.30 do 14.00. 

Bolnika pregledamo takoj, ko imamo vse 

ustrezne izvide (laboratorija), zato je ura 

obravnave okvirna. 

V primeru, da prejemate zdravljenje  v obliki 

tablet ali kapsul, boste zanje prejeli recept za 

dvig v lekarni. Zato lahko po končanem 

pregledu in pogovoru v ambulanti, ter prejemu 

receptov, odidete domov. 

V primeru, da prejemate zdravljenje v obliki 

infuzije v žilo, ali v obliki injekcije v mišico ali 

pod kožo, vas bomo napotili v I. nadstropje 

stavbe Oddelka za onkologijo, kjer boste dobili 

predpisano terapijo v dnevni bolnišnici. 

 

 

 

V dnevni bolnišnici imamo 10 udobnih 

ležalnikov in 3 bolniške postelje. 

V dnevni bolnišnici vam pripravijo in dajo 

sistemsko terapijo diplomirane medicinske 

sestre s specialnimi znanji s področja 

zdravstvene nege bolnika pri sistemskem 

zdravljenju raka. 

Preoblačenje v pižamo ni potrebno. 

Ob vstopu v dnevno bolnišnico vas prosimo, da 

si razkužite roke.  

 

čakalnica 

dnevna bolnišnica 



Obiski v dnevni bolnišnici niso dovoljeni, zaradi 

zmanjšane odpornosti bolnikov, ki prejemajo 

sistemsko terapijo in s tem posledično večje 

možnosti okužb. 

Na voljo sta sladki in grenki čaj.  

Če prejemate časovno daljšo terapijo, boste v 

času kosila prejeli suhi obrok. 

V primeru zasedenosti vseh ležišč, je potrebno 

počakati na prejem terapije v čakalnici v I. etaži 

Oddelka za onkologijo. 

Po zaključeni terapiji ste odpuščeni domov.  

V primeru kakršnih koli težav po prejeti terapiji 

smo v dopoldanskem času od ponedeljka do 

petka dosegljivi na naslednjih telefonskih 

številkah: 

Ambulanta 1 – 321 19 03 

Ambulanta 3 – 321 19 04 

Dnevna bolnišnica – 321 19 01 

 

V popoldanskem in nočnem času, ter ob 

vikendih, se v primeru težav obrnite na 

najbližjo službo za nujno pomoč. 

 

 

 

 

 

Seznam zaposlenih zdravnikov: 

• Maja Ravnik, dr. med., spec. 

internistične onkologije 

• Dr. Matej Horvat, dr. med., spec. 

internistične onkologije 

• Andrej Žist, dr. med., spec.  

internistične onkologije 

 

 

 

v.d. predstojnica Oddelka za onkologijo 

Maja Ravnik, dr.med. 

 

 

Odgovorna za področje zdravstvene nege 

Irena Tominc, mag. zdr. nege 
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STAVBA 15     

VHOD 15A 

Informacije za paciente in 

njihove svojce. 

 


