
NAVODILA PACIENTOM 

  

 

NAROČANJE NA PREGLED 

 
Na pregled pri zdravniku se je potrebno naročiti, če je le mogoče, najmanj 1 teden pred želenim 

obiskom.  Naročite se lahko na več načinov: 

 

– osebno ali po telefonu 040 314 410 

– elektronski pošti na info@grosek.net 

– preko spletnega naročanja na https://narocanje.grosek.net 

 
Pred pregledom se doma pripravite, poskrbite za osebno higieno in čista oblačila, mogoče napišete kratek 

opomnik, da se čim bolje izkoristi predviden čas obravnave pri zdravniku. 

  

 

RECEPT, MEDICINSKO TEHNIČNI PRIPOMOČEK 

 
– Recepte za stalno zdravljenje je potrebno naročiti en teden prej, preden zdravila porabite. V 

kolikor naročate letne recepte, morda potrebujete pregled pri zdravniku ali pregled krvi, zato 

medicinsko sestro na to opozorite. 

–  Za vse spremembe v terapiji, ki jo je predpisal drug specialist, morate prinesti izvid vašemu 

osebnemu zdravniku. 

– Predpis medicinsko tehničnih pripomočkov je možen le s kartico zdravstvenega zavarovanja. 

Omenjeni pripomočki se izdajajo za obdobje 3 mesecev, nov predpis je mogoč največ 10 dni 

pred iztekom tega obdobja. 

  

 

NAPOTNICE 

 
– Napotnice si je potrebno zagotoviti pravočasno, vsaj 1 teden pred datumom pregleda. 

Napotnice za prve preglede izda osebni zdravnik na podlagi pregleda in po lastni presoji, ne na 

podlagi vaše želje ali dogovora s specialistom. 

– Za izdajo napotnice za kontrolni pregled zdravniku dostavite izvid specialista, iz katerega je 

razvidno, da ste naročeni na kontrolo. 

– Na napotnico se lahko napiše »NUJNO« le v primeru, da obolenje po presoji vašega zdravnika 

resnično zahteva nujno nadaljnjo obravnavo.    

 

  

 BOLNIŠKI LIST 

 
– V kolikor ste zboleli in potrebujete bolniški stalež, morate obvestiti oz. se oglasiti v ambulanti 

najkasneje v treh dneh od pričetka staleža. Osebni zdravnik lahko odpre bolniški stalež največ 

za 3 dni nazaj (232. člen Pravil OZZ). 

– Bolniški stalež do 30 koledarskih dni je v domeni osebnega zdravnika, nad 30 dni pa 

imenovanega zdravnika na ZZZS. 

– V kolikor pričakujete daljši bolniški stalež, se morate do 23. dneva bolniškega staleža ponovno 

zglasiti pri osebnem zdravniku z vsemi izvidi specialistov, ki utemeljujejo podaljšanje staleža . 

– Če ste sprejeti v bolnišnico, morajo vaši najbližji osebnemu zdravniku prinesti potrdilo o 

hospitalizaciji v roku 3 dni po sprejetju. V nasprotnem primeru je odprtje bolniškega staleža 

mogoče šele z odobritvijo imenovanega zdravnika ZZZS. 
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