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Zadeva: Začasni ukrepi za obvladovanje širjenja okužbe s SARS-CoV-2 (COVID-
19) v zobozdravstvu

V skladnu z veljavnimi Strokovnimi priporočili za obravnavo pacientov v zobozdravstvenih 
ambulantah v času sproščanja ukrepov na področju zobozdravstva v razmerah COVID-19, 
objavljenih na spletni strani Ministrstva za zdravje dne 6. 5. 2020,1  v katerih je opredeljeno, da 
se glede na potrebe prebivalstva, epidemiološko situacijo in ustrezno regijsko razporeditev 
organizirajo »vstopne točke za nujna zobozdravstvena stanja COVID-19« v zavodih, ki jih 
opredeli Ministrstvo za zdravje, ter da se v zobozdravstvenih ordinacijah v sklopu delovanja 
»vstopnih točk« za nujne primere, pri katerih je potrebna specialistična zobozdravniška 
obravnava, ta izvaja tudi na sekundarni ravni zobozdravstvene dejavnosti, vas obveščamo o 
nadaljnjem delovanju »vstopnih točk« oziroma nujnih zobozdravstvenih ambulant. Nujne 
zobozdravstvene ambulante bodo delovale v naslednjih javnih zdravstvenih zavodih:2

- Zdravstveni dom Ljubljana (obravnava pacientov od PON do PET med 20:00 in 22:00; 
ob vikendih in praznikih med 8:00 in 13:00. Kontakt: PON-PET od 8:00 do 13:00 - tel. št.: 
051 210 090, od 8:00 do 18:00 e-mail: koronaz@zd-lj.si; SOB-NED in prazniki od 8:00 do 
13:00 - tel. št.: 01 47 23 718) (koordinator Igor Krunić, dr. dent. med.).

- Zdravstveni dom Maribor (Kontakt: PON-PET od 8:00 do 15:00 - tel. št.: 02 235 66 00; 
SOB-NED in prazniki od 8:00 do 15:00 - tel. št.: 02 235 66 33) (koordinator: prim. Gorazd 
Sajko, dr. dent. med).

- Zdravstveni dom Novo mesto (Kontakt: PON-PET - e-mail: zobna.covid@zd-nm.si 
(osebni zobozdravnik napiše na e-mail kontaktne podatke pacienta in svojo telefonsko št., 
da ga lahko kontaktirajo); SOB-NED in prazniki od 8: 00 do 12:00 – tel. št. 07 39 16 871) 
(koordinator: Anja Andrejaš, dr. dent. med.).

- Zdravstveni dom Koper (še v vzpostavljanju), (koordinator: Vasja Degrassi Bisaki, dr. 
dent. med.).

                                                  
1https://www.gov.si/assets/ministrstva/MZ/DOKUMENTI/Koronavirus/Zobozdravstvo/Strokovna-priporocila-za-
obravnavo-pacientov-v-zobozdravstvenih-ordinacijah-v-casu-sproscanja-ukrepov-na-podrocju-zobozdrav.docx
2 Navedene telefonske številke in e-mail naslovi so namenjeni zgolj zobozdravnikom oziroma zdravstvenim delavcem za 
namene organizacije nujne zobozdravstvene obravnave pacientov s sumom na okužbo s COVID-19, pacientov v 
karanteni ter pacientov, ki so okuženi oziroma oboleli zaradi COVID-19.
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- Zdravstveni dom Murska Sobota (Kontakt: PON-PET od 7:00 do 18:00 tel. št. 02 
5341316, e-mail: zobnakorona-bolni@zd-ms.si; SOB-NED in prazniki od 8:00 do 11:00 - tel. 
02 5341316) (koordinator Boris Egić, dr. dent. med.).

- Zdravstveni dom zobozdravstveno varstvo Nova Gorica (Kontakt: PON-PET - e-mail:
dezurna.ambulanta@zdzv-ng.si, od 8:00 do 12:00 - tel. št. 040 822 728) (koordinator: 
Štekar Goran, dr. dent. med.).

Nujne zobozdravstvene ambulante so namenjene nujni zobozdravstveni obravnavi pacientov s 
sumom na okužbo s COVID-19, pacientov v karanteni ter pacientov, ki so okuženi oziroma 
oboleli zaradi COVID-19, torej nujnim zobozdravstvenim storitvam na primarni in sekundarni 
ravni zobozdravstvene dejavnosti, katerih opustitev bi pri teh pacientih vodila v trajne okvare 
splošnega in ustnega zdravja. Obravnavo v nujni zobozdravstveni ambulanti predhodno uredi 
pacientov osebni zobozdravnik oziroma dežurni zobozdravnik. 

Paciente, pri katerih nujno stanje dopušča izvajanje brisa in čakanje na izvid, se napoti na 
odvzem brisa in testiranje. V primeru negativnega rezultata jih nato obravnava osebni 
zobozdravnik ali dežurni zobozdravnik na koncu ordinacijskega časa. Mikro organizacija 
pridobitve brisov je v domeni izvajalca, čakanje na izvid brisa pa ne odloži urgentne obravnave; 
v primerih na terciarni ravni, kjer čakanje na izvid ni mogoče, se pacienta obravnava takoj, pri 
obravnavi na primarni oziroma izjemoma na sekundarni ravni se pacienta takoj napoti na 
obravnavo v najbližjo nujno zobozdravstveno ambulanto za paciente s sumom na COVID-19 ali 
okužene s COVID-19. Priporoča se, da se pri obravnavi pacienta izbira postopke, pri katerih 
nastaja kar najmanj aerosola. Osnovna dejavnost dežurne službe v zobozdravstvu se ne 
spreminja.

Za paciente, ki potrebujejo bolnišnično obravnavo s področja maksilofacialne in oralne kirurgije, 
so utemeljene napotitve v Univerzitetni klinični center  (v nadaljnjem besedilu: UKC) Ljubljana, 
UKC Maribor in Splošno bolnišnico Celje. Na terciarni ravni zobozdravstvene dejavnosti 
delujeta Stomatološka klinika UKC Ljubljana ter Klinični oddelek za maksilofacialno in oralno 
kirurgijo Kirurške klinike UKC Ljubljana. Za osebe s hemofilijo je po navodilih hematologov 
referenčni center UKC Ljubljana.

Nacionalno koordinacijo vodi Krunoslav Pavlović, dr. dent. med., predsednik Odbora za 
zobozdravstvo (mob. 031 870 184; e-mail: kruno.pavlovic@gmail.com), -ki koordinira predvsem 
dejavnost nujnih zobozdravstvenih ambulant na primarni ravni. Za koordinacijo dejavnosti nujnih  
zobozdravstvenih ambulant na sekundarni ravni in komunikacijo s potrebnimi specialisti (oralne 
kirurgije oz. maksilofacialne kirurgije, parodontologije, čeljustne in zobne ortopedije, zobnih 
bolezni in endodontije, stomatološke protetike, otroškega in preventivnega zobozdravstva) se 
vključuje Miha Kočar, dr. dent. med., spec., predsednik Združenja za maksilofacialno in oralno 
kirurgijo (mob. 031 303 191; e-mail: mihakocar@yahoo.com). Doc. dr. Andrej Kansky, dr. 
dent. med., spec., predstojnik KO za maksilofacialno in oralno kirurgijo, Kirurška klinika, UKC 
Ljubljana (mob. 031 755 326; e-mail: andrej.kansky@kclj.si) pa koordinira bolnišnično dejavnost 
na področju zobozdravstva v času COVID-19. 

Navodila glede izvajanja preventivnih pregledov in posegov v otroškem in mladinskem 
zobozdravstvu bodo posredovana naknadno, po seji Razširjenega strokovnega kolegija za 
zobozdravstvo, ki je predvidena za 5. 10. 2020.  Za dodatne informacije smo vam na voljo tudi 
na Ministrstvu za zdravje. Pri odgovoru na naš dopis se obvezno sklicujte na številko tega 
dopisa.

S spoštovanjem,

Pripravila:



dr. Zupančič Vesna                                     dr. Tina Bregant
podsekretarka                               DRŽAVNA SEKRETARKA
Vročiti:
- Zdravstveni dom Ljubljana – po e-pošti: igor.krunic@zd-lj.si; jernej.vresk@zd-lj.si;  
- Zdravstveni dom Maribor – po e-pošti: gorazd.sajko@zd-mb.si; info@zd-mb.si;
- Zdravstveni dom Novo mesto – po e-pošti: anja.andrejas@zd-nm.si; info@zd-nm.si;
- Zdravstveni dom Koper – po e-pošti: vasja.degrassi@gmail.com; info@zd-koper.si;
- Zdravstveni dom Murska Sobota po e-pošti: borisegic@gmail.com; zdravstveni.dom@zd-
ms.si;
- Zdravstveni dom zobozdravstveno varstvo Nova Gorica. – po e-pošti: 
goran.stekar@gmail.com; info@zdzv-ng.si;
- Zbornica zdravstvene in babiške nege– po e-pošti: tajnistvo@zbornica-zveza.si;
- Zdravniška zbornica Slovenije– po e-pošti: kruno.pavlovic@gmail.com; gp.zzs@zzs-mcs.si;
- Združenje zdravstvenih zavodov – po e-pošti: gp.zdruzenje@zdrzz.si;
- Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije – po e-pošti: di@zzzs.si
- izvajalci zdravstvene dejavnosti– po e-pošti.
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