Zdravstveni dom Piran,
Cesta solinarjev 1, Lucija, 6320 Portorož
MEDICINA DELA PROMETA IN ŠPORTA ter AMBULANTA ZA
LETALSKO OSEBJE PIRAN (AMC)
Cankarjevo nabrežje 9a (3.nadstropje)
6330 Piran
TEL:05/6207282
FAX: 05/6207201
Mail: mdpiran@zd-piran.si

NAVODILA ZA PACIENTE
PRIPRAVA NA ZDRAVNIŠKI PREGLED
ZA VSE ZDRAVSTVENE PREGLEDE SE JE POTREBNO NAROČITI.
Za naročanje (datum in ura pregleda):
 nas pokličite po telefonu od ponedeljka do petka med 9:30 in 12:00 uro: 05/6207 282;
 ali elektronski pošti (odgovarjamo do 14:00 ): mdpiran@zd-piran.si
Per la visita medica si deve prendere un appuntamento.
La prenotazione può essere effettuata:
 per telefono chiamando il numero 05/6207 282 dal lunedi al venerdi ore 9:30 – 12:00
 o mandando una email: mdpiran@zd-piran.si

NAPOTKI PRED PREGLEDOM :
Delodajalce prosimo, da napotnici priložijo oceno tveganja za ustrezno delovno mesto v primeru, če
zdravnik, ki opravlja preventivne zdravstvene preglede, ni sodeloval pri oceni tveganja.
Za preventivni zdravstveni pregled potrebujete:










zdravstveno kartico in osebni dokument (osebna izkaznica ali potni list);
napotnico (obr. DZS 8.205 za obdobne usmerjene preglede ali 8.204 za predhodne zdrav. Preglede;
kupite jo v knjigarni ali dobite na spletu oz pri svojem delodajalcu). Delodajalec jo izpolni, podpiše in
žigosa;
kartoteko lečečega zdravnika ali izpisek iz zdravstvenega kartona , če gre za predhodni zdravstveni
pregled
(kartoteko
naj
osebni
zdravnik
pošlje
na
naš
naslov
)
.
Za obdobni preventivni zdravniški pregled kartoteke ne zahtevamo, razen v primeru večjih
zdravstvenih težav, oz. če niste opravljali preventivnega zdravstvenega pregleda pri nas;
očala ali kontaktne leče, če jih uporabljate oziroma jih imate predpisane;
izvide specialističnih pregledov;
karton sladkornega bolnika, če ste sladkorni bolnik;
odločbo ZPIZ Slovenije o delazmožnosti (invalidi II. In III. Kategorije) ;
na pregled pridite TEŠČ med 7:00 in 8:30 uro.

Na napotnici - pod opombe delodajalca, naj piše kdo je plačnik: podjetje ( delodajalec ) oz. samoplačnik
(delavec sam)
Zdravnik, ki opravlja zdravstvene preglede lahko pred izdajo zdravniškega spričevala, glede na rezultate
pregleda in pregleda zdravstvene dokumentacije, napoti kandidata na pregled še k drugemu zdravniku
specialistu ali psihologu.
Za zdravstveni pregled kandidata voznika motornih vozil ali podaljšanje veljavnosti vozniškega
potrebujete:







zdravstveno kartico in osebni dokument (osebno izkaznico ali potni list);
vozniško dovoljenje (če ga že imate);
kartoteko lečečega zdravnika ali izpisek iz zdravstvenega kartona ( kartoteko naj osebni zdravnik
pošlje na naš naslov ) ; po slovenski zakonodaji vas brez kartona ali izpiska ne moremo
obravnavati;
očala ali kontaktne leče, če jih nosite ali jih imate predpisane (zadnji izvid okulista ali podatke o
dioptriji vaših očal ali leč, ki jih imate doma);
zdravstvene izvide, ki jih imate doma;
TEŠČ, če ste za pregled C, D, E kategorije ( na pregled pridite med 7:00 in 8:30 uro ).

Zdravnik, ki opravlja zdravstvene preglede lahko pred izdajo zdravniškega spričevala, glede na rezultate
pregleda in pregleda zdravstvene dokumentacije, napoti kandidata za voznika in voznika motornega
vozila na pregled še k drugemu zdravniku specialistu ali psihologu.

Če ste samoplačnik storitev, stroške pregleda lahko poravnate z bančnimi karticami ( zaželjeno )
ali v gotovini, sicer pregled plača podjetje s fakturo.

