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SPREMENJEN NAČIN DELA V ZDRAVSTVENEM DOMU 

LAŠKO OD 21. 3. 2020 DALJE (do preklica)! 
 

Obveščamo vas, da je v Zdravstvenem domu Laško zaradi razglašene epidemije spremenjen 

način dela! 

 

Vhod v Zdravstveni dom bo zaklenjen in nadzorovan! 

 

V tem času bo delovala samo ambulanta NMP! 

 

Vse ostale ambulante družinske medicine in otroška ambulanta bodo delovale samo kot 

administrativne ambulante  (recepti, napotnice, bolniški stalež, nega…), dostopne po 

telefonu ali preko elektronske pošte. Telefonsko številko, e-mail naslov in tedenski razpored 

vaše ambulante najdete na spletni strani www.zd-lasko.si 

 

V primeru, da se v ambulanti nihče ne oglasi, za življenjsko ogrožujoče zadeve  

pokličite 03 734 36 00 ali 112. 

 

Do nadaljnjega se tako zapirajo naslednje dejavnosti: 

- Splošna ambulanta v ZP Rimske Toplice (RT) (telefonsko bo ambulanta dosegljiva). 

- Zobne ambulante v Laškem in RT (dostopne za telefonski posvet po razporedu na 

spletni strani). Za nujne primere se oglasite v ZD Celje (zdravi) in ZP Dobrna (bolni). 

- Ginekološka ambulanta (samo nujni pregledi nosečnic). 

- vse preventivne dejavnosti (referenčne amb., zdrav. vzgojne delavnice, šola za starše…). 

- Fizioterapija. 

Antikoagulantna ambulanta bo vsak torek in petek, odvzemi krvi med 9. in 10. uro! 

 

Vse paciente pozivamo, da glede na trenutno situacijo počakajo z vsemi nenujnimi 

zadevami. 

 

Prosimo, da vsi pacienti z znaki okužbe dihal in povišano telesno temperaturo najprej 

kontaktirajo svojega osebnega zdravnika (ali dežurnega zdravnika) in NE HODIJO V 

AMBULANTO, ter se ravnajo po njegovih navodilih.  

Ker so telefonske linije zelo obremenjene, vas prosimo za strpnost in razumevanje. 

 

Razmere in posledično navodila s strani Ministrstva in NIJZ se hitro spreminjajo, zato lahko 

pride tudi do nenapovedanih sprememb v delovanju naših služb! 

 

Hvala za razumevanje! 

 
      Strokovna vodja:      Direktorica: 

       Melita Zlatečan,                  mag. Janja Knapič 

dr. med., spec. spl. med.           

http://www.zd-lasko.si/

