SPECIALISTIČNA AMBULANTA IN FIZIOTERAPIJA
V zdravstvenem centru Terme Ptuj izvajamo:

 Preglede v fiziatrični ambulanti na podlagi napotnice osebnega zdravnika.
Odgovorni: Tanja Rauter Pungartnik, dr. med., specialistka fizikalne in rehabilitacijske medicine
 Ambulantno fizioterapijo.
Odgovorni: Sara Horvat, diplomirani fizioterapevt, vodja fizioterapije
Pacienti, ki želijo ambulantno obravnavo opraviti v našem zdravstvenem centru lahko oddajo naročilo na zdravstvene
storitve na enega od naslednjih načinov:
 Osebno v sprejemni pisarni v ordinacijskem času (glej ordinacijski čas - *opomba: trenutno zaradi situacije z
virusom COVID-19 do nadaljnjega osebnega naročanja NI!)
 Telefonsko na telefonski številki: 02 749 45 50 od ponedeljka do petka (delovni dan) v času od 8.15 do 9.15
ure in od 12.30 do 13.30 ure.
 Preko elektronske pošte: zdravstvo@terme-ptuj.si.
 Elektronsko naročanje preko sistema eNaročanje.
 Po pošti na naslov: Terme Ptuj, Pot v Toplice 9, 2251 Ptuj.
O točnem oz. okvirnem terminu boste obveščeni naknadno v zakonsko določenem roku.
V primeru, da imate izdano eNapotnico, se lahko naročite na vse zgoraj navedene načine tako, da posredujete ZZZS
številko in številko e-Napotnice. Zaželena je tudi vaša kontaktna telefonska številka ali e-naslov.
V primeru, da imate izdano zeleno napotnico ali delovni nalog, se je možno naročiti po pošti (na naslov: Terme Ptuj,
Pot v Toplice 9, 2251 Ptuj).
Informacije o čakalnih dobah so dostopne:





na spletu na povezavi: https://cakalnedobe.ezdrav.si/ in http://www.savamedical.si/;
po telefonu na tel. št. 02 749 45 50 od ponedeljka do petka (delovni dan) v času od 8.15 do 9.15 ure in od
12.30 do 13.30 ure.
preko elektronske pošte: zdravstvo@terme-ptuj.si.
V primeru naročanja preko telefona ali elektronske pošte je naročeni dolžan dostaviti napotnico ali delovni
nalog izvajalcu v roku pet dni.

Pripravila pooblaščena oseba za čakalne sezname za zdravtsvene storitve, ki se opravljajo na podlagi pogodbe z
Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije:
Tanja Rauter Pungartnik, dr.med., specialistka fizikalne in rehabilitacijske medicine in vodja zdravstva Terme Ptuj
KONTAKT: telefon: 02 749 45 50 ali e-mail: tanja.rauterpungartnik@terme-ptuj.si

