ZDRAVSTVENI DOM ZA ŠTUDENTE
Vsi mednarodni študenti v Sloveniji imajo
dostop do javnega zdravstvenega sistema.
e i ate zdravstvene te ave kontaktirate
Zdravstveni dom za študente Univerze v
Ljubljani (ZDŠ), ki nudi zdravstveno o oč
na naslednjih odročjih:
• s lošna in dru inska edi ina
• zobozdravstvo
• inekolo ija in orodništvo
• klinična siholo ija
• psihiatrija
• dia nostični la oratorij

KAJ MORATE IMETI S SABO
red rihodo
naslednje:

v lovenijo oskr ite za

• ustrezno zdravstveno zavarovanje in
• zadostno zalo o vseh zdravil ki jih
otre ujete vključno s kontra e ijo

Če imate kronične bolezni ali druge
zdravstvene potrebe, s seboj prinesite vso
pomembno zdravstveno dokumentacijo

Informacije za mednarodne študente

(npr. specialistični izvidi, predpisana terapija).

Več informacij je dostopnih na spletni strani
Zdravstvenega doma za študente:

www.zdstudenti.si

se nahaja v ju ljani na Aškerčevi esti
ed ilozo sko akulteto in akulteto za
strojništvo.

Kaj narediti, če:
... ne morate dihati
ali hudo krvavite?

... si zlomite roko?

a

... potrebujete redni
ginekološki pregled?

a

112.
a
urgentni center.

Kontaktirajte
ZDŠ.

Zdravstveni sistem v Sloveniji

Kontaktirajte
ZDŠ.

i anka je nastala v okviru rojekta

rojekt so nan irata e u lika lovenija in

iz vro ske a so ialne a sklada

PSIHOSOCIALNA POMOČ
Psihosocialna svetovalnica deluje na
niverzi v ju ljani in o a a študento v stiski
ki otre ujejo svetovanje ali sihološko od oro:
www.pef.uni-lj.si/894.html
a od oro v osanščini črno orščini
hrvaščini ali sr ščini lahko kontaktirate:

tomaz.vec@pef.uni-lj.si

a
aa
a a
je usposobljena tudi
za o oč v
a
a
a
aročite se lahko v delovne času a ulante:

mednarodni@zdstudenti.si

e ste v stiski ali raz išljaš o sa o oru
lahko v nočnem času okličete

NUJNA MEDICINSKA POMOČ

ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE

e je vaše ivljenje kakorkoli o ro eno ali ste i eli
nesrečo okličite na 112. Po potrebi vas bo
reševalno vozilo ri eljalo v naj li ji ur entni
enter kjer oste rejeli nujno edi insko o oč
r entni entri delujejo
ur in nudijo izključno
nujno edi insko o oč

Če imate zdravstveno
zavarovanje urejeno v:

slandija
ihtenštajn
orveška
vi a
dru eno
kraljestvo

a o isk ur entne a entra se ni otre no naročiti

V
112

Avstalija

Bosna in
er e ovina
rna ora
Severna
akedonija
Srbija

V ju ljani se lahko o rneš na r en o
niverzitetne a klinične a entra ju ljana

URGENCA
a
a
a a

(med 8. in 12. uro)
itro odo o enili vaše sihično stanje
in vas usmerili naprej.

eti orate veljavno evropsko
kartico zdravstvenega
zavarovanja (EUKZZ) ali erti kat
ki jo začasno nado ešča
ekatere storitve so
a
za ostale a o ičajno
a a
od do
na o isk
eti orate veljavno kartico
Medicare in potni list.
ekatere storitve so
a
za ostale a o ičajno
a a
od do
na o isk
eti

(med 19. in 7. uro)
akojšnjo o oč lahko do ite na številki
Urgentne psihiatrične ambulante:

Kaj morate narediti
in kaj vam pripada?

stale dr ave
Če vaše stanje ni urgentno, se obrnite na ZDŠ.
Če storitev ni urgentna, boste na Urgenci morali
sami plačati zdravstvene stroške.
Študenti
brez zavarovanja

orate o raze
oz
ki a do ite
a
a
raze oddate na avodu za
zdravstveno zavarovanje Slovenije
ala uli a
ju ljana ki va
izda potrdilo MedZZ. Brez tega
potrdila zavarovanje ne velja.
oz
oz

ekatere storitve so
a
za ostale a o ičajno
a a
od do
na o isk
kleniti orate zdravstveno
zavarovanje ri ko er ialni
zavarovalni i v do ači dr avi
ali v Sloveniji.
Odvisno od vrste zavarovanja
o ičajno lačate od
do
na o isk in nato zaprosite za
ovračilo ri svoji zavarovalni i
lačate olno eno o ičajno
od
do
na o isk

1
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Vključite se lahko tudi v slovensko zdravstveno zavarovanje:
zdstudenti si navodila za a iente ednarodni studenti

