Operativa enota za pediatrijo

Vodja službe

Dr. Franco Bin

Opis službe

Služba je namenjena otrokom, mladostnikom (0 – 18
let) in njihovim družinam. Obravnava psihološke,
čustvene in psihiatrične motnje (motnje počutja,
tesnobne motnje, psihotične motnje, motnje obnašanja)
ter ogrožene mladostnike. Potrebno je pridobiti soglasje
staršev, vendar je nekatere dejavnosti mogoče opraviti s
samim otrokom/mladostnikom. Služba izvaja diagnoze,
psihološke in/ali farmakološke terapije, družinska
svetovanja, sodelovanje v psiho-izobraževalnih
skupinah itn. Strokovnjaki: nevropsihiater za
mladostnike, psiholog psihoterapevt.

Dostop

Ordinacijski
čas

Zahtevo za dostop do storitev službe lahko opravijo
starši ali druge zdravstvene službe. Za dostop je treba:
vprašati pediatra ali splošnega zdravnika za zdravniško
napotnico; plačati soudeležbo za storitve (t.i. ticket);
izpolniti obrazec (telefonsko ali osebno) za vzpostavitev
prvega stika v sprejemnih prostorih.
.
Ordinacijski čas: od ponedeljka do petka od 08:30 do
16:30
Tajništvo je na razpolago:
v ponedeljek in petek od 08:30 do 11:30;
v torek in četrtek od 08:30 do 11:30 in od 14:30 do
16:30

Kje

V krminskem departmaju
Al. Venezia, 74
Krmin

Kako kontaktirati službo

Kličite na telefonsko številko 0481 629255
faks 0481 629289
segreteria.npi@ass2.sanita.fvg.it

Vodja službe

Dr. Danica Dragovic

Opis službe

Operativno enoto za pediatrijo sestavlja ekipa 8
pediatrov in vodje. Služba je namenjena populaciji v
starostnem razredu od 0 do 16 let. Organizacija službe
predvideva izvajanje pediatričnih pregledov, oskrbo
novorojenčkov (podpora dojenju...), navadnih
hospitalizacij, dejavnosti dnevne bolnišnice in
specialističnih pediatričnih pregledov.

Dostop

Neposredni, na podlagi napotnice osebnega zdravnika
ali drugega specialista. Ob predhodnem naročilu (preko
dogovora s pristojnim specialistom) so aktivne tudi:
ambulanta za sladkorno bolezen, ambulanta za enurezo
pri otrocih, alergološka ambulanta, ambulanta za
zdravljenje debelosti, ambulanta za spremljanje
novorojenčkov in podporo dojenju (po oceni negovalca)

Ordinacijski
čas

V tržiški bolnišnici San Polo vsak dan od 8. do 20. ure.
Od 20. do 8. ure pa je predviden sprejem na urgenci.
V goriški bolnišnici San Giovanni d Dio od ponedeljka
do petka od 08:30 do 18:00.

Kje
- Bolnišnica San Polo
Ul. Galvani, 1, Tržič
- Bolnišnica San Giovanni di Dio
Ul. Fatebenefratelli Gorica
Kako kontak- Tržič: 0481-487233/7333/7390
tirati operativ- pediatriamn@ass2.sanita.fvg.it
no enoto
Gorica: 0481-592958
pediatriago@ass2.sanita fvg.it

S l o g a n

Storitve za najstnike in mlade

Otroška in mladinska nevropsihiatrija

a z i e n d a l e

Družinska posvetovalnica Gorice in
Tržiča
Vodja službe

Dr. Giorgio Segatto

Opis službe

Služba je namenjena družinam, parom in
posameznikom (tudi najstnikom). Služba izvaja
psihološke, porodniško-ginekološke in psihosocialne
dejavnosti (svetovanja, psihološke in socialne
kolokvije, dejavnosti za preprečevanje socialnih stisk
in težav posameznika, promocija zdravja, porodniškoginekološka svetovanja in pregledi, tudi za
kontracepcijo, jutranjo tabletko in prostovoljno
prekinitev nosečnosti). Strokovnjaki: psiholog, socialni
delavec, babičar, ginekolog, negovalec.

Dostop

Oddelek za zdravljenje odvisnosti
Vodja
službe

Dr.Giuliano Zorzut

Opis službe

Cilj službe je preprečevanje odvisnosti, zdravljenje in
rehabilitacija uporabnikov dovoljenih (alkohol, tobak,
psihotropna zdravila) in nedovoljenih (kanabis, kokain,
opiati itn.) drog ter patoloških hazarderjev. Na departma
za odvisnike se lahko obrnejo bodisi neposredni
interesenti kot tudi njihove družine. Zdravstvene ekipe so
multidisciplinarne: zdravniki, psihologi, negovalci,
vzgojitelji, socialni delavci.

Dostop

Dostop do storitev departmaja je neposredni, brezplačni in
ne zahteva zdravniške napotnice. Za naročanje termina
lahko prvič pridemo v stik s službo bodisi osebno, bodisi
preko telefona. Anonimnost in zaupnost zbranih podatkov
sta zagotovljeni. Tudi vse storitve, ki se jih boste
posluževali v prihodnosti, so brezplačne

Dostop do storitev službe je neposredni, brezplačni in
ne zahteva zdravniške napotnice. Za naročanje
termina lahko prvič pridemo v stik s službo bodisi
osebno bodisi preko telefona. Zaupnost zbranih
podatkov je zagotovljena. Tudi vse storitve, ki se jih
boste posluževali v prihodnosti, so brezplačne. Od 14.
leta dalje se lahko poslužujete storitev v zvezi s
spolnostjo brez soglasja staršev.

Ordinacijski - Gorica: od ponedeljka do petka od 8.00 do 13.30
čas
- Tržič: ponedeljek, torek, petek od 8.30 do 13.00
Sreda od 8.30 do 13. ter od 17. do 19. četrtek od 8.30
do 10.

Ordinacijski
čas

Od ponedeljka do petka: od 8.30 do 12.30
Ponedeljek, torek, sreda: od 14.30 do 17.00

Kako konta- - Gorica 0481-592782;
sertgo@ass2.sanita .fvg.it
ktirati
- Tržič 0481-487562
sertmn@ass2.sanita.fvg.it

Kje

Gorica, ul. Vittorio Veneto, 171
Tržič, ul. Galvani, 1 - San Polo

Kako kontaktirati

Kje

- Tržič: Sprejem v ambulanto 0481 487611
Faks 0481 487267
consdbi@ass2.sanita.fvg.it

Vodja

Dr. Franco Perazza

Opis službe

Je namenjena vsem osebam (tudi mladoletnikom, če
imajo soglasje staršev), ki trpijo zaradi motenj hranjenja:
anoreksija, bulimija, ipd. Delovna skupina je
multidisciplinarna in jo sestavljajo: psiholog,
psihoterapevt, psiholog-psihoterapevt, dietetik,
internist.

Dostop

Dostop do storitev je neposredni, brezplačni in ne zahteva zdravniške napotnice. Dostop je mogoč preko
telefona

Ordinacijski
čas

Za sprejem se morate naročiti

Kje

V medicinskem departmaju tržiške bolnišnice San Polo
- II. nadstropje stavbe C (nasproti sobe primarija medicine)

Gorica – ul. Vittorio Veneto, 174
Tržič – ul. Galvani, 1, San Polo

Pokrajinski center M.S.T. - A.I.D.S.
Vodja službe

Dr. Gianmichele Moise

Opis službe

Je namenjena vsem uporabnikom, ki so imeli tvegana
spolna vedenja, in vsem ljudem, ki so bili izpostavljeni

Dostop

Prosti, brezplačni dostop brez zdravniške napotnice.
Možnost svetovanja po telefonu in naročanja terminov
za specifične potrebe. Uporabnik mora opraviti
kolokvij za oceno tveganja in ugotovitev potrebnih
preiskav. Ko je problem diagnosticiran, se sprožijo vse
potrebne preiskave na popolnoma anonimen način.

Ordinacijski
čas

Od ponedeljka do petka, od 8.00 do14.00

Kje

Ul. V.Veneto, 169, Gorica, Stavba B bivše bolnišnice

Neposredni dostop (osebno ali preko telefona).
- Gorica: Sprejem v ambulanto 0481 592869
faks 0481 592872
consdai@ass2.sanita.fvg.it

Ambulanta za motnje hranjenja

Kako kontakti- 0481 592819
rati
gianmichele.moise@ass2.sanita.fvg.it

Kako konta- Kličite sledečo številko:
ktirati
- 0481 487234 (pustite sporočilo na odzivniku)

