KAJ STORITI OB NENADNIH
TEŽAVAH V
USTNI VOTLINI?
Ob nenadnih težavah v ustni votlini, ki se
ne izboljšajo, se naročimo k
osebnemu zobozdravniku.
V primeru, da je ta odsoten pa
k zobozdravniku,
ki sprejema nujne bolečinske primere

Zobna ambulanta za odrasle ZD Ajdovščina
Colja Branka, dr. dent. med.

(razpored dežurnih zobozdravnikov je

Hoenigman Tatjana, dr. dent. med.

dostopen na informativni tabli v čakalnici

Makarovič Pirih Mojca, dr.dent.med.

pri urgenci in v čakalnici zobozdravstva).

Ušaj Damjan, dr. dent. med.
Zobna ambulanta za otroke in mladino ZD Ajdovščina
Bizjak Silvana, dr. dent. med.

Svetujemo vam, da zobozdravnika

Tomašević Greti, dr.dent.med
Colja Branka, dr. dent. med.

obiskujete redno,

Hoenigman Tatjana, dr. dent. med.

še predno vas na to opozori zobobol.

Ortodontska ambulanta
Kobal Klavdija, dr. dent. med. spec. zob. in čelj. ortop.

PREDEN POIŠČETE NUJNO
ZOBOZDRAVSTVENO POMOČ,
PRESODITE, ALI GRE RESNIČNO
ZA NUJNO STANJE
ALI LAHKO POČAKATE

Zobna ambulanta za odrasle ZP Vipava
Ferran Monika, dr.dent.med
Blažič Uroš, dr. dent. med.
Malik Mojca, dr. dent. med.
Zobna ambulanta za otroke in mladino ZP Vipava
Pegan Fajdiga Andreja, dr. dent. med.

OSEBNEGA ZOBOZDRAVNIKA,
KI NAJBOLJE POZNA VAŠE
ZOBOZDRAVSTVENE TEŽAVE.

Priprava: Zobozdravstvena služba ZD Ajdovščina
Izdaja: Zdravstveni dom Ajdovščina, september 2021

NUJNA
ZOBOZDRAVSTVENA
POMOČ

KDAJ POIŠČEMO

MED NUJNE ZOBOZDRAVSTVENE

ZOBOZDRAVSTVENO NUJNO

STORITVE NE SODIJO!

MEDICINSKO POMOČ?
•

•

Samo v primerih, ko gre za nujna

(popravila protez, cementiranje izpadlih

stanja v zobozdravstvu.
•

Če

storitve

niso

prevlek in podobno)

nujne,

so

po

•

Pravilih obveznega zdravstvenega
zavarovanja samoplačniške.

KATERE SO NUJNE
ZOBOZDRAVSTVENE STORITVE?

KATERA SO NUJNA STANJA V

•

odprtje zoba (trepanacija);

•

rez sluznice, s katerim se omogoči
odtekanje gnoja (incizija);

ZOBOZDRAVSTVU?
•

•

prizadetega zoba z začasno zaporo

bolečina,

zoba z vložkom zdravila

analgetik

(zdravilo

(ekstirpacija);

proti bolečini) več ne pomaga;
•

akutno

vnetje, ki se kaže kot

oteklina,

težje

požiranje

•

temperaturo,

•

večja

krvavitev,

na

primer

po

izdrtje zoba (ekstrakcija), če ni
možno z katerim od zgornjih

in

načinov odpraviti nujnega stanja;

odpiranje ust z zvišano telesno
•

odstranitev obolelega živca iz

močan zobobol, to je huda stalna
ko

•

zaustavitev krvavitve;

•

pri poškodbah zob imobilizacija

izdrtju zoba ali poškodbi;

zoba z/ali reinplantacijo ali začasna

poškodbe v področju zob oz. ustne

zapora zoba.

votline

protetične storitve

izdelava nove zalivke, ko je
izpadla stara!!!

