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So problemi 
zaklenjeni, pa 

ne najdeš 
ključa?

Ali veš, da je 
cepljenje zelo 
učinkovito pri 
preprečevanju 

nekaterih 
bolezni?

Si bil/a 
nazadnje na 

preventivnem 
pregledu v 

osnovni šoli? 

So možgani s 100 
milijoni nevronskih 

povezav včasih 
preveč zapleteni? 

Te črviči strah pred 
zobozdravnikom?

Želiš imeti osebnega 
zdravnika v Ljubljani, 

kjer študiraš?

Želiš izvedeti, če 
tvoje telo lahko 

opravi vse izpite?

Kaj pa moje 
ginekološko 

zdravje? 

Če si registriran še pri pediatru ali če stanuješ daleč od kraja študija, si v ambulantah 
splošne in družinske medicine lahko izbereš osebnega zdravnika.

V zobozdravstvenih ambulantah nudimo kakovostno oskrbo zob in zagotavljamo 
krajše čakalne vrste.

Takšne in drugačne okoliščine lahko mladega človeka ovirajo ali mu onemogočijo
normalno delovanje. V našem zdravstvenem domu nudimo psihiatrično pomoč, to je
pregled in oceno psihičnega stanja, diagnosticiranje duševnih motenj in zdravljenje s
pomočjo medikamentozne terapije in/ali psihoterapije.

Obdobje študija prinaša tudi različne duševne stiske, ki lahko izhajajo iz študijskih
zahtev, selitve od doma ipd., ali pa se slabo počutje pojavi brez znanega vzroka. Za
opredelitev stisk, psihološko svetovanje ali psihoterapevtsko obravnavo se lahko 
obrneš na našega kliničnega psihologa.

Cepljenje. V našem zdravstvenem domu se lahko cepiš proti različnim okužbam (HPV,
Hepatitis A in B, klopni meningoencefalitis,...), kar te varuje predvsem pri potovanjih v 
eksotične dežele, pri študijskih odpravah in izmenjavah, na obveznih terenskih vajah,...

V našem diagnostičnem laboratoriju omogočamo odvzem in analizo krvi, urina, blata,
kužnin ter izvajamo nekatere teste, kot npr. hormon ščitnice. Laboratorijske storitve so
zdravniku v pomoč pri odkrivanju in zdravljenju bolezni. Nudimo hitro in učinkovito
obravnavo.

Preventivni sistematski pregled je pri nas pravica, ki je študenti marsikje v tujini 
nimajo. Na svoji fakulteti se pozanimaj za termin in se udeleži preventivnega pregleda 
v našem zdravstvenem domu. Tako preveriš, ali je s tabo res vse v redu in odpraviš 
vsak dvom o morebitnih obolenjih.

Naši specialisti ginekologije in porodništva ti omogočajo strokoven ginekološki
pregled brez napotnice. Pri nas dobiš obravnavo, prilagojeno tvoji starosti in potrebi. 
Svetujemo ti o zaščiti, preprečujemo in odkrivamo težave ter spremljamo nosečnost.

If you’re a student, you can get all of the needed medical support at our health center.



- TVOJE ZDRAVJE JE POMEMBNO -

Naš zdravstveni dom že vrsto let skrbi za študente. 
Pridi k nam tudi ti!

Geografsko gledano se nahajamo v centru Ljubljane, na Aškerčevi cesti 4, 
ambulante psihiatrije in klinične psihologije pa imamo v študentskem 
naselju v Rožni dolini (Svetčeva ulica 9 - blok VIII). Za več informacij 
nas obišči na  www.zdstudenti.si.

Foreign insured persons can use our services according to the EU laws 
and transnational contracts. Right to medical service is proved by EU card 
or certificate, Medicare card, certificate MedZZ or  KZZ. For more 
information visit us at www.zdstudenti.si/en.

V sodelovanju z:

Aškerčeva cesta

Fakulteta
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za strojništvo
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