


So problemi 
zaklenjeni, pa ne 

najdeš ključa?

Imaš 
previdnost

v krvi?

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?

Imaš zdravnika 
nekje za devetimi 

gorami?

Želiš izvedeti, če 
tvoje telo lahko opravi 

vse izpite?

Želiš varno 
spolnost brez 
spominkov? 

Pri nas imamo ambulante splošne in družinske medicine, v katerih si lahko 
izbereš osebnega zdravnika, ki ti bo blizu.

Poskrbi, da stanje iz metaforičnega ne preide v realno, zato redno obiskuj naše 
zobozdravstvene ambulante, v katerih nudimo kakovostno oskrbo zob in krajše 
čakalne vrste.

Take in drugačne okoliščine vsakega človeka pripeljejo do stanja, ki ga želi čim 
prej rešiti. Zato v našem zdravstvenem domu nudimo psihiatrično pomoč v obliki 
individualnih in skupinskih obravnav, po potrebi pa tudi partnerskih in družinskih. 
 
Obdobje študija prinaša tudi različne psihične 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.

Cepi se. Imamo večino cepiv proti najrazličnejšim boleznim, kar pride prav 
predvsem pri potovanjih v eksotične dežele ali pa pri vandranju po domačih 
koordinatah.

V našem diagnostičnem laboratoriju omogočamo izvedbo in analizo vseh 
pomembnejših testov (urina, krvi, blata, HIV ...) za hitro in učinkovito obravnavo.

Osnovna napaka. Ne igraj se s svojim zdravjem, za to imaš računalnik. 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. Če avto enkrat na leto pelješ na tehnični pregled, 
bodi tako prijazen tudi do sebe in si uredi pregled tudi za svoje telo. Navsezadnje 
se z njim »prevažaš« vsak dan.

Naši specialisti ginekologije in porodništva te sprejmejo hitro, brez napotnice, v 
zaupnem okolju. Svetujejo o zaščiti in preprečujejo ali odpravijo težave. 

Don’t understand any of this? Don’t worry. If you’re a student, you can get all of 
the needed medical support at our health center. After all, people’s anatomy is 
international and our experts are here to confirm this.



Ne plačuj nevednosti z zdravjem, saj je obravnava v Zdravstvenem domu 
za študente brezplačna. Kot verjetno veš, imaš le eno zdravje in pri tem bo 
zelo verjetno tudi ostalo. Zato bi ti radi pojasnili nekaj zadev, ki bi utegnile 
zanimati tvojih 100.000 milijard celic, imenovanih "telo". Smo zdravstveni 
dom, ki že vrsto let skrbi za zdravje študentov - pridi k nam tudi ti!

Geografsko gledano se nahajamo v centru Ljubljane na Aškerčevi cesti 4, 
ambulanto splošne in družinske medicine pa imamo tudi v študentskem 
naselju v Rožni dolini (blok VIII). Za več informacij nas obišči na 
www.zdstudenti.si ali nam piši na zdstudenti@siol.net.

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, KZZ or KZZ. For more 
information visit us at www.zdstudenti.si/en.
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