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Vodniku na pot
Spoštovane in spoštovani!
Oboleli z luskavico se vsak dan srečujemo z najrazličnejšimi težavami, ki močno poslabšajo
kakovost našega življenja. Pogosto se nam dogaja, da zbolimo še za kakšno pridruženo
boleznijo (srčno-žilne bolezni, psoriatični artritis, sladkorna bolezen itn.), ki dokazano krajšajo
življenjsko dobo. Hkrati luskavica ni le »fizični« zdravstveni problem, ampak vpliva na vsa
področja kakovosti življenja. Ker so znaki bolezni vidni, se srečujemo s številnimi stereotipi in
predsodki v družbi, kar poslabšuje socialno-ekonomski status obolelih za luskavico.
Bolniki z luskavico, združeni v Društvu psoriatikov Slovenije (DPS), izvajamo številne aktivnosti,
ki so v pomoč obolelim. Društvo deluje od leta 1979 in zdaj šteje približno dva tisoč članov,
ki so aktivni v enajstih podružnicah po vsej Sloveniji. Izvajamo različne oblike obnovitvene
rehabilitacije, socialne in humanitarne programe za obolele, humanitarno pomoč na domu,
redno organiziramo strokovna, družabna in športna srečanja, izdajamo glasilo Za prostor
pod soncem, urejamo spletne strani društva in stran na družabnem omrežju Facebook,
sodelujemo pa tudi s strokovnjaki in sorodnimi društvi.
Pomemben del naših dejavnosti je ozaveščanje strokovne in laične javnosti o bolezni in
naših težavah, zato v društvu že vrsto let izvajamo številne tovrstne akcije. Ena temeljnih
nalog pa sta tudi pomoč obolelim za luskavico oz. psoriazo in svetovanje, kako najhitreje
poiskati ustrezno specializirano zdravstveno ustanovo, ki bo bolniku pomagala pri lajšanju te
bolezni. Mnogi, ki dobijo diagnozo luskavica ali psoriaza, se na nas obračajo s prošnjo, da jim
svetujemo, kje najti ustrezno ustanovo, da se bodo pravočasno začeli sistematično zdraviti.
V DPS – Podružnica Ljubljana smo ugotovili, da bi obolelim prišel prav vodnik po specializiranih
dermaveneroloških ambulantah, v katerem bi bile predstavljene vse tovrstne ustanove na
območju ljubljanske regije. Ne samo bolnikom, tak vodnik bi po našem mnenju prav prišel
tudi družinskim zdravnikom, ki prvi zaznajo oz. ugotovijo obolelost pri posameznem pacientu,
in s pomočjo takega vodnika bi laže svetovali za nadaljnje specialistično zdravljenje te bolezni.
Izdajatelj in založnik tega vodnika je Društvo psoriatikov Slovenije – Podružnica Ljubljana. Za
financiranje tega projekta so nam bila namensko dodeljena sredstva v obliki donacije. Ustanovi,
ki je podprla ta projekt, gre posebna zahvala. Zahvala gre tudi tistim dermavenerološkim
ustanovam, ki so se odzvale naši prošnji in so nam s podatki pomagale, da je nastal ta vodnik.
Žal se nekatere ustanove naši prošnji niso odzvale in niso želele sodelovati pri projektu, zato
smo za te sami poiskali podatke na spletni strani ter tako predstavili vse tovrstne ustanove v
ljubljanski regiji.
Celotno organizacijo in urejanje vodnika je prevzelo Društvo psoriatikov Slovenije –
Podružnica Ljubljana z namenom, da pomagamo predvsem na novo obolelim za to kronično
boleznijo, da čim prej poiščejo prave poti za zdravljenje. Zavedamo se, da so morda podatki
o posamezni ustanovi preskopi, lahko pa posameznik najde več informacij o možnostih za
zdravljenje luskavice na spletnih straneh ustanov, ki so predstavljene v vodniku.
S spoštovanjem in z lepimi pozdravi!
Predsednik podružnice in urednik:
dr. Anton Prosen
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Ime ustanove

UKC - Dermatovenerološka klinika

Naslov ustanove

Zaloška cesta 2, 1525 Ljubljana
•

Strokovni vodja in
specializirani sodelavci

Spletna stran ustanove

•

strokovni vodja ustanove:
prim. asist. Tanja Planinšek Ručigaj, dr. med.,
svetnica, predstojnica klinike;
specializirani sodelavci:
•
prof. dr. Tomaž Lunder, dr. med.,
•
doc. dr. Nada Kecelj Leskovec, dr. med.,
•
Vesna Tlaker Žunter, dr. med.
•
mag. Mateja Starbek Zorko, dr. med.

http://www.kclj.si/index.php?dir=/pacienti_in_obiskovalci/
klinike_in_oddelki/dermatoveneroloska_klinika

Pošta: Napotnico pošljite po pošti na naslov:
Dermatovenerološka klinika, Zaloška cesta 2, 1000 Ljubljana,
s pripisom “naročanje”. Datum prejmete po pošti na naslov,
ki je na napotnici.
Možnost naročanja – telefon, e-pošta

Nabiralnik: Nasproti sprejemne pisarne lahko napotnico
vržete v nabiralnik, vsak dan med 8. in 20. uro. Datum
pregleda prejmete po pošti na naslov, ki je na napotnici.
Telefon: Naročite se lahko vsak delovni dan od 13. do 14. ure
na kontaktno tel. številko 01 522 37 44.
Osebno: Naročite se lahko vsak delovni dan od 8. do 12. ure
ter v torek in sredo še od 14. do 15. ure.
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Ambulanta s koncesijo ali
samoplačniška ustanova

Dermatovenerološka klinika spada v sklop UKC Ljubljana in
deluje kot samostojna organizacijska enota

Čakalna doba

za hitro 70 dni, redno: 111 dni

UKC - Dermatovenerološka klinika

Opis celotne dejavnosti, ki
jo izvaja ustanova

Na Dermatovenerološki kliniki se ukvarjamo z diagnosticiranjem in zdravljenjem kožnih bolezni in spolno prenosljivih
bolezni. Naše dejavnosti vključujejo:
• zdravljenje alergij in obolenj kože, lasišča, nohtov in znojnic
• zdravljenje motenj pigmentacije ter presnovnih in granulomskih kožnih bolezni
• pregledi pigmentnih znamenj, diagnostični posegi za
opredelitev kožnih sprememb
• pregled in zdravljenje kožnih tumorjev
• zdravljenje golenje razjede in izvajanje skleroterapije
• diagnostika in zdravljenje kroničnega venskega
popuščanja
• kirurški posegi na koži
• zdravljenje spolno prenosljivih okužb.

Dejavnosti, ki se nanašajo
na zdravljenje luskavice

Na Dermatovenerološki kliniki poteka ambulantna obravnava
obolelih z luskavico v več ambulantah: v splošnih dermatoloških ambulantah pregledi in ambulantno zdravljenje bolnikov z vsemi oblikami luskavice, v ambulanti na oddelku za
fototerapijo in fizioterapijo pregledi pred in med obsevanjem
z UV-žarki / fototerapijo, ter v specialni ambulanti za hujše
oblike luskavice (tistih bolnikov z luskavico, ki potrebujejo
zdravljenje z biološkimi zdravili).

•
Posebne dejavnosti, vezane
na zdravljenje luskavice,
npr. obsevanje, biološko
zdravljenje itn.

Priporočilo oz. nasvet bolnikom obolelim z luskavico

•

ambulanta na oddelku za fototerapijo in fizioterapijo - za
preglede bolnikov z luskavico pred in med obsevanjem z
UV-žarki/fototerapijo
ambulanta za hujše oblike luskavice – za preglede tistih
bolnikov z luskavico, ki potrebujejo zdravljenje z biološkimi zdravili oz. se z njimi že zdravijo

Vsem bolnikom z luskavico ob pojavu bolezni priporočamo
najprej pregled pri osebnem zdravniku – specialistu družinske
medicine. V kolikor bi osebni zdravnik potreboval mnenje
specialista dermatovenerologa glede diagnoze, bo napotil
pacienta k dermatovenerologu; prav tako je napotitev
pacienta s psoriazo k dermatovenerologu potrebna, kadar
v ambulanti družinske medicine z zdravljenjem ni bilo moč
doseči zadovoljivega izboljšanja stanja.

UKC - Dermatovenerološka klinika
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Ime ustanove

Dermatološki center Derm

Naslov ustanove

Barjanska 62d, 1000 Ljubljana

Strokovni vodja in
specializirani sodelavci

Blanka Zagoričnik Opara, dr. med., specialistka
dermatologije

Spletna stran ustanove

www.dcderm.si

Možnost naročanja – telefon, e-pošta

Tel.: 01 280 77 92

Ambulanta s koncesijo ali
samoplačniška ustanova

S koncesijo in samoplačniška

Čakalna doba

Čakalna doba z napotnico: redno 180 dni, hitro 90 dni, do
zasedbe prostih terminov.
Za fototerapijo z napotnico in izvidom dermatologa ni
čakalne dobe (izvid ne sme biti starejši od treh mesecev).

Opis celotne dejavnosti, ki
jo izvaja ustanova

Splošna dermatologija, dermatoonkologija, fototerapija,
estetska dermatologija

Dejavnosti, ki se nanašajo
na zdravljenje luskavice

/

Posebne dejavnosti, vezane
na zdravljenje luskavice,
npr. obsevanje, biološko
zdravljenje itn.

Fototerapija

Priporočilo oz. nasvet
bolnikom, obolelim za
luskavico

/

Dermatološki center Derm

Ime ustanove

SŽ - Železniški zdravstveni dom

Naslov ustanove

Celovška 4, 1000 Ljubljana
•

Strokovni vodja in
specializirani sodelavci

•

Mihec Pogačnik, dr. med., spec. dermatovenerolog
(5-krat na teden –ponedeljek in sreda popoldne, druge
dneve dopoldne)
Špela Slana, dr. med., spec. dermatovenerologinja (2-krat
na teden – ponedeljek in sreda dopoldne)

Spletna stran ustanove

dermatoloska.ambulanta@zzd.si

Možnost naročanja – telefon, e-pošta

Tel.: 01 29 12 290

Ambulanta s koncesijo ali
samoplačniška ustanova

Z napotnico in samoplačniško

Čakalna doba

Čakalna doba na napotnico je največ približno 4 mesece,
samoplačniško približno 2 tedna.

Opis celotne dejavnosti, ki
jo izvaja ustanova

/

Dejavnosti, ki se nanašajo
na zdravljenje luskavice

Poleg farmakološkega zdravljenja (tudi z biološkimi zdravili)
uporabljamo še “glavnik” za obsevalno terapijo.

Posebne dejavnosti, vezane
na zdravljenje luskavice,
npr. obsevanje, biološko
zdravljenje itn.

/

Priporočilo oz. nasvet
bolnikom, obolelim za
luskavico

/

SŽ - Železniški zdravstveni dom
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Ime ustanove

Dermatološki center Arsderma

Naslov ustanove

Cankarjeva cesta 4, 1000 Ljubljana
•

Nataša Grebenšek, dr. med., specialistka
dermatovenerologije
Helena Rupnik, dr. med., specialistka
dermatovenerologije

Strokovni vodja in
specializirani sodelavci

•

Spletna stran ustanove

www.arsderma.si

Možnost naročanja – telefon, e-pošta

NAROČANJE NA PRVI PREGLED Z NAPOTNICO OSEBNEGA
ZDRAVNIKA/SPECIALISTA: originalno napotnico pošljite na
naslov: Dermatološki center Arsderma, Cankarjeva cesta
4, 1000 Ljubljana, ali pa jo osebno oddajte v ambulanti v
uradnih urah koncesijske ambulante (PON, SRE, ČET in PET
8.00–13.30, TOR 15.00–20.30). Za dodatne informacije lahko
pokličete na telefonsko številko 051 246 545 ali nam pišete
na info@arsderma.si.

NAROČANJE NA SAMOPLAČNIŠKI PREGLED: po telefonu na
številko 040 601 206 ali po elektronski pošti na naslov info@
arsderma.si.
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Ambulanta s koncesijo ali
samoplačniška ustanova

S koncesijo in samoplačniška

Čakalna doba

Do 90 dni s hitro (2) napotnico oziroma 180 dni z redno (3)
napotnico.

Dermatološki center Arsderma

Opis celotne dejavnosti, ki
jo izvaja ustanova

•

DERMOONKOLOOGIJA:
• pregledi pigmentnih znamenj,
• spremljanje po operaciji melanoma in drugih kožnih
tumorjev;

•

spremljanje znamenj z digitalno dermatoskopijo
(fotofinder), DIAGNOSTIKO IN ZDRAVLJENJE
ALERGIJSKIH IN DRUGIH KOŽNIH BOLEZNI:
• luskavica,
• kontaktni dermatitis, atopijski dermatitis, seboroični
dermatitis,
• akne,
• rozacea,
• izpadanje las,
• krčne žile idr.

Dejavnosti, ki se nanašajo
na zdravljenje luskavice

Zdravljenje luskavice z lokalnimi in sistemskimi zdravili, tudi
biološkimi. Organiziramo šole za bolnike z luskavico in za
njihove svojce.

Posebne dejavnosti, vezane
na zdravljenje luskavice,
npr. obsevanje, biološko
zdravljenje itn.

Biološko zdravljenje

Priporočilo oz. nasvet
bolnikom, obolelim za
luskavico

Danes lahko luskavico učinkovito zdravimo.

Dermatološki center Arsderma
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Ime ustanove

Dermatološka ambulanta AKD

Naslov ustanove

Ukmarjeva 4, 1000 Ljubljana

Strokovni vodja in
specializirani sodelavci
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•
•

prim. Boris Kralj, dr. med. (vodja), specialist
dermatovenerologije, flebolog
Tanja Kmecl, dr. med., specialistka dermatovenerologije

Spletna stran ustanove

www.akd.si

Možnost naročanja –
telefon, e-pošta

info@akd.si,
tel.: 01 28 111 29,
faks: 01 28 111 30
eNaročilo

Ambulanta s koncesijo ali
samoplačniška ustanova

S koncesijo in samoplačniška

Čakalna doba

Z napotnico od 6 do 8 mesecev

Opis celotne dejavnosti, ki
jo izvaja ustanova

/

Dejavnosti, ki se nanašajo
na zdravljenje luskavice

/

Posebne dejavnosti, vezane
na zdravljenje luskavice,
npr. obsevanje, biološko
zdravljenje itn.

/

Priporočilo oz. nasvet
bolnikom, obolelim za
luskavico

/

Dermatološka ambulanta AKD

Ime ustanove

Dermatološka ambulanta Klinike Doktor 24

Naslov ustanove

Savska cesta 3, 1000 Ljubljana

Strokovni vodja in
specializirani sodelavci

•

doc. dr. Liljana Mervic, dr. med., specialistka
dermatovenerologije

Spletna stran ustanove

www.doktor24.si
www.doktor24.si/index.php/dermatologija

Možnost naročanja –
telefon, e-pošta

Tel.: 0820 08240,
narocanje@doktor24.si

Ambulanta s koncesijo ali
samoplačniška ustanova

Samoplačniška

Čakalna doba

Čakalne dobe ni oziroma je največ 2 tedna.
•
•

Opis celotne dejavnosti, ki
jo izvaja ustanova

•
•
•
•
•
•
•
•

Bakterijske, virusne in glivične okužbe,
alergijske in reaktivne bolezni (npr. atopijski dermatitis,
kontaktni dermatitis),
akne, rozacea in seboroični dermatitis,
luskavica,
izpadanje las,
pigmentna (melanocitna) znamenja,
benigni tumorji kože (seboroične keratoze, mehki fibromi,
hemangiomi),
kožni rak (aktinične keratoze, bazalnocelični karcinom,
ploščatocelični karcinom kože, melanom),
bolezni ven nog (krčne žile),
opravljamo tudi dermatološke posege, kot so na primer
odstranjevanje virusnih bradavic in starostnih bradavic
s tekočim dušikom, in radiofrekvenčno odstranjevanje
pecljatih mehkih fibromov.

Dejavnosti, ki se nanašajo
na zdravljenje luskavice

Možnosti zdravljenja luskavice v naši ambulanti: lokalno
zdravljenje s kortikosteroidi, kalcipotriolom in salicilno kislino
ter sistemsko zdravljenje z metotreksatom, acitretinom in
ciklosporinom.

Posebne dejavnosti, vezane
na zdravljenje luskavice,
npr. obsevanje, biološko
zdravljenje itn.

/

Priporočilo oz. nasvet
bolnikom, obolelim za
luskavico

Luskavico dermatologi obravnavamo kot resno kožno
obolenje, ki zahteva zdravljenje. Ozdravitev žal ni mogoča,
lahko pa jo učinkovito nadziramo. Za vrsto zdravljenja
se odločamo glede na izraženost bolezni in njen vpliv na
kakovost življenja. Z zdravljenjem skušamo doseči vsaj 75-%
izboljšanje začetnega stanja, če je le mogoče, pa popoln
nadzor nad boleznijo.

Dermatološka ambulanta Klinike Doktor 24
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Ime ustanove

Dermatološko medicinski center
Dimnik + Žgavec, Proderma, d. o. o.

Naslov ustanove

Leskoškova cesta 9d, 1000 Ljubljana

Strokovni vodja in
specializirani sodelavci
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•
•

asist. Borut Žgavec, dr. med., specialist
dermatovenerologije
Diana Dimnik, dr. med., specialistka dermatovenerologije

Spletna stran ustanove

www.proderma.si

Možnost naročanja –
telefon, e-pošta

Tel.: 01 52 02 118, 031 574 912,
e-pošta: info@proderma.si

Ambulanta s koncesijo ali
samoplačniška ustanova

Samoplačniška

Čakalna doba

/

Opis celotne dejavnosti, ki
jo izvaja ustanova

Ponuja celostne in strokovne storitve na področju
diagnosticiranja in zdravljenja kožnih bolezni ter
najsodobnejše metode estetske medicine. Center vam tako
omogoča zgodnje odkrivanje kožnega raka, odstranjevanje
bradavic, pigmentnih sprememb in drugih kožnih izrastkov,
zdravljenje krčnih žil, alergološko testiranje, pilinge,
zdravljenje aken, terapijo pomlajevanja, odstranjevanje dlak,
botoks, oblikovanje telesa itd.

Dejavnosti, ki se nanašajo
na zdravljenje luskavice

/

Posebne dejavnosti, vezane
na zdravljenje luskavice,
npr. obsevanje, biološko
zdravljenje itn.

/

Priporočilo oz. nasvet
bolnikom, obolelim za
luskavico

/

Dermatološko medicinski center Dimnik + Žgavec, Proderma, d. o. o.

Ime ustanove

Dermatologija Bartenjev – Rogl, d. o. o.*

Naslov ustanove

Derčeva ulica 35, 1000 Ljubljana
•
•

Strokovni vodja in
specializirani sodelavci

•
•
•

prof. dr. Igor Bartenjev, dr. med., specialist
dermatovenerologije
Mirjam Rogl Butina, dr. med., specialistka
dermatovenerologije
asist. Ružica Preveden, dr. med., specialistka
dermatovenerologije
Lina Virnik Kovač, dr. med., specialistka
dermatovenerologije
asist. Peter Zorman, dr. med., specialist plastične,
rekonstrukcijske in estetske kirurgije

Spletna stran ustanove

www.dermatologija.eu

Možnost naročanja –
telefon, e-pošta

Tel.: 01 514 17 00, e-pošta: info@dermatologija.eu

Ambulanta s koncesijo ali
samoplačniška ustanova

S koncesijo in samoplačniška

Čakalna doba

Čakalna doba za prvi koncesijski pregled (na dan 31. 8.
2015): s stopnjo nujnosti redno: 336 dni,
s stopnjo nujnosti hitro: 131 dni.
Samoplačniško približno 1–3 tedne.

Opis celotne dejavnosti, ki
jo izvaja ustanova

Ustanova opravlja naslednje storitve:
• diagnostika in zdravljenje obolenj kože, kožnih priveskov,
sluznic, znojnic, nohtov, las in lasišča,
• diagnostika in zdravljenje žilnih sprememb,
• dermatokirurški posegi,
• epiluminiscenčna dermatoskopija (preventivni pregledi
pigmentnih znamenj),
• estetska kirurgija,
• lasersko odstranjevanje dlak,
• odstranjevanje celulita,
• kozmocevtika Holy Land.

Dejavnosti, ki se nanašajo
na zdravljenje luskavice

/

Posebne dejavnosti, vezane
na zdravljenje luskavice,
npr. obsevanje, biološko
zdravljenje itn.

/

Priporočilo oz. nasvet
bolnikom, obolelim za
luskavico

/

* Podatki so vzeti s spletne strani ustanove!

Dermatologija Bartenjev – Rogl, d. o. o.
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Ime ustanove

Dermatološka ambulanta*

Naslov ustanove

Savska 10, 1000 Ljubljana

Strokovni vodja in
specializirani sodelavci

Jadranka Korsika Mrak, dr. med., specialistka
dermatovenerologije

Spletna stran ustanove

www.dermatologija.biz

Možnost naročanja –
telefon, e-pošta

Tel.: 01 2803 256, 040 561 205

Ambulanta s koncesijo ali
samoplačniška ustanova

Koncesijska in samoplačniška

Čakalna doba

/

Opis celotne dejavnosti, ki
jo izvaja ustanova

V dermatovenerološki ambulanti opravljajo dermatološke
preglede različnih kožnih in spolno prenosljivih bolezni:
• diagnostika in zdravljenje kožnih bolezni (luskavica, akne,
rozacea, atopijski dermatitis, ekcem ...),
• diagnostika in zdravljenje bolezni lasišča (krožno
izpadanje las, izpadanje las po celem lasišču, po moškem
tipu ...),
• diagnostika in zdravljenje bolezni nohtov (glivična okužba
nohtov, nohti pri luskavici in drugih kožnih boleznih),
• diagnostika in zdravljenje spolno prenosljivih bolezni
(klamidija, mikoplazma, gonoreja, kondilomi in druge
spolno prenosljive bolezni ...),
• pregled pigmentnih znamenj z ročnim dermoskopom,
• pregled pigmentnih znamenj z digitalnim dermoskopom
(samoplačniško),
• krioterapija starostnih bradavic in pigmentnih lis
(samoplačniško),
• odstranjevanje različnih izrastkov na koži z
radiofrekvenčnim aparatom (samoplačniško),
• koagulacija žilnih sprememb (samoplačniško),
• kavitacija z limfno drenažo (samoplačniško).

Dejavnosti, ki se nanašajo
na zdravljenje luskavice

/

Posebne dejavnosti, vezane
na zdravljenje luskavice,
npr. obsevanje, biološko
zdravljenje itn.

/

Priporočilo oz. nasvet
bolnikom, obolelim za
luskavico

/

* Podatki so vzeti s spletne strani ustanove!
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Dermatološka ambulanta*

Ime ustanove

MEDILASE *

Naslov ustanove

Tbilisijska, 1000 Ljubljana

Strokovni vodja in
specializirani sodelavci

•
•

Mateja Lisjak, dr. med., specialistka dermatovenerologije
Jasna Blaha, dr. med., specialistka za delo s sodobnimi
medicinskimi laserji

Spletna stran ustanove

www.medilase.si

Možnost naročanja –
telefon, e-pošta

Tel.: 031 701 774, e-pošta: info@medilase.net

Ambulanta s koncesijo ali
samoplačniška ustanova

Samoplačniško

Čakalna doba

/

Opis celotne dejavnosti, ki
jo izvaja ustanova

Ustanova opravlja naslednje storitve:
• kožna znamenja (preventivni pregledi kožnih znamenj),
• kožne bolezni (akne, rozacea, ekcemi, luskavica),
• bradavice, fibromi in tumorji (pecljati fibromi, bradavice),
• bolezni nohtov (glivične okužbe nohtov),
• bolezni lasišča in las (izpadanje las, plešavost),
• žilne spremembe (krčne žile oz. varice, kapilare),
• pomlajevanje in antiaging (posegi z dermarolerjem),
• pigmentne lise,
• kemični piling (medicinski kemični pilingi),
• dermatološka nega kože,
• akupresurna masaža obraza in
• laserske storitve.

Dejavnosti, ki se nanašajo
na zdravljenje luskavice

/

Posebne dejavnosti, vezane
na zdravljenje luskavice,
npr. obsevanje, biološko
zdravljenje itn.

/

Priporočilo oz. nasvet
bolnikom, obolelim za
luskavico

/

* Podatki so vzeti s spletne strani ustanove!

MEDILASE *
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Ime ustanove

DermaLS*

Naslov ustanove

Ulica bratov Babnik 10, 1000 Ljubljana

Strokovni vodja in
specializirani sodelavci

asist. Larisa Stojanovič, dr. med., specialistka
dermatovenerologinja

Spletna stran ustanove

www.dermals.si

Možnost naročanja –
telefon, e-pošta

Tel.: 040 583 005,
e-pošta: dermals.md@gmail.com

Ambulanta s koncesijo ali
samoplačniška ustanova

Samoplačniška

Čakalna doba

/

Opis celotne dejavnosti, ki
jo izvaja ustanova

/

Dejavnosti, ki se nanašajo
na zdravljenje luskavice

/

Posebne dejavnosti, vezane
na zdravljenje luskavice,
npr. obsevanje, biološko
zdravljenje itn.

/

Priporočilo oz. nasvet
bolnikom, obolelim za
luskavico

/

* Podatki so vzeti s spletne strani ustanove!
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DermaLS*

Ime ustanove

Dermacenter *

Naslov ustanove

Peričeva 27, 1000 Ljubljana

Strokovni vodja in
specializirani sodelavci

Branko Pirš, dr. med., specialist dermatovenerologije
in flebolog

Spletna stran ustanove

www.dermacenter.si

Možnost naročanja –
telefon, e-pošta

Tel.: 080 48 43, e-pošta: info@dermacenter.si

Ambulanta s koncesijo ali
samoplačniška ustanova

Samoplačniška

Čakalna doba

/

Opis celotne dejavnosti, ki
jo izvaja ustanova

Ustanova opravlja naslednje storitve:
• pregled kože zaradi navadnega vnetja (dermatitis,
atopijski dermatitis, kontaktni alergijski dermatitis,
alergija),
• pregled kože zaradi vnetja pri okužbi (navadne
bradavice, moluske, vnetje pod plenicami, glivične okužbe
kože, glivične okužbe nohtov),
• pregled kože pri sumu na kožnega raka (znamenja na
koži, pigmentni madeži, odkrivanje melanoma, nevusi),
• odstranjevanje neželenih kožnih tvorb (pecljati fibromi,
izrastki, nevusi, znamenja, madeži po koži),
• pregled in zdravljenje venskih obolenj (krčne žile,
teleangiektazije, žile na nogah, žilice na obrazu),
• obravnava bolnikov z alergijami (testiranje na alergije,
zdravljenje alergije),
• estetski posegi (pomlajevanje kože, pilingi, botoks,
polnila, odstranjevanje dlačic).

Dejavnosti, ki se nanašajo
na zdravljenje luskavice

/

Posebne dejavnosti, vezane
na zdravljenje luskavice,
npr. obsevanje, biološko
zdravljenje itn.

/

Priporočilo oz. nasvet
bolnikom, obolelim za
luskavico

/

* Podatki so vzeti s spletne strani ustanove!

Dermacenter *
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Ime ustanove

Dermatološki center Parmova - DCP d. o. o.*

Naslov ustanove

Parmova 53, 1000 Ljubljana
•

mag. Metka Adamič, dr. med., specialistka
dermatovenerologije
prof. dr. Miloš D. Pavlović, dr. med., specialist
dermatovenerologije

Strokovni vodja in
specializirani sodelavci

•

Spletna stran ustanove

www.dcp.si

Možnost naročanja –
telefon, e-pošta

Tel.: 01 43 66 330,
e-pošta: info@dcp.si,
e-obrazec

Ambulanta s koncesijo ali
samoplačniška ustanova

Samoplačniška

Čakalna doba

/

Opis celotne dejavnosti, ki
jo izvaja ustanova

V Dermatološkem centru lahko zagotavljajo specializirano in
učinkovito obravnavo:
• diagnostika in zdravljenje kožnih tumorjev,
• dermoskopija in digitalni pregled ter spremljanje
pigmentnih znamenj in drugih kožnih tumorjev s
fotodokumentacijo,
• zdravljenje aken, rozacee in kuperoze,
• diagnostika in zdravljenje kronične venske bolezni (krčne
žile),
• zdravljenje čezmernega znojenja,
• zdravljenje čezmerne poraščenosti,
• zdravljenje različnih žilnih sprememb na koži (ognjeno
znamenje, angiomi, pajkasta znamenja),
• dermatološka terapevtska in negovalna linija SkinMedica,
• laserski posegi,
• pomlajevanje,
• dermatokirurgija in estetika.

Dejavnosti, ki se nanašajo
na zdravljenje luskavice

/

Posebne dejavnosti, vezane
na zdravljenje luskavice,
npr. obsevanje, biološko
zdravljenje itn.

/

Priporočilo oz. nasvet
bolnikom, obolelim za
luskavico

/

* Podatki so vzeti s spletne strani ustanove!
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Dermatološki center Parmova - DCP d. o. o.*

Ime ustanove

DERMADENT, d. o. o. *

Naslov ustanove

Na jami 16, 1000 Ljubljana
•

Bojan Popovič, dr. med., univ. dipl. prav., specialist
dermatovenerologije
prim. mag. Ranka Rajakovič Popovič, dr. med.,
specialistka dermatovenerologije

Strokovni vodja in
specializirani sodelavci

•

Spletna stran ustanove

www.dermadent.si

Možnost naročanja –
telefon, e-pošta

Tel.: 0590 98 642, e-pošta: info@dermadent.si

Ambulanta s koncesijo ali
samoplačniška ustanova

Samoplačniška

Čakalna doba

Ni podatka

Opis celotne dejavnosti, ki
jo izvaja ustanova

V dermatološki ambulanti strokovno svetujejo in pomagajo
pri naslednjih boleznih in težavah:
• preobčutljivostne bolezni (npr. atopijski in kontaktni
dermatitis),
• akne, rozacea in seboroični dermatitis,
• bakterijska, virusna in glivična okužba,
• luskavica,
• izpadanje las, težave z nohti,
• pigmentna znamenja,
• benigni in maligni tumorji kože,
• naredijo tudi hitre teste na inhalatorne alergene,
• izvedejo epikutano testiranje …

Dejavnosti, ki se nanašajo
na zdravljenje luskavice

/

Posebne dejavnosti, vezane
na zdravljenje luskavice,
npr. obsevanje, biološko
zdravljenje itn.

/

Priporočilo oz. nasvet
bolnikom, obolelim za
luskavico

/

* Podatki so vzeti s spletne strani ustanove!

DERMADENT, d. o. o. *
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Ime ustanove

Dermatološka in varikološka ordinacija, dr.
Predrag Aleksič, PAMM-SAN, d. o. o. *

Naslov ustanove

Savska 9, 1000 Ljubljana

Strokovni vodja in
specializirani sodelavci

Predrag Aleksič, dr. med., specialist dermatolog in varikolog

Spletna stran ustanove

www.dermatologija.ordinacija.net

Možnost naročanja –
telefon, e-pošta

Tel.: 01 540 15 55, faks: 01 540 15 55

Ambulanta s koncesijo ali
samoplačniška ustanova

Samoplačniška

Čakalna doba

/

Opis celotne dejavnosti, ki
jo izvaja ustanova

Ustanova opravlja naslednje storitve:
• zdravljenje kožnih obolenj,
• zdravljenje krčnih žil, aken ...,
• odstranjevanje bradavic, materinih znamenj in drugih
kožnih izrastkov,
• odstranjevanje kapilar na obrazu in nogah.

Dejavnosti, ki se nanašajo
na zdravljenje luskavice

/

Posebne dejavnosti, vezane
na zdravljenje luskavice,
npr. obsevanje, biološko
zdravljenje itn.

/

Priporočilo oz. nasvet
bolnikom, obolelim za
luskavico

/

* Podatki so vzeti s spletne strani ustanove!
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PAMM-SAN, d. o. o.

Beležke:
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Tisk omogočilo podjetje Pfizer.

