Kje smo:
nahajamo se na križišču Vojkove ceste in
Kranjčeve ulice, nasproti Ministrstva za
obrambo.
Avtobus mestnega prometa št. 20 ustavi
pred našim zavodom.
Imamo tudi lastno parkirišče.

Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana je
osrednja slovenska državna ustanova, v
kateri se izobražujejo gluhi in naglušni
otroci in mladostniki ter otroci in
mladostniki z govorno-jezikovno motnjo.
Ustanovljen je bil leta 1900, najprej kot
zasebni zavod, od leta 1905 pa deluje
kot državna ustanova.
Od decembra 2005 pa v zavodu deluje
tudi specialistična ORL ambulanta za
otroke, mladostnike in odrasle.

ZAVOD ZA GLUHE IN NAGLUŠNE LJUBLJANA

ZDRAVSTVENA ENOTA V ZGNL

POTREBUJETE PREGLED
SLUHA?
V Zdravstveni enoti Zavoda za gluhe in
naglušne Ljubljana deluje specialistična
otorinolaringološka
ambulanta
za
otroke, mladostnike in odrasle.

NAROČITE SE LAHKO NA:
Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana,
Vojkova cesta 74, 1000 Ljubljana
Telefon: 01/5800-536
Faks: 01/5682-527
E-pošta: ambulanta@zgnl.si
Spletna stran: www.zgnl.si
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OTORINOLARINGOLOŠKA
SPECIALISTIČNA
AMBULANTA

Za obisk naše specialistične
OTORINOLARINGOLOŠKE ambulante
potrebujete:
◦
veljavno zdravstveno kartico
in
◦
napotnico za ORL specialista, ki
jo dobite pri vašem osebnem
zdravniku.

OTORINOLARINGOLOGIJA je medicinska
veda, ki se ukvarja z boleznimi ušesa,
nosu in grla. V ORL ambulanti vam
strokovno svetujemo in pomagamo pri
naslednjih težavah:
― bolečine v ušesih,
― šumenje - piskanje,
― slabši sluh,
― vrtoglavica,
― oteženo dihanje skozi nos,
― kronični izcedek iz nosu,
― alergijski rinitis,
― glavobol,
― težave s sinusi,
― kašelj,
― težave z grlom,
― hripavost,
― oteženo požiranje,
― povečane bezgavke na vratu.

ORL pregled po potrebi vsebuje:
― anamnezo – opis bolnikovih težav in
dosedanjih bolezni,
― ORL status – pregled ušesa, nosu,
ustne votline, žrela, grla in vratu,
― pregled sluha – avdiometrija (ADG),
timpanometrija in otoakustična
emisija,
― pregled ravnotežja – bitermalni
frekvenčni vetibulogram ( BFV),
― preverjanje poslušanja s slušnim
aparatom,
― predpisovanje novega slušnega
aparata.
Na
podlagi
ORL
pregleda
lahko
priporočamo tudi druge diagnostične
postopke.
Za ORL pregled ni potrebnih posebnih
priprav, pomembno pa je dobro
sodelovanje preiskovanca.

Namenjen je otrokom,
mladostnikom in odraslim.

Ordinacijski čas otorinolaringološke
ambulante:
Ponedeljek: 14.00 – 19.00
Naročanje po telefonu: 01 / 5800-536 ali
e-pošti: ambulanta@zgnl.si
Čakalna doba:
14 - 21 dni
Matjaž Krajnc dr. med.
spec. otorinolaringolog

