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Zadeva: Nujna nočna zobozdravstvena ambulanta v Ljubljani
V skladu s 97. členom Poslovnika Mestnega sveta MOL v Svetniškem klubu Levica naslavljamo na
župana MOL pisno svetniško pobudo in prosimo za pisni odgovor.
V Ljubljani je do začetka epidemije covida-19 delovala nočna zobozdravstvena ambulanta v
prostorih ZD Ljubljana Center na Metelkovi ulici – vsako noč med polnočjo in 4. uro zjutraj. Stroške
delovanja nočne zdravstvene ambulante je v precejšnji meri krila Mestna občina Ljubljana.
Glede na podatke iz zaključnega računa MOL za leto 2019 (torej za leto pred epidemijo) je
ambulanta v dotičnem letu oskrbela kar 3.364 odraslih uporabnikov in 608 otrok, kar je v povprečju
več kot 10 uporabnikov na noč. Predvidevamo, da se v času epidemije potrebe po nujni
zobozdravstveni pomoči niso zmanjšale. Za delovanje ambulante je MOL v letu 2019 namenila nekaj
več kot 100.000 evrov.
Od začetka epidemije pa je nočna zdravstvena ambulanta ukinjena. Tako prebivalke in prebivalci
Ljubljane v nočnem času ter večinski del sobot, nedelj in praznikov nimajo dostopa do dežurnega
zobozdravnika v javni mreži. Zanašati se morajo na zasebne zdravnike, ki niso vedno na voljo in pri
katerih posegi izven delovnega časa niso poceni.
Po poročanju medijev se dežurne oziroma nujne zobozdravstvene ambulante po Sloveniji, katerih
delovanje je bilo začasno ukinjeno zaradi epidemije, ponovno odpirajo. Mariborska nočna
zobozdravstvena služba je ponovno začela z delovanjem 1. septembra. Hkrati so z MOL za Svet24
sporočili, da »glede na aktualne epidemiološke razmere ne načrtujejo vnovičnega odprtja ambulante,
'tudi po normalizaciji razmer bo potreben določen čas, da se delovanje ambulant povrne v stanje
pred epidemijo'« (https://novice.svet24.si/clanek/novice/slovenija/6128a89fd30ea/zobje-bolijo-tudiponoci-mar-ne-po-pomoc-samo-ce-je-res-nujno).
V Levici razumemo, da je za normalno delovanje zdravstva v času epidemije nujno potrebno
upoštevanje vseh zaščitnih ukrepov in priporočil, da se prepreči širjenje okužbe s koronavirusom.
Kljub temu v Svetniškem klubu Levica pristojnim predlagamo, da se delovanje nujne
zobozdravstvene ambulante v Ljubljani čim prej ponovno vzpostavi. Njeno delovanje lahko v času
epidemije poteka pod strožjimi pogoji kot sicer, vendar pa je za zagotavljanje ustrezne zdravstvene
preskrbljenosti prebivalcev in prebivalk Ljubljane to nujna storitev.
Tovariški pozdrav,
Urška Honzak,
v imenu Svetniškega kluba Levica

