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KONTAKT

V OptimaMedu se zanašamo na zaposlene s kompetencami, predanostjo in 
srčnostjo. Ekipo sestavlja visoko usposobljeno, empatično in ustvarjalno osebje.  
Vsak posameznik s svojo inovativnostjo prispeva k zdravju bolnikov in uspehu 
podjetja. Podpiramo jih z našim zaupanjem in široko paleto možnosti za nadaljnje 
usposabljanje, ki jim bodo v prihodnosti zagotovile najvišjo strokovno in socialno 
usposobljenost ter inovativno moč. Naši zaposleni so zanesljivi spremljevalci na poti 
do najboljšega zdravja.

NAROČANJE
V OptimaMed Vojnik pri naročanju pacientov upoštevamo določila Pravilnika o 
naročanju in upravljanju čakalnih seznamov ter najdaljših dopustnih čakalnih dob. 
Določila najdete na spletni strani http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpi-
sa?id=PRAV13238 in v Uradnem Listu RS, št. 3/18, 201/20, 103/21. 

Za prvi pregled sprejemamo naročila v primeru, ko gre za novo nastali zdravstveni 
problem oz. za akutno poslabšanje kroničnega zdravstvenega stanja. 

Za preverjanje učinkov že začetnega zdravljenja, za dodatne preiskave in končanje 
zdravstvene obravnave sprejemamo naročanja na kontrolni pregled. 

ČAKALNE DOBE V NAŠEM CENTRU:

 NUJNO – zdravstvena storitev se v tem primeru izvede isti dan, v roku 24ur. 

 ZELO HITRO – zdravstvena storitev se izvede v roku 3 dni. 

 HITRO – zdravstvena storitev se izvede v roku 3 dni. 

 REDNO – zdravstvena storitev se izvede najkasneje v 7 dneh

NAROČANJE NA ZDRAVSTVENO STORITEV:

 Osebno v pisarni OptimaMed. 
 Preko telefona: + 386 (0)3 780-42-90, + 386 (0)40 978 562, +386 (0)51 329 366 
od ponedeljka do petka med 8.00 -15.00 uro. 
 Preko elektronske pošte na naslov: vojnik@optimamed.si. 
 Po pošti na naslov: OptimaMed Vojnik, Cesta v Tomaž 6A, 3212 Vojnik, Slovenija. 
 Preko portala: https://narocanje.ezdrav.si/



MOJA POT DO NAJBOLJŠEGA ZDRAVJA 
V zelenem pobočju Tomaža v Vojniku deluje SeneCura Dom starejših 
občanov, pod isto streho pa tudi specialistična ambulanta 
OptimaMed, ki je namenjena zdravljenju pacientov z opešanim 
delovanjem ledvic. Tako povezujemo delo domske oskrbe in 
specifične potrebe pacientov z ledvičnim obolenjem, stanovalcev 
doma in ostalih pacientov, ki nas obiščejo. OptimaMed Vojnik deluje 
pod skupino ORPEA, je manjši dializni center, katerega prednost je, 
da se lahko vsakemu pacientu prilagodimo kar v največji možni meri. 

BREZSKRBNO NA POČITNICAH 
Pacienti z oslabljenim delovanjem ledvic so vezani na domači kraj in 
si le s težavo lahko privoščijo sprostitev, oddih ali počitnice. Če pa se 
odločijo svoj prosti čas preživeti v zdraviliščih (Dobrna, Zreče, ... ) ali 
drugih namestitvah v bližnji ali daljni okolici Vojnika, smo pravi 
naslov za njih. V želji, da bo oddih potekal lepo, prilagodimo 
zdravljenje in ostale storitve vsakemu posamezniku posebej glede na 
njegove želje. 

NAŠE STORITVE 

Spremljamo ljudi na poti do najboljšega zdravja. Zdravje je najvišja 
človekova dobrina - njegova ponovna vzpostavitev in trajnostno 
zagotavljanje sta pogosto zahtevni poti.  Ljudi spremljamo na tej poti 
in se osredotočamo na njihovo individualnost. Do pacientov in 
gostov, ki so nam zaupani, smo spoštljivi, hvaležni in empatični ter 
krepimo njihovo samostojnost in osebno odgovornost. Na ta način 
jim pomagamo dolgoročno izboljšati njihovo zdravje. Vsak majhen 
korak k optimalnemu zdravju je naš največji uspeh.

Pri opravljanju našega dela je zelo pomembno dobro sodelovanje 
zdravstvenih delavcev in pacientov, vzpostavitev pristnega in 
zaupanja vrednega odnosa, saj le tako lahko uspešno vodimo 
zdravljenje. 

Specialistična ambulanta nudi oddelek hemodialize, kjer poskrbimo 
za ljudi, ki so jim ledvica dokončno odpovedala. Dodatno izvajamo 
ambulantno-poliklinično dejavnost, kjer skrbimo za pravočasno 
prepoznavanje bolezni, zdravljenje bolezni povišanega krvnega tlaka.

DIALIZNI CENTER IN DOM STAREJŠIH 
OBČANOV POD ENO STREHO 

 Edini Dom starejših občanov v Sloveniji, ki ima v svojih prostorih 
sodoben dializni center. 
 Izboljšana kvaliteta življenja ljudi, ki potrebujejo dializo in institucional-
no oskrbo. 
 Nudenje primerne zdravstvene oskrbe. 
 Nudenje ustrezne prehrane. 
 Kratka pot na dializo in iz nje. 

SODOBNO OPREMLJEN DIALNIZNI CENTER 

 12 dializnih mest. 
 12 BHDF dializnih monitorjev vrhunske tehnologije. 
 Uporaba sodobnih, svetovno poznanih naprav, s katerimi dosegamo 
najboljše rezultate zdravljenja. 
 Priprava vode z reverzno ozmozo, ki zagotavlja najvišjo stopnjo kvali-
tete vode. 
 Vedno pripravljen komplet aparatur za nujne posege. 
 Osnovni laboratorij za nujno diagnostiko - Ionometer, CRP, Hb, KS, 
EKG, Merilec gleženjskega indeksa. 
 UZ za pregled perifernih arterij in abdomna. 
 Zbadanje AVF s pomočjo UZ pri zahtevnih žilah. 
 Dvigalo, ki ustreza zahtevam hospitalne uporabe. 


