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Azienda per l’Assistenza Sanitaria n. 2 
“Bassa Friulana – Isontina” 
 
Z zdravstveno reformo Furlanije - Julijske krajine, potrjeno z Deželnim zakonom 
št. 17/2014, je bila 1. januarja 2015 ustanovljena Azienda per l’Assistenza 
Sanitaria N.2 “Bassa Friulana - Isontina”, ki pokriva ozemlje in funkcije, ki sta jih 
prej pokrivali nekdanja Azienda per i Servizi Sanitari n. 2 “Isontina” in nekdanja 
Azienda per i Servizi Sanitari n. 5 “Bassa Friulana”. 
 

S 1. januarjem 2019 se je začel postopek reorganizacije zdravstvenih 
organizacij na deželni ravni in posledično se je za Splošno univerzitetno 
zdravstveno podjetje v Trstu in Zdravstvenim podjetjem št. 2 "Furlanska in soška 
nižina" imenoval skupni izredni upravitelj.  
  
Za izrednega upravitelja je bil imenovan g. Antonio Poggiana. 
  

Pri delu mu bodo pomagali: 
vršilec dolžnosti Namestnika izrednega upravitelja s pooblastili strokovnega 
direktorja g. Daniele Trentin 
Namestnik izrednega upravitelja s pooblastili administrativnega direktorja g. 
odv. Alessandro Faldon 
vršilec dolžnosti Namestnika izrednega upravitelja s pooblastili strokovnega 
direktorja za socialne in zdravstvene službe g. Luciano Pletti 

 
 
 
 
 
Sedež je v  
Gorici  
Ulica Vittorio Veneto, št.174 
 
 
 

 
 
 
 
 
Naslov certificirane elektronske pošte (PEC) je  
aas2.protgen@certsanita.fvg.it  
 
Telefonska številka centrale je +39 0481 5921  
 
Naslov spletne strani: www.aas2.sanita.fvg.it 
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AAS 2 Bassa Friulana - Isontina deluje na ozemlju, ki zajema 54 občin Goriške 
in Videmske pokrajine, razdeljenih na 4 zdravstvena okrožja: 
 
 Okrožje Zgornje Posočje zajema občine: Koprivno, Krmin, Dolenje, Fara, 

Gorica, Gradišče ob Soči, Marjan, Medeja, Morar, Moš, Romans ob Soči, 
Števerjan, Šlovrenc, Sovodnje ob Soči, Vileš. 

 
 Okrožje Spodnje Posočje zajema občine: Doberdob, Foljan-Sredipolje, 

Gradež, Tržič, Ronke, Zagraj, Škocjan ob Soči, Špeter, Štarancan, Turjak. 
 
 Okrožje Vzhod - Spodnja Furlanija zajema občine: Aiello del Friuli, Oglej, 

Bagnaria Arsa, Bicinicco, CampolongoTapogliano, Červinjan, 
ChioprisViscone, Fiumicello Villa Vicentina, Gonars, Palmanova, Ruda, Santa 
Maria la Longa, San Vito al Torre, Terzo di Aquileia, TrivignanoUdinese, 
Torviscosa, Višek. 

 
 Okrožje Zahod - Spodnja Furlanija zajema občine: Carlino, Latisana, 

LignanoSabbiadoro, MaranoLagunare, Muzzana del Turgnano, Palazzolodello 
Stella, Pocenia, Porpetto, Precenicco, Rivignano-Teor, Ronchis, San Giorgio 
di Nogaro. 
 
 

Podjetje zagotavlja storitve na območju s skupno površino 1.184,54 km2. Po 
podatkih ISTAT je na 31. 12. 2017 stalnih prebivalcev 249.734. 
 
Za pravilno vrednotenje obsega uporabnikov, ki jim podjetje zagotavlja storitve, 
je treba upoštevati še turistične obiske na ozemlju Občine Gradež in Občine 
LignanoSabbiadoro v poletnem času. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 Azienda per l’Assistenza Sanitaria n 2 “Bassa Friulana – Isontina”                                       5 

 

 

 
 

 

 



 Azienda per l’Assistenza Sanitaria n 2 “Bassa Friulana – Isontina”                                       6 

 

AAS 2 izvaja naloge, ki sodijo v domeno deželne zdravstvene 
službe(ServizioSanitarioRegionale), pri čemer je njeno glavno vodilo osrednja 
vloga človeka, svoje dejavnosti pa izvaja skladno z naslednjimi načeli: 

• a. enakost: storitve se izvajajo po enakih pravilih za vse, ne glede na spol, 
raso, narodnost, jezik, vero, politično prepričanje, socialno, fizično ali 
psihično stanje, skladno s temeljno določbo iz 3. člena Ustave;   

• pravičnost in nepristranskost: pri izvajanju storitev so vsi uporabniki 
obravnavani objektivno, pravično in nepristransko;  

• kontinuiteta: storitve se izvajajo kontinuirano v različnih enotah po celotnem 
območju, na način, ki ga določajo nacionalni in deželni predpisi in pravila;  

• pravica do izbire: AAS 2 spoštuje pravico uporabnika, da prosto izbira 
zdravstveno enoto skladno s svojimi željami ter mu omogoči enostaven 
dostop;  

• sodelovanje državljan je aktivni udeleženec v vseh procesih zdravljenja in 
promocije zdravja. AAS 2 si zastavlja nalogo, da uporabnike obvešča o 
zdravstvenih temah, poleg tega pa jim tudi prisluhne, saj se skupna kakovost 
zdravstvenega sistema povečuje tudi zaradi ozaveščanja, informiranosti in 
sodelovanja uporabnikov; 

• učinkovitost in uspešnost: javni zavod si stalno prizadeva zagotoviti, da 
ponujene storitve izpolnjujejo kriterije učinkovitosti in uspešnosti. Vsak 
izvajalec stremi k doseganju navedenih ciljev in se v ta namen poslužuje 
najnaprednejših strokovno-znanstvenih dognanj, ki so mu na voljo in 
prinašajo rezultate za zdravje občanov, obenem je pozornost namenjena tudi 
varčnemu ravnanju z viri, ki morajo biti uporabljeni na najboljši možen način, 
brez izgub ali nepotrebnih stroškov; 

• preglednost:v smislu dostopnosti podatkov in informacij. Državljani in 
predstavniška združenja imajo pravico, da so pregledno seznanjeni s procesi 
odločanja, načini izvajanja in dostopa do storitev zaradi zagotavljanja 
enakosti in nepristranskosti, prav tako mora biti zagotovljena preglednost 
upravljanja finančnih in človeških virov v prizadevanju za optimalno porabo 
javnih dobrin. 
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Organizacija podjetja 
 
 

Dejavnosti AAS 2 se izvajajo na dveh ravneh: strateški in operativni. 
 
Strateško vodstvo je zadolženo za vodenje Podjetja. Vodstvo sestavljajo 
generalni direktor, strokovni direktor, upravni direktor in socialno-zdravstveni 
koordinator.  
Poleg tega je strateško vodstvo zadolženo za vse odnose trajnega značaja, kot 
so: 

 odnosi z organi podjetja (nadzorni svet, upravni odbor, strokovni svet, 
neodvisen organ za ocenjevanje);  

 odnosi z institucijami (konferenca županov in skupščina županov). 
 
Strateškemu vodstvu nudi podporo posebna skupina, imenovana “Ekipa 
strateškega vodstva”. 
 
Na operativni ravni, ki vključuje dejavnosti izvajanja storitev, je delo 
organizirano v naslednjih enotah zavoda: 
 
 Oddelek za bolnišnično oskrbo  

o  Bolnišnica Gorica - Tržič 
o  Bolnišnica Latisana - Palmanova  

 
 Oddelek primarne oskrbe 

o Okrožje Zgornje Posočje 
o  Okrožje Spodnje Posočje 
o  Okrožje Vzhod  
o  Okrožje Zahod 

 
 Oddelek za mentalno zdravje 

o Center za mentalno zdravje (CSM) Okrožje Zgornje Posočje 
o  Center za mentalno zdravje (CSM) Okrožje Spodnje Posočje 
o  Center za mentalno zdravje (CSM) Okrožje Vzhod 
o  Center za mentalno zdravje (CSM) Okrožje Zahod 

 Oddelek za preventivo  
o Področje medicine 

- Sodna medicina 
o  Področje veterine 

 
 
 
 

 



 Azienda per l’Assistenza Sanitaria n 2 “Bassa Friulana – Isontina”                                       8 

 

Oddelek za bolnišnično oskrbo 
 
 

Bolnišnične službe podjetja Aziendaper l’AssistenzaSanitaria 2 “Bassa Friulana - 
Isontina” se delijo na bolnišnične klinične oddelke in klinične oddelke AAS 2, ti 
se naprej delijo na operativne skupne službe (SC) in operativne službe (SS). 
 

Bolnišnični klinični oddelki so:  
  Medicinski oddelek 
  Oddelek za kirurgijo 
  Oddelek za nujno medicinsko pomoč 
 

Klinični oddelki podjetja so:  
  Oddelek za matere in otroke 
 Oddelek za diagnostične storitve 
 

 
V bolnišnicah se izvaja redensprejem bolnikov na zdravljenje (urgentno ali 
načrtovano), sprejem v dayhospital, daysurgery, weeksurgery, dejavnosti 
izvajajo tudi zasebni zdravniki, ki bolnikom z akutnimi boleznimi zagotavljajo 
pomoč in zdravljenje na primarni ravni. Postelje v nekaterih sektorjih so 
namenjene zdravljenju oseb, pri katerih je bolezen že prešla akutno fazo, vendar 
se morajo še zdraviti v bolnišnici (dolgotrajna nega in rehabilitacija). 
 

V bolnišnicah je v institucionalni obliki zagotovljena široka ponudba 
ambulantnih storitev. V splošnem se do ambulantnih storitev dostopa na 
zahtevo lečečega zdravnika ali specialista po predhodnem naročilu in plačilu 
participacije (če je potrebna). Za storitve zasebnih ponudnikov ni potrebna 
napotnica. 
 

Na glavnih vhodih v bolnišnice se nahaja recepcija. Recepcija nadzira vse 
dostope, poleg tega nudi informacije o tem, kje se nahajajo različne službe 
znotraj stavbe.  
Na recepciji se nahaja telefonska centrala bolnišnice. 
 

V območjih vhoda obiskovalcev v bolnišnice je na voljo bar-bife-
okrepčevalnica,medtem ko so v najbolj obiskanih čakalnicah nameščeni 
prodajni avtomati s toplimi in mrzlimi napitkiter prigrizki.. 
 

V bolnišnicah je na voljo katoliška kapela in je zagotovljenakatoliška duhovna 
oskrba in pomoč.  
Bolniki drugih veroizpovedi lahko preko oddelčnega koordinatorja zdravstvene 
nege zaprosijo za duhovnika želene veroizpovedi. 
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Bolnišnica Gorica - Tržič 
 

Strokovno vodstvo  
Gorica - ulica Fatebenefratelli 34 - tel. +39 0481 592016  
Tržič - ulica Galvani 1 – tel. +39 0481 487307  
Strokovni direktor: dr. Daniele Pittioni  
Referent zdravstvene nege na v.d.: dr. Orietta Masala  
 

Skupno upravno vodstvo 
Upravni direktor: dr. Paolo Burg 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

Klinični oddelki bolnišnice 
 

Medicinski oddelek – Direktor dr. Carlo Donada 
Pripadajoče službe: SC Interna medicina Gorica, SC Interna medicina Tržič, SC 
Nevrologija, SC Onkologija, SC Rehabilitacija, SSD Pnevmologija, SSD Diabetologija. 
 

Oddelek za kirurgijo - Direktor dr. Alessandro Balani 
Pripadajoče službe: SC Splošna kirurgija, SC Okulistika, SC Ortopedija- 
Travmatologija, SC Urologija, SC Otorinolaringologija, SSD Odontostomatologija. 
 

Oddelek za nujno medicinsko pomoč – Direktor dr. Alfredo Barillari 
Pripadajoče službe: SC Nujna medicinska pomoč, Urgentna medicina Gorica, 
SC Nujna medicinska pomoč, Urgentna medicina Tržič, Točka prve pomoči 
Gradež, SC Anestezija in Reanimatologija Gorica, SC Anestezija in 
Reanimatologija Tržič, SC Kardiologija. 
 

Bolnišnica Gorica  
ulica Fatebenefratelli 34  
34170 Gorica  
tel. +39 0481 5921  
PEC: aas2.protgen@certsanita.fvg.it  

Bolnišnica Tržič 
ulica Galvani 1  

34074 Tržič  
tel. +39 0481 4871  

PEC: aas2.protgen@certsanita.fvg.it  
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Klinični oddelki podjetja 
 

Oddelek za matere in otroke – Direktor v. d. dr. Pierino Boschian-Bailo 
Pripadajoče službe: SC Porodništvo Ginekologija Gorica-Tržič, SC Porodništvo 
Ginekologija Latisana-Palmanova, SC Pediatrija Gorica-Tržič, SC Pediatrija 
Latisana-Palmanova. 
Oddelek za diagnostične storitve - Direktor dr. Stefano Meduri 
Pripadajoče službe: SC Radiologija Gorica-Tržič, SC Radiologija Latisana- 
Palmanova, SC Transfuziologija Palmanova, SC Upravljanje zdravstvenih 
storitev, SSD Gastroenterologija in Endoskopija prebavil. 
 

Naročanje na zdravstvene storitve lahko opravite: 

- po telefonu, v klicni center na enotno številko +39 0434 223522 od 
ponedeljka do petka od 07.00 do 19.00, ob sobotah od 08.00 do 14.00; 

- osebno na okencih CUP (enotni center za naročanje), ki jih najdete v 
bolnišnicah: 

Okenca CUP Gorica  
sprejem laboratorijske preiskave  
od ponedeljka do petka  
od 7.30 do 8.30  
Storitev CUP  
od ponedeljka do petka od  
9.00 do 19.00 ure;  
predpraznični dnevi od 9.00 do 15.00;  
ob sobotah, nedeljah in praznikih zaprto 

Okenca CUP Tržič  
sprejem laboratorijske preiskave  
od ponedeljka do petka  
od 7.30 do 8.30  
Storitev CUP  
od ponedeljka do petka od  
9.00 do 19.00 ure;  
predpraznični dnevi od 9.00 do 15.00;  
ob sobotah, nedeljah in praznikih zaprto 

- spletno preko povezave ”tempi di attesa e prenotazione on line 
PRESTAZIONI” (čakalne dobe in spletno naročanje na STORITVE), 
objavljene na domači spletni strani podjetja www.aas2.sanita.fvg.it. 

 

Če na pregled nikakor ne morete priti, je pomembno, da termin odpoveste vsaj 
3 dni pred datumom pregleda, sicer morate storitev plačati v celoti, čeprav ste 
oproščeni participacije. 
 

Izpis zdravstvene kartoteke ali zdravstvene dokumentacije lahko zahteva 
sam bolnik ali upravičenec, ki pokaže ali predloži kopijo obeh veljavnih osebnih 
dokumentov ter izpolni ustrezni obrazec: 

Gorica v Uradu za sprejem v 
bolnišnico - šesto nadstropje- območje 
Q od ponedeljka do petka, od 09.00 
do 13.00       tel. +39 0481 592320 

Tržič v Uradu za sprejem v bolnišnico 
- stavba A - pritličje, od ponedeljka do 
petka, od 09.00 do 13.00 
tel. +39 0481 487249 - 487215 

 

Izpis zdravstvene kartoteke ali druge zdravstvene dokumentacije lahko 
prevzamete osebno ali preko pooblaščenca na okencih CUP (enotni center za 
naročanje) v bolnišnici, v kateri ste vložili zahtevek, oziroma lahko ob oddaji 
zahtevka prosite, da se dokumentacijo pošlje na dom. V tem primeru plačate po 
povzetju. 
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Bolnišnica Latisana-Palmanova 
 
Strokovno vodstvo 
Palmanova - ulica Natisone, loc. Ialmicco - tel. +39 0432 921294  
Latisana - ulica Sabbionera, 45 - tel. +39 0431 529307  
Strokovni direktor v.d. dr. Daniele Trentin 
Referent zdravstvene nege na sedežu v Palmanovi dr. Francesca Fregonese 
Referent zdravstvene nege na sedežu v Latisani dr. Lucia Mauro 
 
Skupno upravno vodstvo 
Upravni direktor: dr. Paolo Burg 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Klinični oddelki bolnišnice 
Medicinski oddelek – Direktor dr. Federico Silvestri  
Pripadajoče službe: SC Interna medicina Palmanova, SC Interna medicina 
Latisana, SC Onkologija, SC Rehabilitacija. 
 

Oddelek za kirurgijo – Direktor v.d. dr. Mario Sorrentino  
Pripadajoče službe: SC Splošna kirurgija, SC Okulistika, SC Ortopedija- 
Travmatologija, SC Nefrologija in Dializa. 
 

Oddelek za nujno medicinsko pomoč – Direktor v.d. dr. Luciano Strizzolo 
Pripadajoče službe: SC Nujna medicinska pomoč, Urgentna medicina 
Palmanova, SC Nujna medicinska pomoč, Urgentna medicina Latisana in Točka 
prve pomoči LignanoSabbiadoro, SC Anestezija in Reanimatologija Palmanova, 
SC Anestezija in Reanimatologija Latisana, SC Kardiologija 
 
 
 

Bolnišnica Latisana  
Ulica Sabbionera, 45  
33053 Latisana  
tel: +39 0431/529111  
PEC: aas2.protgen@certsanita.fvg.it  

Bolnišnica Palmanova 
Ulica Natisone, loc. Ialmicco 

33057 Palmanova  
tel: +39 0432/921111  

PEC: aas2.protgen@certsanita.fvg.it  
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Klinični oddelki podjetja  
 

Oddelek za matere in otroke – Direktor v.d. dr. Pierino Boschian-Bailo 
Pripadajoče službe: SC Porodništvo Ginekologija Gorica-Tržič, SC Porodništvo 
Ginekologija Latisana-Palmanova, SC Pediatrija Gorica-Tržič, SC Pediatrija 
Latisana-Palmanova 
 

Oddelek za diagnostične storitve – Direktor dr. Stefano Meduri 
Pripadajoče službe: SC Radiologija Gorica-Tržič, SC Radiologija Latisana- 
Palmanova, SC Transfuziologija Palmanova, SC Upravljanje zdravstvenih 
storitev, SSD Gastroenterologija in Endoskopija prebavil 
 

Naročanje na zdravstvene storitve lahko opravite: 
- po telefonu, v klicni center na enotno številko +39 0434 223522 od 

ponedeljka do petka od 07.00 do 19.00, ob sobotah od 08.00 do 14.00;  
- osebno na okencih CUP, ki jih najdete na glavnih vhodih obeh bolnišnic: 

 

Okenca CUP Latisana  
Delovni čas: od ponedeljka do petka od 
7.30 do 19.00 ob sobotah od 07.30 do 
13.00 

Okenca CUP Palmanova  
Delovni čas: od ponedeljka do petka 
od 7.30 do 19.00 ob sobotah od 
8.0 do 12.00 

 

- spletno preko povezave ”tempi di attesa e prenotazione on line 
PRESTAZIONI” (čakalne dobe in spletno naročanje na STORITVE), 
objavljene na domači spletni strani podjetja www.aas2.sanita.fvg.it. 

 

Če na pregled nikakor ne morete priti, je pomembno, da termin odpoveste vsaj 
3 dni pred datumom pregleda, sicer morate storitev plačati v celoti, čeprav ste 
oproščeni participacije. 
 

Center za sprejem vzorcev 
Latisana 

 Sprejem vzorcev od ponedeljka 
do petka od 7.00 do 9.30 

 Samo po naročilu od ponedeljka 
do petka od 7.30 do 10.15 ob 
sobotah od 7.00do 10.15 
Naročanje na okencih CUP (enotni 
center za naročanje)v Latisani 

Center za sprejem vzorcev 
Palmanova 

 Sprejem vzorcev od ponedeljka do 
petka od 7.30 do 9.30, ob sobotah od 
8.00 do 10.00 samo po naročilu. 

 Naročanje in telefonski klici - 0432 
921265 od ponedeljka do petka od 
11.00 do 13.00 ob sobotah od 10.00 
do 12.00 na okencih Centra za 
sprejem vzorcev Palmanova 

 
Izpis zdravstvene kartoteke ali zdravstvene dokumentacije lahko zahteva 
sam bolnik ali upravičenec, ki pokaže ali predloži kopijo obeh veljavnih osebnih 
dokumentov ter izpolni ustrezni obrazec pri CUP okencu.  
Za informacije: Latisana tel. +39 0431 529111 - Palmanova tel. +39 0432 921205. 
Izpis zdravstvene kartoteke ali druge zdravstvene dokumentacije lahko prevzamete 
osebno ali preko pooblaščenca na okencih CUP (enotni center za naročanje) v 
bolnišnici, v kateri ste vložili zahtevek, oziroma lahko ob oddaji zahtevka prosite, da 
se dokumentacijo pošlje na dom. V tem primeru plačate po povzetju. 
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Oddelek primarne oskrbe 
 
Direktor: dr. Luciano Pletti 
 

V sklopu tega oddelkaAAS 2 usklajuje zdravstvene, socialno-zdravstvene in 
socialno-varstvene storitve na območju v svoji pristojnosti, da zagotovi 
koordinirano in kontinuirano reševanje socialno-zdravstvenih zahtev 
prebivalstva, še posebej na področjih, ki terjajo integriran pristop: starostniki, 
invalidi, mentalno zdravje, odvisnost, področje oskrbe mater in otrok.  
 

Funkcije, ki spadajo na raven okrožja, so razvrščene na: 
 

a) zdravstvene kot so: primarna zdravstvena oskrba; zdravstvena nega; pomoč 
na domu in integrirana pomoč na domu; paliativna oskrba/hospic; socialno 
varstvo z nastanitvijo (RSA); farmacevtska oskrba; specialistična oskrba v 
ambulantah; rehabilitacija; protetična oskrba in integrativna oskrba; oskrba v 
kazenskih zavodih; nevropsihiatrična in psihološka oskrba otrok in 
mladostnikov; podporni ukrepi za preprečevanje bolezni in promocijo zdravja; 
 

b) upravne kot so: upravne dejavnosti, namenjene uporabnikom (izdaja 
zdravstvenih kartic, izdaja potrdil o oprostitvi plačila participacije, naročanje 
specialističnih storitev, izbira in preklic zdravnika splošne medicine ali 
izbranega pediatra itd.); posodabljanje zdravstvenega registra; upravne 
dejavnosti za lastne potrebe, tudi za druge storitve v sklopu podjetja; upravne 
dejavnosti v koordinaciji in povezavi z drugimi enotami podjetja (na primer, 
bolnišnica, oddelek za preventivo, farmacevtska služba, koncesijske 
zdravstvene storitve, itd.) in s koncesijskimi izvajalci. 

 

c) integrirane socialno-zdravstvene kot so: svetovanje za podporo in varstvo 
otrok in družin, vključno z mediacijo, skrbništvom in posvojitvijo, učna pomoč 
in vključevanje v delo invalidnih oseb, oseb s patološkimi odvisnostmi in 
mentalnimi težavami; socialno varstvo s polno in delno nastanitvijo na 
področju invalidnosti, odvisnosti, mentalnega zdravja in razvojne starosti; 
oskrba z nastanitvijo, delno nastanitvijo in začasno nastanitvijo za starejše 
osebe, ki so odvisne od pomoči; socialna pomoč. 

 
Dodatna funkcija je povezovanje med Podjetjem, občanom in zdravnikom 
splošne medicine, izbranim pediatrom in zdravnikom patronažne službe 
(“dežurni zdravnik”). 
 
Zdravstveno Okrožje sovpada z Okrožnim območjem (združenje občin), skupaj 
se lotevata reševanja vseh situacij, v katerih je nujna “visoka integracija 
socialno-zdravstvenih storitev”, in sicer tako, da opredelita skupne projekte. 
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Okrožje Zgornje Posočje 
 

Vodstvo Krmin Ulica Venezia Giulia 74  
tel. +39 0481 629201/02  
Direktor: v.d. dr.ssa Elena Revelant 
Referent zdravstvene nege: Tiziana Furlan 

 

 
 

 

 
 

 

RSA Gorica RSA Krmin 
Ulica Fatebenefratelli 34  
v bolnišnici - peto nadstropje  
tel. +39 0481 592308 

Ulica Venezia Giulia 74 
Prvo nadstropje 

tel.+39 0481 629277 
 

Enota za hude možganske poškodbe Gorica 
Ulica Fatebenefratelli 34 

v bolnišnici - peto nadstropje 
tel. +39 0481 594667 

Okrožje Zgornje Posočje  
Sedež Krmin 

Ulica Venezia Giulia 74  
tel. +39 0481 629201 - 629202  

PEC: aas2.protgen@certsanita.fvg.it 

 

Okrožje Zgornje Posočje  
Sedež v Gorici  
Ulica Vittorio Veneto 169  
tel. +39 0481 592858 – 592856  
PEC: aas2.protgen@certsanita.fvg.it 

Okrožje Zgornje Posočje  
Sedež Gradišče ob Soči  

Ulica Fleming 1  
tel. +39 0481 960073  

PEC: aas2.protgen@certsanita.fvg.it 
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Okrožje Spodnje Posočje 
 

Vodstvo Tržič Ulica Galvani 1, v Bolnišnici San Polo  
tel +39 0481 487516  
Direktor: v.d. dr.Michele Luise  
Referent zdravstvene nege: Paolo Frittitta 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

RSA Tržič Hospic Tržič 
Ulica Galvani 1  
v bolnišnici – četrto nadstropje  
tel. +39 0481 487552 

Ulica Galvani 1 
v bolnišnici – četrto nadstropje 

tel. +39 0481 487321 

 
Okrožje Vzhod  
 

Vodstvo Červinjan Ulica Trieste 75  
tel. +39 0431 387701  
Direktor: dr. Luciano Pletti 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

Okrožje Spodnje Posočje  
Sedež Tržič  
Ulica Galvani 1  
Bolnišnica San Polo  
tel. +39 0481 487516  
PEC: aas2.protgen@certsanita.fvg.it 

Okrožje Spodnje Posočje 
Sedež v Gradežu 

Ulica Buonarroti 10 
tel. +39 0431 897902 

PEC: aas2.protgen@certsanita.fvg.it  

Okrožje Vzhod 
Sedež v Cervignano del Friuli 
Ulica Trieste, 75 
tel. 0431 387701  
PEC: aas2.protgen@certsanita.fvg.it  
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RSA Palmanova Hospic Palmanova 
Ulica Natisone 
v bolnišnici - prvo nadstropje, del C  
tel. +39 0432 921368 

Ulica Natisone 
v bolnišnici - prvo nadstropje, del C 

tel. +39 0432 921368 

 
Okrožje Zahod 
 

Vodstvo Latisana Ulica Sabbionera 45  
tel. +39 0431 529325  
Direktor: Mario Corbatto 
Referent zdravstvene nege: dr. Daniela Anastasia 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 RSA Latisana Hospic Latisana 
Ulica Sabbionera 45  
v bolnišnici – tretje nadstropje  
tel. +39 0431 529356 
 

Ulica Sabbionera 45 
v bolnišnici – peto nadstropje 

tel. +39 0431 529475 

Okrožje Vzhod 
Sedež v Palmanovi 

Ulica Molin 21 
tel. +39 0432 921917 

PEC: aas2.protgen@certsanita.fvg.it 

Okrožje Zahod  
Sedež v Latisani  
Ulica Sabbionera 45  
tel. +39 0431 529325  
PEC: aas2.protgen@certsanita.fvg.it 

Okrožje Zahod 
Sedež v San Giorgio di Nogaro 

Ulica Palmanova 1 
tel. +39 0431 624811/815 

PEC: aas2.protgen@certsanita.fvg.it 
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Zdravniki Splošne Medicine in Izbrani Pediatri 
 
Vsi italijanski in tuji občani s stalnim bivališčem, ki izpolnjujejo zakonske pogoje, 
imajo pravico do splošne zdravniške pomoči, ki jo nudi zdravnik splošne 
medicine, mlajšim od 14 let pa izbrani pediater. 
Seznam družinskih zdravnikov (zdravniki splošne medicine in izbrani 
pediatri) z naslovi sedežev in urniki ambulant so na voljo na spletni strani 
podjetja  www.aas2.sanita.fvg.it - Servizi al cittadino> Medico di famiglia. 
Postopke vpisa–izbire in preklica zdravnika lahko opravite na sedežih upravnih 
uradov okrožij na podlagi lastnega stalnega bivališča. 
 

Servizio di Patronažna služba  (dežurni zdravnik) 
 
Patronažna služba zagotavlja zdravniško pomoč na celotnem ozemlju v času, ko 
niso dosegljivi izbrani splošni zdravniki in pediatri, in sicer:   
- od ponedeljka do petka od 20.00 do 08.00  
- od 10.00 ure ob sobotah do 08.00 ure ob ponedeljkih 
- od 10.00 ure na predprazničen dan do 08.00 ure na prvi delovni dan po 

praznikih. 
 

Dostop je možen bodisi po telefonu 
 

Gorica 
ulica Fatebenefratelli 34, v Bolnišnici San Giovanni  
tel. +39 0481 547209 - +39 0481 538457 

Krmin ulica Venezia Giulia 74  
tel. +39 0481 60100 

Tržič ulica Galvani 1 v Bolnišnici San Polo  
tel. +39 0481 791981 

Gradež ulica Buonarroti 10 tel. +39 0431 878154  
Dežurni zdravnik za turiste* tel. +39 0431 897906 

Červinjan Ulica Trieste  75  
tel. +39 0431 387708 

Palmanova 
ulica  Molin, 21  
tel. +39 0432 921243 mobilnik +39 334 6709480 

Latisana 
Ulica Sabbionera 45 v Bolnišnici Latisana  
“stari” paviljon, prvo nadstropje, soba 12  
tel. +39 0431 529200 mobilnik +39 335 5347475 

San Giorgio 
di Nogaro 

Ulica Palmanova 1  
tel. +39 0431 624822 mobilnik +39 334 6936960 

Lignano 
Sabbiadoro 

Dežurni zdravnik za turiste*  
Ulica Tarvisio, 5/b 

 

*  Dežurni zdravnik za turiste samo v poletnem obdobju (junij-september) 
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Oddelek za mentalno zdravje 
 

Direktor: dr. Marco Bertoli 

Referent zdravstvene nege: Fulvia Rizzi 

Oddelek za mentalno zdravje je referenčna točka na ozemlju v zvezi z varstvom 
duševnega zdravja. Svoje naloge izvaja preko različnih enot, ki izpolnjujejo 
različne funkcije, vse pa so organizirane enotno in usklajeno, da se zmorejo 
spopadati z vsemi zahtevami duševnega zdravja prebivalcev referenčnega 
območja. Oddelek promovira mentalno dobrobit, dela na preventivi, zdravljenju 
in rehabilitaciji oseb z vsemi vrstami duševnih motenj, prednost daje subjektivni 
obravnavi vsakega človeka, zato ponuja širok nabor prilagojenih rešitev. Na 
primarni ravni izvaja ukrepe za ohranjanje mentalnega zdravja skupnosti. 
 

  
 
 

 
 
 
Socialno-zdravstvene storitve z visoko 
integracijo zdravstvenih storitev na področju 
duševnega zdravja nudijo centri za mentalno zdravje (CSM), ki delujejo 24 ur na 
dan v vsakem od okrožij podjetja. 
 
 

 CSM Gorica CSM Tržič 
Direktorica dr. Paola ZanusMichiei 
Ulica Vittorio Veneto 171  
tel. +39 0481 594101/4 
 

Direktor dr. Pier Paolo Mazzuia 
Ulica Romana 94 

tel.+39 0481 791717 

 

 CSM Latisana CSM Palmanova 
Direktor dr. Marco Bertoli 
Ulica Sabbionera 45  
tel. +39 0431 529376 

Direktor v.d.dr. Marco Bertoli 
Ulica Molin 21 

tel.+39 0432 921948 
 

 
 

 

 
 

Ulica Vittorio Veneto 174  
ParcoBasaglia 
34170 Gorica  
tel. +39 0481 592719  
PEC: aas2.protgen@certsanita.fvg.it 
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Oddelek za preventivo 
 
Direktor: dr. Gianni Lidiano Cavallini 

Referent zdravstvene nege: dr. Roberta Greci 

Oddelek za preventivo zagotavlja temeljno stopnjo kolektivne zdravstvene 
oskrbe v življenjskem in delovnem okolju. Oddelek prispeva svoj delež pri 
spodbujanju in varstvu zdravja prebivalstva in celotne skupnosti, med drugim 
tudi z oceno dejavnikov tveganja in nadzorom nad njimi, vedno upoštevaje 
celoten kontekst v katerem deluje. V ta namen spremlja vse relevantne 
spremembe, posebej spremembe življenjskega stila, demografskega in 
epidemiološkega profila, socialne in okoljske dejavnike zdravja, izvaja programe 
javnega zdravja. 

Med njegove naloge spadajo zlasti:  
- Promocija in varstvo zdravja, z vrednotenjem družbenih odgovornosti za 

zdravje in razvijanjem omrežij in zavezništev z vsemi institucijami in nosilci 
interesov v lokalnih skupnostih, dopolnjuje se z drugimi službami podjetja, 
posebej z Oddelkom primarne oskrbe;  

- Spremljanje in varstvo javnega zdravja z zagotavljanjem varnosti v  različnih 
življenjskih in delovnih okolij, varnosti živil, povezovanje z veterinarskim 
javnim zdravstvom. 

 

 
 
 

Ulica Vittorio Veneto 169 
34170 Gorica 

tel. +39 0481 592850 
PEC: aas2.protgen@certsanita.fvg.it

Ulica Molin 21  
33057 Palmanova  
tel: +39 0432-921897/91  
PEC: aas2.protgen@certsanita.fvg.it 
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Obveznosti, programi in kazalniki kakovosti 
 
AAS 2 si nenehno prizadeva izboljševati kakovost vseh svojih storitev.  
Standardi kakovosti, ki jih zdravstveno podjetje poskuša zagotavljati, zadevajo 
objektivne vidike (kakovostne in količinske) kot tudi subjektivne vidike (ki jih je 
možno ugotavljati le z zbiranjem mnenj občanov/uporabnikov).  
Kakovost se obravnava globalno, saj je treba strokovno in organizacijsko 
kakovost storitev primerjati tudi s kakovostjo, kakor jo dojemajo uporabniki. 
 
Zaznana kakovost  
Stališče uporabnika, kot orodje za ocenjevanje določenih vidikov v zvezi s 
kakovostjo storitve, je izrednega pomena. Iz tega razloga zagotavlja AAS 2, v 
sodelovanju z občani in varstvenimi organizacijami, posebne ukrepe za 
izboljševanje standardov kakovosti, kot je na primer spremljanje izkušenj 
uporabnikov z ugotavljanjem njihove zaznave kakovosti in sistem za vodenje 
pripomb in opozoril. 
 
Strokovno/organizacijska kakovost  
Deželni in nacionalni standardi kakovosti so referenčne točke, ki se jih podjetje 
poslužuje, da zagotavlja strokovno/organizacijsko kakovost svojih storitev. 
Pretok informacij omogoča spremljanje pojavov kot so: okužbe kirurških lokacij, 
odrgnine, zabeležena raven bolečine, nezgodni padci, precepljenost, 
razširjenost onkoloških presejalnih testov, kazalniki uspešnosti pomoči, čakalne 
dobe za specialistične storitve v ambulantah in med hospitalizacijo.  
Poleg tega se na podlagi zahtev glede kakovosti, določenih v okviru dejavnosti 
institucionalnega akreditiranja, izvajajo sistemi analize in izboljševanja tudi z 
namenom spodbujanja strokovno/organizacijske kakovosti v zdravstvenih 
ustanovah. 
 
Strokovna kakovost  
S pomočjo sistema izobraževanja in posodabljanja znanja podjetje letno določi 
prednosti na področju posodabljanja znanja in kompetenc strokovnjakov iz 
različnih enot ter skrbi za izvajanje letnega načrta izobraževanja skladno z 
določenimi prednostmi. 
 
Varnost zdravljenja in procesov oskrbe 
Izvaja se sistem zgodnjega ugotavljanja možnih tveganj v povezavi z 
zdravljenjem ter možnih izboljšav za povečanje varnosti oskrbovancev. 
Uporablja se tudi sistem "incident reporting", ki omogoča poglobljeno analizo 
morebitnih neželenih dogodkov z namenom zmanjševanja možnosti za 
ponovitev. 
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Komunikacija in informiranje  
Podjetje si prizadeva za stalno in sprotno obveščanje občanov o vseh 
zdravstvenih storitvah, o načinih dostopa in nudenja glavnih storitev.  
AAS2 zagotavlja maksimalno razširjanje celovitih in strokovnih informacij, tudi s 
pomočjo lastne spletne strani, da uporabniku omogoči najti storitve, ki jih 
potrebuje.  
Občani imajo pravico do informacij o zdravstvenih postopkih, ki jih zadevajo 
(informirano soglasje), da se zagotovi primerno raven sodelovanja/ sprejemanja 
strategij/izbranega zdravljenja/oskrbe.  
Informacije so posredovane neposredno zainteresirani osebi ali samo osebam, 
ki jih oskrbovanec navede. Zaradi varovanja zasebnosti se informacij ne daje po 
telefonu.  
Za tuje državljane so na voljo načini kulturnega posredovanja. 
 
Personalizacija in humanizacija  
Zagotovljeno je spoštovanje zasebnosti in zaupnosti, verske pripadnosti ter 
postopno prilagajanje ritmov zdravstvenih dejavnosti vsakdanjim ritmom 
življenja.  
Slepim osebam je s psom vodnikom dovoljeno dostopati v vsa območja 
bolnišnice, odprta za javnost. Hospitaliziranim pacientom, ki ne morejo zapustiti 
bolniške sobe in predvidoma ne bodo v kratkem odpuščeni iz bolnišnice, je 
dovoljen obisk njihovih hišnih živali s posebnim dovoljenjem bolnišničnega 
vodstva ali okrožja. 
 
Hotelsko udobje  
AAS 2 si prizadeva odstraniti arhitektonske ovire in ohranjati varnost, čistočo in 
udobje vseh okolij. Kar zadeva prehranske storitve, imajo pacienti brez posebnih 
dietetičnih omejitev možnost, da naročijo obroke in izbirajo sebi prilagojen 
jedilnik. 
 
 
V vseh prostorih podjetja velja prepoved kajenja, na 
katero opozarjajo table, ki poleg zakonskih določb navajajo 
tudi imena za nadzor odgovornih oseb. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 vigilanza.
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Mehanizmi varstva in aktivne udeležbe občanov 
 

Azienda per l’Assistenza Sanitaria 2 “Bassa Friulana - Isontina” zagotavlja 
varstvo uporabnikov nacionalne zdravstvene službe 
(ServizioSanitarioNazionale) ter spodbuja ukrepe za izboljšanje storitev in 
prilagajanje potrebam občanov s pomočjo naslednjih orodij: 

 

 pravilnik o pravicah in dolžnostih pacienta;  
 listina o pravicah otroka v bolnišnici;  
 Konvencija OZN o pravicah invalidov – 25. člen, zdravje ; 
 urad za odnose z javnostmi (URP); 
 pravilnik o javnem varstvu;  
 programi za preverjanje zadovoljstva občanov;  

 

Pravilnik o pravicah in dolžnostih pacienta 
 
Pravilnik je javni dokument, ki določa specifične in konkretne pravice na 
področju zdravja, pri čemer se opira na vsakodnevne izkušnje občanov z 
namenom, da se bolj natančno opredeli širšo pravico do varstva zdravja, 
zapisano v ustavi, ter specifične, z zakoni določene pravice, in se 
omogoči njihovo dejansko uresničevanje.  
S Pravilnikom so kodificirane pravice, ki jih je nujno treba spoštovati, saj je 
v primeru kršitve lahko podana prijava in sprožen postopek, predviden v 
Pravilniku o javnem varstvu. 
 

Kot dopolnitev temeljnih načel in sklicujoč se na pravila mednarodnega 
prava, se AAS 2 obvezuje, da bo prevzela naslednje pravice in dolžnosti, 
ki izhajajo iz naslednjih listin: 
 25. člen “Splošne deklaracije človekovih pravic”,  ki jo je leta 1948 

potrdila Generalna skupščina ZN; 
 11. in 13. člen “Evropske socialne listine 1961”;  
 12. člen “Mednarodnega pakta OZN o ekonomskih, socialnih in 

kulturnih pravicah”, 1966;  
 Resolucija št. 23 Svetovne zdravstvene organizacije, 1970, ki je v celoti 

zajeta v načelih Ustavne listine, v 2., 3. in 32. členu;  
 “Listina o pravicah bolnika”, ki jo je leta 1973 sprejelo združenje 

American HospitalAssociation;  
 “Listina o pravicah pacienta”, ki jo je EGS sprejela v Luksemburgu 6. – 

9. maja 1979;  
 “Listina o 33 pravicah državljana”, sestavljena na prvi javni seji za 

pravice bolnikov, v Rimu 29. junija 1980.  
Pravilnik je skladen s splošno referenčno shemo za “Listine javnih in 
zdravstvenih storitev”, kot jo določa Odlok predsednika ministrskega sveta 
z dne 19. maja 1995. 
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Pravice 
 Pacient ima pravico do hitre in natančne obravnave ter zdravljenja ob 

spoštovanju človeškega dostojanstva in lastnih filozofskih ter verskih 
prepričanj; 

 Zlasti med hospitalizacijo ima pacient pravico, da je identificiran z 
imenom in priimkom, ne pa s številko in imenom bolezni, kar ni več 
dopustno. Poleg tega ima pravico, da se ga naslavlja z vljudnostno 
obliko "Vi"; 

 Pacient ima pravico do ustrezne zdravniške pomoči in nege glede na 
resnost bolezni; 

 Pacient ima pravico od zdravstvene ustanove pridobiti informacije o 
opravljenih storitvah, o načinih dostopanja in o ustreznih pristojnostih; 

 Pacient ima pravico do takojšnje identifikacije oseb, ki ga zdravijo; 
 Pacient ima pravico, da ga lečeči zdravnik celovito in na razumljiv način 

informira o diagnozi bolezni, predlaganem zdravljenju in prognozi. 
Informacije morajo biti podane v razumljivem jeziku in primerno starosti 
ter razgledanosti osebe in družinskih članov; 

 Razen v nujnih primerih, ko je ogroženo njegovo zdravje, ima pacient 
pravico do vseh informacij, na podlagi katerih poda informirano soglasje 
pred začetkom izvajanja zdravljenja ali posegov, informacije morajo 
zajemati tudi možna tveganja ali težave po zdravljenju. Če zdravstveni 
delavec utemeljeno meni, da informiranje samega pacienta ni primerno, 
mora informacije predstaviti družinskim članom ali zakonitim skrbnikom, 
razen v primeru izrecne prepovedi pacienta; 

 Pacient ima poleg tega pravico do informacij glede alternativnih 
možnosti za preglede in zdravljenja, tudi če se izvajajo v drugi ustanovi. 
Če se pacient ni zmožen samostojno odločati, morajo biti informacije 
posredovane osebam, navedenim v predhodnem členu;  

 Pacient ima pravico, da se odreče načrtovanemu zdravljenju in 
storitvam ter o svoji nameri, ki temelji na njegovi lastni volji, pravočasno 
obvesti lečečega zdravnika; 

 Pacient ima pravico do zaupnosti podatkov o njegovi bolezni in o vseh 
okoliščinah, ki ga zadevajo; 

 Zdravljena oseba ima pravico do karseda udobnega okolja in storitev, v 
vsakem primeru morajo biti zagotovljeni primerni higienski pogoji;  

 Pacient ima pravico do reklamacij, ki jih je potrebno takoj obravnavati, 
in do takojšnjega obvestila v zvezi z rezultatom takšnih reklamacij 
skladno s pravilnikom podjetja o javnem varstvu. 

 

Polno uživanje osebnih pravic temelji na neposrednem izpolnjevanju 
nekaterih dolžnosti. Z osebnim prevzemanjem dolžnosti izkažemo 
spoštovanje do družbene skupnosti in do zdravstvenih storitev, ki jih 
uživajo vsi občani. 
 



 

 Azienda per l’Assistenza Sanitaria n 2 “Bassa Friulana – Isontina”                                      24 

Dolžnosti 
 Ko bolnik vstopa v zdravstveno ustanovo,se je v vsakem trenutku 

dolžan vesti odgovorno, spoštljivo in razumevajoče glede pravic ostalih 
bolnikov, pripravljen mora biti na sodelovanje z zdravniškim, 
zdravstvenim in strokovnim osebjem ter z vodstvom zdravstvene 
ustanove, v kateri se nahaja; 

 Z obiskom bolnišnice ali druge zdravstvene ustanove pacient z 
zdravstvenim osebjem vzpostavi odnos, ki temelji na zaupanju in 
spoštovanju, kar predstavlja nujen pogoj za določitev pravilnega 
programa zdravljenja in oskrbe. 

 Pacient je dolžan pravočasno obvestiti zdravstveno osebje o svoji 
nameri, da se na lastno željo odreče načrtovanemu zdravljenju in 
drugim zdravstvenim storitvam, saj se tako prepreči izgubo časa in 
virov. 

 Občan je dolžan spoštovati prostore, naprave in opremo znotraj 
bolnišnice ter se zavedati, da gre za premoženje vseh, torej tudi 
njegovo. 

 Vse osebe, ki se nahajajo v ustanovi AAS 2 (bolnišnica, poliklinika itd.), 
morajo spoštovati urnike obiskov, ki jih določi zdravstveno vodstvo, da 
se zagotovi nemoteno izvajanje zdravstvenih storitev, mir in počitek 
ostalih pacientov. Naj vas poleg tega spomnimo, da je iz higiensko-
zdravstvenih razlogov in zaradi spoštovanja ostalih bolnikov v 
bolnišničnih sobah nujno, da se okoli postelje prepreči gneča. 

 Iz higiensko-zdravstvenih varnostnih razlogov v razmerju do otrok 
odsvetujemo obisk bolnišnice otrokom, mlajšim od dvanajst let. 
Zdravstveno osebje na oddelku bo upoštevalo izredne primere z 
izrazito čustveno noto.  

 V posebej nujnih primerih morajo biti obiski bolnika izven določenega 
urnika odobreni s soglasjem, ki ga izda direktor enote oziroma njegov 
pooblaščenec. V tem primeru se mora družinski član, ki ima soglasje za 
obisk, prilagoditi pravilom na oddelku in ustrezno spoštovati bolnišnično 
okolje ter hkrati kar najbolj sodelovati z zdravstvenimi delavci. 

 Ob zavedanju, da je del skupnosti, se mora vsaka oseba v bolnišnici 
izogniti kakršnemu koli obnašanju, ki bi lahko privedlo do motečih ali 
neprijetnih situacij za ostale bolnike (hrup, prižgane luči, telefoni ali 
radijski sprejemniki z visoko glasnostjo itd.) Treba je upoštevati dnevni 
in nočni počitek bolnikov. Osebam, ki si želijo razvedrila, so v 
bolnišnicah na voljo dnevni prostori. 

 V vseh enotah podjetja je kajenje prepovedano. Spoštovanje 
navedenega določila pomeni sprejemanje prisotnosti ostalih oseb in 
zdravega načina življenja znotraj bolnišnice. 

 V vsakem primeru je treba spoštovati organizacijo dela in urnike, ki so 
predvideni v zdravstveni ustanovi, v kateri se nahajate. Zdravstvene 
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storitve, ki so zahtevane ob nepravem času in na napačen način, 
pomenijo slabo izvedbo storitve za vse uporabnike.  

 Primerno je, da se pacienti in obiskovalci po bolnišnici premikajo po 
poteh, ki so za njih predvidene, in na ta način dostopajo neposredno do 
želenih prostorov. 

 Občan ima pravico do ustrezne obveščenosti glede organizacijskega 
ustroja zdravstvene ustanove, vendar se je o tem tudi dolžan seznaniti 
pravočasno in v ustreznih službah. 

 

Zdravstveno osebje je v okviru svojih pooblastil dolžno poskrbeti, da se 
spoštujejo določena pravila za dobro delovanje oddelka in za dobro 
počutje bolnika. 
 
Listina o pravicah otroka v bolnišnici 
 
S tem javnim dokumentom so določene posebne in konkretne pravice na 
področju varovanja zdravja otrok. 
 

Pravica do zdravja. AAS 2 “Bassa Friulana – Isontina” si prizadeva 
spodbujati zdravje otrok že v prednatalnem obdobju, zato organizira 
izobraževanja in pomoč v času nosečnosti, poroda in v prvih mesecih 
otrokovega življenja, v želji, da bi potekala vključitev novorojenčka v 
družinsko življenje čim mirneje in da bi se razširila zavest o pomenu 
dojenja. Izvedeni bodo programi zdravstvenega izobraževanja, posebej 
na temo prehrane, osebne in okoljske higiene, preprečevanja prenosljivih 
bolezni in nesreč ter programi za spodbujanje zdravega načina življenja, 
tudi z namenom preprečitve kroničnih bolezni v odraslem življenjskem 
obdobju. Nenazadnje bo veliko pozornosti namenjene varovanju 
duševnega zdravja v vseh starostnih obdobjih, od rojstva do najstništva, 
vključevanju v šolsko okolje in v skupnost, ter vse večji samostojnosti in 
zrelosti mladih. Prav ti bodo imeli prednost prostega dostopa do storitev.  
Izvedeni bodo programi zdravstvenega izobraževanja za preprečevanje 
odvisnosti ter psihičnih in socialnih stisk.  
 

Pravica do “globalne” pomoči. Zdravstveni delavci bodo upoštevali 
življenjske okoliščine in celovito obravnavali težave otroka, zato bodo 
delovali usklajeno, z družino, s skupnostmi in vsemi zdravstvenimi, 
socialnimi in izobraževalnimi ustanovami na ozemlju. 
 

Pravica do kakovostnega zdravljenja. Osebje se obvezuje, da bo 
stalno posodabljalo svoje strokovno, zdravstveno in splošno znanje ter 
nudilo zdravljenje v skladu z najnovejšimi znanstvenimi dognanji in 
smernicami, ki jih dajejo nacionalna in mednarodna znanstvena podjetja. 
V primerih, ko ni ustreznih virov za izpolnjevanje posebnih zahtev otroka, 
so zdravstveni delavci dolžni usmeriti družino v druge ustanove z 
ustreznimi zmožnostmi. Vsem mladoletnim osebam so zagotovljene 
najboljše zdravstvene storitve, ne glede na spol, raso, barvo, jezik, vero, 
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politično pripadnost, dohodek, pravno, socialno ali zdravstveno stanje 
otroka ali njegovih staršev. Prav posebna pozornost je namenjena zlasti 
otrokom s kompleksnimi težavami. 
 

Pravica do lastne identitete in zasebnosti. Vsak otrok ima pravico, da 
se ga identificira z njegovim imenom (ne s številko ali boleznijo) in se 
upošteva njegovo sramežljivost, občutljivost in zadržanost, še posebej to 
velja za mladostnike. Osebje se bo držalo poklicne in zakonske dolžnosti 
glede poklicne tajnosti in glede obravnave občutljivih podatkov, ki 
zadevajo zasebnost. 
 

Pravica biti slišani in upoštevani. Osebje bo z otrokom in družino 
vzpostavilo odnos na temelju spoštovanja, sodelovanja in informiranja o o 
vseh vidikih zdravja in zdravljenja. Težavam otrok in družin je treba 
prisluhniti pozorno in temu nameniti ustrezen prostor in čas. Informacije 
morajo biti podane v razumljivem jeziku in primerno starosti ter 
razgledanosti otroka in družinskih članov. Podjetje si prizadeva izboljšati 
kakovost zdravljenja tudi tako, da aktivno vključuje družino in 
prostovoljske organizacije, na voljo daje Urad za odnose z javnostmi ter 
se zavezuje, da bo svoje delo redno ocenjevalo s pomočjo programov za 
epidemiološki nadzor in na podlagi osnovnih kazalnikov zdravja 
prebivalstva. V sodelovanju z družinami in mrežo socialnih in 
zdravstvenih storitev si podjetje prizadeva razširiti kulturo, ki otrokom in 
osebam v razvojni starosti priznava pravico in sposobnost, da izrazijo 
svoje potrebe ter nato ponudi rešitve, ki upoštevajo specifičnosti in 
subjektivnosti otrok in mladostnikov. 
 

Pravica do obveščenosti. Osebje se obvezuje, da bo pojasnilo načine, 
prednosti, slabosti, alternativne možnosti in tveganja vseh vrst zdravljenj, 
posebej bolj kompleksnih. Prizadevalo si bo doseči informirano soglasje 
in aktivno sodelovanje družine in otroka, saj ima otrok od 6 leta dalje vse 
večje zmožnosti in tudi pravico, da je vključen v izbire, ki ga zadevajo. 
 

Pravica do samostojnosti v procesu zdravljenja. Otroku, ki ga 
prizadenejo kompleksne, kronične ali ponavljajoče bolezni, bo ponujena 
pomoč, da se bo naučil kar najbolj samostojno in zavestno obvladati svoje 
težave. 
 

Pravica do manj invazivnih in manj bolečih posegov in pravica do 
navzočnosti družinskih članov. Osebje je dolžno v največji meri 
zmanjšati vse vzroke tesnobe, stresa in bolečine, tudi z izbiro manj 
invazivnih posegov, če so enako učinkoviti. Posebno pozornost se 
nameni preprečevanju in zdravljenju bolečine, tudi pri najmlajših otrocih, 
ki se še ne znajo izražati z govorom.  
V primeru hospitalizacije je prav, da se vse otroke sprejme na pediatrične 
oddelke skupaj z enim družinskim članom, da zanje skrbi specializirano 
osebje, usposobljeno za nego otrok in  psihološko podporo staršem. 
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Pravica, da oskrbo zagotovi osebni zdravnik. Otroka se v bolnico 
sprejme v res nujnih primerih, prednost ima oskrba v domačem okolju. 
Vsak otrok ima pravico, da ga oskrbi njegov zdravnik, zato si zdravstveno 
podjetje prizadeva ustvariti pogoje, da bi vsak otrok imel svojega 
splošnega zdravnika pediatra. Vsi zdravstveni delavci usklajeno sodelu-
jejo s pediatrom/splošnim zdravnikom otroka in na ta način prispevajo k 
čim večji neprekinjenosti, celovitosti in učinkovitosti komunikacije in 
zdravljenja. 
 

Pravica do zaščite pred vsemi oblikami fizičnega in psihičnega 
nasilja. Zdravstveno osebje ima pooblastila, da mladoletnim osebam nudi 
vso potrebno podporo za preprečevanje in ugotavljanje vsake oblike 
fizičnega in psihičnega nasilja, vključno s trpinčenjem, spolnim nasiljem, 
zanemarjanjem, izkoriščanjem. Skladno z zakonskimi določbami za 
varstvo mladoletnikov se o takšnih situacijah nemudoma obvesti pristojne 
organe in/ali socialno-zdravstvene službe. 
 
 

Konvencija OZN o pravicah invalidov – 25. člen, 
zdravje  
 
Konvencija OZN o pravicah invalidov je izredno pomemben dokument 
za spodbujanje ozaveščenosti glede položaja invalidov in njihovih družin.   
Namenjena je premagovanju neenakosti in nespoštovanja človekovih 
pravic.  
Konvencija je začrtala smer, ki ji morajo slediti države v svetu, da bi vsem 
invalidnim prebivalcem zagotovile pravico do enakosti in vključevanja v 
družbo, da bi bili del družbe, tako kot vsi drugi.   
 

25. člen Konvencije se osredotoča na zdravje in pravi: 

 invalidi imajo, tako kot vsi drugi, pravico do najvišjega dosegljivega 
zdravstvenega standarda brez diskriminacije zaradi invalidnosti 

 vse države na svetu morajo sprejeti vse ustrezne ukrepe, da 
invalidom zagotavljajo dostop do zdravstvenih storitev, ob 
upoštevanju specifičnih razlik 

 

 

Pravilnik o javnem varstvu 
 

Azienda per l’Assistenza Sanitaria 2 “Bassa Friulana - Isontina” zagotavlja 
občanom varstvo njihove pravice do zdravja, saj jim nudi možnost 
vlaganja pripomb in pritožb proti dejanjem ali ravnanjem, zaradi katerih so 
bili prizadeti in niso mogli pravilno izkoristiti ponujene storitve, skladno z 
veljavnimi zakoni.  
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Podjetje zbira, oceni in odgovori na pripombe občanov, uporabnikov, 
njihovih družinskih članov, prostovoljskih organizacij in organizacij za 
varstvo pravic, akreditiranih pri Deželi Furlaniji-Julijski krajini in/ali 
sodelujočih z AAS 2 na temo kakovosti storitev. Na ta način podjetje 
ugotavlja, ali so eksplicitna in implicitna pričakovanja uporabnikov 
izpolnjena, ter opredeli in izvaja ustrezne ukrepe za nenehno 
izboljševanje kakovosti storitev.  
V okviru podjetja se s pripombami in pritožbami ukvarja Urad za odnose z 
javnostmi (URP). Razne službe podjetja sodelujejo z URP, da se celoten 
postopek vodenja pripomb/pritožb odvija pravilno in enotno. 
 
Urad za odnose z javnostmi (URP) je interna organizacijska enota, ki 
skrbi za: 

 dejavnosti za promocijo in razvoj sistema “Katalog storitev”;  
 mehanizme za izvajanje analize o zaznani kakovosti;  
 postopke vlaganja pritožb;  
 sistem notranje in zunanje komunikacije podjetja;  
 sistem kazalnikov kakovosti podjetja. 

 
 

URP občanom zagotavlja, da svoje želje in zahteve vložijo na enem od 
naslednjih sedežev: 

URP Gorica 
Bolnišnica, pritličje - Ulica Fatebenefratelli 34 - Gorica 

telefon +39 0481 592083 - fax +39 0481 592460 
delovne ure za javnost: od ponedeljka do petka od 9.00 do 12.00 

e-mail: urp@ass2.sanita.fvg.it  
 

URP Tržič 
Stavba A, Bolnišnica San Polo - Ulica Galvani 1 - Tržič 

telefon +39 0481 487583 – fax +39 0481 487582 
delovne ure za javnost: od ponedeljka do petka od 9.00 do 12.00 

e-mail: urp2@ass2.sanita.fvg.it 
 

URP Palmanova 
Pritličje – Del B Bolnišnica Palmanova 

Ulica Natisone Loc. Ialmicco - Palmanova 
telefon: +39 0432 921444 fax: +39 0432/921500 

delovne ure za javnost: od ponedeljka do petka od 9.00 do 13.00 
e-mail: urp@ass5.sanita.fvg.it 

Občani imajo možnost, da svoje zahteve in potrebe vložijo navodstvih 
bolnišnic, ki se nahajajo na sedežih bolnišnic Palmanova in Latisana 
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Pregledna uprava 
 
Bistven element za doseganje preglednosti je objava podatkov in novic o 
podjetju in njegovih zastopnikih na spletni strani institucije 
www.aas2.sanita.fvg.it.  
V skladu z določili Zakonskega odloka 33/2013 je podjetje na domači 
strani svojega spletnega mesta wwww.aas2.sanita.fvg.itpredvidelo 
poseben razdelek, ki je dosegljiv na povezavi z nazivom 
“Amministrazionetrasparente” (Pregledna uprava).  
Če opazite, da akti ali dokumenti, predvideni po Zakonskem odloku 
33/2013, niso objavljeni na strani “Amministrazionetrasparente” 
(Pregledna uprava), pošljite opozorilo odgovorni osebi za preglednost na 
naslov elektronske pošte accessocivico@aas2.sanita.fvg.it 
 

Prostovoljske in varstvene organizacije  
 
Upoštevanje mnenj občanov, ki v sklopu prostovoljskih organizacij delajo 
za dobrobit skupnosti, njihova ocena ponujenih storitev, ter sodelovanje v 
procesih odločanja na socialno-zdravstvenem področju, so nujni, zato si 
želi Aziendaper l’AssistenzaSanitaria 2 Bassa Friulana - Isontina izboljšati 
sodelovanje.  
Podjetje želi spoznati vse prostovoljske organizacije, njihove potrebe in 
cilje, da bi sodelovanje dejansko steklo, zato so vse tovrstne organizacije 
vabljene, da stopijo v stik z Uradom za odnose z javnostmi (URO) 
podjetja AAS 2 Bassa Friulana – Isontina 
 

Na spletni strani podjetja so podani kontakti 
Prostovoljskih in varstvenih organizacij v službi 

občanov. 
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Storitve za upravljanje v sili 
 

112 je enotna številka za vse klice v sili v Furlaniji-Julijski 
krajini. Klic na številko je brezplačen in na voljo 24 ur na dan, 
tako s stacionarnega kot tudi z mobilnega telefona, storitev je 
zagotovljena v več jezikih. 

 
“Emergenze FVG” je posebna aplikacija za pametni telefon, 
Android in IOS, ki ponuja informacije o:  
- številu pacientov in oceni čakalne dobe v deželnih Centrih za 

nujno medicinsko pomoč na podlagi sistema triaže v sprejemni 
pisarni (bela-zelena-rumena-rdeča koda)  

- lokacija, urniki in telefonske številke zdravnikov patronažne službe 
(dežurni zdravniki)  

- lokacija, urniki obratovanja in telefonske številke lekarn v Furlaniji-Julijski 
krajini.  

S pomočjo aplikacije je možno tudi poklicati številko za klic v sili 112.  
APP je na voljo v italijanščini, angleščini, nemščini in slovenščini. 
 
 
 

S pomočjo povezave “situazionepazienti in PRONTO SOCCORSO” 
(stanje pacientov na NUJNI MEDICINSKI 
POMOČI) na domači strani spletnega 
mesta www.aas2.sanita.fvg.it lahko 
preverite čakalne dobe v vseh deželnih 
urgencah.  

 
Dostop do storitev 
 

Naročanje na zdravstvene storitve lahko opravite:: 

 

-  po telefonu, v klicni center na enotno 
številko +39 0434 223522 po ceni za 
krajevni klic vašega operaterja, od 
ponedeljka do petka od 07.00 do 19.00, 
ob sobotah od 08.00 do 14.00; 

-  osebno na okencih CUP (enotni center za naročanje) ki jih najdete 
v bolnišnicah in okrožjih; 

- spletnopreko povezave ”tempi di attesa e 
prenotazione on line PRESTAZIONI” (čakalne dobe 
in spletno naročanje na STORITVE), objavljene na 
domači spletni strani podjetja 
www.aas2.sanita.fvg.it. 
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Zelo pomembno je, da odpoveste naročen termin, če ne morete na 
pregled. Naročen termin za pregled ali preiskavo lahko odpoveste po 
telefonu na enotno številko klicnega centra +39 0434 223522, oziroma s 
pomočjo spletne povezave ”ANNULLAMENTO prenotazione” 
(ODPOVED pregleda), ki je objavljena na domači strani portala 
www.aas2.sanita.fvg.itewww.aas2.sanita.fvg.it, lahko pa odidete tudi do 
najbližjega okenca CUP. 
Termin morate odpovedati vsaj 3 dni pred datumom pregleda, sicer 
morate storitev plačati v celoti, čeprav ste oproščeni participacije.  
 
Če izvida ne prevzamete v 30 dneh, morate zdravstveno storitev 
plačati v celoti, tudi v primeru kakršne koli oprostitve participacije.  
Na enotni številki klicnega centra 0434 223522 lahko poleg naročanja 
prejmete:   
-     informacije o ambulantnih zdravstvenih storitvah, ki jih izvaja Deželna 

zdravstvena služba (SSR);   
-      informacije in naročanje na darovanje krvi.  
 
 
Vsaka ustanova Zdravstvenega podjetja (AS) ima svoj Vodnik po 
storitvah z vsemi koristnimi in potrebnimi informacijami o storitvah, ki jih 
ustanova ponuja.     
 

_______________________ 
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
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_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________ 
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_______________________ 
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