
VODNIK ZA 

STORITVE 
KOMPLEKSNA STRUKTURA 

ENOTNI REGIONALNI 

AZBESTNI CENTER - CRUA 



Bolnišnica Tržič – Ospedale Monfalcone 
Via/ulica Galvani,1 Monfalcone/Tržič 

bolnišnična centrala +39 0481 4871 

 
 
Direktor  Dott. Paolo Barbina  
kontakt: +39 0481 487 630  

e- pošta: paolo.barbina@asugi.sanita.fvg.it  

Sprejema z predhodno najavo po telefonu. 

+39 0481 487 627 ali +39 0481 487 695.  

  

https://asugi.sanita.fvg.it/it/strutture/direz_sanitaria/dip_prevenzione/sc_crua/index.html#collapsePersonaLeft1
mailto:paolo.barbina@asugi.sanita.fvg.it


Lokacije kompleksne strukture CRUA 

Točka poslušanja –  sedež v  Tržiču (bolnišnica San 

Polo)  

Kontakt: za zdravstvene preglede +39 0481 487 627 ali 

+39 0481 487 695  

Za prijavo azbesta +39 0481 487 708  

Urniki 
Od ponedeljka do srede od 9:00 do 11:00 ali s 

predhodno najavo po telefonu. 

 Dostop do točke poslušanja je neposreden. 

 

Klinika za zdravstveni nadzor 
Sedež v Tržiču (bolnišnica San Polo)  

Kontakt: +39 0481 487 627 ali +39 0481 487 695   

e-pošta - paolo.barbina@asugi.sanita.fvg.it 

pec: asugi@certsanita.fvg.it 

Po dogovoru prek CUP z zdravniškim receptom. Na 

receptu je priporočljivo navesti razlog za imenovanje: 

zdravniški pregled nekdanjega azbestnega delavca v 

CRUA. 

 

https://asugi.sanita.fvg.it/it/strutture/direz_sanitaria/dip_prevenzione/sc_crua/index.html#collapseSedeLeft1
https://asugi.sanita.fvg.it/it/strutture/direz_sanitaria/dip_prevenzione/sc_crua/index.html#collapseSedeLeft1


Centro Regionale Unico Amianto (C.R.U.A.) je 

regionalni center, na katerega se lahko obrnejo vsi 

državljani, ki so bili v preteklosti izpostavljeni azbestu pri 

delu, v družini ali okolju. 

 

KAJ POČNEMO 
 

Struktura obravnava klinično-diagnostično oceno 

poklicnih bolezni, povezanih z azbestom, zlasti 

prepoznavanje vzročne povezave med ugotovljeno 

patologijo in izpostavljenostjo azbestu. 

Vodi prijavljanje (potrjevanje, poročanje) o vseh novih 

primerih domnevne bolezni, povezane z azbestom, in 

vključevanje vseh znanih primerov plevralnega 

mezotelioma v Nacionalni Register Mezotelioma 

(Re.Na.M.) za namen epidemiološkega spremljanja. 

V regionalni register izpostavljenih azbestu v skladu z 

regionalnim zakonom 22/2011 vpiše vse prebivalce na 

območju podjetja, ki so zahtevali in dokumentirali 

izpostavljenost zaradi poklicnih / gospodinjskih / 

okoljskih / ljubiteljskih razlogov.  



Upravlja za javnost odprto pisarno, kjer odgovarja na 

vsa vprašanja državljanov o boleznih, povezanih z 

azbestom, ter sodeluje z javnimi organi, organizacijami 

delavcev in združenji nekdanjih izpostavljenih azbestu 

pri obveščanju prebivalstva o predelavi (odstranjevanju) 

in tveganjih izpostavljenosti azbestu. Dokumenti so 

objavljeni na spletni strani družbe ASUGI. Osebe, ki jih 

prizadenejo bolezni, povezane z azbestom, so 

usmerjene k ustrezni diagnozi, zdravljenju in oskrbi. 

Organizira in sodeluje pri usposabljanjih in informativnih 

dogodkih ter izvaja raziskave o boleznih, povezanih z 

izpostavljenostjo azbestu, na nacionalni in regionalni 

ravni. 

 

 POSTOPEK REZERVACIJE 
 

Rezervacija na CUPU z receptom, ki ga je izpolnil lečeči 

zdravnik, z navedbo: 

"Medicina dela - preiskava zardi nekdanje 

izpostavljenosti azbestu v centru CRUA". 

  



AMBULANTNE DEJAVNOSTI 
 
Pomembno je, da s seboj prinesete vso klinično 

dokumentacijo o bolezni, zaradi katere se zdravite, ali o 

drugih pomembnih boleznih (zlasti radiološke preiskave 

(rentgensko slikanje - CT prsnega koša) in dinamične 

teste dihanja (globalna spirometrija in DLCO)). 

 

Pred določenimi diagnostičnimi, serološkimi, 

transfuzijskimi testi in testi krvnih derivatov ter kirurškimi 

posegi vas prosimo, da podpišete pisno privolitev, 

potem ko prejmete ustrezne informacije o metodah in 

namenih. 

 

Izvid se prejme takoj po koncu pregleda. 

Izvide o morebitnih zahtevanih instrumentalnih 

preiskavah lahko dobite v tajništvu ambulant. 

Vsi nadaljnji pregledi bodo predpisani ob prvem obisku. 

Zdravstvena dokumentacija je digitalno podpisana. Ta 

podpis je ekvivalenten običajnemu podpisu in ima 

enako pravno vrednost.  

 



Če poročila ne prevzamete v 30 dneh, je treba 

storitev plačati v celoti, tudi če ste oproščeni plačila 

napotnice. 

 

Preiskave, ki jih zdravnik, ki pošilja pacienta, označi kot 

nujne, se opravijo v najkrajšem možnem času (v 72 

urah).  

 

Upoštevajte, da lahko v nekaterih okoljih mobilni telefoni 

povzročajo motnje v delovanju biomedicinske opreme, 

zato se lepo naproša da jih izklopite. 

  



SLUŽBA ZA NAROČNJE IN PLAČILA 
 
Naročanje na zdravstvene storitve lahko opravite: 

o po telefonu na enotni številki klicnega centra +39 

0434 223 522 po ceni, ki jo določi vaš operater, od 

ponedeljka do petka od 7:00 do 19:00, v soboto 

od 8:00 do 14:00; 

o osebno na okencih enotnega registracijskega 

centra (CUP); 

o prek spleta s povezavo z regionalnim portalom 

SeSaMo, tudi s transparenta z domače strani 

spletnega mesta ASUGI s klikom na "uporaba 

spletnih deželnih storitev". 

o v usposobljenih lekarnah v regiji.telefonicamente, 
 

 Vseh storitev ni mogoče rezervirati prek spleta. 
 

POMENBNO: Če ste iz različnih razlogov oproščeni 

plačila partecipacije, preverite, ali je šifra za oprostitev 

plačila pravilno vnesena v napotnico. Če manjka mora 

napotni zdravnik nujno vpisati oznako za oprostitev 

plačila. Če na pregled nikakor ne morete priti, je treba 



termin vsa tri dni prej odpovedati po telefonu na 

enotno številko klicnega centra ali na okencu enotne 

točke za naročanje (CUP) oziroma preko povezave na 

deželnem portalu SeSaMo, tudi s pomočjo pasice na 

domači spletni strani ASUGI s klikom na "uporaba 

spletnih deželnih storitev". 

Informacije o zdravstvenih storitvah in predvidenih 
čakalnih dobah so na voljo preko povezave na 

deželnem portalu SeSaMo, tudi s pomočjo pasice na 

domači spletni strani ASUGI s klikom na "uporaba 

spletnih deželnih storitev". 

 

Participacijo (če je potrebna) je običajno treba plačati 

pred opravljeno storitvijo, in sicer s potrdilom o izdani 

e-napotnici in/ali z deželno zdravstveno kartico Carta 

Regionale dei Servizi/TEAM (Evropska kartica 

zdravstvenega zavarovanja) na: 

o na okencih CUP; 

o avtomatske blagajne na glavnem vhodu v 

bolnišnice in okrožja; 



o oprek spleta s povezavo z regionalnim portalom 

SeSaMo na domači strani spletne strani ASUGI s 

klikom na "uporaba spletnih deželnih storitev". 

Ob prevzemu poročila je treba pokazati potrdilo o 

plačilu. Če zdravnik meni, da je treba opraviti dodatne 

diagnostične preiskave, se lahko zahteva dodatno 

doplačilo. 

 

CRUA ne zagotavlja nobenih storitev zunanjih 
izvajalcev. 
 

KOPIJE ZDRAVSTVENE DOKUMENTACIJE 

 

Kopijo zdravstvene dokumentacije, ki jo izda CRUA, 

lahko zahteva neposredno zadevna oseba ali 

pooblaščena oseba, tako da pokaže ali predloži kopijo 

veljavnega(-ih) identifikacijskega(-ih) dokumenta(-ov) 

službi.  

 
  



SLUŽBA ZA MEDKULTURNO 
POSREDOVANJE 
 
Osebje službe lahko po potrebi poišče pomoč 

medkulturnih jezikovnih posrednikov pri izvajanju 

zdravstveno-varstvenih dejavnosti, da bi omogočili 

boljšo 

komunikacijo med bolniki iz tujine in zdravstvenim 

osebjem. 

 
VARSTVO IN AKTIVNA UDELEŽBA 
OBČANOV 
 
Podjetje zagotavlja varstvo uporabnikov ter spodbuja 

ukrepe za izboljšanje storitev in prilagajanje potrebam 

občanov. 

Prispevek uporabnikov je bistvenega pomena: o 

prednostih ali pomanjkljivostih lahko obvestite 

Direktorja, Koordinatorja zdravstvene nege ali Urad za 

Stike z Javnostmi (URP) v Gorici na telefon +39 0481 

592 083 ali z e-pošto: urp.gorizia@asugi.sanita.fvg.it ali 



Urad za Stike z Javnostmi v Tržiču na telefon +39 0481 

487 583 ali z e-pošto: 

urp.monfalcone@asugi.sanita.fvg.it 

 
PREPOVED KAJENJA 

 
Kajenje je v bolnišnici prepovedano v skladu z 

zakonom, predvsem pa zaradi spoštovanja lastnega 

zdravja in zdravja drugih. 

 
Dokument je sestavil: Urad za medije, komuniciranje in odnose z javnostmi, 

tiskovna pisarna -Urp Tržič na podlagi besedil, skladnih z regionalnim načrtom, 
ki jih je predložila kompleksna struktura CRUA (Enotni regionalni azbestni 

center).  Različica dokumenta: rev. 001 leto 2023 
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