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STROKOVNI SVET

SVET UKC

TEMELJNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST
INTERNA KLINIKA

KIRURŠKA KLINIKA

KO za hipertenzijo
KO za žilne bolezni
KO za intenzivno interno medicino
KO za kardiologijo
KO za pljučne bolezni in alergijo
KO za gastroenterologijo
KO za endokrinologijo, diabetes in presnovne bolezni
KO za nefrologijo
KO za revmatologijo
KO za hematologijo
Center za geriatično medicino
Center za klinično toksikologijo in farmakologijo
Internistična prva pomoč
KO za kirurške okužbe
KO za kirurgijo srca in ožilja
KO za torakalno kirurgijo
KO za plastično, rekonstrukcijsko, estetsko kirurgijo in opekline
KO za otroško kirurgijo in intenzivno terapijo
KO za maksilofacialno in oralno kirurgijo
KO za travmatologijo
KO za nevrokirurgijo
KO za urologijo
KO za abdominalno kirurgijo
KO za anesteziologijo in intenzivno terapijo operativnih strok
Urgentni kirurški blok
Operacijski blok

NEVROLOŠKA KLINIKA

Klinični inštitut za klinično nevrofiziologijo
KO za bolezni živčevja
KO za vaskularno nevrologijo in intenzivno nevrološko terapijo
Služba za nevrorehabilitacijo
Služba za urgentno nevriologijo

GINEKOLOŠKA KLINIKA

KO za ginekologijo
KO za perinatologijo
KO za reprodukcijo
Služba za medicinske dejavnosti skupnega pomena

PEDIATRIČNA KLINIKA

Služba za kardiologijo
Služba za pljučne bolezni
KO za gastroenterologijo, hepatologijo in nutricionistiko
KO za endokrinologijo, diabetes in presnovne bolezni
KO za nefrologijo
Služba za alergologijo, revmatologijo in klinično imunologijo
KO za otroško hematologijo in onkologijo
KO za neonatologijo
Služba za otroško psihiatrijo
KO za otroško, mladostniško in razvojno nevrologijo
Služba za specialno laboratorijsko diagnostiko
Služba za radiologijo
Služba za dietoterapijo in bolniško prehrano
Sprejemno triažni oddelek

STOMATOLOŠKA KLINIKA

Center za ustne bolezni in parodontologijo
Center za zobne bolezni
Center za stomatološko protetiko
Center za otroško in preventivno zobozdravstvo
Center za zobno in čeljustno ortopedijo

GENERALNI DIREKTOR, STROKOVNI DIREKTOR, GLAVNA MEDICINSKA SESTRA

DEJAVNOSTI SKUPNEGA POMENA
SAMOSTOJNE KLINIKE IN
KLINIČNI INŠTITUTI
DERMATOVENEROLOŠKA KLINIKA
KLINIKA ZA INFEKCIJSKE BOLEZNI
in VROČINSKA STANJA
OČESNA KLINIKA
ORTOPEDSKA KLINIKA
KLINIKA ZA OTORINOLARINGOLOGIJO in
CERVIKOFACIALNO KIRURGIJO
KLINIČNI inštitut za medicino dela,
prometa in športa
inštitut za medicinsko rehabilitacijo
Klinični inštitut za medicinsko genetiko

DIAGNOSTOČNE ENOTE
KLINIKA ZA nuklearno medicino
KLINIČNI inštitut za radiologijo
KLINIČNI inštitut za klinično kemijo
in BIOKEMIJO

NEGOVALNI ODDELEK

LEKARNA

REŠEVALNA POSTAJA

OSKRBOVALNE SLUŽBE

SLUŽBA BOLNIŠKE PREHRANE
IN DIETOTERAPIJE

TEHNIČNO-VZDRŽEVALNI SEKTOR

STRATEŠKO UPRAVLJANJE IN POSLOVNO
ADMINISTRATIVNE STORITVE
PODROČJE ZA
Kadrovsko, pravno in splošno dejavnost
Informatiko
Ekonomsko in finančno dejavnost
Nabavno dejavnost
tehnično dejavnost

STRATEŠKE SLUŽBE
služba za notranjo revizijo
služba za odnose z javnostmi
služba za raziskave in razvoj
služba za kakovost

SLUŽBE skupnega pomena
služba za PREPREČEVANJE bolnišničnih okužb
center za transplantacijsko dejavnost
svetovalna socialna služba
svetovalna služba zdravstvene nege
medicinski simulacijski center

