
 

PATRONAŽNA 

SLUŽBA  

NAVODILA ZA 

PACIENTE 

 

Ob pojavu epidemije s koronavirusom bo Patronažna služba racionalno organizirana v 

skladu s kadrovskimi, materialnimi in organizacijskimi viri. 

 
 PREVENTIVNA DEJAVNOST: 

• Ob razglasitvi epidemije se v patronažni dejavnosti v skladu z Odredbo o začasnih 

ukrepih za obvladovanje širjenja bolezni SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 18/2020 

z dne 11. 3. 2020) prekine izvajanje preventivnih zdravstvenih storitev, razen 

preventivnih zdravstvenih storitev, katerih opustitev bi lahko imela negativne 

posledice za zdravje pacienta.  

• Od preventivnih obravnav se bodo v patronažnem varstvu izvajale preventivne 

obravnave samo za otročnice in novorojenčke, odpuščene iz porodnišnice, do 

obdobja, ko še niso vključeni v preventivno obravnavo pri pediatru.  

• Obvezno se opravljajo vsi prvi patronažni obiski odpuščenih 

otročnic/novorojenčkov (zaradi izrednih razmer se lahko izjemoma zgodi, da prve 

obravnave ne bo mogoče zagotoviti v 24 urah po odpustu).  

• Vsi nadaljnji preventivni obiski otročnic in novorojenčkov se izvajajo po strokovni 

presoji medicinske sestre v patronažni dejavnosti glede na kriterije ranljivosti 

otročnice in/ali novorojenčka in/ali družine. 

• V primeru, da se po strokovni presoji medicinske sestre v patronažni dejavnosti 

lahko zmanjša število preventivnih obiskov pri otročnicah in novorojenčkih, bomo 



NUJNO vzpostavile zdravstvenovzgojno svetovanje in pomoč otročnicam 

preko telekomunikacijskih naprav.  

 

KURATIVNA DEJAVNOST: 

• V času epidemije se izvajajo le najnujnejši kurativni patronažni obiski (prevezi, 

injekcije, protibolečinske črpalke, …) katerih opustitev bi lahko imela izrazito 

negativne posledice za zdravje pacienta ali bi celo ogrozila njegovo življenje. 

• Pogostost izvajanja nujnih kurativnih patronažnih obiskov se prilagaja stopnji 

samooskrbe pacienta in virov pomoči, ki mu jih lahko nudi družina, v dogovoru z 

zdravnikom, ki je naročnik kurativnega patronažnega obiska in strokovni presoji 

medicinske sestre v patronažni dejavnosti. 

 

PREVERJANJE EPIDEMIOLOŠKE SITUACIJE IN ZDRAVSTVENEGA 

STANJA PACIENTA: 

Pred obiskom pacienta na domu bo medicinska sestra v patronažni dejavnosti obvezno po 

telefonu preverila epidemiološko situacijo v zvezi s COVID-19 pri pacientu ali družinskih 

članih s spodnjimi vprašanji:  

 

1. Ali je bila pri vas ali pri katerem od družinskih članov potrjena okužba s 

koronavirusom?  

2. Ali sumite, da ste sami ali je kateri družinski član okužen s koronavirusom?  

3. Ali je v vašem domačem okolju kdo od družinskih članov v samoizolaciji ali 

karanteni?  

4. Ali ste bili vi ali kdo od družinskih članov v tesnem stiku z osebo s potrjeno 

okužbo s koronavirusom?  

5. Ali so se pri vas ali katerem od družinskih članov pojavili morebitni znaki okužbe 

(povišana telesna temperatura, suh kašelj ali težko dihanje)?  



ODGOVORNOST PACIENTOV IN DRUŽINSKIH ČLANOV ZA OBVEŠČANJE 

O SPREMEMBAH: 

 

Medicinska sestra v patronažni dejavnosti ob vsakem obisku pacienta in družinske člane, 

ki so brez tveganj in znakov okužb, opozori, da so v primeru spremenjene 

epidemiološke situacije v družini dolžni pred naslednjim patronažnim obiskom 

obvestiti medicinsko sestro v patronažni dejavnosti o nastali spremembi, da se bo lahko 

ustrezno zaščitila. 

 

Kontakt za informacije:  

Tel.: 03 758 17 35 (vsak delavnik 7.00 in 8.00 ter 13.00 in 14.00) 

e-pošta: patronaza@zd-slovenskekonjice.si  

Mobi: 

Marjetka Leva: 051 435 420 

Mihaela Justinek: 051 435 419 

Mirjam Močnik: 051 435 421 

Urška Marot: 051 435 425 

Zasebne izvajalke patronažne službe in kontakti: 

Petra Lenart: 041 890 521 

Silva Vodovnik: 041 252 995 

Jožica Kremar-Polenek: 041 490 761 

Antonija Toplak: 031 207 898 

Anica Rečnik: 031 576 151 

Darja Kričaj: 041 907 508 
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