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INFORMACIJE O PATRONAŽNEM VARSTVU
Patronažno varstvo (PV) izvaja naslednje dejavnosti:


Zdravstveno - socialno obravnavo posameznika, družine in lokalne skupnosti, ki predstavlja
izvajanje splošnih, specifičnih in individualnih nalog patronažne obravnave varovancev od
nosečnice, otročnice, novorojenčka, dojenčka, malega otroka, kroničnega bolnika, bolnika z
zdravstveno nego na domu, do starostnika, družine in lokalne skupnosti;



patronažna zdravstvena nega otročnice in novorojenčka, zajema izvajanje vseh nalog
patronažne in babiške zdravstvene nege nosečnic, otročnic ter novorojenčkov;

 patronažna zdravstvena nega bolnika na domu zajema izvajanje vseh nalog zdravstvene
nege bolnika na domu. Ta dejavnost je kurativna in zanjo potrebuje Delovni nalog
izbranega osebnega zdravnika.
Patronažna služba predstavlja izvajanje vseh dejavnosti patronažnega varstva, babiško zdravstveno
nego in zdravstveno nego bolnika na domu. Vse te naloge izvaja ena patronažna medicinska sestra
na svojem terenskem območju.
Glede na pravila obveznega zdravstvenega zavarovanja, patronažna služba izvaja naslednje
obiske:
 osem patronažnih obiskov v družini z dojenčkom v starosti do enega leta,
 dva dodatna patronažna obiska pri dojenčkih slepih in invalidnih mater do 12. meseca
otrokove starosti,
 en obisk v 2. in v 3. letu otrokove starosti,
 dva patronažna obiska na leto pri slepih in slabovidnih, z dodatnimi motnjami, v starosti od
7 do 25 let, ki so v domači oskrbi in se ne šolajo,
 en obisk pri nosečnici v drugi polovici nosečnosti,
 svetovalni preventivni patronažni obisk za ženske, ki se po treh letih ne odzovejo vabilu na
preventivni pregled
 dva patronažna obiska na leto v družini bolnika z aktivno tuberkulozo,
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 dva patronažna obiska na leto pri zavarovanih osebah starih nad 25 let, ki so kronično bolni,
težki invalidi, osameli in socialno ogroženi ter z motnjami v razvoju.
To dejavnost izvajajo vse patronažne medicinske sestre in tudi same koordinirajo delo.
Patronažna zdravstvena nega nosečnice, otročnice in novorojenčka
Patronažna zdravstvena nega nosečnice, otročnice in novorojenčka predstavlja izvajanje babiške
zdravstvene nege;


nosečnica je upravičena do enega obiska v zadnjem tromesečju nosečnosti,



otročnica in novorojenček pa do patronažnih obiskov naslednji dan po prihodu iz
porodnišnice, vse do zacelitve popka in prvega kopanja novorojenčka.

Patronažna zdravstvena nega pacienta na domu
Patronažna zdravstvena nega pacienta na domu je kurativna dejavnost in predstavlja izvajanje
negovalnih intervencij, ki jih predpiše na Delovnem nalogu osebni izbrani zdravnik; te negovalne
intervencije so naslednje:


zdravstvena nega bolnika,



nega stome,



aplikacija predpisane in dogovorjene terapije:
o

injekcije,

o

prevezi,

o

menjava trajnih urinskih katetrov pri ženskah,

o

kateterizacija pri ženskah,

o

klistir,

o

odvzem šivov in sponk,

o

infuzije,

o

učenje samostojne aplikacije injekcij,

o

odvzem blata, urina in krvi za laboratorijske preiskave,

o

obravnava bolnika s kisikom na domu,

o

hipodermokliza,
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o

ostale intervencije na podlagi Delovnega naloga.

V okviru svojega dela, z namenom čim boljše oskrbe pacienta, koordinira delo s službami:


najpogosteje tesno sodeluje z izbranim osebnim zdravnikom pacienta glede priprave
diagnostično – terapevtskega programa, spremljanja stanja pacienta, razmer v družini in
sodelovanja oz. urejanja dodatka za pomoč in postrežbo ter pri drugih postopkih, kjer je
potrebno sodelovanje,



z izbranim osebnim zdravnikom pacienta in po potrebi drugimi zdravstvenimi delavci pri
planiranju in izvedbi preventivnega zdravstvenega varstva pacientov,



s službami na drugih ravneh zdravstvene dejavnosti (povezanost s službo zdravstvene nege
v bolnišnicah, porodnišnicah, rehabilitacijskih centrih glede pravočasne odpustne
dokumentacije z obvestilom patronažni službi o zdravstvenem stanju pacienta…)



z drugimi službami in organizacijami izven zdravstvenega doma, ki lahko nudijo pomoč
pacientu (Zavod za oskrbo na domu, Rdeči križ, Center za socialno delo, lokalna skupnost,
Dom starejših občanov...).

Kako naročim obisk patronažne medicinske sestre na domu!


Če vaš osebni zdravnik (nadomestni zdravnik) ob vašem obisku v ordinaciji ali ob obisku na
domu ugotovi, da potrebujete zdravstveno nego na domu, izda »Delovni nalog«. Delovni
nalog prinesete na sedež patronažne službe v ZD Slov. Konjice, Mestni trg 17, prvo
nadstropje levo, nasproti laboratorija. Lahko pa pokličete po telefonu na številko (03)758 17
35, od ponedeljka do petka, od 7.00 - 8.00 ure ali od 13.00 - 14.00 ure.



Če je zdravstvena nega na domu nadaljevanje bolnišnične zdravstvene nege, praviloma ob
odpustu iz bolnišnice obvestijo tudi odgovorno patronažno medicinsko sestro. »Delovni
nalog« vaš osebni zdravnik napiše naknadno. V primerih, ko je potreben poseg pa boste
morali pridobiti Delovni nalog prej.



V nekaterih primerih bodo vam ali vašim svojcem ob odpustu iz bolnišnice naročili, da sami
pokličete patronažno službo in vam dali navodila kar v roke. V takem primeru nato sami
obvestite osebnega zdravnika, da ste že doma in se dogovorite za pregled.
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V primeru, da se vam zdravstveno stanje med obiski poslabša ali se patronažna medicinska
sestra ne oglasi, kot je bilo dogovorjeno, sami pokličite patronažno službo in se dogovorite
za obisk.



V primerih, ko vas obiskujejo socialni oskrbovalci Zavoda za oskrbo na domu, lahko le-ti
ugotovijo, da potrebujete zdravstveno nego in obvestijo patronažno službo ali osebnega
zdravnika.



Za preventivni obisk pri nosečnici, otročnici, novorojenčku, dojenčku, invalidu, kronično
bolnem idr., patronažna medicinska sestra najavi svoj obisk po telefonu. Ob obisku drugega
pacienta v soseščini, lahko brez najave osebno potrka tudi na vaša vrata, in se takrat, če je
potrebno, naroči za obisk kasneje. Najavi se lahko tudi po pošti.
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