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 FUNKCIJA IME IN PRIIMEK PODPIS 

PRIPRAVILA: DMS Sedina Velić  

SKRBNIK DOKUMENTA: DMS Sedina Velić  

PREGLEDAL:    PVK Marija Trček  

ODOBRIL:  Direktorica Karmen Arko  

 
 

PREGLED ZADNJIH SPREMEMB V DOKUMENTU 

Zap. št. Sprememba v 
točki: 

OPIS SPREMEMBE  

   

 
1. NAMEN IN PODROČJE UPORABE  
Ta OP je namenjen opredeliti proces dela v ambulanti v DFBJ. 
 
2. OKRAJŠAVE IN POJMI  
2.1 Kratice 

DFBJ Dom upokojencev dr. Franceta Bergelja Jesenice 

OP organizacijski predpis 

VZNO vodja zdravstvene nege in oskrbe 

SMS srednja medicinska sestra 

DMS diplomirana medicinska sestra 

DPP dodatek za pomoč in postrežbo  

MTP medicinsko tehnični pripomoček 

POBO program preprečevanja in obvladovanja bolničnih okužb v DFBJ 

IS informacijski sistem 

ZK zdravstveni karton 

FRSS finančno računovodska in splošna služba 

KZZ kartica zdravstvenega zavarovanja 

FT fizioterapija 

ZN zdravstvena nega 

NIJZ Nacionalni inštitut za javno zdravje 

ZZZS Zavod za zdravstveno zavarovanje 

EKN enotni klasifikacijski načrt 

 
2.2 Razlaga pojmov 

Odgovoren je oseba, ki je odgovorna in pooblaščena za opredelitev, izvajanje, nadzor in izboljševanje 
določene aktivnosti v procesu. 

Sodelujoči je oseba, ki je odgovorna za neposredno izvedbo določene aktivnosti ali dela te aktivnosti v 
procesu/postopku. 

Skrbnik procesa je oseba, ki je odgovorna in pooblaščena za opredelitev, uvajanje, izvajanje, nadzor in stalno 
izboljševanje procesa 

Proces je  skupek med seboj povezanih ali vzajemno vplivajočih aktivnosti, ki pretvarjajo vhode v izhode 
in vsebuje kazalnik/e kakovosti (merjenje). 
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3. POSTOPEK  
3.1. Povezave z ostalimi procesi 

VHODI V PROCES PROCES IZHOD V PROCES 

Proces vodenja  
-letni plan dela 
-sklepi strokovnega sveta 
-sklepi kolegija direktorice 
-urnik dela ambulante (pogodba ZZZS) 

PROCES AMBULANTNE DEJAVNOSTI 
 

Proces vodenja 
- letno poročilo o delu 
- plan dela  
- plan nabav in investicij 
- plan projektov  
- informacijo o nadomeščanju zdravnice 

Proces vodenja kadrov 
- kadrovski normativi 
- program izobraževanj 
- izvedeni razgovori s kandidati  
- informacije o zadovoljstvu zaposlenih 
- informacijo o pričetku opravljanja 
dela/prakse 
-informacija o letnem dopustu zaposlenih 
 

Proces vodenja kadrov 
-predlog izobraževanja 
-prijava poškodbe pri delu 
-ocena zaposlenega 
-potrebe po kadrih 

Proces zdravstvene nege in oskrbe 
-informacije o  spremembi zdravstvenega 
stanja stanovalcev 
- podatki o socialni oskrbi, kategorizacija 
oskrbe stanovalcev, diete 
- podatki o sprejemu/premestitvah/izstopu 
-sodelovanje na timskih sestankih 
- obvestila o pritožbah glede nege in 
zdravstvene oskrbe 
-potreba po nabavi MTP 
-potreba po pripravi zdravstvene 
dokumentacijo za Dodatek za tujo nego in 
pomoč  

Proces zdravstvene nege in oskrbe 
-zdravstveni karton 
-raportna knjiga 
- navodila za izvajanje medicinskih, 
diagnostičnih in terapevtskih postopkov ZN 
-kopija zdravniške dokumentacije za 
pridobitev DPP 
-potreba po materialu 
-naročilo MTP 
-diete 
 
 

Proces dela v fizioterapiji in delovni 
terapiji 
-posebnosti zdravstvenega stanja  
-poročilo o izvedeni fizioterapiji in poročilo o 
izvedeni delovni terapiji 

Proces dela v fizioterapiji in delovni 
terapiji 
-delovni nalog fizioterapije in naročilo 
delovne terapije 

Proces socialnega dela  
-sodelovanje na timskih sestankih 
-podatki o kontaktni osebi in skrbniku 
 

Proces socialnega dela  
-potreba po ureditvi zdravstvenega 
zavarovanja 
-potreba po ureditvi začasnega bivališča 
 

Proces priprave, obdelave in postrežbe  
prehrane 
 

Proces priprave, obdelave in postrežbe  
prehrane 
 

Proces dela PND Proces dela PND 

Proces dela v ambulantni dejavnosti Proces dela v ambulantni dejavnosti 

Proces FRSS 
-letni plan dela 
-seznam stanovalcev s plačljivimi zdravili 
(priloga računa) 

Proces FRSS 
-podpisan račun 
-potrditev seznama plačljivih zdravil 
-mesečni obračun ambulantnega dela 

Proces tehnično vzdrževalne službe  
- obvestila o planiranih vzdrževalnih delih 
na oddelku 
 

Proces tehnično vzdrževalne službe  
- naročilo popravil 
- obvestilo o okvari informacijske opreme 
- potreba po urgentnih pregledih (recepcija) 
- potreba po čiščenju 
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Proces nabave Proces nabave 
 
  

Obvladovanje dokumentacije 
-način in čas arhiviranja (EKN) 

 

Obvladovanje dokumentacije 
-dokumentacija za arhiviranje 

Proces izboljševanja 
-plan notranjih presoj 
-neskladnosti/priporočila 
-tveganja 
-rezultati anketiranja zaposlenih  

Proces izboljševanja 
-Ukrepi 
-koristni predlogi zaposlenih  

 
3.2. Postopek izvajanja procesa  

Št. Aktivnost Odgovoren 
Sodeluje 

Dokument/zapis 
➔vhodni  izhodni➔ 

Opis aktivnosti 

1.  Priprava 
ambulante 

SMS  
Evidentiranje 

temperature prostora in 
hladilnika➔ 

SMS pred pričetkom dela pripravi prostore in 
opremo za delo.  Za uporabljen material poskrbi 
v skladu s POBO.  
 

2.  Pregled seznama 
predvidenih 
pacientov za 
obravnavo  

SMS, 
Zdravnik 
DMS 

➔Raport 
➔Ordinacijski čas 
➔Plan pregledov 
 

➔Zdravstvena 
dokumentacija 

 

SMS v  sodelovanju z DMS in zdravnikom opravi 
triažo in pripravi plan pregledov pacientov, glede 
na raport in planiranih kontrol. Na osnovi 
predloga plana in želenih pregledov, SMS pred 
pregledom preveri urejenost zdravstvenega 
zavarovanja in pripravi ZK za predvidene 
paciente.  

3.  Obnavljanje 
terapije in MTP 

SMS, 
Zdravnik 

➔Zdravstvena 
dokumentacija  
 
➔Recepti, naročilnice 

Glede na predpisano redno terapijo in MTP 
zdravnik v sodelovanju s SMS ustrezno podaljša 
oz. prekine terapijo. 

4.  Pregled pacienta  Zdravnik, 
SMS, 
DMS 
 

➔Zdravstvena 
dokumentacija  
 

Priprava dokumentacije 
za zunanjega izvajalca➔ 
 

Slabo pomične in akutno bolne stanovalce 
zdravnik pregleda v njihovi sobi ob pomoči SMS 
in DMS.  
Samostojni, pokretni stanovalci pridejo v 
ambulanto DFBJ. 
SMS v sodelovanju z DMS pripravi zdravstveno 
dokumentacijo za izvedbo pregleda s strani 
zunanjega izvajalca. 
 
Zdravnik na strokovno primeren, jasen in 
razumljiv način seznani pacienta z ugotovitvami 
pregleda  in nadaljnjega zdravljenja. 
Preveri njegovo razumevanje razloženih vsebin. 
 

5.  Opredelitev 
zdravljenja 

Zdravnik 
SMS, 
DMS, 
Zunanji izvajalec 

➔Zdravstvena 
dokumentacija 
➔Izvid zunanjega 
izvajalca  
➔Navodila NIJZ 
 

Recept➔ 
Delovni nalog za FT in 

DT➔  
Naročilnica za MTP➔ 

 

Zdravnik vpiše v zdravstveni karton pacienta 
zdravstveni status, diagnozo in šifro diagnoze, 
napotitev, izdana zdravila ter šifre zdravstvenih 
storitev. Skladno z navodili ZZZS, NIJZ, zdravnik 
in SMS navedene podatke vneseta v IS. V ZK 
zdravnik opredeli storitve ZN v skladu s pravili 
ZZZS. 
Vse izvide zdravnik vpiše v zdravstveni karton. 
Uvedeno ali spremenjeno terapijo SMS vnese v 
IS, predpisano terapijo posreduje ZNO (vizitna 
knjiga). 
SMS posreduje tudi vse predpisane postopke 
ZN (preveze, terapija, odvzemi biološkega 
materiala, opazovanja). 
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Št. Aktivnost Odgovoren 
Sodeluje 

Dokument/zapis 
➔vhodni  izhodni➔ 

Opis aktivnosti 

V primeru cepljenj, storitev izvedbe cepljenja 
izvede DMS v ambulanti v sladu z navodili z 
NIJZ. 
 

6.  Sodelovanje s 
svojci 

Zdravnik, 
SMS, 
DMS 

➔Zdravstvena 
dokumentacija 

 
 
 
 

Zapis v zdravstveni 
karton➔ 

Informacije o zdravstvenem stanju, terapiji, 
prognozah,… posreduje kontaktnim osebam 
zdravnik. DMS posreduje informacije v skladu s 
svojimi kompetencami. SMS oz. DMS 
organizirata sodelovanje svojcev pri pregledih 
izven DFBJ.  
Posvet po telefonu s svojcem zdravnik  zabeleži 
v ZK. 
 

7.  
Svetovanje 
kliničnega 
farmacevta 

Zdravnik, 

Klinični farmacevt 

➔Zdravstveni karton 
➔Delovni nalog 

 
Poročilo kliničnega 

farmacevta➔ 

Zdravnik napoti paciente z večjim število zdravil 
ali za paciente za katere meni, da so lahko 
težave povzročene z zdravili. Poročilo kliničnega 
farmacevta je del ZK. 

 
4. PODROBNEJŠA IN DODATNA NAVODILA 
4.1 Povezava z drugimi dokumenti 

 
4.1.1 Obrazci 

 
4.2. Kazalniki kakovosti 

 
 

Oznaka dokumenta Naziv dokumenta 

ND 06 Odvzem in transport biološkega materiala 

ND 32 Priprava zdravil za intravensko uporabo 

Zunanji dokument Laboratorijska navodila 

Oznaka dokumenta Naziv dokumenta 

OBR 01 Obrazec za čiščenje in razkuževanje v ambulanti 

OBR 02 Obrazec za vodenja in obračun opravljenega dela psihiatrinje  

OBR 03 Obrazec za naročilo plačljivih zdravil 

OBR 04 Informirano soglasje za cepljenje  

OBR 05 Pregled reanimacijske  tase 

Kazalnik kakovosti Enota Periodičnost 
poročanja 

Nosilec merjenja Komu poroča 

Delež cepljenih stanovalcev -covid19 % letno Skrbnik procesa PVK 

Delež cepljenih stanovalcev -gripa % letno Skrbnik procesa PVK 

Zadovoljstvo z delom ambulante 
(stanovalci) 

1-5 letno Socialna delavka PVK, Skrbniku procesa 


