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Izvajalci zdravstvene nege in oskrbe izvajajo storitve v skladu z dokumentom Aktivnosti zdravstvene nege 

in oskrbe na področju socialnovarstvenih zavodov.  Storitve, katere je potrebno izvesti oziroma nuditi so 

razvidne iz načrta zdravstvene nege in oskrbe ter  individualnega načrta. Pri izvajanju dela je osnovno vodilo 

upoštevanje Kodeksa etike v zdravstveni negi in oskrbi Slovenije ter Zakona o pacientovih pravicah.  

Storitve oskrbe in aktivnosti zdravstvene nege se izvajajo po strokovnih smernicah ter internih standardih 

zdravstvene nege in oskrbe.  

Potek dela v službi  ZNO  je okviren in se razlikuje glede na dan v tednu, oddelek in različnih potreb oz. 

situacij. 

6:30-6:40 predaja službe,  

6:40 – 8:30  jutranja nega stanovalcev, delitev jutranje terapije, posedanje stanovalcev, spremstvo na zajtrk, 

odvzemi bioloških vzorcev, sodelovanje na planiranih sestankih,  postiljanje postelj, priprava in serviranje 

napitkov, merjenje vitalnih funkcij, odvoz umazanega perila 

8:30-9:15 zajtrk, razdeljevanje terapije,  

9:15-11:30 nadaljevanje oblačenja, posedanja, spremstva stanovalcev na aktivnostih, pospravljanje jedilnic, 

posode odvajal, kopanje, prevezovanje ran, priprava zdravil, merjenje vitalnih funkcij, razdeljevanje čaja, 

urejanje okolice stanovalcev, odvoz umazanega perila, dokumentiranje aktivnosti in posebnosti 

11:30-12:00 odmor med delom, dežurstvo z odzivom na klice 

12:00-12:30 priprava stanovalcev na kosilo 

12:30-13:25 razdeljevanje opoldanske terapije, razdeljevanje kosila, pomoč pri hranjenju in urejanje 

stanovalcev po kosilu 

13:25 – 13:35  pisna in ustna predaja službe,  

13:35 -  17:55 kopanje, britje stanovalcev, čas za razdeljevanje čaja in malic, izvedba naročil zdravnice, 

naročanje prevozov na preglede, urejanje malice za stanovalce, ki gredo na preglede za dalj časa, urejanje 

okolice stanovalcev, posedanje stanovalcev, popoldanska nega stanovalcev, merjenje vitalnih funkcij 

priprava na večerjo, dokumentiranje aktivnosti in posebnosti 

17:55-18:25 odmor za malico, dežurstvo z odzivom na klice 
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18:25-19:20 razdeljevanje terapije, razdeljevanje večerje, pomoč pri hranjenju stanovalcev, pobiranje posode 

po večerji 

19:20 – 20:25 priprava stanovalcev na spanje, odvoz umazanega perila, dokumentiranje aktivnosti in 

posebnosti 

20:25-20:35 pisna in ustna predaja službe  

20:35 – 22.00 razdeljevanje nočne terapije, meritve 

22:00-6:30 nočni obhodi z nadzorom stanja stanovalcev, menjava in nameščanjem v ustrezne položaje, 

odzivnost na zvonce, dokumentiranje aktivnosti in posebnosti, urejanje stanovalcev za zgodnje odhode na 

zdravstvene preglede, pisna in ustna predaja službe. 

Vse izvedene storitve  zdravstvene nege in storitve oskrbe se beležijo v računalniški program preko 

računalnika. 

Tekom celega dneva poteka intenzivna komunikacija med samimi izvajalci  in med različnimi službami. Za 

organizacijo dela, kakovostno izvedbo storitev in aktivnosti ZN  so na oddelkih odgovorne vodje tima 

(DMS). DMS izvajajo tudi nadzor na oddelku  ter vodijo predpisano dokumentacijo. 

Poleg naštetih aktivnosti, ki se dogajajo planirano redno dnevno, izvajalci ZNO opravijo tudi občasne 

aktivnostih kot so sprejemi, odpusti, oskrba umrlih, sodelovanje na dogodkih, sestanki različnih skupin, 

interna izobraževanja. 
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