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INDIKACIJA Intervencijo predpiše zdravnik 

 

CILJI Stanovalec dobi predpisano terapijo 

 

IZVAJALEC DMS, MS, ZT, pripravnik pod nadzorom, študent pod 
nadzorom, dijak pod nadzorom 

 

ŠTEVILO 
IZVAJALCAV 

1 oseba 

 

POGOSTOST 

IZVAJANJA 

Upoštevamo predpisan čas aplikacije 

 

METODA DELA Čista metoda dela  
 

MATERIALI IN 

PRIPOMOČKI 
- Dokumentacija (zdravniški karton, list terapije) 
- Tekočina za zaužitje zdravil 
- Drobilec za zdravila 

- Dozirne posodice 

- Skodelica 

- Vrečka za odpadke 

- Razkužilo za roke 

 

IZVEDBA 

Priprava izvajalca 

 

Izvedba postopka 

 

- razkužimo roke 

 

- preverimo pravilo 10P 

- pripravimo taso za zdravila 

- zdravila iz dozirne posode stresemo na žlico in jih damo 
stanovalcu 

- zdravila v tekoči obliki z brizgalko natančno odmerimo v 
PVC lonček ali na žlico 

- stanovalcu, ki sam ne more vzeti zdravil, pomagamo: 

- stanovalec je nameščen v primeren položaj, dajemo mu 
posamezno zdravilo z žličko 

- ponudimo kozarec s tekočino 

- preverimo zaužitje zdravila 

 

DOKUMENTIRANJE Opišemo opažanja in morebitne zaplete 

 

 

 

 

POMNI: 

Kapsul in tablet z zaščitno prevleko ne smemo drobiti, rezati ali iztresti vsebine. 
Uporabljamo samo zdravila iz originalne embalaže, flistrov ne režemo (zaradi serijske 

številke in datuma uporabe). 

Izvajalec mora poznati delovanje in stranske učinke zdravil. 
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“10 P”- DESET PRAVIL PRI DAJANJU ZDRAVIL 

 Pravo zdravilo 

 Prava doza 

 Pravi čas 

 Pravilen način 

 Pravemu pacientu 

 Pravilo informiranja 

 Pravilo pristanka 

 Pravilo dokumentiranja 

 Pravilo opazovanja 

 Pravilo vrednotenja 

 

 

Viri:  

Nursinginterventions&clinicalskills. Canada: Mosby, 2007. 

 

Teoretične in praktične osnove zdravstvene nege: izbrana poglavja. Jesenice: Visoka šola za 
zdravstveno nego, 2010. 

 

Ivanuša, Železnik. Standardi aktivnosti zdravstvene nege. 2. Dopolnjena izdaja. Univerza v 

Mariboru, Fakulteta za zdravstvene vede , 2008. 
 

 


