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CILJI - Dobro prehranjen stanovalec 

- Higiensko neoporečno izvedena intervecija 

 

IZVAJALEC MS, ZT, pripravnik, študent pod nadzorom, dijak pod 
nadzorom, negovalec, bolniška strežnica 

 

ŠTEVILO 
IZVAJALCAV 

1 oseba 

PROSTOR Stanovalčeva soba, dnevni prostor, jedilnica 

 

METODA DELA Čista metoda dela 

 

MATERIALI IN 

PRIPOMOČKI 
- Pribor za hranjenje 

- Hrana (ustrezna dieta oz. konsistenca hrane) 

- Zaščita za stanovalca 

- Zaščita za izvajalca 

 

IZVEDBA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Stanovalca seznanimo z namenom in načinom izvedbe 
aktivnosti in ga spodbudimo k sodelovanju 

- Stanovalca namestimo v polsedeči položaj, posedemo z 
nogami čez rob postelje ali posedemo za mizo, poskrbimo za 
njegovo varnost 

- Umijemo mu roke in ga ustrezno zaščitimo 

- razkužimo roke 

- oblečemo predpasnik in razkužimo roke 

 

- preverimo ali je na pladnju ustrezna dieta oz. obrok za 

stanovalca 

- po potrebi narežemo hrano 

- pri hranjen ju z žlico zajamemo naenkrat le 1/3 žlice 

- med hranjenjem se s stanovalcem pogovarjamo , ga 

spodbujamo in opazujemo 

- odstranimo pladenj s hrano 

- razkužimo roke 

 

DOKUMETIRANJE 

 

Pri odstopanjih dokumentiramo količino zaužite hrane in 
tekočine 

 

 

 

 

 

 

Pomni: Konsistenca hrane mora biti prilagojena stanovalčevim sposobnostim žvečenja in 
požiranja. Vnos tekočine prilagodimo zdravstvenemu stanju stanovalca.  
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