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CILJI - Pripraviti umrlega za zadnje slovo in za prevoz v poslovilno 

vežico 

- Urediti pokojnikovo dokumentacijo in osebno lastnino 

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

nadzorom, negovalec (asistent) 

 

ŠTEVILO 
IZVAJALCAV 

2 osebi 

PROSTOR Stanovalčeva soba 

MATERIALI IN 

PRIPOMOČKI 
- Preiskovalne rokavice 

- Pripomočki za osebno higieno 

- Material za ureditev postelje/ležečega vozička 

- Posteljna podloga 

- Zaščitna pregrada 

- Škatla za pokojnikovo lastnino z nalepko z vsemi podatki 
pokojnika 

- Dokumentacija: zdravniško potrdilo o smrti in poročilo o 
vzrokih smrti – 4x 

- Razkužilo za roke 

- Razkužilo za površine 

- Krpice za enkratno uporabo 

- Koš za umazano perilo 

- Koš za odpadke 

 

IZVEDBA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Datum in čas smrti zapišemo na zdravstveni karton 

- Obvestimo ostale stanovalce v sobi 

- Zapremo okna, vrata sobe 

- Namestimo zaščitno pregrado 

- Razkužimo roke 

- Oblečemo rokavice 

- Pokojnika namestimo v hrbti položaj 
- Zapremo veke (kadar vek ne moremo zapreti, nanje položimo 

navlažene zložence) 
- Odstranimo nakit 

- Odstranimo vse pripomočke (infuziji, drene, sonde, katetre..), 
razen, če ni zaradi potrebe obdukcije naročeno drugače (za 
sodno obdukcijo nikoli ne odstranjujemo pripomočkov) 

- Odstranimo krvave obveze 

- Spodnjo čeljust fiksiramo ob zgornjo s trakom ali zvitkom pod 
brado 

- Roke položimo ob telo, dlani obrnjene navzdol ali na trebuh 
eno ob drugo 

- Na palec desne noge zavežemo vznožni listek z imenom in 
priimkom umrlega ter s časom smrti 

- Namestimo svežo rjuho, umrli naj bo oblečen v spodnje perilo 

- Snamemo rokavice 

- Razkužimo roke 

- Umrlega pokrijemo s čisto rjuho 

- Prižgemo baterijsko svečo 
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- Umrli leži na enoti še 2 uri 
- Na enoti preložimo umrlega s postelje na transporti voziček 

 

 

DOKUMETIRANJE 

 

- Vso dokumentacijo izpolni zdravnik 

- Skupaj z osebno izkaznico in KZZ dokumente odnesemo v 

recepcijo 

- Pokojnikovo lastnino pospravijo in odnesejo svojci v celoti 

- V primeru da pokojnik nima svojcev, stvari pospravimo v 

kartonaste škatle in pustimo v sobi 
 

 

PREVOZ V 

MRTVAŠNICO 

 

Umrlega peljemo v poslovilno vežico z zato namenjenim 
vozom. Pokojnika lepo uredimo in pokrijemo 

 

 
 

 


