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 FUNKCIJA IME IN PRIIMEK PODPIS 

PRIPRAVIL: Vodja ZNO Maja Oblak  

SKRBNIK DOKUMENTA: Vodja ZNO Maja oblak  

PREGLEDAL:    PVK Marija Trček  

ODOBRIL:  Direktorica Karmen Arko  

 
 
PREGLED ZADNJIH SPREMEMB V DOKUMENTU 

Zap. št. Sprememba v točki: OPIS SPREMEMBE 

1 4.2 Dodani novi obrazci ( OB ZNO 46 do OB ZNO 52) 

2 4.2 Odstranjeni nekateri obrazci (OB ZNO 06, 20, 24, 25) 

 

1. NAMEN IN PODROČJE UPORABE  
Namen tega organizacijskega  predpisa je opredeliti proces zdravstvene nege in oskrbe DFBJ . 
 
2. KRATICE IN POJMI  
2.1 Kratice 
DFBJ Dom upokojencev dr. Franceta Bergelja Jesenice 

OP organizacijski predpis 

PVK predstavnik vodstva za kakovost 

MTP medicinsko tehnični pripomoček 

RR merjenje krvnega tlaka 

ZN zdravstvena nega 

ZNO zdravstvena nega in oskrba 

Vodja ZNO vodja zdravstvene nege in oskrbe 

FTH fizioterapevt 

DTH delovna terapevtka 

DMS diplomirana medicinska sestra 

SMS zdravstveni tehnik, srednja medicinska sestra 

SD socialna delavka 

LPN letni poslovni načrt 
ZK zdravstveni karton 

KZZ kartica zdravstvenega zavarovanja 

IS računalniška aplikacija  
RZP razjede zaradi pritiska 

ZZZS zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije 

POBO program preprečevanja in obvladovanja bolnišničnih okužb 

EKN enotni klasifikacijski načrt 
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2.2 Pojmi 

Zdravstvena nega  in 
oskrba 

 Zdravstvena nega obsega samostojno in soodvisno obravnavo in sodelovanje zdravih  in bolnih  
stanovalcev . Vključuje promocijo zdravja, preprečevanje bolezni, rehabilitacijo ter skrb za bolne, 
invalidne in umirajoče ljudi. Med naloge zdravstvene nege spadajo tudi zagovorništvo, promoviranje 
varnega okolja, raziskovanje, sodelovanje pri oblikovanju politike DFBJ ter management zdravstveno 
negovalne obravnave stanovalcev in izobraževanje stanovalcev in zaposlenih v zdravstveni negi.  

 Oskrba je strokovno vodena dejavnost, namenjena izvajanju vsebin socialne preventive, terapije in 
vodenja stanovalcev. Vključuje izvajanje nalog varstva, posebnih oblik varstva, vzgoje in priprave na 
življenje in nalog vodenja. Varstvo pomeni nudenje pomoči pri vzdrževanju osebne higiene in izvajanju 
dnevnih aktivnosti. Področji zdravstvene nege in oskrbe se prepletata. 

Negovalna anamneza, 
biografija 

Je zbir specifičnih podatkov, pomembnih za spoznavanje stanovalca in njegovih zdravstvenih problemov, ki 
odločilno vplivajo na vsebino in metode dela. Biografija stanovalcev je razširjena anamneza pri stanovalcih. 
 

Zunanji izvajalec Je zdravnik specialist. 

Merila za razvrščanje 
oskrbovancev po 
zahtevnosti 
zdravstvene nege 

Dogovorjen obseg postopkov zdravstvene nege po kategorijah, med izvajalcem storitev zdravstvene nege 
(DFBJ) in plačnikom storitev (ZZZS). 

Medicinsko tehnični 
poseg 

Postopek zdravstvene nege, ki vključuje uporabo specifičnih tehnik izvajanja in uporabo tehničnih 
pripomočkov. 

Komisija za sprejem, 
premestitev in odpust.  

Skupina, odgovorna za sprejem in razvrstitev v oskrbo prosilca, ki jo sestavljajo: 
- SD, 
- VZNO, 
- DMS, 
- Direktor 

Individualni načrt Je načrt obravnave stanovalca, ki obsega najmanj navedbo storitev, ki mu bodo nudene in ga izdela tim za 
pripravo individualnega načrta v roku 1 mesec po sprejemu v DFBJ, tim za individualni načrt pripravijo 

- SD 
- DMS 
- FT 
- DT 

Izvajalci ZNO  DMS 

 ZT/SMS, 

 bolničar/negovalec, 
 DT 

 FT 

 gospodinja oskrbovalka, 

 varuhinja 

 strežnica,  

 javni delavci 

Skupina  Je skupina stanovalcev, ki deluje  

 kot gospodinjska skupnost 

 kot družabna skupina 

 skupina za samopomoč 

Strokovni delavci in 
sodelavci 

so odgovorni nosilci na področjih: 
 socialne službe 

 fizioterapije 

 delovne terapije  

 zdravstvene nege in oskrbe 

Ambulanta je splošna ambulanta DFBJ, ki izvaja primarno zdravstveno varstvo za stanovalce  DFBJ.  

Razkuževanje je postopek, pri katerem zmanjšamo število patogenih mikroorganizmov (ni nujno da tudi spor) na 
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predmetih, površinah in na koži do te stopnje, da le ti niso več škodljivi za zdravje. 
Cilj dezinfekcije je, da se preko dezinficiranih  površin in predmetov  ne morejo prenesti patogenih klic  na 
druga mesta. 

Tveganja za prenos 
bolnišničnih okužb 

1. Zanemarljivo tveganje: površine, ki niso v dosegu rok (stropi, okna, stene, steklene površine, pisarniški 
prostori, hodniki, stopnišča), 

2. Majhno tveganje: vse zgornje površine s katerimi stanovalec in osebje ne prihajajo v neposredni stik 
(oprema prostorov, talne površine, zračniki, pipe, tuši), 

3. Zmerno tveganje: vse delovne površine, kjer se pripravlja material za izvajanje zdravstvene nege in 
pripomočki, s katerimi prihaja v stik samo osebje in ne stanovalec , 

4. Veliko tveganje: površine v sobi po obravnavi stanovalca z zelo kužno boleznijo, oprema in pripomočki 
v neposredni bližini stanovalca, nečisti prostor z izlivom. 

Proces je  skupek med seboj povezanih ali vzajemno vplivajočih aktivnosti, ki pretvarjajo vhode v izhode in vsebuje 
kazalnik/e kakovosti (merjenje). 

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 

 
 
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 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROCES ZDRAVSTVENA NEGA IN 

OSKRBE 
 
 
 
 
 

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

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 
-dokumentacija za strokovni izpit 
 -prijava poškodbe pri delu 
-ocena zaposlenega 
-potrebe po kadrih 

Proces zdravstvene nege in 
zdravstvene oskrbe  

Proces zdravstvene nege in zdravstvene 
oskrbe  

Proces dela v fizioterapiji in delovni 
terapiji 
-posebnosti zdravstvenega stanja 
stanovalcev ( raport) 
-planirane aktivnosti in dejavnosti za 
stanovalce 

Proces dela v fizioterapiji in delovni 
terapiji 
-posebnosti zdravstvenega stanja 
stanovalcev (raport) 

Proces socialnega dela  
- podatki o sprejemu/premestitvah/izstopu 
- podatki o kontaktni osebi in skrbniku 
- podatki o socialni oskrbi, kategorizacija 
oskrbe stanovalcev, diete 
- obvestila o pritožbah glede nege in 
zdravstvene oskrbe 
- informacije o problematiki stanovalcev  

Proces socialnega dela  
-individualni načrt (ZNO) 
-informacija o odhodu stanovalca 
-spremembe zdravstvenega stanja/oskrbe, 
diete 
- informacije o problematiki stanovalcev 
-strokovno mnenje za pridobitev DPP 
stanovalcev 
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-potreba po pripravi strokovnega mnenja 
za pridobitev DPP 

Proces dela PND Proces dela v PND 

Proces priprave, razdelitve in 
postrežbe  prehrane 
-objava jedilnikov 
-informacija o odstopanjih v 
prehranjevanju 

Proces priprave , razdelitve in postrežbe 
prehrane 
-zapisniki sestankov zaposlenih na področju 
prehrane 
-potrebe po vrsti, številu  in mestu obrokov 
-informacija o sprejemu stanovalca 

Proces ambulantne dejavnosti 
-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 ambulantne dejavnosti 
-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 FRSS 
-odobrena naročilnica 
-veljavne cene storitev ZN in zdravil 

Proces FRSS 
-podatki za obračun ZN 
-podatki za obračun oskrbe (dodatne 
storitve)  
-letni plan nabav 
-podpisan račun 
-evidenca delovnega časa 
-evidenca ur dela psihiatra 

Proces tehnično vzdrževalne službe  
-letni plan dela 
-zapis o izvajanju ukrepov preprečevanju 
legioneloz  
- obvestila o planiranih vzdrževalnih delih 
na oddelku 
- obvestilo o pomankanju perila 
- izdaja materiala za potrebe ZNO 
- posebnosti glede obiskov in stanovalcev 
(recepcija) 
-obvestila o okvarah na vodovodnem in 
ogrevalnem sistemu  
-naročilo materiala   
 

Proces tehnično vzdrževalne službe  
- naročilo popravil 
- obvestilo o okvari informacijske opreme 
- potreba po selitvi opreme 
- potreba po perilu, šivanju 
- potreba po čiščenju 
- selitve/premestitvi (recepcija, pralnica) 
- dnevnih zdravstvenih pregledih v zunanjih 
ustanovah 
-nujni prevozi biološkega materiala v 
zunanje ustanove 
- potreba po čiščenju 
 

Proces nabave  
- evidenca prejetega in izdanega 
materiala 
 
 

Proces nabave 
- zahtevek oz. potreba po določenih artiklih 
(čistila,..) 

Obvladovanje dokumentacije 
-način in čas arhiviranja (EKN) 

 
Obvladovanje dokumentacije 
-dokumentacija za arhiviranje 
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Proces izboljševanja 
-plan notranjih presoj 
-neskladnosti/priporočila 
-tveganja 
-rezultati anketiranja zaposlenih  

Proces izboljševanja 
-Ukrepi 
-koristni predlogi zaposlenih  

 
3.1.  Postopek izvajanja  

Št. 
 

Aktivnost Odgovoren 
Sodeluje 

Dokument/zapis 
vhodni,  izhodni 

Opis aktivnosti 

1.  Sprejem stanovalca 
 
 

DMS, 
SD 
 

 Dogovor o  
zagotavljanju storitve  
institucionalnega 
varstva 
Hišni red 
 
Negovalna anamneza 

ob sprejemu 
Pooblastilo o 
zagotavljanju 

inkontinnečnih 
pripomočkov 

Soglasje za 
posredovanje 

kontaktnih podatkov 
svojcev in 

stanovalcev 
Soglasje za 

vključevanje dijakov in 
študentov v proces 

ZNO 

Stanovalca DMS namesti v sobo v  skladu z 
dogovorom. DMS poskrbi, da je bivalna enota 
higiensko urejena v skladu s POBO in pripravljena na 
sprejem novega stanovalca. DMS prevzame 
stanovalčeve MTP, oblačila,  zdravila, KZZ  in 
zdravstveno dokumentacijo. V sodelovanju s 
stanovalcem, svojcem ter razpoložljivo zdravstveno 
dokumentacijo pridobi informacije o zdravstvenem 
stanju, njegovih potrebah in o življenju v domačem 
okolju (negovalna anamneza, biografija). Stanovalca 
se oceni po Nortonovi lestvici. Praviloma je 
stanovalec napoten v ambulanto DFBJ v roku 2 
delovnih dni.  
Ob sprejemu DMS pridobi podpisano Pooblastilo o 
zagotavljanju inkontinečnih pripomočkov in ostala 
soglasja. 
Omenjena dokumentacija se hrani v negovalnem 
kartonu stanovalca.  

2.  Priprava načrta 
zdravstvene nege  

DMS, 
Stanovalec,  
svojci,  
strokovni delavci 
 
 

ZK 
Pravila ZZZS 
Negovalna 
anamneza 

Načrt ZN in oskrbe 
(individualni načrt)      

 

DMS v sodelovanju s stanovalcem, svojci in 
strokovnimi delavci DFBJ   pripravijo  načrt ZN. 
Izdelajo ga na podlagi negovalne anamneze, 
ugotovljenega zdravstvenega stanja in ocene 
sposobnosti samooskrbe po Norton shemi. 

3.  Razvrstitev v 
kategorije ZN 

Zdravnik, 
DMS 

Načrt ZN 
Merila za 
razvrščanje 
oskrbovancev po 
zahtevnosti 
zdravstvene nege 
  

Razvrstitev (dnevna 
evidenca opravil 

ZN) 

Razvrstitev v posamezno kategoriji ZN opravi DMS. 
Podlaga za razvrstitev je: 

 opis kliničnega zdravstvenega stanja v 
zdravstvenem kartonu, ki ga izdela zdravnik  

 storitve ZN in rehabilitacije zapisane v  
načrtu ZN, ki ga izdela zdravnik v 
sodelovanju z DMS. 

Kriterij razvrstitve ZN (4 kategorije) so določeni s 
strani ZZZS. 

4.  Izvajanje ZNO Izvajalci ZNO ZK 
Dogovor o  
zagotavljanju storitve  
institucionalnega 
varstva 
Razvrstitev ZN in 
razvrstitev oskrbe 
Individualni načrt 

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 
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Št. 
 

Aktivnost Odgovoren 
Sodeluje 

Dokument/zapis 
vhodni,  izhodni 

Opis aktivnosti 

Načrt ZN in oskrbe 
Standardi ZNO, 
strokovna navodila 
Varnostne vizite 
Plan internih 
strokovnih nadzorov 
 Raportna knjiga 

Evidenca storitev 
ZN 

Evidenca storitev 
oskrbe 

Raportna knjiga 

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 ZNO ( ure so okvirne in se razlikujejo 

glede na dan v tednu in oddelka) v skladu z 

navodilom za delo. 

5.  Razkuževanje DMS 
SMS 
Negovalka 
 
 

 POBO 
Navodila za delo: 
Standardi in navodila 
ZNO 
 

Evidence 
razkuževanja  

 

Za razkuževanje vseh  površin, delovnih 
pripomočkov, opreme  inštrumentov uporabljamo 
tovarniško pripravljena razkužila ali pa koncentrate. 
Pri tem upoštevamo navodila proizvajalca.  
Pri pripravi uporabljamo zaščitna sredstva (rokavice, 
masko, očala idr. v skladu z varnostnim listom). Za 
razkuževanje inštrumentov/ostalih pripomočkov se 
uporabljajo namenske posode s pokrovi. 
 
Pogostost razkuževanja (dnevna ali večkrat dnevna, 
tedenska) je pogojena z vrsto prostora, pripomočka, 
tveganja za prenos bolnišnične okužbe. Po odhodu 
stanovalca posteljno enoto, opremo  in sobo temeljito 
očisti in razkuži negovalka v sodelovanju s strežnico 
ter ko pripravi za prihod drugega stanovalca.  

 
4.1 Povezave z drugimi dokumenti 

Oznaka dokumenta Naziv dokumenta 

Zunanji dokument Poklicne kompetence in aktivnosti izvajalcev v dejavnosti zdravstvene nege 

Zunanji dokument Kodeks etike v zdravstveni negi in oskrbi Slovenije  

Zunanji dokument Zakona o pacientovih pravicah 

Zunanji dokument Pravila ZZZS za določanje stopnje zdravstvene nege 

PR 27 Načrt ravnanja z odpadki 
PR 28 Obvladovanje bolnišničnih okužb 

PR 37 Pravilnik o načinu izpolnjevanja PCT pogoja 

ND 01 Aktivnosti ZNO  

ND 02 Standardi in navodila ZNO 

ND 03 Osebna urejenost zaposlenih 

ND 05 Protokol reanimacije 

ND 06 Odvzem biološkega materiala in transport 

ND 07 Protokol obravnave stanovalca s sladkorno boleznijo 

ND 08 Načrt usposabljanja novozaposlenega  

ND 12 Razvrščanje perila na oddelku 

ND 14  Poti pohval, pripomb in pritožb 

ND 15 Navodila za delo ob nepričakovanih situacijah 

ND 16  Navodila ob incidentu 

ND 24 Navodila mentorju 

ND 27 Protokol za čiščenje in razkuževanje prostorov 

ND 28  Protokol sprejema obiskovalcev Covid 19 

ND 29 Opredelitev sive in rdeče cone 
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4.2 Obrazci 

ND 30 Protokol za delo v času Covid 19 

  

Oznaka dokumenta Naziv dokumenta 

OB ZNO 01 Negovalna anamneza 

OB ZNO 02 Ocena bolečine 

OB ZNO 03 List inkontinence 
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4.3 Kazalnik kakovosti 

 
 

Kazalnik kakovosti Enota Periodičnost 
poročanja 

Nosilec merjenja Komu poroča 

Neskladnosti pri aplikaciji zdravil 
(priprava, razdeljevanje, aplikacija)  

število kvartalno Vodja ZNO ZNO 
Direktor 

RZP  število kvartalno Odgovorna DMS Vodja ZNO 
Svetovalec v ZNO 

Direktor 

Padci s poškodbo število mesečno Odgovorna DMS Vodja ZNO 
Svetovalec v ZNO 

Direktor 

Bolnišnične okužbe  število kvartalno Vodja ZNO Vodja ZNO 
Svetovalec v ZNO 

Direktor 


