
KURATIVNA ZDRAVSTVENA 

DEJAVNOST Z IZVAJANJEM 

ZDRAVSTVENE NEGE NA DOMU 

Patronažna zdravstvena nega pacienta na domu 

je kurativna dejavnost. Predstavlja izvajanje 

negovalnih intervencij/aktivnosti zdravstvene 

nege, ki jih na delovnem nalogu  po Pravilih 

ZZZS-ja opredeli osebni ali nadomestni 

zdravnik. 

 

Delovni nalog izda osebni ali nadomestni zdravnik 

in ga posreduje patronažni službi, kadar: 

- zdravnik vašem obisku v ambulanti ali na 

hišnem obisku ugotovi, da potrebujete 

zdravstveno nego na domu  

- zdravnika ali patronažno službo o odpustu 

iz bolnišnice ali o zdravstvenem stanju 

varovanca obvesti zdravnik ali medicinska 

sestra in je zdravstvena nega na domu 

nadaljevanje bolnišnične zdravstvene 

nege 

- je na podlagi odpustnega pisma iz 

bolnišnice ali izvida zdravnika specialista 

priporočeno izvajanje intervencij 

zdravstvene nege na domu 

- zdravnika o vašem zdravstvenem stanju in 

stopnji samooskrbe obvestijo svojci ali 

socialni oskrbovalci na domu 
 

Na delovnem nalogu osebni/nadomestni zdravnik 

opredeli prvi dan izvajanja zdravstvene nege na 

domu, aktivnosti/intervencije zdravstvene nege, 

pogostnost izvajanja zdravstvene nege in 

časovno opredeli  veljavnost delovnega naloga. 

PATRONAŽNA SLUŽBA Z ZDRAVSTVENO NEGO 

NA DOMU AJDOVŠČINA 

 

Tel. (05) 36 93 109 

E pošta: patronaza@zd-ajdovscina.si 

 

 

 

PATRONAŽNA SLUŽBA Z ZDRAVSTVENO NEGO 

NA DOMU  VIPAVA 

 

Tel. (05) 36 55 115 

E pošta: patronaza.vipava@zd-ajdovscina.si 

 

 

URNIK 

 

PONEDELJEK – PETEK 

OD 7.00 DO 14.30 URE 

 

Zaradi dela na terenu se lahko telefonsko ali osebno 

oglasite od ponedeljka do petka 

 med 7.00 in 8.00 uro dopoldan  

ter med 13.00 in 14.30 uro popoldan. 

 

Patronažna medicinska sestra vas bo z namenom 

patronažnega preventivnega obiska ali zaradi izvedbe 

zdravstvene nege na domu obiskala v dopoldanskem 

času. 
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Patronažna služba z zdravstveno nego na domu 

 

PATRONAŽNA ZDRAVSTVENA 

NEGA 

 

»Če se ozreš naokrog, boš vedno našel koga, 

ki bo s teboj delil smeh, tvoje težave in 

tvoje zmage!« 

 

Patronažna zdravstvena nega je 

specialno področje zdravstvene nege, 

ki se ukvarja s posameznikom, družino 

in lokalno skupnostjo v vseh obdobjih 

zdravja in bolezni. 
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Osnovni namen patronažne službe je: 

 vzpodbujanje ljudi k skrbi za lastno 

zdravje v smislu krepitve, ohranjanje 

zdravja in preprečevanje bolezni od 

rojstva do smrti 

 izvajanje zdravstvene nege na domu. 

 

Patronažna medicinska sestra izvaja patronažno 

zdravstveno nego zdravih in bolnih ljudi na 

njihovem domu,  s ciljem, da se čimprej 

vzpostavi neodvisnost in samostojnost pri 

opravljanju  osnovnih življenjskih aktivnostih. 

 

 
 

Patronažna medicinska sestra sodeluje in ima 

pomembno vlogo pri zagotavljanju: 

 

 preventivne zdravstvene dejavnosti 

 kurativne zdravstvena dejavnosti z 

izvajanjem zdravstvene nege na domu 

 

 

PREVENTIVNI PATRONAŽNI OBISK 
  

 

Patronažna medicinska sestra v skladu s Pravili 

zdravstvenega zavarovanja in navodili 

Ministrstva za zdravstvo  obravnava: 
 

 novorojenčka in dojenčka v prvem letu 

starosti  (šest do osem patronažnih 

obiskov) in dva dodatna  obiska pri slepih in 

invalidnih materah, 

 otroka v drugem in tretjem letu starosti, 

 slepega in slabovidnega z dodatnimi 

motnjami v  starosti od 5 do 25 let, če je 

ta v domači oskrbi  (dva patronažna obiska 

letno), 

 nosečnico, 

 otročnico, 

 zavarovano osebo, staro nad 25 let 

(pacienti z  aktivno tuberkulozo, pacienti z 

mišičnim in živčno- mišičnim obolenjem, 

paraplegiki in tetraplegiki, pacienti z 

multiplo sklerozo, cerebralno paralizo, 

osebe z motnjami v razvoju, invalidi,  

pacienti s  kroničnimi obolenji - dva  

patronažna obiska letno), 

 osebo staro nad 65 let, ki je osamela in 

socialno ogrožena (dva patronažna obiska 

letno), 

 kroničnega bolnika (dva patronažna obiska 

letno) 

 

 

 

Preventivni patronažni obisk patronažna 

medicinska sestra opravi na varovančevem domu. 

Ob obisku se predstavi, identificira se z 

identifikacijsko kartico ZD Ajdovščina in  

obrazloži namen obiska. Aktivnosti  zdravstvene 

nege prilagodi varovančevim potrebam.   

 

Na osnovi ugotovljenih potreb in ocene 

sposobnosti samooskrbe posameznika in družine 

se patronažna medicinska sestra posvetuje z 

osebnim zdravnikom, Centrom za socialno delo 

ali ostalimi institucijami.  

 

Patronažna medicinska sestra izvaja tudi 

zdravstveno socialno obravnavo širše skupnosti. 

 

 


