
- pestovanje, temperatura prostorov, 

zračenje, sprehodi, obisk v otroški 

posvetovalnici, fizična varnost, 

novorojenčkove potrebe po toplini, 

nežnosti,… 

- pomoč pri dojenju, individualne naloge 

na podlagi osebnih potreb in 

problemov 

- zdravstvenovzgojno delo v družini  

 

 

Rojstvo otroka rodi ne le 

novorojenčka, ampak tudi novo 

mater, novega očeta, bratca ali 

sestrico, babico in dedka.  

Vsem se življenje spremeni. 
 

 

 
 
 
 

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 
 

 

Za patronažni obisk pokličite na zgoraj 

navedeni telefonski številki 

od ponedeljka do petka 

med 7.00 in 8.00 uro dopoldan 

ter med 13.00 in 14.30 uro popoldan. 

 

V primeru odpusta iz porodnišnice v soboto, 

nedeljo ali praznik Prijavo poroda / 

Odpustnico iz porodnišnice prinesite v 

Zdravstveni dom Ajdovščina, v Službo Nujne 

medicinske pomoči (na dan odpusta oz. 

najpozneje do 8 ure zjutraj naslednjega dne). 
 

Priprava: Patronažna služba Ajdovščina, Vipava 
 

Izdaja: 01 Datum: 15.09.2017 Številka dokumenta: NP PAT 02  EKN 0162 

 

Patronažna služba z zdravstveno nego na domu 

 

PATRONAŽNA ZDRAVSTVENA 

NEGA PRI NOSEČNICI, 

OTROČNICI IN 

NOVOROJENČKU 

 

Vaš otroček je zdaj tu, v vašem 

telesu. Od sprva čisto majhnega 

zrnca bo rasel, vsak dan bolj. Pred 

vami je čudovita dogodivščina, 

dogodivščina življenja. 

 

 

mailto:patronaza@zd-ajdovscina.si


Nosečnost je zelo posebno obdobje v 

skupnem življenju ženske in moškega. Polno je 

vznemirljivih pričakovanj, včasih pa tudi 

dvomov in vprašanj. 

 
 

Po pravilniku za izvajanje preventivnega 
zdravstvenega varstva na primarni ravni ima 
vsaka nosečnica, otročnica in novorojenček 
pravico do obiska patronažne medicinske 

sestre. 
 
 

Patronažne medicinske sestre se zavedamo 

pomena, vloge in odgovornosti, ki jo imamo v 

družini, ki pričakuje novega člana. 

 

Nosečnica ima pravico do enega patronažnega 
obiska v času nosečnosti 
(v praksi po 28. tednu). 

 
 

Zato želimo, da bi vas patronažna medicinska 

sestra že v času nosečnosti obiskala na domu. 

Tako bomo že takrat poskusili vzpostaviti 

partnerski odnos med družino in patronažno 

medicinsko sestro, ki se bo nadaljeval in 

krepil ob prihodu novorojenčka v domače 

okolje, ko vas bo patronažna medicinska 

sestra ponovno obiskala. 

Skupaj bomo skušali odgovoriti na vaša 

vprašanja, vam nudili podporo, vas 

zdravstvenovzgojno usmerili z navodili, 

nasveti in vas vzpodbujali v trenutkih 

negotovosti, ko pričakujete otroka. 

 

PATRONAŽNA MEDICINSKA SESTRA NA 

PATRONAŽNEM OBISKU PRI: 

    nosečnici: 

- svetuje o higienskem  režimu 

- svetuje o pravilni prehrani 

- motivira  za dojenje  seznani s 

prednostmi dojenja 

- svetuje pripravo stvari, ki jih 

potrebuje v porodnišnici 

- seznani z znaki bližajočega poroda  

- izvaja individualne naloge na podlagi 

osebnih potreb in problemov 

- izvaja diagnostično terapevtske 

storitve (merjenje krvnega pritiska, 

pulza…) 

- opravi zdravstveno vzgojno delo v 

družini v smislu krepitve, ohranitve 

zdravja in preprečevanja bolezni 

- svetuje opremo za novorojenčka 

 
Otročnica in novorojenček imata pravico do 

patronažnega obiska v prvih 24 urah po 
odpustu iz porodnišnice. 

 
 

 

otročnici in novorojenčku: 

- nega novorojenčka, demonstracija 

nege (umivanje preoblačenje, 

previjanje) 

- nega popkovne rane, 

- kopanje novorojenčka in inštruktaža 

kopanja,  

- hranjenje,  

 


