PRILOGA 3: SEZNAM OKOLIŠČIN PRI KATERIH DRUŽINA Z NOVOROJENČKOM/DOJENČKOM
OBIČAJNO POTREBUJE VEČ PODPORE (»KRITERIJI RANLJIVOSTI«)
Okoliščine pri katerih je predvidena izvedba dodatnih daljših preventivnih obravnav
Otročnica

Novorojenček

Okoliščina (»kriterij ranljivosti«)
Starost manj kot 20 let
Priseljenka (v Sloveniji manj kot 1 leto oz. se ne sporazumeva v slovenskem jeziku)
Ženska, ki ni nikoli obiskovala Priprave na porod in starševstvo (Šole za bodoče starše)
Ženska s posebnimi potrebami (slepa, slabovidna, gluha, gibalno ovirana …)
Ženska z učnimi težavami, ne pismena, duševno manj razvita (končana ali nedokončana največ
osnovna šola ali šola s prilagojenim programom, …)
Ženska s kronično boleznijo ali drugimi bolezenskimi stanji, ki vplivajo na možnost skrbi zase in
novorojenčka
Ženska z boleznijo zasvojenosti (nedovoljene droge, alkohol, psihotropna zdravila in druge
oblike)
Ženska z drugo znano duševno boleznijo (shizofrenija, bipolarna motnja, depresija,
generalizirana anksiozna motnja, idr.)
Ženska s pozitivnim rezultatom na presejalnem testu (EPDS) za poporodno depresijo
Ženska z drugimi težavami v duševnem zdravju
Ženska, ki ni uspela vzpostaviti dojenja, oziroma je prenehala dojiti prej kot 6 tednov po porodu
Okoliščina (»kriterij ranljivosti«)
Nedonošenček rojen pred 37. tednom gestacije
Otrok z nizko porodno težo ob terminu - zahiranček (< 2500 g pri 37 tednih gestacije ali več)
Otrok s prirojeno anomalijo, kronično boleznijo ali trajno prizadetostjo (genetske bolezni,
cerebralna paraliza, …)
Izrazitejše težave pri dojenju zaradi otrokovih zdravstvenih posebnosti

Okoliščina (»kriterij ranljivosti«)
Družina
Družina v hudi socialno-ekonomski stiski (prejemniki denarne socialne pomoči, prejemniki
pomoči RK, Karitas, ZPM in drugih NVO,…)
Neustrezni bivalni pogoji (elektrika, voda, ogrevanje, vlaga, prenatrpanost)
Ženska, ki ni v partnerski zvezi in nima ustrezne druge socialne opore
Partner z boleznijo zasvojenosti ali drugo neurejeno duševno boleznijo
Nasilje v družini (že znana situacija ali sum na nasilje v družini)
Nedavna smrt družinskega člana ali huda bolezen v družini
Oče ali drug družinski član, ki skrbi za dojenčka (npr. zaradi bolezni ali smrti matere)
Okoliščine pri katerih je predvidena izvedba dodatnih kratkih preventivnih obravnav

Novorojenček

Okoliščina
Zakasnelo celjenje popka (pordel, zagnojen popek,…)
Zlatenica oziroma sum na zlatenico
Težave pri vzpostavljanju dojenja oziroma pri dojenju pri otroku brez zdravstvenih posebnosti
Ne napredovanje na teži

Verzija dokumenta: 2021 (po zaključku projekta Model skupnostnega pristopa krepitve zdravja in zmanjševanja neenakosti v zdravju v
lokalnih skupnostih).

