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Preventivni patronažni obiski otročnice, 
novorojenčka oziroma dojenčka

• Navodila za izvajanje preventivnega zdravstvenega varstva na primarni ravni 
(Ur. l. RS, št. 19/1998, 22/2009):

• 2 preventivna obiska namenjena otročnici

• 6 preventivnih obiskov namenjenih novorojenčku/dojenčku

• 8 obiskov pri mamici z dojenčkom

• 1 obisk nosečnice (problem ne - posredovanja podatkov Patronažni službi).



Preventivni patronažni obiski otročnice, 
novorojenčka oziroma dojenčka

• Namen posodobitve in nadgradnje programa 

• Posodobitev načina izvedbe preventivnih obiskov in poenotenje izvajanja v Sloveniji 
(čas in vsebina obiskov, dokumentacija),

• Posodobitev strokovnih vsebin obiskov z večjim poudarkom na: 
• duševnem zdravju otročnic (presejanje na poporodno depresijo), 
• podpori dojenju in 
• varnosti dojenčka (Seznam za preverjanje varnosti doma), 

• Možnost dodatne - stopnjevane intervencije za ranljivejšo populacijo otročnic in 
dojenčkov oziroma družin (prepoznavanje „kriterijev ranljivosti“ in izvedba dodatnih 
preventivnih obiskov in intervencij).

• Projekt poteka v 27-ih (+3) zdravstvenih domovih v Sloveniji, v letu 2018 in 2019.
• Leta 2020 se aktivnosti nadaljujejo (ZZZS financiranje – aneks 2 k SD).





Zdravstvena in babiška obravnava otročnice v 
patronažnem varstvu - priporočila za izvajanje



Seznam za preverjanje varnosti doma
»Poglejte in preverite, ali je vaš dom varen za dojenčka« 
- namenjen prepoznavanju morebitnih nevarnosti, ki prežijo na otroka v domačem okolju



Brošura „Izberimo varno opremo za dojenčka“ –
razdeljevanje nosečnicam s strani tima izbranega ginekologa



Branje ugodno vpliva na otrokov razvoj (jezikovni, 
intelektualni, čustveni, socialni ...).

Razdeljevanje knjižic na obisku v 4. – 5. mesecu starosti.

Na zadnji platnici je natisnjen nagovor staršem.

Gradiva o branju otrokom (e-oblika):

- Za starše
- Za zdravstvene strokovnjake
- Seznam javnih knjižnic in priporočilni seznam literature za 

najmlajše otroke (na spletni strani zdaj.net)

Promocija zgodnjega branja
(prispevek k zmanjševanju neenakosti v zdravju)



• Duševne motnje v obporodnem obdobju vplivajo na potek nosečnosti in poroda ter na otrokov 
zgodnji in kasnejši razvoj. Ženske z duševnimi motnjami pogosteje manj skrbijo zase, manj redno 
hodijo na preventivne preglede, zlorabljajo psihoaktivne snovi, njihov življenjski slog je manj zdrav.

• Nosečnice z duševnimi motnjami imajo večje tveganje za mrtvorojenost, prezgodnji porod, več 
zapletov pri porodu, večje tveganje za nizko porodno težo otroka. Po porodu so pogostejše težave 
pri dojenju in navezovanju stika z otrokom, kar vpliva na čustveni in kognitivni razvoj otroka.

• Stigmatizacija duševnih motenj med splošno javnostjo je visoka, osveščenost o možnih težavah z 
duševnim zdravjem v obporodnem obdobju pa nizka, prav tako je osveščenost zdravstvenih 
delavcev o povezavi med duševnimi motnjami in obporodnim zdravjem še prenizka. 

Duševno zdravju v obporodnem obdobju



http://www.nijz.si/sl/depresija-v-nosecnosti-in-po-poroduInformacije na spletu

http://www.nijz.si/sl/depresija-v-nosecnosti-in-po-porodu


Plakat in trganke Priročnik za ženske 
in svojce „Zima v srcu“



Posvet in publikacija
„Duševno zdravje v obporodnem obdobju“ 
v letu 2018.



Presejanje na 
poporodno depresijo

V okviru projekta prinese EPDS vprašalnik patronažna sestra 4 – 6 
tednov po porodu in glede na rezultat ukrepa po protokolu.



Edinburški vprašalnik na spletu

http://anketa.nijz.si/mojepocutje





Seznam psihologov in 
psihiatrov po OE ZZZS



Spletna stran zdaj.net
Promocijske vizitke 

– ob izdaji 
Materinske knjižice!



Hvala za pozornost in prijeten dan!


