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Povzetek pomembnih sprememb
Spremembe v letu 2013
Ukinitev MKB-10 in uvedba MKB-10-AM, ver. 6
Z Odredbo o določitvi enotnih metodoloških načel, enotnih standardov in standardnih
postopkov za zagotovitev enotnosti sistema vodenja zbirk podatkov s področja
zdravstvenega varstva (Ur. l. RS, št. 4/2012) smo v Sloveniji uvedli Mednarodno klasifikacijo
bolezni in sorodstvenih zdravstvenih problemov za statistične namene - avstralska
modifikacija (MKB-10-AM, verzija 6) ter ukinili obstoječo MKB-10 (2. izdaja). Datum uvedbe
je 1.1.2013.
MKB-10-AM morajo od tega datuma naprej v svojih zbirkah podatkov uporabljati IVZ, ZZZS
in drugi izvajalci zdravstvenega varstva. Nov šifrant je dostopen na spletni strani IVZ med
klasifikacijami in šifranti (spletna stran: www.ivz.si/mkb).

Spremembe v letu 2017
Obstoječa metodološka navodila Podatkovna zbirka patronažne dejavnosti, maj 2001, se
spremenijo samo oblikovno po predlogi NIJZ. V letu 2017 ni vsebinskih sprememb.

Spremembe v letu 2018
V letu 2018 ni vsebinskih sprememb.
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Opis vsebine
Podatkovna zbirka evidence patronažne zdravstvene nege vsebuje naslednje atribute:
kadre, opravljene ure, varovance, medicinsko diagnozo kot razlog patronažne obravnave,
nabor preventivnih obravnav, naročnike intervencije, vrsto strokovnih storitev in elemente
izvajanja zdravstvene vzgoje.

Opis namena
Namen evidence patronažne zdravstvene nege je spremljanje in primerjanje dela patronažne
zdravstvene nege. Zbirka s področja patronažne zdravstvene nege je namenjena za
zbiranje, obdelavo in posredovanje podatkov s tega področja.

Nabor pojmov
Zdravstveni delavci v patronažnem varstvu, število in vrsta kadra
Delovne ure opravljene v patronažni dejavnosti
Obiskane družine v poročevalskem obdobju
Obiski pri varovancih v poročevalskem obdobju
Preventivni obiski po varovancih
Naročnik preventivnega obiska
Zdravstveno - socialni problemi odkriti pri prvem obisku
Intervencije - vrsta in mesto
Zdravstveno vzgojno delo v lokalni skupnosti
Bolniki - evidenca vpisanih in izpisanih - gibanje bolnikov v poročevalskem obdobju
Prvi obiski pri bolniku z zdravstveno nego po spolu in starosti
Prvi obiski pri bolniku razporejeni po napotitvi (po MKB-10-AM, ver. 6)
Negovalne intervencije

Oznaka vrste kadra in število
Opis:
Vpišite ustrezno oznako kadra zaposlenega za nedoločen čas iz spodnjega seznama
Zaloga vrednosti:
1
medicinska sestra s fakultetno izobrazbo
2
medicinska sestra - specialist patronažne zdravstvene nege
3
medicinska sestra - z višjo ali visoko izobrazbo
4
zdravstveni tehnik* - opravlja dela patronažne medicinske sestre
5
zdravstveni tehnik - opravlja patronažno zdravstveno nego bolnika na domu
6
ostali kadri - socialni delavec, fizioterapevt, delovni terapevt
1-6 skupaj kadri
Podatkovni tip: Celo ali decimalno število z vodilnimi ničlami
Dolžina podatka: 7 mest

Delovne ure
Opis:
Število rednih ur v delovnem času, ki se beležijo glede na vsebino dela.
Vpiše se skupno število notranjih ur za teren (priprava in beleženje kartoteke, planiranje
dela…).
Vpiše se tudi skupno število delovnih ur narejenih na terenu.
Vpiše se tudi skupno število delovnih ur narejenih izven terena.
4

Zdravstveno informacijski sistem v patronažni dejavnosti

Zaloga vrednosti: pozitivna cela števila
Podatkovni tip: celo število
Dolžina podatka: 4 mesta

Obiskane družine v poročevalskem obdobju
Evidentira se vse družine glede na socialni status in glede na prvi in ponovni obisk v tekočem
letu.
Družine glede na socialni status
Opis:
Vpišite vse družine obiskane v poročevalskem obdobju in jih razvrstite glede na njihovo
vsebino.
Zaloga vrednosti:
1
Zaposlen (če je vsaj eden od članov družine v rednem delovnem razmerju)
2
Kmet (kjer imajo vsi člani družine status kmeta)
3
Upokojen (kjer so vsi člani družine upokojeni)
4
Ostali (vse ostale družine)
1-4 Skupaj
Podatkovni tip: celo število
Dolžina podatka: 4 mesta
Družina glede vrste obiska
Opis:
Vpišite vse obiskane družine in jih razvrstite na prve in ponovne obiske v tekočem letu. Prvi
obisk družine v letu je vsak - PRVIČ - v tekočem letu evidentirani obisk, vsi nadaljnji obiski
se evidentirajo kot ponovni.
Zaloga vrednosti:
5
prvi obiski v družini (vse prvič v letu obiskane družine)
6
ponovni obiski v družini (vsi nadaljnji obiski v družini so ponovni)
5-6 vsi obiski skupaj (prvi in ponovni)
Podatkovni tip: celo število
Dolžina podatka: 3 mesta

Obiski pri varovancih v poročevalskem obdobju
Evidentira se vse obiske pri varovancu, ločeno glede na preventivno, kurativno, prvo in
ponovno vsebino obiska, v tekočem letu. Ločeno se beleži tudi obiske, ki jih opravi
patronažna medicinska sestra ali zdravstveni tehnik.
Prvi in ponovni obiski
Opis:
Vpiše se vse prve in ponovne obiske pri varovancu v poročevalskem obdobju.
Poročevalsko obdobje obsega eno tekoče leto.
Zaloga vrednosti:
1
prvi obisk varovanca (prvi obisk v tekočem letu)
2
ponovni obisk varovanca (vsi nadaljnji obiski so ponovni)
1-2 skupaj
Podatkovni tip: celo število
5

Zdravstveno informacijski sistem v patronažni dejavnosti
Dolžina podatka: 3 mesta

Preventivni in kurativni obiski
Opis:
Vpiše se vse preventivne in kurativne obiske pri varovancih v tekočem letu.
Zaloga vrednosti:
1
število preventivnih obiskov pri varovancih
2
število kurativnih obiskov pri varovancih
1-2 skupaj
Podatkovni tip: celo število
Dolžina podatka: 3 mesta
Število kurativnih obiskov zdravstvenih tehnikov
Opis:
Zdravstveni tehniki (ZT) po strokovni razporeditvi del in nalog opravljajo samo kurativne
obiske.
Zaloga vrednosti:
3
število kurativnih obiskov ZT
1-3 skupaj
Podatkovni tip: celo število
Dolžina podatka: 2 mesti

Preventivni obiski po varovancih
Opis:
Vpiše se vse preventivne obiske razvrščene po varovancih - ločeno glede na prvi in ponovni
obisk v tekočem letu.
Zaloga vrednosti:
1
Novorojenček
2
Dojenček
3
Otrok 1-3 let
4
Otrok 3-6 let
5
Šolar
6
Nosečnica
7
Otročnica
8
Starejši nad 65 let
9
Bolnik z maligno neoplazmo
10
Bolnik s tuberkulozo
11
Bolnik s koncentratorjem kisika na domu
12
Bolnik z duševno boleznijo
13
Bolnik s sladkorno boleznijo
14
Bolnik s stopnjo okvare, oviranosti in prizadetosti
15
Bolnik s kronično boleznijo
16
Ostali bolniki
17
Ostali varovanci
1-17 Skupaj
Podatkovni tip: celo število
Dolžina podatka: 18 mest
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Naročnik preventivnega obiska
Opis:
Vpišite število vseh naročnikov za preventivni obisk glede na dejavnost, katero zastopajo.
Zaloga vrednosti:
1
Zdravstveno varstvo odraslih
2
Zdravstveno varstvo žensk
3
Zdravstveno varstvo otrok
4
Zdravstveno varstvo šolarjev in mladostnikov
5
Specialistična dejavnost
6
Bolnišnica
7
Center za socialno delo
8
Občina, Krajevna skupnost oz. mestna četrt
9
VVO
10
Šola
11
Patronažna dejavnost
12
Ostale dejavnosti
1-12 Skupaj
Podatkovni tip: celo število
Dolžina podatka: 13 mest

Zdravstveno - socialni problemi odkriti pri prvem obisku
Opis:
Vpišite število vseh zdravstveno-socialnih problemov, ki ste jih odkrili pri prvem obisku.
Zaloga vrednosti:
1
Nepravilna nega
2
Nepravilna prehrana
3
Zdravstvena neprosvetljenost v družini
4
Bolnik s kronično boleznijo
5
Bolezni odvisnosti v družini
6
Alkoholizem v družini
7
Nasilje v družini
8
Osamelost starostnika
9
Slabe ekonomske razmere
10
Neurejene in slabe stanovanjske razmere
11
Neurejeni medsebojni odnosi v družini
12
Nezaposlenost v družini
13
Ostalo
1-13 Skupaj
Podatkovni tip: celo število
Dolžina podatka: 14 mest
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Intervencije - vrsta in mesto
Vrste intervencij
Opis:
Vpišite vse vrste intervencij, ki ste jih po opravljenem obisku morali narediti za varovanca.
Zaloga vrednosti:
1
Ureditev zdravstvene nege na domu
2
Ureditev zdravljenja
3
Ureditev zdravstvenih pripomočkov
4
Pomoč pri uveljavljanju pravic iz zdravstvenega zavarovanja
5
Ostale vrste intervencij
Podatkovni tip: celo število
Dolžina podatka: 5 mest

Mesta intervencij
Opis:
Vpišite mesta intervencij, kjer ste urejali potrebne stvari za varovanca.
Zaloga vrednosti:
6
Zdravstveno varstvo odraslih
7
Zdravstveno varstvo otrok
8
Zdravstveno varstvo žensk
9
Bolnišnica
10
Dom za starejše občane
11
VVO
12
Šola
13
Center za socialno delo
14
Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
15
RK, Karitas in druge neprofitne organizacije
16
Občina, Krajevna skupnost oz. mestna četrt
17
Ostala mesta intervencij
Podatkovni tip: Celo število
Dolžina podatka: 12 mest
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Zdravstveno vzgojno delo v lokalni skupnosti
Opis:
Zdravstveno vzgojno delo v lokalni skupnosti.
Zaloga vrednosti:
1
Skupina za samopomoč (organiziranje in vodenje skupine za samopomoč ter
ciljano izvajanje preventivnih zdravstveno vzgojnih storitev)
2
Klubi in društva (organiziranje in vodenje kluba oz. društva, ciljano izvajanje
zdravstveno vzgojnih storitev, ciljano izvajanje meritev kot so RR, KS …)
3
Zdravstveno vzgojno predavanje (v skladu s problematiko lokalne skupnosti, šole,
vrtcev, delovnih organizacij, zavodov in društev)
4
Delo z malo skupino (organiziranje in vodenje ciljne skupine, ciljano izvajanje
zdravstveno vzgojnih storitev, ciljano izvajanje meritev kot so RR, KS ...)
5
Individualna zdravstvena vzgoja (izvajanje ciljane individualne zdravstvene vzgoje
z varovancem v družini in izven nje).
Podatkovni tip: celo število
Dolžina podatka: 5 mest

Evidenca vpisanih in izpisanih bolnikov - gibanje bolnikov
Opis:
Evidenca vpisanih in izpisanih bolnikov v tekočem letu - poročevalskem obdobju.
Zaloga vrednosti:
1
Vpišite vse na novo sprejete bolnike v letu, to so vsi bolniki, ki ste jih v
tekočem letu prvič obravnavali.
2
Vpišite skupno število vseh izpisanih bolnikov z zdravstveno nego, ki ste jih v
tekočem letu izpisali zaradi izboljšanja stanja, premestitve v bolnišnico, dom
za starejše občane ali zaradi smrti.
1minus2 Vpišite število bolnikov na koncu obdobja, to je razlika med sprejetimi in
izpisanimi bolniki.
Podatkovni tip: celo število
Dolžina podatka: 3 mesta
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Prvi obiski pri bolniku z zdravstveno nego po starosti in spolu
Prikažite vse prve obiske po starosti in spolu, skupno število teh bolnikov se mora ujemati s
številom prvih kurativnih obiskov iz tabele 4 in 12.
Prvi obiski pri bolniku z zdravstveno nego po starosti
Opis:
Vpišite vse prve obiske pri bolniku z zdravstveno nego po starosti.
Zaloga vrednosti:
1
0 let
2
1-6 let
3
7-14 let
4
15-24 let
5
25-49 let
6
50-59 let
7
60-69 let
8
70-74 let
9
75 in več
1-9 Skupaj
Podatkovni tip: celo število
Dolžina podatka: 10 mest

Prvi obiski pri bolniku z zdravstveno nego po spolu
Opis:
Vpišite vse prve obiske pri bolniku z zdravstveno nego in jih razvrstite glede na spol.
Zaloga vrednosti:
1
Ženske
2
Moški
1-2 Skupaj
Podatkovni tip: celo število
Dolžina podatka: 3 mesta
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Prvi obiski pri bolniku razporejeni po napotitvi
(po MKB-10-AM, ver.6)
Opis:
Vpišite vse prve obiske pri bolnikih z zdravstveno nego in jih razvrstite po MKB-10.
Zaloga vrednosti:
1
Nekatere infekcijske in parazitske bolezni (A00-B99)
2
Neoplazme (C00-D48)
3
Bolezni krvi in krvotvornih organov ter nekatere bol.,pri katerih je udel. imunski
odziv (D50-D89)
4
Endokrine, prehranske (nutricijske) in presnovne (metabolične) bolezni (E00-E89)
5
Duševne in vedenjske motnje (F00-F99)
6
Bolezni živčevja (G00-G99)
7
Bolezni očesa in adneksov (H00-H59)
8
Bolezni ušesa in mastoida (H60-H95)
9
Bolezni obtočil (I00-I99)
10
Bolezni dihal (J00-J99)
11
Bolezni prebavil (K00-K93)
12
Bolezni kože in podkožja (L00-L99)
13
Bolezni mišičnoskeletnega sistema in vezivnega tkiva (M00-M99)
14
Bolezni sečil in spolovil (N00-N99)
15
Nosečnost, porod in poporodno obdobje (puerperij) (O00-O99)
16
Nekatera stanja, ki izvirajo v perinatalnem (obporodnem) obdobju (P00-P96)
17
Prirojene malformacije, deformacije in kromosomske nenormalnosti (Q00-Q99)
18
Simptomi, znaki ter nenormalni klinični in laboratorijski izvidi, neuvrščeni drugje
(R00-R99)
19
Poškodbe, zastrupitve in nekatere druge posledice zunanjih vzrokov (S00-T98)
20
Zunanji vzroki obolevnosti in umrljivosti (U50-Y98)
21
Dejavniki, ki vplivajo na zdravstveno stanje in na stik z zdravstveno službo
(Z00-Z99)
22
Kode za posebne namene (U00-U49)
1-22 Skupaj
Podatkovni tip: celo število
Dolžina podatka: 23 mest
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Negovalne intervencije
Opis:
Vse negovalne intervencije so razdeljene na postopke zdravstvene nege, na posege
zdravstvene nege in na izvajalce negovalnih intervencij (patronažne medicinske sestre in
zdravstvene tehnike). Vpisovanje postopkov in posegov zdravstvene nege je potrebno
beležiti ločeno glede na izvajalca. Vse postopke in posege izvajalcev zdravstvene nege se
na koncu sešteje.
Zaloga vrednosti:
Postopki zdravstvene nege:
1
Osebna higiena in urejanje
2
Kopanje
3
Nega umirajočega
4
Preprečevanje nastanka preležanin
5
Poučevanje
6
Nega stom
7
Ostali postopki

Posegi zdravstvene nege:
8
Aplikacija injekcije
9
Aplikacija infuzije
10
Preveza
11
Kateterizacija in menjava urinskega katetra pri ženi
12
Odvzem laboratorijskega materiala
13
Merjenje krvnega pritiska
14
Razgibavanje
15
Aplikacija klizme
16
Ostali posegi
1-16 Skupaj
Podatkovni tip: celo število
Dolžina podatka: 17 mest
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Metodološka navodila za izpolnjevanje obrazca
STATISTIČNO POROČILO O DELU PATRONAŽNEGA VARSTVA, Obr. 8,95
Tabela 1: ZDRAVSTVENI DELAVCI V PATRONAŽNEM
VARSTVU
Kolona - vpišite število vseh stalno zaposlenih zdravstvenih
delavcev v patronažnem varstvu ločeno po izobrazbi:
1. medicinska sestra s fakultetno izobrazbo
2. medicinska sestra-specialist patronažne zdravstvene nege
3. medicinska sestra z višjo ali visoko izobrazbo
4. zdravstveni tehnik*
5. zdravstveni tehnik
6. ostali
SKUPAJ: seštevek od 1 do 6

Tabela 6: NAROČNIK ZA PREVENTIVNI OBISK
Vpišite število naročnikov za preventivni obisk
SKUPAJ: vsi naročniki skupaj od 1 do 12
Tabela 7: PRI OBISKU PRVIČ ODKRITI ZDRAVSTVENOSOCIALNI PROBLEMI
V 1. kolono je potrebno prikazati število PRVIČ odkritih problemov
v družini v poročevalskem letu
Tabela 8: VRSTA IN MESTO INTERVENCIJ
V 1. kolono je potrebno vpisati število vrst in mesto intervencij (od
št. 1 do 5 - vrsta intervencij; od 6 do 12 - mesta intervencij)

Tabela 2: DELOVNE URE
1. vpišite skupno število notranjih ur za teren
2. vpišite skupno število delovnih ur na terenu
3. vpišite skupno število delovnih izven terena
SKUPAJ: seštevek vseh ur od 1 do 3
Tabela 3: ŠTEVILO OBISKANIH DRUŽIN V
POROČEVALSKEM OBDOBJU
1. pod oznako zaposlen Z (kjer je vsaj eden v rednem delovnem)
2. pod oznako kmet K (kjer imajo vsi status kmeta)
3. pod oznako upokojen U (kjer so vsi upokojeni)
4. pod oznako ostali O (vsi ostali)
5. število prvič obiskanih družin v letu
6. število ponovno obiskanih družin v letu
SKUPAJ: obiskanih družin v letu, seštevek od 1 do 4 in od 5 do 6
Tabela 4: ŠTEVILO OBISKOV PRI VAROVANCIH V
POROČEVALSKEM OBDOBJU
- kolona prvi obiski v letu (vsi prvi obiski v letu)
- kolona ponovni obiski v letu (vsi ostali obiski)
število preventivnih obiskov:
- pod kolono prvi vpišite vse prve preventivne obiske, ki se
morajo ujemati s skupnim številom prvih obiskov iz tabele 5
- pod kolono ponovni vpišite ponovne preventivne obiske;
ujemati se morajo s skupnim številom ponovnih obiskov iz
tabele 5
število kurativnih obiskov:
- pod kolono prvi vpišite skupno število prvih kurativnih obiskov
- pod kolono ponovni vpišite vse ponovne kurativne obiske, ki
jih opravijo patronažne medicinske sestre
število kurativnih obiskov (ZT):
- pod kolono ponovni vpišite vse ponovne kurativne obiske, ki
so jih opravili zdravstveni tehniki
SKUPAJ: pod kolono skupaj vpišite vse prve obiske in vse
ponovne obiske
Tabela 5: ŠTEVILO PREVENTIVNIH OBISKOV PO
VAROVANCIH
- kolona - število varovancev na področju (vpišite skupno število
varovancev, označenih z zvezdico, ki jih imate na svojem
področju v letnem statističnem poročilu, ob polletju kolono
število varovancev pustite prazno)
- kolona - vpišite skupno število vseh prvih obiskov v letu
- kolona - vpišite skupno število vseh ponovnih obiskov v letu
SKUPAJ: vsi obiski skupaj od 1 do 17
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Tabela 9: VREDNOTENJE ZDRAVSTVENOVZGOJNEGA DELA
V LOKALNI SKUPNOSTI
1. Skupina za samopomoč
2. Klubi in društva
3. Zdravstveno vzgojno predavanje
4. Delo z malo skupino
5. Individualna zdravstvena vzgoja
Tabela 10: GIBANJE BOLNIKA
- kolona - prvič v letu - vsi sprejeti bolniki (prvi v letu)
- kolona - izpisani - vpišite skupno število vseh izpisanih
bolnikov z zdravstveno nego, ki ste jih v tekočem letu izpisali
zaradi izboljšanja, premestitve v bolnišnico, dom ,smrt
- kolona - število bolnikov ob koncu obdobja - vpišite razliko
ostalih bolnikov ob koncu obdobja
Tabela 11: PRVI OBISKI PRI BOLNIKU Z ZDRAVSTVENO
NEGO (bolniki po starosti in spolu)
V tabeli prikažete prve obiske po starosti in spolu. Skupno število
je enako številu prvih kurativnih obiskov iz tabele 4 in tabele 12.
Tabela 12: PRVI OBISKI PRI BOLNIKU Z ZDRAVSTVENO
NEGO V LETU (PO MKB-10-AM, ver.6)
V tabeli prikažite vse prve obiske po boleznih.
Skupno število je enako številu prvih kurativnih obiskov iz tabel 4,
10 in 11.
Tabela 13: NEGOVALNE INTERVENCIJE
Tabela je razdeljena na postopke zdravstvene nege, na posege
zdravstvene nege in na izvajalce negovalnih intervencij
patronažne medicinske sestre in zdravstvene tehnike.
SKUPAJ: vse negovalne intervencije od 1 do 16.
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