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NADGRADNJA PREVENTIVNIH PATRONAŽNIH OBISKOV
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On-line zaključno delovno srečanje, Ljubljana, 9. december 2020

POSODOBLJEN PREVENTIVNI PROGRAM ZA
OTROČNICE, NOVOROJENČKE IN DOJENČKE NA DOMU

IZHODIŠČA
Pravilnik za izvajanje preventivnega
ZV na primarni ravni
➢ 2 preventivna obiska otročnice
➢ 6 preventivnih obiskov
novorojenčka/dojenčka

Namen posodobitve
➢ poenotenje izvajanja obiskov v SLO,
➢ vsebinska nadgradnja,
➢ možnost stopnjevane intervencije za
ranljivejšo populacijo

PRENOVLJENI PROGRAM
Prilagojena časovnica obiskov
Enotna dokumentacija
Več pozornosti:
➢ duševnemu zdravju otročnice,
➢ podpori dojenju,
➢ varnosti dojenčka
➢ promociji branja

Prepoznava ranljivih družin in
dodatni preventivni obiski

POSODOBLJENA ČASOVNICA PREVENTIVNIH OBISKOV, NOVE VSEBINE IN STOPNJEVANA INTERVENCIJA

ČASOVNICA – nov razpored
Krajšanje ležalne dobe
Sledenje razvojnim mejnikom
Depresija – 1. vrh

- Promocija
branja

STOPNJEVANA
INTERVENCIJA
3 dodatni obiski ob
prisotnih ranljivostih
+
2 dodatna obiski ob
povečanem tveganju
za depresijo

NOVE VSEBINE
Seznam za preverjanje
varnosti doma
EPDS vprašalnik
Kartonka in gradivo za
promocijo branja

EVALVACIJA NADGRADNJE - RAZISKOVALNE METODE
KOMBINACIJA KVANTITATIVNIH IN KVALITATIVNIH METOD

ANKETNI
VPRAŠALNIKI ZA
IZVA JALKE PO
ZAKLJUČKU
USPOSABLJANJA

ANKETNI
VPRAŠALNIKI ZA
OTROČNICE

FOKUSNE SKUPINE
Z IZVA JALKAMI
PAT R O N A Ž N E G A
VARSTVA

VODENA
DISKUSIJA Z
VODJI
PAT R O N A Ž N I H
SLUŽB

DELAVNICE Z
VODJI
PAT R O N A Ž N I H
SLUŽB IN SWOT
ANALIZA

Z B R A N I P O DAT K I O
IZVEDENIH
OBRAVNAVAH V
Č A S U P R O J E K TA

UVODNO
USPOSABLJANJE

REZULTATI

PREDLOGI
Več praktičnih oblik (delavnice)

(ANKETA)
OCENA USPOSABLJANJA
Razumljivost podanih vsebin
4,5 od 5

Temeljni modul – formalna pridobitev
izobrazbe (npr. „specialna znanja“)
+
Redna obdobna izpopolnjevanja

Uporabnost podanih vsebin
4,4 od 5

Gradiva

SODELOVANJE V PROJEKTU – SPLOŠNO; REZULTATI
(DELAVNICE Z VODJI, FOKUSNE SKUPINE)

PREDNOSTI
Dodatne kompetence
Krepitev preventive
Kadrovska okrepitev timov
Možnost nakupa opreme
Krepitev timskega dela
Sodelovanje znotraj ZD
Večja prepoznavnost v lokalnem okolju

SLABOSTI
Preobremenjenost
Vključenost v več projektov
Dodatno administrativno breme
Polovične zaposlitve

PREDNOSTI
Poenotena obravnava
Večja kakovost storitev
Gradiva za starše
Večji poudarek duševnemu zdravju
Možnost dodatnih obiskov

SLABOSTI
Preveč obiskov za nekatere
mnogorodke

Z B R A N I P O D AT K I O
OBRAVNAVAH IZVEDENIH
V Č A S U P R O J E K TA ( 1 K A ) R E Z U L TAT I
( 9 .936 ZAPISOV, 9.780 DRUŽIN)

Družine z novorojenčkom – junij 2018 – december 2019
(vnos zaključen februarja 2020)

Dva paketa obiskov (6, 2) + dodatni obiski
Logične kontrole, prošnje za popravke, vsebinske kontrole

~ 30 (30,7) na izvajalko,
min 1, max 78, mediana 30

(1,6 nove družine mesečno
na izvajalko)

ZDRAVSTVENI DOM

27

326 (3 – 66 na ZD)
318 fizičnih oseb

45,4 % prvorodke,
39,3 % drugorodke
6 % prezgodnji porod
5,7 % nizka porodna teža
3,2 % dvojčkov

PRIJAVA PORODA
Delež (%) prijav 2 dni ali več
po odpustu po prijavitelju

Hospitalizacija v porodnišnici je v
povprečju trajala 4,3 dni
(3,8 vaginalni porod ter 6,0 CR).

Le v 1/3 prijavi porod bolnišnica,
v skoraj 2/3 otročnica ali svojci.

Odpust najpogosteje tretji dan pri
vaginalnem porodu (mediana 3) in četrti
dan po porodu s CR (mediana 4).

1,9 % prijav pred odpustom
50,6 % na dan odpusta
36,1 % dan po odpustu
11,3 % dva dni ali več po odpustu
?? % nikoli !

Deset dni ali več je bilo po rojstvu
hospitaliziranih 3,5 % otrok.

Prijave bolnišnic so zagotavljale
hitrejšo obveščenost patronažne
službe.
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PRVI OBISK NOVOROJENČKA
Povprečen čas od prejete prijave
do prvega obiska: 0,7 dni
(95,6 % obiskov na dan prijave ali
naslednji dan).

Prvi patronažni obisk novorojenčka glede na odpust iz bolnišnice
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Zabeležen pri 99,1 % družin.
Razlogi za neopravljen obisk:
• ni bilo (pravočasne) prijave
• hospitalizacija
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PONOVNI OBISKI NOVOROJENČKA
2. OBISK

3. OBISK

4. OBISK

Izveden v 99,5 % družin
Otroci stari povprečno 9 dni

Izveden v 99,1 % družin, v povprečni
starosti 16 dni

Izveden v 96, 7 % družin, v povprečni
starosti 22,5 dni

V ½ primerov je razlog za ne
izvedbo hospitalizacija

Razlogi za neizvedbo: hospitalizacija,
odklonitev, preselitev

Razlogi za neizvedbo: odklonitev,
izvajalka ocenjuje, da ni več potrebe

5. OBISK
Izveden v 93 % družin*

Razlogi za neizvedbo: odklonitev,
preselitev (pogosto v tujino), primeri,
ko z družino ni moč vzpostaviti
kontakta

6. OBISK
Izveden v 75 % družin*
Razlogi za neizvedbo: odklonitev,
preselitev, primeri, ko z družino ni
moč vzpostaviti kontakta, konec
porodniške, razlogi na strani izvajalk

*Od 38 % družin z
drugim paketom

Razporeditev preventivnih patronažnih obiskov dojenčka glede na starost otroka v tednih
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DOJENJE
Ob 5. obisku dojenčka so izvajalke
zabeležile podatek o dojenju na dan,
ko je bil otrok star 4M.

Delež polno dojenih donošenih enojčkov v starosti 4 mesece
glede na izobrazbo matere
80

3.282 otrok je bilo od obisku starih
najmanj 120 dni:
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61,8 % polno dojenih
12,7 % delno dojenih
25,5 % ne dojenih
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Pogosteje so bili dojeni enojčki,
donošeni otroci, otroci rojeni
vaginalno, otroci izobraženih mater.
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KRITERIJI RANLJIVOSTI

Družine glede na zabeleženo število kriterijev ranljivosti
Povprečno so patronažne medicinske
sestre zabeležile 0,45 kriterija ranljivosti
na družino.
Vsaj en kriterij je bil zabeležen pri 31,3 %
družin, trije ali več pa pri 3 % družin

Število
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KRITERIJI RANLJIVOSTI

Družine z vsaj enim kriterijem
ranljivosti je obravnavalo 295 izvajalk

Deleži izvajalk glede na število obravnavanih družin z vsaj enim
kriterijem ranljivosti
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13 % izvajalk je obravnavalo 20
družin s kriterijem ranljivosti ali več
(več kot ena družina mesečno)
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Povprečno 9,6 družin s kriterijem
ranljivosti na izvajalko,
mediana 8
(ena družina na cca. dva meseca)
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DODATNI OBISKI

V času projekta so patronažne
medicinske sestre skupno zabeležile
5.224 dodatnih preventivnih obiskov, ali
0,54 obiska na družino z dojenčkom.

Število opravljenih dodatnih obiskov pri družinah z ranljivostmi
70,0

63,3

60,0

Upoštevaje samo družine z zabeleženim
vsaj enim kriterijem ranljivosti, katerim
so ti obiski namenjeni, so izvajalke
opravile v povprečju 1,71 dodatnega
obiska na družino, minimum 0,
maksimum 5, mediana 2.
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DODATNI OBISKI

V 85 % so bile izvajalke mnenja,
da so dodatni obiski družini
zadostovali.

Pri 15 % družin s kriteriji
ranljivosti oziroma 4,2 % vseh
družin pa so ocenile, da bi
družina potrebovala še dodatno
podporo.

Največkrat so bile mnenja, da bi
družini lahko pomagalo še več njihovih
dodatnih obiskov in podpore.
Pogosto je bila omenjena potreba po
tolmaču.
Pri več družinah pa so zaznale tudi zelo
kompleksno problematiko, ki bi
potrebovala multidisciplinarni pristop.

KA J BI MAMICE/DRUŽINE ŠE POTREBOVALE –
KOMENTARJI IZVA JALK
Mamica je bila zelo vesela mojih dodatnih
obiskov zaradi dodatne pomoči pri negi
novorojenčka in pogovorov, ki so ji zelo
veliko pomenili, kot je sama rekla. V tem
času spremljanja si je zelo opomogla in
tudi sama pove, da se veliko bolje počuti

Rabi pogosto prisotnost in
vedenje, da me lahko kadarkoli
pokliče. Ko me pokliče in ima
stisko, pa jo lahko vedno obiščem
in to je zelo dobro in sva obe
zadovoljni.

Otročnico je mama zapustila, ko
je bila še dojenček, vzgajali so jo
stari starši, zato se otročnica boji,
da ne bo mogla nuditi zadostne
ljubezni hčerki, ker je tudi ona ni
imela.

Spodbudo, svetovanje, psihično
podporo, v teh situacijah se ne
znajdejo potrebujejo stalno
podporo in potrditev.

KA J BI MAMICE/DRUŽINE ŠE POTREBOVALE –
KOMENTARJI IZVA JALK
Romska družina. Socialno-ekonomske
razmere so v zelo slabem stanju. Nimajo
urejenih bivalnih prostorov (kopalnica,
kuhinja). Otroci in starša so neurejeni.
Starša sta verbalno agresivna. Zdravstveno
vzgojnih nasvetov ne upoštevata.

Največji problem je, ker mamica
nima dokumentov - uradno ne
obstaja, o tem je obveščen CSD in
ostale pristojne službe, vendar se
že 9 let nič ne zgodi.

Velik vpliv na mamo je imel mož,
prepričan da je vse brez veze, saj njega
so tudi zafurali, če sem hotela kaj
priporočati, ni bilo mogoče, saj se je
njegovo rohnenje po stanovanju
preneslo tako na prvega otroka kot na
novorojenčka.

Nastanitev
v
neprofitno
stanovanje, živijo v kletnih
prostorih hiše brez sanitarij in
kopalnice.

RANLJIVE DRUŽINE – FOKUSNE SKUPINE - UGOTOVITVE
Opise ranljivih družin, ki so jih podale patronažne
medicinske sestre lahko razvrstimo v sedem skupin:

Pogosto prepletanje ranljivosti – primer priseljenih
družine:

-

priseljene družine,

-

-

družine z duševnimi motnjami starša,

neustrezne bivalne razmere (majhna stanovanja s
številnimi družinskimi člani),

-

mlade romske družine,

-

nizki mesečni dohodki partnerja,

-

samohranilke,

-

brezposelnost matere,

-

družine s starši s posebnimi potrebami,

-

nizka stopnjo izobraženosti,

-

družine z družinskimi tragedijami,

-

neupravičenost do socialnih transferjev staršev,

-

zasvojenost staršev in

-

slabo (ali sploh ne) razumevanje slovenskega jezika,
še posebej med ženskami,

-

družine z nizkimi osebnimi dohodki.

-

slaba integracija v širše okolje,

Dodatno izpostavljeno na vodeni diskusiji

-

znaki depresije, izgorelosti matere,

-

-

znaki fizičnega nasilja partnerja.

porodi doma

RANLJIVE DRUŽINE – FOKUSNE SKUPINE - UGOTOVITVE
PREDLOG:
Sprejemanje pomoči je večinoma dobro, pomembno
je da izvajalka vzpostavi zaupen odnos z otročnico.

Potrebno vztrajanje, potrpežljivost, tudi če družina
odklanja pomoč, prilagajanje družinam, ne obsojanje.

Pomemben delež težav mladih družin je mogoče
rešiti z bolj fleksibilnim programov preventivnih
patronažnih obiskov.

Predlagamo, da se po celotni državi uvede
nadgrajen program, ki omogoča:

Občasno je lahko ogrožena varnost izvajalke (romska
naselja, uživalci drog - nasilje, grožnje).

-

dodatne preventivne obiske pri ranljivih družinah

-

Potreba po sodelovanju z drugimi službami (pediater,
CSD, policija, NVO,…) – občasna slabša odzivnost,
nedostopnost (uradne ure), sklicevanje na varstvo
osebnih podatkov.

dodatne preventivne obiske po strokovni presoji
izvajalke pri manjših zdravstvenih težavah.

Nujna je tudi sistemska ureditev prijave poroda!

Pomen prepoznavanja že v nosečnosti.

Za družine z več, oziroma s kompleksnimi
ranljivostmi, predlagamo razvoj specializiranega
multidisciplinarnega programa podpore in pomoči.

ODKRIVANJE DEPRESIJE PO PORODU – z Edinburškim vprašalnikom
(EPDS) – 1KA REZULTATI
Obisk 4 – 6 tednov po porodu (96,8 % družin)
EPDS izveden v 93,3 %
(odklonitev 2,9 %, nerazumevanje jezika 3,0 %)

269 otročnic (3,1 %) je doseglo rezultat 10
ali več (povečano tveganje za depresijo)
7 % - rezultat 0 (stigma!)
Pri 1/2 otročnic s pozitivnim presejalnim
testom patronažne sestre niso prepoznale
stisk, ki so se kasneje izrazile pri odgovorih
na vprašalnik
Težave teh otročnic bi brez presejanja
verjetno ostale spregledane!

IZKUŠNJE IN MNENJA OTROČNIC - ANKETA
Vprašalnik na papirju ali v elektronski različici v 1-KA
Vabilo za sodelovanju ob obisku, ko je bil narejen EPDS
19 trditev oziroma vprašanj, prosti komentarji
Vrnjenih 434 izpolnjenih vprašalnikov

"Podpiram to spraševanje, saj se mi
zdi pomembno govoriti o tem, saj
mamice potrebujemo občutek, da je
nekomu mar za nas in naše počutje,
ker sem mnenja, da je manj
poporodnih depresij odkar se več
govori o tem."

"Zdi se mi koristno in
zelo potrebno. Mame
smo velikokrat po
porodu prezrte"

REZULTATI ANKETE O EPDS

94,5 % ni imelo težav z razumevanjem EPDS
96,7 % meni, da je smiselno, da zdravstveni
delavci sprašujejo o težavah na področju
duševnega zdravja
96,8 % je lahko na vprašanja EPDS odgovorilo
po resnici
(povsem se jih je s to trditvijo strinjalo 79,5 %)
83, 9 % je bilo zadovoljnih, ker so izpolnile
EPDS vprašalnik
Manj kot 7 % se jih je ob izpolnjevanju počutilo
neprijetno.

53 % žensk o počutju na podoben način v
času nosečnosti nista povprašala ne
ginekolog, ne sestra oz. babica

Večina žensk (73,3 %) je o duševnih stiskah
po porodu poslušala v sklopu Priprave na
porod in starševstvo.

IZKUŠNJE IN MNENJA IZVA JALK O EPDS

FOKUSNE SKUPINE, VODENA DISKUSIJA REZULTATI
• Ob začetku izvajanja nekaj negotovosti
• V splošnem pozitivne izkušnje

Izvajanje presejanja na poporodno depresijo vidijo
kot smiselno in koristno
Želje po vprašalnikih v drugih jezikih
Smiselna bi bila uvedba presejanja že v času
nosečnosti.

• EPDS vidijo kot dopolnilo k opažanjem,
pridobljenih na obiskih

• EPDS kot pomoč pri odkrivanju depresije pri
ženskah, ki navzven ne kažejo znakov, pozitiven
rezultat EPDS pa je izhodišče za pogovor

PREDLOG
Predlagamo, da se po celotni državi uvede
nadgrajen program, ki vključuje presejanje z EPDS.
Presejanje na depresijo in ostale ranljivosti je
potrebno sistematično pričeti tudi v nosečnosti.

• Občasno zaznana neiskrenost (po oceni
patronažne sestre ali pri rezultatu 0 točk)

Izzivi: supervizije, skrb za dostopnost psihologov,
psihiatrov, krepitev kompetenc strokovnjakov.

ZAKLJUČNA PRIPOROČILA –
PREVENTIVNI PATRONAŽNI OBISKI OTROČNIC IN DOJENČKOV
.
Sistemska uvedba aktivnosti, ki so bile preizkušene
v projektu, povsod po Sloveniji
(posodobljena časovnica, nove vsebine, gradiva, možnost dodatnih obiskov),
Zagotovitev pravne podlage (prenova Pravilnika) in financiranja (vključno z gradivi),
Razvoj in izvajanje temeljnega modula usposabljanja in rednih obdobnih strokovnih

izobraževanj za patronažne medicinske sestre,
Informatizacija spremljanja aktivnosti patronažne službe, redno analiziranje in
vrednotenje ter razvoj storitev,
Vzpostavitev upravljanja preventivnih patronažnih aktivnosti na NIJZ.

HVALA ZA
POZORNOST
IN PRIJETEN
DAN!

