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Preventivne obravnave ranljivih odraslih, družin,
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IZHODIŠČA

Pravilnik za izvajanje preventivnega
zdravstvenega varstva na primarni ravni

NAMEN
Posodobitev in poenotenje
izvajanja in vsebine preventivnih
obravnav ter razširitev nabora.

Dodatno vključevanje ranljivih
skupin v preventivno zdravstveno
varstvo ter zmanjševanje neenakosti
v zdravju.
Priprava letnega načrta in
načrtovanje izvajanja preventivnega
patronažnega varstva.

Prispevati h krepitvi zdravja v
lokalni skupnosti.

SPREMLJANJE PROJEKTNIH AKTIVNOSTI
Kvantitativne metode
Izobraževanje izvajalcev
Anketni vprašalniki za udeležence
izobraževanj

Kvalitativne metode
Obravnava posameznikov in
družin z ranljivostmi v PV
Fokusne skupine z izvajalci
patronažnega varstva

Podatki o izvedenih obravnavah in
drugih aktivnostih v času projekta

Izvajanje aktivnosti kot celota
Sodelovanje in povezovanje

1ka za mesečno beleženje
podatkov

SWOT analiza z vodji
patronažnih služb

Posvetovalnice v lokalni skupnosti,
obravnava neodzivnika,
preventivno presejanje
1ka za sprotno beleženje podatkov
Obrazec za oceno tveganja za
padce v domačem okolju

Spremljanje opažanj

Dve odprti vprašanji v vsaki
1ka
Vodena diskusija z vodji
patronažnih služb

Mešane metode
Analiza terenskega območja
Analiza statističnih podatkov
Kvantitativna analiza
opravljenega dela
Analiza vsebine

STROKOVNA IZOBRAŽEVANJA IZVAJALCEV
3 sklopi
3 moduli, 5 dni
6 ponovitev, 4 lokacije
25 predavateljev
25 licenčnih točk

USMERITVE




Priprava in izvedba izobraževanja za izvajalce
patronažnega varstva (moduli, specialna znanja).
Podpora izvedbi specializacije iz zdravstvene nege v
patronažnem varstvu.
Izvedba dodatnih obdobnih izpopolnjevanj, vseživljenjsko
učenje.

MESEČNO POROČILO
Število posvetov z/s
* 8 najpogostejših
483
1251

329

zdravniki družinske medicine
člani tima CKZ
pediatri

2426

vodjo CKZ

3197
15812

DMS v AMD
centrom za socialno delo (CSD)

4147

ginekologi
4198

kliničnimi psihologi

USMERITVE







Povezati podatke o izvajalcih patronažnega varstva (NIJZ, ZZZS) in spremljati dejansko stanje zaposlenih.
Vzpostavitev regijskih odgovornih medicinskih sester v patronažnem varstvu in regijske koordinacije
patronažnega varstva.
Vzpostavitev sodelovanja zasebnih izvajalcev patronažnega varstva s koncesijo in patronažnih služb v
zdravstvenih domovih na način, ki bo omogočil neprekinjeno in enotno obravnavo vseh prebivalcev na območju
zdravstvenega doma.
Dopolnitev Pravilnika za izvajanje preventivnega zdravstvenega varstva na primarni ravni.
S spremembo načina financiranja dodatno spodbujati izvajanje preventive v patronažnem varstvu.

ANALIZA TERENSKEGA OBMOČJA
25 ZD
259 analiz
Opis terenskega območja
Opis prebivalcev na terenskem
območju

Priprava predloga ukrepov in
letnega načrta izvajanja preventive

Najpogostejši ukrepi

Oddaljenost gospodinjstva od
sedeža izvajalca:
 Najmanjša:1,4 km
 Največja: 40 km

Analiza opravljenega dela
Ugotovljeni problemi

41163 družin,158/izvajalca
Kategorije:
I. 16,12%
II. 56,36 %
III. 24,37 %
IV. 3,15%

USMERITVE
 Na podlagi evalvacije prilagoditi obrazec za Analizo terenskega območja.
 Vzpostavitev portala izvajalcev patronažnega varstva.
 Na podlagi evalvacije projekta MoST in drugih razpoložljivih podatkov pripraviti predlog
mreže izvajalcev patronažnega varstva katere del bo seznam terenskih območij.

POSVETOVALNICE V LOKALNI SKUPNOSTI
2438 posvetovalnic
23 649 udeležencev
27 zdravstvenih domov
95 občin
524 naselij

Delež posvetovalnic brez udeležencev v posameznem ZD (%)

ZD Slovenska Bistrica

43,18%

ZD Nova Gorica

35,25%

ZD Maribor

26,79%

ZD Kranj

21,57%

ZD Brežice

20,00%

ZD Logatec

17,83%

ZD Slovenske Konjice

12,84%

ZD Ivančna Gorica

12,36%

ZD Ormož

10,62%

ZD Idrija

6,49%

ZD Žalec

6,17%

ZD Izola

4,67%

ZD Velenje

3,85%

ZD Gornja Radgona

3,66%

ZD Kočevje

3,23%

ZD Črnomelj

2,50%

ZD Postojna

2,17%

ZD Murska Sobota

2,14%

ZD Piran

1,01%

ZD Šentjur

0,85%

POSVETOVALNICE V LOKALNI SKUPNOSTI
Obravnavane teme in aktivnosti
Izvajanje meritev (krvnega tlaka, krvnega sladkorja,
drugo).

63,54%

Kratko svetovanje o zdravem življenjskem slogu
(prehrana, telesna dejavnost, tobak, alkohol, …)

52,75%

Motiviranje za vključevanje v preventivni program.

43,03%

Drugo, navedite.

33,80%

Svetovanje za dostop do zdravstvenih storitev
(preventivnih, diagnostičnih in kurativnih).
Pomoč pri izvedbi delavnice v CKZ-jih.
Svetovanje pri urejanju osebnega zdravnika, pediatra,
ginekologa.
Sodelovanje na (drugem) dogodku v lokalni skupnosti,
Svetovanje pri urejanju obveznega zdravstvenega
zavarovanja.

20,71%
9,80%
8,78%
4,68%

Drugo:
 Preprečevanje padcev v domačem
okolju.
 Medgeneracijsko sožitje.
 Demenca.
 Skrb za starejšo osebo v domačem
okolju.
 Pravice in dolžnosti pacientov.
 Nega nepokretnega bolnika v
domačem okolju.
 Medicinsko tehnični pripomočki in
pravilna uporaba.
 Urinska inkontinenca, pripomočki,
lajšanje težav.
 Svetovanje za doječe mamice.
 Delavnica uvajanja mešane prehrane
pri zdravih dojenčkih.

3,36%

USMERITVE
 Pripraviti priročnik: Medicinska sestra v patronažnem varstvu in lokalna skupnost – podpora
ranljivim posameznikom in družinam.
 Vodje patronažnih služb vključiti v LSKZ.

OBRAVNAVA NEODZIVNIKA
Razmerje med neodzivniki iz referenčne ambulante ter
neodzivniki SVIT, ZORA, DORA
ZD Ajdovščina

100,00%

ZD Brežice

66,67%

33,33%

ZD Črnomelj

100,00%

ZD Dravograd

75,00%

25,00%

ZD Gornja Radgona

100,00%

ZD Idrija

100,00%

ZD Izola

100,00%

ZD Kamnik

90,91%

ZD Kočevje

9,09%

84,00%

16,00%

ZD Kranj

100,00%

ZD Logatec

100,00%

ZD Murska Sobota

100,00%

ZD Nova Gorica

100,00%

ZD Ormož

84,62%

ZD Piran

100,00%

ZD Postojna

60,00%

ZD Slovenj Gradec
ZD Slovenska Bistrica

40,00%
92,31%

15,38%

100,00%

ZD Trebnje

ZD Žalec

7,69%
84,62%

ZD Slovenske Konjice
ZD Velenje

15,38%

100,00%
75,00%

25,00%
100,00%

odstotek - neodzivniki iz referenčne ambulante

odstotek - neodzivniki SVIT, DORA, ZORA

OBRAVNAVA NEODZIVNIKA
Delež neodzivnikov

USMERITVE
12,82%

87,18%

neodzivniki iz ambulante družinske medicine

 Urediti obveščanje izvajalcev
patronažnega varstva o
neodzivnikih v državne presejalne
programe za zgodnje odkrivanje
predrakavih sprememb in raka,
obveščanje o porodih in rojstvih
ter omogočiti vse izmenjave
informacij, ki so pomembne za
nemoteno izvajanje obravnav v
patronažnem varstvu.

neodzivniki SVIT, ZORA, DORA

Razlogi neodzivnosti
Razlogi nezmožnosti
Izvedene aktivnosti

 V izobraževanje za izvajalce
patronažnega varstva vključiti
teoretična in praktična znanja s
področja motivacijskega
razgovora.

OBRAVNAVA SKUPIN Z RANLJIVOSTMI V
DOMAČEM OKOLJU
Družinska zdravstvena nega
Ranljivosti pri posameznikih
in družinah na terenskem
območju

Povezovanje in
sodelovanje pri obravnavi
ranljivih posameznikov in
družin

Obravnava ranljivih skupin v
patronažnem varstvu

Obravnava ranljivih družin
Starejše osebe kot ranljiva
skupina

Ranljivost na delovnem mestu
USMERITVE
 Vzpostavitev izvajanja supervizije, razbremenilnih razgovorov in drugih oblik podpore izvajalcem
patronažnega varstva.
 V izobraževanje za izvajalce patronažnega varstva vključiti vsebine s področja obravnave
ranljivih posameznikov, družin in skupin.

PREVENTIVNO PRESEJANJE

Vprašalnik za preventivni pregled na področju kroničnih
nenalezljivih bolezni v patronažnem varstvu
1.Družinska anamneza
2. Vključevanje v presejalne programe
3. Vedenjski dejavniki tveganja:
Prehrana, Telesna dejavnost,
Kajenje in izpostavljenost prahu ter kemikalijam,
Pitje alkoholnih pijač (AUDIT10),
Doživljanje stresa, Depresija (PHQ9).

4. Osteoporoza (FRAX)
5. Socialne determinante zdravja
6. Meritve
7. Sedem opozorilnih znamenj za raka
8. Varnostna vprašanja
9. Vprašalnik družinski APGAR
10. Vprašalnik družina in problemi v družini
11. Ocena dejavnikov tveganja preiskovane
osebe za padce (pri starejših od 64 let)

12. Rezultati

Enako kot
v ADM

Dodatno v
PV
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PREVENTIVNO PRESEJANJE
OBRAVNAVA DRUŽINE V PATRONAŽNEM VARSTVU

Tudi v:
 Analizah terenskega območja
in
 Obravnavi skupin z
ranljivostmi v domačem
okolju

Družinski APGAR
Delovanje družine je:
 Normalno 76,8 %
 Moteno 14,8 %
 Močno moteno 2,3 %
 V skladu z algoritmom presejanje za
ta dejavnik tveganja ni potrebno 6,2%

Prisotnost zdravstveno socialnih problemov v družini






Družina nima problemov – 34,8 %
Družina ima probleme, ki jih je sposobna reševati sama ali z delno pomočjo – 49,9 %
Družina ima probleme in za njihovo reševanje potrebuje občasno pomoč – 8,8 %
Družina ima probleme in za njihovo reševanje potrebuje stalno pomoč – 2,4 %
V skladu z algoritmom presejanje za ta dejavnik tveganja ni potrebno – 4,1 %

PREVENTIVNO PRESEJANJE

USMERITVE
 Razvoj vsebine nadgrajene
preventivne obravnave starejše
osebe na domu.
 Razvoj vsebine preventivne obravnave
ovirane osebe na domu.

 Razvoj vsebine nadgrajene
preventivne obravnave družine s
poudarkom na družinah z ranljivostmi.
 Priprava in izvedba izobraževanja za
izvajalce patronažnega varstva
(moduli, specialna znanja).

POVZETEK KLJUČNIH USMERITEV
 Sistemska implementacija aktivnosti, ki so bile preizkušene v projektu.
 Prenova Pravilnika za izvajanje preventivnega zdravstvenega varstva na
primarni ravni in zagotovitev financiranja (vključno z izobraževanjem, gradivi,
…).
 Priprava in izvedba izobraževanja za izvajalce patronažnega varstva (moduli,
specialna znanja).
 Vzpostavitev portala izvajalcev patronažnega varstva.
 Na podlagi evalvacije projekta MoST in drugih razpoložljivih podatkov izdelati
predlog mreže izvajalcev patronažnega varstva katere del bo seznam
terenskih območij.
 Vzpostavitev informacijske podpore izvajalcem in informatizacije
spremljanja obravnav v patronažnem varstvu.
 Vzpostavitev upravljanja patronažnega varstva na NIJZ.

Ocena dejavnikov tveganja za padce starejših oseb na
domu
Tjaša Knific

On-line zaključno delovno srečanje,
Ljubljana, 9. december 2020

Rezultati Ocene dejavnikov tveganja za padce
5984

Porazdelitev v skupine glede na prisotno tveganje za
padce

multifaktorska obravnava

8,7 %

80 let

ALGORITEM ZA OCENO TVEGANJA ZA
PADCE (prevod in priredba)

visoko

21,4 %

67 % žensk
33 % moških

KVANTITATIVNI

srednje

KVALITATIVNI UKREPI

Ocena potreb in ovir s strani
uporabnika
Ocena izvedljivosti intervencije s
strani izvajalca
Preverjanje varnosti doma s
svetovanjem

V povprečju živi na
domu 61,7 %
Slovencev, starejših
od 64 let za katere
lahko pričakujemo, da
bodo v prihodnjem
letu
vsaj enkrat padli. .

nizko

Rezultati funkcijskega testiranja (TUG)
4037
Pri 83,35% vseh
testiranih je dosežen
rezultat funkcijskega
testa 12 sekund ali
več, kar jih
avtomatično uvrsti
med osebe z vsaj
srednjim tveganjem za
padce.

31,6 %

28,6 %
0
N…
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KLJUČNE UGOTOVITVE

USMERITVE

Za preprečevanje padcev učinkovite več
komponentne intervencije (nasloviti več
dejavnikov tveganja : TD, motnje vida, sluha,
bivalno okolje, zdravila, prehrana)

Nujen interdisciplinaren pristop zaradi širine
delovanja (DMS v PV, FT, DT, PSIH, FARM,
OIZ, DIET…)
Intervencija s strani uporabnikov zelo
zaželena.
Želijo si krajše, ciljano naravnano obravnave
za padce (vadbeni program, predstavitev
dejavnikov tveganja za padce, ocena tveganja
za padec)
Intervencija s strani izvajalcev ocenjena kot
izvedljiva in nujno potrebna za opolnomočen
je starejših.
Več dimenzionalna vadba: m.moč,
ravnotežje,koordinacija,..
Vadba pod strokovnim vodstvom/nadzorom,
50 ur (3-6 mes), 1-2 krat tedensko (2-4 ind.
obiski FT na dom skozi 3-6 mesečno obdobje;
zagotoviti varnost, progresivnost, motivacija,
palstičnost možganov)

Ohranitev obravnave padcev pri
starejših osebah na domu (nosilke
DMS v PV).
Omogočiti multidisciplinarnost pri
obravnavi starejše osebe na domu.
Omogočiti individualno
fizioterapevtsko obravnavo starejše
osebe na domu (vsaj 2-4 obiske, oz.
konzultacije-zlasti srednje in visoko
ogroženi za padce! ).
Implementacija novih vadbenih
programov za preprečevanje padcev –
izdelek multidsicipl. DS ( Zdrava vadba
ABC +, ind. program vadbe na domu).

Uskladitev obravnave padcev z
vsebinami dolgotrajne oskrbe na
domu.

Hvala!

VIRI
•
•
•

•
•
•
•

•
•

•
•
•
•
•
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