
 

 

NASLOV PROGRAMA/MODULA: Klinična pot za PMS 

1. Namen in zelo kratek opis programa 
 

 Vključitev patronažne službe v preventivno 
obravnavo na domu pri pacientih, ki jih patronažna 
sestra odkrije na terenu in tistih, ki  se 3x ne 
odzovejo vabilu na preventivni pregled 
 

 Predstavitev in osvojitev klinične poti obravnave 
pacientov, ki se ne odzovejo vabilu referenčne 
ambulante in sodelovanje z referenčno ambulanto 
(obrazec klinična pot) 

2.         Kompetence, ki jih želimo doseči:  
 

• znanja v zvezi s klinično potjo obravnave 

• dvig nivoja zavedanja pomena sodelovanja 
patronažne službe pri preventivnih programih 

• samostojna izvedba motivacijskega pogovora s 
pacientom 

• dvig nivoja zavedanja patronažnih medicinskih sester 
o pomenu izvajanja ustreznih strokovnih obravnav za 
preprečevanje nastanka KNB in ustrezno zdravljenje 
odkritih bolezni 

3. VSEBINA  
 

 Uvodna pojasnila in pomen vključevanja patronažne službe v projekt obravnave kroničnih nenalezljivih bolezni 

 Pomen in vloga terenske patronažne medicinske sestre pri preventivni obravnavi 

 Vključevanje  v program naključnih pacientov, ki jih patronažna medicinska sestra odkrije   na terenu  

 Vključevanje in motiviranje tistih, ki se ne odzovejo vabilo v preventivni program 
 

o Identifikacija vzroka neodzivnosti 
o Ukrepanje patronažne medicinske sestre v primeru odklanjanja sodelovanja 
o Ukrepanje patronažne medicinske sestre v primeru nemotiviranosti 
o Ukrepanje patronažne medicinske sestre v primeru nezmožnosti 

 

 Motivacija pacientov za sodelovanje v preventivnih programih 

4. Način izvedbe 
• Predavanje za patronažne medicinske sestre   

( 120 minut) 

• Razprava 
 
 

 5.        Način ocenjevanja 

Ocenjevalni list 

6. Praktično delo 
Patronažne medicinske sestre bodo na podlagi predstavljenega algoritma – klinične poti izvajale praktično izvedbo presejanja na 
bolnikovem domu v okviru projekta CPC + po zaključenem izobraževanju s posameznih modulov. S pomočjo dokumenta bo 
omogočen tudi pravi zajem bolnikov.  



 

 

7. Evalvacijska metoda programa 
 
Evalvacija predlagane klinične poti se bo ocenjevala sproti s pridobivanji novih znanj in integracijo v klinično okolje. Možna bo tudi 
modifikacija, če bo to narekovala narava izvedbe presejanja.  

8. Nosilec programa Andreja Krajnc, viš.  med.sest., univ.dipl.org. Zaposlena kot patronažna medicinska sestra  od 

leta 1993.Habilitirana predavateljica za področje zdravstvene nege in nosilka predmeta Zdravstvena nega v patronažnem in 
dispanzerskem  varstvu na Visoki zdravstveni šoli v Celju. Aktivna v  izvršilnem odboru Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih 
tehnikov v patronažni dejavnosti. 
Andreja.krajnc@trnovska-vas.si 
Gsm: 051 394 283 
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