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Nega 
bolnika

Nega bolnika je zahtevno opravilo. V pomoč nam 
bodo informacije o sami bolezni, zdravljenju ter 
higieni okolja, v katerem bolnik okreva.

Zdravljenje bolezni naj se izvaja po navodilih 
zdravnika.

Pomembno:

	Priskrbite si telefonsko øtevilko ambulante 
 osebnega zdravnika, da boste lahko 
 poklicali za informacije.

	Spremljajte objave v medijih in na spletni 
 strani IVZ.

	Kadar je stanje nujno, ne odlaøajte, 
 ampak pokliœite 112.

Avtorici:
Zorica Pristov, dipl. med. sestra
Prim. mag. Polonca Brcar, dr. med. spec.

	 Otroci, ki imajo visoko vroœino, ne smejo jemati 
Aspirina, ker ta lahko povzroœi drugo bolezen (Reyev 
sindrom). Za zniæevanje temperature se uporabi para-
cetamol. Nekateri otroci se zdravijo z Aspirinom zaradi 
drugih bolezni in v tem primeru je potreben posvet z 
osebnim zdravnikom. 

	 Kadar ima novorojenœek ali dojenœek vsaj enega od 
naøtetih znakov: temperaturo 38˚C in veœ v zadnjiku, 
teœko diha, ima pomodrele ustnice, se teøko premika, 
je mlahav, neobiœajno miren in neodziven, ima otrdel 
vrat, je zmeden, ima krœe, joka veœ kot 4 ure in v zad-
njih 12 urah ni imel mokre plenice, ga je potrebno ta-
koj peljati k zdravniku. Œe otrok od 1  do 6 let  teh 
znakov nima, ima pa vroœino veœ kot 38˚C v zadnjiku 
ali veœ kot 39˚C pod pazduho in teæko diha, ga mora 
pregledati zdravnik.

	 Otroci od 6 do 18 let s temperaturo 38˚C in veœ, s 
suhim kaøljem, boleœinami v miøicah in kosteh, z gla-
vobolom in slabim poœutjem, z zamaøenim nosom in 
boleœinami v ærelu, naj ostanejo doma, pijejo veliko 
tekoœine in zniæujejo temperaturo s paracetamolom. 
Uporabimo lahko tudi zdravilo proti kaølju in kapljice 
za nos. Nauœijo naj se pravilne higiene rok in kaølja. 
Zdravnik ga mora pregledati, kadar teæko diha in mu 

pri dihanju piska ali mu ne moremo zniæati tempera-
ture, pa tudi kadar je neobiœajno neodziven oziroma 
ga teæko zbudimo ali ima hud glavobol.

	 Odrasle osebe z vroœino manj kot 38˚C, zamaøenim 
nosom in boleœinami v ærelu, imajo verjetno navaden 
prehlad. Kadar je vroœina viøja od 38˚C in se pojavijo 
suh kaøelj, boleœine v miøicah in kosteh, glavobol, 
zamaøen nos, boleœine v ærelu in slabo poœutje, naj 
oseba ostane doma. Bolniki s kroniœno boleznijo se 
obrnejo na zdravnika tudi, œe se jim poslabøa stanje 
osnovne bolezni ob znakih gripe. Zdravnika pokliœete 
po telefonu, ta bo odloœil ali boste morali priti na 
pregled.

	 Predpisovanje Tamif luja: zdravnik je tisti, ki vam bo 
predpisal zdravilo. Zdravilo naj jemlje samo oseba, ki 
ji je bilo zdravilo predpisano. Dajanje zdravila na svojo 
roko øe drugim osebam, je nevarno. Ne kupujte teh 
zdravil na prostem trgu! 

KADAR NISTE PREPRIČANI, KAKO 
UKREPATI, POKLIČITE OSEBNEGA 

ZDRAVNIKA IN GA PROSITE ZA MNENJE.

 

z nalezljivo boleznijo na domu

Metelkova ulica 9, 1000 Ljubljana

Placilo
Nujnih storitev ni potrebno plačati. Če storitve niso nujne, 
so po Pravilih Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slov-
enije (ZZZS) samoplačniške. 

Pravila ZZZS določajo, da storitev plačate, kadar:
    v času dežurstva (ponoči, nedelje in prazniki) zahtevate    
    storitve, ki niso nujne
    v ambulanti SNMP v rednem delovnem času uveljavljate    
    storitve, ki niso nujne 

Po pravilih ZZZS imate pravico do pregleda v urgentni am-
bulanti le v nujnih stanjih. V urgentni ambulanti in dežurni 
službi ne morete dobiti napotnic za naročene preglede in 
receptov za zdravila, ki jih redno jemljete in zdravniških 
potrdil.

Preden poišcete nujno medicinsko pomoc v ambulanti 
SNMP, ocenite, ali gre resnicno za nujno stanje, ali lahko 
pocakate na osebnega zdravnika, ki najbolje pozna 
vaše zdravstvene težave.

Kdaj na urgenco 
po splošno nujno medicinsko pomoc (SNMP)
v urgentnem bloku UKC na Bohoricevi ulici
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Nalezljiva bolezen
Je vsaka bolezen, ki se prenaøa med ljudmi, lahko tudi 
med ljudmi in æivalmi. Pot prenosa teh bolezni je razliœna 
in s tem tudi naœin, kako se varujemo pred okuæbo. Zato je 
pomembno, da vemo, na kakøen naœin povzroœitelji bole-
zni »potujejo« od ene osebe k drugi. Lahko se prenaøajo 
s kuænimi kapljicami, z neposrednim tesnim stikom 
z obolelim (objemanje, poljubljanje), zadræujejo se na 
rokah in tudi povrøinah predmetov. Nekatere bolezni 
se prenaøajo preko okuæene vode in hrane. 

Kako se prenaša virus gripe?
Virus gripe, tudi nove gripe, se prenaøa predvsem kaplji-   
œno. To pomeni, da je prisoten v kapljicah, ki nastanejo pri 
kaøljanju in kihanju. Te kapljice se na oddaljenosti pribliæno 
1m od bolnika usedajo na neæive povrøine. Tako pride do 
kontaminacije le-teh. Œe se nahajamo v neposredni bliæini 
bolnika, ki kiha ali kaølja, se lahko okuæimo tudi neposredno. 
Pogosto se prenaøa z okuæenih predmetov, kot so jedilni 
pribor, kozarci, telefon, direktno na sluznice ali preko rok 
s tipkovnic, kljuk, stikal, denarja ipd. in seveda preko rok 
z osebe na osebo. Na poroznih povrøinah kot so papir in 
tkanine, lahko virus preæivi od 8 do 12 ur, na umazanih po-
vrøinah bistveno dlje. Na denarju celo dva tedna. Na rokah 
preæivi le nekaj minut, dovolj da ga prenesemo na ustnice, 
nosno sluznico ali oœesno veznico, od koder vstopa v telo.

  Osebna higiena
	 Higiena rok: Pogosto umivanje z milom in toplo te-

koœo vodo; uporabni so tudi alkoholni razkuæilni robœki 
za enkratno uporabo.

	 Higiena kaølja: Kadar kaøljamo ali kihamo, si usta za-
krijemo z robcem, ki ga po uporabi zavræemo v koø 
za smeti. Œe po nesreœi kaøjamo v roke, si te œim prej 
umijemo ali razkuæimo.

	 Higiena celega telesa: Kljub temu, da se bolnik 
zelo slabo poœuti, se potrudimo in mu pomagamo pri 
tuøiranju ali pri umivanju v postelji.

	 Perilo in posteljnino menjavamo ob umivanju in kadar 
se bolnik prepoti. Zamenjamo osebno perilo, piæamo 
ali spalno srajco in zamenjamo posteljnino. Brisaœa 
naj bo samo za osebno uporabo.

	 Jedilni pribor in skodelice naj ima bolnik svoje. Ne 
pijemo iz njegove skodelice in ne poizkuøamo hrane z 
njegovim jedilnim priborom. Za pomivanje zadoøœata 
topla voda in detergent oziroma pomivanje v pomival-
nem stroju.

	 Pri negovanju svojca, kjer je potreben tesen stik z 
bolnikom (razdalja krajøa od 1 metra), si negovalec 
nadene kirurøko masko (dobi  jo v lekarnah).

	 Po opravljenih negovalnih postopkih pri bolniku (umi-
vanje, pitje, hranjenje, rahljanje blazin, preoblaœenje 
perila…), naj negovalec poskrbi za svojo higieno 
(roke!), da ne pride do prenosa bolezenskih klic.

Prostor
	 Prostor, v katerem bolnik poœiva, naj bo miren in 

zraœen. Bolniki velikokrat sami ne vedo, da je pros-
tor potreben prezraœenja, zato naj tisti, ki neguje, 
sam poskrbi za to, da bo prostor prezraœen. Prostor 
prezraœimo veœkrat na dan. Bolnika dobro pokrijemo 
in za nekaj minut odpremo okno, v toplejøem vremenu 
lahko tudi za dalj œasa.

	 Bolniku veœkrat dnevno uredimo posteljo, mu 
zrahljamo blazine (kadar kaølja in teæko diha, je 
potrebno dodati øe eno ali veœ blazin), pomagamo mu 
do straniøœa in podobno. Œe mu je slabo, pripravimo 
posodo za bruhanje.

	 Postelja naj bo dostopna negovalcu, œe je le mogoœe 
z veœ strani, da bo laæje poskrbel za bolnika.

	 Odstranimo nepotrebne stvari z noœne omarice, 
kar nam olajøa œiøœenje povrøin. Na povrøinah se pov-
zroœitelji bolezni lahko zadræujejo in preæivijo veœ ur 
(virus gripe npr. 8-12 ur).

	 Bolnik naj kaølja v robec za enkratno uporabo (ko-
ristno lahko uporabite tudi WC papir), ki ga odvræe v 
smeti. Najbolje je, da ima mali koø ali vreœko za papir-
nate robœke pri postelji. Odpadke redno odstranjujemo. 
Upoøtevamo varnostno razdaljo med bolnikom in 
negovalcem, kadar je to le moæno.

Prehrana in vnos tekočin

Prehrana naj bo lahka, pomembnejøi je vnos tekoœine, 
kot so œaj, sok, juha, voda, bela kava… Kadar je bolnik 
zelo prizadet zaradi bolezni, mu sami veœkrat ponudimo 
pijaœo. To velikokrat zahteva precej truda, saj je bolnik 
utrujen in bi najraje imel mir. Pomembno je, da vztrajamo 
naj popije tekoœino po poæirkih.

Počitek

V primeru prehladnih obolenj in gripe, je bolniku poleg 
zdravil, ki niæajo temperaturo in zmanjøujejo boleœine,  
vnosa zadostne koliœine tekoœine, potreben tudi poœitek. 
Gledanje televizije in prenosni raœunalnik v postelji ni 
poœitek. Oboleli z gripo bodo morali ostati doma vsaj 
7 dni, otroci in bolniki s kroniœno boleznijo verjetno 
veœ. Vendar bo o dolæini okrevanja odloœal zdravnik, na 
osnovi poteka bolezni pri vsakem posamezniku posebej.

Zdravljenje

Zdravljenje bolezni naj se izvaja po navodilih zdravni-
ka, pozorni pa moramo biti tudi kadar æe jemljemo 
zdravila zaradi neke poprejønje bolezni.
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