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1. VLOGA IN POMEN NEAKUTNE BOLNIŠNIČNE OBRAVNAVE 

 
Neakutna bolnišnična obravnava predstavlja obliko bolnišničnega zdravljenja po končani akutni 
bolnišnični obravnavi, ko iz zdravstvenih ali socialnih razlogov ni možen odpust zavarovane osebe v 
domače okolje ali ni več možna nega v domačem okolju. Neakutna bolnišnična obravnava obsega 
podaljšano bolnišnično zdravljenje, zdravstveno nego in paliativno oskrbo. 
 
 
2. PROGRAM NEAKUTNE BOLNIŠNIČNE OBRAVNAVE 

 
Do namestitve na oddelek neakutne bolnišnične obravnave so upravičeni pacienti, ki: 

• so popolnoma ali delno odvisni od pomoči drugih pri izvajanju osnovnih življenjskih aktivnosti 
in živijo sami ter niso sposobni funkcioniranja v domačem okolju, 

• so v terminalni fazi kronične bolezni, 

• nimajo ožjih svojcev in jih zaradi zdravstvenega stanja ni možno odpustiti v domače okolje, 

• jih zaradi različnih zahtevnih zdravstvenih stanj ni možno odpustiti niti v domače okolje, niti v 
socialnovarstveni zavod. 

 
Kadar upravičenec potrebuje nadaljnjo zdravstveno socialno obravnavo in jo odkloni, ga bolnišnica 
lahko odpusti, če to dovoljuje njegovo zdravstveno stanje. 
 
 
2.1 Indikacije za vključitev v neakutno zdravljenje: 

 

• Kronificirana psihotična stanja, ki so slabo odzivna na medikamentozno terapijo, ob slabem 
uvidu pacienta v bolezensko dogajanje. 

• Komorbidni pacienti, pri katerih je poleg osnovne bolezni hkratno prisotno uživanje 
psihoaktivnih substanc. 

• Pacienti s sindromom demence, ki v svojem okolju kljub pomoči svojcev, niso sposobni 
zagotoviti osnovnih življenjskih opravil in čakajo na sprejem v dom oz. ureditve pomoči na 
domu. 

• Pacienti s kronificirano psihično motnjo ob hkratni neurejeni socialni problematiki. 
 

 
2.2 Sprejem v obravnavo 

 
V neakutno bolnišnično obravnavo se lahko sprejmejo bolniki, pri katerih je končana diagnostika 
bolezenskega stanja zaradi katerega so bili sprejeti v akutno bolnišnično obravnavo, uvedena 
ustrezna terapija in določena rehabilitacija. Pred namestitvijo v neakutno bolnišnično obravnavo 
bolniku izdamo ustrezno odpustnico iz akutne bolnišnične obravnave. 
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3. PROSTORSKI IN KADROVSKI POGOJI 

 
V okviru splošnega psihiatričnega oddelka L3 smo določili odprto enoto in je namenjena za neakutno 
bolnišnično zdravljenje. Oddelek razpolaga z 11 posteljami. Za zdravljenje bolnikov z napredovalo 
fazo demence pa ima rezervirane štiri postelje na L2 oddelku. 
Pacienti so vključeni v vse oddelčne aktivnosti, ki so določene po dnevnem programu.  
Delo oddelčnega zdravnika opravljata dva zdravnika. Tim sestavljajo dipl. med. sestre/ zdravstveniki 
ter delovni terapevt.  
 
 
4. DOKUMENTACIJA 
 
Ob prenehanju akutne obravnave v Psihiatrični bolnišnici Idrija, je potrebno izdati ustrezno 
odpustnico. 
Dan po odpustu se pacienta vključi v neakutno obravnavo z ustreznim kliničnim načrtom negovalne 
obravnave, načrtom socialne obravnave ter z vso ostalo potrebno dokumentacijo. Pacient je vključen 
v delovno terapijo v okviru oddelka in se izdela ocena AMPS (ocena motoričnih in procesnih 
spretnosti (Assessment of motor and process shills)), v kolikor je to potrebno. Ob zaključku neakutne 
obravnave se izda odpustnica zdravljenja in negovalna odpustnica. 
 
 
 
5.  
 

• Spol     M    Ž 

 

• Dg.:     glavna dg.:      

     ostale dg: 

 

• Odpustnica: Iz akutne in neakutne obravnave 

• Nov načrt zdravstvene nega za neakutno bolnišnično obravnavo 

• Vloga za sprejem v dom 

• Urejanje pomoči na dom 

• Skrbništvo 
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NEAKUTNA BOLNIŠNIČNA OBRAVNAVA 
 
 
Kontaktni podatki pacienta ali svojcev 
Naslov:_____________________________________________________________________ 
Tel:_________________________________ 
 
 
Datum sprejema v NBO: _______________ 
 
Merilo za sprejem v NBO je zaključena akutna psihiatrična obravnava pacienta, ki: 

□ je popolnoma ali delno odvisen od pomoči drugih pri izvajanju osnovnih življenjskih 
aktivnosti in živi sam ter ni sposoben funkcioniranja v domačem okolju; 
□ je v terminalni fazi kronične bolezni; 
□ ga zaradi različnih zahtevnih zdravstvenih stanj ni možno odpustiti niti v domače okolje, niti 
v  socialnovarstveni zavod. 

 
Medicinska diagnoza:________________________________________________________ 
Negovalne diagnoze:__________________________________________________________ 
Stopnja zahtevnosti zdravstvene nege pacienta:___________________________________ 
 
 
OCENA POTREB PO ZDRAVSTVENI NEGI:                                                                DMS                               
 
Osnovne meritve ob sprejemu v NBO:  
 
TT: ____ kg,   TV: ___ cm,   Temp.: ___ ºC,    RR:___ /___ ,    P:___  min,  SPO2:_____ %. 
 
Dihanje: □ normalno    □ neučinkovito ob mirovanju           

□ neučinkovito ob naporu     □ izkašljevanje 
 
Prehranjevanje in pitje:   
Dieta:            □ da   □ ne       □ vrsta: ___________________________ 
Konsistenca hrane:            □ navadna           □ pasirana □ kašasta    □ tekoča  
Apetit:                             □ primeren             □ slab   □ pre=ran  
 
Osebna higiena in preoblačenje:  
□ samostojen       □ odvisen      □ potrebuje pomoč      
□ potrebuje spodbudo       □ potrebuje nadzor  
 
Pri kopanju je:  
□ samostojen        □ odvisen         □ potrebuje pomoč                   
□ potrebuje spodbudo       □ potrebuje nadzor  
 
Izločanje in odvajanje:  
Pri izločanju je:            □ samostojen           □ odvisen                  □ potrebuje pomoč  
Kontinenca za urin:     □ da                        □ ne                           □ delna  
Izvajanje toaletnega treninga:                      □ da                           □ ne  
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Uporaba pripomočkov: - podnevi □ da           □ ne   □ katere ______________  
                                       - ponoči   □ da         □ ne         □ katere ______________ 
Težave pri izločanju:          □ da   □ ne            □ kakšne _____________ 
Urinski kateter:        □ da            □ ne          □ vrsta__________________       □ št. ___ 
□ datum vstavitve:_________ □ datum menjave _______ □ pogostost menjave_____ 
 
Kontinenca za blato: □ da            □ ne                 □ delna           □ zadnja defekacija: _____ 
Težave pri odvajanju: □ da           □ ne               □ kakšne __________________________ 
Uporaba odvajala: □ da           □ ne               □ katera ___________________________ 
 
Stoma:  □ da □ ne            □ datum operacije :________    □ vrsta: _____________            
            □ vrsta pripomočka/proizvajalec:_____________________________________                                     
                   □ pogostost menjave ________ □ datum zadnje menjave:______________   
Stanje kože:_________________________________________________________________ 
Samostojnost pri negi stome:         □ popolna       □ delna        
Svojci poučeni o negi stome:          □ da                □ ne 
 
Spanje:  □ normalno    □ težko zaspi  □ zbujanje tekom noči      
□ zbujanje zgodaj zjutraj     □ nočni nemir        □ drugo ____________________  
 
Uporaba uspavala: □ da               □ ne  
 
Gibanje:  □ pomičen  □ delno pomičen □ nepomičen  
Potrebuje pomoč: □ pri vstajanju  □ pri hoji    □ pri gibanju v postelji  
Uporaba pripomočkov: □ ne          
   □ da: palica,  bergle,  hodulja,  ortopedski čevlji,  
                                                         proteza, invalidski voziček, drugo _______________ 
 
Komunikacija: □ jasen in razločen govor □ počasen govor  □ nepovezan govor 
                            □ odgovarja z zamikom □ težko vzpostavi stik s posameznikom 
                            □ težko se vključi v skupino □ pre=rano se navezuje na posameznika 
                          □ pogovorljiv    □ drugo _________________________ 
 
Funkcionalnost čutil (vid, sluh, vonj): □ normalno   □ posebnos=: _________________  
Koža in sluznice:                  □ normalna □ posebnos= _________________  
 
Znaki poškodb: □ da   □ ne               □ kakšni:____________________  
 
Bolečina:   □ da     □ ne               □ lokacija ___________________  
 
Edemi:  □ da        □ ne               □ lokacija____________________  
                                                                                        □ čas pojavljanja ______________  
 
Razjeda zaradi pritiska:  □ grozeča  □ da              □ ne              
□ lokacija ____________ □ nega________________ □ ocena______________________ 
 
Rana:  □ da                   □ ne              □ lokacija _______________________________  
□ ocena rane ________________             □ nega _________________________________  
Bruhanje in navzea:  □ da   □ ne  
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Krvavitev:                           □ da  □ ne             □ lokacija _____________________  
 
Alergije:    □ da  □ ne             □ vrsta ________________________ 
 
 
NAMESTITEV V BOLNIŠKO SOBO         ZT                                                                                                           
 
□  Seznanitev s sopacien= 
□  Seznanitev s hišnim redom 
□  Seznanitev s programom dnevnih ak=vnos= za paciente, ki so vključeni v NBO 
□  Higienska ureditev pacienta 
□  Popis prinešene obleke in druge prtljage 
 
Spremljanje in beleženje na modri list ZN ter pomoč pri izvajanju življenjskih aktivnosti: 
□  dihanje in cirkulacija 
□  osebna higiena in oblačenje 
□  prehranjevanje in hidracija 
□  izločanje in odvajanje 
□  gibanje 
□  varnost 
□  spremljanje psihofizičnega stanja pacienta 
□  drugo_______________________________________ 
 
Shranjevanje vrednostnih stvari: 
□ obdrži sam               □ oddano svojcem               □ administracija               □ bolnišnični sef  
 
Načrtovanje ZN in izvajanje aktivnosti in intervencij glede na Načrt zdravstvene nege                                 
□ da                               □ ne 
 
Timsko spremljanje zdravstvenega stanja           ZDR, DMS, ZT, DT, SD                                    
         
Ocena somatskega stanja 
                                
Biokemične preiskave:   izvedene □ da      □ ne       kdaj_____________   

                         planirane        □ da           □ ne     kdaj_____________ 
 

EKG     izveden    □ da      □ ne        kdaj_____________  
              planiran □ da       □ ne             kdaj_____________ 
 

RTG    izveden   □ da     □ ne            kdaj_____________   
          planiran   □ da      □ ne             kdaj_____________ 

 
Internist             izveden   □ da       □ ne            kdaj_____________   

              planiran  □ da           □ ne             kdaj_____________ 
 

Mikrobiološke preiskave  izvedene  □ da           □ ne             kdaj_____________   
                                          planirane        □ da           □ ne             kdaj_____________ 

Drugo  _____________________________________________________________________ 



PSIHIATRIČNA BOLNIŠNICA IDRIJA 
Zdravniška služba 

Standardni operativni postopek 
 
NEAKUTNA BOLNIŠNIČNA OBRAVMNAVA 

 

Štev. dokumenta: 
  SOP BO14 01  

Izdaja:  
2 

 

Velja od: 
01.10.2015 

Stran od strani: 
6/10 

 

 

 
 
Ocena psihičnega (psihiatričnega) stanja   
 
Slikovne metode (CT, MRI) izvedene  □ da  □ ne kdaj___________________ 
                                                        planirane        □ da □ ne  kdaj___________________ 
 
Elektrofiziol. metode (EEG, EP) izvedene         □ da  □ ne   kdaj___________________ 
                                                    planirane        □ da □ ne  kdaj___________________ 
 
Nevrolog       izvedene         □ da  □ ne  kdaj___________________ 
                                          planirane        □ da  □ ne kdaj___________________ 
 
Psiholog             izvedene         □ da  □ ne kdaj___________________ 
                   planirane        □ da  □ ne kdaj___________________ 
Drugo  _____________________________________________________________________ 
 
 
AKUTNO POSLABŠANJE PACIENTA V NBO 
 
Poslabšanje zdravstvenega stanja zaradi    □ telesne bolezni    □ psihičnega stanja     

□ posledic poškodbe 
Pacient premeščen □da   □ ne  □ kam __________________________________ 
Obveščanje svojcev □da  □ ne 
 
 
ZAKLJUČEK ZDRAVLJENJA 
 
Vzrok za zaključek zdravljenja:    
□ odpust    □ kam            ______________________________________________ 
□ premes=tev  □ kam            ______________________________________________ 
□ smrt 
 
Odpustna dokumentacija ZN: □da □ ne □ kam ____________________________ 
 
Telefonski kontakt ob odpustu: □da  □ ne                   
□ svojci □ patronažna služba □ ins=tucionalno varstvo □ drugo _______________  
 
Kontrolni pregled: □ da □ ne □ kraj in datum pregleda  _________________________ 
 
Vročitev: □ osebnih dokumentov  □ deponirane vrednostne stvari, denar   
  □ odpustnica    □ recep=  □ zdravila za 3 dni □ izvidi   
 
Stopnja zahtevnosti zdravstvene nege pacienta  ob odpustu_________________________ 
 
Negovalne diagnoze ob odpustu: _______________________________________________ 
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DELOVNO TERAPEVTSKO OCENJEVANJE        DT 
      

VRSTA  OCENJEVANJA DA NE 

AMPS    

COPM   

OSA   

BARTHEL INDEKS   

RAZŠIRJENI BARTEL INDEX   

DRUGO   

 
 
 
DELOVNO TERAPEVTSKA OBRAVNAVA        DT 
 

INDIVIDUALNA 
OBRAVNAVA 

VRSTA AKTIVNOSTI SKUPINSKA 
OBRAVNAVA 

 aktivnosti za funkcionalno gibljivost in mobilnost  

 učenje in trening dnevnih aktivnosti  

 aktivnosti  za ohranjanje in izboljšanje kognitivnih 
sposobnosti 

 

 gospodinjske aktivnosti  

 aktivnosti v bivalnem okolju  

 drobne terapevtske aktivnosti  

 terapevtska skupnost  

 družabne aktivnosti  

 bralne aktivnosti  

 produktivne aktivnosti  

 kreativne aktivnosti  

 glasbene aktivnosti  

 drugo  
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OCENA SOCIALNIH POTREB                 SD 
 
Upokojenec     □  da           □ ne                                    
 
Socialno ogrožen                □  da           □ ne 
 
Izdelava socialne anamneze    □  da         □ ne 
 
Razgovor  s svojci             □  da   □ ne  □  datum______________ 
 
Prošnja za institucionalno varstvo oddana  □  da          □ ne □  datum______________ 
 
Prošnja oddana  v:  □  DU ___________________________________________________ 
               □  SVZ  __________________________________________________ 
                     □  Stanovanjska skupina  _____________________________________ 
 
Priporočilo za prednostni sprejem: □  da  □ ne      □  datum_______________ 
 
Mnenje psihiatra:                     □  da            □ ne            □  datum_______________ 
 
Postavitev skrbnika za poseben primer: □ da   □ ne            □  datum_______________ 
 
Obvestilo o času predvidenega odpusta poslano: □ da            □ ne           
                                              □  ustreznim strokovnim službam  
                                                                  □  svojcem 
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Priloga 1 

PROGRAM DNEVNIH  AKTIVNOSTI ZA PACIENTE, KI SO VKLJUČENI V NEAKUTNO BOLNIŠNIČNO 
OBRAVNAVO 

 

� 6.30 – 7.00   vstajanje 
� 7.00 – 7.30          skrb za osebno higieno in urejenost 

                              skrb za urejanje ožje bivalne okolice 
kontrola vitalnih funkcij, sodelovanje pri izvajanju drugih meritev 

� 7.30 – 8.00          izraba prostega časa 
� 8.00 – 8.30          zajtrk 

                              prejem jutranje terapije 
� 8.30 – 8.45          jutranja rekreacija 
� 8.45 – 9.30   ključevanje v aktivnosti delovne terapije, sprehod 
� 9.30 – 10.30        vizita 

                              sodelovanje na terapevtski skupnosti (sreda) 
� 10.30 – 10.45     dopoldanska malica 
� 10.45 – 12.45     vključevanje v aktivnosti delovne terapije 
� 12.45 – 13.00     priprava na kosilo 

                              kontrola vitalnih funkcij 
� 13.00 – 13:30     kosilo 

                              prejem opoldanske terapije 
� 13.30 – 15.00     vključevanje v aktivnosti delovne terapije 

                              počitek 
� 15.00 – 16.00     vodene terapevtske telesne in duševne aktivnosti:   

• tematska skupina s socialno delavko (ponedeljek) 

• aktivnosti delovne terapije (torek) 

• zdravstvenovzgojna skupina z medicinsko sestro (četrtek)  

• individualna obravnava pacienta 

• razvedrilo, rekreacija (sprehodi, ki so lahko individualni ali v skupini; 
druženje in družabne igre) 

� 16.00 – 16.15     popoldanska malica 
� 16.15 – 18.30     individualna obravnava pacienta 

razvedrilo, rekreacija (sprehodi, ki so lahko individualni ali v skupini; druženje 
in družabne igre) 

                        priprava na večerjo 
� 18.30 – 19.00      večerja 
� 19.00 – 21.00       skrb za večerno higieno 

                              spremljanje večernega informativnega in zabavnega     programa 
� 21.00 – 21.30      prejem večerne terapije 
� 21.30 – 22.00      priprava na nočni počitek 
� 22.00 – 6.30        nočni počitek 
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