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Ocena stanja in ocena potreb 

Novosti, izboljšave in integracija



Starost 1 Druge aktivnosti 2 Anamneza 3 Telesna teža 4 Telesna višina 5 ITM 6 Obseg glave
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prsnega koša
8 Velike mečave 9 Somatski status 10 Vid 11 Barvni čut 12 Sluh 13 DRPT

14 Nevrološki 

status

15 Razvojne 

nepravilnosti
16 Urin 17 Hemogram 18 Blato 19 Krvni tlak 20 ATP

21 Srčna 

frekvenca
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ščitnice
23 TOVK 24 Cepljenje 26 SPP 3

27 Logopedski 

pregled, ocena 

govora

28 ISZ

1 srečanje v 

zgodnji  nosečnosti

1. Nosečnost I:

→Potek nosečnosti  

→zdravo živl jenje v nosečnosti  

→pravice na  delovnem mestu 

→prikaz telesne vadbe v nosečnosti

6 s rečanj v pozni  

nosečnosti  (28. - 

35. teden 

nosečnosti )

2. Nosečnost II:

→ Potek nosečnosti   

→ zdravo živl jenje v nosečnosti  

→ socia lne pravice

3. Porod I:

→ Priprava na  porod (telesna, ps ihična) in potek poroda, 

porodna pomoč - I .porodna doba

4. Porod II:

→ Potek poroda, porodna pomoč - I I ., I I I ., IV. porodna doba

5. Poporodno obdobje in dojenje:

→ Poporodno obdobje: mama

→ odnos i  v družini  ob rojs tvu novega člana

→ dojenje in laktaci ja ; raba pri lagojenega mleka

6. Dojenček:

→ Zgodnji  otrokov razvoj, otrokove potrebe in odzivanje nanje

7. Partnerstvo:

→ Partnerski  odnos i

Pa
tro

na
žni

 ob
isk

 no
seč

nic
e

→ potek normalne nosečnosti  in poroda

→ spremembe na telesu v nosečnosti

→ nevšečnosti  v nosečnosti  in la jšanju teh težav

→ spremembe v čustvovanju

→ pravi lna  prehrana

→ zdrav način živl jenja  v nosečnosti

→ pravi lna  obleka  in obutev

→ usmerjanje v šolo za  doboče s tarše

→ pomen rednih ginekoloških pregledov

→ napoti tev v zobozdravstveno ambulanto

→ motivi ranje za  dojenje

→ seznanitev z nevarnimi  znaki , zaradi  kateri  je nujen obisk pri  

ginekologu

→ priprava na  porod

→ svetovanje v zvezi  z vrni tvi jo otročnice in novorjenčka iz 

porodnišnice

→ pravna in socia lna  varnost

→ krepitev in ohranitev zdravja  in preprečevanje bolezni  v družini

Po rojstvu, v 24 

urah

1 mg vi t.K i .m., 1% gtt.aceti l tanin 

a lbuminat, antibiotik za  otroke 

okuženih s  toksoplazmozo

Anamneza 

perinata lna, 

gestaci jska  s tarost, 

osebna, družinaska, 

socia lna

Telesna teža Telesna viš ina Obseg glave
Obseg 

prsnega koša
Vel ike mečave Splošno s tanje

Orientaci jski  

nevrološki  

pregled

Pri rojene 

nepravi lnosti , 

porodne 

poškodbe, znaki  

bolezni

Ocena kontrindikaci j za  

cepl jenje. Hepatitis B (za otroke 

nosilk HbsAg)

Pogovor s  s tarš i

Dnevni nadzor

Preseja lni  testi : odkrivanje 

feni lketonuri je in kong. hipoti roze, 

pregled s luha TEOAE, opazovanje 

(zlatenica)

Somatski  s tatus
Ocena kontrindikaci j za  

cepl jenje. TBC za rizične
Pogovor s  s tarš i

Pred odpustom
Uspešnost dojenja , navezovanje s tika  

s  patronažo in i zbranim pediatrom
Somatski  s tatus

Preseja lni  

pregled s luha 

(TEOAE)

Orientaci jski  

nevrološki  

pregled

Pogovor s  s tarš i

 1. patronažni 

obisk 

novorojenčka 

(24 ur po 

odpustu)

Ocena zdravstvenega s tanja  

novorojenčka
Telesna teža

→ tehnika  dojenja  in prikaz pravi lnega pris tavl janja  k prs im

→ pomen dojenja , spodbujanje dojenja

→ spreml janje dojenja

→ težave pri  dojenju in ukrepi  ob tem

→ nega dojk ob morebitni  prekini tvi  dojenja

→ novorojenčkovo ležišče, previ ja lna  miza, otroški  voziček ter 

mikrokl ima

→ čustvena in ps ihična podpora  s  s trani  družine in drugih oseb

→ zdrav način živl jenja  v družini

→ nega novorojenčka

→ nega popka (prikaz)

→ izbira  osebnega pediatra  za  novorojenčka

 2. patronažni 

obisk 

novorojenčka (v 

1. tednu)

Ocena zdravstvenega s tanja  

novorojenčka
Telesna teža

→ tehnike uspešnega  dojenja  in pomoč pri  tem

→ težave pri  dojenju in ukrepi  ob tem

→ cel jenje popka

→ spreml janje in svetovanje o negi  novorojenčka

→ spreml janje in svetovanje o ravnanju z novorojenčkov 

("Handl ing")

→ sprejetost novorojenčka v družini  (topl ina, varnost, l jubezen)

→ ravnanje ob neutolažl jivem joku

→ čustvena in ps ihična podpora  s  s trani  družine in drugih oseb

→ zdrav način živl jenja  v družini

→ prvi  sprehodi  z novorojenčkom in zašči ta  pred soncem

3. patronažni 

obisk 

novorojenčka (v 

2. tednu)

Ocena zdravstvenega s tanja  

novorojenčka
Telesna teža

→ težave pri  dojenju (masti ti s )

→ varno okol je (voziček, avtomobi lski  sedež, igrače,…)

→ svetovanje glede sprehodov

→ svetovanje glede morebitnih odstopanj pri  cel jenju popka

→ čustvena in ps ihična podpora  s  s trani  družine in drugih oseb

→ zdrav način živl jenja  v družini

4. patronažni 

obisk 

novorojenčka (v 

3. tednu)

Ocena zdravstvenega s tanja  

novorojenčka
Telesna teža

→ težave pri  dojenju (masti ti s )

→ svetovanje in prikaz kopanja  (ko je popek zacel jen)

→ nega nohtov

→ varno okol je (voziček, avtomobi lski  sedež, igrače, nevarna 

oprema,...)

→  spanje in dnevni  poči tek novorojenčka

→ svetovanje glede sprehodov

→ čustvena in ps ihična in praktična podpora  s  s trani  družine in 

drugih oseb

→ zdrav način živl jenja  v družini

→ izbira  pediatra

→ preventivni  pregledi  v prvem letu s tarosti  in program cepl jenja

1-2 tedna po 

porodu
ocena zdravstvenega s tanje otročnice

→ pomen čustvene in ps ihične podpore s  s trani  družine

→ pomen izražanja  čustev med družinskimi  člani

→ varno okol je

→ izločanje otročnice

→ zdrava prehrana in vnos  tekočin

→ trening za  krepitev miš ic medeničnega dna

→ spanje in poči tek

→ ravnanje z novorojenčkov ("handl ing")

→ nega novorojenčka

→ pomen dojenja  in materinega mleka

→ tehnike dojenja  in pris tavl janje otroka

→ priprava adapti ranega mleka

→ obisk pri  ginekologu

→ pogovor o ps ihofizičnem počutju otročnice in krepitev njene 

samozavesti

4. - 6. teden po 

porodu

ocena zdravstvenega s tanja  otročnice, 

presejanje na  poporodno depres i jo 

(EPDS vpraša lnik)

→ pomen čustvene in ps ihične podpore s  s trani  družine

→ pomen izražanja  čustev med družinskimi  člani

→ varno okol je

→ zdrava prehrana in vnos  tekočin

→ trening za  krepitev miš ic medeničnega dna

→ spanje in poči tek

→ pomen dojenja  in spodbujanje k nadal jevanju

→ shranjevanje materinega mleka

→ priprava adapti ranega mleka

→ spolno živl jenje in kontracepci ja

→ obisk pri  ginekologu

→ telesna dejavnost po porodu

→ pogovor o ps ihofizičnem počutju otročnice in krepitev njene 

samozavesti

2. mesec

→ Otrokov telesni  in duševni  razvoj: odnos  z otrokov, 

prepoznavanje čustvenih potreb in odzivanje nanje, 

preprečevanje s tresa  pri  otroku

→ "rokovanje"

→ uspavanje

→ varnost doma in v prometu

→ cepl jenja

→  bolezni  (preprečevanje, prepoznavanje, ka j s tori ti  doma, kdaj k 

zdravniku)

5. mesec

→ Prehod na mešano prehrano, priprava  hrane

→ spodbujanje motoričnega, govornega, intelektualnega razvoja  

(komunikaci ja  z otrokom, pripovedovanje, branje) 

→ opozori lo pred ekrani

→ varnost

→ spanje

9.-11. mesec

→ zdravo prehranjevanje družine 

→ otrok v varstvu (kako ola jšamo loči tev od s taršev pri  

vkl jučevanju otrok v kolektivno varstvo)

→ najpogostejše bolezni , ki  jih s tarš i  lahko pričakujejo z 

vkl juči tvi jo v kolektivno varstvo, kako ukrepati

→ varnost, preprečevanje poškodb in okužb

→ opozori lo pred ekrani

→ odvajanje od plenic

1 mes

Obiski  patronažne s lužbe (6 obiskov 

do dopolnjenega prvega leta  otrokove 

starosti , še dva  dodatna za  dojenčke 

inva l idnih mater). Napotnica  na  UZ 

kolkov

Osebna otrokova 

anamneza in socia lni  

razvoj, družinska, 

socia lna

Telesna teža Viš ina Obseg glave
Obseg 

prsnega koša
Vel ike mečave Somatski  s tatus Vid Sluh

Denverski  

razvojni  

preseja lni  test

Nevrološki  

status

Porodne okvare, 

razvojne 

nepravi lnosti

Pogovor s  s tarš i : individualno svetovanje o prehrani , 

preprečevanju avi taminoz, kariesa, negi , povi janju, spanju, 

ps ihičnem razvoju.

2 mes 

namenski 

pregled

Kontrola  dojenja Telesna teža Viš ina Pogovor s  s tarš i , vzpodbujanje dojenja

3 mes UZ kolkov

Osebna otrokova 

anamneza in socia lni  

razvoj

Telesna teža Viš ina Obseg glave
Obseg 

prsnega koša
Vel ike mečave Somatski  s tatus Vid Sluh

Denverski  

razvojni  

preseja lni  test

Nevrološki  

status

Porodne okvare, 

razvojne 

nepravi lnosti

Ocena kontrindikaci j za  

cepl jenje. Davica, tetanus, 

oslovski kašelj, hemofilus influense 

B, otroška paraliza (1 odmerek)

Pogovor s  s tarš i : individualno svetovanje o prehrani , 

preprečevanju avi taminoz, kariesa, negi , povi janju, spanju, 

ps ihičnem in motoričnem razvoju.

4-5 mes 

namenski 

pregled

Spreml janje rasti  in razvoja  otroka

Ocena kontrindikaci j za  

cepl jenje. Davica, tetanus, 

oslovski kašelj, hemofilus influense 

B, otroška paraliza  (2 odmerek)

5. patronažni 

obisk dojenčka 

(4.-5. mesec)

pregled dojenčka (glava, mečava, 

beločnice, ustna votl ina, koža, prsni  

koš , spolovi lo, roke, noge, prsti , nohti , 

i zločki , dihanje), spreml janje 

pridobivanje na  telesni  teži , 

spreml janje giba lnega in 

ps ihofizičnga razvoja

telesna teža Dolžina

→ telesni  razvoj (spodbujanje pravi lne motorične aktivnosti ), 

razvoj čuti l , razvoj govora

→ uporaba varnih in s tarosti  primernih igrač

→ uvajanje mešane prehrane

→ dojenčkove potrebe po dnevnem in nočnem spanju ter poči tku

→ rast zob in ustna higiena, težave pri  i zraščanju zob

→ primerna obleka  in obutev, zašči ta  pred soncem

→ varnost (promet, padci , utopitve, zaduš i tve, insekti ,...)

→ obiski  v posvetovalnici  (pomen rednih posvetovanj, cepl jenja)

→ družinska  dinamika  in sorojenci

→ sprejetost dojenčka v družini  (topl ina, varnost, l jubezen)

→ pomen branja  dojenčku in otroku

6 mes
Osebna otrokova 

anamneza in socia lni  

razvoj

Telesna teža Viš ina Obseg glave
Obseg 

prsnega koša
Vel ike mečave Somatski  s tatus

Denverski  

razvojni  

preseja lni  test

Nevrološki  

status

Razvojne 

nepravi lnosti  

seči l

Urin 

(speci fična  

teža, 

bel jakovine, 

sediment, 

urinokultura)

Hemogram 

(eri troci ti , 

hemoglobin, 

hematokri t)

Ocena kontrindikaci j za  

cepl jenje. Davica, tetanus, 

oslovski kašelj, hemofilus influense 

B, otroška paraliza  (3 odmerek)

Pogovor s  s tarš i : individualno svetovanje o prehrani , 

preprečevanju avi taminoz, kariesa, negi , povi janju, spanju, 

ps ihičnem in motoričnem razvoju.

9 mes
Osebna otrokova 

anamneza in socia lni  

razvoj

Telesna teža Viš ina Obseg glave
Obseg 

prsnega koša
Vel ike mečave Somatski  s tatus

Denverski  

razvojni  

preseja lni  test

Nevrološki  

status

Ocena kontrindikaci j za  

cepl jenje. Morebitno cepl jenje 

po republ iškem imunizaci jskem 

programu

Pogovor s  s tarš i : individualno svetovanje o prehrani , 

preprečevanju avi taminoz, kariesa, negi , povi janju, spanju, 

ps ihičnem in motoričnem razvoju.

6. patronažni 

obisk dojenčka 

(10.11. mesec)

pregled dojenčka (glava, mečava, 

beločnice, ustna votl ina, koža, prsni  

koš , spolovi lo, roke, noge, prsti , nohti , 

i zločki , dihanje), spreml janje 

pridobivanja  na  telesni  teži , 

spreml janje giba lnega in 

ps ihofizičnga razvoja

Telesna teža Dolžina

→ telesni  razvoj, razvoj čuti l , razvoj govora, giba lni  razvoj

→ starosti  in razvoju primerne igrače

→ spanje in poči tek

→ rast zob in ustna higiena, težave pri  i zraščanju zob

→ pogovor in svetovanje o kontrol i  i zločanja  urina  in blata  

(kahl ica)

→ primerna obleka  in obutev ter prva  uporaba čevl jev

→ varnost in prva  pomoč (promet, padci , opekl ine, utopitve,...)

→ obiski  v posvetovalnici  (pomen rednega obiskovanja , 

cepl jenje)

→ varstvo otroka po končanem dopustu za  nego otroka

→ družinska  dinamika  in sorojenci

→ težave pri  vkl jučevanju v drugo socia lno okol je

12 mes
Osebna otrokova 

anamneza in socia lni  

razvoj

Telesna teža Viš ina Obseg glave
Obseg 

prsnega koša
Vel ike mečave Somatski  s tatus

Denverski  

razvojni  

preseja lni  test

Nevrološki  

status

Morebitne 

razvojne 

nepravi lnosti

Ocena kontrindikaci j za  

cepl jenje. Rdečke, mumps, ošpice 

(1 odmerek)

Individualno svetovanje o prehrani , preprečevanju avi taminoz, 

negi , povi janju, spanju, ps ihičnem in motoričnem razvoju.

Namenski 

pregled pred 

vstopom v vrtec

Osebna otrokova 

anamneza in socia lni  

razvoj

Telesna teža Viš ina Obseg glave
Obseg 

prsnega koša
Somatski  s tatus

Urin 

(bel jakovina, 

sediment)

Hemogram 

(eri troci ti , 

hemoglobin)

Blato na  

parazi te in 

črevesne 

bakteri je

Ocena kontrindikaci j za  

cepl jenje. Morebitno cepl jenje

Razgovor s  s tarš i  o premagovanju loči tvenega s trahu pred 

vstopom v vrtec

18 mes
Osebna otrokova 

anamneza in socia lni  

razvoj

Telesna teža Viš ina Obseg glave
Obseg 

prsnega koša
Somatski  s tatus

Denverski  

razvojni  

preseja lni  test

Nevrološki  

status

Ocena kontrindikaci j za  

cepl jenje. Davica, tetanus, 

oslovski kašelj, hemofilus influense 

B, otroška paraliza  (4 odmerek)

Razgovor s  s tarš i  o ps ihičnem in motoričnem razvoju, prehrana, 

preprečevanje avi taminoz in kariesa, nega spanje

Patronažni 

obisk v 2. letu 

starosti

fi zični  pregled otroka (viš ina, teža, 

prsni  koš , s topala , zobki , hoja , govor, 

motorika , igranje, poznavanje l judi  in 

s tvari )

Telesna teža Viš ina

cepl jenje, jas l i , pravi lna  nega in prehrana otroka, pravi lna  vzgoja  

otroka, pohvale, gra je, redna uporaba nočne posode, i zgovorjava  

posameznih besed, kratkih s tavkov, socia l i zaci ja  otroka

v 3 letu
Osebna otrokova 

anamneza in socia lni  

razvoj

Telesna teža Viš ina Obseg glave
Obseg 

prsnega koša
Somatski  s tatus

Vid (tabl ice s  

s l ikami  

predmetov in 

živa l i )

Denverski  

razvojni  

preseja lni  test

Nevrološki  

status

Urin 

(speci fična  

teža, 

bel jakovine, 

sediment)

Hemogram 

(eri troci ti , 

hemoglobin, 

hematokri t)

Blato na  

parazi te

Meri tev krvnega 

tlaka

Adamsov test 

preklona

Sis tematični  

ps ihološki  

pregled (SPP 3)

Patronažni 

obisk v 3. letu 

starosti

fi zični  pregled otroka (viš ina, teža, 

prsni  koš , s topala , zobki , hoja , govor, 

motorika , igranje, poznavanje l judi  in 

s tvari )

Telesna teža Viš ina ps ihofizični  razvoj, socia l i zaci ja , vrtec

v 5 letu
Osebna otrokova 

anamneza in socia lni  

razvoj

Telesna teža Viš ina Obseg glave
Obseg 

prsnega koša
Somatski  s tatus

Vid (tabl ice s  

s l ikami)
Sluh ADG

Denverski  

razvojni  

preseja lni  test

Nevrološki  

status

Urin 

(speci fična  

teža, 

bel jakovine, 

sediment)

Hemogram 

(eri troci ti , 

hemoglobin, 

hematokri t). 

Holesterol v 

krvi

Meritev krvnega 

tlaka

Adamsov test 

preklona

Preventivni  

logopedski  

pregled 

(artikulaci ja , 

gramatika, 

s intaksa, 

semantika , 

komunikaci ja )

Namenski 

pregled 6 

mesecev pred 

vstopom v šolo

Osebna otrokova 

anamneza in socia lni  

razvoj, družinska, 

socia lna

Telesna teža Viš ina ITM Somatski  s tatus

Ostrina  vida  

(Snel lenove 

tabl ice), test 

pokrivanja , test 

gibl jivosti  zrkel j

Sluh ADG

Urin 

(bel jakovine 

sediment)

Hemogram
Meritev krvnega 

tlaka

Adamsov test 

preklona

Srčna frekvenca 

(peri ferni  

pulzi )

Pa lpaci ja  

šči tnice

Test odkrivanja  

va lgusa  kolen

Ocena kontrindikaci j za  

cepl jenje. Ošpice, mumps, rdečke 

(2 odmerek), hepatitis B (1 in 2 

odmerek)

Timska obravnava otrokove zrelosti  za  šolo Ocena govora

1 razred
Osebna otrokova 

anamneza in socia lni  

razvoj

Telesna teža Viš ina ITM Somatski  s tatus

Ostrina  vida  

(Snel lenove 

tabl ice)

Sluh ADG (če ni  

bi l  napravl jen 

pred vstopom 

in ri zičnim)

Meritev krvnega 

tlaka

Adamsov test 

preklona

Srčna frekvenca 

(peri ferni  

pulzi )

Pa lpaci ja  

šči tnice

Test odkrivanja  

va lgusa  kolen

Ocena kontrindikaci j za  

cepl jenje. Hepatitis B (3 odmerek)

 Zdrav način živl jenja  (ZV ob s is tematičnih pregledih)

Zdrave navade (VZ v šol i )
Ocena govora

2. razred Osebna higiena (VZ v šol i )

3 razred
Osebna otrokova 

anamneza in socia lni  

razvoj

Telesna teža Viš ina ITM

Ostrina  vida  

(Snel lenove 

tabl ice)

Določanje 

barvnega 

čuta  

(Ishihara  

tabl ice)

Meri tev krvnega 

tlaka

Adamsov test 

preklona

Srčna frekvenca 

(peri ferni  

pulzi )

Ocena kontrindikaci j za  

cepl jenje. Davica, tetanus, 

oslovski kašelj (5 odmerek)

Razgovor z učencem.
  Prosti  čas   (ZV ob s is tematičnih pregledih)

Zdrav način živl jenja  (VZ v šol i )

4. razred Preprečevanje poškodb (VZ v šol i )

5. razred Zasvojenosti  (VZ v šol i )

6 razred Anketa  z individualnim razgovorom (?)

Osebna otrokova 

anamneza in socia lni  

razvoj, družinska, 

socia lna

Telesna teža Viš ina ITM Somatski  s tatus

Ostrina  vida  

(Snel lenove 

tabl ice)

Sluh ADG 

(samo rizičnim)

Urin 

(speci fična  

teža, 

bel jakovine, 

sediment), 

samo rizičnim

Hemogram 

(eri troci ti , 

hemoglobin, 

hematokri t), 

samo rizičnim

Meritev krvnega 

tlaka

Adamsov test 

preklona

Srčna frekvenca 

(peri ferni  

pulzi )

Pa lpaci ja  

šči tnice

Test odkrivanja  

va lgusa  kolen

Ocena kontrindikaci j za  

cepl jenje. HPV za deklice
individulani  razgovor na  podlagi  predhodne ankete??

Odraščanje (ZV ob s is tematičnih pregledih)

Odraščanje (VZ v šol i )

Indeks  

spolne 

zrelosti

7. razred Pozi tivna samopodoba (VZ v šol i )

8 razred Anketa  z individualnim razgovorom (?)

Osebna otrokova 

anamneza in socia lni  

razvoj, družinska, 

socia lna

Telesna teža Viš ina ITM Somatski  s tatus

Ostrina  vida  

(Snel lenove 

tabl ice), 

globinski  vid 

glede na  

pokl icno 

usmeri tev R7

Ocena 

barvnega 

čuta  

(Ishihara  

tabl ice)

Sluh ADG (če ni  

bi l  napravl jen 

al i  ri zičnim)

Urin 

(speci fična  

teža, 

bel jakovine, 

sediment)

Hemogram 

(eri troci ti , 

hemoglobin, 

hematokri t)

Meri tev krvnega 

tlaka

Adamsov test 

preklona

Srčna frekvenca 

(peri ferni  

pulzi )

Pa lpaci ja  

šči tnice

Test odkrivanja  

va lgusa  kolen

Individualno pokl icno svetovanje

individulani  razgovor na  podlagi  predhodne ankete??

Skupinska  vzgoja: zloraba drog, 

Medosebni  odnos i  (VZ v šol i )

Indeks  

spolne 

zrelosti

9. razred Vzgoja  za  zdravo spolnost (VZ v šol i )

1 letnik Anketa  z individualnim razgovorom (?)

Osebna otrokova 

anamneza in socia lni  

razvoj, družinska, 

socia lna

Telesna teža Viš ina ITM Somatski  s tatus

Ostrina  vida  

(Snel lenove 

tabl ice)

Sluh ADG 

(ri zičnim)

Urin 

(speci fična  

teža, 

bel jakovine, 

sediment), 

samo rizičnim

Hemogram 

(eri troci ti , 

hemoglobin, 

hematokri t)

Meri tev krvnega 

tlaka

Adamsov test 

preklona

Srčna frekvenca 

(peri ferni  

pulzi )

Pa lpaci ja  

šči tnice

Ocena kontrindikaci j za  

cepl jenje. Tetanus 6 odmerek. 

Klopni meningoencefalitis in 

steklina (za dijake, ki so pri 

prakt.vajah izpostavljene 

nev.okužbe)

individulani  razgovor na  podlagi  predhodne ankete??
Tvegano vedenje mladih

 Telesna teža  (ZV ob s is tematičnih pregledih)

Indeks  

spolne 

zrelosti

3 letnik Anketa  z individualnim razgovorom (?)

Osebna otrokova 

anamneza in socia lni  

razvoj, družinska, 

socia lna

Telesna teža Viš ina ITM Somatski  s tatus

Ostrina  vida  

(Snel lenove 

tabl ice)

Sluh ADG 

(ri zičnim)

Urin 

(speci fična  

teža, 

bel jakovine, 

sediment), 

samo rizičnim

Meritev krvnega 

tlaka

Adamsov test 

preklona

Srčna frekvenca 

(peri ferni  

pulzi )

Pa lpaci ja  

šči tnice

Ocena kontrindikaci j za  

cepl jenje. Tetanus (če ni bilo 

izvedeno v 1 letniku)

individulani  razgovor na  podlagi  predhodne ankete??
Tvegano vedenje mladih

 Zdrava zabava (ZV ob s is tematičnih pregledih)

Indeks  

spolne 

zrelosti

Sistematični pregled 

mladine izven šolanja 

v 18 letu starosti
pri 18 letih

Osebna otrokova 

anamneza in socia lni  

razvoj, družinska, 

socia lna

Telesna teža Viš ina ITM Somatski  s tatus

Ostrina  vida  

(Snel lenove 

tabl ice)

Sluh ADG 

(ri zičnim)

Urin 

(bel jakovine, 

sediment)

Hemogram
Meritev krvnega 

tlaka

Adamsov test 

preklona

Srčna frekvenca 

(peri ferni  

pulzi )

Pa lpaci ja  

šči tnice

Ocena kontrindikaci j za  

cepl jenje. Tetanus (mladi do 

dopolnjenega 18. leta starosti, ki ne 

obiskujejo šole)

Individualni  razgovor na  podlagi  predhodne ankete???

Indeks  

spolne 

zrelosti

Mladi vključeni v 

program PUM

mladi med 15 in 

25 letom 

Duševno zdravje

Področje zdrave prehrane 

Področje spodbujanja  telesne dejavnosti

Pred odhodom na 

organizirano 

zdravstveno letovanje

Namenski 

pregled

Ocena zdravstvenega stanja z namenom 

doseči najboljši rehabilitacijski učinek in 

preprečiti akutno zbolevanje v skupini.

Pred zdraviliškim 

zdravljenjem otroka

Namenski 

pregled

Ocena zdravstvenega stanja z namenom 

doseči najboljši rehabilitacijski učinek in 

preprečiti akutno zbolevanje v skupini.

Pregled po 

sistematičnem 

pregledu

Namenski 

pregled

Opredeliti bolezensko stanje, če so bila na 

sistematičnem pregledu ugotovljena 

odstopanja od normale.

Zamudniki pri 

cepljenju in tisti, ki 

niso bili cepljeni 

zaradi začasnih 

kontraindikacij

Namenski 

pregled

Izključitev kliničnih znakov infekta, ocena 

epidemiološke situacije doma, v vrtcu in 

širšem okolju, ocena kontraindikacij za 

cepljenje

Ob pojavu epidemij 

nalezljivih bolezni

Namenski 

pregled

Vsebina in obseg odvisna od 

epidemiološke situacije. Namen je zaščiti 

prebivalstvo, zgodnje odkrivanje obolelih in 

zdravljenje, preprečevanje zapletov in 

posledic.

25 Zdravstvena vzgoja

25.A Individualna ZV                                     25.B  Skupinska ZV
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Preventivni program za otroke 
in mladostnike 

Anamneza & 
Pregled

Presejanja

Cepljenje

Individualno 
zdravstveno 

vzgojno svetovanje 

Laboratorijske 
preiskave

Meritve

Skupinska vzgoja za 
zdravje 



Preventivni tim za otroke in mladostnike

Zdravnik specialist 
pediatrije/šolske 

medicine 

Medicinski 
tehnik 

Logoped

Klinični 
psiholog

DMS za vzgojo 
za zdravje in 
koordinacijo 

Patronažna 
medicinska 

sestra

Diplomirana 
medicinska 

sestra



Preventivni tim za otroke in mladostnike -
partnerstvo in medsektorsko sodelovanje  

Zdravnik specialist 
pediatrije/šolske 

medicine 

Medicinski 
tehnik 

Logoped

Klinični 
psiholog

DMS za 
vzgojo za 
zdravje in 

koordinacijo

Patronažna 
medicinska 

sestra

Diplomirana 
medicinska 

sestra

Zdravnik 
specialist iz 

razvojne 
ambulante

Strokovnjaki 
iz Centra za 

krepitev 
zdravja

Psiholog

Fizioterapevt

Socialni 
delavec

Učitelji
(razrednik, 

učitelj telesne 
vzgoje)

Specialni 
pedagog

Vzgojiteljice

Mentorji 
PUM

Sodelavec z 
NIJZ



Predlagani koledar preventivnega
programa: 

• Prenatalno:

 Priprava na porod in starševstvo 

 Prenatalni obisk za izbiro osebnega pediatra in dogovor s patronažno 
sestro

• Novorojenček:

 Preventivni program v porodnišnici 

 Obiski patronažni sestre (univerzalni in podaljšana intervencija)

• Predšolski otrok: 1.,3., 4 in pol meseca, 6., 9. ,12., 18.mesec, 3 leta, 4,5 
let

• Šolar: Individualni pregled pred vstopom v šolo, 2., 4., 6. , 8. razred

• Dijak: 1., 3. in 5. letnik.

• Osipnik vključen v PUM oz. z osebnim vabilom – vzgoja za zdravje in 
pregled po programu za 3. letnik srednje šole. 



Predlagani koledar preventivnega
programa – v času nosečnosti:

• Priprava na porod in starševstvo (skupinska oblika vzgoje za 
zdravje) 

• Drugo po programu preventivnega zdravstvenega varstva 
nosečnice  

• Prenatalni obisk za izbiro osebnega pediatra 

• Dogovor s patronažno sestro na lokaciji, kjer bosta mamica in 
novorojenček po odpustu iz porodnišnice.



Predlog programa za novorojenčka
v porodnišnici I:

• Preventiva hemoragične bolezni – aplikacija K vitamina 1mg i.m. ob
rojstvu. V primeru, da starši odklanjajo i.m., lahko otrok prejme 3 
doze 1-2 mg K vitamina p.o.- Potrjeno na RSK za pediatrijo. 
Predlagamo, da se pripravi formular za pojasnilno dolžnost za K 
vitamin.

• Preventiva gonoroične in klamidijske oftalmije – nekatere
porodnišnice ne dajejo več targezinskih kapljic v oči zaradi kemičnega
konjunktivitisa in nasprotovanja staršev. Čakamo strokovno mnenje
oftalmologov.

• Nega popka – v porodni sobi antiseptik nato fiziološka raztopina.

• Preverjanje sluha – TEOAE v starosti 48 ur – nespremenjeno (problem 
– krajšanje hospitalizacije, lahko lažno pozitiven izvid)

• UZ pregled kolkov: pregled ob rojstvu ali najkasneje do starosti 6 -8 
tednov. Potrjeno na RSK za ortopedijo. Vprašanja o kakovosti izvedbe 
UZ na veliko lokacijah.



Predlog programa za novorojenčka
v porodnišnici II:

• Presejalni testi F, TSH… iz suhe kaplje krvi - Mnenje pediatrov –
endokrinologov in pediatrov – pulmologov, da je potrebno uvesti še 
dodatna testiranja. Vloga že podana na Zdravstveni svet, dodatno je 
potrebno pripraviti vlogo za presejanje za cistično fibrozo. Postopek 
na Zdravstvenem svetu je v teku.

• Cepljenje TBC, Hepatitis B – indikacije ostajajo enake.

• Zdravljenje toksplazmoze – po enakih smernicah kot dosedaj.

• Merjenje SatO2 - za odkrivanje prirojenih srčnih napak. Izvaja se v 
vseh porodnišnicah.

• Presvetljevanje oči z oftalmoskopom za odkrivanje prirojene katarakte
- v prvih 6 tednih. Oftalmologe smo zaprosili za mnenje kdo in kdaj naj
bi opravljal ta pregled.



Predlog programa za novorojenčka
v porodnišnici III:

• Pregled novorojenčka po rojstvu in ob odpustu iz porodnišnice - V 
primeru zgodnjega odpusta v 48 urah, je potreben najmanj 1 
pregled.

• Individualno zdravstveno vzgojno svetovanje – nega novorojenčka, 
vzpostavljanje dojenja, varnost novorojenčka, pravilen transport, 
zdravo okolje, zmanjševanje tveganja za okužbe. 

• Obveščanje patronažne službe o rojstvu otroka v njihovem rajonu.
Predlog: V timu patronažne službe naj bi bila diplomirana babica, ki
bo obiskovala nosečnice, matere in otroke.



Predlog programa za predšolskega 
otroka :

• Individualni obiski z individualnim zdravstveno vzgojnim 
svetovanjem, sledenjem, napotitvami in vključitvijo v skupinske 
programe:

1.,3., 4 in pol meseca, 6., 9. ,12., 18.mesec, 3 leta, 4,5 let

• Skupinska vzgoja za zdravje:

– v 2. mesecu starosti

– v vrtcu (za starše, otroke).

• Namenski preventivni obiski (glede na algoritem oz. indikacije)

• Delo v timu (patronažna medicinska sestra, klinični psiholog, 
logoped, DMS za vzgojo za zdravje in koordinacijo…)

• Medsektorsko sodelovanje z vrtci (imenovani zdravnik vrtca, 
imenovani preventivni tim vrtca), lokalno skupnostjo.

• Sodelovanje s imenovanimi šolskimi zdravniki oz. imenovanimi 
preventivnimi timi šole (predaja pacientov).   



Predlog programa za predšolskega 
otroka :

starost 1 mes. 3 mes. 4,5 mes. 6 mes. 9 mes. 12 mes. 18 mes. 3 leta 4,5 let

Anamneza:
- kompletna
- dopolnjena



      

Meritve

TV        

TT        

ITM  

Obseg glave       ?

Obseg trebuha  

RR  

pulz  

Skriningi

Denver II Slovenija razvojni presejalni test        

CSBS DP  

M-CHAT R/F 

Razvojni nevrološki status
     

Kongenitalna katarakta 

Latentni strabizem   

Vid: ostrina na daleč  

Skolioza 

Klinični pregled         

Laboratorij

KKS (Hb) 

urin 

Individualna zdravstvena vzgoja
        

Cepljenje     

Pregled pri psihologu 

Pregled pri logopedu 



Predlog programa za šolarje, 
dijake, osipnike I:

• Individualni obisk z individualnim zdravstveno vzgojnim 
svetovanjem, sledenjem, napotitvami in vključitvijo v skupinske 
programe: pred vstopom v šolo.

• Obisk (razred, ob prisotnosti staršev) z individualnim in skupinskim 
zdravstveno vzgojnim svetovanjem (možno sledenje, napotitve in 
vključitev v skupinske programe): 2., 4. razred

• Obisk (razred) z individualnim in skupinskim zdravstveno vzgojnim 
svetovanjem (možno sledenje, napotitve in vključitev v skupinske 
programe): 6., 8. razred, 1., 3., 5 letnik srednje šole, osipniki
individualno z vabilom ali v skupini (PUM)

• Namenski preventivni obiski (glede na algoritem oz. indikacije).



Predlog programa za šolarje, 
dijake, osipnike II:

• Skupinska vzgoja za zdravje po programu za osnovne in srednje šole

• Delo v timu (patronažna medicinska sestra, klinični psiholog, 
logoped, DMS za vzgojo za zdravje in koordinacijo…)

• Medsektorsko sodelovanje s šolami (imenovani zdravnik šole, 
imenovani preventivni tim šole), lokalno skupnostjo.

• Sodelovanje z imenovanimi zdravniki vrtca oz. imenovanimi 
preventivnimi timi vrtca (predaja pacientov)

• Sodelovanje z izbranimi osebnimi zdravniki za odrasle (predaja 
pacientov).



Predlog programa za šolarje, 
dijake, osipnike:

Vstop v 

šolo
2.R 4.R 6.R 8.R

1.L 

SŠ

3.L 

SŠ

5.L 

SŠ

Anamneza:

- kompletna

- dopolnjena
✓

✓ ✓ ✓ ✓
✓

✓ ✓

Meritve

TV ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

TT ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

ITM ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Obseg pasu ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

RR ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

pulz ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Skriningi

Vid:

- ostrina na daleč

- barvni vid
✓ ✓

✓
✓

✓

✓
✓ ✓ ✓

Sluh:

- šepet

- ADG
✓ ✓ ✓

✓
✓ ✓ ✓ ✓

Skolioza ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Ščitnica ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Psihosocialni skrining (SDQ): 

čustvene, vedenjske in socialne 

motnje

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Ocena SŽO ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Klinični pregled ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Spolni razvoj ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Laboratorij

KKS (Hb) ✓ ✓

holesterol ✓



Novost – program za osipnike:

ZDAJ. za mlade v PUM 

• Vzpostavitev medsektorskega in interdisciplinarnega 
povezovanja (PUM, zdravstvo, sociala, lokalna skupnost)

• Podpora zdravemu življenjskemu slogu
– Priprava načrta za skupino in pristopi 

– Prehrana

– Gibanje in telesna dejavnost

– Psihološki vidiki – samopodoba, zmanjševanje stigmatizacije in 
preprečevanje motenj hranjenja

– Tvegana vedenja

– Spolnost in reproduktivno zdravje.

• Prilagoditev programa potrebam uporabnikov

• Preventivni pregled

• Izbira osebnega zdravnika, ginekologa.



Predlagane novosti in izboljšave
preventivnega programa I

• Vzpostavitev preventivnega tima za otroke in mladostnike in 
povezavo med osebjem v timu – integrirani pristop

• Krepitev zaupanja med starši in zdravstvenim varstvom na 
primarni ravni s kontinuirano skrbjo in odzivnim načinom dela 
preventivnega tima

• Krepitev povezav med timom in vrtci ter šolami, povezava z 
lokalno skupnostjo

• Programi za osipnike – povečanje vključenosti ciljne populacije 

• Informacijska podpora – tehnična podlaga za izboljšanje dela in 
nove pristope (npr. obvladovanje problema čezmerne telesne 
teže in zmanjšane telesne zmogljivosti), izmenjava podatkov 
med zdravstvenimi strokovnjaki.



Predlagane novosti in izboljšave
preventivnega programa II

• Vključenost staršev v obiske šolarjev v 2. in 4. razredu 

• Povečanje odzivnosti na zdravstvene probleme mladostnikov z 
uporabo vprašalnikov za anamnezo in povečanje obsega ključnih 
informacij za opredelitev kliničnega problema

• Algoritmi za opredelitev intervencij in stopenjska obravnava 
otrok in mladostnikov

• Sodelovanje z vrtcem in šolo za zagotovitev učinkovitega 
šolskega okolja za varovanje in krepitev zdravja na področju 
zdrave prehrane, telesne dejavnosti in duševnega zdravja.

• Opredelitev programa za dijake, ki se šolajo izven kraja bivanja.


