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naziv 
ZDRAVSTVENA VZGOJA PACIENTA PRED ZAČETKOM NADOMESTNEGA ZDRAVLJENJA 
KONČNE LEDVIČNE ODPOVEDI 

koda 14.01  

 
Priloga A 

VPRAŠALNIK: ANAMNEZA ZDRAVSTVENE NEGE OB PRVEM OBISKU 
 

IME IN PRIIMEK   

DATUM ROJSTVA   STAROST 

NASLOV  

TEL. ŠTEVILKA  

  

Zakonski status - samski/a   - poročen/a   - vdovec/a   - ločen/a 

Živi - sam/a   - s partnerjem   - z otrokom   - izvenzakonska skupnost 

Socialni status - zaposlen s polnim delovnim časom 
- zaposlen s polovičnim delovnim časom 
- nezaposlen 
- študent 
- gospodinja 
- invalidsko upokojen 
- v postopku upokojitve 
- drugo_____________ 

Ali pozna svojo diagnozo ali vzrok bolezni (lahko več 
odgovorov) 

- ne pozna 
- visok krvni tlak 
- sladkorna bolezen 
- policistične ledvice 
- kronični pielonefritis 
- drugo____________________ 
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 Sistematično ugotavljanje potreb po TŽA (opis trenutnega stanja TŽA) 

1. dihanje in krvni obtok  

2. izločanje in odvajanje  

3. vzdrževanje normalne telesne temperature  

4. prehranjevanje in pitje  

5. gibanje in ustrezna lega  

6. spanje in počitek  

7. izogibanje nevarnostim v okolju  

8. osebna higiena in urejenost  

9. oblačenje  

10. odnosi z ljudmi, izražanje čustev, občutkov, izražanje 
verskih čustev 

 

11. koristno delo  

12. razvedrilo, rekreacija  

13. učenje in pridobivanje znanja  
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Priloga B 
VPRAŠALNIK OSVOJENIH ZNANJ 

 

IME IN PRIIMEK pacienta  

PACIENTU SO BILA POSREDOVANA NASLEDNJA ZNANJA  
 

 Dobil informacijo / Datum Preverili pacientovo znanje in vrednotenje 

Položaj ledvic   

Delovanje ledvic   

Kronična ledvična bolezen   

Posledice in znaki KLO in prepoznavanje teh   

Merjenje krvnega tlaka in pulza   

Prehrana:  
- nadzorovanje natrija in soli 
- nadzorovanje tekočine 
- nadzorovanje kalija 
- nadzorovanje fosforja 
- nevarnost podhranjenosti 

  

Načini nadomestnega zdravljenja končne 
ledvične odpovedi: 
- hemodializa 
- peritonealna dializa 
- transplantacija 

  

Možni zapleti pri nadomestnem zdravljenju 
(HD, PD, transplantacija)  

  

Zakaj in kako uživati zdravila, ki jih je 
predpisal zdravnik 

  

Skrb za fizično aktivnost   

Skrb za ohranjanje socialne mreže   
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Priloga C 
POROČILO MEDICINSKE SESTRE, KI VODI ZDRAVSTVENOVZGOJNO DELO, O PACIENTU 

 

IME IN PRIIMEK  pacienta  
 

DATUM ROJSTVA pacienta  
 

NASLOV pacienta  
 

Datum zdravstveno vzgojnega dela in evalvacija 
pacientovega znanja: 
 I. STOPNJA 
 II. STOPNJA 
III. STOPNJA 

 
 
 
 
 

Zdravstvenovzgojno delo je vodila 
 

 

Pacient je prišel v spremstvu  (navedi) 
 

 

Pacient jemlje zdravila  
 

- redno     - neredno     - ne jemlje 

Če bi pacient izbral HD, kako bi to vplivalo na 
spremembo njegovega dosedanjega življenjskega 
sloga?  
 

 

 
 


