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NACIONALNI PROTOKOLI AKTIVNOSTI ZDRAVSTVENE IN BABIŠKE NEGE 
 

naziv DELO MS V  AMBULANTI ZA  PERITONEALNO DIALIZO  koda 15.01  

 

Ključne besede: Oprema prostora, sprejem pacienta, področje  

 

Namen aktivnosti: 

Zagotovljen nadzor nad izstopiščem PD katetra. Pravilno merjenje krvnega tlaka, telesne 
teže in temperature. Zagotovljeno pravočasno in ustrezno ukrepanje v primeru zapletov. 
Pravilen odvzem brisov, krvi in vzorcev PD raztopine. Preprečevanje okužb. 
Učinkovito zdravstveno vzgojno delo glede na pacientove potrebe in ugotovljeno stanje. 

Potrebni pripomočki: 

 

   

Predvideni čas izvajanja protokola (aktivnosti): 7  ur Skrbnik protokola aktivnosti zdravstvene in babiške nege: 

   
Sekcija MS in ZT za področje nefrologije, dialize in 
transplantacije 

 

     

Potrebno število oseb za izvedbo aktivnosti: 1  odgovorna oseba protokola: Mirjana Rep dipl. m. s.  

  omejitve, pripombe  

Aktivnost ZBN lahko izvede: bolničar NE   

 tehnik zdravstvene nege DA pod določenimi pogoji (omejitve)  

 diplomirana medicinska sestra DA   

 diplomirana babica NE   
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Izvedba aktivnosti zdravstvene nege:   

    

 1. PODROČJE:  opombe: 

1.  

Priprava pripomočkov za delo. 
Oprema prostora in pripomočki za delo: 

- čist ležalnik, zaščiten  s  prevleko za enkratno uporabo, 
- delovna mizica, 
- razkužilo za roke, razkužilni robčki, 
- kontejner za ostre predmete, 
- tasa ( 0,9 % Nacl 10 ml PVC, antiseptično milo, 3 % NaCl 100 ml, sterilni zloženci 5x5), obrazne zaščitne maske, 

čiste preiskovalne rokavice, ledvička za enkratno uporabo, ščipalka za stiskanje cevja, 
- dializne raztopine, 
- ločitveni  jodovi  pokrovčki, 
- jodove objemke, 
- sterilni pretočni seti, 
- sterilni seti za menjavo pretočnega seta, 
- sterilne rokavice, 
- mrežica  za pričvrstitev PD katetra, 
- stojalo za infuzijo, 
- viseča tehtnica, 
- osebna tehtnica, 
- zdravstvenovzgojni materiali, 
- grelec  za gretje dializnih raztopin, 
- aparat za avtomatizirano PD, 
- stenski dovod elektrike in kisika, 
- računalnik  na delovni mizi, 
- 2 stola, 
- umivalnik s tekočo vodo z milom in razkužilom, 
- koš za komunalne odpadke. 

  

 2. PODROČJE:   

2.  

 sprejem pacienta v ambulanto za peritonealno dializo (ob sprejemu ga povprašamo o počutju, mu izmerimo 
krvni tlak in telesno težo), 

 prevez izstopišča peritonealnega katetra (medicinska sestra naredi prevez izstopišča PD katetra, ob tem pa 
dobro pregleda zunanje izstopišče, sinus  in tunel PD katetra, da lahko oceni izgled iztopišča), 
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 menjava pretočnega seta, 

 menjava dializne raztopine, 

 učenje pacienta in svojcev toalete izstopišča PD katetra, 

 učenje pacienta in  svojcev za samostojno APD, 

 učenje pacienta in svojcev za samostojno CAPD, 

 izvajanje PET testa, 

 merjenje intraperitonealnega tlaka, 

 zdravstvenovzgojno delo s pacientom, 

 ugotavljanje potreb po obnovitvi znanja in organiziranje obiskov na pacientovem domu, 

 naročanje dializnega materiala z dostavo pacientu na dom (enkrat mesečno). 

1 3. PODROČJE:   

3.  
 čiščenje in razkuževanje pripomočkov za večkratno uporabo (ležalnik, delovna mizica, delovni pult in delovni 

pripomočki – glej načrt Čiščenje v zavodu) 
  

 4. PODROČJE:   

4.  
 evidentiranje vsega opravljenega dela 

 evidentiranje ugotovljenih potreb (potrebe po obnovitvi znanja) 
  

 5. PODDROČJE:   

5.  

 ureditev prostora po opravljenem delu: 

 nadomestimo porabljeni material,  

 razkužimo vse delovne površine,  

 prezračimo. 
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Opombe, omejitve protokola:  Temeljna literatura: 

Predvideni čas izvajanja protokola (aktivnosti): 
Organizacijski protokol opredeljuje delo MS v ambulanti za PD in traja 7 ur. 
 
TEHNIK ZDRAVSTVENE NEGE: 
Po razmejitvah iz leta 1997, je ZT oseba , ki je zaključila srednješolski strokovni 
program ZN in usposobljena za vrsto strokovnih del v okviru ZN in je po  navodilu MS 
izvajalec postopkov in posegov v procesu ZN.  
Delo ZT v ambulanti za PD je v  okviru Razmejitev zdravstvene nege, 1997 in v okviru 
Aktivnosti ZN na področju nefrologije, dialize in transplantacije, 2012. 
ZT je asistent MS, ki sodeluje pri izvajanju aktivnosti peritonealne dialize, ki jo kasneje 
prevzame in dela sam pacient, brez formalne izobrazbe, ki jo ima  ZT. 
Zato smo mnenja, da menjave dializne raztopine (CAPD in APD), preveze izstopišča PD 
katetra, priprava prostora in materialov, merjenje vitalnih funkcij, tehtanje, 
spodbujanje in učenje pacienta za krepitev zdravja, ohranjanje zdravja, preprečevanje 
bolezni in samostojno opravljanje življenjskih funkcij v okviru pristojnosti ZT in v 
okviru zapisanih razmejitev del in nalog. 
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 organ, ki izdaja sklep o ustreznosti: številka sklepa: datum: odgovorna oseba: 

sklep skrbnika nacionalnega protokola Sekcija MS in ZT za področje nefrologije, dialize in transplantacije 3/2014 13.11.2014 Mirjana Rep 

I.  sklep o ustreznosti nacionalnega protokola Delovna skupina za nacionalne protokole ZBN 1/15 06.02.2015 Majda Oštir 

II.  sklep o ustreznosti nacionalnega protokola Upravni odbor Zbornice Zveze 583/32 08.04.2015 Darinka Klemenc 

III.  sklep o ustreznosti nacionalnega protokola Razširjeni strokovni kolegij za zdravstveno nego pri MZ 04-03a/04-2015 17.06.2015 mag. Branko Bregar 

 

 

Dokument objavljen na spletni strani Zbornice – Zveze dne 29.09.2015 Nacionalni protokol se uporablja najmanj do: 28.09.2017 

 
 


