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ZADEVA: Mnenje o aplikaciji klasične depo terapije 

Spoštovani,  

Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic             
in zdravstvenih tehnikov Slovenije (v nadaljnjem besedilu: Zbornica – Zveza) je prejela vaše vprašanje              
o kompetencah diplomirane medicinske sestre in tehnika zdravstvene nege pri aplikaciji klasične depo             
terapije  (moditen depo, haldol depo …).  

Prosite za pojasnilo ali lahko na podlagi dokumenta Poklicne kompetence in aktivnosti izvajalcev v              
dejavnosti zdravstvene nege (2019) tehnik zdravstvene nege aplicira depo terapijo ob prisotnosti            
diplomirane medicinske sestre. Pojasnilo se nanaša izključno na t. i. »klasične depoje«, ki jih na               
primarni ravni zdravstvene dejavnosti aplicira tehnik zdravstvene nege. 

V zvezi z navedenim vprašanjem vam posredujemo naslednje pojasnilo. Depo antipsihotično terapijo            
lahko v grobem razdelimo na klasično antipsihotično terapijo in na atipično antipsihotično terapijo.  

Razlika med eno in drugo je predvsem v sestavi zdravila, medtem ko je mehanizem delovanja               
podoben. Pri klasični obliki gre za oljne pripravke, pri atipičnih oblikah pa gre za pripravke na »vodni«                 
osnovi. Aplikacija depo terapije načeloma poteka v kliničnem okolju po predhodnem pregledu            
zdravnika – specialista psihiatra. 

Res je, da aplikacija zdravila poteka intra muskularno, kar je v načelu kompetenca tehnika              
zdravstvene nege. Vendar na Sekciji medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v psihiatriji, ki deluje              
pri Zbornici – Zvezi, menimo, da je zaradi same specifike duševnih motenj (pomembno zdravstveno              
vzgojno delo pri sami pripravi pacienta na aplikacijo), aplikacija depo terapije kompetenca diplomirane             
medicinske sestre.  

Opredelili smo predvsem opazovanje pacienta pri aplikaciji (kar pomeni da je diplomirana medicinska             
sestra neposredno poleg pacienta), prepoznavanje neželenih učinkov psihofarmakov in ustrezno          
pravočasno ukrepanje (EPS, postinekcijski sindrom …) in izvajanje aktivnosti za uporaba specifičnih            
zdravil v psihiatriji (sama priprava zdravil – rekonstitucija zdravila). Omenjeno vprašanje bomo            
obravnavali tudi na izvršnem odboru strokovne sekcije, predvidoma v mesecu septembru 2019. 
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S pozdravi.  
 
Darko Loncnar, dipl. zn., mag. zdr.-soc. manag.                                      Monika Ažman, 

predsednik Sekcije medicinskih sester in predsednica Zbornice − Zveze 
in zdravstvenih tehnikov v psihiatriji 
 
 

 
 

 
 
 
 
 


