
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obiski so od 16.00 – 17.00 ure, ob sobotah, 

nedeljah in praznikih pa od 14.00 – 15.00 

ure. 

Obiski izven dovoljenega časa niso zaželeni 

in jih dovoljujemo izjemoma po 

predhodnem dogovoru. 

Gibanje v času obiska je dovoljeno le na 

območju UKC Maribor. 

 

 

 

 

 

ZL 75 PV 002    Povezava: NA 75 NV 012 

   Izdaja 03              Z dne: 12. 5. 2017 

 

 

 

INFORMACIJE ZA 

STARŠE PRED 

NAROČENIM 

SPREJEMOM OTROKA 

 

KLINIKA ZA PEDIATRIJO 

 



Naročeni ste na _____________obravnavo. 

Otrok naj bo /naj ne bo TEŠČ. S seboj lahko 

prinesete vzorec prvega jutranjega urina in 4 

vzorca blata (blato je lahko od prejšnjega dne, v 

tem primeru ga hranite v hladilniku). Vzorce 

prinesete po predhodnem dogovoru, v kolikor 

ste na sprejem napoteni iz specialistične 

ambulante na Kliniki za pediatrijo. 

Otrok pride na sprejem ob______uri. Skupaj z 

njim se javite pri sprejemnem pultu v avli Klinike 

za pediatrijo. S seboj imejte zdravstveno 

izkaznico otroka in napotnico za sprejem. V 

sprejemni ambulanti bo zdravnik otroka 

pregledal, napisal bo sprejemni status (opis 

trenutnega stanja in zgodovina zdravstvenega 

stanja). Po prejemu ustrezne dokumentacije 

(izroči jo medicinska sestra) boste izpolnili in 

podpisali potrebne obrazce, nato boste 

napoteni na ustrezen oddelek. 

Na oddelku starši podpišete, da za osebno 

lastnino (mobitel, tablica, denar,......), 

zdravstveno osebje ne odgovarja. 

Na oddelku bo medicinska sestra izpolnila 

otrokovo negovalno anamnezo. Negovalna 

anamneza so vprašanja, ki se nanašajo na 

otrokovo počutje, navade, prehranjevanje-dieta, 

spanje, odvajanje…. Otroku bo ponudila  

bolnišnično pižamo in copate (lahko ima svoje). 

Otrok dobi hrano na oddelek, in sicer prvi 

naslednji obrok po sprejemu (v primeru, da je 

otrok sprejet ob 12:00 uri, začne z večerjo). 

Medicinska sestra bo otroka stehtala, 

izmerila mu bo višino, po potrebi bo 

opravila še ostale antropološke meritve. 

Pokazala bo, kje je otrokov prostor na 

oddelku, postelja ali stol – odvisno od 

zasedenosti oddelka in zdravstvenega stanja 

otroka. Medicinska sestra in zdravnik bosta 

naredila individualen načrt, kako in v 

kakšnem zaporedju bodo potekale 

diagnostične preiskave (odvzemi krvi, urina, 

blata, brisov, slikovne in ultrazvočne 

preiskave, konzilijarni pregledi…). 

 V diagnostično-terapevtskem programu 

sodeluje na oddelku strokovni tim, ki ga 

sestavljajo zdravnik specialist, zdravnik 

specializant, fizioterapevt, diplomirana 

medicinska sestra, medicinska sestra. V 

strokovni tim se po predhodni pisni 

privolitvi staršev vključujejo še študenti 

medicine, študenti FZV, dijaki srednje  

zdravstvene šole.  Predvidoma preiskave 

trajajo 3-5 dni. Večina diagnostičnih 

preiskav poteka od 8.00-16.00 ure. V 

popoldanskem in nočnem času je otrok 

lahko na izhodu po predhodnem dogovoru z 

zdravnikom, kar pomeni, da gre po koncu 

preiskav, določenih za tisti dan, domov, in se 

na oddelek  ponovno vrne naslednji dan 

zjutraj, razen če mora zaradi poteka preiskav 

ostati na oddelku tudi preko noči. 

Ob otroku do šestega leta starosti, ki zaradi 

zdravstvenega stanja ostane v bolnišnici, lahko 

sobiva tudi eden izmed staršev. V tem primeru 

se tudi za starša uredi administrativen sprejem v 

bolnišnico. Eden od staršev na oddelku dobi 

omarico za osebne stvari, naroči se mu hrana ( 

tudi dietna ) v jedilnici za osebje, kjer ima tri 

obroke. V primeru sobivanja staršev ob otroku 

so starši soodgovorni za otroka. Ob 

hospitalizaciji otroka, glede na zakonodajo, 

starši niso upravičeni do bolniškega staleža. 

V primeru polne zasedenosti klinike (zlasti v 

zimskih mesecih), bodo načrtovani  diagnostični 

postopki potekali temu primerno, zato prosimo 

za strpnost in razumevanje. 

 

  


