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Zadeva: Organizacija mreže paliativnega svetovanja v času epidemije COVID 19
Zveza: Izvajanje začasnih ukrepov na področju zdravstvene dejavnosti zaradi 

zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19

V nadaljevanju vam posredujemo navodila Ministrstva za zdravje v povezavi z zajezitvijo in 
obvladovanjem epidemije COVID-19 ter vključitvijo svetovalne podpore iz paliativne oskrbe.

Ključni za zagotavljanje primerne, kakovostne in varne zdravstvene obravnave, vključno z 
zdravstveno nego, so zdravnik ambulante družinske medicine v socialno varstvenem, zavodu, 
odgovorni nosilec za področje zdravstvene nege v socialno varstvenem zavod (t.j. namestnik 
oziroma pomočnik direktorja za področje zdravstvene nege, glavna medicinska sestra) in po 
potrebi konzultant specialist internist ali infektolog pripadajoče regionalne bolnišnice. Aktivnosti 
med njimi povezuje regionalni koordinator (v nadaljnjem besedilu: koordinator), kot je navedeno 
v sklepu o imenovanju koordinatorja za izvajanje zdravstvene dejavnosti v socialno varstvenih 
zavodih za vašo regijo.

Zaradi velikih potreb po svetovanju za paliativno oskrbo na Ministrstvu za zdravje organiziramo 
tudi mrežo paliativnih svetovalcev, ki bodo v pomoč vsem ključnim deležnikom, ki se srečujejo s 
pacienti z napredovalo, neozdravljivo, kronično boleznijo na vseh ravneh zdravstvene 
dejavnosti. Svetovalna pomoč se organizira za vsako regijo posebej za čas trajanja epidemije 
COVID-19.
Seznam svetovalcev z njihovimi kontaktnimi podatki bo posredovan regijskim koordinatorjem in 
zdravnikom, ki skrbijo za zdravstveno obravnavo v socialno varstvenih zavodih.

Zdravnik ambulante družinske medicine v socialno varstvenem zavodu in odgovorni nosilec za 
področje zdravstvene nege oziroma od njega pooblaščena diplomirana medicinska sestra 
pripravita načrt zdravstvene obravnave oziroma zdravstvene nege za vsakega uporabnika v 
socialno varstvenem zavodu, pri čemer lahko uporabijo Algoritem ukrepanja za oceno 
stabilnosti napredovale, neozdravljive kronične bolezni (v nadaljnjem besedilu: algoritem), ki je 
priloga  tega dopisa.

Hkrati prilagamo Vložni list za zdravstveni karton, ki se ga izpolni v začetnem presejanju 
uporabnikov, tudi če v zavodu še ni okužbe s COVID-19, torej v stabilnem stanju uporabnika. 

Domovi za starejše
Posebni socialno varstveni zavodi za odrasle
Varstveno delovni centri
Centri za usposabljanje, delo in varstvo
Zavodi za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami 
Zdravstveni domovi
Bolnišnice
Izvajalci zdraviliške dejavnosti
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Vložni list se izpolni za primer, če se pri uporabniku pojavi okužba z COVID-19, in ne 
nadomešča siceršnjega paliativnega načrta obravnave. 

Priložen je tudi vzorec Dopisa za svojce, ki pojasnjuje organizacijo dela v zavodu, če bi se 
pojavila okužba s COVID-19. Vsak zavod lahko dopis seveda prilagodi glede na posebnosti 
lastnega dela. 

V primeru potrebe po dodatnih pojasnilih je na voljo telefonska podpora s strani Državne 
koordinacije paliativne oskrbe Ministrstva za zdravje, mag. Mateja Lopuh, dr. med., gsm 031 
886 344.

Pri odgovoru na naš dopis se, prosimo, sklicujte na številko tega dopisa.

S spoštovanjem,

Tomaž GANTAR
MINISTER

Priloge:
– predlog dopisa za svojce
– algoritem COVID 19
– evidenčni list svetovanja
– algoritem za lajšanje simptomov
– vložni list  za zdravstveni karton DSO

Vročiti:
– Domovi za starejše – po e-pošti
– Posebni socialno varstveni zavodi za odrasle – po e-pošti
– Centri za usposabljanje, delo in varstvo – po e-pošti 
– Varstveno delovni centri  – po e-pošti
– Zavodi za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami –

po e-pošti
– Zdravstveni domovi – po e-pošti
– Bolnišnice – po e-pošti
– Izvajalci zdraviliške dejavnosti – po e-pošti
– Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti – po e-pošti: 

gp.mddsz@gov.si; gregor.resman@gov.si; mojca.prsina@gov.si
– Skupnost socialnih zavodov Slovenije – po e-pošti: info@ssz-slo.si
– Skupnost varstveno delovnih centrov – po e-pošti: skupnostvdcs@gmail.com
– Skupnost organizacij za usposabljanje oseb s posebnimi potrebami v Republiki 

Sloveniji – po e-pošti: sous@siol.net
– Nacionalni inštitut za javno zdravje – po e-pošti: info@nijz.si; tatjana.frelih@nijz.si
– Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije – po e-pošti:  gp.zdruzenje@zdrzz.si
– Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije – po e-pošti: DI@zzzs.si
– Zbornica-Zveza – po e-pošti: tajnistvo@zbornica-zveza.si
– Zdravniška zbornica Slovenije – po e-pošti: gp.zzs@zzs-mcs.si
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