
  
  
  
  
 

Številka:  5. korespondenčna seja 2020 
Datum:   4. april 2020, ob 16h 
 
Zadeva:  5. korespondenčna seja v letu 2020 
Zveza:       Organizacija dela na primarnem nivoju in skrb za izvajanje preventivnih 
programov (preventivni pregledi in cepljenje) na področju pediatrije v Sloveniji v času 
epidemije SARS – 2 – CoV 
 
Na RSK se je obrnilo Združenje za pediatrijo z predsednikom mag. Matjaž Homšak, dr. med., ter 
Sekcija za primarno pediatrijo s predsednico Anito Jagrič Friškovec, dr. med., z predlogom, da 
se na podlagi sklepov 2. In 3. seje RSK za pediatrijo  dopolni in podpre organizacija dela ter 
izvajanje preventivnih programov (preventivni pregledi in cepljenje) na področju varstva 
otrok in mladostnikov v času epidemije SARS-2-CoV. 
 
Sklepi RSK: Področje dela pediatrov - preventivni pregledi in cepljenja po starosti otrok, ki jih 

je potrebno opraviti tudi v času epidemije SARS-2-CoV: 
 

- 1 mesec: preventivni pregled z UZ kolkov,   

- 3 meseci: preventivni pregled s cepljenjem,  

- 6 mesecev: preventivni pregled združen z drugim cepljenjem ter analizo hemograma in 
urina,  

- 12 mesecev: preventivni pregled s cepljenjem. 

UZ kolkov se lahko opusti pri otrocih brez dejavnikov tveganja, pri katerih ob kliničnem 
pregledu ni bilo odstopanj od normalnega in so imeli opravljen UZ kolkov v porodnišnici z 
izvidom 1A obojestransko. 

Priporočamo, da pred preventivnimi pregledi izbrani ali nadomestni zdravniki  pokličejo vse 
družine naročenih otrok v starosti 1 mesec, 3 mesece, 6 mesecev in 12 mesecev  po telefonu z 
namenom zmanjševanja nevaronosti  možni okužbi z virusom Corona Covid-19 in varčevanja z 
OVO.  Epidemiološka anamneza otroka in njegovih bližnjih, s katerimi je v stiku, mora biti pred 
pregledom popolnoma negativna. 
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Vsi pacienti morajo biti naročeni. V prostore ambulante lahko z otrokom vstopa le ena zdrava 
odrasla oseba (le izjemoma tudi zdrav prevajalec). Pacienti semed seboj v prostorih ambulante 
in čakalnice ne srečujejo. Potrebno je zagotoviti zadosten časovni okvir za zračenje in 
razkuževanje površin med posameznimi pregledi. 
Preventivni pregledi po starosti otrok, ki se lahko opravijo po telefonu ali drugih digitalnih 
medijih:  

- 2 meseca:  preventivni pregled, 

- 9 mesecev: preventivni pregled. 

Preventivne preglede pri starostih 18 mesecev, 3 leta in 5 let ter pred vstopom v šolo in v 
šolskem obdobju odložimo,  dokler ne bodo zagotovljeni varni pogoji za delo. 

 

Sklepi RSK: Organizacija dela pediatrov – ločevanje dela v takoimenovanih “Covid” in 
“neCovid” ambulantah v času  epidemije SARS-2-CoV: 

 

• Ustanovljene Covid ambulante so začele s pregledi in testiranji otrok, ki ustrezajo 
definiciji bolezni Covid-19.  Vsi pacienti morajo biti naročeni, v ta namen mora biti ves 
ordinacijski čas na voljo telefonska številka. Pacienta lahko spremlja le en zdrav 
sorodnik (le izjemoma tudi zdrav prevajalec). V čakalnici se ljudje ne smejo zadrževati 
in srečevati.  
Covid ambulanta ima predpisane minimalne standarde za ustrezno obravnavo otrok. 
Potrebna so minimalna oprema in sredstva za diagnostiko: daljinski (IR) merilec telesne 
temperature, aparat za merjenje zasičenosti krvi s kisikom, otoskop, stetoskop, aparat 
za meritev krvnega tlaka, nujna zdravila (antišokovni komplet z infuzijskimi tekočinami, 
salbutamol, diazepam ali midazolam, kisik, antipiretik).   
Nujen je priročni laboratorij za izvedbo CRP, krvne slike z DKS, krvnega sladkorja, urina, 
brisa na SARS Cov-2,  priporočljivi so hitri testi za streptokok in adenovirus. Zdravniku 
pripada vsa osebna varovalna oprema (v nadaljevanju OVO) za odvzem brisa in pregled 
otroka (plašč/kombinezon, očala, kapa, nitrilne rokavice, maska FFP3 …) ter medicinski 
sestri OVO kot v neCovid ambulanti (glej točko 2).  
Po vsakem pregledu je potrebno čiščenje površin in zračenje prostorov.  

 

• NeCOVID pediatrične ambulante morajo biti prostorsko ločene od Covid ambulant in 
morajo ustrezati »sivi coni« potencialno okuženih. Vsi pacienti morajo biti naročeni, v 
ta namen mora biti ves ordinacijski čas na voljo telefonska številka. Pacienta lahko 
spremlja le en zdrav sorodnik (le izjemoma tudi zdrav prevajalec). V čakalnici se ljudje 
ne smejo zadrževati in srečevati.  
Ker otroci pogosto nimajo znakov bolezni Covid-19 ali pa so ti le blagi (1), je tudi tu pri 
pregledih nujna uporaba OVO za zdravnika in medicinsko sestro (maska FFP2/ IIR, 
očala/vizir, rokavice za vsakega bolnika - latex, zaščitni plašč/predpasnik), s čimer 
dosežemo osnovne standarde preprečevanja prenosa na medicinsko osebje. V tej 
ambulanti je potrebna standardna oprema, kot je sicer v otroških in šolskih 



 

ambulantah, vključno z dostopom do razširjenega laboratorija. Potrebno je naročanje 
bolnikov in predhodno obveščanje zdravnikov v Necovid ambulantah.  
Po vsakem pregledu je potrebno čiščenje površin in zračenje prostorov. 

 

• Lokalne preventivne ambulante so potrebne zaradi vzdrževanja visoke precepljenosti 
proti otroškim nalezljivim boleznim ter spremljanja telesnega in duševnega zdravja 
otrok. Zaradi preprečitve širjenja bolezni Covid 19 morajo biti strogo prostorsko ločene 
od Covid in Necovid ambulant. Lahko so v ločeni stavbi ali delu stavbe s posebnih 
vhodom in izhodom (ni križanja obiskovalcev), osebje dela le z zdravimi otroki (čista 
ambulanta). Minimalna opremljenost ambulante mora zadoščati minimalnim 
standardom običajne preventivne ambulante (laboratorij, diagnostični pripomočki). 
Zaščitna oprema (OVO) je predpisana enaka kot v NeCOVID ambulantah (maska FFP2/ 
IIR, očala/vizir, rokavice za vsakega bolnika-navadne, zaščitni plašč/predpasnik), kar 
velja za zdravnike in medicinske sestre. Po vsakem pregledu je potrebno čiščenje 
površin in zračenje prostorov. 

  

• Administrativne ambulante: vsak pediater je kot izbrani osebni zdravnik (IOZ) na voljo 
svojim bolnikom v rednem delovnem času. Kadar je na drugih deloviščih, mora imeti 
nadomestnega zdravnika, ki razpolaga z dokumentacijo bolnika (kartoteka), da varno 
in ustrezno svetuje bolniku. V kolikor to ni možno, morajo biti pacienti seznanjeni z 
možnostjo komunikacije. Komunikacija  teče z bolniki preko telefona, telekonferenc, 
elektronske pošte, s čimer ustrezno ureja zdravljenje in napotuje bolnike na vstopne 
neCovid ali Covid točke ter preventivne ambulante. Ob napotitvi v te ambulante 
opozori na posebnosti, ki lahko vplivajo na zdravljenje, cepljenje, spremlja 
precepljenost in beleži cepljenja v ERCO. Kadar zdravnik dela v administrativni 
ambulanti, je na voljo svojim pacientom in ostalim pacientom zdravnikov, ki jih 
nadomešča. 

• Osebje, ki dela v čistih ambulantah (samo zdravi otroci - preventiva), naj bo ločeno od 
osebja, ki dela v  sivi coni ali v Covid ambulantah (tako kot pri pacientih ne sme 
prihajati do križanja). 

• Upoštevati je potrebno lokalne posebnosti, kar naj bo naloga področnih 
koordinatorjev. Nujno je enotno sodelovanje JZZ in zasebnih zdravnikov, tako glede 
kadra kot razpoložljivosti prostorov. Vsi morajo slediti optimalni organizaciji  
zdravstvene službe za otroke in mladostnike na primarni ravni. Regionalni 
koordinatorji imajo polna pooblastila za urejanje pediatrične službe na primarni ravni. 

 

• Predlagamo 14 dnevno rotacijo kadra med delom, ki vključuje fizični stik s pacientom, 
in administrativnim delom. Delo v preventivni ambulanti naj bo razporejeno po delu v 
administrativni ambulanti ali po odsotnosti z delovnega mesta. 

 
 
Sklep1: RSK za pediatrijo v soglasju z Združenjem za pediatrijo ter Sekcijo za primarno 
pediatrijo predlaga, da se nacionalnega koordinatorja za področje primarne pediatrije potrdi 



 

Matjaža Homška, regijski koordinatorji bodo določeni v sodelovanju z vodstvi vseh večjih ZD po 
posameznih regijah  
 
Sklep 2: RSK za pediatrijo predlaga, da Ministrstvo za zdravje navedene sklepe RSK 
nemudoma potrdi in tako lahko stopijo v veljavo in se omogoči dobro organizirano delo na  
področju pediatrije, ki bo omogočilo kvalitetno skrb za zdravje otrok in mladostnikov na 
področju Slovenije. 

 
 
izr. prof. dr. Nataša Bratina, dr. med 
Predsednica RSK za pediatrijo  
  


