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Uvedba asistirane peritonealne dialize na bolnikovem domu ali v
socialno varstvenih zavodih
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1.

Potrebno je pridobiti soglasja bolnika s strani lečečega nefrologa ali
internista, da se strinja z asistirano peritonealno dializo. To se izvede v
predhospitalnem obdobju v času preddializne edukacije ali najkasneje, ko
je bolnik hospitaliziran za pričetek nadomestnega zdravljenja.

2.

Kontaktirajte gospo Andrejo Krajnc, vodjo Sekcije medicinskih sester in
zdravstvenih tehnikov v patronaži na telefon 051 394 283 (mail:
patronazna.sekcija@gmail.com), ki bo kontaktirala pristojno področno
patronažno službo in preverila kadrovske zmožnosti patronažne službe v
regiji.
V primeru njene nedosegljivosti kontaktirajte neposredno vodjo področne
patronažne službe. Kontaktne števike patronažnih služb so dostopne na
spletnih straneh posameznih zdravstvenih domov.

3.

Lečeči specialist se dogovori s patronažno medicinsko sestro in sestro iz
lokalnega centra za PD za ogled bolnikovega domačega okolja. Ob ogledu
se oceni primernost domačega okolja za izvajanje peritonealne dialize. V
ta namen izpolni patronažna medicinska sestra in/ali medicinska sestra iz
PD centra obrazec (Poročilo patronažne sestre z obiska na domu) in ga
posreduje lečečemu nefrologu.

4.

Če so pogoji za izvajanje PD izpolnjeni, sledi vstavitev PD katetra.

5.

Prične se edukacija 4-5 patronažnih medicinskih sester, da se
zagotovi organizacija nemotenega izvajanja obiskov 2-krat dnevno vse dni
v letu tudi v primeru odsotnosti določenega izvajalca na terenu (prosti
dnevi, bolezen, dopust, strokovno izobraževanje, …)

6.

Edukacija poteka v lokalnem centru za dializo/peritonealno dializo.
Izvajalci edukacije so medicinske sestre, ki so izvajalke PD v lokalnem
centru po podobnem sistemu kot poteka edukacija bolnikov oziroma
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njihovih svojcev, kadar so v izvajanje PD vključeni le-ti.
7.

Pred samostojnim izvajanjem asistirane PD na terenu mora patronažna
medicinska sestra pridobiti Potrdilo o usposobljenosti za izvajanje PD, ki
ga izda Zbornica zdravstvene in babiške nege. Za pridobitev potrdila je
potrebna izpolnitev obrazca Protokol opravljenih aktivnosti zdravstvene
nege za pridobitev dodatnih znanj s področja peritonealne dialize (PD)
in teoretični preizkus znanja. Teoretični preizkus znanja izvede zdravnik
specialist internist ali nefrolog iz centra za PD iz nabora vprašanj (ki služijo
tudi kot usmeritev patronažnim medicinskim sestram za pridobivanje
teoretičnih znanj). Podpisan in potrjen obrazec je osnova za pridobitev
odobritve plačila storitev patronaži s strani ZZZS. Podpisnika potrdila sta
edukacijska sestra in zdravnik specialist v lokalnem centru za PD.

8.

Zadnje 2 do 3 dni pred odpustom bolnika izvaja APD pri bolniku v
bolnišnici patronažna sestra pod nadzorom medicinske sestre iz centra za
PD.

9.

Bolnišnični specialist mora pred odpustom bolnika v domače okolje za
patronažno službo izdati delovni nalog za izvajanje PD na domu. Na
delovnem nalogu mora biti jasno opredeljena vrsta storitev (glede na
zgornjo klasifikacijo storitev - po šifrantu so možne 3 storitve) in
frekvenca obiskov (obisk 2-krat na dan, 7-krat na teden). Pozornost je
potrebno posvetiti veljavnosti delovnega naloga, ki je lahko omejena na
največ eno leto.

10.

Center za PD še naprej zagotavlja pacientu ves potreben material na enak
način kot v primeru, če si pacient PD na domu izvaja sam ali s pomočjo
svojcev (ZZZS prizna dializnim centrom enako ceno PD, saj diplomirana
medicinska sestra izvaja samo storitve, ki je pacient ali njihovi svojci niso
sposobni izvajati sami, v ceni teh storitev pa nima priznanih materialnih
stroškov).
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11.

Lokalni center za PD mora zagotoviti pripravljenost za morebitni klic
izvajalca PD v primeru nujnih stanj v zvezi s PD 24 ur na dan 7 dni v tednu.

12.

Za zagotavljanje kakovosti je enkrat letno potrebna obnovitev znanja
patronažnih medicinskih sester ali sester iz socialno varstvenega zavoda
(SVZ) v centru za PD.

13.

V primeru planiranja odpusta bolnika, ki je kandidat za PD v socialno
varstvenem zavodu (oskrbovana stanovanja ali domovi starejših
občanov), ali če je bolnik že varovanec SVZ, je potrebno pred uvajanjem
PD katetra kontaktirati vodstvo SVZ. Glede na to, da so izvajalke asistirane
PD diplomirane medicinske sestre, zaenkrat zaradi kadrovske situacije ne
bo možno izvajanje asistirane PD v vseh SVZ. Edukacija poteka na enak
način kakor pri patronažnih medicinskih sestrah.

Izr. prof. dr. Damjan Kovač, dr. med.
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