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1. NAMEN 
      Namen načrta je natančno opredeliti in napisati postopek izvajanja aktivnosti zdravstvenih storitev 

v primeru pojava nalezljive bolezni. 

2. PODROČJE UPORABE 
      Bolnišnična in zunaj bolnišnična zdravstvena dejavnost BGP Kranj. 

3. ODGOVORNOSTI 
        -   KOBO -  KOBO poda predloge aktivnosti in pripravlja algoritme ukrepanja. 
        -   Strokovni direktor - sprejema in potrdi predlagane aktivnosti.  
        -  Zaposleni – izvajajo sprejete aktivnosti. 

4. POSTOPEK 
   KOBO spremlja in ugotavlja pojav nalezljivih bolezni in predlaga izvajanje aktivnosti na osnovi                   

vrste nalezljive bolezni. 
      V primeru pojava nove/neznane bolezni po potrebi pripravi ali prilagodi obstoječi algoritem    

obravnave uporabnikov naših storitev. Ob pripravi upošteva priporočila pristojnih ustanov (NIJZ, 
MZ), RSK-ji,…). Na osnovi trenutne epidemiološke situacije predlaga izvajanje aktivnosti navedenih 
v posameznih fazah načrta ukrepanja. 

 
OPREDELITEV PROSTOROV V BGP KRANJ: 
 
Izolacija (rdeče območje): 

- Ginekološki oddelek soba 15, 16 (glede na specifičnost obolenja lahko tudi soba 14, 17 in 18) 
- Določena porodna soba (po možnosti najbolj oddaljena) 
- Operacijska dvorana 2 
- Zunanja ambulanta (ambulanta 3 z ločenim vhodom oziroma kontejner) 

 
Karantena (sivo območje): 

- Ginekološki oddelek soba 15, 16 (glede na specifičnost obolenja lahko tudi soba 14, 17 in 18) 
- Določena porodna soba (po možnosti najbolj oddaljena) 
- Operacijska dvorana 2 
- Zunanja ambulanta (ambulanta 3 z ločenim vhodom oziroma kontejner) 

 
Prostori za izolacijo in karanteno so isti. Pri razvrščanju uporabnikov naših storitev v sobe ne sme 
priti do mešanja, temveč v eni sobi imamo izolacijo (npr. soba 14) v drugi sobi (npr. soba 15) 
karanteno. 
 
Vse ostalo (belo območje): 

- Vsi ostali prostori 
 

Pojav suma na obolenje v belem območju 
- Izvajanje aktivnosti karantene v bolnišničnem prostoru z obolelim in po potrebi po celotnem 

traktu. 
- Čiščenje ambulante in čakalnice skladno s sprejetimi navodili  
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      NAČRT UKREPANJA: 
      Upoštevanje vseh aktivnosti/ukrepov skladno s pripravljenim programom obvladovanja in 

preprečevanja okužb povezanih z zdravstvom (SOP 757). Zdravstvene storitve izvajamo skladno s 
pripravljenim in potrjenim algoritmom obravnave v primeru nalezljivih bolezni. 

 
1. FAZA: 
     V bolnišnici se izvajajo vse dejavnosti v skladu s pogodbeno zakupljenim programom  ZZZS in vse 

samoplačniške storitve.  
 
    Organizacijske aktivnosti/ukrepi: 

- Omejitev obiskov 
- Omejitev partnerjev pri porodu 
- Triaža ob vstopu 

 
    Strokovne aktivnost/ukrepi 

- Uporaba osebne varovalne opreme  
- Čiščenje in razkuževanje prostorov 
- Higiena rok 
 

2. FAZA: 
     Dejavnosti v bolnišnici se omejuje v skladu s priporočili strokovnih organov in MZ, omeji se 

izvajanje samoplačniških storitev.  
 

     Organizacijske aktivnosti/ukrepi: 
- Prepoved obiskov 
- Omejitev ali prepoved partnerjev pri porodu 
-      Triaža ob vstopu 

 
3. FAZA: 
      V bolnišnici se izvajajo zgolj nujne aktivnosti (vodenje nosečnosti, porod, po porodna oskrba, 

obravnava nujnih ginekološko porodniških stanj, zdravljenje rakavih obolenj). Usklajevanje izvajanja 
nujnih zdravstvenih storitev s področja ginekologije in porodništva z drugimi regijskimi bolnišnicami 
in dispanzerji in eventualne prilagoditve. Bolnišnica lahko prevzame izvajanje nujni zdravstvenih 
storitev s področja ginekologije in porodništva na sekundarnem nivoju za celotno gorenjsko regijo.  

  
 

6. KRATICE 
KOBO – komisija za obvladovanje bolnišničnih okužb. 

7. POVEZAVE Z DRUGIMI DOKUMENTI 
•     SOP-757 [SOP 010-077] Program za preprečevanje in obvladovanje bolnišničnih okužb v 

BGP Kranj v3 (https://bgp-kranj.dna-labs.si/#document.list/C.DOC-00.11664:last) 
 
 
 

8. PRILOGE 
•     OBRAVNAVA PACIENTKE S SUMOM NA OKUŽBO S KORONAVIRUSOM V BGP -algoritem-V5-

19.04.docx 

https://bgp-kranj.dna-labs.si/#document.list/C.DOC-00.11664:last
https://bgp-kranj.dna-labs.si/#document.list/C.DOC-00.11664:last
https://bgp-kranj.dna-labs.si/content/m.sys/download/C.ATT-00.21255/OBRAVNAVA%20PACIENTKE%20S%20SUMOM%20NA%20OKUŽBO%20S%20KORONAVIRUSOM%20V%20BGP%20-algoritem-V5-19.04.docx
https://bgp-kranj.dna-labs.si/content/m.sys/download/C.ATT-00.21255/OBRAVNAVA%20PACIENTKE%20S%20SUMOM%20NA%20OKUŽBO%20S%20KORONAVIRUSOM%20V%20BGP%20-algoritem-V5-19.04.docx
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