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O NAS
Bolnišnica Sežana je specialna bolnišnica z naslednjimi dejavnostmi:
Akutna bolnišnična obravnava pacientov/ABO/
Na pulmološkem oddelku zdravimo paciente, ki potrebujejo diagnostiko in zdrav-
ljenje akutnih pljučnih bolezni ter paciente pri katerih je zaradi poslabšanja 
kronične pljučne bolezni potrebna bolnišnična obravnava. 
Tu zdravimo tudi določene paciente, ki potrebujejo ponovno premestitev iz neak-
utne bolnišnične obravnave v akutno obravnavo.
Neakutna bolnišnična obravnava pacientov
Na oddelkih za neakutno bolnišnično obravnavo izvajamo:
● podaljšano bolnišnično zdravljenje z/in rehabilitacijo (večinski delež),
● podaljšano bolnišnično  zdravstveno nego s fizioterapijo in delovno terapijo,
● rehabilitacijo  kroničnih pljučnih pacientov.
Specialistična ambulantna dejavnost  in sicer:
● pulmološka, kjer izvajamo tudi alergološka testiranja, kardiološka, psihiatrična, 
urološka, nevrološka in ambulanta za zdravljenje bolezni ščitnice.
● dializo tipa I. in III.
Slikovna diagnostika za hospitalne in ambulantne potrebe
● UZ srca in ožilja, UZ abdomna, RTG slikanje pljuč in skeleta.

Neakutna bolnišnična obravnava 
predsatvlja obliko bolnišničnega zdrav-
ljenja po končani akutni bolnišnični 
obravnavi, ko je uvedena ustrezna 
terapija in določena rehabiltacija in 
pacienta iz zdravstvenih ali socilanih 
razlogov ni mogoče odpustiti v domače 
okolje ali ni več možna zdravstvena nega 
v domačem okolju.
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Oddelek za  podaljšano 
bolnišnicno zdravljenje 

z/in rehabilitacijo 

V program podaljšanega bolnišničnega zdravljenja z / in rehabilitacijo se sprejema 
paciente, ki po akutnem zdravljenju še ne morejo biti odpuščeni v domačo ali 
drugo obliko oskrbe, ker potrebujejo še nadaljevanje zdravljenja, specialno 
zdravstveno nego in rehabilitacijo.
Na tem oddelku se obravnavajo  pacienti  prizadeti  po zlomih, ortopedskih oper-
acijah, po amputacijah, prizadeti po možganski kapi, in /ali pacienti, ki so prebo-
leli katero od težkih bolezni.
Rehabilitacijski tim, ki ga sestavljajo specialist fizikalne in rehabilitacijske medi-
cine, fizioterapevt in delovni terapevt, najprej oceni stanje pacienta. 
Fizioterapevt poleg funkcionalnega testiranja, meritve gibljivosti sklepov, testi-
ranja zmogljivosti mišic, meritev obsegov in dolžin udov, uporablja še lestvico za 
ocenjevanje gibanja MAS (Mottor Assesment Scale).
Delovni terapevt oceni pacienta z Razširjenim Barthel Indexom (RBI) in izvede test 
dnevnih aktivnosti in funkcionalno testiranje.
Specialist fizikalne in rehabilitacijske medicine opravi pregled pacienta. Le-ta 
vključuje tudi pripravo programa dela oziroma celostne rehabilitacijske obrav-
nave pacienta. Napredek pacienta se spremlja in obravnava na sestankih ožjega 
rehabilitacijskega tima. 



Poleg začetne in zaključne ocene se v procesu fizioterapije izvaja naslednje 
aktivnosti:
Individualno: 
• Kinezioterapija: aktivno in pasivno razgibavanje in vaje proti uporu,
• trening obračanja, posedanja, sedenja, vstajanja, stoje in hoje,
• vaje za koordinacijo, ravnotežje in vzdržljivost,
• obravnava nevrološkega pacienta po Bobath konceptu,
• testiranje in nameščanje pripomočkov za hojo ter opornic,
• kontinuirano pasivno razgibavanje na artromotu (ramenski sklep, kolčni in kolen-
ski sklep, gleženj ter zapestje),
• kontinuirano razgibavanje in krepitev mišic pri slabo pomičnem pacientu – 
motomed,
• elektroterapija, ki vključuje: 
 • terapevtski ultrazvok,
 • laser (celjenje ran),
 • magnetoterapijo,
 • elektrostimulacijo:
  • protibolečinsko (TENS, diadinamski tokovi, interferenčni tokovi…),
  • za krepitev mišic (Compex in ostale modalitete),

• ročno limfno drenažo,
• presoterapijo, 
• termoterapijo:
 • krioterapijo (kriopak, kriomasaža),
 • ogrevanje,
• respiratorno fizioterapijo,
• edukacijo svojcev.
Skupinsko fizioterapijo: 
• skupinsko kinezioterapijo se izvaja po  
ortopedski (totalna in delna endoproteza) in 
travmatološki (zlomi) obravnavi kolka in kolena.



Oddelek za  podaljšano 
bolnišnicno zdravljenje 

z/in rehabilitacijo 

Individualna delovna terapija za posameznega pacienta temelji na:
• učenju dnevnih aktivnosti (v bolniški sobi, v umivalnici),
• funkcionalni delovni terapiji,
• testiranju in uporabi drobnih ortotskih  in ortopedskih pripomočkov,
• obravnavi nevrološkega pacienta po Bobath konceptu,
• vajah za spodbujanje senzorike,
• vajah za kognicijo in percepcijo,
• edukaciji svojcev in svetovanju pri adaptaciji domačega okolja ter primernega 
medicinskega pripomočka.

Skupinska delovna terapija večinoma poteka v skupinah do 12 pacientov. Izvaja se: 
skupinska telovadba, različne kreativne aktivnosti, vaje za kognicijo, predavanja, 
pogovorne skupine, prebiranje poezije, družabne igre,...

Cilj celotne rehabilitacijske obravnave je zmanjšanje bolečine, povečanje gibljivosti 
sklepov, povečanje mišične moči ter omogočiti pacientu, da kljub okvari, bolezni ali 
pomanjkljivosti čim bolj samostojno opravlja vsakodnevne dejavnosti.



Postopek  
za sprejem  

pacienta  

Postopek za sprejem pacientov
Pisni predlog poda pacientov sobni zdravnik  zdravstvene ustanove, kjer pacient leži 
v akutni obravnavi, ko je:
● zaključena akutna bolnišnična obravnava - kot npr. pri pacientih po možganski 
kapi, travmi, zahtevnem kirurškem posegu, ortopedskem posegu ali po 
internističnem obolenju z daljšim okrevanjem;
● stabilno somatsko zdravstveno stanje pacienta;
● ocenjeno funkcionalno stanje pacienta.

K predlogu za sprejem je potrebno priložiti:
● epidemiološke podatke: brisi na MRSA, ESBL, CRE ...
● podatke o zmožnosti za samooskrbo in nego, ki zajemajo:
 - stopnjo telesne pomičnosti: hoja, stopnjo samostojnosti pri osebni 
higieni, prehranjevanju, oblačenju, komunikaciji …
      -   oceno psihičnega stanja pacienta: je orientiran, potrebuje nadzor …
     -   podatke o načinu prehranjevanja: per os, NGS, PEG, parenteralno,
 -   kratek preizkus spoznavnih sposobnosti pacienta (KPSS),
    -   ostalo: ocena stanja dihal; prisotnost traheostome, kanile; potreba za O2 …

● oceno stanja pacienta z razširjenim 
Bartel Index-om (RBI),
● podatke o socialni obravnavi,
● podatke o svojcih, skrbniku, zastopniku, 
pristojnem socialnem delavcu …
● informacije o možnostih nadaljnje  
oskrbe pacienta po zaključeni obravnavi  
na PBZ (domače okolje, dom starejših 
občanov, rehabilitacija v drugi ustanovi 
...).



Proces obravnave pacienta  na oddelku za PBZ z /in rehabilitacijo

● zdravnik specialist interne medicine (v nadaljevanju: internist) sprejme 
pacienta in ga vodi skozi celotno klinično obravnavo do odpusta. Po potrebi 
v obravnavo vključi tudi zdravnike specialiste  drugih strok v bolnišnici  ali 
izven kot npr.: psihiatra, pulmologa, kardiologa, nevrologa, kirurga, 
ortopeda, travmatologa …
● specialist fizikalne in rehabilitacijske medicine nadzoruje individualni 
rehabilitacijski program,
● izvaja se osnovna in specialna zdravstvena nega.

V  razširjeno rehabilitacijsko ekipo  je vključen tudi socialni delavec in  
zdravnik spec. psihiater.

V primeru spremembe zdravstvenega stanja pacienta v času neakutne 
obravnave se pacienta premesti na akutni oddelek  bolnišnice (in obratno) 
ali v drugo zdravstveno ustanovo.
Notranje premeščanje pacientov se izvaja  tudi iz epidemioloških razlogov.

Proces obravnave 
pacienta  na odd. 

za PBZ z /in 
rehabilitacijo
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morda bolje: spremlja izvajanje  rehabilitacijskega programa;



Obravnava pacientov na oddelku za 
podaljšano bolnišnično nego
● Internist sprejme pacienta in ga vodi skozi 
celotno klinično obravnavo do odpusta, skrbi 
za multidisciplinarno obravnavo pacienta; po 
potrebi v obravnavo vključi tudi spec. drugih 
strok v bolnišnici ali izven kot. npr.: psihiatra, 
pulmologa, kardiologa, nevrologa, kirurga, 
ortopeda, travmatologa ...
● Internist predpiše rehabilitacijske storitve 
zdravstvene nege, ki jih izvaja negovalna ekipa 
v sodelovanju  in pod nadzorom fizioterapevta 
in /ali delovnega terapevta. 

Obravnava na 
odd. za 

podaljšano 
bolnišnicno nego



Predlog za premestitev pacienta:

Predlog za premestitev pacienta se poda na 
obrazcu, ki je na spletni strani bolnišnice 
(www.bolnisnica-sezana.si).

Pošlje se ga lahko:  
● na e-naslov: info@bsezana.si; 
● po fax-u na št.: 057074019 
● ali z navadno pošto na naslov: 

BOLNIŠNICA SEŽANA
Cankarjeva ul. št. 4
6210 Sežana

Na predlogu za premestitev je potrebno 
izpolniti vse zahtevane rubrike.

Predlog za 
premestitev 

pacienta 

● Vse prispele predloge obravnava komisija za sprejeme, ki jo sestavljajo  
zdravniki specialisti in socialni delavec.
● Vsak predlog se po prejetju obravnava v roku 48 ur, predlagatelj prejme 
odločitev v roku 24 ur po odločitvi.
● Komisija pacienta razvrsti na čakalni seznam, glede na kategorijo obrav-
nave, proste kapacitete in možnosti zagotovitve posebnih zahtev (kot npr. 
potreba po izolaciji…).
Pacient mora imeti ob sprejemu veljavno napotnico.

● V primeru, da pacient ne izpolnjuje kriterijev za neakutno obravnavno, se  
njegov sprejem zavrne.
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