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ORGANIZACIJA DELA PRI OBVLADOVANJU ŠIRJENJA COVID-19 ZA 

IZVAJALCE NA PRIMARNI RAVNI 

 

 
I. OBRAVNAVA OSEB S SUMOM NA COVID-19 NA PRIMARNI RAVNI  

Obravnava oseb s sumom na COVID-19 se izvaja pri OIZ in v JZZ, ki zagotavljajo 24 urno NMP 

na primarnem nivoju in so praviloma v zdravstvenih domovih. Izjeme glede organizacije so:  

- enota NMP, ki deluje v okviru UC SB Celje;  

- program dežurne službe (DS1), ki je organizirana v sklopu UC Novo Mesto.  

- Posebna oblika del je tudi Zdravstveno reševalni center Koroške in organizacija službe 

NMP na Obali, kjer sodelujejo ZD Koper, ZD Izola ZD Piran in SB Izola (center urgentnih 

služb - CUS).  

Strokovni vidik obravnave se izvaja v skladu z navodili NIJZ in Infekcijske klinike UKC 

Ljubljana, ki so dostopna na spletni strani NIJZ: https://www.nijz.si/sl/koronavirus-2019-

ncov. 

 

II. ORGANIZACIJSKA NAVODILA  

Postopki odvzema brisa se izvajajo na šestnajstih (16) lokacijah v državi, ki so določene po 

sledečih kriterijih: 

- zdravstveni domovi, ki delujejo na območju, kjer so splošne bolnišnice ali UKC; 

- zdravstveni domovi, ki delujejo na področju MO in nimajo bolnišnice; 

- zdravstveni domovi, ki delujejo na območju, ki imajo izrazito slabo infrastrukturno 

povezavo in so oddaljeni od bolnišnice > kot 40 km ( ZD Tolmin, ZD Kočevje) in 

- zdravstveni dom Postojna, ki ima strateško lokacijo na AC koridorju. 

V sklopu prvega kriterija so določene lokacije zdravstvenih domov, ki so v bližini bolnišnic in imajo 

program DS1 skupaj z bolnišnicami v okviru urgentnih centrov. ZD in bolnišnice morajo delovati 

v skladu s sporazumom, kje in na kakšen način se izvaja odvzem brisov. Glede na dejstvo, da 

imajo bolnišnice v Načrtu obvladovanja COVID 19 različno vlogo pri izvajanju zdravljenja oseb 

obolelih s COVID 19, so za odvzem brisov primarno zadolženi zdravstveni domovi.  

Zdravstveni domovi, ki niso primarno določeni kot točka za odvzem in obravnavo, bodo ob 

povečanem obsegu dela in prehodom v višjo stopnjo ukrepov morali kadrovsko participirati pri 

organizaciji dela v JZZ, ki so določeni za odvzem brisov in obravnavo, skladno z epidemiološko 

situacijo in navodili MZ.  

https://www.nijz.si/sl/koronavirus-2019-ncov
https://www.nijz.si/sl/koronavirus-2019-ncov
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Seznam zdravstvenih domov - določeni za odvzem brisov in obravnavo : 

ZD MURSKA SOBOTA 
 

SB CELJE * 

ZD Lendava  ZD Laško 

ZD Ljutomer  ZD Šentjur 

ZD G. Radgona  ZD Žalec 

ZD MARIBOR  ZD Šmarje pri Jelšah 

ZD Lenart  ZD Sl. Konjice 

ZD S. Bistrica  ZD Velenje 

ZD Ptuj  ZD Nazarje 

ZD Ormož  ZD TRBOVLJE 

ZD SLOVENJ GRADEC  ZD Hrastnik 

Zdrav. reševalni center Koroške  ZD Zagorje 

ZD Radlje  ZD Litija 

ZD Ravne  ZD BREŽICE 

ZD IZOLA  ZD Krško 

ZD Ilirska Bistrica  ZD Sevnica 

ZD Koper  ZD NOVO MESTO** 

ZD Piran  ZD Črnomelj 

ZD Sežana  ZD Metlika 

ZD LJUBLJANA  ZD Trebnje 

ZD Domžale  ZD JESENICE 

ZD Kamnik  ZD Kranj 

ZD Iv. Gorica+ZD Grosuplje  ZD Škofja Loka 

ZD Vrhnika  ZD Tržič 

ZD Logatec  ZD Radovljica  

ZD Postojna  ZD Bled 

ZD Idrija  ZD NOVA GORICA 

ZD Kočevje  ZD Tolmin 

ZD Cerknica  ZD Ajdovščina 

ZD Ribnica    

                * program NMP ima SB Celje 

    ** program DS1 ima SB Novo Mesto 

 

Zdravstveni domovi, ki so določeni kot točke za obravnavo in odvzem brisov so označeni z 

rumeno in oranžno barvo. 
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III. POSTOPEK NAPOTITVE OSEBE  

• Oseba vzpostavi  kontakt s svojim osebni izbranim zdravnikom ali izven njegovega 

delovnega časa s  službo NMP. 

 

• Zdravnik na podlagi kliničnih in epidemioloških podatkov določi sum na  okužbo, ki 

potrebuje odvzem brisa.  

• Zabeleži se podatke o osebi (ime in priimek, telefonski kontakt, lokacija/prebivališče) , ki 

bo napotena na točko odvzema brisa. Osebo se seznani, da jo bo kontaktiral zdravstveni 

delavec iz točke, določene za obravnavo in odvzem brisov.   

 

• Glede na lokacijo/prebivališče se osebo napoti na najbližjo točko za odvzem, kar je 

pomembno predvsem v situaciji, ko lokacija/prebivališče gravitira v več točk za odvzem 

brisa. 

 

• Zdravnik ali drug zdravstveni delavec na točko za odvzema brisa najavi  podatke  osebe, 

ki jo je napotil . 

 

• Pooblaščena oseba na točki odvzema brisa in obravnave kontaktira napoteno osebo in ji 

da natančna navodila o načinu in času prihoda. 

 

• V primeru potrebe po prevozu ali odvzemu brisa na lokaciji/prebivališču, bo o tem odločil 

zdravnik, ki izvaja delo na točki za odvzem brisa. 

 

 

IV. POSTOPEK NA TOČKI ODVZEMA BRISA IN OBRAVNAVE 

 

• Osebo sprejme pooblaščena oseba in ji poda navodila za postopek. 

 

• Po končanem postopku pregleda in odvzema brisa se osebo namesti v izoliran prostor, 

ali (po odločitvi zdravnika) pošlje v domače okolje do prejema izvida.  

 

• V kolikor zdravnik pri pregledu oceni, da je potrebna takojšnja napotitev osebe v 

bolnišnico, se izvede ustrezna obravnava v okviru redne službe NMP.  

 

• Osebe, ki so pozitivne na okužbo s COVID-19, se obravnava v skladu z epidemiološkimi 

navodili (napotitev v bolnišnico ali vrnitev v domače okolje). 
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• Pri napotitvi v nadaljnjo obravnavo v bolnišnico, se obvesti dispečersko službo zdravstva 

(DSZ), ki bo obvestila ekipo za prevoz in sporočila, kam se bo pacienta transportiralo. 

Pacient dobi ustrezno izpolnjeno napotnico in nalog za prevoz, kamor se pod opombe 

vpiše COVID – 19.  

 

• Enota NMP, ki je določena za prevoz (po planu), na osnovi podatka DSZ  izvede prevoz 

v določeno bolnišnico. DSZ najavi v bolnišnico prihod pacienta in javi transportni ekipi 

dodatne informacije o poti in organizaciji sprejema pacienta.  

 

• Informacije o kontaktih JZZ (točke za odvzem brisa in obravnavo oseb s sumom na 

okužbo COVID – 19) so v Prilogi 1.  

 

V. TRANSPORT OBOLELIH  

 

1. Vse transporte z reševalnimi vozili koordinira dispečerska služba zdravstva – 

DSZ.  

 

2. Posamezni primeri transportov: izvajalci določeni z načrtom »EBOLA«. Helikopter se 

za te namene praviloma ne uporablja!  

 

3. Obravnava klicev v sili se v vseh fazah obvladovanja dogodka izvaja na utečen 

(zatečeno stanje) način in z uporabo utečenih komunikacijskih poti. Pri aktivaciji ekip 

NMP v primeru prepoznanega suma na pacienta s COVID-19 mora biti poseben 

poudarek na seznanjanju ekipe NMP o specifičnem stanju pacienta. Ekipa NMP mora 

pred izvedbo transporta poskrbeti za ustrezno in pravočasno obveščanje 

(neposredno ali posredno) sprejemne ustanove o prihodu takšnega pacienta. 

Informacijo o sprejemni bolnišnici poda dispečerska služba zdravstva.  

 

4. Izvajanje prevozov pacientov, ki niso del urgentne obravnave ekipe NMP  in so 

pozitivni na COVID 19, se koordinira centralizirano za območje celotne države preko 

Dispečerskega centra zdravstva Maribor, ki za to vzpostavilo   namensko telefonsko 

številko 08-201-0025. Prevoze teh pacientov izvajajo 4 izvajalci (UKC Ljubljana, ZD 

dr. Adolfa Drolca Maribor , OZG ZD Kranj ter ZD RSSI  Izola) z razdelitvijo teritorialne 

pristojnosti po vzoru »Ebola protokola«. Vsak izvajalec za to zagotovi po 1 namensko 

reševalno vozilo z ustrezno opremljeno in usposobljeno ekipo.  
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VI. ZAŠČITNA SREDSTVA, OPREMA IN POMOČ V LOGISTIKI  

 

1. Izvedena je bila razdelitev nujne opreme vsem enotam NMP za obravnavo pacientov 

s sumom na okužbo v okviru intervencij NMP. JZZ, ki opreme še niso prevzeli, 

kontaktirajo ministrstvo po elektronski pošti na e-naslov katastrofna.mz@gov.si ali 

na telefon 030 452 733. 

 

2. Dodatna zaščitna oprema se bo iz državnih blagovnih rezerv po razdelitvenem ključu 

razdelila JZZ na primarni ravni, ki so določeni kot  točke za odvzem brisov in 

obravnavo. Ti JZZ skrbijo za dopolnitev opreme pri ostalih izvajalcih na njihovem 

območju, če pride do uporabe opreme zaradi obravnave osebe s sumom na COVID- 

19 v sklopu intervencij NMP. 

 
VII. OBVEŠČANJE IN POROČANJE  

 

1. Vsi JZZ, ki so določeni kot točke za odvzem brisov in obravnavo morajo na 

ministrstvo za zdravje dnevno poročati o številu odvzetih brisov ter o številu napotitev 

v bolnišnico. Podatki se sporočajo za tekoči dan za aktivnosti opravljene do 14. ure. 

Podatki morajo biti posredovani po  elektronski pošti katastrofna.mz@gov.si 

najkasneje do 15. ure. 

 

mailto:katastrofna.mz@gov.si
mailto:katastrofna.mz@gov.si
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PRILOGA 1: Zavodi z določenimi točkami za odvzem brisov in kontaktnimi številkami. 

 

IZVAJALEC KONTAKT ZA NAJAVO PACIENTA ZA BRIS 

ZD MURSKA SOBOTA 02 512 38 04 

ZD MARIBOR 
051 394 800 (dispečer ZD) 

02 333 18 00 ali 070 613 698 

ZD SLOVENJ GRADEC  031 393 112 

SB in ZD CELJE (pri SB CE) 03 423 30 79 

ZD VELENJE 03 899 54 45 

ZD TRBOVLJE (pri SB Trbovlje) 
03 565 26 05 

041 796 177 - Roman Kralj, dr.med. 
031 464 538 – Darja Logar, dr. med. 

ZD BREŽICE (pri SB Brežice) 07 466 82 50 

ZD in SB NOVO MESTO** 07 62 00 700 

ZD JESENICE (pri SB JE) 051 668 651 

ZD KRANJ 04 280 21 00 

ZD NOVA GORICA (V UC NG) 05 330 11 17 (rezervna: 05 330 11 27) 

ZD TOLMIN 05 388 11 20 in 041 409 873 

OBALA - CUS 05 66 47 440 

LJUBLJANA – SNMP (začasna) 01 522 84 08 

ZD POSTOJNA 05/7000-412 ali 05/7204-540 

ZD KOČEVJE 01 893 90 08 

 

 

DSZ – naročilo nenujnega prevoza: 08-201-0025 

 

 


