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Bolnišnica Tržič 

Ulica/via Galvani, Tržič 

Bolnišnična centrala +39 0481 4871 

 
Sedež Kompleksne strikture Prva pomoč – Urgentna 
medicina: 
Stavba “C” pritličje  

Telefon: +39 0481 487 340 

  



 

Direktor: Dr. Ranieri Giuseppe Cravero 
E-pošta: ranieri.cravero@asugi.sanita.fvg.it 

Sprejema za posvete od ponedeljka do petka od 13:00 do 

14:00, če je to združljivo z institucionalnimi dejavnostmi. 

 
Koordinator zdravstvene nege 
Dr. Roberto Pernarcic 

telefon +39 0481 487 026 

E-pošta: roberto.pernarcic@asugi.sanita.fvg.it 

 

Administrativni sekretariat 
Gospa Paola Fasella 
Telefon: +39 0481 487 366 

e-pošta: monfalconeps.segreteria@asugi.sanita.fvg.it 

  



IZREDNE RAZMERE COVID-19 
 

Po razglasitvi izrednih razmer je bil dostop do bolnišnice 

od vhoda v Oddelek za nujne primere dovoljen le 

bolnikom, ki potrebujejo pregled in/ali zdravljenje na 

Oddelku za nujne primere. 

Dostop ni dovoljen sorodnikom in/ali spremljevalcem 

bolnikov, razen v posebnih primerih (starši mladoletnikov, 

posebne potrebe po oskrbi). 

Dostop je mogoč izključno prek predtriažni objekt, v 

katerem upravljavec na podlagi natančnih postopkov 

(ocena kliničnih in epidemioloških meril), napoti bolnika 

na posebno posebno pot v primeru suma na pozitivnost 

CoV-2. 

  



CILJI KOMPLEKSNE STRUKTURE PRVA 
POMOČ - URGENTNA MEDICINA 
 
Oddelek za nujno medicinsko pomoč zagotavlja nujno 

medicinsko pomoč državljanom in je vključen v 

regionalno teritorialno mrežo nujne medicinske pomoči.  

S sistemom triaže, opremljenim z barvno kodo, 

razvrščeno glede na nujnost kliničnega stanja, 

zagotavlja ustrezno oskrbo oseb, ki samostojno 

dostopajo do storitve.  

Rezultat obravnave na urgenci je lahko različen: nujni 

sprejem, sprejem na začasno opazovanje (OBI), 

napotitev na dom in k splošnemu zdravniku, začetek poti 

za dostop do specialističnih ambulantnih storitev in/ali 

diagnostičnih preiskav.  

Če je treba bolnika premestiti v drugo zdravstveno 

ustanovo, Oddelek za nujne primere organizira in izvede 

zaščiteno premestitev. 

Za odnose z družinskimi člani in skrbniki je značilna 

največja možna razpoložljivost za zagotavljanje 

informacij in vzpostavljanje medosebnih odnosov, ki 

ustrezajo potrebam, ob popolnem upoštevanju predpisov 

o zasebnosti. 



 
Vključuje naslednja operativna področja: 

  

o Teritorialne reševalne dejavnosti 

o Sprejemanje in stabilizacija uporabnikov s 

spremenjenimi vitalnimi parametri; 

o Sprejemanje in obravnava uporabnikov z znaki in 

simptomi evolucijskega tveganja; 

o Sprejemanje in obravnava uporabnikov brez 

nujnosti 

o Aktivacija kliničnih diagnostično-terapevtskih poti 

oskrbe za manjše patologije; 

o Obravnava bolnikov s srednje zahtevno oskrbo v 

okviru kratkega intenzivnega opazovanja (O.B.I.); 

o Upravljanje uporabnikov s prevladujočimi potrebami 

po socialni pomoči (npr.roza koda, "šibkejši" 

uporabniki itd.); 

o Podaljšano zdravljenje srednje in visoko zahtevnih 

bolnikov s sprejemom v urgentno medicino 

  



Organizacijsko ureditev Kompleksne strukture za Prvo 

pomoč v Tržiču sestavljajo: 

o Teritorialno reševanje 

o Prva pomoč 

o Ambulanta R.A.U. 

o Intenzivno kratko opazovanje 

o Urgentna medicina 

 

Teritorialno reševanje 
 
Odziv na zahtevo za posredovanje, poslano prek enotne 

številke za klic v sili 112, je zaupan SORES-u (Sala 

Operativa Regionale Emergenza - Operativna deželna 

enota za nujne primere). 

Odhode reševalnih vozil upravlja Center SORES, ki 

dogodku dodeli kodo resnosti in aktivira najprimernejše 

razpoložljivo reševalno vozilo (reševalno vozilo in/ali 

medicinski avtomobil). 

Zdravniška ekipa dobi naslov, ime in prednostno kodo ter 

vse koristne informacije za vodenje reševalne akcije.  

Klici se snemajo z uporabo računalniške in telefonske 

tehnologije. Zdravstveno osebje (zdravnik in/ali 

medicinska sestra) na kraju dogodka oceni, oskrbi in 



stabilizira uporabnika ter ga nato prepelje v 

najprimernejšo bolnišnico. Ob prihodu na urgentni 

oddelek uporabnika prevzame medicinska sestra za 

triažo, ki mu dodeli novo barvno kodo resnosti. 

 
Prva pomoč  
 
Do urgentnega oddelka lahko pridete z lastnimi sredstvi 

ali z reševalnimi vozili. Urgentni oddelek je opremljen s 

prostorom za triažo, urgentno sobo z dvemi postajami, 

dvemi pregledovalnicami in štirimi bolnišničnimi sobami. 

Čakalnica na oddelku za nujne primere je opremljena s 

postajo za osvežitev ter stranišči, ločenimi po spolu, in 

stranišči za invalide. Ob prihodu bolnik z zvonjenjem na 

poseben zvonec naznani svojo prisotnost. V 

sprejemnem prostoru uporabnika sprejme medicinska 

sestra za triažo, ki na podlagi natančnih protokolov 

opravi začetno oceno znakov in simptomov, ugotovi 

glavne vitalne parametre (po potrebi) in ustrezno določi 

barvno kodo resnosti. 

 
Čakalni čas pred zdravniškim pregledom je odvisen od 

kode resnosti, ki jo določijo v TRIAŽI: 
 



BELA koda = brez prednosti. Storitev je v vsakem primeru 

zagotovljena, vendar so lahko čakalne dobe dolge in 

nepredvidljive glede na spodaj navedene kode. 

Predvideno je plačilo participacije. 

ZELENA koda = stabilna slika brez urgence ali 

evolucijskega tveganja, večkrat z dolgimi čakalnimi 

dobami.  

MODRA koda = stabilna slika brez evolucijskega tveganja 

s trpljenjem in posledicami na splošno stanje. Čakalne 

dobe so običajno zmerne, včasih pa daljše 

ORANŽNA koda = kritična slika, nujne razmere, stabilno 

stanje, vendar z evolucijsko nevarnostjo okvare vitalnih 

funkcij. Minimalen čakalni čas.  

RDEČA koda = zelo kritične razmere, okvara življenjskih 

funkcij, najvišja prednostna prioriteta, takojšen dostop do 

oskrbe. 

 

Način dostopa: neposredno ali z napotitvijo lečečega 

zdravnika. 

 

Čakalne dobe so povezane s triažno kodo, gnečo in 

sočasnostjo vseh nujnih primerov v urgentni ambulanti. 

 



Informacije o predvidenih čakalnih dobah so na voljo na 

regionalnem portalu: 

Razmere v urgentnih ambulantah 

https://servizionline.sanita.fvg.it/psonline 

Pomembno je, da s seboj prinesete (če je to mogoče) 

prejšnjo in ustrezno klinično dokumentacijo o bolezni, 

zaradi katere se zdravite, ali o drugih pomembnih 

boleznih.  

Ob sprejemu bo vsak pacient opremljen z varnostno 

identifikacijsko zapestnico, na kateri bodo navedeni 

njegov priimek, ime in datum rojstva, zato vas prosimo, 

da preverite, ali so navedeni podatki pravilni. 

 

Prostovoljni odhod iz urgentne ambulante, ko je bil 

uporabnik sprejet v triažo, se šteje za izrecno zavrnitev 

zdravstvenih storitev. 

  



AMBULANTA RAU (RAPID ASSESSMENT UNIT) 
 
Cilj ambulante je skrajšati čakalne dobe za paciente z 

lažjimi kodami, zmanjšati možnost neželenih dogodkov pri 

pacientih, ki čakajo z neurgentnimi ali nenujnimi 

patologijami, in zmanjšati konflikte z zdravstvenimi delavci 

zaradi čakalnih dob. Ambulanta se nahaja v bližini 

čakalnice urgentnega oddelka v Tržiču. 

Triažna medicinska sestra opravi triažo z ugotavljanjem 

vitalnih parametrov na podlagi uporabnikove 

simptomatike, namesti identifikacijsko zapestnico in 

usmeri uporabnike z lažjimi kodami v RAU; bolnike, ki se 

gibljejo ali prevažajo na vozičku, imajo nepoškodovane 

kognitivne funkcije in so mladoletni s spremljevalno osebo 

(učiteljem) ali starši/družinskimi člani, lahko napoti v RAU. 

Ambulanta je odprta sedem dni v tednu od 8:00 do 20:00, 

v njej pa delata zdravnik in medicinska sestra. 
  



Sodelovanje državljanov pri zdravstvenih stroških - 
participacija. 
Zakon določa, da se za storitve, opravljene na urgenci, ki 

jim ni sledila hospitalizacija in katerih stanje je bilo ob 

odhodu označeno z belo kodo, zaračuna participacija v 

višini 25,00 EUR. 

 

Oprostitve plačila participacije: državljanom do 14. leta 

starosti, oproščenim državljanom in tistim, ki pridejo na 

urgenco zaradi poškodbe, akutne zastrupitve in poškodbe 

pri delu, ni treba plačati participacije. 

Državljani z oprostitvami morajo o tem obvestiti svojega 

zdravnika. Plačilo participacije za storitve prve pomoči (če 

jo je treba plačati in je navedena v poročilu) se izvede po 

opravljeni storitvi, in sicer prek: 

o okenca CUP 

o avtomatske blagajne pri glavnem vhodu bolnišnic in 

okrožij 

o prek spleta s povezavo na regionalni portal 

SeSaMo, 

o tudi iz pasice na domači strani spletne strani ASUGI 

s klikom na "uporaba spletnih deželnih storitev". 

  



Klinične informacije za družinske člane in skrbnike 
DRUŽINSKI ČLAN ZA REFERENCO: ob sprejemu lahko 

oseba, če meni, da je to primerno, navede ime 

družinskega/ih člana/ov, ki mu/jim bo zdravnik lahko 

posredoval klinične podatke o njegovem zdravstvenem 

stanju. Zdravstveno osebje bo ime zapisalo v zapisnik. 

V primeru prisotnosti skrbnika ali varuha je treba imena 

sporočiti zdravstvenemu osebju ob sprejemu. 

 

Informacije o prehodu ali prisotnosti osebe na urgenci se 

lahko posredujejo, tudi po telefonu, ali pa se na zahtevo, 

tudi po telefonu, izda potrdilo, vendar le zakonitim tretjim 

osebam (sorodnikom, družinskim članom, 

sostanovalcem) in na podlagi privolitve pacienta po oceni 

različnih okoliščin primera. 

 

Zadevno osebo, če je pri zavesti in sposobna 

razumevanja, je treba obvestiti vnaprej (npr. ob sprejemu) 

in ji omogočiti, da navede, koga lahko obvesti o storitvi 

prve pomoči in/ali svoji prisotnosti na urgenci. 



Obdelovalci podatkov morajo sproti preverjati identiteto 

tretjih oseb, ki so upravičene do prejemanja kliničnih 

informacij. 

Spremljevalci so na urgentnem oddelku sprejeti v izbranih 

primerih, če se za dostop dogovorijo z zdravstvenim 

osebjem. Mladoletnike morajo spremljati starši, 

pooblaščeni družinski člani ali zakoniti skrbniki.  

Med oskrbo ohranite odnos, ki je primeren kontekstu in 

dejavnosti na oddelku.  

 

Priporočamo, da dragocenosti ne puščate brez 
nadzora in jih med čakanjem odstranite. 
Uporaba mobilnih telefonov je dovoljena le po 
predhodnem dogovoru z zdravstvenim osebjem.  



Odpust 
 

Če se uporabnik po odpustu ne more vrniti na svoj dom z 

lastnim prevoznim sredstvom, lahko na lastne stroške 

zahteva prevoz z reševalnim vozilom (prevozno sredstvo 

s konvencijo). Bolnike, ki jih že oskrbuje služba za 

zdravstveno nego na domu (SID), in/ali goste v domovih 

za ostarele prepeljejo na dom z reševalnim vozilom, 

katerega stroške krije zdravstveni organ. 

Poročilo o prvi pomoči ob odpustu iz bolnišnice odda 

zdravnik ali negovalno osebje. Poročilo vsebuje naslednje 

informacije:  

anamneza 

objektivni pregled 

opravljeni postopki zdravljenja 

diagnostične storitve 

diagnoza 

terapevtski nasvet 

morebitna prognoza 

participacija, če jo je treba plačati.  

Zdravstveni zapis se lahko podpiše z digitalnim 

podpisom, ki ima polno pravno veljavo. 

 



OBI - INTENZIVNO KRATKO OPAZOVANJE 
Urgentni oddelek je opremljen s posteljami, ki omogočajo 

časovno zahtevne (do 36 ur) preiskave in ponovne ocene. 

Po zaključku lahko bolnike odpustijo ali sprejmejo v 

bolnišnico. Obiski sorodnikov pacientov, ki so sprejeti v 

OBI, so dovoljeni le po navodilih osebja in morajo biti 

dogovorjeni za vsak primer posebej. 

 

URGENTNA MEDICINA 
Urgentna medicina je rezervirana za tiste bolnike, pri 

katerih obstaja tveganje za razvoj in poslabšanje 

kliničnega stanja in ki potrebujejo stalno spremljanje in 

intenzivno oskrbo.  

V vsakem primeru gre za sprejem v bolnišnico, ki lahko 

traja tudi več kot 36 ur. 

Opazovalnica in urgentna medicina sta trenutno 

organizirani z 10 posteljami.  

Na voljo je izolacijska soba z nadzorom kroženja zraka. 

  



KOPIJA ZDRAVSTVENE DOKUMENTACIJE 
 
 
Kopije zdravstvene dokumentacije lahko zahteva 

neposredno zadevna oseba ali pooblaščena oseba, tako 

da pokaže ali predloži kopije obeh veljavnih osebnih 

dokumentov in izpolni poseben obrazec za zahtevo: 

Tržič: Urad za sprejem v pritličju stavbe A od ponedeljka 

do petka od 9:00 do 13:00, telefon 0481 487 249 – 0481 

487 215. 

Kopije zdravstvenih dokumentov lahko prevzamete 

osebno ali po pooblaščeni osebi na okencih CUP 

bolnišniče, kjer je bila podana zahteva, ali pa lahko ob 

zahtevi zaprosite za pošiljanje na dom, pri čemer se 

plačilo izvede po povzetju. 

 
  



PROSTOVOLJSTVO 
 
V tej bolnišnici prostovoljci združenja AVO (Združenje 

bolnišničnih prostovoljcev iz Tržiča) del svojega časa 

brezplačno namenijo za pomoč ljudem v bolnišnici in tako 

prispevajo k humanizaciji oskrbe bolnikov. Zlasti na 

Oddelku za prvo pomoč od ponedeljka do petka od 8:00 

do 13:00 poteka v sodelovanju s Sodiščem za pacientove 

pravice in Združenjem bolnišničnih prostovoljcev projekt 

za spremljanje dostopa do Oddelka za prvo pomoč 

(preTriage). Med svojo prisotnostjo se posvetijo tudi 

sorodnikom, ki čakajo na svoje bližnje, in jim posredujejo 

informacije o času oskrbe ali jim svetujejo, kje najti 

različne bolnišnične storitve. 

 
DONACIJA ROŽENICE 
 
Bolnišnica sodeluje v programu ozaveščanja o darovanju 

očesnih tkiv. V primeru pacientove smrti in po ugotovitvi 

meril za upravičenost se najbližjim sorodnikom ponudil 

soglasje za darovanje roženice (informativne brošure so 

na voljo v bolnišnici).



 

SLUŽBA ZA MEDKULTURNO 
POSREDOVANJE 
 
Osebje službe lahko po potrebi poišče pomoč 

medkulturnih jezikovnih posrednikov pri izvajanju 

zdravstveno-varstvenih dejavnosti, da bi 

omogočili boljšo komunikacijo med bolniki iz tujine 

in zdravstvenim osebjem. 

 

VARSTVO IN AKTIVNA UDELEŽBA 
OBČANOV 
 
Podjetje zagotavlja varstvo uporabnikov ter 

spodbuja ukrepe za izboljšanje storitev in 

prilagajanje potrebam občanov. 

Prispevek uporabnikov je bistvenega pomena: o 

prednostih ali pomanjkljivostih lahko obvestite 

Direktorja, Koordinatorja zdravstvene nege ali 

Urad za stike z javnostmi (URP) Tržič na telefon 

0481 487 583 ali z e-pošto:  

urp.monfalcone@asugi.sanita.fvg.it. 

  



 

PREPOVED KAJENJA 
 

 
Kajenje je v bolnišnici prepovedano v skladu z 

zakonom, predvsem pa zaradi spoštovanja 

lastnega zdravja in zdravja drugih. 

  



 

 
Dokument je sestavil: Urad za medije, komuniciranje in odnose z 

javnostmi, tiskovna pisarna -Urp Tržič o besedilih, skladnih z 

regionalnim načrtom, ki jih je zagotovila Kompleksna struktura Prve 

Pomoči – Medicina za urgenco Tržič. Različica dokumenta: rev. 001 

leto 2022 
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