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Samodejno beleženje in obračunavanje 

najzahtevnejše nege 

 

Z namestitvijo verzije iCentra 6.33 se je v modulu Sociala, zdravstvo in obračun uredil sistem beleženja in 

obračunavanja najzahtevnejše nege. Vnesene storitve se samodejno seštevajo – program sam definira ali 

gre za najzahtevnejšo nego (sistem obračuna deluje enako kot za nego I, II in III). Posledično vam ni več 

potrebno vnašati storitve ''Nega IV'', kot je bilo to do sedaj potrebno, če ste želeli, da se najzahtevnejša 

nega obračuna.   

Pogoj za pravilno obračunavanje najzahtevnejše nege je, da v Šifrantu  ZN (zdravstvene nege) pravilno 

opredeliti kriterije, ki jih obračunavamo in sicer tako, kot je opisano spodaj. 

 

 
 

 

a. Vsak kriterij mora imeti na nivoju podkriterija oznako '00': 

 

Kriterij  Opis 

12        priprava, razdeljevanje in aplikacija zdravil 

17        merjenje vitalnih funkcij 

212      vodenje in nadzor oskrbovanca z neurejenim diabetesom na insulinski terapiji 

27        aplikacija kisika ali terapevtske inhalacije  

342      Nega stome  

343      Menjava in nega endotrahealne kanile  

345      Preveze obsežnih ran 
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346      Hranjenje po nasogastrični sondi ali po gastrostom 

347      Hranjenje bolnikov z motnjami požiranja 

348      Izolacija ali poseben režim izvajanja ZN 

349      Ocena psihičnega stanja  

 

Torej pomembno je da so nege v kategoriji 1 in 2 pravilno zapisane in da je 345 kriterij za prevezo 

obsežnih ran, ostali kriteriji so med seboj glede nazivov lahko pomešani, ker pomembno je samo da so 

storitve beleže 4 x v enem dnevu. 

 

b. Za izračun velja vsaj eno od spodaj navedenih pravil: 

- najmanj petih storitev, od katerih mora biti vsaka 4 x dnevno  

- ali Preveza obsežnih ran in 4 storitve 4 x dnevno. 

 

V Pripravi ZN za obračun bomo tako za določene dneve pridobili v izračunu vrednost '4', kar pomeni 

najzahtevnejšo nego: 

 

 
 

Za ta dan bo iz cenika nege prevzeta vrednost, kot je zapisana v ceniku pod vrsto 'Nega IV v 

domovih…': 

 

 


