
 

 

 

Klinična pot  
napotitve bolnika z rakom  

v specializirano paliativno oskrbo  
Onkološkega inštituta Ljubljana 

elektronska izdaja 
 
 

 
Onkološki inštitut Ljubljana 

Ljubljana, marec 2022 



pot A pot B pot C 

bolniki bolniki OI 
(z OI številko) 

zunanji bolniki 
(brez OI številke) 

preko telefona 
(z ali brez OI številke) 

oseba, ki  
aktivira 
vključitev 

lečeči onkolog osebni zdravnik in 
drugi specialisti izven OI 

bolnik/svojci 
osebni zdravnik 

drugi specialisti izven OI 

način Sočasna oddaja 
1. E-napotnica

(Obr.NAP/04) z VSZ: 
2022K: PO - kontrolni 

pregled ali 
2022P: PO - prvi pregled 

+ 
2. NOTRANJI -  Napotitveni 

obrazec za SPO
(obr. OI  980-5010) 

Sočasna oddaja 
1. E-napotnica 

(Obr.NAP/04) z VZS 
2022K: PO - kontrolni pregled  

ali 
2022P: PO - prvi pregled 

+ 
2. ZUNANJI - Napotitveni 

obrazec za SPO 
(obr. OI 1225-5010) 

koordinator PO 
(030 662 139) 

mesto  
oddaje 

E-napotnica
v sistemu

(prevzem tajništvo OAPO) 
+ 

Napotitveni obrazec  za SPO 
nabiralnik OAPO 

delovna soba na C2 

E-napotnica
v sistemu

(prevzem tajništvo OAPO) 
Obr. OI 1041: NUJNI PODATKI 
(št. KZZ, št. napotnice, napotni 
zdravnik, inštitucija, kontakt) 

+ 
Napotitveni obrazec za SPO 

E-mail: narocanjepal@onko-i.si
(prevzem triaža OAPO)

telefonski klic 
(telefon 030 662 139 

ali 
e-mail:

narocanjepal@onko-i.si 

obravnava 
- nivo I -

hitra ocena problema in 
izpeljava nujnega svetovanja + 

navodila za pridobitev 
napotnice (POT A ali B) 

obravnava 
- nivo II -

razvrstitev v čakalno vrsto: 
1. tajništvo OAPO

2. triažni zdravnik OAPO

OCENA na podlagi razpoložljive dokumentacije (TRIAŽNI ZDRAVNIK OAPO)
(po potrebi dodaten informativni posvet z napotnim zdravnikom)

specializirana 
PALIATIVNA OSKRBA OI
Ambulanta za zgodnjo PO 
Sprejem na oddelek APO

Konziljarni
pregled/svetovanje

Mobilni paliativni tim 
Telefonska podpora

paliativna oskrba 
vodena s strani 

lečečega onkologa
in družinskega 

zdravnika

osnovna
paliativna oskrba 

vodena pri izbranem 
družinskem zdravniku

DRUGO
npr. paliativna oskrba 

pri drugih specialistih in 
v drugih inštitucijah

zapis o vključitvi in 
seznanitev o načinu 
sodelovanja (bolnik, 

družinski zdravnik, lečeči 
onkolog)  

pregled razpoložljive dokumentacija, svetovanje glede nadaljnje obravnave, zapis v bolnikovo 
dokumentacijo in pisna seznanitev (bolnik, družinski zdravnik, lečeči onkolog) 

mailto:narocanjpal@onko-i.si



