
 

 
KLINIČNA POT OBRAVNAVE NOSEČNIC, 

ODVISNIH OD PREPOVEDANIH DROG 

 
                                          
 
 

 

 
IZVAJALCI                                             OBRAVNAVA                                                        AKTIVNOST 

Pacientka napotena iz CPZOPD, NVO, 
materinski dom, varna hiša, 
samonaročanje, svojci, ginekolog, 
porodnišnica, CSD 

Prvi stik  
(informator) 

Prvi pregled 
 

Negativen test  
nosečnosti  

Prekinitev  
nosečnosti 

Nadaljnja obravnava  
po KPZOD 
 na CZOPD 

Usmeritev na CPZOPD (ureditev 
substitucije MTD, BUP) 

Usmeritev k ginekologu in 
genetsko posvetovalnico, če je 
to potrebno  

Specialist psihiater 

Ambulantna  
obravnava 

Specialist psihiater v primeru 
komorbidnosti, socialni delavec, 
psiholog, glede na vrsto 
problematike 

Bolnišnično 
zdravljenje 

Multidisciplinarni tim (CSD, 
TS, CPZOPD, terapevt, 
psihiater, socialni delavec) s 
privolitvijo nosečnice, če je 
potrebno, v primeru visoke 
ogroženosti nosečnice in 
otroka na vseh fazah 
obravnave 

Nadaljevanje obravnave v TS,  
materinski dom,  

drugih programih pomoči,  
vključitev v domače okolje 

Multidisciplinarni tim CZOPD, ki 
spremlja nosečnico v vseh nadaljnjih 
fazah obravnave, vključevanje drugih 
institucij 

Edukacija, suport pri 
nosečnosti 
Načrtovanje poroda in 
poporodnega obdobja 
Prenatalna oskrba 
Zmanjševanje škode 
Ginekološki pregledi 
Materinska šola 
Sprejamenje materinstva 

Pacientka prinese poročila in  
dokumnetacije po KPZOD 

Če je že ugotovljena nosečnost in če ima: 
-  izvid ginekologa  

- poročilo CSD 
Zaželeno, da povabi partnerja, svojce  

Terapevt, odpustni zdravnik v primeru  
predčasnega odpusta  
obvestiti pristojne institucije,  
če je to potrebno- ogroženost 
(CSD, osebni zdravnik, CPZOPD, svojci) 

Ocena tveganja in potreb, individualni načrt 
Upoštevanje KPZOD na CZOPD 

 

DB za 
 dvojne diagnoze 

Nosečnost 

Sprejem  

Podporna DB 

Podporna skupina za 
nosečnice  
in matere 

Anamneza nosečnosti 
Ocena tveganja nosečnosti 
Škodljiva raba pas na plod 

Hitra edukacija o vplivu odvisnosti na nosečnost 

Obravnava je prednostna, brez čakalne dobe

Pozitiven test  Že znana 
nosečnost nosečnosti  

 

Ambulantna  
obravnava 

Pomen kratic:  
CZODP - Center za zdravljenje odvisnosti od prepovedanih drog 
CPZOPD - Center za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od prepovedanih drog 
KPZOD - Klinična pot zdravljenja odvisnosti od drog 
DB - Dnevna bolnica 
TS - terapevtska skupnost 
NVO – nevladne organizacije 
CSD - Center za socialno delo 

 

Nezmožnost vzpostavitve stabilnosti 
Ogroženost  

Stabilizacija na substituciji 
Ureditev in uvedba  

medikamentozne terapije,… 
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