
Na obisk v bolnišnico le, če ste zdravi 
Jesenice/Maribor, 24.01.2014, 13:45 | N.Š.K./STA 

Zaradi povečanja števila bolnikov z znaki različnih virusnih okužb, še posebej črevesnih okužb in gripe, 

so nekatere bolnišnice omejile obiske. Tako so v mariborski bolnišnici obiski prepovedani, v jeseniški in 

slovenjgraški bolnišnici pa so omejeni. 

         

Ljudje s prehladnimi ali drugimi nalezljivimi obolenji naj ne prihajajo na obisk v bolnišnico. (Foto: iStockphoto) 

Enota za obvladovanje bolnišničnih okužb Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Maribor je zaradi povečanega števila okužb 

dihal in pričakovane epidemije gripe prepovedala obiske za celotni klinični center. Ukrep so sprejeli danes, v veljavi pa ostaja do 

preklica, so sporočili iz UKC. Obiske so omejili tudi v Splošni bolnišnici Slovenj Gradec. 

 
V časih, ko je povečano število virusnih obolenj, je dosledna higiena rok ključna. (Foto: Thinkstock) 

Omejitev obiskov v slovenjegraški bolnišnici prav tako velja od danes do preklica. Kot so pojasnili v bolnišnici, bolnikov ne smejo 

obiskati otroci in prehlajene odrasle osebe. Na oddelku za pediatrijo pa sta lahko ob bolnem otroku prisotna le starša, ki se 

izmenjujeta. 

V Splošni bolnišnici Jesenice zaradi povečanega števila virusnih obolenj, predvsem respiratornih, omejujejo obiske na vseh 

kliničnih oddelkih na eno zdravo odraslo osebo pri vsakem hospitaliziranem bolniku. Omejitve obiskov veljajo do preklica. 

V UKC Ljubljana obiske omejujejo pri odraslih na 1 do 2 zdravi osebi med 15. in 17. uro. Prav tako naprošajo, da otroke obiskujejo 

samo zdravi starši ali skrbniki. Nikar pa ne prihajajte bolnikom na obisk, če ste prehlajeni ali imate kakršnekoli znake respiratorne 

okužbe. 

Drugje v veljavi posebna priporočila 

V večini ostalih bolnišnic pa so obiskovalce pozvali, da sodelujejo pri preprečevanju širjenja respiratornih okužb in gripe s tem, da 

upoštevajo naslednja pravila: 

- na obiske v bolnišnico prihajajte zdravi in največ dva obiskovalca k enemu bolniku hkrati 

- odsvetujejo, da na obiske prihajajo otroci 

- upoštevajte higieno rok in higieno kašlja ter 

- čas obiskov. 


