
 

 
 

PRIPOROČILA GLEDE DAJANJA ZDRAVIL V  VRTCU 
 
Po aktualnih priporočilih NIJZ (2022), potrjenih s strani Razširjenega strokovnega kolegija 
za javno zdravje ter Razširjenega strokovnega kolegija za pediatrijo, se v vrtcu otrokom 
praviloma ne daje nobenih zdravil, razen v spodaj navedenih izjemnih primerih.  
 

1. Ob nujnem stanju, ki nastane zaradi znane zdravstvene posebnosti (npr. vročinski 
krči, alergijska reakcija, epileptični napad, astma, sladkorna bolezen,..); 

2. Ob kronični bolezni, pri kateri mora otrok prejemati zdravilo tudi v vrtcu; 
3. Kadar ima otrok povišano telesno temperaturo in se slabo počuti, ali kadar 

ima hude bolečine, se otroku lahko da en odmerek paracetamola (Sirupa Calpol 
ali Daleron 120mg/5ml), če nima zabeležene alergije in imamo predhodno tudi 
pisno pooblastilo – soglasje staršev. Zdravilo, ki ga priskrbi vrtec, se otroku da po 
navodilih priloženih zdravilu. 
 

En odmerek paracetamola pomeni: 
- za otroka starega 1-2 leti:  5 ml (120 mg) 
- za otroka starega 3-4 leta:  7,5 ml (180 mg)  
- za otroka starega 5-6 let:   10 ml (240 g)  
Pred dajanjem paracetamola otroku v vrtcu, o tem telefonsko obvestimo starše in 
ponovno pridobimo še ustno soglasje. 
 

V vrtcu dajemo zdravila ob nujnih stanjih, ki nastanejo zaradi znane zdravstvene 
posebnosti in kronično bolnim otrokom, le ob predhodni timski obravnavi, pri kateri 
sodelujejo starši, vzgojitelji, zdravnik otroka, organizator prehrane in ZHR, ki o tem obvesti 
tudi vodstvo vrtca. Organizator prehrane in ZHR na podlagi prejetega zdravniškega 
potrdila z navodili, ob posvetovanju s straši in vzgojitelji, pripravi individualni 
PROTOKOL RAVNANJA v primeru določene zdravstvene indikacije (npr. vročinski krči, 
preprečitev hude alergijske reakcije, astmatični napad, epileptični napad, zaplet ob 
sladkorni bolezni, za katero je potrebno otroku aplicirati predpisano zdravilo).   

Prisotni na timski obravnavi in se skupaj dogovorijo o postopkih, morebitnih zapletih in 
ukrepanju. Dogovor v obliki PROTOKOLA RAVNANJA se zapiše in podpisan s strani 
staršev in vzgojiteljev vloži v otrokovo mapo ter z njim seznani vse, ki v vrtcu/ enoti 
skrbijo za otroka. Vzgojitelj ali organizator prehrane in ZHR od staršev prejme pisna 
zdravniška navodila na obrazcu Zdravniško potrdilo, na podlagi katerega se pripravi 
protokol ravnanja.Zdravniško potrdilo je veljavno 1 leto, po preteku 1 leta in ob vsaki 
spemembi ( npr. zamenjavi zravila ali spremembi doze zravila), so straši dolžni prinesti 
novo zdravniško potrdilo z novimi navodili, na osnovi katerih se pripravi NOV PROTOKOL 
RAVNANJA. 
Individualni Protokol ravnanja oziroma zapisnik sestanka, se vloži v otrokovo mapo in na 
določeno mesto v igralnici, z njim pa se seznani še vse ostale strokovne delavce v enoti. 
 
STARŠI PREDHODNO PODPIŠEJO SOGLASJE GLEDE DAJANJA PARACETAMOLA 
(SIRUPA CALPOL ali DALERON 120 mg/5ml (na posebnem obrazcu s tabelo, ki jo hrani 
vzgojitelj v skupini). 
Dajanje antibiotikov akutno bolnemu otroku  se ne priporoča razen, če gre za 
dolgotrajno antibiotično terapijo. Tu velja timska obravnava (zdravnik, starši, vzgojitelj, org. 
prehrane in ZHR) in medsebojni dogovor. 
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