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ZGODOVINSKI RAZVOJ POKLICA MEDICINSKE SESTRE

Sonja Ramšak, dipl. m. s.
Služba za skupne potrebe kirurških strok
Splošna bolnišnica Celje

IZVLEČEK
Članek opisuje zgodovinski razvoj poklica medicinske sestre po časovnih obdobjih od
intuitivno-empirične dobe vse do danes. Prikazuje nekatere še prisotne vplive preteklosti
in tradicije na poklic medicinske sestre in zdravstvenih tehnikov danes.
UVOD
Opredelitev poklica medicinske sestre ni preprosta. Sam naziv pove malo o tem, kdo je
ta oseba. Ime medicinska sestra verjetno izhaja iz samostalniške oblike »nurse«, ki je
izpeljanka iz latinske besede nutrix, kar pomeni mater, ki hrani, ali tudi dojiljo. Kasneje
je beseda »nurse« prevzemala pomen osebe, ki je skrbela za bolne. Razvoj zdravstvene
nege kot poklica je povezan z vlogo ženske, ki je v družbi prevzemala skrb za bolne in
onemogle. V slovenskem prostoru je uveljavljen izraz medicinska sestra, ali pogosteje
sestra. Verjetno izvira raba iz krščanstva, ko so se pripadniki redov imenovali: sestra
Irena, sestra Marta, brat Jožef,…
Korenine zdravstvene nege segajo daleč v zgodovino. Razvoj poklica v grobem delimo
na štiri obdobja: na intuitivno-empirično, obdobje organiziranega priučevanja ter na
moderno in sodobno obdobje. V preteklosti so razvoj zdravstvene nege močno
zaznamovali predvsem naslednji vplivi: ljudska podoba medicinske sestre, ki izvira še iz
starega veka, vpliv religije v srednjem veku in podoba medicinske sestre-hišne
pomočnice v času protestantsko-kapitalistične etike v 16. – 19. stol. Pomembna
osebnost, ki je najbolj vplivala na razvoj zdravstvene nege, je bila Florence Nightingale.
Če pogledamo razvoj zdravstvene nege že samo skozi oči ene generacije, lahko vidimo,
kljub močno zakoreninjeni tradiciji in hierarhiji v zdravstvu, ogromne spremembe.
Intuitivno - empirična doba – do VI. stoletja
V tem obdobju je bila ženska tista, ki je skrbela za bolne in ostarele člane družine. Večja
skrb za zdravje, ki so jo zahtevali različni zgodovinski dogodki, je potrebovala bolj
organiziran pristop. Negovanje so izvajali ljudje, ki so imeli za to poseben interes.
Delovanje je temeljilo na poskusih, napakah in intuiciji. Znanje so širili z medsebojno
izmenjavo izkušenj. Velik pomen v povezavi z religijo in zdravljenjem so imeli vrači in
magija. V primitivnih kulturah sta bila bolezen in trpljenje povezana z zlimi duhovi, ki
so jih zdravilci in vrači izganjali iz telesa s posebnimi obredi. Pozneje so te osebe
nadomestili duhovniki. Vsaka primitivna skupina je razvila svoj način zdravljenja (8).
Večina starih zapisov o začetkih negovanja ni povezanih z zdravstveno nego ali

medicinsko sestro. Zapiski prastarih antičnih kultur gledajo samo na razvoj znanosti in
dela v medicini, o zdravstveni negi pa ne povedo veliko. Obstajajo le nekateri primeri
moških strežnikov in babic v času zgodnjega budizma v Indiji. Prve korenine
zdravstvene nege segajo v zgodnje obdobje krščanstva. To obdobje je zdravstveni negi
vtisnilo religiozno podobo. Kristusovi apostoli so učili ljudi ljubezni in skrbi za
bližnjega. Z ustanovitvijo cerkve so se oblikovale skupine – cerkveni redi, njihova
naloga je bila skrb za bolne, revne, sirote, vdove, ostarele, sužnje in zapornike. Delovali
so na osnovi Kristusove ljubezni in usmiljenja. Pomembno vlogo v zgodovini
zdravstvene nege imajo tudi hišni služabniki v bogatih družinah in diakonese v Cerkvi
vzhodnega rimskega cesarstva. Pri teh opravilih so imele prednost neporočene ženske, ki
so opravljale usmiljena dela: lačne so nahranile, gole oskrbele z obleko, obiskovale so
zapornike, negovale obolele in spremljale umirajoče. Te so bile najpogosteje hčerke
rimskih uslužbencev in vdove, ki so jih odlikovale dobra vzgoja, premoženje in položaj.
Svojo dejavnost so opravljale po domovih bolnih. Njihovo delo je prvi zametek
organizirane zdravstvene nege v skupnosti. Vrh dejavnosti so diakonese dosegle v letih
398-407, ko jih je v Carigradu delovalo 40 pod vodstvom Olimpije. Njihov vpliv se je
razširil iz vzhodne cerkve tudi drugam. V Rimu so se ženske s podobnimi lastnostmi in
delovanji imenovale rimske matrone. To so bile sv. Marcela, Fabiola, in sv. Pavla. S
svojim delom, premoženjem in zbiranjem denarja so ustanovile prvi samostan za žene,
prvo javno bolnišnico (leta 380) in prva zavetišča za romarje. V tem obdobju so negovali
intuitivno in na osnovi lastnih izkušenj. Vpliv diakones je začel pojenjati v 5. in 6.
stoletju, ko je bil red s cerkvenim dekretom razpuščen (8).
Doba organiziranega priučevanja za poklic – od leta 500 do 1860
V letih od 500 do 1000 je negovanje še vedno potekalo na osnovi intuicije in nasvetov.
Delo so opravljali najeti negovalci, redovniki, žene prostovoljke, služabniki in družinski
člani. Za to obdobje je značilen nastanek samostanskih redov mladih fantov in deklet, ki
so opravljali usmiljena dela v okviru cerkve. Ena prvih moških organizacij je bila
bratovščina paraboanov. Ustanovili so bolnišnico in tudi zunaj Rima iskali ljudi, ki so
bili potrebni njihove oskrbe. To so zametki dispanzerskega načina dela. Ustanovljene so
bile prve samostanske bolnišnice. Ena znanih je bila Hotel Dieu v Parizu okrog leta 650,
kjer je delalo osebje, ki se je posebej posvečalo zdravstveni negi. To je bil red sester sv.
Avguština.
V letih od 1000 do 1500 so zapustile pomemben pečat križarske vojne (1096-1291).
Viteški redovi so ustanavljali bolnišnice za oskrbo ranjencev. Zanje sta bila značilna
visok bivalni standard in stroga vojaška disciplina z močno hierarhijo. Ob odpustu so
dobili popotnico, kar bi lahko kazalo na zametke socialne službe. Organizirana so bila
tudi prva predavanja iz anatomije in klinične medicine za negovalce.
Med leti 1500 in 1700 je obdobje velikega razvoja v medicini. V času tem obdobju so
zaprli številne samostane in z njimi bolnišnice, ukinili mnoge cerkvene redove. S tem je
prenehalo tudi delo žensk v njih. Z obdobjem reformacije se je tudi močno spremenila
vloga žensk. Te so bile podrejene možu. Njihova glavna vloga je bila vzgoja otrok in
skrb za dom.
To je bilo za zdravstveno nego obdobje najnižje ravni. Bolnišnice so bile hiše groze. V
njih so negovali ljudje, ki so bili oslabeli, neuki, grobi in prepirljivi. Delo so opravljali

zaporniki, prostitutke, alkoholiki. Prvi zametki formalnega izobraževanja za poklic
negovalk segajo v leto 1633, ko je bil ustanovljen negovalni red usmiljenk (Vincencij
Pavelski). Program usposabljanja je zajemal dvomesečno pripravljalno delo z učenjem
pisanja in računanja. Temu je sledila petletna praksa (8).
V letih 1700 – 1860 naredijo veliko koristnega za zdravstveno nego humanisti. Pričeli so
poučevati za delo v bolnišnicah. Nastali so prvi učbeniki o negovanju, ki pa jih
nepismeni negovalci niso brali. Leta 1836 sta v Nemčiji Theodor Fleidner in njegova
žena Elizabeta ustanovila red sodobnih diakones in bolnišnico. Program usposabljanja je
obsegal trimesečno pripravljalno dobo (nauk o zdravilih, medicinsko-kliničnih
predmetih, etika in religiozna doktrina) in triletno prakso (negovanje kirurških bolnikov,
infekcijskih bolnikov). Program so lahko obiskovala dekleta iz uglednih družin, stara do
25 let in z veseljem do negovanja. Po ženini smrti je pastor Fleidner odpotoval v ZDA in
v Pittsburgu v Pennsylvaniji ustanovil prvi materinski dom kaiserverških diakones
(1849).
Doba modernega sestrinstva
V tem obdobju medicino poučujejo na univerzah, negovanje pa poteka na osnovi
priučevanja, nad katerim ima nadzor zdravnik. Velike zasluge za to obdobje ima
Florence Nightingale (1820-1910). Premožna družina ji je omogočila visoko izobrazbo.
Delala je kot glavna medicinska sestra v predmestju Carigrada, v vojaški bolnišnici v
času Krimske vojne. S svojim delom in znanjem je dokazala pomen zdravstvene nege za
uspešno zdravljenje. Veliko je potovala po svetu in obiskovala bolnišnice, sirotišnice in
podobne ustanove. Zahtevala je poklicno izobraževanje in preverjanja znanja za
negovalke. S pisanjem o bolnišnicah in delu v njih je pripomogla k reformi šolstva. V
svojem delu je opisala vlogo medicinske sestre kot osebe, ki pomaga bolniku doseči čim
boljšo telesno pripravljenost za lastno aktivnost. Zdravstvena nega je bila v fazi
organiziranja, ko je leta 1861 izbruhnila državljanska vojna v ZDA. Potrebe vojne so
zahtevale hitro organizacijo zdravstvene nege. Po vojni je prišlo do pravega razcveta
izobraževanja v zdravstveni negi (4, 7, 8). Florence Nightingale je velik pomen posvetila
izobraževanju o zdravstveni negi, kar je pomembno vplivalo na veliko šolsko reformo.
Ustanovila je prvo civilno šolo za medicinske sestre ob bolnišnici sv. Tomaža v
Londonu, leta 1860. V šoli so poučevale medicinske sestre, ki so delovale v bolnišnicah
in študentskih domovih. Leta 1914 je dobila šola prvo inštruktorico z univerzitetno
izobrazbo. Šola je imela tri- in štiriletni program. Njihovo delo po končanem programu
je bilo prevezovanje ran, puščanje krvi, masaža, osebna higiena slabotnih, delo
inštrumentarke,… Razvoj izobraževanja in pridobitev pravnega statusa sta bila težavna,
saj sta naletela na nasprotovanje nekaterih zdravnikov, ki so razvoj zdravstvene nege
videli kot konkurenco in ne kot možnost za boljše sodelovanje. V bolnišnicah pa so
izobražene medicinske sestre naletele na odpor in nesprejemanje s strani dotedanjega
neizobraženega osebja. Zamenjava izobraženega osebja z neizobraženim je bila dolg in
težak proces. Šole so bile ustanovljene za potrebe bolnišnic in posledica takšnega
sistema so bile neusklajenost, neenotnost in različne ravni znanja medicinskih sester. Po
ustanovitvi šole Florence Nightingale so se programi zdravstvene nege hitro razvijali.

Sodobna doba – od leta 1945 dalje
V tej dobi so se šole za izobraževanje medicinskih sester ločile od bolnišnic. Pojavili so
se prvi zametki izobraževanja o teoriji zdravstvene nege in razvija metodologije. Pričelo
se je izobraževanje na univerzitetni ravni. Prav tako so bile opredeljene vsebina dela,
pristojnosti negovalnega tima ter uveljavitev službe zdravstvene nege kot samostojnega
področja v celotni zdravstveni dejavnosti. Pojavila se je potreba po stalnem strokovnem
izobraževanju ter razvoju znanstveno raziskovalnega dela v zdravstveni negi (8).
V današnjem času se medicinska sestra ali zdravstveni tehnik odloči za poklic, katerega
osnovna značilnost je delo z ljudmi. Z njimi vstopa v medsebojne odnose na
najintimnejših področjih. Odločitev za ta poklic pogosto spremljata nagnjenje k
humanosti in altruizem (9). Izobraževanje zdravstvene nege se izvaja na različnih
stopnjah programa: srednji, višji, visoki in univerzitetni. Elementi dela so kljub razvoju
in izobraževanju še vedno isti, to so znanje, spretnost in empatija. V središču dela
zdravstvene nege je pacient in njegove potrebe. Teorija in praksa imata velik pomen in
sta v tesni povezavi. Delo temelji na izobraževanju in na upoštevanju tako pridobljenih
pristojnosti. Medicinske sestre in zdravstveni tehniki so človeški vir, ki opravi največ
storitev v zdravstvu. Prav tako predstavljajo najštevilčnejšo skupino zaposlenih v
zdravstvu (12).
ZAKLJUČEK
Nega bolnika je ena izmed tistih prvobitnih dejavnosti, ki so bistveno vplivale na
človekov razvoj. Sestavljena je bila iz drobnih na videz nepomembnih elementov.
Temeljila je na zdravi pameti, izkušnjah in intuiciji. Značilnosti izvajalcev zdravstvene
nege, ki se skozi zgodovino ohranjajo, so bile: samoodrekanje, ponižnost, ubogljivost in
želja pomagati drugim. Pogosto so bile osebne potrebe in interesi potisnjeni v ozadje,
kar pa nasprotuje osebnemu razvoju in rasti posameznika. Dejstva iz preteklosti so
vplivala na podobo, ki jo ima medicinska sestra v očeh javnosti. Ta jo večkrat prikazuje
podrejeno in manj pomembno v odnosu do zdravnika. Bistvene preskoke v razvoju
stroke so vedno opravile medicinske sestre same z aktivnim vključevanjem. Za
doseganja višjega položaja na družbeni lestvici medicinske sestre in zdravstvene tehnike
čaka še dosti dela. Težko je doseči korenite zasuke miselnih vzorcev tistih, ki imajo moč
in vpliv.
Študij zgodovine ne služi le za osvetlitev sedanjih dogodkov in problemov, ampak daje
veliko. Povzeta spoznanja družbenih znanosti so v pomoč pri razlagi pomembnosti
zdravstvene nege v družbi. Ko zlagamo kocke preteklosti in dosedanje dosežke, se
premalo zavedamo, da je narejenih veliko premikov v korist bolnikov, zaposlenih v
zdravstveni negi in družbe v celoti. Pametno je graditi naprej, na zdravih temeljih
predhodnic in biti uspešni.
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RAZVOJ ZDRAVSTVENE NEGE V SPLOŠNI BOLNIŠNICI CELJE
Darja Plank, vms-prof. zdrav. vzg.
Hilda Maze, dipl. m.s., univ. dipl. org.
Služba za zdravstveno nego
Splošna bolnišnica Celje
UVOD
Nega in pomoč bolnim in onemoglim sta za širšo skupnost obstajali že pred
ustanovitvijo bolnišnic. Temeljili sta na izkušnjah, napakah in intuiciji ter
medsebojni izmenjavi pridobljenih znanj in izkušenj ljudi, ki so bili pripravljeni
pomagati sočloveku v stiski. Z ustanovitvijo špitalov in pozneje bolnišnic sta se
nega in pomoč za potrebe bolnih ali kako drugače prizadetih posameznikov v
največji meri preselile vanje. Vendar pa je nega v bolnišnicah še stoletja ostala na
ravni priučene pomoči in ni bilo mogoče govoriti o stroki oz. zdravstveni negi,
temveč le o laični pomoči bolnikom in onemoglim.
Za nego bolnikov in pomoč zdravniškemu delu so bile v bolnici sestre usmiljenke,
ki so prišle v »Gizelino bolnico« že leta 1875.
KRATEK PREGLED RAZVOJA POKLICA MEDICINSKE SESTRE NA
SLOVENSKEM
Začetek in razvoj poklica medicinske sestre na slovenskem ozemlju sega v čas
Avsto-Ogrke monarhije, ki je imela najbolj razvito babištvo. Avstrijska cesarica
Marija Terezija (1717 – 1780) je za svoje reforme vabila v državo najboljše
strokovnjake z vseh področij. Med drugimi je leta 1745 povabila iz Nizozemske
znamenitega zdravnika Gerharda van Swietna (1700 – 1771), ki je temeljito
reformiral avstrijsko javno zdravstvo in šolstvo. Zahteval je npr., da se porodne
pomočnice oz. babice, kot eden osnovnih poklicev v zdravstvenem varstvu, šolajo v
materinem jeziku. Tako so bile v slovenskih deželah, kot prve v Evropi, osnovane
štiri babiške šole:
 na Kranjskem leta 1753 v Ljubljani. Leta 2003 je slavila 250 – letnico
ustanovitve, njeno delovanje nadaljuje Visoka šola za zdravstvo v Ljubljani;
 na Koroškem je bila ustanovljena leta 1754 v Celovcu, delovala je v slovenskem
jeziku 1401 let, do leta 1893;
 na Štajerskem je bila ustanovljena nemška babiška šola prav tako leta 1753 v
Gradcu; na njej so v letih 1812 – 1849, to je 37 let, potekali babiški tečaji;
 četrta slovenska babiška šola je bila ustanovljena leta 1815 v Trstu, delovala je
109 let, ukinjena je bila leta 1924.

Že leta 1782 je izšla tudi prva slovenska učna knjiga porodništva: Anton Makovic,
Prašanja inu odgovori ež všegarstvu, 379 strani, izdana v Ljubljani v slovenskem in
nemškem jeziku.
Izobraževanje strežniškega osebja po bolnišnicah, povečini redovnic usmiljenk, je
potekalo predvsem s praktičnim delom. Mlajše sestre so bile dodeljene izkušeni
starejši sestri. Nekaj izobrazbe o negovanju in strežbi bolnikom so usmiljenke dobile
tudi v času priprav na redovniško življenje v samostanu. Tako je bilo nekaj redovnic
iz red Vinzenza von Paula tudi na takratnem slovenskem ozemlju. Te so leta 1908
organizirale enomesečni tečaj za bolniške stežnice pri nas. Leta 1914 je bila v
Ljubljani ustanovljena strežniška šola. Obseg znanj in veščin, ki so jih zagotavljale
takratne zdravstvene šole, je poudaril temeljne vrednote sestrinstva: lajšati trpljenje,
obnavljati zdravje, krepiti zdravje in preprečevati bolezni.
Slovenija je dobila prvo na Dunaju izšolano medicinsko sestro leta 1919 v Ljubljani.
To je bila medicinska sestra Angela Boškin, ki je postavila temelje stroki in poklicu
medicinske sestre pri nas.
Prvo organizirano izobraževanje medicinskih sestre v Sloveniji je bilo omogočeno z
ustanovitvijo šole leta 1924 v Ljubljani. Po letu 1945 je hiter razvoj tehnologije
vplival na nadaljnji napredek medicinskih ved in tudi na zdravstveno nego.
Medicinske sestre so se vse bolj vključevale v medicinsko tehnične storitve, ki so jih
opravljale v okviru zdravstvenega varstva. Njihovo delovanje je postajalo vse bolj
usmerjeno k posegom in ne toliko k skrbi za bolnike.
V svetu in pri nas se je zato utrjevala misel, da je potrebno poklicu medicinske sestre
vrniti prvotno poslanstvo. Bolnika je potrebno obravnavati v skladu z njegovimi
psihičnimi, fizičnimi in socialnimi potrebami, kar pomeni vrnitev k osnovni zamisli
Florence Nightingale, kako skrbeti za posameznika.
Kasneje je izobraževanje potekalo v enomesečnih tečajih in prešlo v dvo-, tro-, in
štiriletno šolanje. V letih 1939 – 1941 sta bili v Ljubljani in Mariboru ustanovljeni
banovski šoli za bolniške strežnice.
Čeprav je tradicija zdravstvenega izobraževanja v Sloveniji najdaljša v Evropi, saj je
šola za babice tukaj delovala neprekinjeno od leta 1753 do 1981, je v povojnem času
vendarle močno primanjkovalo poklicnih medicinskih sestre.
Druga svetovna vojna je v Mariboru prekinila potek drugega tečaja. Izobraževanje v
Mariboru se je nadaljevalo po preselitvi bolničarske šole iz Ljubljane. Po letu 1945
je šolstvo doživljalo veliko sprememb, ker se je prilagajalo potrebam zdravstvene
službe. V Mariboru je bila ustanovljena dveletna šola za medicinske sestre leta 1947.
Leta 1949 se je razvila v triletno, leto kasneje pa v štiriletno šolo. Potreba po
zdravstvenih delavcih se je povečala zlasti med narodnoosvobodilnim bojem. Tako
je septembra 1943 v Dolenjskih toplicah začela delovati Sanitetna šola, v kateri so se
izobraževali bolničarji, ki so nudili pomoč ranjencem v posameznih četah. Tudi v
Celju je bilo po drugi svetovni vojni veliko pomanjkanje zdravnikov, medicinskih

sester ter bolničark in strežnic. Število bolnikov, ki so se zdravili v celjski bolnišnici
je iz leta v leto naraščalo. Ko so bile leta 1948 odpuščene iz bolnišnice redovnice, so
se pojavile kadrovske težave, ki so jih poskušali premostiti s posebnimi tečaji, s
katerimi so strežnice usposobili za bolničarke. Organizirali so tudi enoletno šolo za
otroške negovalke, ki so jo čez tri leta prestavili v Ljubljano. Šoli za medicinske
sestre v Ljubljani in Mariboru nista mogli zadovoljiti potreb po kadru. Ker so
celjsko bolnišnico še gradili, je bilo v gradbeni načrt mogoče vključiti tudi šolo za
izobraževanje medicinskih sestre. 1. oktobra 1954 je začela z izobraževanjem
medicinskih sester srednja šola za medicinske sestre v Celju.
Pomembni mejniki v zgodovini združevanja in dela medicinskih sestre v Sloveniji
Leta 1919 se je poklic medicinske sestre prvič pojavil v Sloveniji, ko je Narodna
vlada v Ljubljani izdala prvi uradni dekret o nastavitvi skrbstvene sestre, ki se je
izučila na Dunaju. To je bila Angela Boškin, ki je postavila temelje stroki in poklicu
medicinske sestre v Sloveniji.
Leta 1923 je bila ustanovljena prva šola za medicinske sestre pri Zavodu za socialno
higieno in zaščito dece v Ljubljani
27. november 1927 je bila v Ljubljani ustanovljena prva stanovska organizacija
medicinskih sester. Ustanovilo jo je 13 medicinskih sester. Organizacija se je
imenovala (Organizacija absolventk šole za sestre v Ljubljani). To leto pomeni
začetek organiziranega povezovanja medicinskih sester v Sloveniji. Prava
predsednica je bila Antonija Schiffrer, leto kasneje pa se je organizacija
preimenovala v Organizacijo diplomiranih zaščitnih sester Ljubljane, katere
predsednica je postala Angela Boškin.
Leta 1952 je bilo ustanovljeno samostojno Društvo medicinskih sester Slovenije z
glavnim odborom v Ljubljani in šestimi pododbori v Mariboru, Celju, Novem
mestu, Kopru, Kočevju in Ptuju.
Leta 1954 je bila ustanovljena Zveza društev medicinskih sestre Jugoslavije, kjer je
sodelovala Slovenka Dina Urbančič.
USMILJENE SESTRE REDA SV. VINCENCIJA PAVELSKEGA
Na Slovenskem so hčere krščanske ljubezni sv. Vincencija Pavelskega znane pod
imenom usmiljene sestre ali usmiljenke; ime, ki jim ga je dalo ljudstvo. Družba
usmiljenih sester je bila ustanovljena l. 1633 v Franciji. Sestre so skrbele za bolnike
po družinah in bolnišnicah, za najdenčke, kaznjence, begunce, ostarele, vzgajale pa
so tudi sirote. Osnovna dejavnost Družbe usmiljenih sestre je bila in je še danes nega
bolnikov. Sedež družbe je v Parizu. V Slovenijo so usmiljenke najprej prišle v
Maribor, in sicer l. 1843, nekaj let pozneje pa tudi v Ljubljano.

Sestre usmiljenke so prevzelo skrb za bolnike po vseh bolnišnicah, kjer so
brezplačno bivale in se hranile po jedilnem listu, ki ga je sestavljala Družba
usmiljenih sester v dogovoru z vodstvom bolnišnice. Bolnišnica jim je priskrbela
tudi zgornja strežniška oblačila, plašče, predpasnike, rokavice in ostalo zaščito.
Delo usmiljenk je bilo plačano. Po pogodbi iz leta 1920 naj bi Zdravstveni odsek za
Slovenijo in Istro Družbi usmiljenih sestre za vsako zaposleno sestro plačeval 60
kron mesečno in 140 kron draginjskega dodatka. Pogodba je zagotavljala vsaki sestri
še 30 kron mesečno kot priboljšek. Denar je prevzemala sestra prednica. V primeru
smrti sestre usmiljenke v prvih šestih tednih bolezni je Družbi pripadal prispevek za
pogrebne stroške v znesku 300 kron. Sestre usmiljenke so imele pravico do
tritedenskega letnega dopusta.
Družba usmiljenih sestre je za vsak oddelek sporazumno z njegovim predstojnikom
določila med redovnimi strežnicami prvo sestro. Glavna sestra je skrbela za red in
inventar oddelka, pisala je dnevna poročila o sprejetih in odpuščenih oz. umrlih
bolnikih. Sestavljala je dnevni dietni list po navodilih predstojnika oddelka. Vodila
je sezname oblačil bolnikov in oblačil, ki so ostala za umrlimi, sestre usmiljenke so
na posameznih oddelkih opravljala natančno določena dela.
Delavnik usmiljenih sester v bolnišnici je trajal od jutra do večera. Opoldne so imele
eno uro prosto za kosilo, molitev ali razvedrilo, ena pa je medtem vedno dežurala na
vsakem oddelku. Usmiljene sestre so imele tudi nočno dežurstvo, ki je trajalo 12 ur.
Nočne sestre so morale biti izkušene in zanesljive bolniške strežnice.
Pri bolnikih s spolnimi boleznimi sestre usmiljenke niso oskrbovale spolovil, prav
tako niso pomagale pri zapletenih porodih, ki jih je prevzela babica. Tudi pri ostalih
moških bolnikih sestre usmiljenke niso umivale in oskrbovale genitalnih predelov.
To je opravljalo posvetno strežniško osebje.
Sestre usmiljenke so se v službi že na videz razlikovale od drugega osebja. Njihova
suknena uniforma je bila sestavljena iz težkega modrega nabranega krila, zgornjega
dela z dolgimi rokavi, belega predpasnika (pozneje so sestre nosile bel plašč) in
poškrobljenega pokrivala, imenovanega kornet. Pokrivalo je imelo dva široka krajca
in je bilo na glavo pritrjeno. Med delom v operacijski so morale krajce speti, saj so
motili kirurga med podajanjem instrumentov. V prostem času so usmiljene sestre
nosile temne redovniške uniforme in enako pokrivalo.
Izobraževanje sester usmiljenk
Po končanem šolanju na Banovinski strežniški šoli v Ljubljani in zaključnem
noviciatu so sestre usmiljenke razporedili po raznih bolnišničnih ustanovah po
kraljevini Jugoslaviji. V šoli so se naučile osnov, praksa pa je potekala v
bolnišnicah. Družba usmiljenih sester je postulantke (pripravnice) v sporazumu s
predstojniki oddelkov in vodstvom bolnišnice razporejala po oddelkih. Število
potrebnega osebja je določil Zdravstveni odsek. Za njih so veljala ista službena
navodila kot za vse ostalo strežniško osebje. Postulantke so imele pravico le do
brezplačne hrane in včasih stanovanja, ne pa tudi do plače, draginjskih dodatkov,
priboljškov in strežniških oblačil. Po opravljenem strežniškem izpitu so lahko
nastopile pravo službo in si pridobile pravico do draginjskega dodatka.

11. januarja 1924 je bil na vse bolnice, hiralnice in blaznice naslovljen dopis o
obvezi strežniškega izpita za sestre redovnice kot pogoj za izplačilo draginjskega
dodatka. Opraviti so morale uradni izpit iz bolniške nege bolnikov pred posebno
državno komisijo, sestavljeno iz treh bolnišničnih zdravnikov. Izpit je bil sestavljen
iz praktičnega dela: nega bolnikov s področja kirurgije, notranjih organov, očesnih
bolezni ter umobolnih ter teoretičnega dela: osnove anatomije in fiziologije,
antisepse, desinfekcije in sterilizacije, higiene bolniških prostorov ter
najpomembnejše o infekcijskih boleznih. Kandidatom, ki so uspešno opravili izpit,
so izročili uradno kolektivno izpričevalo s podpisi cele komisije.
Za pomoč so imele družino. Družino so imenovali pomožno, nezdravstveno osebje
in je štela približno toliko članov kot je bilo sester. Ker je število bolnikov raslo, ker
so metode zdravniškega dela postajale mnogovrstnejše in ker so se množila
pomožna opravila, je naraščalo tudi število sester. Tik pred prvo svetovno vojno jih
je bilo 22, pred drugo svetovno vojno jih je bilo že 42. Približno enako številna je
bila tudi t.i. »družina«, ki so jo sestavljale strežnice, šivilje, perice, kurjači, vrtnar,
mizar, zidar, pek, kočijaž in dekla. Bolnišnica je imela svojo ekonomijo z lastno
pekarno, njivami, svinjami in konji.
Sestre usmiljenke zasledimo po bolnišnicah vse do leta 1948, ko so jih odpustili iz
političnih razlogov. Vlada federativne republike Slovenije je z odlokom prepovedala
delovanje sester usmiljenk v zdravstvenih ustanovah in 8. marca 1948 so morale vse
usmiljene sestre po Sloveniji oditi iz strežniške službe. Tega dne se jih je na cesti
znašlo 249, vseh skupaj v tem povojnem času pa okrog 600. Nekaj se jih je vrnilo na
svoje domove, veliko pa jih je odšlo v Skopje, Beograd in druge kraje v Jugoslaviji.
Ena izmed sester je takrat zapisala, da je večina tistih, ki so jim sestre rešile
življenje, nanje pozabila. Bivše usmiljene sestre so se od takrat naprej lahko
vključile v zdravstveno službo le kot svobodne državljanke, ne več kot članice
družbe. Nekatere redovnice so še naprej delale kot medicinske sestre, vendar so
pripadnost Družbi pred predstojniki oddelkov in upravo bolnišnice prikrile.
USMILJENE SESTRE V BOLNICI CELJE
Leta 1875 so na slovenskem usmiljene sestre prevzele skrb za nego bolnikov v
Begunjah (Državni ženski kaznilnici), Ljubljani na Studencu (Umobolnici), Ptuju
(Hiralnici) in Celju (Bolnici).
27. decembra 1875 je mati Leopoldina Brandis sama pripeljala v Celje štiri sestre, da
bi prevzele skrb in strežbo za 60 do 80 bolnikov v celjski bolnici.
Njihov vsakdan je bil čudovito lep in preprost. Ob zori so se tiho pomenkovale z
Bogom, čez dan pa z ubogimi. Skrbele so za previjanje ran, kopanje, čiščenje,
pomagale so pri operacijah, vodile kuhinjo, pralnico, sušilnico in likalnico ter
skrbele za urejeno perilo (posteljno, bolniško in operacijsko perilo, zdravniških in
strežniških plaščev, vzdrževanje žimnic, vzglavnikov, odej, pregrinjal,…). Čistile so
vse prostore in vzdrževale pripomočke za zdravljenje in nego. Skrbele so tudi za

shranjevanje prevzetih oblačil bolnikov in pazile, da se niso zgubila ali da jih ni kdo
ukradel. Vse redovno strežniško osebje je bilo podrejeno sestri prednici oz. njenim
namestnicam na oddelkih, ki so bile podrejene predstojnikom oddelkov in vodstvu
bolnišnice. Družba usmiljenih sester je bila soodgovorna tudi za nakup živil, hišnih
potrebščin in splošnega inventarja. V bolnici Celje so usmiljene sestre tiho in
neutrudno delovale pri bolnikih.
Za hišno predstojnico je bila določena sestra Klotildo Orel.
V 14. stoletju so celjski grofje ustanavljali majhne bolnice, ki so jih oskrbovali
samostani. Imenovali so jih »špital«. Celjski špital je stal zunaj mesta poleg cerkve
sv. Duha, pozneje pa se je preselil v mesto, ki je bilo obzidano in bolj varno pred
napadalci. Špital je skrbel za bolne, uboge in onemogle.
Uprava bolnice Celje se je odločila, da bo zgradila novo moderno bolnico. Maja
1886 so zabetonirali temelje in do zime je bilo poslopje že pod streho. Zraslo je lepo
novo poslopje. V začetku 1887 je bila bolnica zaključena in pripravljena za vselitev.
Slovesna otvoritev bolnice je bila 27. oktobra 1887. Kot prejšnjo, so tudi novo
bolnico poimenovali po cesarjevi hčeri »Gizelina bolnica«. K otvoritveni slovesnosti
je prišel tudi prestolonaslednik Franc Ferdinant s soprogo Štefanijo in spremstvom.
Vladarsko dvojico so na železniški postaji sijajno sprejeli in ju spremili do nove
bolnice. Tu jih je pri vhodu v bolnico pozdravil grof Wurmbrand. Slovesne otvoritve
se je udeležila tudi mati Brandis v spremstvu asistentije usmiljene sestre Imakulate
Brandis.
Staro bolnico so nekoliko prezidali in v njej pripravili šest sob za izolirnico. V
pritličju je bila nekoliko večja kapela z novim oltarjem in novimi kipi Matere božje,
sv. Jožefa in sv. Vincencija Pavelskega. V tej stavbi so bili tudi stanovanjski prostori
sester usmiljenk. Okrog bolnice so zasadili prelep vrt s steklenim rastlinjakom. Za
urejanje vrta je bolnica sprejela v službo vrtnarja. V času vodenja sestrske skupnosti
Hedvike Avži je bilo v bolnici že sedem usmiljenih sester. Upravitelj je bil g.
Tartler, ki je bil sestram usmiljenkam zelo naklonjen. V sestrski skupnosti je ves čas
vladal prvotni duh sv. Vincencija, zato je semeniška ravnateljica Angela
Schafgotsch vedno rada zahajala med sestre, ker se je med njimi zelo dobro počutila.
Infekcijski oddelek – izolirnica je pričela delovati l.1906. Malo pred vselitvijo
bolnikov na infekcijski oddelek, je na internem oddelku ležal bolnik s tifusnimi čiri
po vsem telesu. Zdravniki so bili mnenja, da to ni tifusno obolenje in zato bolnika
niso izolirali. Kmalu se je okužba razširila po vsej bolnici. Za tifusom je obolelo 12
usmiljenih sester, 2 postulantinji in nekaj uslužbencev. Dve sestri usmiljenki sta za
tifusom umrli: Filipa Vidic, stara 38 let in Kolumba Šolinc, stara 22 let.
V najtežjih vojnih letih je vodstvo bolnice pozidalo hlev, kjer so redili prašiče.
Bolniki in sestre niso trpeli pomanjkanja.
Bolne vojake, ki so leta 1915 začeli prihajati s fronte, so nameščali v staro izolirnico.
Obenem so postavili nove barake za vojake, ki so oboleli za grižo. Sprejemali so
tudi vojake obolele za kozami. Sestre usmiljenke so bile ves čas v nevarnosti zaradi

možnosti okužbe. 21. letna Aleksandra Dolenc, ki je samo en mesec stregla bolnim
vojakom, se je malo ranila z iglo in se tako zastrupila, da je v osmih dneh umrla.
Sestre usmiljenke so od provincialnega predstojništva dobile dovoljenje, da so si v
kapeli bolnice naredile nov kor za pevke. Plačale so iz kapelskega denarja, ki so ga
dajali bolniki za kapelo. Za velikonočne praznike 15. aprila 1924 je bil v veliko
veselje vseh, kor končan. Na velikonočno nedeljo so imeli bolniki in usmiljene
sestre procesijo, katere se je udeležil tudi upravitelj bolnice z družino in uslužbenci.
8. oktobra 1924 je prva operacijska sestra pri primariju Rajšpu, Pavla Fidler, odšla v
Maribor v Splošno bolnico za hišno predstojnico.
1925 je bolnica Celje slovesno obhajala svoj zlati jubilej (1875 – 1925), 50 let
delovanja in dela usmiljenih sester v celjski bolnici. Poleg akademije in zunanjega
praznovanja je bila, v bolniški kapeli, 29. decembra slovesna sv. maša, katere so se
udeležili tudi zdravniki, uslužbenci in bolniki.
Leta 1925 sta zaradi tuberkuloze umrli dve mladi sestri usmiljenki: 10. februarja
Judita Uršej, stara 26 let in 17. oktobra Verena Vertačnik, stara 37 let.
Leta 1927 je teden pred božičem v sestrskem stanovanju razneslo peč. Eksplozija je
bila tako močna, da so po oknih v stanovanju popokale vse šipe. Delavci so imeli
veliko dela, preden so vse spravili v red. Peč je znova zagorela na sveti večer.
22. julija je bila v bolnici Celje z zlato kolajno za meščanske zasluge odlikovana
usmiljenka Adelina Kumer.
Septembra 1933 je Celje zadela velika nesreča; Savinja je prestopila bregove in
poplavila del mesta. Tudi bolnica je bila zelo prizadeta. Ob sedmih zjutraj do petih
popoldan je voda stalno naraščala. Živila so iz kleti znosili v sestrsko stanovanje in
na podstrešje. Klet je bila polna vode. Štedilnik v kuhinji je bil ves v vodi, snelo je
več vrat, obrnilo omarice, klopi in mize. Celo kotel v kuhinji je vzdignilo. Kuhinjske
sestre so pribežale v družbeno sobo. Na oddelkih so na plinskih štedilnikih nekaj
malega skuhali za bolnike. Sestre na oddelkih so ostale pri bolnikih. Ko je na
otroškem oddelku voda segla že do postelj, so zdravniki otroke s čolnom prepeljali v
novo hišo, ki je bila nekoliko više. Zvečer so prav tako sestre s čolnom vozili z
oddelkov v stanovanje in obratno. Tudi prašiče so morali preseliti. Buče, drva in
druge stvari, ki so bile pred hlevom, so plavale po bolniškem vrtu. Veliko škode je
bilo pri krompirju, ki ga je bilo v kleti več vozov. Voda je uničila tudi motor v
pralnici, potrebno je bilo kupiti novega. Ko je voda upadla, je iz porodnišnice
odtekla sama po kanalih, od drugod, posebno iz kleti pa so jo morali črpati z
gasilnimi pripravami. Naslednji mesec, oktobra, je voda zopet pridrla, vendar tokrat
ne tako silovito.
Leta 1944 je resno zbolel vodja pisarne, nemški tajni policist, ki ni maral sestre
zanje je imel vedno le sovražen pogled. Kjerkoli je mogel, jih je ponižal. Sam je

kljub hudi sladkorni bolezni živel razvratno in cerkvi sovražno. Operirali so ga na
želodcu in videlo se je da mu življenje počasi ugaša. Ležal je v sobi s še dvema
časnikoma. Sestra čuvajka se je opogumila in šla ponoči k njemu z namenom, da se
bo z njim pogovorila in ga odkrito spomnila na večnost. Njenega prehoda se je mož
očividno razveselil. Sklonila se je k njemu in ga tiho vprašala, če še česa želi, če
morda želi duhovnika. Bolnik je sklenil obe roki dejal: »Sestra, če je mogoče,
prosim«. Po sprevidenju in prejemu zakramentov je bolnik rekel sestri: »Sestra,
povejte moji mami, da sem umrl kot kristjan«.
To je bilo za sestre usmiljenke veliko veselje. Zapisale so, da je Bog blagoslovil vse
njihove žrtve, ki so jih z ljubeznijo doprinašale, da bi rešile čim več duš.
Leta 1945 so odšli nemški zdravniki in se vrnili slovenski. Uprava je sestram
usmiljenkam takoj prve tedne dala stroge odredbe, glede prihajanja duhovnikov v
bolnico. Opat Peter Jurak je dosegel, da je nova oblast dovolila duhovnikom dostop
k bolnikom, kateri so to želeli. V tem primeru je moral bolnikovo pisno prošnjo
potrditi dežurni zdravnik.
Leta 1947 je uprava bolnice, sestram usmiljenkam vzela kapelo in jo spremenila v
skladišče za instrumentarij in druge stvari. Odslovila je tudi hišno predstojnico in
imenovala novo, kar je storila še nekajkrat do razpusta 8. marca 1948. Sestre
usmiljenke so v svojem poročilu zapisale: »8. marca 1948 je večna luč za vedno
ugasnila v naslednjih postojankah: Celje (Bolnica), Brežice (Bolnica), Črna (Bolnica
socialnega zavarovanja), Ljubljana (Splošna bolnica, Sanatorij Leonišče, Ženska
bolnica in Inštitut za nove tvorbe), Maribor (Splošna bolnica in Ženska bolnica),
Mokrice (Dom onemoglih), Novo Mesto (Ženska splošna bolnica), Ptuj (Bolnica in
hiralnica), Trbovlje (Bolnica socialnega zavarovanja), Slovenj Gradec (Bolnica) in
Vojnik (Bolnica)«. Seveda na ta dan niso vse sestre usmiljenke zapustile bolnišnice.
Lahko so ostale v bolnici kot svobodne državljanke in ne več kot članice družbe.
Danes je v naši bolnišnici zaposlena ena sestra usmiljenka na Urološkem oddelku.
Prednice v bolnici Celje: od 1875 Klotilda Orel, ki je delovala kasneje kot prednica
v umobolnici na Studencu. Njej je leta 1883 sledila Neža baronica Gall, ki je bila
kasneje viziatorica v Gradcu. Ta je odšla leta 1884 in je njeno mesto prevzela
Hedvika Avžin, ki je ostala v bolnici do leta 1901. Njej so sledile: Evfremija Kovač
(1901 – 1907), Valerija Trumpej (1907 – 1910), Annuciata Čepin (1910 – 1919),
Avguština Napotnik (1919 – 1921), Evfremija Kovač (1921 – 1927), Adelina Kumer
(1927 - 1932) in Matilda Borse (1932 – 1947).
ZDRAVSTVENA NEGA V SPLOŠNI BOLNIŠNICI PO DRUGI SVETONI
VOJNI DO DANES
Leta 1948, ko je bolnico Celje zapustilo veliko sester usmiljenk, je nastalo veliko
pomanjkanje negovalnega kadra. Zelo pomembno je bilo dejstvo, da je bolnišnica
sama vzgajala bolničarje, administratorje, laborante, mavčarje in nekaj let kasneje
tudi srednje medicinske sestre. Šolanje je bilo v začetku sicer krajše od današnjega,

vendar je bila večina predmetov iz strokovnega področja, podprta z veliko
praktičnega dela, zato so imele bolničarke zelo veliko znanja s področja nege
bolnika in medicine.
Žal je poplava leta 1991 pustila veliko »luknjo« v zgodovini celjske bolnišnice. Vse
od odhoda sester usmiljenk (1948) pa do leta 1990 je »odplavilo« večino zapisov s
področja nege. Podatki o načinu dela in organiziranju nege v povojnem obdobju do
leta 1990 so nastali na podlagi pogovorov z upokojenimi medicinskimi sestrami.
V povojnem obdobju je bil razvoj nege, strokovnost dela in organizacija dela na
oddelku odvisna od glavnih medicinskih sester oddelkov in posameznih medicinskih
sester. Nekatere glavne medicinske sestre so lahko sodelovale s predstojnikom
oddelka pri organizaciji dela na oddelku, nekatere pa ne.
Delo bolničarjev in medicinskih sester je bilo precej težavno; tako fizično kot
psihično. Čutiti je bilo veliko pomanjkanje negovalnega kadra, zato je bilo osebje,
zaradi pogojev dela, zelo obremenjeno.
Dnevno so se srečevali z pomanjkanjem posteljnega in osebnega perila. Rjuh niso
menjavali dnevno, ampak so jih obračali in zamenjali, ko je bilo onesnaženo iz obeh
strani.
Za umivanje bolnikov so uporabljali že uporabljene pižame ali rjuhe. Namesto
plenic so zložile rjuho v trikot in jo namestile v predel bolnikovih genitalij.
Iz uporabljenih vatirancev (npr. po prevezu rane) so odstranili vato, gaza pa poslali v
pranje in od tam v sterilizacijo. Po večkratnih uporabah so zašili skupaj več gaz, to
večjo krpo pa uporabili za čiščenje tal.
Povoje so pošiljali v pranje in jih v nočnih izmenah zvijali. Ponoči so delali tudi
tampone in jih pošiljali v sterilizacijo.
V posebnih kasetah so kuhali razne inštrumente (igle, brizgalke, peane, infuzijske
sisteme…) in jih pošiljali v sterilizacijo.
Bolnike so iz oddelka v operacijsko sobo ali iz sobe v sobo prenašali. Na daljšo pot
z nosili (npr. na Rtg slikanje, v operacijsko, …) na krajšo pot (npr iz sobe v sobo) pa
so posadili na stol in jih nosili v sedečem položaju.
Hrano so iz kuhinje s posebnim vozom pripeljali pred vhod v bolnico, od tam pa so
jo bolničarke in medicinske sestre, v velikih posodah, znosile na oddelek, kjer so jo
razdeljevali bolnikom.
Kljub napornemu delu pa je bilo med bolničarji, medicinskimi sestrami in
strežnicami vedno čutiti pripravljenost pomagati kolegici, pripadnost, solidarnost in
enotnost. Ko je bilo potrebno so združili moči ne glede na to čigavo delo je bilo –
strežnice so pomagale medicinskim sestram in bolničarkam in obratno. Kljub
napornemu delu so v dolgih nočeh, ko so bolniki spali, našle tudi čas za razne
»lumparije«, ki so jih združevale in zbliževale.
Začetki gradnje teoretičnih temeljev zdravstvene nege v bolnici Celje segajo v
zgodnja sedemdeseta. Glavne medicinske sestre tozdov so se srečevale na Svetu
zdravstvene nege Centra. Svet je oblikoval strategijo vodenja zdravstvene nege, kar
je vključevalo politiko planiranja in zaposlovanja kadrov za zdravstveno nego (v
skladu s finančnim planom), izdelavo programov pripravništva za srednje in višje

medicinske sestre (program je bil izdelan preden ga je pripravilo iz izdalo
Ministrstvo za zdravstvo), opis del in nalog za srednje in višje medicinske sestre in
razmejitev del med njimi. Višjih medicinskih sester ni bilo dovolj, da bi lahko
pokrile vsa področja dela, zato so uvedli posebna pooblastila izkušenim srednjim
medicinskim sestram, ki so veljala samo na delovišču na katerem so bila izdana.
Zaradi zagotavljanja 24 urne kakovostne zdravstvene nege, so bila uvedena
dežurstva. Višjih medicinskih sestre namreč ni bilo dovolj, da bi lahko zagotavljale
24 urno prisotnost.
Konec petdesetih in v začetku šestdesetih so začele prihajati v bolnico prve
medicinske sestre z končano Višjo zdravstveno šolo v Ljubljani (prve študentke so
se vpisale leta 1954). Sprva so bile razporejene v intenzivne sobe, da so pridobile
pomembne izkušnje, kasneje pa so bile v večini razporejene na delovno mesto
glavne medicinske sestre oddelka.
Pomemben mejnik na področju zdravstvene nege je v poznih sedemdesetih pomenila
postopna menjava starih, klasičnih pripomočkov za delo z novejšimi, sodobnejšimi
materiali. Posebno pomembna je bila menjava pripomočkov za večkratno uporabo s
sodobnimi pripomočki za enkratno uporabo. To je pomembno prispevalo k večji
varnosti bolnikov in osebja in k dvigu kvalitete dela.
Leta 1984 je bolnica poslala na podiplomski študij prve štiri medicinske sestre s
področja bolnišnične higiene. Takrat se je izkazala potreba po uvedbi novega
delovnega mesta higienika.
Leta 1992 je skrb za čiščenje prostorov bolnice prevzel zunanji izvajalec (ISS). Od
takrat je čistilna ekipa ločena od oddelkov, strežnice, ki ostajajo na oddelku skrbijo
le še za kuhinjo in transport bolnikov na preiskave in materiala..
Vse od tedaj pa do danes se je zdravstvene nega trudila prikazati svojo pomembno
vlogo v procesu zdravljena. Že leta 1990 je Kolegij glavnih sester in tehnikov TOZD
Bolnišnica izrazil potrebo po osamosvojitvi zdravstvene nege.
Od začetka sedemdesetih pa do leta 1993, ko je postala Splošna bolnišnica Celje,
samostojna, je tudi zdravstvena nega zamenjala veliko organizacijskih oblik. Zaradi
številnih združevanj in razdruževanj oddelkov, služb in organizacij je bilo zelo težko
voditi enotno, usklajeno doktrino zdravstvene nege.
Že v letu 1990 so se v bolnišnici pričele priprave na uvedbo sodobnega načina dela
po metodi procesa zdravstvene nege. Zaradi poenotenega izvajana postopkov
zdravstvene nege so pričele medicinske sestre pisati negovalne standarde.
V l. 1995 se je pričelo uvajanje transportne ekipe (transport sterilnega materiala,
čistega in umazanega perila, oskrba oddelkov z zdravili,..) s čimer se je precej
razbremenilo oddelčne strežnice. L. 1996 so se pričele aktivnosti za spremembo
statuta, v katerem naj bi bila opredeljena zdravstvena nega. Organizacijska oblika
zdravstvene nege je Služba zdravstvene nege, ki jo vodi glavna medicinska sestra
bolnišnice s koordinatorkami posameznih področij. V tem obdobju je bil dokončno
izdelan organigram enote zdravstvene nege, v prakso se je pričel uvajati proces
zdravstvene nege kot metoda dela, imenovana je bila projektna skupina za pripravo
dokumentacije, pospešeno so nastajali novi negovalni standardi. Glavna medicinska
sestra bolnišnice je imenovala kolegij glavne medicinske sestre, ki se je sestajal

enkrat tedensko in je bil njen posvetovalni organ. Člani kolegija so bili poleg glavne
medicinske sestre bolnišnice še koordinatorke posameznih področij (kirurško,
internistično, ginekološko-porodniško in koordinatorka služb) in bolnišnična
higieničarka. Glavna medicinska sestra bolnišnice je od vseh glavnih medicinskih
sester oddelkov zahtevala redne, mesečne timske sestanke oddelkov in služb z
obveznim dnevnim redom in zapisnikom, ki mora biti dostopen vsem članom
negovalnega tima. V tem času se je tudi pričel projekt enotnih uniform za zaposlene
v zdravstveni negi z dnevno menjavo. To pa je zahtevalo tudi uvedbo
identifikacijskih kartic za zaposlene. V l. 1997 se je na republiškem nivoju pričel
projekt kategoriziranja zahtevnosti zdravstvene nege bolnikov, ki bi naj služil kot
kriterij za izračun kadrovskih normativov. Velik poudarek je bil namenjen tudi
izobraževanju medicinskih sester. Zaradi omejenih finančnih sredstev, je veliko
izobraževanj potekalo znotraj bolnišnice. Sprva so predavanja izvajali le zdravniki,
kasneje pa tudi medicinske sestre. V tem letu se je pričelo tudi beleženje neželenih
dogodkov, vpeljan je bil nov računalniški sistem Infonet. Bolnik je bil vedno v
središču načrtovanja dela službe zdravstvene nege in tako je bila izvedena prva
anketa hospitaliziranih bolnikov o njihovem zadovoljstvu v času hospitalizacije.
Anketiranje je postala redna oblika ugotavljanja zadovoljstva bolnikov v času
zdravljenja do danes. V tem letu je bolnišnica prešla iz klasičnega načina delitev
hrane na »tabletni« sistem, uvedena pa je bila tudi centralna transportna ekipa za
prevoz bolnikov in materiala. To pa je posledično pomenilo, prerazporeditev vseh
oddelčnih strežnic v centralno bolnišnično kuhinjo, pralnico ali čistilno ekipo. Na
oddelkih ni več pomožnega osebja.
Poskušalo se je uvesti natančno razmejitev del z upoštevanjem delitve dela med
višjimi in srednjimi medicinskimi sestrami, kar pa zaradi premajhnega števila višjih
medicinskih sestre še vedno ni bilo mogoče v celoti realizirati.
V prihodnjih letih je služba zdravstvene nege nadaljevala vse zastavljene aktivnosti:
pisanje novih in obnovo zastaranih negovalnih standardov, kategoriziranje
zahtevnosti zdravstvene nege bolnikov, s pomočjo katerega želi pridobiti natančne
izkustvene kriterije za izračun potrebe po kadru. Svoje delo natančno dokumentira,
vsakodnevno delo izvaja po procesni metodi dela. Vso negovalno osebje se redno
izobražuje, pridobljena znanja pa postopno prenaša v prakso. Izvaja načrtno
kadrovsko politiko na ravni bolnišnice in posameznih oddelkov ter organizira in
izvaja pripravništvo za tehnike zdravstvene nege in diplomirane medicinske sestre.
V bolnišnični opravljajo obvezno prakso in klinične vaje dijaki srednje zdravstvene
šole in študentje Visoke šole za zdravstvo Ljubljana in Fakultete za zdravstvene
vede Maribor. Zdravstveni tehniki se dodatno izobražujejo na visokošolski ravni.
Odnos posameznika in družbe do zdravstva in predvsem do lastnega zdravja se
spreminja. Obseg dela zdravstvene nege se je povečal zaradi njene specializirane
vloge. Profesionalnost izvajalcev zdravstvene nege zahteva znanje, ki temelji na
znanstveni podlagi. Služba zdravstvene nege v Splošni bolnišnici Celje si še vedno
prizadeva za priznanje samostojne stroke zdravstvene nege, kar je na nek način tudi
dosegla s spremembo Statuta Splošne bolnišnice Celje in sicer z umestitvijo »Sveta
za zdravstveno nego« med organe zavoda, ter posledično s sprejemom »Pravilnika o

organiziranosti zdravstvene nege v Splošni bolnišnici Celje«. S tem je postavila
nove temelje k razvoju stroke zdravstvene nege.
Hiter napredek moderne tehnologije zahteva tudi na področju zdravstvene nege
vzporeden razvoj. V letu je bil 2007 uveden nov računalniško podprt informacijski
sistem in je v pomoč vsem zdravstvenim delavcem. Medicinske sestre organizirajo
in delno tudi izvajajo številna interna izobraževanja s področja zdravstvene nege,
higiene, medicine, komunikacije ipd. ter sodelujejo na strokovnih srečanjih iz
različnih področij doma in v tujini, kjer predstavljajo svoje znanje in izkušnje.
Cilj službe zdravstvene nege je izvajati kakovostno in humano zdravstveno nego, ki
bo primerljiva z evropskimi standardi.
Iskrena Hvala upokojenim kolegicam Regini ROZMAN, Bernardi JAGODIČ, Jožici
GABERŠEK, Marjani DOLENC in Hedviki ZIMŠEK, ki so podelile z nami svoje
delovne izkušnje in pomagale vsaj nekoliko zakrpati »luknjo« v zgodovini
zdravstvene nege v celjski bolnišnici.
LITERATURA:

1. Medicinske sestre v Sloveniji. Zbornik člankov s strokovnega srečanja
Društva medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Ljubljana. Društvo
medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Ljubljana, 2001.
2. Zapisi iz arhiva sester usmiljenk, Ljubljana 2007.
3. Zbornik ob 50 letnici Srednje zdravstvene šole Celje. Srednja zdravstvena
šola Celje, 2004. 2004.
4. Zbornik o razvoju zdravstva na celjskem od leta 1953 1985. Skupina
avtorjev.
5. Zupančič Slavec Z. Javno zdravstvo 20. stoletja. Inštitut za varovanje
zdravja RS, 2007.
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POVZETEK
Bolnišnične okužbe so po definiciji podani v Zakonu o nalezljivih boleznih okužbe,
ki so v neposredni vzročni zvezi z izpostavljenostjo pri postopku diagnostike,
zdravljenja, zdravstvene nege, rehabilitacije ali pri drugih postopkih v zdravstveni
dejavnosti. Pogostost bolnišničnih okužb so v številnih zdravstvenih sistemih
prepoznali kot pomemben kazalec kakovosti zdravstvenih storitev in še več,
preprečevanje bolnišničnih okužb je po mnenju Svetovne zdravstvene organizacije
prednostna naloga pri povečevanju varnosti zdravstvenih storitev. Ključno vprašanje
je, kdaj smo pri preprečevanju bolnišničnih okužb dosegli zadostne rezultate.
BOLNIŠNIČNE OKUŽBE IN VARNOST BOLNIKA
Luksemburška deklaracija o varnosti bolnika kot ključno bolnikovo pravico v
državah Evropske unije opredeljuje dostop do visoko kakovostne zdravstvene
storitve. Nacionalne usmeritve za razvoj kakovosti v zdravstvu povzemajo definicijo
kakovosti zdravstvene storitve po Priporočilu odbora ministrov državam članicam o
ravnanju z varnostjo pacientov in preprečevanju neželenih dogodkov v zdravstvu
(Svet Evrope, 2006). Kot kakovostno zdravstveno storitev razumemo tisto, ki je
uspešna, varna, pravočasna, učinkovita, enaka za vse paciente in osredotočena na
paciente. Svetovna zdravstvena organizacija je oktobra 2004 pričela s projektom
World alliance for patient safety in kot prvo vodilno temo za dvoletno obdobje
izbrala bolnišnične okužbe.
Po podatkih zbranih v Evropski uniji države članice letno zabeležijo 3 milijone
primerov bolnišničnih okužb, ki se v 50000 primerih končajo s smrtjo bolnika. V
Združenih državah Amerike je v letu 2006 zaradi napak v delovanju zdravstvenega
sistema umrlo 98000 bolnikov od tega 44000 zaradi bolnišničnih okužb. Pogostost
bolnišničnih okužb se razlikuje glede na državo, tip in velikost zdravstvene
ustanove, tip oddelka znotraj zdravstvene ustanove in glede na dejavnike tveganja za
razvoj bolnišnične okužbe pri posameznem bolniku. Na splošno velja ocena, da se
pri vsakem desetem bolniku razvije bolnišnična okužba. V Sloveniji je bila v letu
2001 opravljena enodnevna presečna raziskava, ki je zajela 6695 bolnikov. Pri 4,6 %
bolnikov je bila na dan raziskave ugotovljena bolnišnična okužba in kar pri 26,9 %
bolnikov v intenzivnih enotah. Le 55,8 % okužb je bilo etiološko opredeljenih.
Glede na nenehni napredek tehnologij v medicini, staranje prebivalstva, povečanje
mobilnosti prebivalstva ter slabosti v organizaciji in vedenjskih vzorcih zdravstvenih
delavcev Evropska komisija, ki je pripravila predlog strategije za izboljševanje

bolnikove varnosti preko preprečevanja bolnišničnih okužb, ocenjuje, da se bo delež
bremena bolezni zaradi bolnišničnih okužb v skupnem bremenu bolezni v Evropski
uniji v prihodnosti le še povečeval.
Ker bolnišnične okužbe uvrščamo med preprečljive neželjene dogodke (angl.:
preventable adverse events), je seveda ključno vprašanje, kdaj rezultate, ki jih na
tem področju dosega posamezna ustanova, ocenimo kot primerne in podamo
mnenje, da si zdravstvena ustanova dovolj prizadeva za njihovo preprečevanje in
obvladovanje. Nemoč na tem področju izraža odločitev največjega plačnika
zdravstvenih storitev v ZDA, da bo z oktobrom 2008 ukinil plačevanje stroškov
zdravstvenim ustanovam za spisek ti. sekundarnih diagnoz med katerimi so
posledice padcev s postelje, preležanin in cele vrste bolnišničnih okužb. Kot plačnik
so mnenja, da si zdravstvene ustanove ne prizadevajo dovolj za preprečevanje
tistega, kar bi se preprečiti dalo. Ker na področju obvladovanja bolnišničnih okužb
nimamo izdelanih, splošno sprejetih kriterijev učinkovitosti delovanja, je verjetno
takšen ukrep preuranjen. Priznati namreč moramo, da program preprečevanja
bolnišničnih okužb temelji na naboru ukrepov, ki so z dokazi različno dobro podprti,
da sistem spremljanja bolnišničnih okužb ni enoten med državami in ustanovami
znotraj posameznih držav ter je zaradi neprimerljivosti podatkov skoraj nemogoče
ocenjevati učinkovitost programov in zadostnost rezultatov.
Ključnega pomena za področje preprečevanja in obvladovanja bolnišničnih okužb je
zavedanje vodstva zdravstvene organizacije o pomenu tega področja za varnost
bolnikov in kakovost zdravstvenih storitev. Evropska komisija v svojem predlogu
strategije priporoča, da naj komisija ali odbor za preprečevanje bolnišničnih okužb
spada v organizacijski okvir zagotavljanja kakovosti zdravstvenih storitev. Vodstvo
svoje zavedanje o pomenu področja dokazuje z zagotavljanjem virov za delovanje
programa preprečevanja in obvladovanja bolnišničnih okužb, pri čemer kot vire
razumemo razpoložljivo kompetentno osebje, opremo in finančne vire. Načeloma z
zagotavljanjem virov nebi smelo biti težav, saj velja, da učinkovito preprečevanje in
obvladovanje bolnišničnih okužb prinaša znatne prihranke. V ZDA ocenjujejo, da
stroški delovanja KOBO predstavljajo le 7 % stroškov zaradi okužb.
Evropska komisija namerava izdelati priporočilo glede deleža skupne mase sredstev,
s katerimi razpolaga zdravstvena ustanova, ki naj bi ga namenila za izvajanje
programa preprečevanja in obvladovanja bolnišničnih okužb.
Drugi ključni dejavnik na tem področju je zavedanje vseh zdravstvenih delavcev o
pomenu doslednosti izvajanja higienskih ukrepov, predvsem higiene rok. Ko enkrat
vodstvo zdravstvene ustanove poskrbi, da zaposleni imajo znanje, čas in sredstva za
izvajanje ukrepov, postane odgovornost za izvajanje osebna in za nedoslednosti ne
moremo več kriviti sistema. Vprašati se moramo, zakaj so visoko stopnjo
doslednosti pri higieni rok sposobni dosegati v proizvodnji mikročipov, kjer gre v
primeru kršenja le za materialno škodo, v zdravstvenih sistemih pa ne. Ob začetku
raziskav o doslednosti izvajanja higiene rok v Evropi po različnih državah v
intenzivnih enotah še vedno beležijo le od 25 do 47 % doslednost, po izvedenih
ukrepih pa 40 do 80 % doslednost. Doslej si strokovnjaki na tem področju niso
odgovorili na vprašanje, kolikšna doslednost pri izvajanju je še sprejemljiva.
Zaradi vsega tega znamo bolje odgovoriti na vprašanje, kdaj na področju
preprečevanja in obvladovanja bolnišničnih okužb nismo uspešni kot pa, kdaj so

naši rezultati dobri. Zagotovo nismo storili dovolj in smo zato odgovorni takrat, ko
nismo priskrbeli kompetentnih zaposlenih, ki bi skrbeli za področje in ko nimamo
vzpostavljenega sistema sledenja bolnišničnih okužb in ne moremo niti načrtovati
niti ocenjevati učinkovitosti ukrepov. Zagotovo nismo uspešni takrat, ko epidemij v
razumnem času ne obvladamo in ko so trendi pojavljanja bolnišničnih okužb in
večkratno odpornih mikroorganizmov negativni brez poskusov analize vzrokov in
posledičnega sistematičnega ukrepanja.
Kot bolniki se bomo slej ali prej znašli v vlogi, da se bomo vprašali, ali je
zdravstvena oskrba v določeni ustanovi dovolj kakovostna in s tem varna, da se ji
zaupamo. Kateri so tisti podatki, ki nas bodo prepričali. Osebno se nebi odločala
glede na absolutne vrednosti določenih kazalcev, temveč bi zaupala organizaciji, ki
nenehno spremlja izide zdravljenja, jih analizira in učinkovito ukrepa in zato
izboljšuje rezultate.
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ZDRAVSTVO IN KAKOVOST
Suzana Labaš, VMS, univ. dipl. org., manager SVK
Služba za zdravstveno nego
Splošna bolnišnica Celje
IZVLEČEK
Članek poda nekaj osnovnih informacij o kakovosti, kako je s sistemi uvajanja vodenja
kakovosti v drugih državah EU in kako je pri nas, pove nam, kaj za ustanovo pomeni
uvedba sistema vodenja kakovosti, predstavi pa tudi za nas najbolj zanimive rezultate
nacionalne ankete o izkušnjah bolnikov v bolnišnicah.
UVOD
Ko slišimo besedo kakovost - nekako ti je kristalno jasno, kaj naj bi to pomenilo.
Kakovost -delati kvalitetno, profesionalno, strokovno, uporabiti vsa razpoložljiva
sredstva za dosego cilja, z enim samim namenom, in sicer, da bi bili zadovoljni vsi, tako
ti sam, kakor tudi ljudje s katerimi imaš priložnost delati, ključno zadovoljstvo pa bi
seveda dosegli pri tistih, zaradi katerih se med drugim vsakodnevno vračamo v službo.
Tu mislim na bolnike - na moje, vaše, naše bolnike. Kot pravi temeljna filozofija
zdravstvene nege z vidika kakovosti: »Kakovost v zdravstveni dejavnosti pomeni takšno
zdravstveno obravnavo, ki daje njenim uporabnikom pravočasno vse tisto, kar
potrebujejo in pričakujejo glede na zdravstveno stanje in počutje. Izvajalci zdravstvene
nege smo prepričani, da je varovanec/bolnik najpomembnejši subjekt in ima pravico do
kakovostne ZN. Prav tako ima pravico sodelovati in soodločati pri vseh odločitvah, ki se
nanašajo na ZN. Pri tem moramo spoštovati njegovo pravico do zasebnosti, ki vključuje
tudi poklicno skrivnost«.. Do sem vse lepo in prav. Ampak - ali smo res lahko
prepričani, da delo kvalitetno opravljamo? V bistvu, kaj je tisto, kar nas prepriča v to? Je
mogoče tudi možno, da nas občutek vara? Ali mogoče pomeni biti zadovoljen obenem
to, da delaš kakovostno? Ali če pogledamo malo drugače - če je kdo nezadovoljen ali to
pomeni, da delo nisi opravil kvalitetno? Nezadovoljen (z delovnim mestom) si lahko
takrat, ko se v službi jeziš, da ni tega ali onega, da je premalo ljudi, da si kar naprej
razpisan na urniku za delo, da kar naprej delaš za vikend, lahko si nezadovoljen zaradi
prenizke plače, zaradi vse večjega pritiska javnosti po kvalitetni oskrbi… Lahko si tudi
nezadovoljen, ker so nekateri pacienti tako zelo težavni, da bi jih rajši nosil kakor pa
poslušal (če se izrazimo malo po domače), kajti bodimo odkriti in si priznajmo, da
obstaja določen odstotek ljudi, ki so resnično nesramni in agresivni. Ali potemtakem
delaš nekvalitetno, ker si nezadovoljen? Ali lahko kako dokažemo, da kljub vsemu temu
delamo kakovostno? Ali je dovolj, če potrdiš kakovost svojega dela samo s svojim
občutkom, da si pa delo le dobro opravil? To slednje bi skoraj moralo držati; to si
dokazujemo že s tem, ko pridemo včasih domov tako utrujeni, ker se v službi pač
maksimalno potrudimo in damo resnično vse od sebe, kolikor je le v naši moči. Vendar,
takšno je naše mišljenje. Zanesti se samo na svoj lastni občutek, pa včasih morda ni
ravno dovolj. A ne bi bilo krasno, če bi lahko naše delo izmerili, primerjali? Da bi imeli

napisano na papirju in s tem tudi na poseben način dokazano, da delo resnično
opravljamo kvalitetno, po strokovnih smernicah, da smo določene stvari izboljšali, kaj
novega dodali, kar je samo pripomoglo k večjemu zadovoljstvu vseh sodelujočih. Kaj je
tisto, kar nam pove, da delo kakovostno opravimo? Če povzamemo: svoj občutek
imamo, temu se lahko pridruži še mnenje sodelavcev, zadovoljstvo ali nezadovoljstvo na
obrazih naših bolnikov in pa izrečene pohvale ter kritike, ki pa so lahko dober pokazatelj
kakovosti našega dela. Lahko pa vsemu temu še dodamo oprijemljive pisne dokaze o
kakovosti našega dela. In to je med drugim tudi eden izmed poglavitnih pogojev
uvajanja kakovosti v bolnišnice.
KRATEK VPOGLED V ZGODOVINO KAKOVOSTI
Kakovost dobrin in storitev je že od začetka človeštva v središču pozornosti. Kakovost v
njeni najpreprostejši obliki lahko najdemo že tisoč let pred začetkom štetja. Na
Kitajskem so uporabljali standarde kakovosti pri proizvodnji čaja, porcelana in drugih
proizvodov. Egipčanom je bilo merjenje dolžin osnova za izgradnjo piramid, v srednjem
veku so bili npr. s strani cehov izbrani t.i. ''opazovalni mojstri'', njihova naloga je bila
preizkušanje določenih vrst proizvodov na tržišču. Koncem 19. stoletja so organizacije
začele zalagati nacionalna tržišča s proizvodi množične proizvodnje, iz tega razloga pa
so potrebovale svetovalce s področja managementa. Pojavi se preizkušanje kakovosti, ki
je bila naloga ''nadzornih mojstrov'' in oddelkov za nadzor kakovosti. Do uvedbe
znanstvenih metod statističnega nadzora kakovosti je prišlo v letu 1924, ko so se
vpeljale kontrolne karte, katerih uporaba se je ohranila do današnjih dni. To je v bistvu
tudi začetek vodenja kakovosti, kot ga razumemo danes. Največji razmah je uporaba
kontrolnih kart konkretno v ZDA doživela med drugo svetovno vojno v letalski
industriji. V petdesetih letih prejšnjega stoletja je s svojim modelom pospeševanja
razvoja kakovosti dela uveljavil ameriški statistik W. Edwards Deming in sicer z
izumom kroga učenja. Ta krog, bolj znan kot ''PDCA krog'', so uporabili na Japonskem
najprej v jeklarski in nato še v avtomobilski industriji. V šestdesetih letih je našel še pot
v elektroindustrijo, v osemdesetih v računalniško panogo, v devetdesetih letih pa je začel
uspešno osvajati tudi storitvene dejavnosti.
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Slika 1. Demingov krog učenja

Z začetkom 60 - tih let se je pozornost obrnila od odkrivanja napak k preprečevanju
nastajanja napak. Standardi kakovosti, kot so npr. družina ISO 9000 so bili po koncu 80
- tih let deležni vse večje pozornosti. S čedalje večjim vplivom na procese vodenja je
postalo vodenje kakovosti sestavni del skupnih področij managementa.
KAKO JE Z UVAJANJEM SISTEMA VODENJA KAKOVOSTI V EU
Svet Evrope je leta 1997 sprejel priporočila zdravstvenih ministrov. Najpomembnejše je
bilo, da države ustvarijo sistem in strukture, ki bodo podpirale oblikovanje in
uveljavljanje sistemov za nenehno izboljševanje kakovosti zdravstvenega varstva na
vseh ravneh.
Leta 2005 je Svet Evrope objavil priporočila za varnost bolnikov. Glavni razlogi za
uvajanje sistema kakovosti v zdravstvenem varstvu v posameznih državah EU so: visoka
cena slabe kakovosti, slabi pogoji dela, neenak dostop do zdravstvenih storitev, čakalne
dobe, cena zdravstvenih storitev, ki si jih ne moremo privoščiti, nesprejemljiva raven
odklonov izidov zdravljenja, nesprejemljiva raven uspešnosti delovanja…
Aktivne programe vodenja kakovosti brez podpore v zakonodaji imajo na Danskem,
Nemčiji, na Portugalskem, v Španiji in Angliji. Z zakonodajo podprte programe uvajajo
na Nizozemskem, Poljski, Švici, Bolgariji, Bosni in Hercegovini, Litvi, Latviji, Kirgiziji
in Irski. Prav zakonsko zahtevo po uvedbi sistema vodenja kakovosti pa so uvedle
Francija, Italija v nekaterih pokrajinah in Škotska. Programi uvajanja so nastali v teh
državah v letih 1996 -2004.
KAKO DALEČ SMO V SLOVENIJI
Nenehno izboljševanje kakovosti na vseh področjih življenja v Republiki Sloveniji je
postalo stalnica. Gospodarske družbe so v nenehno izboljševanje prisiljene zaradi vse
večje konkurence na trgu. Z vstopom v Evropsko unijo se je konkurenčni boj še zaostril.
In zdravstvo ni nikakršna izjema. Verjetno pa se zaposleni v zdravstvu še premalo
zavedamo tega. V javnem sektorju je uvajanje kakovosti tako šele na začetku. Uvajanje
celovite kakovosti je bolj ali manj prepuščeno posameznim navdušencem in redkim
ustanovam, ki se zavedajo pomena izboljševanja kakovosti. So pa spremembe potrebne
zdaj, če želimo v naslednjih nekaj letih doseči kakovostno primerljivo zdravstveno
oskrbo z državami, ki so na državni ravni uvedle strategijo kakovosti zdravstvene
oskrbe.
V Sloveniji smo se začeli zavedati potrebe po ureditvi kakovosti na državni ravni sredi
devetdesetih let 20. stoletja s pomočjo SZO. Leta 2001 je bil pripravljen dokument
Kakovost v sistemu zdravstvenega varstva v Republiki Sloveniji. Opisuje stanje v državi
in nekatere mehanizme, ki so na voljo za zagotavljanje vseh najnujnejših standardov.
Pravega sistema upravljanja celovite kakovosti in varnosti za paciente pa Slovenija ni
imela.
Minister za zdravje RS je v avgustu 2005 imenoval posebno delovno skupino za
pripravo izhodiščnih standardov in kazalnikov uspešnosti delovanja bolnišnic. Namen
uvedbe teh standardov in kazalnikov je poenotiti pričakovanja lastnika v zvezi s

poslovanjem bolnišnice na ravni celotne države. Standardi in kazalniki so razdeljeni na
medicinske in poslovne.
Minister in strokovni svet sta sprejela program uvajanja izboljšav kakovosti v
zdravstveni sistem RS. Nenehno izboljševanje kakovosti bo potekalo skladno z že
pripravljenimi dokumenti (npr. Nacionalne usmeritve za razvoj kakovosti v zdravstvu,
Splošni standardi zdravstvene oskrbe za bolnišnice, Poročanje o opozorilnih nevarnih
dogodkih).
Vizija in obenem cilj Ministrstva za zdravje RS je:
da morajo vse slovenske bolnišnice v nekaj letih izpolniti zahteve standarda ISO
9001:2000
stopnjo izpolnjevanja zahtev bo ocenila
- notranja in nato še
- zunanja, neodvisno akreditirana komisija, ki ima pravico podeliti certifikat ISO 9001.
Certifikat velja 4 leta, ob vsakoletnih preverjanjih, podaljša se ga lahko le, če ustanova
dokaže, da še naprej izpolnjuje zahteve standarda in je v minulih štirih letih napredovala.
Slovenija sistema za pridobitev certifikata še ni vzpostavila. Poskusi ustanovitve
nacionalne institucije se doslej zaradi finančnih problemov niso posrečili in zaenkrat
imamo le Oddelek za kakovost v zdravstvu pri Ministrstvu za zdravje.
S sistemom kakovosti v zdravstvu v RS želimo omogočiti ljudem dostop do kakovostne
in varne zdravstvene obravnave. Pri tem sodelujejo vsi udeleženci v sistemu
zdravstvenega varstva. Velja pa nenapisano pravilo, da mora vodstvo omogočiti
zdravnikom, medicinskim sestram in drugemu zdravstvenemu in nezdravstvenemu
osebju vsakodnevno delovanje na področju kakovosti in varnosti pacientov. Cilj
nacionalne politike nenehnega izboljševanja kakovosti je, da bi s skupnimi prizadevanji
vključili kakovost kot obvezno in stalno dejavnost na vsa področja zdravstva.
Kot vidimo je kakovost v zdravstvu dosledno ustvarjanje izidov zdravljenja, ki so
primerljivi s standardi ali najboljšimi praksami ob upoštevanju načel kakovosti:
uspešnosti, varnosti, pravočasnosti, učinkovitosti, enakosti in osredotočenja na
paciente.
Nekatere bolnišnice v Sloveniji so tako že pred nekaj leti stopile na pot uvajanja
kakovosti v bolnišnice. Med prvimi, ki si je pridobila certifikat ISO 9001:2000 je
Bolnišnica Golnik. Pred kratkim si je ta certifikat pridobila še Splošna bolnišnica Novo
Mesto, certifikat ima tudi Transfuziološki oddelek SB Maribor, zelo dejavni pri uvajanju
sistema vodenja kakovosti pa so tudi v SB Jesenice, SB Nova Gorica, ostali pa smo
nekako šele na začetku uvajanja kakovosti.

Certifikati v zdravstvenih zavodih
v SLO
S Bolnišnica NM
Bolnišnica Golnik - KOPA
S Bolnišnica Maribor - oddelek za transfuzijo
KC - SPS Ginekološka klinika - Klinični oddelek za
reprodukcijo
ZDRAVSTVENI DOM SLOVENSKA BISTRICA
ZDRAVSTVENI DOM RADEČE
ZDRAVSTVENI DOM NOVO MESTO, P.O.
ŽELEZNIČARSKI ZDRAVSTVENI DOM
ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO VARSTVO LJUBLJANA
ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO VARSTVO CELJE
ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO VARSTVO KRANJ
ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO VARSTVO MARIBOR

ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA
TRANSFUZIJSKO MEDICINO
CRI CELJE, rehabilitacija, proizvodnja,
storitve d.o.o.
Inštitut za rehabilitacijo
ZVD ZAVOD ZA VARSTVO PRI DELU
d.d.,Center za medicino dela
Gorenjske lekarne
Mariborske lekarne
Lekarna KC - je v pripravah
Zdravilišče Krka

Slika 2. Certifikati v zdravstvenih zavodih v Sloveniji – 2006

KAJ SPLOH POMENI UVESTI KAKOVOST V BOLNIŠNICO
Če želimo kakovost vpeljati v naše vsakdanje delo, moramo imeti vzpostavljene sisteme
na ravni timov, oddelkov, na ravni zdravstvenih organizacij in na državni ravni. Brez
vpeljave sistema kakovosti bo trud za izboljševanje kakovosti in varnosti pacientov
posameznikov, timov ali posameznih poklicnih skupin mnogo slabši kot takrat, kadar bo
vodstvo zavzeto za kakovost in bo sodelovalo pri izboljšavah in potrebnih spremembah
ter tako s svojim zgledom pokazalo pot drugim. Vsekakor je pri uvajanju kakovosti
izrednega pomena, da sledimo osmim načelom kakovosti po ISO 9001:2000:
- osredotočenost na odjemalce
- voditeljstvo
- vključenost zaposlenih
- procesni pristop
- sistemski pristop k vodenju
- nenehno izboljševanje
- odločanje na podlagi dejstev
- vzajemno koristni odnosi z dobavitelji.
Eno izmed načel kakovosti v zdravstvu govori o osredotočenju na paciente. To načelo je
tudi najpomembnejše. In kaj to pomeni biti osredotočen na paciente? Najlažje si
odgovorimo, če se postavimo na mesto bolnika. Kako bi se počutili, če bi bili v njegovi
koži?
Spoštovanje pacientovih vrednot, izraženih potreb in možnost izbire (Želim si sprotno
obveščanje o svoji bolezni).
Koordinacija in integracija zdravstvene obravnave (Ko zbolim, se počutim ranljiv in
nemočen).

Obveščenost in vzgoja (Bojim se, da zdravniki ali zdravstveno osebje skrivajo
informacije).
Dobro fizično počutje (Raven mojega fizičnega počutja ima velik vpliv na izkušnjo, ki
sem jo imel v bolnišnici).
Emocionalna podpora in zmanjševanje strahu in zaskrbljenosti (Strah in zaskrbljenost
sta me prizadela ravno tako kot slabo fizično počutje).
Sodelovanje svojcev in prijateljev (Ko sem bil v bolnišnici, je bilo pomembno, da so bili
ob meni moji najbližji).
Nepretrgana zdravstvena obravnava (Ali bom lahko skrbel zase po odpustu iz
bolnišnice? Kje bom nadaljeval zdravljenje? Kaj moram sam storiti?).
Dostopnost do zdravstvene oskrbe (Kaj storiti, ko bom potreboval nasvet? Na koga se
lahko obrnem?).
Kot rečeno se mora kakovost nenehno izboljševati. Poleg zgoraj navedenega načela, to
je osredotočenosti na odjemalce oz. uporabnike, veljata za kakovost še dva osnovna
načela in sicer: kakovost sloni na podatkih ter večina problemov je v sistemu in
procesih, redko pa se pojavijo problemi zaradi tega, ker ljudje slabo delajo. Sestavni deli
nenehnega izboljševanja kakovosti so:
 ugotavljanje težav in uspehov, povezanih s kakovostjo
 sistematično zbiranje podatkov o obravnavi - kazalnikih kakovosti
 standardi in z dokazi podprte smernice za kakovostno, stroškovno učinkovito
zdravstveno varstvo
 vpeljava potrebnih sprememb z uspešnimi mehanizmi in strategijami
 merjenje vpliva sprememb
 zgledovanje po najboljših praksah.
Nenehno izboljševanje kakovosti ni stvar samo posameznika; vsi udeleženci v
zdravstvenem varstvu (izvajalci, pacienti, plačniki..) morajo tesno in trajno sodelovati,
kajti vsakdo prispeva k uspehu izboljšav.
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Poglavitni cilji izboljševanja kakovosti v zdravstvu so predvsem:
 višja kvaliteta storitev
 višja stopnja varnosti
 nižji materialni stroški
 nižji stroški dela
 manj napak
 manj stroškov zaradi napak
 in posledično večje zaupanje.
KAKO JE S KAKOVOSTJO V NAŠI USTANOVI
V naši ustanovi je uvajanje sistema vodenja kakovosti šele na začetku.
V SB Celje imamo odbor za kakovost, ki jo sestavljajo direktor bolnišnice, strokovna
direktorica, glavna medicinska sestra bolnišnice in vodja komisije za kakovost.
Ustanovljeno imamo komisijo za kakovost, ki se pospešeno pripravlja na izvedbo
projekta uvajanja sistema kakovosti po ISO 9001:2000 v našo bolnišnico. Se pa že kar
nekaj let vodijo in zbirajo podatki, ki so vezani na uspešnost zdravstvene oskrbe in
varnosti pacientov, s tem pa je obenem omogočeno nenehno izboljševanje zdravstvene
oskrbe. Govora je o kazalnikih kakovosti. Kazalnik je merilno orodje, ki ga uporabljamo
za spremljanje, ocenjevanje in izboljševanje kakovosti obravnave pacientov, vplivajo pa
na izvid obravnave bolnikov in tudi drugih uporabnikov. Klinični kazalniki niso
standardi, pač pa "opozorila", ki opozorijo zdravstveno osebje na probleme in možnosti
za izboljšave pri oskrbi pacientov. Kazalniki so nam v pomoč, kajti z njimi lahko
kakovost merimo, pokažejo nam koliko in kako dobro neko stvar naredimo je pa
merjenje kazalnika smiselno le, če ga lahko vežemo na proces in ga primerjamo s
standardom ali najboljšo prakso.
Trenutno je izbranih 6 kazalnikov kakovosti, ki so vsebina področnega dogovora za
slovenske bolnišnice za leto 2006. Ti kazalniki so:
- število padcev s postelj na 1000 oskrbnih dni odraslih pacientov
- število preležalnin, nastalih v bolnišnici, na 1000 hospitaliziranih bolnikov
- bolnišnične okužbe: okužbe z MRSA
- čakalna doba za računalniško tomografijo
- čakanje na odpust: dnevi, ko bolniki, ki so končali zdravljenje v akutni bolnišnici,
čakajo na odpust
- delež nenačrtovanega ponovnega sprejema v isto bolnišnico v 7 dneh po odpustu
zaradi iste ali podobne diagnoze ali zapletov.
Kot vidimo, so prvi trije kazalniki vezani na proces ZN. Zadnja dva kazalnika pa se v
naši ustanovi trenutno ne spremljata.
Nekajkrat na leto se v naši bolnišnici izvede tudi anketiranje bolnikov, pri čemer nas
zanima njihovo zadovoljstvo z izvajanjem ZN, kar nam je lahko tudi zelo dober
pokazatelj kritičnih točk in priložnosti za izboljšave.
Omeniti moram, da ima ZN v naši ustanovi zelo dobro urejene standarde ZN, trenutno
jih je bilo sprejetih 163 iz strani kolegija ZN. Ti standardi so lahko dober pripomoček
vsem, ki se prvič srečujejo s svojim delom, so pa obenem orodje, s katerim se lahko
ugotavljajo odstopanja pri izvajanju vsakodnevnega dela.

ALI RES DELAMO DOBRO - DROBTINICE IZ NACIONALNE ANKETE O
IZKUŠNJAH PACIENTOV V BOLNIŠNICI
Leta 2006 je Ministrstvo za zdravje izvedlo prvo Nacionalno anketo o izkušnjah
pacientov v bolnišnicah. Prvi namen ankete je bil spodbuditi bolnišnice k izboljševanju
svojega dela z vidika izkušenj pacientov. Drugi namen pa je bil omogočiti ljudem
informacijo o kakovosti zdravstvene obravnave kot jo vidijo pacienti. V anketi je
sodelovalo 27 bolnišnic. Anketne liste je vrnilo 7544 pacientov, veljavno izpolnjenih
anketnih listov pa je bilo 7167.
Kako bolniki vidijo nas in naše delo, prepuščam vaši presoji.
Razlaga barvnih polj:
Zeleno polje predstavlja zgornji kvartil, torej razpon seštevkov ocen 25%
celotnega vzorca pacientov, ki so bili glede danega sklopa oziroma glede skupne ocene
najbolj zadovoljni.
Oranžno območje predstavlja 2. in 3. kvartil, torej razpon ocen sredinskih
50% pacientov.
Rdeče območje pa predstavlja spodnji kvartil, torej razpon ocen 25%
najmanj zadovoljnih pacientov.
Na grafikonih so vse ocene pretvorjene na lestvico od 0 do 100, ki predstavlja razpon
med najmanjšim in največjim možnim seštevkom ocen.
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Kot je razvidno iz slik, se je naša bolnišnica največkrat uvrstila v oranžno območje, ki
predstavlja 2. in 3. kvartil (razpon ocen sredinskih 50 % bolnikov). Je pa delo
medicinske sestre ocenjeno zelo dobro, saj smo prepričale 25 % bolnikov, ki so bili z
našim delom najbolj zadovoljni. Sicer smo na meji, ampak je vseeno to zelo spodbudna
novica. Nam pa zato lahko ostale ocene služijo kot iztočnica za izboljšave.
SKLEPNE MISLI
V tem članku je bilo kar precej napisanega o kakovosti, vendar še zdaleč ne vse. Upam,
da sem podala vsaj toliko, da bomo uvideli, da dandanes ni dovolj samo občutek, ki ti
pove, kako si delo opravil. Mi sami smo priče dogodkom, ko bolniki vse glasneje
kritizirajo zdravstveni sistem, čedalje več stvari jim sproža nezadovoljstvo. Že
najmanjše napake so jim lahko lepo izhodišče za polemiziranje in stresanje slabe volje
na zdravstvene delavce. Ravno iz tega razloga se bo potrebno še bolj poglobiti v našega
bolnika in mu omogočiti, da bo zadovoljen, ne samo z zdravljenjem, pač pa da bo
zadovoljen z vsem, kar smo mu zmožni nuditi. Sistem vodenja kakovosti pa je sistem, ki
nam bo to tudi omogočil. In kot pravi pregovor: ''Nikoli ni tako dobro, da ne bi moglo
biti še boljše''. Naj nam bo to stalno v mislih.
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ALI LAHKO MEDICINSKO SESTRO NA ODDELKU ZA INTENZIVNO
MEDICINO NADOMESTI TEHNIKA?
Barbara Roter, dipl. m. s.
Oddelek za intenzivno interno medicino
Splošna bolnišnica Celje
IZVLEČEK
Prispevek obravnava nepogrešljivost medicinske sestre v intenzivni enoti, kljub sodobni
tehnologiji. Nepogrešljivost sem poskušala ugotoviti s pomočjo mojih sodelavk in
ankete.
UVOD
Delo na intenzivnem oddelku je v veliki meri posebno in drugačno kot na drugih
oddelkih v bolnišnici. Pri vsakodnevnem delu se medicinske sestre srečujemo z bolniki,
ki so večinoma življenjsko ogroženi. Na oddelek jih pripeljejo iz domačega okolja, z
drugih oddelkov ter iz drugih bolnišnic. Delo poteka neprekinjeno, zato je potrebna
skrbna predaja službe in medsebojno zaupanje. Pri delu z življenjsko ogroženimi bolniki
moramo imeti medicinske sestre in zdravniki posebna znanja in spretnosti, saj
uporabljamo zahtevne postopke zdravljenja in zdravstvene nege bolnikov. Pri njih je
potrebno prepoznati in odpraviti morebitne napake in upoštevati tudi dejansko stanje
bolnika.
BOLNIK, MEDICINSKA
INTENZIVNI TERAPIJI
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Bolnike na intenzivni oddelek pripeljejo iz različnih okolij. Pogosto težko dihajo, imajo
bolečine, prisoten je strah, panika za življenje ali pa so komatozni. Prepuščeni so tujim
ljudem, čudnim napravam, napeljavam. Vsepovsod ogromno cevk, nekateri potrebujejo
umetno ventilacijo. V sobah so nameščeni z bolniki, ki niso vedno istega spola, so
slečeni in pokriti le z rjuho. Gibanje je omejeno na posteljo in od njih se pričakuje čim
manj premikanja. Pri počitku jih moti hrup različnih medicinskih naprav, svetloba,
merjenje vitalnih funkcij. Torej so popolnoma odvisni od zdravstvenega osebja, ki jih na
primer zaradi vstavljenega endotrahealnega tubusa vedno ne razume, kaj bi radi. Bolnik
si lahko to razlaga kot nerazumevanje osebja in odklanjanje pomoči (Prestor, 02).
V mnogih kliničnih situacijah mora medicinska sestra v intenzivni terapiji suvereno
reševati probleme, ki jih je glede na izobrazbo ter izkušnje sposobna in pooblaščena
reševati, prepoznati aktualne negovalne probleme in o njih obvestiti zdravnika. Hitra
presoja in ustrezno ravnanje sta odločilnega pomena za preprečevanje negativnih
posledic. Medicinska sestra mora biti fleksibilna, močno motivirana, mora imeti posebna
znanja, ne samo iz zdravstvene nege, fiziologije, psihologije,… temveč mora poznati vse

medicinske naprave, ki jih uporablja pri svojem vsakdanjem delu. Motivacijo in zbranost
dodatno otežuje visoka umrljivost in težavnost bolezenskih stanj bolnikov na
intenzivnem oddelku. Bolnikovo zdravstveno stanje se hitro spreminja, s tem pa tudi
negovalni problemi, načrtovanje in izvajanje zdravstvene nege.
Predvsem pa je pomembno, da medicinko osebje deluje kot usklajen tim. Sodelovanje je
mogoče razumeti kot način dela, kot lojalnost in predanost skupnemu delu. Pomembna
je visoka stopnja zaupanja med člani, poštenost, sprejemljivost za ideje drugih,
pripravljenost na delitev informacij, spoštovanje sodelavcev v timu ter sproto obveščanje
vodja tima o spremembah zdravstvenega stanja bolnika (Pajnkihar 1999).
Opazovanje, ki ga izvaja izkušeno medicinsko osebje, je osnova nadzorovanja vseh
življenjsko pomembnih funkcij. Medicinska sestra mora nadzorovati in opazovati ne
samo delovanje organov, temveč tudi duševno stanje bolnika. Klinični znaki
hipoksemije, se namreč kažejo prav s spremembo duševnega stanja (od nemira,
zmedenosti do kome), saj hipoksemija učinkuje na delovanje možgan.
Vsako sistematično, strokovno in kakovostno delo je zasnovano na dobri dokumentaciji.
To velja tudi za zdravstveno nego na intenzivnem oddelku. Pisna dokumentacija
omogoča obvladovanje velikega števila podatkov za celostna negovalna stanja, ki jih z
ustnim poročanjem ni možno natančno ohraniti. Pisno zbrani podatki tako omogočajo
varno zdravstveno nego, saj nam zagotavljajo, da ničesar ne opustimo ali celo pozabimo
(Pajnkihar, 1999).
Razvoj nadzora fizioloških spremenljivk je v zadnjih desetletjih usmerjen od občasnih k
neprekinjenim metodam. Neprekinjeno lahko nadzorujemo EKG, frekvenco dihanja,
telesno temperaturo, telesno težo, arterijski krvni tlak, centralni venski tlak, tlake v
pljučni arteriji, zasičenost arterijske krvi s kisikom, zasičenost mešane venske krvi s
kisikom ter koncentracije kisika in ogljikovega dioksida v vdihanem in izdihanem zraku.
Za ves ta nadzor pa je pomembna sodobna medicinska oprema oziroma naprave.
V centralni postaji, ki se nahaja v ambulanti, je za vsakega bolnika na monitorju
prikazane trenutne vrednosti vseh vitalnih funkcij. Te se lahko pregledajo za preteklih 24
ur bodisi v tabelah ali na grafičnem prikazu. Monitorji ob bolniku pa omogočajo vse
vrste invazivnega in neinvazivnega nadzorovanja, ki jih prilagajamo glede na potrebe
bolnika (Voga, Urlep,). Mehansko predihovanje z ventilatorji omogoča boljši nadzor
dihalnega volumna in s tem zagotavljanje ustrezne alveolarne predihanosti. Ultrazvočni
aparat omogoča zdravniku takojšno in natančno opredelitev srčno žilnih obolenj ter
hkrati oceno srčne funkcije. Centralni venski in arterijski kateter, SWAN GANZOV
kateter, PICCO in CEVOX omogočajo neprekinjen hemodinamski nadzor bolnika.
Perfuzorji in infuzijske črpalke omogočajo natančno odmerjanje zdravil in infuzijskih
tekočin. Poleg tega se pri nas uporabljajo še dializni in CVVH aparat, aortna črpalka,…
Nikakor pa neinvazivne in invazivne metode hemodinamskega nadzora na sodobnih
intenzivnih oddelkih ne morejo nadomestiti klinične ocene bolnika ter skrbnega nadzora
medicinske sestre.

ALI LAHKO MEDICINSKO SESTRO NA ODDELKU ZA INTENZIVNO
MEDICINO NADOMESTI TEHNIKA?
Za mnenje sem vprašala svoje sodelavke. Tukaj predstavljam nekaj njihovih razmišljanj.
Dipl. med. sestra, 2 leti delovnih izkušnje
»Že od nekdaj človek teži k temu, da bi si čim bolj olajšal delo, ki ga mora opravljati za
preživetje. Tako je začel izumljati razne naprave, ki so mu olajšale fizično in psihično
delo. Bolj ko je človek razmišljal, tudi olajšanje nekega dela ni bilo dovolj in je izumil
naprave, ki lahko delujejo brez človeške roke.
Tako je bilo in je še vedno tudi v medicini. Na začetku so naprave delovale le v korist
diagnosticiranju in v pomoč zdravnikom. Sedaj jih učinkovito uporabljamo tudi v
zdravstveni negi, vsaj kar se tiče spremljanja bolnikovega stanja, ki je pomembno za
načrtovanje individualne kontinuirane zdravstvene nege. Taka zdravstvena nega pa je
zelo pomembna še posebej na oddelku intenzivne terapije. Skoraj vse vitalne funkcije
bolnikov sedaj meri monitor, ki ga samo nastavimo. Ob vsaki spremembi nas opozori z
zvočnim signalom in tako omogoča nepretrgano spremljanje bolnikovega stanja. Poleg
uporabe naprav za opazovanje bolnikovega stanja si pri nekaterih medicinsko tehničnih
posegih pomagamo še z drugimi, vedno bolj modernimi in vse naprednejšimi
pripomočki. Vse to je v prid bolnika in medicinske sestre, ki lažje prepozna in točneje
določi bolnikove potrebe za načrt zdravstvene nege. Kljub vsej odličnosti, ki jo
pripisujemo modernim napravam, pa imajo tako kot vsaka stvar, tudi te svoje
pomanjkljivosti. Ena večjih in najpomembnejših je odsotnost človeške topline in
razumevanja. Zaradi uporabe teh naprav se sedaj medicinska sestra manj časa zadrži
pri bolniku, kot je bilo potrebno včasih. Na slabšem je predvsem bolnik, saj zaradi
svojega stanja skoraj vedno potrebuje človeško toplino in občutek varnosti. Dobi ga, če
smo ob njem in mu damo vedeti, da skrbimo zanj in se zanj trudimo po najboljših močeh,
kar je naša temeljna naloga. Tudi če bolnik ni pri zavesti, to čuti. Tisti čas, ko pri njem
opravljamo negovalne postopke, je prekratek, da bi z njim vzpostavili poseben stik,
zaradi katerega bi se počutil varnega. Zato je prav, da izkoristimo vsak trenutek in se
posvetimo ne le fizičnim, temveč tudi bolnikovim duševnim potrebam, katerih naprave ne
morejo zadovoljiti. Pozdravljamo napredek tehnike, ne smemo pa pozabiti na pristen
človeški stik, ki ga lahko da samo človek in ne tehnologija«.
Dipl. med. sestra, 6 let delovnih izkušenj

»- Tehnologija ne more nadomestiti medicinske sestre, lahko ji samo olajša delo in ji je
v pomoč, da lažje spremlja bolnika (opravlja meritve).
- Medicinska sestra mora poznati vso tehnologijo in pravilno rokovati z njo, imeti mora
veliko znanja.
- Večinoma jo uporabljamo v diagnostične namene, kjer so možni artefakti, ki jih
tehnologija zazna, medicinska sestra pa jih mora prepoznati in oceniti, saj mora
opazovati bolnika celostno.
- Tehnologija je večji del povezana z intenzivnimi metodami dela, kjer pa se lahko
pojavijo komplikacije, ki jih mora medicinska sestra opaziti, tehnologija pa jih ne more
(kot so krvavitve ob vbodnem mestu, zagozdne krivulje) lahko le medicinska sestra
pravočasno ukrepa«.
Dipl. med. sestra, 7 let delovnih izkušenj
»Ali je tehnika lahko dovolj senzibilna za vse potrebe bolnika? Sama sodobna tehnika v
obravnavi kritično bolnega ne more zagotoviti dobrih rezultatov brez izkušenega
negovalnega in zdravstvenega tima. Za celovito zdravstveno nego in pravočasno
ugotavljanje potreb kritično bolnega v intenzivni terapiji potrebuje medicinska sestra
podporo tehničnih naprav, ki ugotavljajo spremembe zdravstvenega stanja bolnika.
Poleg nadzora zdravstvenega stanja je v intenzivni terapiji zelo pomembna zdravstvena
nega bolnika. Izvajanje negovalnih intervencij je zelo oteženo in zahteva od
negovalnega tima dodatna znanja in veščine. Tudi najsodobnejša tehnika ne more
zagotoviti tega segmenta obravnave kritično bolnega. Na tem področju je avtoriteta
medicinska sestra, ki ji sodobna tehnika pomaga postaviti le prioritete v zdravstveni negi
kritično bolnega«.
ZAKLJUČEK
Medicinska sestra je na intenzivnem oddelku res nepogrešljiva, to je dejstvo. Vse
moderne naprave za merjenje in nadzor, bodisi za invazivno ali neinvazivno merjenje, je
ne morejo nadomestiti kot dobre opazovalke in osebe, ki nudi bolniku vso pomoč pri
zagotavljanju osnovnih življenjskih potreb. Na primer zaradi napačnega štetja monitor
zazna eno, resnično stanje pa je drugačno. Te motnje se lahko pojavljajo zaradi
odlepljenih elektrod za EKG, padca saturacije s prsta, bolnik je pokrčil roko pri merjenju
arterijskega krvnega tlaka, venski ali arterijski kateter se je zagozdil…
Sodobna tehnologija nam omogoča kontinuirano spremljanje bolnikovega stanja in brez
tega si danes res ne moremo zamisliti oddelka za intenzivno medicino. Uporaba sodobne
tehnologije in strokovno ravnanje zdravstevnega tima, ki izbira ustrezne metode,
omogoča neprekinjen nadzor vitalnih funkcij bolnika. Uspeh nadzora je odvisen od
človeka, njegovega znanja, saj mora s svojim strokovnim delom ustrezno naravnati
aparature in spremljati njihovo delo, prepoznati napake in se nanje odzvati ter
interpretirati rezultate, ki so osnova za terapevtske odločitve zdravnika. Pri spremljanju
učinkov terapije pa se preplet dela tehnologije in človeka nadaljuje v želeno smer
izboljšanju bolnikovega bolezenskega stanja.
Tehnologija v procesu monitoringa - invazivnega ali neinvazivnega – vsekakor da,
seveda ob ključni vlogi medicinskega osebja, ki jo strokovno obvlada in vključuje v
proces dela. Uspeh zdravljenja in zdravstvene nege pa je seveda zelo odvisen tudi od
tega, kako mirno, premišljeno in angažirano deluje zdravstveni in negovalni tim.
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PRIPRAVA IN STERILIZACIJA MATERIALA
Marija Šrimpf, dipl. m. s.
Centralna sterilizacija
Splošna bolnišnica Celje
IZVLEČEK
Sterilizacija je postopek, ki uniči žive mikroorganizme in odporne bakterijske spore.
Postopek sterilizacije obsega pripravo materiala, primerno zavijanje (pakiranje), izbiro
pravilnega načina sterilizacije, ki ga je potrebno nadzorovati in vodenje dokumentacije.
Po opravljenem postopku sterilizacije so seti sterilni ali niso sterilni, ne morejo pa biti
skoraj sterilni.
UVOD
Bolnišnične okužbe pomenijo velik problem pri zdravljenju bolnikov. Posebno
pozornost moramo nameniti mikroorganizmom, ki jih prenašamo na bolnika z rokami,
inštrumenti, sredstvi za osebno higieno in pripomočki za nego. Zato sta dezinfekcija in
sterilizacija odločilna postopka za preprečevanje prenosa bakterij in s tem preprečevanje
bolnišničnih okužb.
Z razvojem medicinske znanosti, novih materialov in razkužil ter s pojavom odpornosti
mikroorganizmov, so nastale tudi zahtevnejše potrebe na področju inštrumentov in
ostalega materiala, ki je namenjen uporabi celovite oskrbe bolnika. Kakovostno
opravljeno delo na področju sterilizacije nudi podporo in pomoč izvajalcem zdravstvene
nege.
PROCES STERILIZACIJE
Sterilizacija je postopek, ki uniči žive mikroorganizme in odporne bakterijske spore.To
je postopek, ki uniči 106 bakterijskih spor. Za dosego uspešne sterilizacije je potrebno
predhodno čiščenje in dezinfekcija inštrumentov. Čiščenje je postopek, ki zmanjšuje
število mikroorganizmov na površini, dezinfekcija pa je postopek, s katerim odstranimo
praktično vse oblike vegetativnih bakterij razen bakterijskih spor.
Da je proces sterilizacije v celoti uspešno izveden, moramo izvesti več faz tega procesa:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

čiščenje in dezinfekcija
nadzor in vzdrževanje
pakiranje v zavojni material
sterilizacija
shranjevanje
transport

ODDELKI
TRANSPORT STERILNIH SETOV

TRANSPORT NESTERILNIH SETOV

STERILNO SKLADIŠČE

PROCES STERILIZACIJE
(DOKUMENTACIJA)

PAKIRANJE
(ZAVOJNI MATERIAL)

SPREJEM

DEZIFEKCIJA, ČIŠČENJE

SUŠENJE
NADZOR IN VZDRŽEVANJE
(DOKUMENTACIJA)
Shema št.1: Faze procesa sterilizacije

Organizacija sterilizacijske službe
Ne glede na izbrani tip sterilizacije, morajo vedno veljati enaki kriteriji pri razporeditvi
prostorov. Sterilizacija mora biti razdeljena na tri fizično ločene prostore: nečisti, čisti in
sterilni prostor. Prehod iz enega prostora v drug prostor je možen samo skozi filtre.
Nečisti prostor:
- dekontaminacija in čiščenje inštrumentov (ročno, strojno)
- sortiranje
- čiščenje in dezinfekcija transportnih sredstev
Čisti prostor:
- praznjenje termodezinfektorjev
- pakiranje (zavijanje) v ovojnine
- polnjenje sterilizatorjev za proces sterilizacije
Sterilni prostor:
- praznjenje sterilizatorjev
- skladiščenje sterilnega materiala
Postopki sterilizacije
Izbran postopek sterilizacije je odvisen od vrste materiala.
Postopki sterilizacije so sledeči:
Parna sterilizacija: 121ºC - 20 minut (1,2 bara)
134ºC - 5 minut (2,5 bara)

Sterilizacija s suho toploto: 160ºC – 2 uri
140ºC – 3 ure
Sterilizacija z ionizirajočim sevanjem
Sterilizacija z etilen oksidom: 45ºC do 60º C – 2 do 4 ure
Sterilizacija s formaldehidom: 60ºC do 80º C – 2 do 5% koncentracija 60 do 90 minut
Plazma sterilizacija: 45ºC do 50ºC – 54 do 72 minut
Nadzor sterilizacijskih postopkov
Nadzori sterilizacijskih postopkov morajo biti popolnoma zanesljivi in morajo zmanjšati
možnost pojava neodkritih napak sterilizacije. Kakovost postopkov nadzorujemo s
fizikalnimi, kemičnimi in biološkimi metodami. Kontrole sterilizacijskih postopkov
izvajamo v določenih intervalih dnevno, tedensko, mesečno, letno in po servisiranju
aparatov.
Ovojnine
Sterilizacijski ovojni material predstavlja zelo pomemben delež pri zagotavljanju
učinkovitosti sterilizacije. Od vrste materiala, načina sterilizacije in roka trajanja
sterilnosti je odvisno, kakšno ovojnino bomo izbrali.
Vrste ovojnin:
- sterilizacijski papir
- rokavi in vrečke
- dvojna bombažna ovojnina
- zabojnik za sterilizacijo inštrumentov
Od izbrane vrste ovojnin je odvisna tehnika zavijanja.
Dokumentacija
Vsakodnevna delovna obremenitev običajno negativno vpliva na naš odnos do
dokumentiranja. Čas, ki ga porabimo za dokumentacijo, je odvisen od sistema in vrste
podatkov, ki jih upoštevamo. Postopki termodezinfekcije in sterilizacije morajo biti
dokumentirani, dokumentacija pa shranjena vsaj 5 let.
Še vedno je največ v uporabi ročno vodena dokumentacija. Računalniško vodena
dokumentacija se pri nas šele uveljavlja. V Evropi so razvili Sterigest sistem preko
katerega je možna sledljivost setov v obeh smereh – od bolniškega oddelka do centralne
sterilizacije in nazaj na bolniški oddelek.
Rokovanje in skladiščenje sterilnega materiala
Transportna pot je pomemben dejavnik v celotnem procesu rokovanja s sterilnim
materialom, saj ravno ta povzroča mnoga tveganja za kontaminacijo, poškodbe
materiala, dostavo nepravemu uporabniku.
Uporabniki po prevzemu sterilnega materiala dalje skrbijo za ohranitev sterilnosti.
Poskrbeti in določiti morajo namenski prostor za shranjevanje sterilnega materiala.

Zaščiteno shranjevanje – sterilne sete iz transportne embalaže zlagamo v omare in
predale enega za drugim, da je viden datum, tako, da so novejši datumi zadaj, spredaj pa
starejši.
Nezaščiteno shranjevanje pomeni, da iz zaščitenega skladišča vzamemo sterilen
material za dnevne potrebe (v operacijski sobi, previjalni vozički, previjalnice,
ambulante…).
Pred uporabo sterilnega seta bodite pozorni na higieno rok, na izgled ovojnine, kako je
bil set skladiščen, datum uporabnosti.
Ob nepravilnem rokovanju obstaja možnost, da je set nesterilen, čeprav datum
uporabnosti še ni pretečen. Zavedati se moramo, da je še tako zanesljivo opravljeno
čiščenje, pakiranje, uspešno izveden sterilizacijski postopek zaman, če s pripravljenimi
zavoji ne rokujemo skladno s predpisi.
LITERATURA
1. Gubina M, Dolinšek M, Škerl M. Bolnišnična higiena. Ljubljana: Medicinska
fakulteta, Katedra za mikrobiologijo in imunologijo, 1998.
2. Bojič-Turčić V. Sterilizacija i dezinfekcija u medicini. Zagreb: Medicinska naklada
i Medikom, 1994.
3. Musič D. Higienski režim v sterilizaciji. V: Zbornik predavanj strokovnega
seminarja delavcev v sterilizaciji. Portorož: Zbornica zdravstvene nege Slovenije,
2000.
4. Uršič A. Zavojni material za sterilizacijo. V: Zbornik predavanj strokovnega
seminarja delavcev v sterilizaciji. Zreče: Zbornica zdravstvene nege Slovenije,
2004.
5. Žagar A. Rokovanje s sterilnim in čistim materialom. V: Zbornik predavanj
strokovnega seminarja delavcev v sterilizaciji. Šmarješke toplice: Zbornica
zdravstvene nege Slovenije, 2007.

VLOGA MEDICINSKE SESTRE V KABINETU ZA KONTAKTNE LEČE
Anamarija Vrhovec, dipl. m. s.
Očesni oddelek
Splošna bolnišnica Celje
IZVLEČEK
Številna odkritja na področju kontaktnih leč (predvsem uvajanje novih materialov),
omogočajo ljudem večje možnosti za korekcijo vida. Oftalmolog opravi pregled,
diagnosticira vrsto refrakcijske motnje in predpiše ustrezne kontaktne leče. Medicinska
sestra ob upoštevanju standardov zdravstvene nege, bolnikom opravi nekatere meritve,
njena najpomembnejša zdravstveno-vzgojna naloga pa je edukacija bolnikov o varnem
nošenju leč, pravilnem vstavljanju in odstranjevanju ter upoštevanju higienskih
predpisov.
UVOD
Nošenje kontaktnih leč za korekcijo refrakcijske motnje že dolgo ni nadstandard, ki je
namenjen samo izbranim. Čeprav je nošenje očal zadnje čase nekoliko bolj modno in
smo celo priča mladim, ki jih nosijo brez medicinske indikacije, se vedno več ljudi
odloča tudi za kontaktne leče.
Očesni zdravnik je edini, ki je strokovno dovolj usposobljen za predpisovanje
najustreznejših kontaktnih leč. Ob zdravstvenih problemih bolnika mora upoštevati tudi
njegovo starost in prevladujoč stil življenja iz česar sledi, da se mora najprej z njim
pogovoriti in oceniti, ali je sploh primeren za nošenje kontaktnih leč. Po določitvi
refrakcijske motnje in pregledu roženice izbere ustrezne poskusne leče, ki jih bolniku
vstavi medicinska sestra. Za vse to je potreben ustrezno opremljen kabinet oz.
ambulanta. Kadar je to poskusno nošenje v kabinetu brez kakršnihkoli težav in zapletov,
medicinska sestra bolniku demonstrira vstavljanje in odstranjevanje leč ter ga seznani s
predpisanim higienskim režimom. Odgovarja na vsa vprašanja, ki jih zastavi bolnik zato
je zelo pomembno, da ima dovolj široko strokovno znanje, komunikacijske spretnosti in
edukativne sposobnosti.
Večina bolnikov pri nošenju kontaktnih leč nima težav. Težave, ki nastanejo zaradi
nošenja kontaktnih leč, so največkrat posledica neupoštevanja navodil. Najpogostejše
težave oz. obolenja, ki so posledica neupoštevanja navodil so različna vnetja in razjede
roženice, ki zahtevajo takojšno odstranitev kontaktnih leč in nadaljnje zdravljenje.
Za nosilce kontaktnih leč so potrebni redni kontrolni pregledi. Pogostejši morajo biti pri
tistih, ki dobijo prvič kontaktne leče in pri vseh ostalih, ki imajo z nošenjem kakršnekoli
težave.

VRSTE KONTAKTNIH LEČ
Osnovni material, iz katerega so izdelane mehke in trde kontaktne leče je plastika,
natančneje polimeri.
Najpomembnejše lastnosti plastike, ki se uporablja pri izdelovanju kontaktnih leč so:
 velika propustnost za svetlobo,
 odpornost na vročino,
 dimenzionalna stabilnost,
 možnost vlaženja z vodo in
 propustnost plinov (Kastl in sodelavci, 1984: VII/1).
Glede na trdnost in fleksibilnost leč ločimo:
 mehke kontaktne leče,
 poltrde kontaktne leče in
 trde kontaktne leče
Glede na funkcionalnost jih delimo na korektivne, kozmetične in terapevtske.
Proizvajalci delijo kontaktne leče tudi glede priporočenega časa nošenja, in sicer na:
dnevne, štirinajst-dnevne, mesečne, letne, dvoletne in tako imenovane stalne kontaktne
leče, ki jih lahko nosimo ves čas, podnevi in ponoči. V tem času jih ni treba čistiti.
Občasno jih le navlažimo s posebnimi kapljicami, kar med nošnjo. Po uporabi jih
zavržemo. Na svetu sta na voljo dve vrsti stalnih mehkih kontaktnih leč. Prve odvržemo
po največ šestnajstih urah, druge pa po mesecu dni uporabe.
(http://www.viva.si./clanek.atp?id=715)
POGOSTI PROBLEMI ZARADI NOŠENJA KONTAKTNIH LEČ
Neustrezno ravnanje s kontaktnimi lečami, neupoštevanje higienskih predpisov in
neredni pregledi pri oftalmologu lahko povzročijo hude poškodbe očesa, zato moramo
bolnika opozoriti, da v primeru občutka draženja ali rdečine v očesu začasno opusti
nošenje kontaktnih leč in poišče strokovno pomoč (Bruce S. A., Brennan A.N., 2000;
92).
VLOGA MEDICINSKE SESTRE V KABINETU ZA KONTAKTNE LEČE
Delo medicinske sestre v kabinetu za kontaktne leče je specifično in zajema širok
spekter različnih nalog, zato njen prostor ni samo podaljšana čakalnica, v kateri je bolnik
korak bliže k zdravniku. Kot "edukator je s profesionalnim odnosom, avtonomnim
pristopom do bolnika in bolezni, vezni člen teh odnosov, ki pri svojem delu uporablja
različne modele in pristope. V boju proti bolezni povezuje odnos zdravnik - bolnik ter
skozi znanje andragogike in pedagogike dosega cilje, kot so: znanje bolnikov, zaupanje
in bolnikovo visoko kakovost življenja". (Kosmina, Lukančič, 2006: 19).

Med njeno zdravstveno-vzgojno in negovalno delo sodijo priprava in urejenost prostora
in pripomočkov, ki jih pri delu potrebujeta oba z zdravnikom, v nadaljevanju pa skrbno:











vodi bolnikovo medicinsko dokumentacijo in osebno kartoteko,
pripravi bolnika na pregled,
opravi meritve po naročilu zdravnika (Schimerjev test in keratorefraktometrija),
asistira pri pregledu,
pripravi kontaktne leče po navodilih zdravnika,
vstavlja in odstranjuje kontaktne leče,
uvaja v nošenje kontaktnih leč,
daje navodila za varno nošenje kontaktnih leč,
seznanja bolnika s komplikacijami, ki so lahko posledica neupoštevanja navodil za
varno nošenje kontaktnih leč,
naroča na prve in na kontrolne preglede.

IZVEDBA PREISKAV PRED PREGLEDOM ZA DOLOČITEV KONTAKTNIH
LEČ
Za uspešno nošenje kontaktnih leč je pomembna količina izločanja solz. Določimo jo s
Schirmerjevim testom, pri katerem v predel med spodnjo veko in zrklom vstavimo 3,5
cm dolg in 0,5 cm širok trak filtrirnega papirja. Po petih minutah ga odstranimo in na
skali odčitamo količino solz. O normalni sekreciji govorimo, kadar v tem času solze
navlažijo najmanj 1.5 cm testnega lističa (Gračner, Pahor 2003: 44).
Bolnika za meritev udobno namestimo in mu razložimo, zakaj je potrebna, na kakšen
način jo bomo izvedli in kako dolgo bo trajala. Opozorimo ga, da bo rezultat najbolj
realen, če kljub dražečemu občutku v očeh, med tem ne bo mežikal.
Na enak način ga seznanimo tudi z namenom, s potekom in z načinom izvedbe
keratorefraktometrije, ki je preiskava, pri kateri na avtomatskem refraktometru izmerimo
refrakcijsko napako očesa in določimo stopnjo okvare. Preiskavo izvedemo tako, da
bolnika udobno posedemo za aparat. Brado mu namestimo v za to namenjen podstavek,
s čelom pa se mora dotikati za to namenjenega naslona. Aparat prilagodimo bolnikovi
višini tako, da je glava nameščena pravokotno na ekran. Preiskava je le orientacijska.
Ko zdravnik po pregledu določi, da je bolnik primeren za nošenje kontaktnih leč,
medicinska sestra po zdravnikovem navodilu pripravi vrsto poskusnih leč in mu jih
vstavi. Postopek vstavljanja smo opisali v poglavju, v katerem govorimo o uvajanju v
nošenje kontaktnih leč. Po vstavljanju poskusnih leč, ki jih nosi bolnik v kabinetu
najmanj pol ure (da se nanje privadi in da se mu oči prenehajo solziti), kontroliramo vid
z lečami. Le-ta se mora ujemati s tistim, ki ga je predpisal oftalmolog (Brovet-Zupančič,
2000: 75)

UVAJANJE BOLNIKOV V NOŠENJE KONTAKTNIH LEČ
Večina varovancev, ki želijo zamenjati očala za kontaktne leče, je za to dejanje visoko
motiviranih, zato jih ni potrebno dodatno psihično pripravljati. Pristop medicinske sestre
je pri vseh individualen, vendar je zahtevnejši pri starostnikih in otrocih.
Pri otrocih je dobro, da sta prisotna oba starša, ki pa sta pogosto bolj preplašena kot
otrok, zato ju je potrebno psihično umiriti. Z otrokom ravnamo čimbolj nežno, leče mu
uvajamo v ležečem položaju, starše naprosimo, da mu pridržijo glavo in roke.
Starejše bolnike dodatno vzpodbujamo, z njimi smo potrpežljivi in jim razlago po
potrebi večkrat ponovimo. Zaželjeno je, da pridejo v spremstvu osebe, ki jim bo doma
lahko pomagala pri vstavljanju in odstranjevanju leč.
Medicinska sestra, ki uredi prostor in pripravi pripomočke, se na postopek pripravi tudi
sama. K osebni urejenosti sodijo predvsem kratko pristriženi nohti in čiste roke. Idealno
je, da je pri delu sproščena in dobro razpoložena. "Zdravstveni delavci smo glede
zdravja namreč modeli obnašanja za ljudi, s katerimi delamo in se z njimi srečujemo".
(Hoyer, 2005: 33).
Metoda učenja uvajanja in odstranjevanja leč je razlaga z demonstracijo, saj so po
Hoyerjevi "najmočnejše vizualne predstave, pri katerih je spomin skoraj popoln."
(Hoyer, 2005: 44).
Pred postopkom medicinska sestra pridobi bolnika za sodelovanje tako, da ga namesti v
udoben sedeč položaj. Na zanj razumljiv način (brez nepotrebnih strokovnih izrazov) mu
lahko pove nekaj o zgradbi in delovanju očesa in pri tem poišče primerjave z vsebinami,
ki so bolniku morda bolj domače, npr. primerjava z delovanjem zaslonke na fotoaparatu.
Pred začetkom postopka bolnika opozori na urejenost nohtov. Le-ti morajo biti kratko
pristriženi in čisti, saj na ta način preprečimo infekcijo in poškodbo oči ter leč.
Opozori ga, da pri umivanju rok ne uporablja sredstev, pri katerih ostane na rokah
maščoba, ki se lahko prenese na leče, in da je brisanje rok priporočljivo z brisačo, ki ne
pušča dlačic, ki se prav tako lahko prilepijo na lečo.
Leče so shranjene v posebni sterilni embalaži, iz katere jih vzamemo tako, da embalažo
rahlo stresemo, pri čemer lečo prekrije tekočina, v kateri je shranjena. Lečo in tekočino
zlijemo na dlan. Medicinska sestra bolnika opozori, da leč ne sme uporabiti v primeru,
da je sterilna embalaža načeta ali poškodovana.
Leče nikoli ne prijemamo z nohti, s pinceto ali z drugim orodjem, saj jo lahko na ta
način poškodujemo.
Pred vstavljanjem kontaktnih leč preverimo, ali so čiste, enakomerno navlažene in na
robovih nepoškodovane. Če opazimo, da je leča poškodovana, jo zavržemo.
Če moramo lečo sprati, naredimo to samo s svežo, sterilno raztopino. Obstaja več
načinov vstavljanja in odstranjevanja leč. V nadaljevanju naloge prikazujemo takšnega,

kakršnega učimo v ambulanti za kontaktne leče v Splošni bolnišnici Celje in je zelo
nazorno prikazan na eni izmed internetnih strani.

Slikam št.1: Umivanje rok pred stikom s kontaktno lečo
(Vir: http://www.vid.si/namestitevodstranitevlece.htm)

Pred vsakim stikom s kontaktnimi lečami si roke temeljito umijemo. Lečo namestimo na
konico kazalca in preverimo, ali je pravilno obrnjena, nato začnemo z vstavljanjem.

Slika št. 2 :Pravilen položaj leče
(Vir: http://www.vid.si/namestitevodstranitevlece.htm)

Slika št. 3: Prvi korak pri vstavljanju kontaktne leče
(Vir: http://www.vid.si/namestitevodstranitevlece.htm)

Sredinec iste roke položimo v bližino spodnjih trepalnic in spodnjo veko potegnemo
navzdol. S kazalcem ali sredincem druge roke dvignemo zgornjo veko.

Slika št. 4: Nadaljevanje vstavljanja kontaktne leče
(Vir: http://www.vid.si/namestitevodstranitevlece.htm)

Lečo položimo na oko.

Slika št. 5: Polaganje kontaktne leče na oko
(Vir: http://www.vid.si/namestitevodstranitevlece.htm)

Odstranjevanje kontaktnih leč poteka po naslednjem postopku:
Pred odstranitvijo leče si temeljito umijemo roke.

Slika št. 6: Umivanje rok pred odstranjevanjem kontaktne leče
(Vir: http://www.vid.si/namestitevodstranitevlece.htm)

Slika št. 7: Prvi korak v odstranjevanju kontaktne leče
(Vir: http://www.vid.si/namestitevodstranitevlece.htm)

Pogledamo navzgor in si lečo s prstom nežno potisnemo v spodnjo polovico očesa.

Slikam št 8: Odstranitev kontaktne leče
(Vir: http://www.vid.si/namestitevodstranitevlece.htm)

Lečo previdno primemo s palcem in kazalcem, jo odstranimo in položimo v posodico s
tekočino za nego kontaktnih leč.
Za mehke kontaktne leče je za shranjevanje priporočljiva uporaba takšnega sredstva, pri
katerem jih ni potrebno čistiti mehanično.
Trdo kontaktno lečo lahko mehanično očistimo tako, da jo damo na kazalec, kanemo
nanjo nekaj kapljic tekočine za čiščenje, jo rahlo pomanemo med palcem in kazalcem in
splahnemo z vodo.
Tudi poltrde kontaktne leč moramo mehanično očistiti, vendar jih ne izpiramo z
navadno, ampak s sterilno fiziološko raztopino.
Z omenjenimi postopki na lečah odstranjujemo morebitne obloge, preprečujemo
poškodbo leč in infekcije ter veljajo za vse, ki nosijo kontaktne leče. (Brovet-Zupančič,
2000: 76-78).
Ženske, ki se ličijo (in takšnih je po naših izkušnjah zelo veliko), pa morajo pri tem
upoštevati še nekatera dodatna navodila. V nalogi jih povzemamo po internetnem
prispevku, ki jih opisuje kot "zlata" pravila:
 izogibajte se vodoobstojnih maskar, saj vsebujejo sestavine, ki lahko poškodujejo
kontaktne leče;
 preden iz oči odstranite ličila, odstranite kontaktne leče;
 ne vstavljajte kontaktnih leč takoj potem, ko ste si na obraz nanesli kremo;
 lak za lase je primerneje uporabljati preden si vstavite kontaktne leče;
 leče ne smejo priti v kontakt s kozmetičnimi sredstvi, saj jih lahko trajno
poškodujejo.
Vir: http://www.vid.si/namestitevodstranitevlece.htm
Bolnike, ki nosijo kontaktne leče z UV zaščito opozorimo, da takšne leče niso
nadomestek za zaščitna sončna očala, saj očesa in njegove okolice ne prekrivajo v celoti
(Coroneo, 2006; 18).
Ko nekoga opazujemo pri določenem opravilu, je za nas to največkrat videti dokaj
enostavno. Podoben občutek imajo bolniki, ki v ogledalu opazujejo medicinsko sestro,
zato je njen naslednji korak pri uvajanju v vstavljanje in odstranjevanje kontaktnih leč
ta, da bolnika naprosi, da to izvede še sam. Bolnike je potrebno ob tem dodatno
vzpodbujati, saj imajo mnogi med njimi tremo, ki se kaže največkrat tako, da se jim
tresejo roke.

Medicinska sestra lahko vpliva na zmanjšanje njihove treme tako, da jim med
poizkušanjem izreka pohvale, predvsem pa, da jih zaradi nerodnosti ne kritizira. Ves čas
mora biti potrpežljiva in nežna.
Najpomembnejše pravilo pri odpustu bolnika iz kabineta za kontaktne leče je vsekakor
to, da noben bolnik ne sme z lečami zapustiti kabineta preden si ne zna pravilno vstaviti
in odstraniti kontaktnih leč.
NAVODILA ZA HIGIENSKI REŽIM PRI UPORABI KONTAKTNIH LEČ
Higienski režim ne vključuje samo higiene rok pred vstavljanjem in odstranjevanjem
kontaktnih leč, ampak tudi režim vzdrževanja posodice za shranjevanje leč, ter
vzdrževanje in nego kontaktnih leč. Bolnika opozorimo, da so podrobna navodila vedno
priložena škatlici z lečami, zato jih mora vselej prebrati in tudi upoštevati. Ker se v
posodici za shranjevanje leč lahko naberejo bakterije, jo mora po vsaki uporabi
izprazniti, sprati s svežo sterilno raztopino za spiranje in pustiti na zraku, da se posuši.
Pri negi in vzdrževanju kontaktnih leč veljajo nekatera osnovna pravila, ki jih je
potrebno vedno upoštevati:
 leč se lahko dotikate samo z umitimi rokami,
 uporabljajte samo sveže raztopine, ki jim ni potekel rok uporabe,
 leč nikoli ne izpirajte z vodo, ker jih lahko onesnažite in poškodujete,
 da bi se izognili zamenjavi leč, vedno najprej očistite desno lečo,
 vsako lečo položite v posodico za leče tako, da jo raztopina popolnoma prekrije,
 raztopine, v kateri so shranjene leče, nikoli ne uporabljajte ponovno,
 v primeru daljšega shranjevanja leč se posvetujte z očesnim zdravnikom,
 leč nikoli ne nosite dlje, kot je priporočeno,
 v primeru težav z očmi ali vidom si leče takoj odstranite in se posvetujte z
zdravnikom,
 pred uporabo kapljic za vlaženje oči se vedno posvetujte z očesnim zdravnikom,
 svojih kontaktnih leč nikoli ne posojajte drugim.
(http://www.vid.si/namestitevodstranitevlece.htm).
NAROČANJE NA KONTROLNE PREGLEDE PRI OFTALMOLOGU
Sistematično naročanje na preglede v kabinetu za kontaktne leče je pomembno iz več
razlogov in prinaša zadovoljstvo tako bolniku kot medicinskemu osebju. Delo poteka
tekoče in je zaradi tega tudi bistven bolj ekonomično. Bolniku prizanesemo s čakanjem,
zdravniku in medicinski sestri pa z vrsto pred kabinetom. Smiselno je naročanje na
določen datum (npr.: na kontrolo pridite 18.12.2006 ob 10. uri.) in ne na približnega
(npr.: na kontrolo se zglasite čez tri mesece), saj se iz subjektivnih ali objektivnih
razlogov lahko ta čas bistveno podaljša, kar gre včasih na škodo zdravstvenemu stanju
bolnika.
Potem, ko je zdravnik izdal recept, na katerem je predpisal vrsto in dioptrijsko vrednost
kontaktnih leč, si jih bolnik naroči pri optiku. Zaradi široke ponudbe na trgu jih v večini
primerov dobi takoj, ali v najkrajšem času, odvisno od vrste leč. Medicinska sestra lahko
zato praviloma naroči bolnika na kontrolni pregled štirinajst dni po prvem. Takrat

prinese s seboj svoje prve osebne leče, ki si jih uči vstavljati in odstranjevati pod njenim
nadzorom.
V prvem mesecu nošenja kontaktnih leč se lahko pojavijo že nekatere težave (npr.
nespretnost pri vstavljanju in odstranjevanju, rdečina ali bolečina v očeh, srbenje ipd.),
zato v tem času bolnika naročimo na kontrolni pregled. Na naslednjo kontrolo pride čez
šest mesecev, po presoji zdravnika pa že pred pretekom tega časa.
Nekatere vsebine, kot so npr. higienski režim pri rokovanju s kontaktnimi lečami,
osnovna pravila pri uporabi kontaktnih leč, težave, ki se lahko pojavijo pri nošenju, ipd.,
lahko medicinska sestra namesto posamezniku podaja manjši skupini. Na ta način lahko
bolj ekonomično izkoristi svoj čas. Za nazornejše in zanimivejše predavanje lahko
uporablja nekatere sodobne edukacijske pripomočke (npr. power point predstavitev),
vendar je to stvar njene osebne presoje in možnosti, ki jih ponuja delovno mesto.
ZAKLJUČEK
Kontaktne leče omogočajo varno in kvalitetno korekcijo vida približno 70 milijonom
ljudem po vsem svetu. Čeprav v strokovni literaturi nismo zasledili natančnih statističnih
podatkov za našo državo, menimo, da po številu nosilcev ne zaostajamo za razvitimi
zahodnoevropskimi državami in ZDA. Število pregledov v kabinetih za kontaktne leče
je namreč iz leto v leto večje.
Kadar nosilci kontaktnih leč upoštevajo določene higienske predpise, optimalni čas za
zamenjavo in prihajajo na redne kontrole v kabinet za kontaktne leče, je incidenca
komplikacij pri nošenju kontaktnih leč zelo nizka. Ker smo za varno nošenje
zainteresirani tako bolniki kot zdravstveni delavci, se moramo za to potruditi vsi.
Oftalmolog je pred predpisom kontaktnih leč odgovoren za ustrezen pregled, v
nadaljevanju pa za predpis ustreznih kontaktnih leč in spremljanje zdravstvenega stanja
nosilca.
Medicinska sestra v kabinetu za kontaktne leče predstavlja najpomembnejšo vez med
bolnikom in zdravnikom in je odgovorna za takšno zdravstveno vzgojo in nego svojih
bolnikov, ki prinaša obojestransko zadovoljstvo. Primeren odnos z bolnikom vzpostavi
že ob sprejemu, v nadaljevanju pa po navodilu zdravnika opravi nekatere meritve in
pripravi bolnika na pregled. Pri tem upošteva predpisane negovalne standarde in posege
ustrezno dokumentira.
V njenem zdravstveno-vzgojnem delu je največji poudarek na prenašanju znanja in vseh
potrebnih informacij, ki se nanašajo na varno nošenje kontaktnih leč.
Njeno delo je uspešno opravljeno takrat, kadar bolniki pri nošenju kontaktnih leč
upoštevajo vsa navodila za varno nošenje in se v primeru težav najprej posvetujejo z njo.
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UPORABA ZAŠČITNIH SREDSTEV NA PACIENTOVEM DOMU IN
RAVNANJE Z ODPADNIM MATERIALOM, KI NASTANE PRI
IZVAJANJU ZDRAVSTVENE NEGE BOLNIKA NA DOMU
Magda Brložnik, viš. m. s., spec.,
DE Patronažno varstvo
ZD Celje
IZVLEČEK
Patronažna zdravstvena nega se izvaja v drugačnem okolju, kot zdravstvene nega
nasploh, čeprav so pacienti skupni in z istimi diagnozami in kot taki zahtevajo isto
obravnavo. Čeprav je okolje različno in zelo pestro, je potrebno z ustreznimi ukrepi
zagotoviti optimalne pogoje za varno in kakovostno izvajanje intervencij zdravstvene
nege. Pomembno je, da so na voljo ustrezni pripomočki in da se v delovnih okoljih to
zagotovi. Pri tem je pomembna ustrezna zaščita pri izvajanju intervencij zdravstvene
nege, kot ustrezna higiena in razkuževanje rok in ob tem tudi vseh uporabljenih
pripomočkov. V smislu zaščite pacientov, izvajalcev intervencij zdravstvene nege in
okolja v katerem le ti živijo in delajo, pa je potrebno poskrbeti tudi za odpadke, ki pri
izvajanju zdravstvene nege nastanejo. Tako je potrebno skrbeti za varnost in kakovost
patronažne zdravstvene nege in za ustrezno zaščito vseh, ki se v tem procesu srečujejo.
UVOD
Patronažna zdravstvena nega se izvaja v drugačnem okolju, kot zdravstvena nega
nasploh, čeprav so pacienti skupni in z enakimi diagnozami in kot taki zahtevajo tudi
enako obravnavo. Tako se intervencije zdravstvene nege izvajajo v različnih okoljih,
kjer klienti - pacienti živijo in delajo, tako v družinskem krogu, v samskih domovih,
varnih hišah, materinskih domovih, romskih naseljih, azilih za brezdomce. Patronažne
medicinske sestre morajo imeti na razpolago zaščitna sredstva in poskrbeti morajo tudi
za odpaden material, ki nastane zaradi izvajanja patronažne zdravstvene nege. Skrbeti
morajo za lastno varnost in za varnost pacientov.
DELOVNO OKOLJE PATRONAŽNE MEDICINSKE SESTRE
Kljub razvoju in napredku, ki je viden vsepovsod, se na terenu še vedno lahko srečajo s
pomanjkljivim higienskim nivojem. Včasih je temu vzrok neprosvetljenost in
zdravstvena nevzgojenost pacientov, ko imajo oni in družine zelo nizke higienske
standarde. S takimi razmerami se srečujejo tako v mestnem, kot vaškem okolju. Pogosto
takšne razmere narekuje slaba ekonomska situacija v družini, kar je postalo zopet bolj
opazno v zadnjih letih. Najpogosteje pa se takšna odstopanja navzdol pri osebni higieni
srečajo pri ostarelih in bolnih pacientih, saj s starostjo opešajo mehanizmi samokontrole
in njihova potreba po urejenosti in higieni se zmanjša. Še posebej je to vidno, ko zaradi
pešanja moči ne zahajajo več veliko ven med druge ljudi, za doma se jim pa ne zdi

potrebno, da bi bili urejeni. Še vedno pa se najdejo domovi, kjer ni tekoče vode in
električne napeljave v hiši. S svojim delovanjem v lokalni skupnosti skuša patronažna
medicinska sestra pomagati pri reševanju takšnih problemov, vendar je pogosto
nemočna, saj so za to potrebna velika finančna sredstva. Poseben problem predstavljajo
bolniki z duševnimi boleznimi, ki zaradi različnih vzrokov ne poravnavajo svojih
finančnih obveznosti, posledično pride do različnih sankcij; tako jim odklopijo vodo,
elektriko, telefon, grozijo jim izselitve. Njihovi domovi in pacienti sami pa postanejo
neurejeni in zanemarjeni. Včasih pa je situacija ravno nasprotna, ko s čistočo pretiravajo
in postanejo od nje odvisni. Dokler lahko sami poskrbijo za to svojo odvisnost, ne
prihaja do večjih problemov. Ko pa obnemorejo in ne zmorejo več teh obremenitev,
pričakujejo pa, da bo vse ostalo tako kot je bilo, v družinah nastanejo zelo napete in
težko rešljive situacije. Patronažna zdravstvena nega se izvaja v različnih okoljih, kjer
pacienti živijo. Le ti so lahko tudi v samskih domovih, varnih hišah, romskih naseljih,
barakah, begunskih centrih.
Pogosto je potrebno intervencije zdravstvene nege izvajati v malih sobicah ali kuhinjah,
kjer se odvija vse njihovo življenje. Včasih so prostori tako tesni ali založeni z raznimi
predmeti, da ni uporabnih odlagalnih površin, ali pa tako umazani, da je še gibanje
vprašljivo. Pa vendar je zdravstveno nego potrebno opraviti strokovno, tako kot
zahtevajo strokovne smernice. Še največji problem predstavlja to, da takšen varovanec
ni edini v delovnem dnevu, da se od njega odhaja v druge domove. Če je le možno, se
delo organizira tako, da se patronažni obisk v takšnem okolju opravi ob zaključku
delovnega procesa, vendar vedno to ni možno.
Vedno pogosteje se patronažne medicinske sestre srečujejo z bolniki, ki so iz bolnišnic
odpuščeni v zdravstvenem stanju, ko še potrebujejo intervencije zdravstvene nege. Gre
za različno velika odstopanja pri izvajanju življenjskih aktivnosti in posledične
odvisnosti.
Zelo pogosto imajo različne rane, ki so okužene, vendar o tem ni nobenega obvestila,
niti na » Delovnem nalogu« osebnega zdravnika, niti iz službe zdravstvene nege
bolnišnice. Za patronažno medicinsko sestro je takšno obvestilo nujno potrebno zaradi
ustreznega ravnanja pri izvajanju intervencij zdravstvene nege. Pacienta in družino je
treba naučiti, kako preprečevati širjenje okužbe in poskrbeti za ustrezno ravnanje z
nastalimi odpadki.
Pomembno je, da imajo patronažne medicinske sestre možnost uporabe delovne in
zaščitne obleke.
Pri izvajanju intervencij zdravstvene nege bolnika na domu, je pomembno tudi, da se
uporabijo zaščitna sredstva in da se z njimi pravilno rokuje, po uporabi pa tudi ustrezno
poskrbi za odpaden material, za čiščenje in ustrezno pripravo za ponovno uporabo.
Zaščita pri odvzemu laboratorijskih vzorcev
Za realizacijo odvzema laboratorijskega materiala patronažna medicinska sestra
potrebuje Delovni nalog, na katerem osebni zdravnik ali osebni specialist opredeli, kaj je
potrebno pri pacientu odvzeti. Priložen mu mora biti tudi laboratorijski list ali ustrezna
druga dokumentacija, ki jo potem odda skupaj z odvzetim materialom v laboratoriju.
Odvzem krvi:
 zaprt sistem odvzema
 uporaba Safety – Look TM Blood Collection Sets (metuljček) pri slabi kvaliteti žil,
 dogovor z laboratorijem, da je količina odvzete krvi čim manjša (mini epruvete),





uporaba posebnih škatel za prenos epruvet,
po potrebi uporaba hladilne torbe,
kapilarni odvzem krvi, pri uporabi aparatov, ki določajo različne laboratorijske
vrednosti iz kapilarne krvi.

Odvzem urina:
 uporaba plastičnih Urine – Monovette brizgalk; z njimi se povleče potrebna količina
urina, ki so ga pripravili; sistem dobro tesni in urin ne izteka,
 transport do laboratorija v plastični vrečki, poleti v posebni hladilni torbici,
 odvzem brisov ran ali telesnih votlin,
 odvzem, kot je predpisano,
 varen in hiter transport do laboratorija.
Zaščita pri toaleti in prevezi rane
Delovni nalog osebnega zdravnika ali osebnega specialista z diagnozo in naročilom,
kako rano oskrbeti in časovni okvir intervencij.
 uporaba sterilnih setov različnih velikosti,
 priprava in uporaba posebej prilagojenih setov (set za odvzem šivov, set s škarjami
za odvzem sponk na p.o. ranah , količinsko prilagojena vsebina seta glede na obseg
ran,…),
 uporaba ustreznih tekočin za čiščenje ran (0.9% NaCl, Sol.Ringer, tekoča voda,
redko H2O2, medicinsko tekoče milo,…) in ustreznega materiala za oskrbo rane,
 po potrebi uporaba zaščitnega predpasnika ali halje,
 uporaba vrečk za odpadni material.
Zaščita pri aplikaciji predpisanih zdravil
Delovni nalog osebnega zdravnika ali osebnega specialista z naročilom kaj, kako, zakaj
in kolikokrat je potrebno dati zdravilo pacientu.
 uporaba sterilnega materiala potrebnega za aplikacijo,
 prepričati se mora da je pravo zdravilo namenjeno pravemu pacientu že v ustanovi
sami, pa še na pacientovem domu,
 pravilna priprava zdravila za aplikacijo,
 pravilen način aplikacije,
 pravilna količina zdravila,
 pravilen čas aplikacije,
 zdravila morajo biti ustrezno hranjena,
 dokumentiranje na pacientovem domu in v negovalni dokumentaciji,
 opazovanje pacienta (alergične reakcije na aplicirano zdravilo in ustrezno
ukrepanje).
Umivanje in razkuževanje rok
Roke s prehodnimi kontaminenti so najpogostejši vir okužbe v zdravstvenih ustanovah,
pa tudi v drugih okoljih in imajo vodilno vlogo pri prenosu in širjenju le teh. Zato je
higiena rok najbolj pomemben, najbolj enostaven in najcenejši ukrep za preprečevanje
okužb (Jurkošek, 2003).
Ker vsi domovi, kjer se izvaja patronažna zdravstvena nega, nimajo ustreznih higienskih
pogojev, se umivanje rok ne izvaja prav pogosto. Izjema so le obiski v družini z
novorojencem, kjer si patronažna medicinska sestra po prihodu umije roke in jih nato

razkuži. Pri tem se računa pravzaprav na psihološki moment, da bo družina to sprejela
tudi kot svoj standard.
Drugače pa se razkužuje roke z razkužili, ki so priporočljiva in, ki so v uporabi v
zdravstvenem domu, kjer je patronažna medicinska sestra zaposlena. V vsaki terenski
torbi mora biti steklenička z razkužilom. V službenem avtomobilu pa je priporočljivo
imeti večjo steklenico razkužila, robčke prepojene z razkužilom ali razkužilo v obliki
spreja, da se po potrebi obriše terenska torba, obuvala, uporabljeni aparati, obleka.
Razkuževanje kože pacienta
Kožo pacienta se razkužuje pred raznimi operativnimi in drugimi invazivnimi posegi, pri
izvajanju patronažne zdravstvene nege pa pred aplikacijo injekcij, jemanjem krvi in
drugimi aseptičnimi postopki dela na koži. V ta namen se uporabljajo alkoholni
antiseptiki, lahko pa se jim dodajo tudi druge učinkovine, kot so jod, klorheksidin,
triklosan in drugi. Na kožo se antiseptik nanese z vtiranjem ali pa se ga po koži razprši.
Odvisno od sredstva je potrebno upoštevati čas delovanja (30 do 60 sekund) (Jurkošek,
2003).
Čiščenje in razkuževanje inštrumentov
Vsi inštrumenti so po uporabi potencialno kontaminirani in kot taki možen vir okužbe.
Razkuži se jih po vsaki uporabi pred ročnim postopkom čiščenja in tako se izvede
dekontaminacija. Da se jih v razkuževalnik z raztopino razkužila in počaka, da le to
deluje, tako kot je predpisano za razkužilo, ki je uporabljeno. Potem se jih spere in
pripravi za sterilizacijo. To se običajno dela ročno, saj količina uporabljenih
instrumentov ne opravičuje nabavo aparata za termodezinfekcijo (Jurkošek, 2003).
Večinoma se v patronažni zdravstveni negi uporablja že pripravljene sete za oskrbo rane
ali katero drugo namembnost, v katerih so plastične pincete, prijemalke ali drugi
instrumenti za enkratno uporabo.
RAVNANJE Z ODPADNIM MATERIALOM
Vsaka fizična in pravna oseba, ki opravlja zdravstveno dejavnost naj ima sprejet
»Program preprečevanja in obvladovanja bolnišničnih okužb«, v katerem je opredeljeno
tudi ravnanje z odpadki, kot to zahtevajo »Navodila za preprečevanje okužb« po 44.čl.
Zakona o nalezljivih boleznih. To velja tudi za izvajalce patronažne zdravstvene nege.
Zaradi pomembnosti, ki je namenjena varnosti pacientov in izvajalcev patronažne
zdravstvene nege in zato, da bi se poenotilo ukrepanje na nivoju države, tako v javnih
zavodih, kot pri koncesionarjih so bile v strokovni sekciji sprejete obvezujoče smernice.
(Pravilnik o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri opravljanju zdravstvene dejavnosti in z
njo povezanih preiskav (Ur. L. RS 47/2004), Pravilnik o pogojih za pripravo in izvajanje
programa preprečevanja in obvladovanja bolnišničnih okužb (Ur. L. RS 747/99), Zakon
o nalezljivih boleznih (Ur. L . RS 69/1995, 112/2004 ).
Odpadki se zbirajo in embalirajo na mestu nastanka.
Odpadki, ki bi lahko pomenili tveganje za okužbo so (Načrt gospodarjenja z odpadki, ki
nastanejo pri opravljanju zdravstvene dejavnosti in z njo povezanih preiskavah v Javnem
zavodu Zdravstveni dom Celje za obdobje štirih let, junij 2005 – junij 2009):
Infektivni odpadki.
Ostri predmeti.

Patološki odpadki.
Odpadki, ki bi lahko pomenili tveganje za okužbo pri izvajanju patronažne zdravstvene
nege so uporabljeni ostri predmeti in infektivni odpadki.
Ostri predmeti s katerimi se lahko poškodujemo:
Igle, brizgalke z iglo, skalpeli, lancete, škarje, razbito steklo, poškodovane epruvete z
biološkim materialom.
Za uporabljene ostre predmete so v uporabi razpolago kontejnerje različnih velikosti, ki
se napolnjene do tri četrtine oddajo v zdravstvenih domovih v zbirališče za infektivne
odpadke, od koder jih vozijo v sežig pooblaščeni izvajalci. Zaželeno je, da se v te
kontejnerje odvržejo tudi uporabljeni testni trakovi.
V skupino infektivnih odpadkov se uvrščajo: (Načrt gospodarjenja z odpadki, ki
nastanejo pri opravljanju zdravstvene dejavnosti in z njo povezanih preiskavah v Javnem
zavodu Zdravstveni dom Celje za obdobje štirih let, junij 2005 – junij 2009:
 kri in krvave telesne tekočine pacientov
 krvav ali gnojen obvezilni material
 materiali in predmeti za enkratno uporabo, ki so prišli v stik z infektivnimi izločki
pacientov, pri katerih so potrebni izolacijski ukrepi
 diagnostični materiali in pripomočki, uporabljeni pri laboratorijskem delu z
infektivnimi materiali
 rokavice, oblačila, brisače za enkratno uporabo in drug higienski pribor
kontaminiran s krvjo ali gnojem
 vacutejnerji in vsa infektivna plastika
 katetri,….
Za te materiale se uporabljajo RUMENE VREČKE, ena ali po potrebi več, ki se
napolnijo do treh četrtin, se nato dobro zaprejo, zaščitijo in zalepijo, opremijo z nalepko
»Infektivni odpadki« in označijo z datumom ter mestom nastanka. Rumena vrečka se
med vožnjo hrani v posodi, ki se hermetično zapre in je nameščena v prtljažniku
službenega vozila. Po prihodu v zdravstveni dom se odloži v črn kontejner, kjer se
zbirajo infektivni odpadki.
Če je patronažna medicinska sestra peš, s kolesom ali z javnim prevoznim sredstvom:
uporabljen material se prav tako odloži v rumeno vrečko, se jo zapre in označi, pusti se
jo na pacientovem domu. Vodja službe je dolžan organizirati ob koncu dneva odvoz tako
pripravljenih vreč iz pacientovih domov, za to je najboljše, če se uredijo seznam, kje in
koliko je takšnih potreb in temu primerno organizirajo transport od pacientovih domov
do zdravstvene ustanove.
Če imajo pacienti možnost sežiga v lastnih gospodinjstvih, potem odpadke sežgejo.
Enako velja tudi za zasebne izvajalke patronažne zdravstvene nege - koncesionarke.
Kako in s kom bodo sodelovale pri doslednem izvajanju zaščite in rokovanja z odpadki,
pa je stvar njihovega dogovora, bodisi z zdravstvenimi ustanovami ali kako drugače, kar
je za njih bolj primerno in ugodno.
Priporočilo Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v patronaži pa je:
(Zapisnik 2. redne seje IO Sekcije patronažnih medicinskih sester pri ZDMSBZT – ZZN
Slovenije, z dne 27.01.2005) - da o tem problemu začne razmišljati tudi širše okolje
smiselna se zdi pobuda, da se tudi za te odpadke namesti na lokalnih nivojih poseben

kontejner, v sklopu ločenega zbiranja odpadkov, ki že teče pomembna zdravstvena
vzgoja vseh prebivalcev, saj nastajajo odpadki, ki so lahko kužni tudi takrat, ko
zdravstveni delavci ne obiskujejo pacientov in družin.
V javnih zavodih ravnanje z odpadki urejajo z »Navodili za ravnanje z odpadki, ki
nastanejo pri opravljanju zdravstvene dejavnosti in z njo povezanih preiskav« in z
»Načrtom gospodarjenja z odpadki, ki nastanejo pri opravljanju zdravstvene dejavnosti
in preiskavah v zvezi z njo«. Podobne dokumente morajo imeti tudi zasebni izvajalci
zdravstvene dejavnosti, saj to od njih zahteva Zdravstveni inšpektorat Republike
Slovenije pri Ministrstvu za zdravje Republike Slovenje na podlagi 44.čl. Zakona o
nalezljivih boleznih.
Ostali varnostni ukrepi
Delovne organizacije morajo poskrbeti, da so zaposleni seznanjeni z ukrepi varstva pri
delu. Najlažje za to poskrbijo tako, da v ta namen periodično pripravljajo ustrezna
izobraževanja za vse zaposlene.
Ker patronažne medicinske sestre pri svojem delu uporabljajo različna prevozna
sredstva, je pomembno, da so le ta ustrezna in varna.
Priporočljivo je cepljenje proti Hepatitisu B za patronažne sestre. Vsako leto je možno
cepljenje proti gripi. Preventivni pregledi zaposlenih se nekje izvajajo, nekje pa ne, so pa
vsekakor potrebni.
V nekaterih javnih zavodih patronažnim medicinskim sestram le ti participirajo
zavarovanje za primer nezgode, vendar to ni obvezujoče za vse.
ZAKLJUČEK
Varnost pri izvajanju patronažne zdravstvene nege je zelo pomembna, tako za izvajalce,
kot za paciente in njihove družine in tudi za okolje, kjer le ti živijo in delajo. Ker se
razmere spreminjajo, je pomembno, da vsaka patronažna medicinska sestra sledi
napredku različnih strok, ki imajo vpliv na nastajanje in obvladovanje različnih situacij,
ki se z njimi pri izvajanju svojega dela srečuje. Verjetno bi se dalo o tem še govoriti,
mislim pa, da so omenjene bistvene stvari, ki so za preprečevanje in obvladovanje okužb
in s tem za varnost pacientov na področju dela patronažne medicinske sestre pomembne.
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DELOVNA IN ZAŠČITNA OBLEKA PATRONAŽNE MEDICINSKE
SESTRE
Jelka OBREZ, viš. m. s.,ET
DE Patronažno varstvo
ZD Celje
IZVLEČEK
Patronažna zdravstvena nega se izvaja na pacientovem domu, torej v drugačnem okolju,
kot zdravstvena nega nasploh. Pri njenem izvajanju je potrebno poskrbeti za zaščitne
ukrepe v smislu zaščite pacienta in izvajalca zdravstvene nege. Pomembno vlogo pri tem
ima delovna in zaščitna obleka zaposlenih v patronažnem varstvu.
UVOD
Patronažne medicinske sestre zaradi narave dela ne obravnavajo v teku delovnega dneva
samo ene vrste pacientov in ne izvajajo samo določene intervencije zdravstvene nege.
Zato morajo imeti primerno delovno in zaščitno obleko, saj morajo skrbeti za varnost in
zaščito zase in za paciente.
DELOVNA OBLEKA PATRONAŽNE MEDICINSKE SESTRE
V zdravstvenih ustanovah širom naše domovine srečujemo zdravstvene delavce in vsi so
na delovnih mestih oblečeni v delovne obleke – uniforme. Vsem je jasno, da, ko se
medicinska sestra zaposli na oddelku v bolnišnici ali v ambulanti zdravstvenega doma,
dobi delovno obleko, nikoli ji ni treba in niti ne sme biti v svojih »civilnih« oblačilih.
Čisto drugače pa to danes izgleda za zaposlene na področju patronažne zdravstvene
nege. Tudi za njih je edino primerno, da pri svojem delu nosijo delovno obleko. Še
posebej danes, ko se srečujejo z zdravstveno problematiko pacientov, ki se ne razlikuje
od tiste v bolnišnici.
Vseskozi je veljalo, da je delovna obleka patronažne medicinske sestre kostim. Delovne
organizacije so imele in še imajo to zapisano v svojih internih Pravilnikih o zaščitni
obleki. Pravilnik je določal tudi čas trajanja posamezne delovne obleke – največkrat 4
leta.
V Sloveniji je bila situacija kar pestra. V nekaterih patronažnih varstvih so vseskozi
nosili in uporabljali predpisane delovne kostime, ki so bili za vse enaki, nekje so dobili
denarna nadomestila za nabavo oblek, ki pa so si jih zaposlene izbrale individualno. Prav
tako je Pravilnik določal čas trajanja posamezne delovne obleke – največkrat 4 leta.
Danes se povsod srečujejo s težavami, ki nastajajo pri nabavi delovne obleke za
patronažne medicinske sestre, saj to predstavlja strošek za delovne organizacije, zato bi
to pravico, ki pa je tudi obveznost delodajalca, želeli skrčiti na minimum. Ker ni
enotnega zakona, pa tudi zato, ker marsikje patronažne medicinske sestre ne želijo nositi
delovnih oblek, jim to tudi uspeva. Zakonskih podlag je malo oz. jih praktično ni.

Strokovna sekcija je iskala pomoč pri reševanju teh problemov tudi na Ministrstvu za
zdravje in Razširjenem strokovnem kolegiju za zdravstveno nego, vendar do sedaj
neuspešno.
Kolektivna pogodba za zaposlene v zdravstveni negi v poglavju 18, člen 72, v peti alinei
govori o tem, da je delodajalec dolžan zagotoviti zaščitna delovna sredstva, obutev.
I O strokovne sekcije je večkrat razpravljal o tej problematiki. Zadnji sklep o delovni
obleki patronažne sestre je bil sprejet na 1. redni seji IO z dne 21. 03. 2002 in se glasi:
DELOVNO OBLEKO patronažne medicinske sestre sestavlja:
delovni kostim : jakna
dva spodnja dela (krilo ali hlače) jesensko / zimska
dva spodnja dela v letni izvedbi
tri srajčne bluze
na tri leta, oziroma do izrabe, če se iztroši prej.
tri bombažne majice s kratkimi rokavi vsako leto
en par čevljev letno, izmenoma letno zimske
ena bunda ali plašč iz za vodo nepropustnega materiala na pet let oz. do
izrabe, če se iztroši prej.
V kolikor materiali niso pralni, je potrebno poskrbeti za kemično čiščenje po potrebi.
Vsekakor imajo prednost pralni materiali.
Delovna obleka se uporablja pri izvajanju patronažne zdravstvene nege, zato je
nedopustno, da se v njej hodi domov. Zagotovljeni morajo biti takšni pogoji, da se
delovna obleka lahko shranjuje v delovnih prostorih patronažnega varstva in da se
patronažne medicinske sestre pred nastopom in po zaključku delovnega dneva lahko
preoblečejo.
K delovni obleki sodi tudi identifikacijska kartica ali priponka, ki se uporablja tako na
terenskem območju, kot v javnih zavodih. Če na njej ni fotografije, sodi v patronažno
torbo tudi oseben identifikacijski dokument.
ZAŠČITNA OBLAČILA PATRONAŽNE MEDICINSKE SESTRE
ZAŠČITNA OBLAČILA se uporabljajo po potrebi (predpasniki, -halje, maske,
rokavice, gamaše,…) in so obvezno za 1 x uporabo.
Predpasniki in halje
Preko delovne obleke se po potrebi uporabljajo različna zaščitna sredstva. Predvsem so
to predpasniki ali zaščitne halje. V nekaterih patronažnih varstvih še vedno uporabljajo
predpasnike ali posebno ukrojene halje narejene iz blaga - bombaža, vendar le ta ni
nepropusten za bakterije in vlago in kot tak ni ustrezna zaščita. Zato je priporočljivo, da
so iz materialov za enkratno uporabo. Zaščitni predpasniki, ki so danes na voljo, so
lahko različni. Narejeni so lahko iz tanjšega ali debelejšega flisa, lahko so na eni strani
plastificirani, lahko so pa tudi iz tanjšega ali debelejšega polivinila.

Če so primerni za večkratno uporabo, se pustijo pri pacientu doma in se pri ponovnem
obisku lahko ponovno uporabijo. Drugače se menjajo pri vsakem pacientu. Seveda mora
patronažna medicinska sestra oceniti, kdaj predpasnik uporabiti in kdaj ne (aplikacija
predpisanih zdravil pod kožo, v mišico, preventivni obisk kroničnega bolnika).
Če je potrebno (dekolonizacija, obsežnejše rane, različne okužbe pri pacientih,….) pa se
uporabijo zaščitne halje iz materialov za enkratno uporabo.
Uporaba rokavic
Pri vseh izvajanjih intervencij zdravstvene nege se uporabljajo zaščitne rokavice iz
lateksa.
Načela glede uporabe rokavic (Bencik, 2003):
 so pripomoček za enkratno uporabo, ki je strogo namenska,
 uporabljajo se za določen poseg, za določenega pacienta in določen čas,
 menjavajo se tako pogosto, da sta učinkovito zaščitena izvajalec in pacient,
 nadenejo se na čiste in osušene roke tik pred posegom,
 po uporabi se roke umijejo (pri uporabi rokavic s pudrom), in razkužijo,
 če so rokavice onesnažene z izločki ali krvjo jih je potrebno takoj zamenjati,
 ne smejo biti strgane ali kako drugače poškodovane,
 z njimi se ne sme dotikati površin okoli pacienta,
 po opravljeni negovalni intervenciji se jih zavrže obrnjene navznoter,
 shranjene morajo biti v primernih prostorih pri temperaturi do 40 stopinj C,
 zaščitene morajo biti pred direktnim delovanjem sonca, močno umetno svetlobo.
Zaščitne maske
Največkrat se uporabijo pri izvajanju intervencij zdravstvene nege bolniku. So za
enkratno uporabo. Uporabi se jih lahko tako pri izvajalcih patronažne zdravstvene nege,
kot pri pacientih, če gre za prehlade, ki so brez povišane temperature, da se ne okuži še
kdo in da se prepreči prenos okužb. Včasih pa je prehlad tudi samo izgovor, da ni treba
vonjati vseh vonjev, ki so v stanovanju in okoli pacienta.
Gamaše
Najbolj pogosto so v uporabi gamaše iz flisa ali iz plastificiranega materiala. V zadnjem
času so postale stalno zaščitno sredstvo v patronažni torbi. Če pacient ali svojci
zahtevajo, da se patronažna medicinska sestra sezuje, ko vstopa v njihovo stanovanje,
uporabi gamaše, ki jih natakne preko obuvala. Prav tako se uporabijo gamaše, kadar je
zunaj mokro, deževno ali sneženo vreme. Tako se prepreči prenos umazanije od zunaj v
pacientove bivalne prostore. Z uporabo gamaš preprečimo eventuelen prenos glivičnih
infekcij, če bi uporabljali različne copate na pacientovem domu. Prav tako ni smiselno v
patronažni torbi prenašati lastnih copat, saj gamaše porabijo malo prostora in so tudi
praktične za uporabo.
ZAKLJUČEK
Delovna in zaščitna obleka patronažne medicinske sestre je pomemben segment v
zagotavljanju varne patronažne zdravstvene nege, tako za njo, kot izvajalca, kot tudi za
pacienta in njegovo družino, pa tudi okolje v katerem le ti živijo.
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SAMOPODOBA MALO DRUGAČE
NOVA ZNANJA V ZDRAVSTVENI NEGI
Renata J. Roban, dipl. m. s.
Služba za skupne potrebe kirurgije
Splošna bolnišnica Celje
IZVLEČEK
Siegel pravi, da je spomin način, kako pretekli dogodki oblikujejo prihodnje delovanje
(1999, str.24; po Kompan-Erzar, 2006). Implicitni spomin je oblika zgodnjega
neverbalnega spomina, ki je prisoten od rojstva naprej. Pravimo mu tudi telesni spomin.
Delujemo in čutimo, ne da bi se zavedali vpliva preteklih izkušenj. Pričakovanja do
drugih ljudi so zapisana v možganih izven zavestnega v obdobju otroštva in dajejo
temelj našemu vedenju in odnosom skozi življenje. Večina otrok ima izkušnjo, da jim
starši pomagajo iz stanja vznemirjenosti v udobno stanje. Otroci, ki odraščajo brez
takega pričakovanja so ne-varno navezani. Naš odnos z osebo na katero smo bili
navezani, vpliva, kako vidimo sebe in druge, to daje vzorce naši percepciji in
oblikuje naše odgovore svetu. V primeru, da so za posameznika travmatične izkušnje v
otroštvu nesprejemljive eksplicitno, se lahko intenzivno implicitno odražajo kasneje v
življenju, ko nezavedno ponavljamo stare vzorce. Teologija to imenuje izvirni greh,
psihologija kompulzivno ponavljanje, antropologija pa zasledovanje podobnih vzorcev.
UVOD
Najpomembnejši del sodobnega menedžmenta je dvig storilnosti, kako motivirati
zaposlene, da bodo delali bolje, hitreje in z zadovoljstvom. Strokovnjaki s področja
psihologije vstopajo v ta proces s prilagojenimi programi, ki temeljijo na modelih
kognitivno - behaviorističnega (spoznavno-vedenjskega) pristopa. Večina predstavnikov
najsodobnejših usmeritev v psihologiji (Ainsworth, Bowlby, Bowen, Fairbairn,
Minuchin, Stern,…) predstavljajo drugačen, poglobljen pristop. V intrapsihični strukturi
individuuma iščejo tiste vsebine, ki so bile nekoč za posameznika tako travmatične, da
jih telo ni bilo sposobno sprejeti in predelati, zato jih je potisnilo v nezavedno.
Strokovnjaki iščejo temeljni afekt (osnovno čustvo), ki je posledica travmatičnih
izkušenj; nasilja v družini, psihičnih in fizičnih zlorab. Le preko temeljnega afekta:
sramu, jeze, veselja, gnusa ali žalosti, lahko pridejo do bolečih in potlačenih vsebin.
Ravno te vsebine imajo neverjetno moč, saj v možganih oblikujejo modele, ki vplivajo
na naše vedenje, čustva, zaznavanje in razumevanje. V skladu z njimi se odzivamo na
impulze iz okolja: na ljudi, situacije in dogodke. Tako nam pretekle izkušnje
nezavedno kreirajo sedanjost in določajo kakovost življenja.
Človeški možgani so najbolj kompleksna stvar v vesolju. Izkušnja je tisto, kar daje
življenje oziroma duh vsakemu od 20 biljonov nevronov, ki so povezani s povprečno 10
000 drugimi nevroni. Zakaj si stresne situacije zapomnimo drugače od

netravmatičnih? V času stresa je moteno fiziološko delovanje telesa. Inhibirano je
hipokampusovo procesiranje vnosa; stres usposobi delovanje implicitnega in onesposobi
delovanje eksplicitnega spomina. To je posledica izpraznjenja ali nevrotranmitorjev ali
stresnih hormonov med travmatičnim dogodkom. Naslednji mehanizem za blokiranje
vključuje razdeljevanje pozornosti, v kateri je zavestna pozornost osredotočena na
netravmatizirajoč vidik okolja med delovanjem stresa. To pomeni, da je telo sposobno
opraviti le implicitni vtis, medtem, ko je hipokampus blokiran, saj za eksplicitno
kodiranje potrebuje zavestno pozornost. Tako se implicitni spomin prebuja v nas kasneje
v ekstremnih situacijah v obliki »flashbackov« ali pa deluje kot model, ki blokira
starševsko sposobnost fleksibilnosti.
»Razvoj človekove notranje psihične strukture temelji na posameznikovih izkušnjah
odnosov z najpomembnejšimi osebami v zgodnji mladosti v družinskem sistemu, iz
katerega posameznik izhaja« (Gostečnik, 2004, str. 295).
Po Freudu naj bi človek potreboval drugega za zadovoljevanje svojih potreb, kar bi
pomenilo, da je libido osnovno gonilo človeštva. Danes vemo, da je človek najbolj
socialno bitje na svetu. Že ob rojstvu je opremljen s sposobnostjo neposrednega
vzpostavljanja odnosa človek – človek. Otrok doživlja svoja prva občutja z materjo in
očetom, torej s starši. Od materine odzivnosti na otrokove potrebe že v prvih mesecih
življenja je odvisno, kakšno podobo o sebi bo otrok shranil v nežne strukture svojega
intrapsihičnega sveta. Otroka, ki se rodi v neodzivni svet brez staršev, ali se zanj ne
zanimajo in ga uporabljajo za zadovoljevanje lastnih potreb, Winnnikot opisuje kot
osebo, ki živi v svetu zrcal. Otrok stoji pred zrcalom, ki je prazno, v njem se zrcali vse
drugo, razen njegove podobe. Ne vidi se in ne ve kdo je, komu pripada. Kasneje bo v
želji po pripadnosti sprejel vse, kar mu bodo ponudili naključni sopotniki, tudi negativne
vsebine (delikventno vedenje, kriminal, odvisnost,…). Način, kako se mati odziva na
otrokove potrebe v različnih obdobjih njegovega razvoja, zaznamuje otrokove odzive na
vplive iz okolja skozi vse življenje.
Od rojstva do 2 meseca in pol: Glavna naloga matere je v tem obdobju regulacija
otrokovega hranjenja in spanja oziroma zbujanja. Če je hrana nadomestilo za čustveno
toplino, otrok v odrasli dobi ne bo ločil lakote od tesnobe ali strahu in se bo na vsako
stanje neugodja odzival s prenajedanjem ali stradanjem.
Od 2 mesecev in pol do pet mesecev in pol: Poleg telesnega zaznavanja so v tem
obdobju oči za otroka osnovno čutilo za dojemanje okolja. Če se starši vedejo vsiljivo in
otroku ne dovolijo, da sam določi potrebo po očesnem stiku, se bo kasneje v življenju
očesnemu stiku vedno izogibal. Zgodaj se bo naučil, da so njegove potrebe nepomembne
ali se bo sramoval, da jih sploh ima. Iz strahu pred zavrnitvijo bo vedno zadovoljiv
potrebe vseh drugih. Šele nato bo smel upati, da ga bodo morda le opazili in zadovoljili
tudi njegove potrebe. In če ga ne bodo, se bo ponovno sprožil proces razočaranega
samoobtoževanja in podcenjevanja samega sebe.
Od 5 mesecev in pol do 9. meseca: Primeri, ko starši prekinjajo otrokovo igro, mu
ponujajo novo igračo in nasilno jemljejo iz rok staro, ker se je po njihovem mnenju že
dovolj dolgo igral z njo, puščajo otroka v prepričanju, da je vsaka njegova samostojnost
staršem neprijetna in ogrožujoča zanj, ker ni v skladu s starševskimi načeli. S strahom
bo opazoval okolico in se bal vsake samostojne pobude. Kasneje v življenju se bo srečal
z občutji, da je nerazumljen in da nikoli zares ne bo mogel izraziti svojih želja.

Od 9. do 12. meseca: Otrok v tem obdobju počasi odhaja od matere in se vedno znova
vrača k njej. Če mora otrok s strahom in jokom iskati starše, se bo kasneje v življenju ob
vsakem odhodu od doma bal, da staršev ne bo več, ko se bo vrnil domov. V nasprotnem
primeru, če starši v tem obdobju omejujejo otrokovo gibanje (odhode in prihode), se bo
kasneje z vsakim odhodom bal, da bo prizadel starše. V partnerskem odnosu bo s strani
partnerja čutil pretirano posesivnost ali zavrženost.
Od 18. do 24. meseca: To je obdobje lingvistike in povečanih fizično-motoričnih
sposobnosti. S spodbujanjem govora starši otroka naučijo preko jezika vstopati v odnos,
razreševati čustvene zaplete in kompleksne odnose z okoljem. V nasprotnem primeru bo
otrok neizgovorjene čustvene stiske vedenjsko uprizarjal z impulzivnim vedenjem, kar
se bo odslikavalo v izbruhih jeze z razmetavanjem igrač, vpitjem, jokom ali metanjem
ob tla. Če mu bodo starši odgovarjali z grobostjo in grožnjami, bo v teh oblikah
starševskih odzivov iskal navezanost in pozornost. Kasneje v življenju bo ponavljal
nesprejemljive vzorce nasilja, saj se bo naučil, da je to edini način, kako od staršev
dobiti pozornost. V partnerskem odnosu bo stisko izražal z neupravičeno kritiko,
fizičnimi napadi, brutalnostjo in zlorabami, vse z namenom, da bi partnerju posredoval
svoja notranja občutja, ki se jih ni nikoli naučil ubesediti. Te vzorce bo kasneje prenesel
na svoje otroke, kjer se bo ista vsebina ponovila v novi obliki.
Starševska vztrajnost in kontinuiteta odnosa otroku dasta jasne razmejitve, kaj je prav in
kaj ni, hkrati pa se ob jasno definiranih strukturah obnašanja otrok počuti varnega.
Nepredvidljivi, impulzivni starši, ki pravila obnašanja stalno spreminjajo, otroku ne
morejo nuditi občutka varnosti. V odrasli dobi se bo bal vsake spremembe, ker jo bo
doživljal kot grozo in teror.(povzeto po Gostečnik, 2001).
Otrokova navezanost na starše je prvi odgovor na njihovo odzivnost in uglašenost z
otrokom. Tip navezanosti, ki ga je Ainsworthova opazila pri letu in pol starih otrocih, se
je kasneje pokazal kot trajen vzorec navezovanja odnosov z drugimi v odrasli dobi.
Mnoge raziskave odraslih intimnih odnosov kažejo na to, da se v zaljubljenosti oziroma
intimnih odnosih znova vzpostavijo isti mehanizmi navezanosti, kot jih je posameznik
razvil pri letu in pol. (Kompan-Erzar, 2006).
Varna navezanost: Otroci uporabljajo mamo, kot varno izhodišče za raziskovanje. Ob
ločitvi od nje kažejo znake pogrešanja, ob ponovnem snidenju pozdravijo mamo z
nasmehom, gestami in glasom. V odrasli dobi se počutijo vredne ljubezni in spoštovanja,
radi se predajo in pričakujejo, da se bodo drugi predali njim. Ne skrbi jih, da bi bili
zavrženi ali odvisni od drugih in nimajo težav pri čustveni odzivnosti.
Izogibajoča navezanost: Otroci kažejo potrebo po varnosti. Ob ločitvi od matere so
vidno le minimalno vznemirjeni, ob ponovnem srečanju gledajo stran od mame, se
aktivno izogibajo stiku in bežijo stran. Če mati otroka vzame v naročje, otrok otrdi. V
odrasli dobi so večinoma osamljeni in izolirani. Težko se sprostijo ob drugih , še težje
drugim zaupajo. Vznemiri jih, če se jim kdo preveč približa, zadovoljujejo se s
kratkotrajnimi vezami. Nagibajo se k nezvestobi in spolnim odnosom brez ljubezni.
Ambivalentna navezanost: Otrok je v stresu, ne raziskuje okolje. Ob ločitvi od mame
je ponovno v stresu, neutolažljivo joka. Ob ponovnem snidenju se izmenjuje potreba po
stiku z jeznim zavračanjem. Otroka mati ne more potolažiti. Kasneje v življenju se
bojijo, da jih partnerji nimajo zares radi ali, da jih bodo zapustili. Imajo izredno velika

pričakovanja glede bližine in intime, zato velikokrat zastrašujoče delujejo na partnerja,
ki se ob njih počuti utesnjeno. Včasih odidejo iz odnosa, da se potem vedno znova
vračajo vanj. Imajo nizko samozavest, veliko govorijo o sebi. Bojijo se neuslišane
ljubezni, medtem, ko je njihova senzitivnost do drugih precej okrnjena.
Slogi navezav močno vplivajo na načine, kako se posameznik sooča z okolico in kako v
njej deluje, torej na posameznikovo identiteto oziroma samopodobo. Naše življenje je
zunanji odraz notranjih konfliktov. Vsaka faza razvoja je vsota prejšnjih. V življenju
vedno iščemo znano vzdušje iz primarne družine, tudi, če je polno bolečine in
travmatičnih izkušenj ker nam samo to vzdušje obljublja odnos. Že kot otroci
prevzemamo različne vloge v družinskem sistemu, da bi regulirali napetosti med
staršema. Tako postanejo nekateri otroci dežurni krivci ali klovni v družini, drugi so
popolnoma neopazni, nekateri pa prevzamejo vlogo enega izmed staršev in postanejo
postaršeni otroci. Vedno, kadar mora otrok zadovoljiti potrebe staršev pred svojimi
potrebami, govorimo o čustveni zlorabi. Vsaka zloraba za telo pomeni stres. V
primerjavi z živalskim svetom (hrček lahko zamrzne stokrat na dan) je človek za stres
popolnoma neopremljen. Za vsako »zamrznitev« terja telo kasneje v življenju velik
davek v obliki depresij, strahu, paničnih napadov, motenj hranjenja, odvisnosti ali
nezmožnosti ustvariti dober odnos. Ta čutenja nosimo s seboj tudi na delovno mesto in
se skladno z njimi odzivamo na impulze iz okolja. Manj, kot imamo »nepredelanih«
travm, večja je naša možnost, da bomo vzpostavilil zdrav in odprt odnos do kolegov,
sodelavcev in pacientov.
Kot pojem je samopodoba v psihologiji znana že dobro stoletje. W. James jo je leta 1890
opredelil kot vse tisto, kar si oseba misli o sebi, da je in tisto, kar si želi pokazati, da je.
Shavelson, Hubner in Stanton so razvili svoj model samopodobe na predpostavki, da je
samopodoba posameznikova zaznava samega sebe. Zaznava sloni na neposrednih
izkušnjah s posameznikovim okoljem. Model vključuje čustveno, telesno, socialno in
akademsko dimenzijo. Leta 1992 je Bracken razširil Shavelsonov model še na družinsko
samopodobo in samopodobo kompetentnosti. Družinska samopodoba zajema sedanje
občutke in vedenje posameznika v odnosu do primarne družine. Coopersmith in
Rosenberg sta v svoji raziskavi ugotovila, da je samospoštovanje povezano s toplino
staršev in discipliniranjem v družini. Otroci z najvišjim samospoštovanjem izhajajo iz
družin, kjer je otrok sprejet, pomemben in ljubljen, hkrati pa mu starši postavijo jasne
meje. Samopodoba kot slog navezanosti je morda najlepši izraz notranjega
doživljanja in dojemanja sebe, drugih in sveta, ki ga lahko opazujemo preko
odnosov. Navezanost namreč povezuje zunanjost in notranjost, preteklost in sedanjost in
odpira vprašanja o privlačnosti med ljudmi, ki prihajajo iz podobnega sloga navezanosti.
Samo po sebi se poraja vprašanje, koliko odgovorov v zdravstveni negi na področju
kakovosti bi dobili z novimi znanji o relacijsko družinskem sistemu, iz katerega izhaja
vsak od nas. Vsak dan znova namreč odslikavamo vzorce iz modela primarne družine v
svoje delovno okolje. Le, če se zavedamo, kako so izkušnje iz preteklosti vplivale na
nas, lahko odreagiramo bolje, drugače.
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FIZIČNE OBREMENITVE ZDRAVSTVENIH DELAVCEV V DOMOVIH
ZA STAREJŠE OBČANE IN PRISOTNOST BOLEČINE ZARADI
OBREMENJENOSTI HRBTENICE
Ljudmila Par, dipl. m. s.
Srednja zdravstvena šola Celje
IZVLEČEK
V prispevku so predstavljeni rezultati dveh raziskovalnih nalog, ki so jih dijaki 2gb
razreda SZŠ Celje pod vodstvom mentorice Ljudmile Par dipl.med.s. izvedli v okviru
projekta Mladi raziskovalci za mesto Celje, v januarju 2007.
Podatki so dobljeni s pomočjo anketnega vprašalnika. Anketa je bila opravljena v
sedmih domovih za starejše občane. Izpolnilo jo je 168 zdravstvenih delavcev različnih
profilov. Rezultati so pokazali, da so zdravstveni delavci zelo različno fizično
obremenjeni. Skoraj polovica jih na delovno mesto pride utrujenih. Nekateri pridejo na
delo tudi slabe volje in brez energije. Na koncu delovnega dne so večinoma zelo
utrujeni, vendar zadovoljni. Kar 21% delavcev delovni dan zaključi z nezadovoljstvom.
Največ delavcev čuti utrujenost in nelagodje v ledveni in vratni hrbtenici. Večina jih
meni, da so utrujenost in težave s hrbtenico povezane z naravo njihovega dela.Vsem
profilom zdravstvenim delavcem največje fizične obremenitve predstavlja premeščanje
oskrbovancev na invalidski voziček.
Po podatkih raziskav so bolečine v hrbtenici med zdravstvenimi delavci zelo razširjene.
Analize odgovorov so pokazale, da je imelo bolečine v hrbtenici že 89,9% negovalnega
osebja. V bolniškem staležu je bila zaradi težav s hrbtenico že skoraj polovica
anketiranih. Nekateri imajo predpisane tudi omejitve pri delu.
Rezultati so pokazali, da so med negovalnim osebjem zdravstveni tehniki najbolj
izpostavljeni bolečinam v hrbtenici.
NAMEN IN CILJI RAZISKAVE
Namen analize dela na delovnem mestu zdravstvenih delavcev je ugotoviti njihovo
počutje oz. utrujenost pred začetkom dela na delovnem mestu in njihovo počutje oz.
utrujenost ob koncu delovnega dne.
Zanimalo nas tudi, kako se počutijo na delovnem mestu. Njihovo psihično stanje in
zadovoljstvo je pogoj za njihov dober in human odnos do oskrbovancev in sodelavcev.
Nezadovoljni delavci svoje nezadovoljstvo nehote prenašajo na oskrbovance, prav tako
pa je moteno tudi dobro sodelovanje v delovnem in negovalnem timu.
Prav tako smo želeli ugotoviti, kateri telesni segmenti so pri delu zdravstvenih delavcev
preobremenjeni. Posledica preobremenitve je utrujenost gibal, kar pa posledično vpliva
tudi na zadovoljstvo zaposlenih in na morebitne spremembe zdravstvenega stanja.
Poznavanje dejanskih razmer na delovnem mestu, dobljenih na podlagi analize dela,
nam omogoča pravočasno in racionalno ukrepanje.
Želeli smo tudi izvedeti, katera dela / naloge predstavljajo zdravstvenim delavcem
največjo fizično obremenitev.

Prav tako smo želeli ugotoviti:
- koliko negovalnih delavcev v domovih za starejše občane je že imelo bolečine v
hrbtenici,
- koliko negovalnih delavcev je imelo bolečine v zadnjem letu in koliko v zadnjem
mesecu,
- kako pogosto se pri negovalnem osebju pojavljajo bolečine v hrbtenici in koliko let
so opravljali svoje delo, preden so se pojavile bolečine v hrbtenici,
- kaj negovalno osebje navaja kot najpogostejši vzrok za nastanek bolečin v hrbtenici,
- ali so bili zaradi bolečin v hrbtenici kdaj v bolniškem staležu in ali imajo predpisane
kakšne trajne omejitve pri delu od zdravnika specialista.
POSTAVLJENE HIPOTEZE
75% zdravstvenih delavcev se pred začetkom dela počuti spočitih in dobre volje.
80% zdravstvenih delavcev je ob koncu dela utrujenih, vendar zadovoljnih.
Največji odstotek (80%) zdravstvenih delavcev ima zaradi fizične preobremenjenosti
nelagodje in utrujenost v lumbalni in vratni hrbtenici.
-

Največjo obremenitev pri delu z oskrbovancem predstavlja vsem zdravstvenim
delavcem premeščanje oskrbovanca na invalidski voziček.
75% bolničarjev in zdravstvenih tehnikov ter 20% višjih medicinskih sester je že
imelo bolečine v hrbtenici.
Bolečine so se pojavile najpogosteje po 5 do 10 letih opravljanja poklica v
zdravstvu.
V zadnjem letu je imelo težave s hrbtenico 70% bolničarjev negovalcev in
zdravstvenih tehnikov ter 15% višjih oz. diplomiranih medicinskih sester.
V zadnjem mesecu je imelo težave s hrbtenico 50% bolničarjev negovalcev in
zdravstvenih tehnikov ter 5% višjih oz. diplomiranih medicinskih sester.
80% bolničarjev negovalcev in zdravstvenih tehnikov meni, da so težave povezane z
naravo njihovega dela.

IZVEDBA ANKETIRANJA
Preden smo začeli z anketiranjem, smo z uradnim dopisom Srednje zdravstvene šole
Celje prosili za dovoljenje vodstvene delavce sedmih domov za starejše občane. V vseh
ustanovah so imeli posluh za sodelovanje, zato smo dobili pozitivni odgovor.
V raziskavi je sodelovalo sedem domov za starejše občane:
Dom starejših občanov Šmarje pri Jelšah,
Dom starejših občanov Velenje,
Trubarjev dom v Loki pri Zidanem Mostu,
Dom starejših občanov v Slovenskih Konjicah,
Dom starejših občanov v Hrastniku,
Dom ob Savinji v Celju in
Dom starejših občanov na Polzeli.

K sodelovanju smo povabili vse zdravstvene delavce, ki kakorkoli sodelujejo pri
premikanju, prestavljanju in dvigovanju oskrbovancev. To so: bolničarji negovalci,
zdravstveni delavci s srednjo stopnjo izobrazbe (zdravstveni tehniki, tehniki zdravstvene
nege, srednje medicinske sestre), višje in diplomirane medicinske sestre, fizioterapevte
in delovne terapevte.
Izpolnjevanje ankete je bilo prostovoljno in anonimno. Zdravstveni delavci so pokazali
veliko mero sodelovanja in pripravljenosti za pomoč pri izdelavi raziskovalne naloge, za
kar smo jim zelo hvaležni, saj brez njihovega sodelovanja ne bi dobili dobljenih
rezultatov.
VZOREC
Od 313 zdravstvenih delavcev, ki so zaposleni v sedmih domov za starejše občane, je
anketo izpolnilo 168 zdravstvenih delavcev, kar predstavlja 53,6% vseh zaposlenih
zdravstvenih delavcev v teh ustanovah.
Anketni vprašalnik je izpolnilo:
- 80 bolničarjev negovalcev, kar znaša 51,6% vseh zaposlenih bolničarjev negovalcev
v teh institucijah,
- 66 zdravstvenih delavcev s srednjo stopnjo izobrazbe, kar znaša 58,9% vseh
zaposlenih zdravstvenih delavcev s srednjo stopnjo izobrazbe v teh ustanovah,
- 12 višjih oz. diplomiranih medicinskih sester, kar znaša 63% vseh zaposlenih višjih
oz. diplomiranih medicinskih sester v teh institucijah,
- 10 fizioterapevtov in delovnih terapevtov, kar znaša 52,6% vseh zaposlenih
fizioterapevtov in delovnih terapevtov v teh institucijah.
- S tako številčno udeležbo anketiranih smo zagotovili reprezentativnost dobljenih
rezultatov.
Anketo smo izvedli v času od 5.1.2007 do 8.2.2007.
DOBLJENI REZULTATI IN NJIHOVA RAZLAGA
Anketirali smo 168 zaposlenih zdravstvenih delavcev v sedmih domovih za starejše
občane.
Od tega je bilo 94,6% žensk.
Starostna struktura je pokazala, da je 42,8% anketiranih starih od 31 do 40 let (47,5%
bolničarjev negovalcev, 33,4% zdravstvenih tehnikov, 66,6% diplomiranih medicinskih
sester, 50% fizioterapevtov in delovnih terapevtov).
Nato sledi starostna skupina od 41 do 50 let v kateri je 35,8% zaposlenih, od tega 33,8%
bolničarjev negovalcev, 39,4%. tehnikov zdravstvene nege in 50% fizioterapevtov in
delovnih terapevtov.
28,8% bolničarjev negovalcev opravlja poklic v zdravstvu od 11 do 20 let. 31,8%
zdravstvenih tehnikov ga opravlja od 16 do 20 let, 22,7% pa jih opravlja svoje delo od
21 do 25 let. 33,3% diplomiranih oz. višjih medicinskih sester opravlja svoje delo od 11
do 15 let, 30%, fizioterapevtov in delovnih terapevtov pa je v skupini od 26 do30 let.

Analiza odgovorov vprašanja: »Kako se počutite pred začetkom dela na delovnem
mestu?« nam kaže, da pride spočitih, polnih energije in dobre volje na delovno mesto
samo 47,5% bolničarjev negovalcev in 34,2% zdravstvenih tehnikov. Diplomirane
medicinske sestre so na začetku delovnega dne spočite, polne energije in dobre volje v
83% in fizioterapevti v 90%. Ugotovimo torej, da 43,4% zdravstvenih delavcev pride na
delo spočitih in dobre volje.
Presenetljiv je odgovor 7,2% zdravstvenih delavcev, ki pridejo v službo spočiti, vendar
slabe volje in brez energije. Tako je odgovorilo 5% bolničarjev negovalcev, in 12,1%
zdravstvenih tehnikov.
Presenetil nas je tudi odgovor 41,7% zdravstvenih delavcev, ki na delovno mesto pridejo
utrujeni, vendar dobre volje. Tako je odgovorilo 43,7% bolničarjev negovalcev in 48,5%
zdravstvenih tehnikov. 7,7% zdravstvenih delavcev nas je s svojim odgovorom
presenetilo, saj pridejo na delo pridejo utrujeni in slabe volje. Tako je odgovorilo 15,2%
zdravstvenih tehnikov in 3,8% bolničarjev negovalcev. Za vseh 14,9 % delavcev, ki
pridejo na delovno mesto slabe volje in brez energije, bi morala delovna organizacija
posebej poskrbeti. Z učnimi delavnicami iz supervizije, bi mogoče odkrili razloge za
njihovo slabo voljo in pravočasno ukrepali. Tudi psihološke obremenitve negativno
vplivajo na našo hrbtenico, ki je ob takih stanjih še bolj občutljiva in dovzetna za bolezni
in poškodbe.
Tudi odgovori na vprašanje, kako se počutijo ob koncu delovnega dne, so nas
presenetili.
Malo utrujenih, vendar zadovoljnih je 21,5% zdravstvenih delavcev. Tako je odgovorilo,
7,7% zdravstvenih tehnikov, 66,7% diplomiranih medicinskih sester, in 60%
fizioterapevtov. 56,6% delavcev je bilo zelo utrujenih, vendar zadovoljnih. Tako je
odgovorilo 58,6% bolničarjev negovalcev, 62% zdravstvenih tehnikov, 33,3%
diplomiranih medicinskih sester in 30% fizioterapevtov oz. delavnih terapevtov.
20% zdravstvenih delavcev pa je bilo ob koncu delovnega dne zelo utrujenih in
nezadovoljnih. Tako je odgovorilo 18,7% bolničarjev negovalcev in 28,8% zdravstvenih
tehnikov. Med njimi so tudi tisti, ki so že na delo prišli slabe volje. Menimo, da bi se
delovne organizacije morale zamisliti nad temi odgovori in poiskati vzroke za njihovo
nezadovoljstvo, ter najti ustrezne rešitve. Nezadovoljni zdravstveni delavci svojega dela
ne morejo opravljati s srcem, če so na delovnem mestu nezadovoljni.
Zaključimo lahko, da je več kot polovica zaposlenih zdravstvenih delavcev ob koncu
delovnega dne zelo utrujenih, vendar zadovoljnih.
Na vprašanje, na katerih delih telesa čutijo pri delu najpogosteje veliko utrujenost
in nelagodje je bilo možnih več odgovorov.
Največ zaposlenih, to je 43,3%, kar je skoraj polovica anketiranih, čuti utrujenost in
nelagodje v ledveni hrbtenici. Tako je namreč odgovorilo:
43,7% bolničarjev negovalcev,
50% zdravstvenih tehnikov,
33,3% diplomiranih medicinskih sester.
Skoraj enako število, ali 42,8%, jih čuti utrujenost v vratni hrbtenici.
(48,7% bolničarjev negovalcev, 42,4% zdravstvenih tehnikov, 6,7% diplomiranih
medicinskih sester in 30% fizioterapevtov in delovnih terapevtov).
Skoraj enako število bolničarjev negovalcev in zdravstvenih tehnikov pa čuti utrujenost
tudi v rokah in ramenih. Oba profila imata v 33% težave v rokah in ramenih. To je

razumljivo, saj ravno bolničarji negovalci in zdravstveni tehniki opravljajo največ
premikanj bolnikov, ki se sami ne morejo obračati.
Tudi na vprašanje: »Katera dela oz. naloge pri oskrbovancih vam predstavljajo
največjo fizično obremenitev?«, je bilo možnih več odgovorov, saj so fizične
obremenitve zelo različne. Odvisne so tudi od našega znanja in pristopa k delu. Spodnja
tabela nazorno prikazuje dobljene rezultate.
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TABELA št.1: Katera dela oz. naloge pri oskrbovancih predstavljajo za vas največjo fizično
obremenitev?

Vsi profili so v največjem odstotku odgovorili, da jim predstavlja največjo fizično
obremenitev premeščanje oskrbovancev na invalidski voziček. Tako je odgovorilo 80%
bolničarjev negovalcev, 75,6% zdravstvenih tehnikov, 33,3% diplomiranih medicinskih
sester in 50% fizioterapevtov.
Fizioterapevti in delovni terapevti ne premikajo oskrbovancev po postelji navzgor, jih ne
obračajo na bok in jih ne premeščajo s postelje na posteljo ali na kopalni voziček, ker ne
skrbijo za osnovno nego oskrbovancev.
Na vprašanje: »Ali ste že imeli kdaj bolečine v hrbtenici?«, je pozitivno odgovorilo
89,9% anketiranih zdravstvenih delavcev.
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Tabela št. 2: Ali ste že imeli kdaj bolečine v hrbtenici?

Na vprašanje: »Kdaj ste prvič občutili bolečine v hrbtenici?« je največ bolničarjev
negovalcev in zdravstvenih tehnikov odgovorilo, da so prvič občutili bolečine v
hrbtenici v zadnjih 5 letih. In sicer:
- 45,7% bolničarjev negovalcev,
- 54 % zdravstvenih delavcev,
- 75% fizioterapevtov.
Pred 10 leti je prvič občutilo bolečine v hrbtenici:
- 34,3% bolničarjev negovalcev,
- 34% zdravstvenih tehnikov,
- 40% diplomiranih sester.
Analiza rezultatov na vprašanje: »Kako pogosto imate bolečine v hrbtenici?« je
pokazala, da ima največ bolničarjev negovalcev in zdravstvenih tehnikov bolečine ob
naporih, kar potrjuje dejstvo, da bolečine v hrbtenici najpogosteje nastanejo zaradi
fizičnih obremenitev na delovnem mestu.
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Graf št. 1: Kako pogosto imate bolečine v hrbtenici? Stolpec predstavlja število oseb, ne število
odstotkov.

Ob naporih ima bolečine:
- 61,4% bolničarjev negovalcev,
- 54% zdravstvenih tehnikov.
Vsak dan ima bolečine
- 14,3% bolničarjev negovalcev in
- 12,6% zdravstvenih tehnikov.
Ostale vrednosti so zastopane v manjšem številu.
Odgovori na vprašanje: »Koliko let ste opravljali vaš poklic, preden so se pojavile
prve bolečine v hrbtenici?«, so prikazani v spodnjem grafu.
Prve bolečine v hrbtenici so se najpogosteje pojavile pri zdravstvenih delavcih po 5 -10
letih opravljanja poklica v zdravstvu. To je zapisalo 34,3% bolničarjev negovalcev in
31,7% zdravstvenih tehnikov. Zanimiva je ugotovitev, da so diplomirane medicinske
sestre imele težave s hrbtenico že pred začetkom opravljanja svojega poklica. Ta
ugotovitev kaže, da njihove bolečine niso nastale zaradi fizičnih obremenitev na
delovnem mestu, ampak so imele težave s hrbtenico že prej. Ravno zaradi tega dejstva
pa morajo še bolj varovati svojo hrbtenico, da se jim ne bi težave poslabšale.
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Graf št.2: Koliko let ste opravljali vaš poklic, preden so se pojavile prve bolečine v hrbtenici?

Stolpec predstavlja število oseb, ne število odstotkov.
V skupini manj kot 5 let in manj kot 15 let je bilo 20% bolničarjev negovalcev in 19%
zdravstvenih tehnikov.
Zanimiva pa je ugotovitev, da je kar 17% bolničarjev negovalcev, bolečine v hrbtenici
občutilo že po treh letih opravljanja dela v domu za starejše občane.
Na vprašanje: »Ali ste imeli bolečine v hrbtenici v zadnjem letu?« je od vseh
anketiranih pozitivno odgovorilo 87,3% zaposlenih.
- 85% bolničarjev negovalcev,
- 95,5% zdravstvenih tehnikov,
- 41,6% diplomiranih oz. višjih medicinskih sester.
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Tabela št. 3: Ali ste imeli bolečine v hrbtenici v zadnjem letu?

Od vseh anketiranih, ki so že kdaj imeli bolečine v hrbtenici, je imelo kar 90%
anketiranih bolečine tudi v zadnjem letu.
Ugotovitve kažejo, da je od vseh, ki so že imeli bolečine v zadnjem letu, imelo bolečine
v hrbtenici kar 97,1% bolničarjev negovalcev in vsi zdravstveni tehniki. Prav tako je
imelo bolečine tudi 50% diplomiranih medicinskih sester. Fizioterapevti in delavni
terapevti v zadnjem letu niso imeli bolečin v hrbtenici.
Rezultat odgovorov nam kaže, da imajo največ težav s hrbtenico ravno bolničarji
negovalci in zdravstveni tehniki.

Na vprašanje: »Ali ste imeli bolečine v hrbtenici v zadnjem mesecu?« je odgovorilo
pozitivno 78% tistih anketiranih, ki so že imeli bolečine v hrbtenici in 70,2% vseh
anketiranih.
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Tabela št. 4: Ali ste imeli bolečine v hrbtenici v zadnjem mesecu?

V zadnjem mesecu je imelo bolečine tudi 41,4% diplomiranih oz. višjih medicinskih
sester. Ta podatek potrjuje dejstvo, da ima ravno negovalno osebje največje fizične
obremenitve na delovnem mestu. Negovalno osebje skrbi za osnovno in zdravstveno
nego ter prestavlja in obrača nepomične oskrbovance večkrat dnevno.
77,3% anketiranih meni, da so težave s hrbtenico povezane z naravo njihovega dela.
Med njimi:
- 70% bolničarjev negovalcev,
- 95,5% zdravstvenih tehnikov,
- 50% diplomiranih medicinskih sester,
- 50% fizioterapevtov.
Ker največje fizične obremenitve opravljajo bolničarji negovalci in zdravstveni tehniki,
so le-ti v največjem odstotku odgovorili pritrdilno. Fizične obremenitve so večje zlasti
na negovalnih oddelkih in oddelkih, kjer so bolniki zelo odvisni od pomoči
zdravstvenega osebja. Bolnike, ki se ne morejo sami premikati, prestavljajo ali obračajo
večkrat dnevno. Pogosto ti bolniki pri tem ne morejo sodelovati, nekateri bolniki pa so
tudi zelo težki. Tako negovalno osebje lahko dvigne do 1900 kg na dan.
Če vzamemo primer, da je oskrbovanec težak 70 kg in ga negujeta 2 zdravstvena
tehnika. V jutranji izmeni oskrbovanca dvigneta najmanj 2 – 3- krat, zdravstveni tehnik
v eni izmeni skrbi za približno 4 - 6 oskrbovancev, tako 8 - 18-krat dvigne breme 35kg,
pa skupaj znese 280-630 kg med jutranjo izmeno. Ta izračun nam kaže, da so
medicinske sestre mnogokrat preobremenjene, zato so pogosto prisotne bolečine v
hrbtenici, kar pa vodi k odsotnosti z dela.
V bolniškem staležu zaradi težav s hrbtenico je že bilo 41% anketiranih. Med njimi:
- 43,7% bolničarjev negovalcev,
- 42,4% zdravstvenih tehnikov,
- 9,1% diplomirana medicinska sestra.

Vsi, ki so že bili v bolniškem staležu, skrbijo za zdravstveno in osnovno nego
oskrbovancev. Zato je dobljen rezultat popolnoma pričakovan.
Od vseh 69 zaposlenih, ki so že bili v bolniškem staležu, je samo 16 uslužbenk zapisalo,
koliko časa so bile približno odsotne z dela. Skupaj so bile v bolniškem staležu zaradi
bolečin v hrbtenici približno 624 dni, kar predstavlja povprečno približno 39 dni
odsotnosti z delovnega mesta na osebo. Če predpostavljamo, da so bili vsi ostali odsotni
z dela vsaj en dan, potem so bili skupaj odsotni 688 dni, kar v povprečju znese 10,7 dni
odsotnosti na osebo med tistimi, ki so bili v bolniškem staležu in so izpolnili našo
anketo. Če število odsotnosti razdelimo med vseh 159 anketiranih žensk, ugotovimo, da
znaša skupno število izgubljenih dni med anketiranimi ženskami v opazovanih
ustanovah 4,3 dni. Po vsej verjetnosti pa je ta številka višja, ker običajno bolečine v
hrbtenici ne izginejo po enem dnevu.
V raziskavi, ki so jo naredili v letu 2004, je bilo skupno število izgubljenih delovnih dni
na zaposleno žensko 19,98. Od tega zaradi bolezni mišično-kostnega sistema in
vezivnega tkiva 3,6 (Bilban, 2006). V času njihove odsotnosti z dela so se dodatno
povečale fizične obremenitve ostalih negovalnih delavcev, saj so morali ti, ki so bili na
delovnem mestu, poskrbeti za več oskrbovancev.
11,9 % negovalnih delavcev ima predpisane omejitve pri delu s strani zdravnika
specialista. To je zapisalo 13,8% bolničarjev negovalcev in 13,6% zdravstvenih
tehnikov. Ti delavci ne smejo dvigovati težkih oskrbovancev. Tako se delo, ki bi ga
morali opraviti, razporedi na drugo negovalno osebje, ki je še dodatno obremenjeno in
tako bolj izpostavljeno nevarnosti nastanka poškodb hrbtenice.
3.2 PRIMERJAVA PRISOTNOSTI BOLEČIN V HRBTENICI
ZDRAVSTVENIMI DELAVCI MED SLOVENIJO IN FINSKO

MED

Na Finskem so pred letom 2002 naredili raziskavo, v kateri so ugotavljali prisotnost
bolečin v hrbtenici pri negovalnem osebju. Spodnja tabela kaže primerjavo stanja po
dobljenih rezultatih med Slovenijo in Finsko:

Bolničarji
negovalci in
zdravstveni
tehniki
Medicinske sestre
Bolničarji
negovalci,
zdravstveni
tehniki in
medicinske sestre

Osebje z bolečinami
v hrbtenici
SLO
FIN
87,5% +
95,5%
91,5%
80%

Prvi
pojav bolečin
SLO
FIN

85%
79%
76,2%
po
5-10
letih
dela

74% po
15-24
letih dela

TABELA št.5: Primerjava rezultatov raziskav med Slovenijo in Finsko

Bolečine v zadnjem
mesecu
SLO
FIN
65%
+
92,4%
50%
79%
41,4%
49%

Če primerjamo ta podatek s podatkom raziskave na Finskem, kjer je imelo zadnji mesec
pred raziskavo bolečine 50% bolničarjev in 49% medicinskih sester, lahko ugotovimo,
da je odstotek teh, ki so imeli bolečine v hrbtenici v zadnjem mesecu v naši raziskavi,
višji, saj je imelo zadnji mesec bolečine 65% bolničarjev negovalcev, 92,4%
zdravstvenih tehnikov in 41,4% diplomiranih medicinskih sester. Delo, ki ga opravljajo
bolničarji negovalci, zdravstveni tehniki in diplomirane medicinske sestre, je v vseh
državah približno enako. Le obremenitve na delovnem mestu so različne in odvisne tudi
od organizacije dela, uporabe pripomočkov za varno delo in drugih dejavnikov.
3.3 UGOTOVITVE
PRVA HIPOTEZA: Pričakujemo, da se 75% zdravstvenih delavcev pred začetkom
dela počutijo spočite in so dobre volje.
Dobljeni rezultati so ovrgli našo prvo hipotezo. Ta odgovor je sicer zastopan v najvišjem
odstotku in znaša 43,4%, vendar pa mu je zelo blizu odgovor, da pridejo na delo
utrujeni, vendar dobre volje. Tako je odgovorilo 41,7% zdravstvenih delavcev. Analiza
rezultata nam je pokazala, da ni niti polovica zdravstvenih delavcev ob začetku dela
spočitih in zadovoljnih.
DRUGA HIPOTEZA: Pričakujemo, da je 80% zdravstvenih delavcev ob koncu
dela zelo utrujenih, vendar zadovoljnih.
Druga hipoteza je delno potrjena. Največji odstotek, ki znaša 56,6% zdravstvenih
delavcev, je ob koncu delovnega dne zelo utrujenih, vendar zadovoljnih. Kar 20%
zdravstvenih delavcev pa je bilo ob koncu delovnega dne zelo utrujenih in
nezadovoljnih.
TRETJA HIPOTEZA: Pričakujemo, da ima največji odstotek zdravstvenih
delavcev zaradi fizične preobremenjenosti nelagodje in utrujenost v lumbalni in
vratni hrbtenici.
Tretja hipoteza je bila potrjena.V ledveni hrbtenici čuti utrujenost 43,3% zdravstvenih
delavcev, v vratni hrbtenica pa 42,8% zdravstvenih delavcev.
ČETRTA HIPOTEZA: Predvidevamo, da največjo obremenitev pri delu z
oskrbovancem predstavlja prestavljanje oskrbovanca na invalidski voziček.
Hipoteza se je v celoti potrdila, saj vsem profilom zdravstvenih delavcev največje
fizične obremenitve predstavlja premeščanje oskrbovancev s postelje na invalidski
voziček. Tako je odgovorilo kar 73,2% vseh anketiranih.
Rezultat odgovora na to vprašanje nam kaže potrebo teh delavcev, da izpopolnijo svoje
znanje ravno z učenjem ergonomskih tehnik in metod pri premeščanju oskrbovancev na
invalidski voziček.
PETA HIPOTEZA: 75% bolničarjev in zdravstvenih tehnikov ter 20% višjih
medicinskih sester je že imelo bolečine v hrbtenici.
Hipoteza se je v celoti potrdila. Odstotek je celo višji, kot smo pričakovali, saj je imelo
bolečine v hrbtenici že 87,5 % bolničarjev negovalcev in 95,5 % zdravstvenih tehnikov.
Veliko višji od pričakovanega je bil odstotek pri diplomiranih medicinskih sestrah, saj je
znašal 80 %, kar je 60 % več, kot smo pričakovali.

ŠESTA HIPOTEZA: Bolečine so se pojavile najpogosteje po 5 do 10 letih
opravljanja poklica v zdravstvu.
Tudi ta hipoteza se je potrdila. V tem časovnem obdobju je namreč prvič dobilo bolečine
v hrbtenici 34% bolničarjev negovalcev in 31,7% tehnikov zdravstvene nege.
Po analizi dobljenih podatkov smo razbrali, da je 5 diplomiranih medicinskih sester od
12 imelo bolečine v hrbtenici še preden so začele opravljati svoj poklic.
SEDMA HIPOTEZA: V zadnjem letu je imelo težave s hrbtenico 70% bolničarjev
negovalcev in zdravstvenih tehnikov ter 15% višjih oz. diplomiranih medicinskih
sester.
Hipoteza se je v celoti potrdila. Odstotek je celo višji pri vseh skupinah, ki smo jih zajeli
v hipotezo, saj znaša pri bolničarjih negovalcih 85% , pri zdravstvenih tehnikih 95,5% in
pri diplomiranih medicinskih sester 41,6%.
Fizioterapevti v zadnjem letu niso imeli bolečin v hrbtenici.
OSMA HIPOTEZA: V zadnjem mesecu je imelo težave s hrbtenico 50%
bolničarjev negovalcev in zdravstvenih tehnikov ter 5% višjih oz. diplomiranih
medicinskih sester.
Tudi ta hipoteza se je v celoti potrdila. Odstotek je pri vseh skupinah celo višji, kot smo
pričakovali, saj je imelo v zadnjem mesecu bolečine 65% bolničarjev negovalcev, 92,4%
zdravstvenih tehnikov in kar 41,4% diplomiranih medicinskih sester.
DEVETA HIPOTEZA: Menimo, da večina (80%) zaposlenih zdravstvenih
delavcev meni, da so težave s hrbtenico povezane z naravo njihovega dela.
Hipoteza se je v celoti potrdila, saj je kar 77,3% zdravstvenih delavcev prepričanih, da
težave s hrbtenico izvirajo iz narave njihovega dela. Ne preseneti nas dejstvo, da tako
misli kar 95,5% zdravstvenih tehnikov. Zdravstveni tehniki so namreč skupina, ki
fizično opravlja enako delo kot bolničarji negovalci, saj skrbi za zdravstveno nego
oskrbovancev, ki jih morajo tudi večkrat dnevno obračati in prestavljati. So pa še
dodatno obremenjeni z drugimi delovnimi nalogami zdravstvene nege, ki izhajajo iz
njihove poklicne izobrazbe in prinašajo veliko odgovornost in obveznost. Smo mnenja,
da je ta delovna skupina med vsemi zdravstvenimi profili najbolj fizično in psihično
obremenjena.
PREDLOGI ZA ERGONOMSKE UKREPE DELODAJALCEV
Tudi delodajalci imajo določene naloge in obveznosti do zaposlenega negovalnega
osebja v smislu ergonomskih ukrepov na delovnem mestu. Prav bi bilo, da bi poskrbeli
za ergonomsko urejeno delavno mesto negovalnih delavcev. Delavci morajo dosledno
uporabljati predpisano osebno varovalno opremo: oblačila, rokavice, higiensko delovno
obutev - s stabilnim opetnikom ter protistatičnim in fleksibilnim podplatom.
Poskrbeti bi orali za izobraževanje negovalnega osebja, v smislu preprečevanja bolečin v
hrbtenici.
Delavce je potrebno strokovno seznanjati o smislu in ciljih ergonomske delovne opreme
ter jim pokazati fiziološke položaje pri delu.
Poskrbeti bi morali za njihovo izobraževanje, da se bodo delavci sami zavedali pomena
skrbi za lastno zdravje in zdravje hrbtenice.

Organizirati bi morali učne delavnice, kjer se bo negovalno osebje naučilo tehnik
pravilnega dvigovanja bremen.
Ergonomsko je potrebno prilagoditi delovno mesto zdravstvenih delavcev z nabavo
različnih pripomočkov in opreme, ki olajšajo fizični napor delavcev, ter upoštevati
veljavno zakonodajo. To so: električne postelje, rolo blazine različnih velikosti, posebni
trakovi za fiksiranje oskrbovancev, pas za dvigovanje, trixi lift ali ambu lift za
dvigovanje bolnikov s postelje, vrtljivi krožnik, rolo deske, banane ali drseča deska za
premik bolnika na invalidski voziček, vendela, drseče podloge, kopalni vozički, sedeči
kopalni vozički,…
Proizvajalci teh pripomočkov bi morali uporabnike poučiti, kako se ravna s temi
pripomočki in jih seznaniti z različnimi možnostmi uporabe.
Če je le mogoče, naj se oskrbovance, ki jih pred premikom pravilno pripravi, čim manj
dviguje. Raje se jih potisne, odrine, povleče. Pri tem naj se čim več uporabljajo
najrazličnejši pripomočki. Pripomočki se držijo čim bližje bolniku. Pri delu naj bo
hrbtenica zravnana in noge pa skrčene v kolenih. Težkih oskrbovancev naj ena oseba
nikoli ne dviguje sama. Čim več naj se vključuje oskrbovance, da bodo aktivno
pomagali pri premikanju.
Za tiste zdravstvene delavce, ki že pridejo na delo utrujeni in slabe volje, predlagamo, da
zanje delovna organizacija organizira učne delavnice supervizije, da bodo na teh
delavnicah odkrili glavne vzroke za njihovo neugodno počutje in jih pozneje tudi
odpravili.
Lahko bi predlagali uvedbo aktivnega odmora, ki bi ga lahko vodili domači
fizioterapevti. Vaje bi lahko spremljala glasba.
Stresno obremenjene zdravstvene tehnike je potrebno naučiti obvladovanja stresa tako,
da le-ta ne bo negativno vplival na njihovo zdravje.
Nujno potrebno je spremeniti način razmišljanja zdravstvenih delavce tako, da bodo delo
opravljali tudi bolj varno z vidika skrbi za lastno zdravje.
ZAKLJUČEK
Aktiven življenjski slog in redno gibanje sodita med ključne varovalne dejavnike
zdravja, pripomoreta pa tudi k splošni kakovosti življenja. Zaposlene je potrebno poučiti
o pomenu telesne dejavnosti in jih motivirati, da bi v svoj življenjski slog vključili več
telesne dejavnosti (peš ali s kolesom na delo, trgovino, delo vrtu,…) in da bi izbrali
takšno telesno aktivnost, ki bi jo izvajali z veseljem. Telesna dejavnost predstavlja
učinkovito sredstvo za odvračanje stresa sama po sebi, poleg tega pa je telesno dejaven
človek na splošno bolj odporen proti negativnim učinkom drugih dejavnikov tveganja
(predvsem proti okužbam), krepi pa tudi srčno-žilni sistem. Prav tako je potrebno skrbeti
tudi za pravilno prehrano, pravilno telesno težo, odpovedati se kajenju, redno se bodo
ukvarjati z rekreacijo. Vse te aktivnosti bodo pripomogle tudi k zmanjšanju bolečin v
hrbtenici. S tem pa se bo povečalo tudi zadovoljstvo zdravstvenih delavcev.
Zadovoljen in zdrav delavec je osnovni pogoj za dobro počutje vseh delavcev v
delovnem kolektivu in za dobro in usklajeno sodelovanje v delovnem, zdravstvenem in
negovalnem timu. Prav tako se zadovoljstvo oz. nezadovoljstvo delavcev odraža tudi v
odnosu do oskrbovancev in bolnikov, do dijakov, ki so na praktičnem pouku in do
obiskovalcev, ki prihajajo v ustanovo.

Vsi zaposleni se morajo truditi za pozitivno klimo v ustanovi. Pozitivna klima pa se
razvije samo, če imajo vsi, ki živijo in delajo v ustanovi, posluh drug za drugega. Če
bodo v domovih hoteli izboljšati kvaliteto življenja nepomičnih oskrbovancev, ki so že
zaradi narave svoje bolezni ali zaradi starosti dovolj prizadeti, bi bilo nujno zaposliti več
osebja, ki skrbi za osnovno in zdravstveno nego, pa tudi več fizioterapevtov in delovnih
terapevtov.
Z pridobljenim znanjem o pravilnem prestavljanju oskrbovancev, pa bodo imeli
zaposleni tudi manj težav v svojo hrbtenico, kar pa bo dolgoročno vplivalo tudi na
zmanjšanje odsotnosti z dela zaradi bolečin v hrbtenici.
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OSNOVNA OSKRBA DIHALNIH POTI Z ENOSTAVNIMI
PRIPOMOČKI IN PREDIHAVANJE Z DIHALNIM BALONOM
Petra Bastl, dipl. m.s.
Oddelek za anesteziologijo, intenzivno medicino operativnih strok in terapijo bolečine
Splošna bolnišnica Celje
IZVLEČEK
Namen članka je prepoznati delno ali popolno zaporo dihalne poti, predstaviti osnovne
tehnike temeljnih postopkov oživljanja za sprostitev in vzdrževanje proste dihalne poti
brez in z uporabo enostavnih pripomočkov.
UVOD
Bolniki, ki jih je potrebno oživljati, imajo pogosto zaporo dihalne poti. Če bolniku
pravočasno zagotovimo dovolj kisika, lahko s tem preprečimo nepovratno hipoksično
okvaro možganov in ostalih vitalnih organov. Zato je pomembna takojšnja ocena stanja,
nadzor dihalne poti in vzpostavitev dihanja.
Odločitev o uporabi načinov in pripomočkov za vzpostavitev in vzdrževanje dihalne poti
mora temeljiti na znanju, izkušnjah in usposobljenosti. Prepoznavanje in ustrezna oskrba
delno ali popolnoma zaprte dihalne poti je eden od prvih ukrepov pri kritično bolnem.
Takoj, ko ugotovimo dihalno stisko so, kjerkoli – v zdravstvenem domu, domu
upokojencev, v bolnišnici, tudi na terenu ali med transportom nujni osnovni ukrepi:




sprostimo oziroma odpremo dihalno pot,
vzdržujemo zadostno ventilacijo,
zagotavljamo ustrezno oksigenacijo tkiv.

1. DIHALNA STISKA
Dihalna stiska je življenjsko ogrožajoče stanje pri katerem je preskrba organizma s
kisikom nezadostna. Zavestnega bolnika s težavami pri dihanju pogosto spremlja
napredujoče stanje prestrašenosti (anksioznosti) in vzburjenosti (agitiranosti).
Vzroki zapore dihalne poti
Zapora dihalne poti je lahko popolna ali delna. Nastopi lahko na kateremkoli nivoju
dihalne poti od ust do sapnic. Popolna zapora velikokrat sledi delni in hitro privede do
zastoja srca. Nezavesten bolnik ima zmanjšan mišični tonus. Zaradi tega jezik, poklopec
in mehka tkiva v žrelu zaprejo dihalno pot. Zaporo lahko povzročajo tudi izbruhana
želodčna vsebina, zatekanje krvi ali tujki.

Zaporo dihalne poti v grlu lahko povzroči edem, ki je posledica opeklin, vnetja,
anafilaktične reakcije. Spazem grla lahko nastane zaradi draženja zgornjih dihalnih poti
ali zaradi tujka.
Zapora v spodnjih dihalnih poteh je manj pogosta, nastane lahko zaradi prekomerne
bronhialne sekrecije, edema sluznice, bronhospazma, pljučnega edema ali aspiracije
želodčne vsebine.
Prepoznava zapore dihalne poti
Zavesten bolnik toži zaradi težke sape. Pri delni zapori dihalne poti je pretok zraka
manjši in bolj hrupen. Inspiratorni stridor nakazuje zaporo dihalnih poti v nivoju grla ali
višje. Ekspiratorni piski kažejo na zaporo spodnjih dihalnih poti, kjer med izdihom pride
do kolapsa stene dihalne poti in s tem do zapore. Pri popolni zapori se dihanja ne sliši in
se ne občuti sape ob bolnikovih ustih. Drugi značilni glasovi so:




klokotanje (zvoki podobni grgranju) – kaže na prisotnost tekočine ali poltrdega tujka
v osrednjih (glavnih) dihalnih poteh;
smrčanje – nastane, ko je žrelo delno zaprto z jezikom ali mehkim nebom;
lajajoč kašelj (hripavost) - je glas, ki nastane zaradi laringealnega spazma ali zapore
v grlu.

Značilni znaki in simptomi akutne zapore dihalne poti so:
 povečana frekvenca dihanja,
 uporaba pomožne dihalne muskulature na vratu in v ramenih,
 paradoksno gibanje prsnega koša (pri vdihu se prsni koš ugreza, trebuh dviga, in
obratno pri izdihu),
 stridor pri vdihu,
 periferna cianoza ustnic, kože, ležišča nohtov,
 hladna in znojna koža (aktivacija simpatika),
 nemirnost, razdražljivost,
 zmedenost, letargija,
 znižan parcialni tlak kisika,
 zvišan parcialni tlak ogljikovega dioksida,
 tahikardija,
 hipertenzija,
 tremor.
Delovanje dihanja ugotavljamo največ 10 sekund tako, da zvrnemo glavo bolnika nazaj
(ne, kadar predvidevamo poškodbo vratne hrbtenice) in mu dvignemo brado s pritiskom
na spodnjo čeljust. Sklonimo se k njegovi glavi in poskušamo ugotoviti ali:




SLIŠIMO dihanje,
VIDIMO dvigovanje in spuščanje prsnega koša,
ČUTIMO izdihani zrak iz ust.

Sprostitev dihalne poti
Ko prepoznamo katerokoli stopnjo zapore dihalne poti, moramo takoj ukrepati. Zaprto
dihalno pot, ki jo povzroča jezik, mehko nebo in poklopec, sprostimo z osnovnimi
tehnikami za vzpostavitev dihalne poti, to sta vzvračanje glave in dvigovanje brade in
trojni manever. Vse omenjene postopke ne izvajamo pri sumu na poškodbo vratne
hrbtenice.
1.3.1 Vzvračanje glave in dvigovanje brade
Dlan položimo bolniku na čelo ob rob lasišča in s pritiskom nežno zvrnemo glavo nazaj.
S konicama kazalca in sredinca druge roke dvignemo spodnjo čeljust. S tem sprostimo
dihalno pot.
Pri nameščanju kazalca in sredinca za dvig brade je potrebno posebno pozornost
posvetiti mestu njune namestitve. Pravilen položaj prstov je na kostnem delu brade, saj s
pritiskom na mehke dele brade lahko pritisnemo na dihalno pot in jo še dodatno
zapremo.

Slika št.1 Vzvračanje glave in dvigovanje brade

1.3.2 Trojni manever
Trojni manever je postopek, s katerim spodnjo čeljust potisnemo navzgor in naprej, s
tem razrešimo zaporo dihalne poti zaradi zapadanja jezika.
Namestimo se za bolnikovo glavo. Ugotovimo, kje je kot spodnje čeljusti (angulus
mandibule), nato dlani položimo na lica in s konicami prstov obojestransko primemo za
vogala spodnje čeljustnice. Z obema rokama dvignemo spodnjo čeljust navzgor in naprej
ter glavo rahlo zvrnemo nazaj. S palci rahlo odpremo usta tako, da brado potisnemo
navzdol, vendar pazimo na to, da spodnja čeljust ostane dvignjena.

Slika št.2 Trojni manever

Vzdrževanje proste dihalne poti
Pri bolniku, ki je življenjsko ogrožen, a še diha, je sprostitev in oskrba dihalne poti z
enostavnimi pripomočki lahko življenjskega pomena in pripomore k uspehu nadaljnjega
zdravljenja. Dihalno pot pri nezavestnem, ki spontano diha in pri katerem ni suma na
poškodbo vratne hrbtenice sprostimo tako, da ga namestimo v stabilni bočni položaj in
uporabimo različne pripomočke, ki služijo le za dovajanje kisika. Pri nezavestnem
bolniku z oslabljenim oziroma ugaslim žrelnim refleksom dihalno pot vzdržujemo z
enostavnimi pripomočki za oskrbo dihalne poti: ustno-žrelni ali nosno-žrelni tubus in
uporabo aspiratorja.
Stabilni bočni položaj
Nezavestnega, ki spontano diha in pri katerem ne predvidevamo poškodbe vratne
hrbtenice, namestimo v stabilni bočni položaj.
Če ima bolnik očala, jih odstranimo in mu izpraznimo žepe. Pokleknemo poleg bolnika
in poskrbimo, da sta obe njegovi nogi nameščeni naravnost. Bolnikovo roko, ki nam je
bliže, odročimo in upognemo v komolcu v pravem kotu z dlanjo navzgor. Oddaljeno
roko povlečemo čez prsni koš ter mu jo položimo pod obraz z dlanjo navzdol. Primemo
bolj oddaljeno ramo in bolj oddaljeno nogo bolnika pod kolenom ter ga zasučemo k sebi.
S tem nezavestnega bolnika obrnemo na bok. Vzvrnemo glavo, da zagotovimo prosto
dihalno pot. Redno preverjamo dihanje bolnika. Ves čas nadziramo prekrvavljenost
spodnje roke, in če je bolnik v stabilnem bočnem položaju več kot 30 min, ga obrnemo
na drugi bok, da se spodnja roka sprosti.

Slika št.3 Stabilni bočni položaj

1.4.2 Ustno-žrelni tubus (orofaringealni tubus/dušnik, airway)
Ustno-žrelni tubus prepreči zapadanje jezika in mehkega neba pri nezavestnem, pri
čemer je položaj glave in vratu potrebno vzdrževati v takem položaju, da ostaja dihalna
pot odprta. Na voljo so v različnih velikostih (za novorojenčke, dojenčke, otroke in
odrasle). Za odrasle najpogosteje uporabljamo št. 2 (mali), 3 (srednji) in 4 (veliki).
Pred vstavitvijo ustno-žrelnega tubusa je potrebno izbrati njegovo ustrezno velikost, ker
neustrezna dolžina lahko povzroči laringospazem, krvavečo rano sluznice in posledično
aspiracijo. Velikost je ustrezna, ko ustno-žrelni tubus sega od sredine sekalcev do vogala
spodnje čeljustnice.
Pri odraslih in večjih otrocih ustno-žrelni tubus začnemo vstavljati v obratni legi, kot bo
ležal kasneje v žrelu. Konico ustno-žrelnega tubusa obrnemo proti trdemu nebu. Ko
pridemo do konca mehkega neba ustno-žrelni tubus v ustih zasukamo za 180° v drugo
smer tako, da v krivino ustno-žrelnega tubusa zajamemo ves jezik in ga potisnemo do
žrela. Ta zasuk zmanjša možnost, da bi pri vstavitvi potisnili jezik še bolj navzad in
navzdol. Pri dojenčkih in majhnih otrocih do četrtega leta starosti vstavljamo ustnožrelni tubus brez obračanja in pri namestitvi uporabljamo loparček, s katerim potisnemo
jezik navzdol in s tem olajšamo namestitev ustno-žrelnega tubusa. S tem preprečimo
možnost poškodbe sluznice in posledične aspiracije krvi.
Ustno-žrelni tubus vstavljamo izključno globoko nezavestnim bolnikom, ker lahko pri
bolnikih, ki imajo še prisotne žrelne reflekse izzovemo laringospazem ali bruhanje s
posledično aspiracijo. Pred vstavitvijo bolniku odpremo usta in se prepričamo, da v njih
ni tujka, ki bi ga z ustno-žrelnim tubusom lahko potisnili v grlo. Ustno-žrelni tubus
lahko navlažimo s fiziološko raztopino ali z raztopino lokalnega anestetika v pršilu, da
lažje zdrsne po žrelu.
Pravilni položaj ustno-žrelnega tubusa nam potrdi izboljšana prehodnost dihalne poti in
pravilen položaj ojačanega dela ustno-žrelnega tubusa med bolnikovimi zobmi ali
dlesnimi. Ko smo ustno-žrelni tubus vstavili, moramo še naprej vzvračati glavo in
potiskati čeljust naprej ter preveriti prehodnost dihalne poti z opazovanjem, poslušanjem
in občutenjem dihanja. Pri odstranitvi ga izvlečemo, ne da bi ga obračali.

Slika št.4 Vstavljen ustno–žrelni tubus

Nosno-žrelni tubus (nazofaringealni tubus)
Nosno-žrelni tubus se manj pogosto uporablja za vzdrževanje proste dihalne poti.
Bolniki, ki niso globoko nezavestni ga bolje prenašajo kot ustno-žrelni tubus. Zelo
pomemben pripomoček je pri bolnikih, ki imajo krč žvekalnih mišic, poškodbo čeljusti
ali krčevito stiskajo čeljust, saj v takih primerih vstavitev ustno-žrelnega tubusa ni
mogoča. Pri sumu zloma obraznega in lobanjskega dela glave se nosno-žrelni tubus ne
uporablja, saj lahko med vstavljanjem zaide skozi lomno razpoko v možgane.
Nosno-žrelni tubus je tanjši in daljši od ustno-žrelnega. Vstavljamo ga skozi nosnico.
Vstavljanje nosno-žrelnega tubusa lahko poškoduje nosno sluznico, zaradi česar se lahko
pojavi krvavitev in posledična aspiracija. Neustrezna dolžina lahko sproži
laringospazem, žrelne reflekse ali bruhanja. Ustrezno dolžino ocenimo tako, da nosnožrelni tubus sega od konice nosu do ušesne mečice. Za odrasle uporabljamo tubuse z
notranjim premerom od 6 do 7 mm. Pred vstavitvijo nosno-žrelni tubus navlažimo s
fiziološko raztopino ali z raztopino lokalnega anestetika v pršilu, da lažje zdrsne po
nosnici.

Slika št.5 Vstavljen nosno-žrelni tubus

Odstranjevanje tujkov iz ustne votline in aspiracija
Po sprostitvi dihalne poti pregledamo ustno votlino zaradi prisotnosti morebitnih tujkov
(hrana, izbljuvane mase, nefiksna zobna proteza). Vsako opazno oviro odstranimo iz ust.
Če se tujki nahajajo v ustni votlini in jih vidimo, jih odstranimo z zaščitenim prstom
(rokavica, gaza …) ali z uporabo aspiratorja.
Aspiracija je diagnostično-terapevtski poseg s katerim odstranjujemo sekret iz zgornjih
dihalnih poti (kri, slina, želodčna vsebina) s pomočjo aspiratorja. Aspirator sodi v
standardno opremo intenzivnih enot, operacijskega bloka, vseh urgentnih oddelkov,
ambulant v zdravstvenih domovih in domovih upokojencev. Poznamo električne
(baterijske) in vakuumske, ki so povezani s stensko napeljavo vakuma. Vsak aspirator
mora dosegati zadosten podtlak, da odstrani sekret in da pri tem ne rani sluznice. Vlek
pri odraslih naravnamo na 600 do 800 mbar, pri otrocih pa od 400 – 600 mbar. Za
odstranitev sekreta iz zgornjih dihalnih poti poleg aspiratorja potrebujemo še poseben
konekt z odprtino za prekinjanje vakuma in sterilne aspiracijske cevke različnih velikosti
in trdote (trdne, mehkejše). Lahko jih uvedemo skozi usta ali nos. Aspiracijo izvajamo
previdno pri pacientih z ohranjenimi refleksi, ker lahko povzročimo bruhanje.

Kisik in pripomočki, ki služijo za dovajanje kisika
Pri vseh ogroženih bolnikih, ki spontano dihajo vedno dodajamo kisik. Kisik dovajamo
na dva načina. Preko centralne napeljave s stenskimi priključki ali v jeklenkah. Za
aplikacijo kisika uporabimo različne vrste pripomočkov, ki ob pravilni uporabi
omogočajo višje koncentracije kisika v vdihanem zraku od atmosferske. Med te
pripomočke štejemo:
 enostavna (standardna) maska za kisik,
 venturi maska (venti maska),
 OHIO maska (maska z rezervoarjem brez nepovratnega ventila).
Z venturi masko in ustreznim nastavkom lahko dovajamo 24-60% kisika pri pretoku 215 l/min. Standardna kisikova maska omogoča dovajanje 35%-60% kisika pri pretoku 510 l/min. Vedno moramo dovajati največjo možno koncentracijo kisika, kar najbolje
dosežemo z OHIO masko, ki omogoča dovajanje več kot 95% koncentracijo kisika v
vdihanem zraku pri pretoku 8 – 15 l/min.
Za pravilno uporabo mask za aplikacijo kisika je potrebno poznavanje mejnega pretoka
kisika za posamezno masko. Vedno izberemo tisti pripomoček za aplikacijo kisika, ki je
najbolj primeren za stanje bolnika in s katerim dosežemo ciljno saturacijo (SaO2> 90%).
Pri zapori dihalne poti na začetku dajemo najvišje možne koncentracije kisika.
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Slika št.7 Venturi maska

Slika št.8 OHIO maska za kisik

Pripomočki za uspešno predihavanje
Če spontano dihanje pri bolniku ni zadostno ali ga sploh ni, moramo čim prej pričeti z
umetnim predihavanjem. Predihavanje z izdihanim zrakom (usta-na-usta) je učinkovito,
vendar s tem načinom predihavanja dovajamo bolniku 16-17% kisika, zato ga moramo
takoj, ko je mogoče nadomestiti z večjim deležem kisika v vdihanem zraku. Slednje
dosežemo s pripomočki za predihavanje: žepna maska za umetno predihavanje, obrazna
maska in dihalni balon. Uporaba pripomočkov omogoča tudi večjo varnost, ker prepreči

neposreden kontakt, pri katerem lahko pride do prenosa okužbe (tuberkuloza,
meningitis, SARS).
Žepna maska za umetno dihanje
Žepna maska za umetno dihanje ima enosmeren ventil, ki ščiti pred izdihanim zrakom
bolnika in s tem prepreči možnost okužbe. Pri uporabi žepne maske za umetno dihanje
se postavimo za glavo bolnika. Masko položimo na obraz tako, da sega od korena nosu
do vdolbine med spodnjo ustnico in vrhom brade. S palcem in kazalcem leve roke
primemo masko ob izvodilu in jo pritisnemo na obraz. S palcem in kazalcem desne roke
primemo masko ob spodnjem robu in jo pritisnemo ob obraz. S preostalimi tremi prsti
desne in leve roke primemo na obeh straneh spodnjo čeljust in jo potisnemo navzgor
tako, da izvedemo trojni maneve. Masko čvrsto stisnemo ob obraz tako, da spodnji rob
maske dobro tesni na obraz, zajamemo sapo in pihamo. Preko žepne maske predihavamo
počasi in gledamo dvig in spust prsnega koša. Če nimamo kisika, je volumen enkratnega
vpiha 10 ml/kg telesne teže in je frekvenca vpihov 10 vpihov/min. Če pa vpihanemu
zraku dovajamo kisik, zadošča za zadostno oksigenacijo bolnika volumen enkratnega
vpiha 6-7 ml/kg telesne teže vpihanega zraka (500-600 ml). Ta volumen ustreza
normalnemu gibanju prsnega koša in zmanjša tveganje za napihovanje želodca.
Pri predihavanju z žepno masko za umetno dihanje lahko uporabljamo ustno-žrelni tubus
za vzdrževanje proste dihalne poti.

Slika št. 9 Predihavanje z žepno obrazno masko

1.6.2 Obrazna maska
Obrazne maske so različne oblike in različnih velikosti. Pomembno je, da se dobro
prilegajo bolnikovemu obrazu in sledijo vsem njegovim anatomskim značilnostim.
Bistveno je, da je mrtvi prostor čim manjši. Obrazno masko položimo na obraz, ko je
glava v srednjem položaju in dihalna pot odprta. Obrazna maska bi naj bila prozorna, da
lahko opazujemo barvo bolnikove kože, prisotnost bruhanja ali slinjenja.

Ročni dihalni balon / Ambu
Ročni dihalni balon uporabljamo za predihavanje bolnika, ki ne diha spontano. Dihalni
balon je plastičen, se samodejno razširi in ima nepovratno valvulo, ki dovoljuje tok
zraka samo v smeri iz balona v dihala, obratno pa ne. Na nepovratno valvulo priključimo
obrazno masko. Na drugi strani balona sta dve odprtini, ožja je za priključitev cevi za
dovajanje kisika in širša odprtina za dotok zraka. Uporaba dihalnega balona brez
dodatka kisika nam omogoča, da bolnika predihavamo z atmosferskim zrakom, ki
vsebuje 21% kisika. Če dihalnemu balonu dodamo kisik s pretokom 5-6 l/min, se delež
kisika v vpihanem zraku poveča na 45%. Za dovajanje večjih koncentracij kisika na
širšo odprtino namestimo kisikov rezervoar, v katerem se zbira kisik. Z rezervoarjem in
pretokom kisika 10 l/min lahko dovedemo do 98% kisika.
Glede na velikost in starost bolnika uporabljamo dihalne balone različnih velikosti.
Majhen dihalni balon, ki omogoča napihovanje z volumnom do 240 ml pri enkratnem
stisu in se uporablja pri nedonošenčkih, srednji dihalni balon z volumnom do 500 ml in
veliki dihalni balon z volumnom do 1600 ml. Preko dihalnega balona lahko dovajamo
različne odstotke kisika. Pretok kisika prilagodimo velikosti dihalnega balona. Za
doseganje čistega kisika preko majhnega dihalnega balona je potreben pretok kisika 8
l/min, preko srednjega 10 l/min in preko velikega 15 l/min.

Slika št.10 Dihalni baloni različnih velikosti

Tehnika predihavanja z dihalnim balonom preko obrazne maske
Predihavanje lahko izvaja eden ali dva zdravstvena delavca. Zanesljivejše in
učinkovitejše je predihavanje, kadar ga izvajata dva zdravstvena delavca. Obrazno
masko drži eden zdravstveni delavec z obema rokama tako da vzvrača glavo in dviga
brado, drugi zdravstveni delavec nežno, počasi stiska dihalni balon. Kadar predihavanje
z obrazno masko in ročnim dihalnim balonom samo eden zdravstveni delavec, le-ta z
levo roko drži masko na obrazu in z desno roko stiska dihalni balon.
Frekvenca dihanja za odrasle je 10 vpihov/min, za otroke in dojenčke je 12 vpihov/min
in za novorojenčke 30 vpihov/min. Priporočena je uporaba kisika s pretokom 10 l/min,
kar tudi pri manjših volumnih vpiha omogoči zadovoljivo oksigenacijo.
Možne nepravilnosti pri predihavanju z dihalnim balonom preko obrazne maske so:
 morebitni tujek v zgornjih dihalnih poteh;




obrazna maska ne tesni dovolj in zrak uhaja ob licih;
obrazno masko namestimo prenizko na obraz in z njenim zgornjim delom stisnemo
nosnici

Slika št.11 Predihavanje z dihalnim balonom preko obrazne maske

Vloga medicinske sestre pri zapori dihalne poti
Medicinske sestre moramo ves čas opazovati bolnikovo dihanje, pravočasno prepoznati
znake zapore dihalne poti in takoj ukrepati. Dokumentiramo vrednosti vitalnih znakov,
vrednosti ob pomembnih spremembah kliničnega stanja in izvedene ukrepe.
PRVI KORAKI
Poskrbimo za lastno varnost in varnost reanimacijske ekipe (zaščitna sredstva).
Zavestnega bolnika vprašamo po počutju. Če se normalno odzove ima prosto dihalno
pot, diha in ima krvni obtok. Če govori v kratkih stavkih, lahko, da ima težave z
dihanjem. Če bolnik izgleda nezavesten, ga rahlo stresemo in pokličemo. Kadar se
bolnik ne odzove, je to jasen znak, da je ogrožen.
ZAKLIČEMO NA POMOČ!!
DIHALNA POT (AIRWAY)
Iščemo znake zapore dihalne poti (piski, hropenje, cianoza, paradoksno dihanje,
znojenje…).
Izvedemo osnovne tehnike sprostitve dihalne poti (vzvračanje glave in dvigovanje brade,
trojni manever) in uporabimo enostavne pripomočke (ustno-žrelni ali nosno-žrelni tubus,
aspiracija).
Damo kisik v visokih koncentracijah.
DIHANJE (BREATHING)
Gledamo, poslušamo in čutimo dihanje.
Določimo frekvenco dihanja (normalna je 12-20 vdihov/min, tahipneja >35 vdihov/min,
bradipneja <6 vdihov/min).
Izmerimo oksigenacijo – pulzni oksimeter (mesto namestitve – prst, dlan, stopalo,
ušesna mečica).

Če je bolnik nezavesten in spontano diha mu damo masko s 100% kisikom (ohio maska
s pretokom vsaj 10 l/min, SpO2 > 90%) in ga namestimo v stabilni bočni položaj.
Če bolnikovo dihanje ni zadostno ali celo preneha dihati za predihavanje, uporabimo
ročni dihalni balon in obrazno masko.
TAKOJ POKLIČEMO POMOČ (zdravnik, reanimacijska ekipa)!!!
Nekdo naj gre po reanimacijsko opremo in defibrilator. Če je prisoten le eden
zdravstveni delavec, gre po opremo sam.
Predamo bolnika reanimacijski ekipi.
OSTALI POSTOPKI
Čimprej začnemo meriti vitalne znake (pulzna oksimetrija, EKG monitor, krvni tlak).
Čimprej nastavimo vensko pot.
ZAKLJUČEK
Zavedati se moramo, da smo si zavestno izbrali poklic, kjer nam je zaupan ČLOVEK –
bolnik. Človeško življenje pa je unikatna pravica vsakega od nas in zato ga moramo
čuvati, zdraviti in poskušati reševati, če je le-to ogroženo. Poleg poguma in
požrtvovalnosti je potrebno predvsem trdno znanje ter praktična usposobljenost, saj gre
pri oživljanju za odločne, tvegane posege. Od njih pa je odvisno ali bo bolnik živel ali pa
bo zaradi neodločnosti ali neznanja umrl. Ob vsem tem nesebičnem izvajanju nujne
medicinske pomoči pa nikakor ne smemo pozabiti, da mora biti naša prva skrb med
oživljanjem naša lastna varnost, zato je še posebej smiselna uporaba vseh zaščitnih
pripomočkov, ki so nam dosegljivi.
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PRVO REŠEVANJE POŠKODOVANE OSEBE IZ VIŠINE Z GASILSKO
TELESKOPSKO REŠEVALNO PLOŠČADJO V CELJU – PRIKAZ
PRIMERA
Matej Mažič, dipl. zdravstvenik
Prehospitalna enota
Zdravstveni dom Celje
Milan Kroflič
Poklicna gasilska enota Celje
UVOD
Obravnava suicidalnega bolnika v predbolnišničnem okolju zahteva posebna znanja in
veščine. Pogostokrat imamo opravka z različnimi kombinacijami: v predstavljenem
primeru je oseba izvedla poskus samomora z obešenjem, pred tem zaužila psihofarmake
in alkohol. V omenjenem primeru je dodatno obremenitev predstavljala višina, saj se je
poskus samomora zgodil v devetem nadstropju neke stolpnice v Celju. Žal pa dvigalo v
tej stolpnici ni primerno za transport z nosili, ker je premajhno. Primer navajamo zato,
ker smo v praksi za reševanje prvič uporabili teleskopsko reševalno ploščad.
REKONSTRUKCIJA DOGODKOV PO KRONOLOŠKEM ZAPOREDJU
V dispečerskem centru Reševalne postaje Celje smo preko Regijskega centra za
obveščanje prejeli klic iz 2.26 km oddaljene ulice (od baze RP) o poskusu obešenja.
Natančen potek dogodkov je razviden iz spodnje tabele.
tabela 1. Kronološki pregled dogodkov 15.1.2007.
07:34
klic preko 112
svojci našli očeta po poskusu obešenja
07:35
aktivacija urgence
ekipa: zdravnik, dipl. zn., zdravstveni tehnik
07:36
izvoz urgence iz baze
vozilo: reanimobil
07:40
urgenca na kraju dogodka
07:55
aktivacija Poklicne gasilske enote
informacija o možnostih reševanja
07:57
obveščanje Regijskega centra o tehničnem reševanju
07:58
izvoz Poklicne gasilske enote
vozilo: Teleskopska reševalna ploščad
ekipa: dva gasilca – operativca
08:01
Poklicna gasilska enota na kraju dogodka
08:35
predaja pacienta v bolnišnici
08:45
vrnitev urgence v bazo
08:45
vrnitev Poklicne gasilske enote v bazo

PRIHOD URGENTNE EKIPE NA KRAJ DOGODKA
V času štirih minut je ekipa prispela na kraj dogodka. Izstopila je z osebno zaščitno
opremo. Oprema za oskrbo življenjsko ogroženega pacienta, ki jo je ekipa vzela s seboj:
- zdravnik: dihalni balon, zdravniška torba
- diplomirani zdravstvenik: reanimacijski nahrbtnik, vratna opornica
- zdravstveni tehnik: monitor – defibrilator (EKG, oksimeter, kapnometer, NBP).
Sledila je pot v deveto nadstropje stolpnice.
Ob vstopu v stanovanje - v hodniku - na tleh najdemo gospoda v zrelih letih,
prekomerno prehranjenega, ki leži na hrbtu. Okrog glave je nekaj izbljuvkov, nad njim
(na podboju vrat) visi vrv z zanko. Sliši se glasno hropeče dihanje. Na vratu spredaj
odrgnina od vrvi. Zadah po alkoholu. V neposredni bližini škatlice tablet Coaxila,
Helexa, Dormicuma, Monoprila in Tonocardina.
Izvedemo primarni pregled poškodovanca.
PRIMARNI PREGLED in OSKRBA POŠKODOVANCA
Zdravstveni tehnik je takoj izvedel ročno varovanje vratne hrbtenice ter sprostil dihalno
pot s prilagojenim trojnim manevrom. Dihalna pot je bila odprta, tujkov v zg. dihalih ni
bilo opaziti. Dihal je površno, neredno, s povečano dihalno frekvenco. Vidna blaga
cianoza ustnic in aker. Pulzna oksimetrija okrog 85%. Takoj je prejel kisik po ohio
maski v visokih inspiratornih koncentracijah. Pulzi tipni centralno in periferno.
Arterijski krvni tlak 90/60 mmHg. Kapilarni krvni povratek 1.5 sec. Vratne vene leže
zaradi debelosti niso vidne. Priključimo ga na monitor, ki pokaže reden ritem s
frekvenco 80/min. Nastavimo iv kanal in infuzijo fiziološke raztopine. Zenici ozki,
simetrični, reakcija na osvetlitev prisotna. Krvni sladkor 8 mmol/l. GCS 4 točke
(odpiranje oči – nič, govor – nič, motorika – ekstenzijski odgovor).
Kazalci težke ventilacije z masko ali otežene intubacije niso prisotni.
Poškodovanec je intubiran po metodi hitre sekvenčne intubacije ob in-line imobilizaciji
vratne hrbtenice in Sellickovem manevru. Parcialni tlak CO2 na koncu izdiha inicialno
28 mmHg, nato ob ročno izvajani umetni ventilaciji z dihalnim balonom ob dodatku O2 s
pretokom 10l/min, okrog 32 mmHg. Namestimo mu še vratno opornico in izvedemo
imobilizacijo hrbtenice z zajemalnimi nosili in petimi fiksacijskimi pasovi.
ODLOČITEV, PRIPRAVA IN POTEK TEHNIČNEGA REŠEVANJA
Po primarni oskrbi poškodovanca smo pričeli razmišljati o transportu do reanimobila.
Na eni strani smo imeli opravka z življenjsko ogroženim poškodovancem v devetem
nadstropju stolpnice, na drugi strani pa dvigalo, v katerega po najboljših močeh zaradi
dimenzij zajemalna nosila ni moč namestiti. Odločitev je bila torej jasna: ali
poškodovanca prenesti iz devetega nadstropja na klasičen način, ali pa izvesti reševanje
s pomočjo teleskopske reševalne ploščadi. Dilem je bilo več: klasičen prenos je povezan
z kondicijsko zahtevnim dejanjem, prisotni so premiki v različnih smereh zaradi
stopnišča, kontinuirano je potrebno izvajati nadzor življenjskih funkcij in umetno
ventilacijo,… Dodaten dejavnik, ki se je pojavil ob misli na teleskopsko reševalno
ploščad pa je bil ta, da je zadeva v Celju nova in da takšno reševanje v praksi še ni bilo

izvedeno. Misliti je bilo potrebno tudi na medijsko izpostavljenost dogodka in očividce.
Srečno naključje pa je bilo to, da je eden izmed članov ekipe NMP tudi gasilecoperativec.
Ob 7:50 je ta član aktiviral Poklicno gasilsko enoto. V dogovoru z namestnikom vodje
izmene sta opredelila osnovne dejavnike za tovrstno reševanje: lokacijo dogodka, dostop
do objekta (smer, odmik od stavbe, podlaga), vremenske razmere, nevarnosti na kraju
dogodka, evakuacijsko pot za poškodovanca (balkon). Voznik reanimobila je z ustrezno
postavitvijo zavaroval kraj dogodka, pripravil zg. del nosil (ferno), zaščitne čelade in
odejo. Počakal je na ekipo PGE. Sledila je stabilizacija vozila PGE, nameščanje
podstavka za nosila ferno in ostalega materiala za transport. Gasilec – operativec se je z
teleskopsko reševalno ploščadjo povzpel do balkona v devetem nadstropju. Med tem so
prisotni sprostili pot skozi spalnico stanovanja na balkon. Dodatno so fiksirali iv kanale
in tubus. Sledil je prenos poškodovanca na balkon, kjer je že čakala košara teleskopske
reševalne ploščadi. Poškodovanec je bil z zajemalnimi nosili položen na zg. del ferno
nosil, ki so bila vpeta v podstavek na košari teleskopske reševalne ploščadi. Sledilo je še
dvojno varovanje: fiksacija zajemalnih nosil na nosila ferno ter še ena fiksacija obeh
nosil na podstavek. Član ekipe NMP (sicer tudi gasilec-operativec) se je pred tem še
opremil z gasilskim pasom ter zaščitno čelado. Sledilo je pripenjanje člana ekipe NMP
ter prestopanje iz balkona na košaro na višini devetega nadstropja stolpnice. Z gasilcem
PGE sta izvedla rotacijo poškodovanca tako, da je bil predel glave poškodovanca
obrnjen proti članu ekipe NMP. Ves čas je bil poškodovanec ročno umetno ventiliran ob
dodatku kisika, izvajala se je tekočinska terapija v obliki iv infuzij in monitoring
življenjskih funkcij.
Poškodovanca smo ob "pristanku" previdno prenesli v reanimobil in sledila je pot proti
SB Celje.
Napaka, ki je verjetno na takšnih intervencijah ne bomo več ponovili je bila ta, da nismo
imeli policijske asistence v smislu varovanja kraja dogodka. V neposredni bližini se je
namreč zbralo kar nekaj radovednežev, ki so ovirali nemoten potek reševanja.
Poškodovanec je bil ob 08:35 predan ekipi urgentnega oddelka SB Celje, ob tam pa ob
09:15 sprejet na Oddelek za intenzivno interno medicino.

slika 1. Posnetek intervencije iz balkona stolpnice.

GASILSKO TELESKOPSKO DVIGALO IN MOŽNOSTI UPORABE
Naprava omogoča široko uporabo v namene gašenja in reševanja. Podvozja teleskopskih
reševalnih dvigal – ploščadi, so lahko različna, tako so naprave do ca 38 metrov
nameščene na podvozjih z dvema osema ter do 18 tonami nosilnosti in 280 KM.
Naprave, katere presegajo reševalno višino 40 metrov, pa so že nameščene na vozilih,
kateri imajo večjo nosilnost in zmogljivejše motorje, glede na želje kupca pa izdelujejo
tovrstna vozila na podvozjih z 3 ali 4 osmi. Podpiranje naprave je izvedeno
horizontalno/vertikalno. Pri napravah do ca. 42 metrov delovne višine je podpiranje
mogoče izvesti večstopenjsko, kar pomeni, da je podpornike mogoče izvleči na različne
dolžine. Pri napravah, katere imajo tovrstni sistem podpiranja, je glavni računalnik
hidravlične naprave povezan s podporniki in glede na njihovo postavitev se preko
računalnika določi maksimalni doseg naprave glede na položaj glavne roke in
podpornikov. Pri napravah, katere so višje od ca. 42 metrov, pa je podpiranje izvedeno
klasično, brez računalniške podpore. V primeru, da izpade elektronski krmilni sistem, je
možno podpornike krmiliti z zasilnim krmilnim sistemom, kateri je povezan z glavno
hidravlično črpalko. V primeru izpada glavne hidravlične črpalke pa se sistem poganja
preko hidravlične zasilne črpalke, v skrajni sili pa je možno sistem poganjati z ročno
hidravlično črpalko. Prav tako je na ta sistem priključena teleskopska reševalna naprava
s pregibno roko in reševalno košaro. Zasilni sistem je namenjen izključno za
pospravljanje naprave oziroma v primeru izpada katerega koli glavnega sistema,
proizvajalec dovoljuje uporabo zasilnih sistemom samo za odmik naprave iz nevarne
cone ter za takojšno pospravljanje. Reševalna naprava je nameščena na vretenu, kateri je
neskončno vrtljiv. Glavna teleskopska roka ima dva cilindra namenjena za dvig (dva
hidravlična cilindra sta nameščena zaradi varnosti in zahtev po DIN in EN normi), sama
teleskopska roka je sestavljena iz več delov. Glede na višino reševalne naprave so lahko
to 3, 4, 5 in več delne. Na glavno teleskopsko roko je nameščena pregibna roka.
Pregibna roka omogoča uporabniku, da uporablja napravo tudi na težje dostopnih delih
stavb ter pod nivojem vozila. Reševalna košara je prostorna in zmogljiva. Sodobne
košare so opremljene z veliko pripomočki: navijak s hitro cevjo, vodni monitor, priklop
tlačnih cevi za izvajanje napadov iz košare v objekt, vodne šobe za zaščito posadke in
košare, sistem za nameščanje reševalnih nosil (po DIN in sistem Ferno), priključek za
električno energijo, razsvetljava z reflektorji, priklop raznega orodja na hidravlični
sistem reševalne naprave, priklop reševalnih mask, namestitev vitla, namestitev
nadtlačnega prezračevalnika, namestitev sistema za reševalno spustnico, namestitev
sistema za uporabo reševalnih vrvi ter možnost dviga tovora s košaro (priklop pod
košaro) do maksimalne dovoljene obremenitve košare ter možnost bočnega premika
košare levo in desno do 45°. Teleskopska dvigala do višine 42 metrov imajo tudi opcijo
bočne reševalne lestve, katera omogoča reševanje posadke v primeru okvare naprave ter
v skrajni sili omogoča reševanje večjega števila oseb preko lestvenika. Vozila so
opremljena s sodobno tehnologijo in računalniškimi sistemi, kateri zagotavljajo visoko
stopnjo varnosti za uporabnika ter za napravo. Računalniki so povezani z raznimi
senzorji za dotik, preobremenitev, senzorji za podlago podpornikov ter varnostnimi
senzorji za dotik vozniške kabine in podpornikov. Naprave lahko koristno uporabimo
tudi za posredovanje na tehničnih intervencijah, saj omogočajo razsvetljavo kraja
dogodka ter dvig težjih bremen. Glavna teleskopska roka se lahko uporablja kot dvigalo
in omogoča dvig do 2000 kg ali pa dvig z reševalno košaro (do 450 kg). Koristno jo
lahko uporabimo tudi za reševanje pod nivojem vozila do 5,5 metra. Gasilsko reševalna

oprema v vozilih je nameščena v bočnih boksih in zadošča za samostojno delo gasilske
skupine. Kljub nameščeni opremi v nadgradnji, pa so tovrstna vozila v primeru gašenja
uporabna samo v kombinaciji z GVC, saj je za dobavo gasilne vode do reševalne košare
potrebna zmogljiva črpalka ter zadostna količina gasilne vode (vodni monitorji na
košarah imajo povprečno porabo vode 2500 l/min pri 10 barih).
REŠEVANJE
PLOŠČADJO

PONESREČENCEV

Z

TELESKOPSKO

REŠEVALNO

V stranskih boksih vozila so nameščena nosila z ustreznim nosilnim sistemom za
pritrditev na košaro. Ti nosilni sistemi so kompatibilni z nosili Ferno in jih v primeru
reševanja tudi uporabljamo. Služba nujne medicinske pomoči ZD Celje je v sodelovanju
z Poklicno gasilsko enoto Celje organizirala enodnevno interno usposabljanje za
zaposlene v obeh službah. Program je bil sestavljen iz kratkih teoretičnih vsebin in
praktičnega dela z omenjeno tehniko reševanja. Opravljena je bila tudi zaključna vaja.
Sestavili smo tudi "Interni načrt" za primer uporabe TRP v namene NMP. V njem so
natančno opredeljeni naslednji podatki:
namen in indikacije za uporabo TRP v NMP
zbiranje podatkov, obveščanje in alarmiranje
prihod in naloge intervencijskih ekip ter priprava kraja dogodka
organizacija transporta
formalnost NMP, usposabljanje, izobraževanje
končne določbe
Dokument sta podpisala direktorja obeh zavodov, določen je bil tudi skrbnik dokumenta.
ZAKLJUČEK
Predstavljeni primer je zanimiv zato, ker kaže na tesno sodelovanje med ekipami nujne
medicinske pomoči in gasilcev. Za uspešen izhod zdravljenja je potrebno tesno
sodelovanje med predbolnišnično in bolnišnično komponento. Žal pa včasih bolniki niso
zadovoljni, da so preživeli.
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