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UVODNIK
Tokrat je pred vami že 12. Zbornik strokovnih srečanj medicinskih sester, babic in
zdravstvenih tehnikov. Moto letošnjega srečanja je »Z uvajanjem novosti do boljših
rezultatov v zdravstveni negi«.
Stroka zdravstvene nege se razvija že tako rekoč odkar obstaja človeštvo. Seveda se
takrat ni imenovala zdravstvena nega. V tem času pa se tako medicina kot
zdravstvena nega razvijata izjemno hitro. Ena izmed osnovnih nalog medicinskih
sester je spremljanje novosti na področju zdravstvene nege in seveda uvajanje teh
novosti v prakso. Nova spoznanja, novi pripomočki, nove aparature, visoko
usposobljene medicinske sestre, so dejavniki, ki povečajo kakovost in učinkovitost
zdravstvenih storitev in nudijo bolniku večjo varnost. Vse to pa je osnovni cilj
sodobne zdravstvene nege; torej kakovost, varnost in učinkovitost zdravstvenih
storitev.
Moram priznati, da sem bila pri oblikovanju mota letošnjega srečanja malo v dilemi
ali imamo res toliko novosti na področju zdravstvene nege, da jim lahko namenimo
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področja zdravstvene nege v celjski regiji na katere smo lahko resnično ponosni.
Z organizacijo strokovnih izobraževanj za zaposlene na področju zdravstvene nege,
omogočamo prenos dragocenih znanj in izkušenj. V znanju je naša moč, napredek in
razvoj našega strokovnega področja. Tudi na nas je spoštovane kolegice in

kolegi, da vsak na svojem delovnem mestu razmisli in prispeva k prenosu
znanj in izkušenj, še posebej v zdajšnjem času, ko se menedžment sooča z
vedno večjimi omejitvami virov financiranja tudi na področju izobraževanja.
Upam in želim, da bomo lahko organizirali še veliko takšnih strokovnih srečanj in s
tem sledili nesklenjenemu krogu vseživljenjskega izobraževanja.

Darja Plank

12. S t r o k o v n o

moto kar »deževali«. V zborniku, ki je pred vami je predstavljenih le nekaj novosti iz
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ves dan? Prav presenečena in hkrati zelo vesela sem bila, ko so članki na predlagani
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OTROŠKI ODDELEK SPLOŠNE BOLNIŠNICE CELJE, PRVI OTROŠKI
ODDELEK S CERTIFIKATOM »DOJENJU PRIJAZNA ZDRAVSTVENA
USTANOVA«
Katja Mulej Hren

IZVLEČEK
Zdravstveno osebje Otroškega oddelka Splošne bolnišnice Celje je v želji, da bi se
nadaljevalo zdravstveno-vzgojno delo v zvezi z dojenjem, ki ga zaposleni
neonatalnega odseka Ginekološko-porodniškega oddelka naše bolnišnice ob rojstvu
otroka posredujejo mamicam, tudi na Otroškem oddelku, pristopilo projektu
»Dojenju prijazna zdravstvena ustanova«. Pobuda za omenjen projekt je prišla s
strani članice Nacionalnega odbora za spodbujanje dojenja predvsem zaradi potrebe
po posredovanju istih strokovnih informacij s strani zaposlenih našega oddelka
mamicam, ki imajo težave z dojenjem.
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Projekt Dojenju prijazna zdravstvena ustanova je novost v svetu in tudi pri nas

s r e č a n j e

(Skale, 2006). Otroški oddelek Splošne bolnišnice Celje je prvi bolniški oddelek in
druga zdravstvena ustanova, ki je pristopila k omenjenemu projektu. Vodilo dela
zaposlenih Otroškega oddelka za pridobitev certifikata sta bila dva osnovna
dokumenta, in sicer: Sedem korakov do uspešnega dojenja in Mednarodni kodeks o
trženju nadomestkov materinega mleka. Delo na omenjenem projektu je
predstavljalo za zaposlene izziv in določene organizacijske, prostorske ter strokovne
spremembe.

12. S t r o k o v n o

Na osnovi izpolnjenega samoocenitvenega vprašalnika je Komisija za ocenjevanje pri
Nacionalnem odboru za spodbujanje dojenja pri Društvu Unicef odločila, da oceni,
ali Otroški oddelek Splošne bolnišnice Celje zadostuje kriterijem omenjenih dveh
dokumentov in pridobi naziv »Dojenju prijazna zdravstvena ustanova«. Ocenitev je
zajela tako zdravstveno kot nezdravstveno osebje, doječe mamice do 6. meseca
otrokove starosti in oceno ureditve oddelka. Na osnovi seštevka zbranih točk
pravilnih odgovorov je ocenjevalna komisija Nacionalnega odbora za spodbujanje
dojenja pri Društvu Unicef ugotovila, da zadostujemo kriterijem omenjenih dveh
dokumentov, in nam podelila certifikat »Dojenju prijazna zdravstvena ustanova«.
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Ključne besede: dojenje, prednosti dojenja, mamice, zdravje dojenčkov, dojenju
prijazna zdravstvena ustanova.

UVOD
Materino mleko in materina ljubezen sta najboljše, kar lahko mati da svojemu
novorojenemu otroku. Dojenje je najbolj naraven, optimalen, preprost in zdrav način
hranjenja dojenčka. Dojenje zagotavlja za zdravje, rast in razvoj otroka idealno
ravnovesje hranilnih in obrambnih snovi, ki so prilagojene vsakemu otroku.
WHO, UNICEF in strokovnjaki priporočajo izključno dojenje do šestega meseca
otrokove starosti ter nato ob ustrezni dopolnilni prehrani še do drugega leta starosti;
če mati ali otrok tako želita, pa še dlje. Vse prednosti dojenja, tako za otroka kot tudi
za mater, so najbolj izražene, če mati izključno doji. Izključno dojenje pomeni, da
otrok ne prejema druge dodatne hrane, vode ali tekočine, razen materinega mleka.
Izjema so zdravila, vitamini ali minerali v raztopini (Skale, 2006). Poleg hranilne
vrednosti, dojenje za dojenčka pomeni veliko ugodje, priložnost za razvoj varne
povezanosti z mamico in pridobivanje prvih pozitivnih izkušenj v človeških
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V porodnišnici mamicam ob prvem podoju in pri dojenju pomaga zdravstveno
osebje. Mamice imajo pomoč in možnost vprašati. Ko mamica in njen otrok odideta v
domače okolje, nastopijo težave (otrok ni pravilno pristavljen k dojki, noče sesati …)
in mamice pogosto prehitro posežejo po nadomestkih materinega mleka.
Ker delež izključno dojenih otrok v Sloveniji po odpustu iz porodnišnice relativno
hitro upada, je Nacionalni odbor za spodbujanje dojenja pri Društvu Unicef Slovenije
po uvedbi projekta Novorojencem prijazna porodnišnica začel z uvajanjem
nadaljevalnega projekta »Dojenju prijazne zdravstvene ustanove« (DPZU). Glavni
cilj obeh projektov je povečati delež izključno dojenih otrok v Sloveniji. V
zdravstveni ustanovi, kjer si želijo pridobiti in obdržati naziv DPZU, se morajo vsi
zaposleni zavedati, da gre za kakovostnejši način dela, in morajo delovati v smislu
stalnega izobraževanja zaposlenih s področja dojenja in laktacije, stalne skrbi za
urejeno dojenju prijazno okolje, stalnega poučevanja, spodbujanja in vzdrževanja
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zadovoljujoča izkušnja.
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odnosih. Tudi za mamico je dojenje, sploh kadar je uspešno, pozitivna in
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dojenja nosečnic in doječih mater ter stalnega sodelovanja s strokovnimi in laičnimi
svetovalci za dojenje. Z drugimi besedami to pomeni, da je potrebno dobro poznati
in upoštevati dva dokumenta: »7 korakov do uspešnega dojenja« in »Mednarodni
kodeks o trženju nadomestkov materinega mleka«. Pobuda za DPZU je tudi v svetu
novost in jo doslej uresničuje le malo držav, za razliko od Novorojencem prijazne
porodnišnice, ki je od leta 1991 že močno razširjena po vsem svetu (Bratanić, 2005).
Na Otroškem oddelku se je v letu 2010 zdravilo 3.463 otrok, število mamic dojilj pa
264 (Strokovno poročilo 2010, 2011). Zaposleni na Otroškem oddelku smo opazili pri
delu z mamicami težave z dojenjem ali le delno dojenje ali izključno hranjenje otrok
z nadomestki materinega mleka. Prav tako so se pojavile težave pri zdravstvenovzgojnem delu z doječimi mamicami. Znanja zaposlenih o dojenju so temeljila na
lastnih izkušnjah, tako da so mamice lahko dobile več različnih zdravstvenovzgojnih vsebin o dojenju, ki pa niso bile nujno pravilne. V želji, da damo mamicam
možnost, da bi čim dlje dojile in imele pravo možnost izbire hranjenja njihovega
otroka, je Otroški oddelek v mesecu aprilu leta 2009 pristopil k projektu DPZU, kot
prvi otroški oddelek v Sloveniji.
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Cilji projekta so bili:
•

omogočiti mamicam prostovoljno izbiro dojenja kot najboljšega naravnega
načina hranjenja svojih otrok,

•

podpreti nadaljnje dojenje po odhodu iz porodnišnice domov,

•

spodbujati izključno dojenje v prvih 6 mesecih,

•

preprečiti podarjanje nadomestkov za materino mleko na našem oddelku,

•

izboljševati zdravstveno oskrbo mater in otrok po odpustu iz porodnišnice,

•

izboljšati sodelovanje med porodnišnico in našim oddelkom,

•

izobraževati zaposlene o dojenju.

Z namenom in cilji projekta smo seznanili vodstvo Splošne bolnišnice Celje in
pridobili njihovo pozitivno mnenje. V ta namen smo organizirali projektno skupino,
katere naloga je bila uresničevanje teh dokumentov. Projektna skupina se je sestala
dvakrat, nato pa smo ugotovili, da je bolje, če pri projektu sodeluje cel oddelek, tako
da so razprave o dojenju potekale največkrat na oddelčnih sestankih.
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Med prvimi koraki, ki smo jih naredili, ko smo pristopili k projektu, je bila izpolnitev
samoocenitvenega vprašalnika, kako spodbujamo dojenje v naši ustanovi, ali imamo
opremljen prostor za dojenje na oddelku, ali imamo enotno doktrino pristopa
doječim mamicam … Odgovori na samoocenitveni vprašalnik so nam dali vpogled,
kako se je do sedaj izvajalo zdravstveno-vzgojno delo o dojenju na oddelku in ali je
oddelek spodbujal dojenje. Z rezultati samoocenitvenega vprašalnika nismo bili
zadovoljni, hkrati pa smo dobili nepogrešljive informacije za načrtovanje aktivnosti.
Dokument »7 korakov do uspešnega dojenja«
Je glavni dokument projekta DPZU. Sestavljen je iz 7 korakov. Vsak korak je
sestavljen iz naslova in vsebine, ki opisuje kriterije in pogoje, ki jih mora organizacija
uresničiti, da pridobi certifikat (Skale, 2006).
Povzetek 7 korakov:
 pravila o dojenju,
 izobraževanja osebja za dojenje,
 izobraževanje nosečnic in mater za dojenje,
 podpora dojenju,
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 sodelovanje z drugimi.
Dokument »Mednarodni kodeks o trženju nadomestkov materinega mleka«
Agresivno in pogosto neprimerno trženje nadomestkov materinega mleka je
prispevalo k upadu dojenja in s tem povezanim porastom podhranjenosti,
obolevnosti in umrljivosti dojenčkov po vsem svetu.
Mednarodni kodeks o trženju nadomestkov za materino mleko je Svetovna
zdravstvena organizacija (SZO) izdala že leta 1981. Omenjen je tudi v Konvenciji o
otrokovih pravicah. Poziva k izobraževanju za spodbujanje in podporo prednostim
dojenja. Gre za zaščito dojenja pred na različne načine reklamirano umetno prehrano
za dojenčke ter reklamo, prodajo ali celo podarjanje te hrane in pripomočkov, ki
lahko neposredno škodijo dojenju (cuclji, stekleničke za hranjenje, nalepke na hrani
in plakati z reklamami za umetno prehrano novorojenčkov in dojenčkov). Vsaka
zdravstvena ustanova, ki želi pridobiti certifikat DPZU mora ob osnovnem

12. S t r o k o v n o

 dojenju prijazno okolje,

s r e č a n j e

 spodbujanje izključnega in stalnega dojenja,
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dokumentu Sedem korakov k uspešnemu dojenju dosledno upoštevati tudi
omenjeni kodeks.
Povzetek glavnih točk:
•

nobenega reklamiranja nadomestkov materinega mleka v zdravstvenem
sistemu ali javnosti,

•

nobenega podarjanja vzorcev take hrane mamicam ali nosečnicam,

•

nobenega podarjanja ali poceni prodaje nadomestkov materinega mleka
bolnišnicam,

•

nobenih stikov med zastopniki tovarn in mamicami,

•

gradiva za matere morajo biti brez reklame, z jasnimi in popolnimi
informacijami ter opozorili,

•

tovarne nadomestkov materinega mleka naj ne obdarujejo zdravstvenih
delavcev,

•

nobenih zastonj vzorcev zdravstvenemu osebju, razen za poklicno
ocenjevanje ali raziskovanje na ravni ustanov,

s r e č a n j e
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•

gradiva za zdravstvene delavce naj vsebujejo le znanstvene podatke,

•

nobenih slik otrok ali drugih idealiziranih podob na nalepkah otroške hrane,

•

nalepke na ostalih proizvodih morajo vsebovati informacije za pravilno
uporabo; napisane morajo biti tako, da ne ovirajo dojenja (Bratanić, 1999).

Projektna skupina oziroma zaposleni Otroškega oddelka smo za pridobitev
certifikata delovali po navodilih, zahtevah in kriterijih teh dveh dokumentov. Za
pridobitev pozitivne ocene je potrebno pri vsakem koraku zbrati vsaj 80 % oziroma
končna skupna ocena mora biti vsaj 80 %.

12. S t r o k o v n o

7 korakov do uspešnega dojenja
•

1. korak: Pravila o dojenju

Oddelek pripravi napisana pravila dojenja, ki so javno razobešena na oddelku, in
jih predstavi vsem zaposlenim oddelka (Bratanić, 2005).
Zaposleni oddelka smo s pomočjo predsednika nacionalnega odbora za spodbujanje
dojenja doc. dr. Boruta Bratanića, dr. med., napisali pravila o dojenju, ki veljajo za
Otroški oddelek Splošne bolnišnice Celje.
Pravila o spodbujanju in vzdrževanju dojenja na Otroškem oddelku Splošne
bolnišnice Celje so sestavljena iz treh delov:
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 Prvi del predstavljata dva glavna cilja.
 Drugi del je podpora pravilom. Osnovo drugega dela predstavlja
Mednarodni kodeks etike o trženju nadomestkov materinega mleka.
 Tretji del so pravila o dojenju v zdravstveni ustanovi, katerega osnova je 7
korakov do boljšega dojenja.
Pravila za dojenje so bila podpisana v decembru leta 2010 s strani vodstva
bolnišnice. S tem jamčimo, da se pravila dosledno upoštevajo. S pravili so bili
seznanjeni zaposleni oddelka. Pravila o dojenju so javno razobešena na vsakem
odseku oddelka, v čakalnici, v sprejemni ambulanti in pred vsako ambulanto.
•

2. korak: Izobraževanje osebja za spodbujanje in vzdrževanje dojenja

Vsi zdravstveni delavci morajo biti izobraženi za izvajanje teh pravil (Bratanić,
2005).
Vodstvo oddelka, kadrovska služba Splošne bolnišnice Celje in Nacionalni odbor za
spodbujanje dojenja so ob podpori vodstva bolnišnice v mesecu marcu leta 2010
organizirali tečaj v dveh delih: Spodbujanje in vzdrževanje dojenja v dojenju prijazni
zdravstveni ustanovi. V obeh se je program ponovil. Tečaja se niso udeležili samo
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Program izobraževanja je bil sestavljen iz treh delov:
 prvi del iz osnov dojenja in laktacije,
 drugi del iz spodbujanja in vzdrževanja dojenja v zdravstvenem sistemu,
 tretji del iz spodbujanja in vzdrževanja dojenja po odpustu iz porodnišnice z
učno delavnico.
Tečaj se je zaključil s testiranjem znanja udeležencev o dojenju in z anketo.
Izobraževanja smo se zaposleni Otroškega oddelka aktivno udeležili s pripravljenimi
predavanji.
Dve zaposleni, in sicer glavna medicinska sestra oddelka in zdravnica, sta se
udeležili 90-urnega tečaja o laktaciji za opravljanje izpita za naziv mednarodni
pooblaščeni svetovalec za laktacijo IBCLC, ki ga organizirata Društvo svetovalcev za
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Izobraževanje je trajalo 14 ur, vključno s tremi urami aktivne udeležbe v delavnicah.

s r e č a n j e

zaposleni Otroškega oddelka, ampak tudi udeleženci drugih zdravstvenih ustanov.
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laktacijo in dojenje Slovenije ter Nacionalni odbor za spodbujanje dojenja pri
Društvu Unicef Slovenije. Obe zaposleni sta bili uspešni pri izpitu.
Izobraževanje zaposlenih Otroškega oddelka se ni zaključilo s tem tečajem, temveč
smo znanja o dojenju ponavljali in obnavljali vsakodnevno z namenom, da vsi, ki
pridemo v stik z doječimi mamicami, posredujemo mamicam iste zdravstvenvzgojne vsebine na osnovi strokovnih dognanj.
•

3. korak: Izobraževanje nosečnic in mamic za dojenje

Vse nosečnice in mlade mamice je potrebno poučiti o prednostih in izvajanju
dojenja (Bratanić, 2005).
Znanja, ki smo jih zaposleni oddelka pridobili z izobraževanji o dojenju, smo
prenesli v prakso. Ob prvem stiku z mamicami smo zaposleni oddelka mamicam, ki
so imele težave z dojenjem na oddelku ali v sprejemni ambulanti ali v specialističnih
ambulantah, predstavili prednosti dojenja, da so se lahko same naprej prostovoljno
odločale o dojenju, hkrati pa so z našo pomočjo skušale odpraviti ali vsaj omiliti
težave.
Tretji korak predstavlja za nas še naprej izziv, saj bomo do reocenitve skušali
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ustanoviti skupino, ki bi enkrat na teden vodila učno delavnico, kjer bi se pogovarjali
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z mamicami o dojenju, jim svetovali in pomagali pri reševanju njihovih težav. Hkrati
bi mamice aktivno sodelovale in druga drugi s svojimi izkušnjami pomagale pri
težavah v zvezi z dojenjem. V ta namen nameravamo v obdobju do reocenitve
napisati tudi knjižico z naslovom Najpogostejše težave z dojenjem in nasveti, kako
težave odpraviti oziroma omiliti.
Število hospitaliziranih mamic do 9. 9. 2011, ki so potrebovale zdravstveno-vzgojno
delo, je bilo 58, od tega jih je ob sprejemu izključno dojilo 41, ob odpustu pa 44.
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Vzroki za sprejem zaradi težav z dojenjem so različni, temu primerne so
zdravstveno-vzgojne

vsebine:

neuspevanje

novorojenčka,

mastitisi

mamic,

nepravilno pristavljen dojenček k dojki, neutolažljiv jok, bolečine v trebuhu,
obstipacija, bruhanje … Prav tako so zdravstvene vzgoje o dojenju deležne mamice,
ki niso hospitalizirane z otrokom zaradi težav z dojenjem, ampak zaradi druge
patologije, kot npr. akutni respiratorni infekt, bronhiolitis, tusis, izpuščaji, apneja,
navidezno življenje ogrožajoč dogodek, cianoze …, kjer zdravstveno osebje pri delu
z doječim parom opazi težave z dojenjem.
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•

4. korak: Podpora dojenju

Mamicam mora zdravstveno osebje pomagati, da pravilno in izključno dojijo v
prvih 6 mesecih in ob ustrezni dopolnilni prehrani še naprej (Bratanić, 2005).
Osebje oddelka zna svetovati mamicam o pravilni prehrani njihovega otroka,
mamice zna poučiti o tehnikah pravilnega pristavljanja otroka k dojki ter jih podučiti
o škodljivosti uporabe cucljev, dud ali stekleničk. Prav tako osebje oddelka zna
svetovati, demonstrirati in pomagati mamicam, kako naj si ročno ali mehansko
izbrizgavajo mleko v primeru, da bi bil njihov otrok ločen od njih za daljši čas in
kako ohraniti dojenje tudi po povratku na delo.
V ta namen smo zaposleni oddelka izdelali knjižico z naslednjimi vsebinami:
 prednosti dojenja za dojenčka in za mamice,
 kako uspešno pričeti z dojenjem; opisani in s slikami prikazanimi so trije
osnovni položaji dojenja: ležeči in sedeči položaj ter položaj nogometne žoge,
 izbrizgavanje in shranjevanje mleka,
 napisane so svetovalke za dojenje Otroškega oddelka s telefonskimi
številkami.
Knjižico dobi vsaka doječa mamica, pri kateri se je izvajalo zdravstveno-vzgojno
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•

5. korak: Spodbujanje izključnega in stalnega dojenja

V DPZU spodbujajo izključno dojenje do 6. meseca starosti in nato dojenje ob
ustrezni dopolnilni prehrani do dveh let ali po želji še dlje (Bratanić, 2005).
Na našem oddelku ni promocije nadomestkov materinega mleka. Na oddelku ni
plakatov, slik ali drugega promocijskega gradiva za nadomestke materinega mleka
(umetna hrana, cuclji, stekleničke, dude, drugo z imeni prehrambnih podjetij
označeno gradivo, oprema). Dojenje na oddelku spodbujamo tudi tako, da so na
vsakem odseku oddelka, pred vsako ambulanto in v čakalnici na stenah razobešeni:
plakat »Sedem korakov uspešnega dojenja v dojenju prijazni zdravstveni ustanovi«,
pravila za spodbujanje in vzdrževanje dojenja Otroškega oddelka, seznam svetovalk
za dojenje s telefonskimi številkami, ki jih mamice lahko pokličejo v primeru težav z
dojenjem in termini srečanj skupine za podporo dojenja v Celju.
Matere, ki se odločijo, da ne bodo dojile, prejmejo individualna navodila o ustrezni
nadomestni prehrani, ki jih mora zdravstveno osebje poznati in o tem znati
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ki ga ta vsebina zanima.
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delo, nahaja se tudi na panojih na vsakem odseku, tako da lahko knjižico dobi vsak,
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svetovati. Ustrezno nadomestno prehrano – adaptirana mleka – vedno napiše lečeči
zdravnik na temperaturni list.
•

6. korak: Dojenju prijazno okolje

Mamice na našem oddelku lahko na oddelku kjerkoli dojijo. Jasno je označeno, kje se
nahaja soba za dojenje. Na oddelku smo v ta namen uredili sobo za dojenje s
pripomočki za dojenje in z ustrezno literaturo, ki je na voljo vsem, tako mamicam kot
zaposlenim oddelka.
Oprema sobe za dojenje vsebuje: počivalnik, črpalko za mleko, tehtnico, hladilnik za
shranjevanje mleka, steklene stekleničke za shranjevanje mleka, blazinice za dojenje,
blazine za podpiranje telesa …
Otrok, ki je sprejet zaradi določene bolezni na oddelek in se doji, je hospitaliziran
skupaj z mamico v svojo sobo, da ga lahko mamica po želji doji, razen če to ni
medicinsko kontraindicirano.
•

7. korak: Sodelovanje z drugimi

Na našem oddelku imamo seznam svetovalk za dojenje, ki svetujejo mamicam
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kadarkoli v primeru težav z dojenjem. Prav tako mamice napotimo v skupino za
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pomoč pri dojenju, ki se srečuje vsak prvi četrtek mesecu v Celju.
S tem projektom smo dosegli tudi boljše sodelovanje s porodnišnico v zvezi z
dojenjem.
Komisija za ocenjevanje Nacionalnega odbora za spodbujanje dojenja pri Društvu
Unicef
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Prvo poskusno ocenjevanje z doc. dr. Borutom Bratanićem, dr. med., predsednikom
Nacionalnega odbora za spodbujanje dojenja pri Društvu Unicef, se je z namenom
pridobitve povratne informacije izvajalo v mesecu decembru 2010. S povratno
informacijo, ki smo jo pridobili, smo dopolnili Pravila o dojenju Otroškega oddelka
in izdelali knjižico o dojenju.
V mesecu maju smo drugič izpolnili samoocenitveni vprašalnik, ki je sestavljen iz
statističnih podatkov in iz vprašanj, ki se nanašajo na sedem korakov. Vprašalnik
smo posredovali komisiji za ocenjevanje. Omenjena komisija se je na osnovi
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izpolnjenega samoocenitvenega vprašalnika Otroškega oddelka odločila, da pride v
ocenitev.
13. junija 2011 smo komisiji Nacionalnega odbora za spodbujanje dojenja pri Društvu
Unicef v sestavi doc. dr. Boruta Bratanića, dr. med., Andreje Tekauc Golob, dr. med.,
IBCLC, dr. Silvestra HOYER, univ. dipl. ped., in Cvetke Skale, dipl. m. s., IBCLC,
dokazali, da dosledno spoštujemo in izvajamo predloge iz dveh že omenjenih
dokumentov, saj smo dobili pozitivno oceno. Zbrali smo namreč 80,6 %, kar je
zadostovalo za pridobitev certifikata. Tako smo postali prvi Otroški oddelek v
Sloveniji z nazivom »Dojenju prijazna zdravstvena ustanova« za dobo treh let.
Komisija je ocenjevala znanja o dojenju tako zdravstvenega kot nezdravstvenega
kadra, povprašala doječe mamice do 6. meseca otrokove starosti, kako in katere
zdravstveno-vzgojne vsebine o dojenju so jim bile posredovane, ali so lahko javno
dojile in če vedo, kje na oddelku je soba za dojenje. Komisija si je ogledala oddelek in
specialistične ambulante ter ocenila, ali oddelek spodbuja dojenje. Kot že rečeno,
dobili smo pozitivno oceno, na kar smo zelo ponosni.
Naši izzivi do naslednje reocenitve so naslednji: zgoraj omenjena ustanovitev
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knjižice Najpogostejše težave pri dojenju.

ZAKLJUČEK
Dojenje je najbolj naraven način prehranjevanja dojenčka, saj je primarna značilnost
vseh sesalcev, med katere sodimo tudi ljudje. Ker se zavedamo dejstva, da je
človeštvo preživelo skozi tisočletja prav zaradi dojenja, bi glede na to našo naravno
danost pričakovali, da se dojenje vzpostavi in poteka samodejno in brez posebnih
težav. Za marsikatero mamo in njenega otroka to res velja, vendar izkušnje
prenekaterih mamic potrjujejo, da temu vedno ni tako. Doječim mamicam, ki imajo
težave z dojenjem, lahko z nasveti pomaga marsikdo: mama, prijateljica, mož,
zdravstveni delavci, društva, ki spodbujajo dojenje, prostovoljna organizacija La
Leche League International, svetovalke za dojenje … Kadar pride mamica zaradi
težav z dojenjem v bolnišnico, je pomembno, da so zdravstveni delavci izobraženi in
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računalniško podprta evidenca analize dojenja mamic na oddelku ter izdelava
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skupine za pomoč mamicam za dojenje, ki bi se sestajala enkrat tedensko,
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da imajo enotno doktrino zdravstveno-vzgojnega dela. Kako zelo je to pomembno,
smo spoznali tudi zaposleni Otroškega oddelka. Pred izobraževanjem zaposlenih
omenjenega projekta so bile mamice deležne različnih zdravstveno-vzgojnih vsebin
in na mamicah je bilo, da so same izbrale predlagane rešitve, ki so jim bile najbližje.
Da smo danes pri delu z doječimi mamicami uspešni, potrjujejo tudi odgovori
mamic Komisiji za ocenjevanje pri Društvu Unicef in spremljanje statistike doječih
mamic ob odpustu.
Certifikat DPZU ne predstavlja konec dveletnega dela zaposlenih na tem projektu,
temveč začetek oziroma motivacijo za še boljše delo z doječimi mamicami.
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VLOGA MEDICINSKE SESTRE PRI TIMSKI OBRAVNAVI BOLNIKOV
V REFERENČNI AMBULANTI
Nataša Medved

IZVLEČEK
V ambulantah družinske medicine je nastala potreba po spremenjenem kadrovskem
normativu in spremenjenem načinu dela. Timu družinske medicine je potrebno
zagotoviti ustrezno kadrovsko zasedbo izvajalcev zdravstvene nege, kar je potrdila
kategorizacija pacientov v ambulantah splošne/družinske medicine (v nadaljevanju
družinska medicina) (Govc Eržen, 2011).
Namen organiziranja zdravstvene nege v ambulantah družinske medicine je
zagotavljanje najvišje možne kakovosti storitev, holistična obravnava pacientov,
racionalna in učinkovita poraba finančnih sredstev. Kakovostna zdravstvena oskrba
je pravica bolnikov in hkrati tudi dolžnost izvajalcev zdravstvenega varstva.
Diplomirana medicinska sestra, ki ima licenco, je odgovorna za vzpostavitev
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primerno delovno okolje. Za svoje delo prevzema etično, strokovno, kazensko in
materialno odgovornost, ima ustrezno izobrazbo, je zanj usposobljena ter ima na
razpolago ustrezno opremo (Zakon o zdravstveni dejavnosti, 55. člen).
Delo v referenčni ambulanti družinske medicine ima načela dispanzerske metode
dela in je timsko delo, kjer so vsi enakopraven član v zdravstvenem timu. Narediti je
potrebno registre ogrožene in bolne populacije ter aktivno pristopiti k izbranim
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partnerskega odnosa s pacientom, za kar potrebuje, znanje, dobro organiziranost in

Cilj v ambulanti družinske medicine je povečati kakovost dela s pacienti s pomočjo
kazalcev in meril, imeti reference za nadzor in ocenjevanje kakovosti, okrepiti
preventivno delovanje, urejeno pravno varnost ter imeti zadovoljen kader (Vodopivec
Jamšek, Kersnik, 2011).
Ključne besede: ambulanta družinske medicine, medicinska sestra, bolnik, aktivnosti
zdravstvene nege, kompetence, protokoli
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skupinam prebivalstva (Bulc, 2011).
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UVOD
Področje družinske medicine je v svojem razvoju doseglo raven, ko je nujna
nadgradnja. V letih 2007–2009 so s kategorizacijo pacientov v ambulantah družinske
medicine pridobili podatke, ki potrjujejo, da je v ambulantah družinske medicine
kadrovski normativ po količini in vrsti neustrezen (Železnik in sod., 2011). Zaradi
prenosa številnih zdravstvenih obravnav iz sekundarne ravni na primarno raven,
porasta pacientov s kroničnimi boleznimi (diabetes, bolezni srca in ožilja, kronična
obstruktivna pljučna bolezen, astma, rakava obolenja itd.), preventivnih programov,
številnih administrativnih postopkov, demografskih ter socialno-ekonomskih
dejavnikov se pojavlja potreba po prenosu določenih oziroma dogovorjenih
aktivnostih zdravnika na diplomirano medicinsko sestro (Švab in sod., 2006).
V ambulantah družinske medicine je nosilec zdravstvene dejavnosti zdravnik,
specialist splošne/družinske medicine, ki koordinira delo. Zdravstvenemu timu (1
zdravnik in 1 tehnik zdravstvene nege, 0,5 administrativnega delavca) se pridruži 0,5
diplomirane medicinske sestre. Ob prenosu nekaterih pristojnosti in odgovornosti na
diplomirane medicinske sestre so potrebna dodatna znanja in narejeni so ustrezni
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protokoli.

VLOGA MEDICINSKE SESTRE V REFERENČNI AMBULANTI DRUŽINSKE
MEDICINE
Medicinska sestra je odgovorna za vzpostavitev partnerskega odnosa s pacientom,
za kar potrebuje zanje, dobro organiziranost in primerno delovno okolje. Aktivnosti,
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ki jih izvajajo medicinske sestre so razdeljene v posredne in neposredne (Zorec, De
Miranda, Filej, 2002).
Posredne aktivnosti vključujejo vse aktivnosti, ki jih diplomirana medicinska sestra
in tehnik zdravstvene nege izvajata za pacienta:
 priprava

in

izvajanje

postopkov

terapevtskih posegov;
 komuniciranje o pacientu;
 dokumentiranje in administracija;
 priprava materiala in prostora;

zdravstvene

nege

in

diagnostično
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 pridobivanje znanja;
 vodenje, organizacija del, posvetovanje.
Neposredne aktivnosti vključujejo vse aktivnosti, ki jih diplomirana medicinska
sestra in tehnik zdravstvene nege izvajata s pacientom:
→ komunikacija s pacientom in svojci;
→ negovalna anamneza, opazovanje in merjenje;
→ izvajanje

postopkov

zdravstvene

nege

in

diagnostično–terapevtskih

postopkov;
→ higiena.
Prenos kompetenc iz zdravnika na diplomirano medicinsko sestro, ki se že izvajajo:
→ merjenje in evidentiranje perifernih perfuzijskih tlakov (Doppler),
→ odvzem brisa iz dihalnih poti,
→ izvajanje postopkov cepljenja,
→ bris rane.
Do prenosa kompetenc še ni prišlo pri:
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Prenos kompetenc, kjer so potrebna dodatna znanja:
→ individualno svetovanje in vodenje pacientov s tveganim pitjem alkohola;
→ obravnava in vodenje v preventivi srčno žilnih obolenj;
→ obravnava in vodenje pacientov z urejeno hipertenzijo;
→ obravnava in vodenje pacientov z urejeno sladkorno boleznijo tip II;
→ obravnava in vodenje pacientov z urejeno KOPB in astmo;
→ obravnava in vodenje pacientov s simptomi depresije in stresa;
→ svetovanje in obravnava pacientov v preventivi SVIT;
→ vodenje in obravnava pacientov z urejeno antikoagulantno terapijo (Železnik
in sod., 2011).
Področja kjer so potrebna dodatna znanja si bodo diplomirane medicinske sestre
pridobile po posameznih modulih, ki jih je pripravila delovna skupina Ministrstva
za zdravje RS (Vodopivec Jamnišek , Kersnik, 2010).
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→ ugotavljanju potreb po MTP.

s r e č a n j e

→ predpisovanju MTP (medicinsko tehničnih pripomočkov),
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PREVENTIVNO PRESAJANJE
Temeljna izhodišča in osnova za preventivno delo so načela dispanzerske metode
dela, določitev in vodenje splošnih kazalcev v registrih, s katerimi se določa ocena
odličnosti organizacije:
 kazalci

pogojev

(oceno

odličnosti

organizacije,

seznam

kroničnih

bolezni/stanj),
 kazalce postopkov in vmesnih izidov (preventivna dejavnost na celotni
populaciji ambulante, vodenje kroničnih bolezni/stanj, bolnike s hipertenzijo,
sladkorno boleznijo, astmo, KOPB) in
 kazalcev pogojev (ocena odličnosti organizacije, seznam kroničnih bolezni in
stanj pri posameznem bolniku, enkrat letno izmerjen krvni tlak, delež
zaščitenih proti tetanusu).
Tim družinske medicine aktivno pristopa k izbranim skupinam prebivalstva
(aktivno vabljenje tistih, ki se ne oglasijo na povabilo oz. kontrolo - sodelovanje s
patronažno službo) ter timsko delo (diplomirana medicinska sestra, tehnik
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zdravstvene nege, patronažne MS ter po potrebi z drugimi službami).
Vabljenje
INFORMACIJSKI SISTEM Z REGISTRI IN SELEKTIVNIMI PRAVILI VABLJENJA
ADMINISTRATOR
Vabljenje po merilih za ciljne skupine.
Selektivno izpopolnjevanje presejalnih vprašalnikov
DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA, PREISKOVANEC
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Orodja: vprašalniki (o prehranjevanju, o telesni dejavnosti, AUDIT C, Bohringer-Ingelheim,
PHQ9, FINDRISK, o genetskih in družinskih tveganjih za rake).
Meritve
DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA, PREISKOVANEC
Usmerjena družinska in osebna anamneza, meritve (telesna višina in teža, ITM, obseg pasu,
krvni tlak, periferni pulzi itd.).
Glede na rezultat
DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA, PREISKOVANEC
Usmeritev v dodatno laboratorijsko in funkcionalno diagnostiko (spirometrija, OGTT).
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Vrednotenje in ocena stanja
DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA, PREISKOVANEC
Izračun srčno žilnega tveganja.
-

Ni ogroženosti.

-

Ogroženost – takojšnji motivacijski pogovor s svetovanjem, napotitev k osebnemu
zdravniku in napotitev v preventivni center.

-

Sum na kronično bolezen – napotitev k zdravniku družinske medicine.
Klinični pregled
ZDRAVNIK DRUŽINSKE MEDICINE, PREISKOVANEC
Ev. dodatne preiskave, napotitve.
Diagnoza.
Motivacijski pogovor in zdravljenje (nefarmakološko in farmakološko).
Registracija bolnikov s kronično boleznijo.
Usmeritev v sistem rednega vodenja kronične bolezni.
Ocena kakovosti dela
DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA, ZDRAVNIK DRUŽINSKE MEDICINE
Izračun doseganja ciljev in ciljnih vrednosti.
Slika 1: Primer timskega pristopa presajanja populacije, ki je vabljena (Bulc, 2011)
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dejavnikov tveganja in tveganja za posamezna obolenja (srčnožilno bolezen,
sladkorno bolezen tipa 2 in KOPB).
Presejanje srčnožilnih bolezni (SŽB) vsebuje vključitvene kriterije:
-

opredeljene osebe po 30.letu

ter izključitvene kriterije:
-

vsi bolniki s SŽB,

-

vsi bolniki s sladkorno boleznijo (SB) in

-

vsi bolniki z arterijsko hipertenzijo.

Preventivni pregled vključuje isti vprašalnik, ki je že v veljavi od leta 2001. Novosti
sta vprašalnika za telesno dejavnost, AUDIT C (tvegano pitje) in laboratorijski
odvzem za celoten lipidogram. Po zbranih podatkih se določa srčnožilno (SŽ)
tveganje (< 20 %: kontrola na 5 let) in prisotnost dejavnikov tveganja ali SŽ tveganje
(20 % ali več: 1 x letno oz. odvisno od dejavnikov tveganja (DT)).
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vključitvene in izključitvene kriterije, orodja in pogostost pregledov ter prisotnost
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Diplomirana medicinska sestra mora upoštevati pri preventivnih obravnavah
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Presejanje SB tipa 2 je vključeno v preventivni pregled za SŽ bolezen. Vključene so
osebe po 30.letu, izključene pa osebe, ki so že zbolele za SB. Vprašalnikom za SŽB,
telesno dejavnost in AUDIC C se pridruži vprašalnik Findrisc ali klinično presajanje.
V kolikor po zbranih podatkih ni visokega tveganja in bolnik nima SB ima ponovno
kontrolo na 5 let, prediabetes na 2 leti in visoko tveganje na 3 leta.
Presajanje za KOPB vključuje:
-

kadilce (> 10 let) po 30 letu,

-

masivna izpostavljenost na delovnem mestu (hlapi, dražljivci, plin) in

-

opredeljene osebe po 40. letu ne glede na kadilski status,

ne vključuje pa bolnikov s KOPB. Izpolnijo vprašalnik KOPB in vsem se opravi
spirometrija. Kontrola je na 5 let.
Po preventivnem pregledu razvrsti tim družinske medicine opredeljene paciente v
tri skupine registrov:
1. register zdravih,
2. register oseb z dejavniki tveganja (register ogroženih) in
3. register kroničnih bolnikov (Bulc, 2011).
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VODENJE BOLNIKA S KRONIČNO BOLEZNIJO V AMBULANTI DRUŽINSKE
MEDICINE
Dejavnosti diplomirane medicinske sestre in zdravnika so vselej koordinirane.
Protokoli (astma, KOPB, SB), ki so narejeni, služijo kot strokovna priporočila, hkrati
pa nudijo ovrednotenje posameznega kroničnega obolenja. Priporočila so izdelali in

12. S t r o k o v n o

uskladili predstavniki sekundarnega in tercialnega nivoja ter predstavniki
zdravnikov družinske medicine.

Z uvajanjem novosti do boljših rezultatov v zdravstveni negi

Napotitev/
Posvet s
specialistom

Kazalniki kakovosti

NE

Urejena
bolezen

BOLNIK
Načrtovan/ nenačrtovan
pregled

Ambulanta DM
Zdravnik, DMS, TZN

DMS
triaža

Neurejena
bolezen

Isti dan

Urgentno
stanje

DA
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Z zamikom

Slika 2: Protokol vodenja bolnika s kronično boleznijo v ambulanti družinske medicine (Vodopivec
Jamnišek, 2011)

Vloga diplomirane medicinske sestre (DMS) pri bolnikih, ki so samostojni in rabijo
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Urgentna obravnava

in zdravstvena vzgoja so prilagojeni glede na stopnjo težavnosti. Bolnika v
ambulanti mora medicinska sestra motivirati za učenje vsebin, ga seznaniti o naravi
bolezni, vplivih dejavnikov tveganja, pravilnem načinu življenja.
V ambulantah družinske medicine se bolniki zglasijo, ko jim zmanjka zdravil. DMS
ima takrat priliko, da preveri znanje in pravilno uporabo predpisane terapije ali
bolnika pouči. Pri vodenju pacienta z blago (komaj simptomatsko) boleznijo je
poudarek na: sekundardni preventivi, zdravilih, prepoznavanju poslabšanja
obolenja, dietnih navodilih in opravljanju predpisanih meritev glede na kronično
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pretežno zdravstveno vzgojo je nadzor nad boleznijo. Zdravljenje, vodenje bolnika
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obolenje (spirometrija, kontrola KS …) (Kadivec, 2011). Vsebino zdravstvene vzgoje
prilagaja glede na stopnjo in obliko bolezni (KOPB, astma, SB).

ZAKLJUČEK
Spremembe so bile nujne in potrebne. Večja pooblastila primarnemu nivoju prinaša
manjši vpliv na sekundarni nivo. Ustrezno usposobljena in motivirana medicinska
sestra je v družinski medicini sposobna povečati kakovost, obseg zdravstvene nege
in oskrbe bolnikov ter s tem omogočiti tudi boljše finančno poslovanje ambulante.
Prišel je čas, ko je zdravstvena obravnava v družinski medicini osredotočena na
pacienta. Kot taka je nepogrešljiva in enakopravna sodelavka v timu referenčne
ambulante, kjer vsa skupina sodeluje in ceni prispevke vseh vključenih. Delo bo
sedaj bolj usmerjeno v ohranjanje in promocijo zdravja posamezniku, družini in
skupni populaciji. Kontinuirano se bo spremljalo in preučevalo zdravstveno stanje
opredeljenih pacientov z zbiranjem, analizo in presojo/vrednotenjem podatkov o
zdravju in bolezni. S preventivnim presajanjem bomo zajeli zgodnje odkrivanje in
24

evidentiranje začetkov bolezni in dejavnikov tveganja. Delo se bo planiralo glede na
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Ne smemo pa pozabiti na spodbujanje profesionalnosti, poudarjati moramo etična
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aktivnosti ob upoštevanju protokolov.

1. Aktivnosti zdravstvene nege za diplomirane medicinske sestre in tehnike

načela in imeti skupen cilj. Le s skupnim sodelovanjem in razumevanjem bomo prišli
na cilj.
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PREDSTAVITEV PREDDIALIZNEGA POUČEVANJA BOLNIKOV V
SPLOŠNI BOLNIŠNICI CELJE
Mirjana Rep

UVOD
Kronična ledvična bolezen in kronično ledvično odpovedovanje v svetu naraščata.
Posledično naraščata tudi število bolnikov na nadomestnem zdravljenju (Malovrh,
2001). Po podatkih iz zahodne Evrope ali Združenih držav Amerike ima že vsak 10.
do 15. prebivalec oslabljeno delovanje ledvic.
Vsak bolnik s kronično ledvično insuficienco je potencialni dializni bolnik oziroma
kandidat za nadomestno zdravljenje. Vsaka kronična ledvična bolezen ne glede na
vzrok lahko pripelje do končne ledvične odpovedi.
Z napredovanjem bolezni se negotovost in strah stopnjujeta, zato pacient potrebuje
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jasne informacije v smislu preddializnega poučevanja o bolezni in oblikah
nadomestnega zdravljenja.
Kakovost zdravstvene nege (ZN) na področju nefrologije, dialize in transplantacije
izboljšujemo in zagotovljamo tudi z preddializnim poučevanjem bolnikov s kronično
ledvično boleznijo, s katero smo v Splošni bolnišnici Celje začeli leta 1999.
Delo na področju izboljšanja kakovosti je pomembno, ker želimo izvajati sodobno
ZN, ki je podprta z vsemi elementi zagotavljanja kakovosti, kot so: filozofija,
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teoretični modeli, procesni pristop, standardi in kriteriji, dokumentacijskoinformacijski

sistem,

uspešna

komunikacija,

kontinuirana

ZN,

sodobna

organiziranost, vodenje, negovalne diagnoze, lastna terminologija. S takim
pristopom želimo doseči cilje kakovosti:
→ izboljšanje ali vzdrževanje zdravstvenega stanja pacienta,
→ izboljšanje ali vzdrževanje njegovih funkcionalnih sposobnosti,
→ dobro počutje,
→ varnost pacienta,
→ zadovoljstvo pacienta po opravljeni zdravstveni negi.

Z uvajanjem novosti do boljših rezultatov v zdravstveni negi
Preddializno poučevanje poteka v majhnih skupinah, kjer so vključeni pacienti,
njihovi svojci in zdravstveno osebje. Medicinska sestra podaja teoretična znanja o
delovanju in bolezni ledvic, o oblikah nadomestnega zdravljenja, kot so hemodializa,
peritonealna dializa in transplantacija ledvic. Poučevanje vključuje tudi prehransko
svetovanje, ki je lahko zahtevno, zlasti če ima pacient poleg ledvične odpovedi tudi
sladkorno bolezen.
Ob odkritju bolezni pacient prične spoznavati etiologijo; probleme in simptome
kronične ledvične bolezni, ki ga bodo spremljale ves čas. Pri tem doživi različna
psihofizična stanja, katere najpogosteje spremlja strah, ki je posledica negotovosti in
nemoči.
V nefrološki ambulanti se pacient sreča tudi z medicinsko sestro, katera mora
vzpodbuditi zaupanje v zdravstveno osebje in voljo do sodelovanja pri zdravljenju.
Skozi pogovor spoznava, kateri so prioritetni problemi in mu pomaga z nasveti rešiti
ali zmanjšati težave in nuditi psihično podporo.
Visoko stopnjo strahu in negotovosti lahko pričakujemo, ko bolezen zahteva
bistveno spremembo življenjskega stila, ko postane nekdo začasno ali trajno odvisen
od zdravstvenega osebja, od katerega ne dobi dovolj jasnih informacij o bolezni in
načinu zdravljenja (Rakovec Felser, 2002).
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približati dietno prehrano tako, da jo sprejme kot način življenja.
S pridobljenim znanjem ima pacient možnost soodločanja pri izbiri ustreznega
nadomestnega zdravljenja, kateri najbolj odgovarja njegovemu zdravstvenemu
stanju in načinu življenja.
Ključne besede: Zdravstvena nega, končna ledvična odpoved, kronični pacient,
edukacija, nadomestno zdravljenje.

PREDDIALIZNO POUČEVANJE V SPLOŠNI BOLNIŠNCI CELJE
Končna ledvična odpoved se pri pacientih z boleznijo ledvic razvija postopno.
Zaradi počasnega vendar napredujočega procesa so vezani na dolgoletne obiske in
kontrole v nefrološki ambulanti.
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njegova vprašanja in odpraviti deficit znanja o bolezni in oblikah zdravljenja ter mu
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Namen preddializnega poučevanja je informirati pacienta, podati odgovore na

Z uvajanjem novosti do boljših rezultatov v zdravstveni negi
Kljub strokovni obdelavi in pripravi smo ugotovili, da so pacienti vključeni v
kronični dializni program s premalo znanja.
K reševanju problema smo pristopili timsko, vključujoč pet medicinskih sester z
visoko strokovno stopnjo znanja na področju nefrologije in nadomestnega
zdravljenja. Glede na stopnjo glomerularne filtracije (GF) primeren čas za edukacijo
pacienta s kronično ledvično boleznijo je, ko je očistek kreatinina < 35 %, vrednost
kreatinina od 400 mml/l.
STOPNJE KRONIČNE LEDVIČNE BOLEZNI (KLB)
Prevzeto po Kliničnih smernicah Ameriškega nefrološkega združenja iz leta 2002
(K/DOQI Clinical practice for chronic kidney disease: evaluation, classification and
stratification):
STOPNJA

OPREDELITEV

eGFR

UKREPI

(mL/min/1,73 m )
2

≥ 90 (z dejavniki

povečano tveganje

presejalni programi, zmanjševanje

okvara ledvic z normalno ali

diagnostika in zdravljenje sočasnih

povečano GFR

obolenj, upočasnitev napredovanja,

tveganja za KLB)
1

≥ 90
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tveganja za KLB
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zmanjševanje tveganja za KLB
2

60−89

ocena napredovanja bolezni

zmanjšanjem GFR/začetno
oslabljeno delovanje ledvic
3

30−59

zmerno oslabljeno delovanje

ovrednotenje in zdravljenje zapletov

ledvic
4

15−29

5
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okvara ledvic z začetnim

< 15

napredovalo oslabljeno

priprava za nadomestno ledvično

delovanje ledvic

zdravljenje (RRT)

končna ledvična odpoved

nadomestno ledvično zdravljenje (v
primeru uremije)

GFR: je odvisna od starosti, spola in telesne površine. Izračunamo jo na 1,73 m2
telesa.
Normalna vrednost pri mladih odraslih moških je 130 mL/min/1,73 m2 površine, pri
ženskah pa 120 mL/min/1,73 m2 površine. V prvem trimesečju nosečnosti se GF
poveča za 50 %, po porodu pa se ponovno normalizira.
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CILJI:
1. Predstaviti pomen uspešnega poučevanja kroničnega ledvičnega pacienta.
2. Predstaviti pomen dobrega prehranskega svetovanja glede na fazo ledvičnega
obolenja in njen vpliv na razvoj bolezni.
3. Predstaviti pomen dela medicinske sestre v nefrološki ambulanti, dializnem
centru in ambulanti za peritonealno dializo.
4. Predstaviti oblike nadomestnega zdravljenja.
5. Ugotoviti poučenost pacientov o bolezni in oblikah nadomestnega zdravljenja ter
novem načinu življenja in prehrani.
6. Odpraviti deficit znanja o bolezni in načinih zdravljenja.
Priprava na nadomestno zdravljenje
Primeren prostor
Prostor naj bo miren, brez telefonov in obiskovalcev, opremljen z audio in video
opremo za predvajanje učnega gradiva, zdravstveno vzgojni plakati ipd.

V naprej določen in zagotovljen čas
Potrebno je v naprej načrtovati od ure in pol do dve uri časa za vsako srečanje.
Natančen načrt srečanja
Pravočasno pošiljanje vabil z jasno vsebino, datum, ura, čas trajanja, teme, mesto
dogajanja in imena predavateljev.
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Z uvajanjem novosti do boljših rezultatov v zdravstveni negi
Na ta način udeležencem dajemo možnost priprave vprašanj, možnost aktivnega
sodelovanja v diskusiji.
V proces poučevanja so vabljeni tudi partnerji oziroma družina. Delo poteka najbolj
učinkovito v manjših skupinah od 6 do 8 bolnikov v spremstvu partnerja ali enega
od družinskih članov. Za vzdrževanje koncentracije je potrebno načrtovati odmor.
Od zdravstvenega tima je odvisno, kako bodo opravili nalogo poučevanja in
psihične priprave pacienta, da bo aktivno sodeloval v procesu svojega zdravljenja,
ohranjanju zdravja in vključevanju v normalno življenje.

OBLIKE NADOMESTNEGA ZDRAVLJENJA
Preddializno poučevanje sestavlja pet sklopov: anatomija in fiziologija ledvic, dieta
pri ledvičnih boleznih in oblike nadomestnega zdravljenja. Pacientom je na voljo
zdravljenje s peritonealno dializo, hemodializo ali s presaditvijo ledvice. Vsaka od
metod ime prednosti in pomanjkljivosti, s katerimi se pacient seznani pred začetkom
30

zdravljenja.
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preddializnem obdobju.
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Medicinska sestra izdela načrt zdravstvene nege pri pacientu z boleznijo ledvic v

Aktivnosti zdravstvene nege pri predstavitvi znanja o delovanju ledvic

Negovalna diagnoza:
Potreba po učenju zaradi pomanjkljivega znanja o oblikah nadomestnega zdravljenja
in možnosti samostojne izbire.

Medicinska sestra, ki obvlada teoretična znanja anatomije in fiziologije ledvic,
pacienta poučuje v preprostem jeziku:
 kako delujejo ledvice;
 katera je njihova naloga;
 nauči jih prepoznavati simptome bolezni;
 kako ohranjati obstoječe zdravje;
 predlaga spremembe v načinu življenja in prehranjevanja;

Z uvajanjem novosti do boljših rezultatov v zdravstveni negi
 razloži pozitivne lastnosti rednih kontrol krvnega tlaka, upoštevanje navodil
zdravnika ter skrbi zase.
Aktivnosti zdravstvene nege pri predstavitvi diete pri ledvičnih boleznih
Dieta je ena od temeljev pri zdravljenju odpovedi ledvic in naj bo spremenjena le
toliko, koliko zahteva osnovna bolezen.
 Medicinska sestra razloži vpliv prehranjevanja in uživanja tekočin na
spremenjeno ledvično delovanje in predlaga spremembe v načinu življenja.
 Preskrbi ustrezno literaturo, ki jo razloži in ponudi možnost vprašanj.
 Preskrbi seznam živil po metodi ledvičnih izbir, na katerem je označena
vsebnost soli, kalija in fosforja.
 V pogovoru sproti ocenjuje prehrambene navade in znanje o nevarnosti
prekomernega vnosa tekočine, hiperkalijemije, hiperfosfatemije.
 V tem procesu je vključen partner, ki dobiva ustrezna znanja o prehrani in
pripravi hrane za ledvičnega bolnika.
 Posebna pozornost je namenjena tudi nekaterim zdravilom, ki jih pacienti v
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- rocaltrol,
- vitamini in minerali,
- železo in eritropoetin.
Aktivnosti zdravstvene nege pri predstavitvi hemodializnega zdravljenja
Za hemodializo potrebujejo pacienti AV fistulo. To je spoj vene in arterije, ki
omogoča dober pretok krvi za čiščenje krvi. Zaželeno je, da je AV fistula narejena že
pred dokončno ledvično odpovedjo. Hemodializo (čiščenje krvi z aparatom in
umetno ledvico) pacientu opravljajo 3-krat tedensko po 4 ali 5 ur v najbližjem
dializnem centru. Metoda je primerna za vsakega bolnika, tudi za tistega, ki mu
odpove presajena ledvica (Kovač, 2011).
 Medicinska

sestra

razloži

kaj

je

hemodializa,

princip

delovanja

hemodializnega zdravljenja, prednosti in pomanjkljivosti.
 Kaj je potrebno zagotoviti, da lahko izpeljemo obliko dializnega zdravljenja.
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- kalcijev karbonat (pravilen način in čas jemanja zdravila),
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preddializnem obdobju redno jemljejo kot so npr.:
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 Kaj je AV fistula in njen pomen.
 Pomen higiene in samokontrole AV fistule.
 Medicinska sestra priskrbi in pripravi ustrezen material (dializator, AV krvni
sistem) in da pacientom možnost otipa AV fistule, ogleda in vprašanj.
 Omogoči kontakt ob pristanku pacienta pri procesu hemodializnega
zdravljenja. Pacient dobi priložnost pogovora pacient s pacientom.
 Obrazloži organizacijo dela in prevoz pacienta od doma do dializnega centra.
 V času počitnic ima pacient možnost zdravljenja v drugem dializnem centru.
Aktivnosti zdravstvene nege pri predstavitvi peritonealne dialize
Peritonealna dializa (PD) je metoda nadomestnega zdravljenja, ki je glede diete in
pitja tekočine zelo podobna normalnemu načinu življenja in je še posebno primerna
za aktivne paciente in tiste, ki se jim lahko pozneje presadi ledvica. Izvaja jo bolnik
ali njegovi svojci tako, da po cevki, vstavljeni v trebušno votlino, vsak dan 3- do 5krat zamenja posebno raztopino, v katero se odstranjujejo telesni presnovki in
odvečna voda (Kovač, 2011).
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Medicinska sestra pacientom obrazloži, kaj je peritonealna dializa in kako deluje v
primerjavi s hemodializnim zdravljenjem in njene prednosti in pomanjkljivosti.
 Kot učni pripomoček uporablja plakat, na katerem je nazorno predstavljen
položaj in princip delovanja PD katetra.
 Katere pogoje moramo zagotoviti, da lahko izpeljemo PD: vstavitev PD
katetra, primerno delovno okolje, obvezna pooperativna individualna
edukacija pacienta (aktivno učenje pacienta ročnih spretnosti, pomena
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higiene in uporabe zaščitnih sredstev).
 Pouči pacienta o spoznavanju simptomov komplikacij kot posledica
nepravilnega ravnanja s katetrom.
 Spremenjen režim prehrane pri bolnikih zdravljenih s peritonalno dializo.
 Pomen rednih kontrol v Centru za CAPD 1 x–2 x mesečno.
 Možnost vprašanj glede prehrane in drugih dogajanj na domu.
 Medicinska sestra priskrbi primerno literaturo in enkrat letno oziroma glede
na potrebe obišče pacienta na domu.
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Aktivnosti zdravstvene nege pri transplantaciji ledvice
 Medicinska sestra obrazloži, kaj je transplantacija ledvice, kdo jo izvede, na
kakšen način in kje.
 Kateri so pogoji za transplantacijo: primeren prejemnik ledvice, ustrezen
darovalec.
 Katere so omejitve (starost, maligna obolenja).
 Viri za pridobitev ledvice (živi sorodniški darovalec ali kadaverski darovalec).
 Daje napotke katere laboratorijske preiskave in specialistične preglede mora
pacient opraviti, da se ugotovi ali je primeren in se ga uvrsti na čakalno listo.
 Medicinska sestra skrbi za dosledno vodenje pacienta med klinično obdelavo,
daje napotke in informacije glede na stopnjo opravljenih preiskav po
predpisanem protokolu.
 V tem obdobju priprave poleg preiskav medicinska sestra načrtuje tudi
zdravstveno-vzgojno delo, pomen ohranjanja zdravja, daje možnost vprašanj,
kakšne spremembe v življenju lahko pričakuje po transplantaciji ledvice.
 Bolnika seznani, katere so prednosti transplantacije in kateri so možni zapleti.
 Poseben pomen in skrb za pacienta je obdobje po transplantaciji s poudarkom na
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 Kot strokovnjakinja na svojem področju medicinska sestra ustvari dobro
atmosfero medsebojnega zaupanja in bolnikovega aktivnega sodelovanja v
procesu zdravljenja.
Pacientu se lahko že pred dokončno odpovedjo ledvic opravijo preiskave za
presaditev ledvice. Na čakalni seznam za presaditev ledvice umrlega darovalca ga
uvrstijo, še preden ledvice dokončno odpovejo in je potrebno zdravljenje z dializo.
Lahko mu presadijo tudi ledvico živega darovalca (Kovač, 2011).
Vrednotenje zdravstvene nege
Po končanem poučevanju pacientom ponudimo evalvacijski vprašalnik na podlagi
katerega naredimo vrednotenje aktivnosti zdravstvene nege. Z izvajanjem
preddializnega poučevanja smo:
 zmanjšali občutek ogroženosti zaradi pridobitve specifičnega znanja in
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upoštevanju navodil nefrologa.

s r e č a n j e

doslednem jemanju zdravil, skrbi za zdravje, rednih kontrolah pri zdravniku,
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informacij o bolezni in oblikah zdravljenja;
 izboljšali smo sposobnost prilagajanja spremenjenemu zdravstvenemu stanju
in izvedeli, na katerih področjih bi bilo potrebno izboljšati oziroma dopolniti
edukacijo pacientov.

ZAKLJUČEK
Če ima pacient možnost izbire načina zdravljenja, to deluje nanj spodbudno. Občutki
moči in upanja, ki jih sodelovanje sproži pa ugodno vplivajo na njegove telesne
procese in v končni fazi povečajo učinkovitost zdravljenja, enako tudi, ko dobiva
povratne informacije o doseženem (Rakovec Felser, 2002).
Z dobrim poučevanjem pacienta pridobimo tesnega sodelavca, ki aktivno sodeluje v
procesu zdravljenja svoje bolezni in živi polno življenje. Na tem področju se nenehno
dopolnjujemo in nadgrajujemo s ciljem, pomagati bolniku, da bo živel bolj kvalitetno
osebno, družinsko in socialno življenje.
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PRELOMNICA V PREVENTIVI TROMBEMBOLIČNIH DOGODKOV
PRI BOLNIKIH Z ATRIJSKO FIBRILACIJO
Andreja Hrovat Bukovšek

IZVLEČEK
V prispevku je prikazana primerjava starega točkovnika CHADS2 z uporabo novega
točkovnika CHA2DS2-VASc za možnost nastanka trombemboličnih (TE) dogodkov
pri bolnikih z atrijsko fibrilacijo (AF). Uporaba točkovnika HAS-BLED, je namenjena
oceni tveganja za krvavitev prav tako pri bolnikih z AF. Oba omenjena točkovnika se
že uporabljata v antikoagulacijski (AK) ambulanti, zato je potrebno natančno
vnašanje vseh prisotnih dejavnikov tveganja pri bolnikih z AF.
Prelomnico oz. velike spremembe v procesu antikoagulacijskega zdravljenja (AKZ)
bodo povzročila nova AK zdravila. Med novimi AK zdravili so najbolj zaželena tista,
ki jih bo mogoče uporabljati v obliki tablet in bodo nadomestila heparin pri
36

preprečevanju in zdravljenju akutnih TE dogodkov. Največji napredek je dosežen pri
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preprečevanju venske tromboze po ortopedskih operacijah. Uporabo novega AK
zdravila, ki je že registriran se pričakuje v klinični praksi še v letošnjem letu. Podane
so osnovne značilnosti tega zdravila t. i. Pradax-se (Dabigatran). Klinične študije
kažejo, da je to zdravilo varno in še bolj učinkovito v primerjavi z uporabo in
praktičnimi izkušnjami sedanjih AK zdravil - kumarinov. Pri izbranih bolnikih, kjer
se bo uvajalo novo AK zdravilo, bo potrebno upoštevati določene omejitve in
izključitvene kriterije.
Ključne besede: trombembolični zapleti, krvavitve, nova antikoagulacijska zdravila

UVOD
Atrijska fibrilacija je najpogostejša oblika hitrega, nerednega srčnega utripa in je
posledica staranja srca ter bolezni venčnih žil. Najnevarnejši zaplet AF je možganska
kap. Ogroženost posameznega bolnika je odvisna od prisotnosti dejavnikov
tveganja, ki pri bolnikih z AF povečujejo možnost za nastanek možganske kapi. AF
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zelo poslabša kakovost življenja bolnikov zaradi: dolgotrajnega vzdrževalnega
zdravljenja,

slabše

fizične

zmogljivosti

bolnikov

in

slabšega

socialnega

funkcioniranja; kar pa posledično vpliva na slabše splošno zdravstveno stanje in
psihično počutje bolnikov (Dorian et al., 2000).
AKZ je varno in učinkovito pri vseh skupinah bolnikov, ker pa je povezano z
majhnim vendar pomembni tveganjem za krvavitev; odločitev o tovrstnem
zdravljenju temelji na oceni tveganja za TE dogodek (Mavri, Vene, 2009).

ATRIJSKA FIBRILACIJA (AF)
Atrijska fibrilacija (migetanje preddvorov) je najpogostejša obstojna aritmija oz.
motnja srčnega ritma in je najpogostejša indikacija za AKZ; saj je prisotna pri 0,4−1 %
populacije. Nastane zaradi nenormalne električne aktivnosti - preddvora (atrija)
utripata neredno in neusklajeno, ne pa v enakomernem in ustaljenem ritmu s
prekatoma (ventrikloma). Posledica je nepravilno in pospešeno bitje srca (Fuster et
al., 2006). Ocenjuje se, da ima v Sloveniji AF približno 15.000−20.000 oseb. AF je
povezana z večjim tveganjem za nastanek možganske kapi; dokazano je, da utrpi
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narašča s starostjo; in med starejšimi od 80 let zajame že 10 % oseb, prav tako
povečujejo tveganje za možgansko kap sočasna prisotnost srčnega popuščanja,
arterijske hipertenzije, sladkorne bolezni in vaskularne bolezni. Najbolj pa so
ogroženi bolniki, ki so že doživeli možgansko kap ali predhodni ishemični napad,
saj je pri njih tveganje za ponovno možgansko kap 12 % letno (Zalar, 2010).
Obstajajo naslednje oblike AF:
•

paroksizmalna - nova AF (traja manj kot 48 ur) in spontano izzveni,

•

paroksizmalna AF (traja do 7 dni),

•

perzistentna AF (traja več kot 7 dni) in zahteva farmakološko oz. električno
konverzijo,

•

dolgotrajajoča perzistentna AF (traja več kot 1 leto) in

•

permanentna AF (kronična ali trajna; traja več kot eno leto), vzpostavitev
sinusnega ritma ni več možna, kardioverzija pa ni uspešna oz. je neprimerna.
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starih bolnikih, ki te motnje srčnega ritma nimajo. Pogostnost za nastanek AF hitro
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možgansko kap 4,5 % bolnikov z AF letno, kar je šestkrat pogosteje kot pri enako
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Motnje srčnega ritma ne povzročajo vedno simptomov, kadar pa jih, se ti običajno
pojavijo nenadno. Navedeni simptomi se lahko pojavljajo v obliki napadov ali pa so
prisotni pri bolniku ves čas:
•

palpitacije (občutek nerednega, prehitrega utripanja srca oz. razbijanje srca),

•

omotičnost, kratka in težka sapa,

•

prsna bolečina (angina pectoris), ki je lahko zmerna do huda, bolnik ima
občutek tiščanja v prsih,

•

oteženo dihanje, ki bolnika ponoči zbudi iz spanja,

•

utrujenost, slabotnost bolnika, lahko tudi omedlevica,

•

pri naporu se bolnik hitro zadiha, telesna zmogljivost je zmanjšana (Fuster et
al., 2006).

Antikoagulacijsko zdravljenje s kumarini tveganje za možgansko kap zmanjša za
okoli 70 %; zdravljenje z Aspirinom je bistveno manj učinkovito kot AKZ, saj
tveganje za možgansko kap zmanjša le za 20 % (Mavri, Vene, 2009).
Za oceno tveganja za ponovni trombembolični dogodek se je nedavno uveljavljala
uporaba enostavnega točkovnega sistema imenovanega CHADS2. Bolnikovo
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tveganje se je ocenjevalo tako, da se je po eno točko dodalo vsakemu od naslednjih
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C = (congestive heart failure) – srčno popuščanje ali oslabljena sistolična funkcija
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dejavnikov tveganja:

Tako ima lahko bolnik z AF po starem točkovniku CHADS2 od 0 pa do največ 6

levega prekata (1 točka),
H = (hypertension) – arterijska hipertenzija (1 točka,)
A = (age) – starost nad 75 let (1 točka),
D =(diabetes mellitus) – sladkorna bolezen (1 točka),
S2 = (stroke) – možganska kap izjemoma šteje dve točki (Mavri, Vene, 2009).

točk.
Pri vseh bolnikih z velikim tveganjem za TE dogodek, se priporoča trajno AKZ ne
glede na obliko AF; ciljno območje INR je med 2,0 in 3,0. Tveganje za možgansko kap
se sicer poveča, ko je INR < 2,0; strmo pa naraste šele, kadar so vrednosti INR pod
1,6. Vsi majhni posegi se lahko opravijo ob INR 2,0 do 2,5 brez prekinitve oralnega
AKZ.
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Ocena tveganja za trombemboličen (TE) dogodek - točkovni sistem CHA2DS2 VASC
V letošnjem letu se je pričela pri vseh bolnikih z AF izračunavati ocena tveganja za
TE dogodek po novem izpopolnjenem točkovniku CHA2DS2-VASc. Točkovnik
opredeljuje dejavnike tveganja in število točk za posamezen dejavnik. Skupno število
točk pokaže ogroženost bolnika za TE dogodek in sicer:
C = (congestive heart failure) – srčno popuščanje ali oslabljena sistolična funkcija
levega prekata (1 točka),
H = (hypertension) – arterijska hipertenzija (1 točka),
S2 = (stroke) – možganska kap, (Tranzitorna Ishemična Ataka, periferni embolizmi)
(2 točki),
A2 = (age) – starost nad 75 let (2 točki),
D = (diabetes mellitus) – sladkorna bolezen (1 točka),
V = vaskularne bolezni (Miokardni Infarkt, Proliferativna Obstruktivna Arterijska
Bolezen, Aortni plaki) (1 točka),
A = (age) - starost: od 65 - 74 let (1 točka),
S = (sex) - ženski spol (European Society of Cardiology, 2010) (1 točka).
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Bolnike, ki imajo visok CHA2DS2-VASc (vrednost 3 in več) je potrebno ob neurejeni
AKT še dodatno zaščititi z nizko molekularnim heparinom (NMH). Prav tako se jim
uvede NMH v primeru začasne opustitve kumarinov, oz. v primeru priprav na
invazivni poseg oz. preiskavo.
Vrednost točkovnika CHA2DS2-VASc = 2; pomeni, da je pri bolniku AKZ trajno oz.
doživljenjsko. Tako je npr. pri bolnici z AF, staro 65 let ali več, brez kakršnega koli
dejavnika tveganja, indicirana trajna AKT. Bolnica ima namreč po izračunu
točkovnika CHA2DS2-VASc vrednost dva, (starost 1 točka in spol 1 točka), kar
pomeni, da že izpolnjuje pogoje za trajno AKZ.
Rizik za krvavitev HAS-BLED
Pri bolnikih z AF se uporablja t. i. točkovnik HAS-BLED, s katerim se opredeli
ogroženost bolnika za krvavitev. Točkovnik vsebuje dejavnike tveganja in število
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največ 9 točk.
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Tako ima lahko bolnik z AF po novem točkovniku CHA2DS2-VASc od 0 pa do
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točk pri posameznem dejavniku. S skupnim seštevkom točk se določi rizik za
krvavitev. Točkovnik tako vsebuje naslednje dejavnike tveganja:
•

Hypertensio artterialis (arterijsko hipertenzijo) (1 točka),

•

Abnormalni hepatogram/renalno funkcijo (1−2 točki),

•

Stroke (možgansko kap) (1 točka),

•

Bleeding (krvavitev) (1 točka),

•

Labilni INR (1 točka),

•

Elderly (starost nad 75 let) (1 točka),

•

Drugs/Etil (European Society of Cardiology, 2010) (1−2 točki).

Rizik za krvavitev se opredeli glede na seštevek točk:
•

0−1 točke predstavlja NIZEK RIZIK za krvavitev,

•

2−3 točke pomenijo SREDNJI RIZIK za krvavitev,

•

Več kot 4 točke pomenijo, da ima bolnik VISOK RIZIK za krvavitev.

Po točkovniku HAS-BLED ima lahko bolnik od 0 pa do največ 9 točk.
Pri bolnikih, ki imajo visok rizik za krvavitev, je potrebno vršiti pogostejše kontrole
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INR, terapevtsko območje pa se zniža oz. prilagodi (INR od 2,0 do 2,5) zaradi večje
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nevarnosti krvavitev.
Nova antikoagulacijska zdravila
V letošnjem letu se pričakuje uvedba dveh novih AK zdravil v klinično prakso v AK
ambulante po Sloveniji. Uporabljali se bosta pri bolnikih z AF in pri bolnikih po
ortopedskih operacijah, kot preventiva trombemboličnih zapletov. Njuna prednost je
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v tem, da je antikoagulacijski učinek takojšen in da zdravljenje ne potrebuje
pogostega laboratorijskega nadzora, ker nimata pomembnih interakcij s hrano in
drugimi zdravili.
Ti dve zdravili sta:
•

Pradaxa (generično ime: Dabigatran eteksilat) in

•

Xarelto (generično ime: Rivaroksaben) (Tratar, 2009b).

Značilnosti novega AK zdravila - Pradaxa (dabigatran eteksilat)
Dabigatran (Pradaxa) je novo AK zdravilo z neposrednim reverzibilnim učinkom na
trombin. Ima predvidljiv in dosleden antikoagulacijski učinek in močan
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antitrombotični učinek, ki je posledica vezave na trombin. Aplikacija je možna v
oralni obliki; obstajajo kapsule 150 mg in 110 mg.
Zdravilo se vzame 2 x/dan oz. na 12 ur. Zmanjšani odmerek zdravila (Dabigatran
110 mg) naj bi prejemali bolniki z nizko telesno težo, bolniki stari več kot 80 let,
bolniki, ki prejemajo verapamol in bolniki z očistkom kreatinina med 30 in 50
ml/min.
Razpolovni čas zdravila je 12−17 ur. 85 % zdravila se izloči preko ledvic. Zdravilo
prične delovati 2 uri po zaužitju. Za razliko od kumarinov ni potrebe po rutinskem
nadziranju, zdravilo tudi nima interakcij s hrano. Prav tako je dokazano, da ima
nizko afiniteto interakcij z nekaterimi zdravili (npr. verapamil, amiodaron, kinidin).
Z doslej največjo raziskavo RE-LY, so dokazali, da je dabigatran (150 mg) bolj
učinkovit in enako varen kot varfarin, dabigatran (110 mg) pa enako učinkovit,
vendar bolj varen kot varfarin. Ob obeh odmerkih zdravila, pa je bilo manj
možganskih krvavitev kot ob varfarinu. Novo AK zdravilo naj bi načeloma uvajali v
AK ambulantah. Potrebno bo opraviti natančen prvi pregled in obdobne kontrolne
preglede. Bolniki bodo vodeni preko Trombo programa, ki predstavlja register in
natančen nadzor nad vsemi bolniki, ki potrebujejo AKZ.
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zdravilo, če bo izpolnjeval vse kriterije, ter laboratorijski del. Prvi pregled bi
predvidoma vseboval:
-

klinični pregled bolnika: anamnezo, oceno tveganja zapletov, seznam zdravil,
ki jih bolnik prejema …

-

laboratorijske teste: hemogram, jetrni testi, ledvična funkcija.

Protokol bi vseboval še potrebne obdobne kontrolne preglede, kjer se bo vršil
klinični pregled bolnika in prav tako laboratorijski del:
-

klinični pregled: stranski učinki, eventuelni zapleti, kompliansa bolnika …

-

laboratorijski testi: hemogram, jetrni testi, ledvična funkcija.
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Protokol naj bi vseboval prvi pregled bolnika, kjer se bo bolniku uvedlo novo AK

s r e č a n j e

Predviden protokol uvajanja Pradaxe

Z uvajanjem novosti do boljših rezultatov v zdravstveni negi
Kateri bolniki se bodo (hipotetično) zdravili s pradaxo?
Vključitveni kriteriji:
Novo AK zdravilo se naj bi uvajalo pri bolnikih, pri katerih je iz anamneze in
zdravstvene dokumentacije razvidno, da izpolnjujejo naslednje pogoje:
1. bolniki z dokumentirano AF,
2. bolniki,

ki

imajo

enega

od

rizičnih

faktorjev

za

TE

oz.

Ishemični

Cerebrovaskularni Inzult (ICV):
•

stanje po ICV, TIA, ali sistemski emboliji,

•

iztisno frakcijo levega ventrikla (LV EF) < 40 %,

•

srčno popuščanje (NYHA > 2),

•

starost bolnika 75 let in več,

•

starost bolnika 65 let in več; ter enega od rizičnih faktorjev: arterijska
hipertenzija, diabetes mellitus, ishemična bolezen srca.

Izključitveni kriteriji:
Pri bolnikih, kjer bo iz anamneze in zdravstvene dokumentacije razvidno, da imajo
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navedene težave, se naj ne bi uvajali oz. prevajali na novo AK zdravilo:
•

bolniki z obolenjem srčnih zaklopk (umetne srčne zaklopke),

•

bolniki, ki so preboleli ICV z invalidnostjo v zadnjih 6-ih mesecih oz.
manjšim ICV-jem v zadnjih 14-ih dneh,

•

stanja vezana na povečan rizik za krvavitev,

•

bolniki, ki so imeli velik operativni poseg znotraj enega meseca,

•

bolniki, ki so že doživeli veliko krvavitev - ICH,

•

bolniki, ki so utrpeli krvavitev iz Gastro Intestinalnega Trakta (GIT) v
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zadnjem letu,
•

bolniki, ki imajo potrjeno hemoragično diatezo,

•

bolniki, ki so na fibrinolitični terapiji znotraj 48 ur,

•

bolniki, ki imajo neurejeno arterijsko hipertenzijo (RR > 180/100 mmHg),

•

bolniki, z aktivno zdravljenim rakom oz. radioterapijo,

•

bolniki s hudo ledvično okvaro (očistek kreatinina < 30 ml/min),

•

bolniki z aktivno boleznijo jeter (ALT > 2 x povišana),

•

nosečnost,

•

bolniki, ki so anemični (hemoglobin < 100 g/l ) in bolniki s trombocitopenijo
(trombociti < 100 x 10/9).

Z uvajanjem novosti do boljših rezultatov v zdravstveni negi
Dileme oz. zadržki pri uvajanju Pradaxe:
Stanja, ki povzročajo dileme oz. najpogostejše težave pri uvajanju Pradaxse so:
•

Zapleti med zdravljenjem s Pradaxo (npr. predoziranje z zdravilom): antidota
še ni oz. še ni znan. Konakion, ki se uporablja pri varfarinih v tem primeru ne
pomaga, v poštev pride aktivno oglje v prvih dveh urah po zaužitju tablet.

•

Ni izkušenj z ukrepi v primeru krvavitev pri bolniku in pri nujnih
operativnih posegih.

•

Odvzem krvi bo potrebno opraviti 2−3 ure po aplikaciji zdravila (največji
učinek) in ne rutinsko kot pri kumarinih; s preiskavo oz. standardiziranim
testom t. i. TT - HEMOCHLOT - linearna korelacija z učinkom Dabigatrana.

•

Potrebno bo prilagajanje odmerka zdravila pri bolnikih s kronično ledvično
boleznijo, ker se zdravilo izloča preko ledvic. Previdnost bo potrebna tudi pri
starejših od 75 let in pri bolnikih, s povečanim tveganjem za krvavitev.

•

Kompliansa bolnika: jemanje zdravila zahteva popolno discipliniranost
bolnika, redno jemanje terapije oz. nadzor nad jemanjem zdravila. V primeru,
da bo bolnik zdravilo pozabil vzeti, bo protitrombotično delovanje zdravila
hitro izvenelo, ker ima zdravilo kratko razpolovno dobo; bolnik pa bo bolj
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Cena zdravila: zdravilo je precej dražje od varfarina. Zavod za zdravstveno
zavarovanje vloge za razvrstitev zdravila na listo še ni prejel; razvrstitev se
pričakuje v prihodnjih mesecih. Kakšen bo režim predpisovanja zdravila, za
zdaj ni znano.

Značilnosti novega antikoagulacijska zdravila - Xarelto (rivaroksaban)
Rivaroksaban je zelo selektiven direkten peroralno učinkovit zaviralec faktorja Xa.
Ne zavira delovanja trombina in ne deluje na trombocite.
Priporočeni odmerek je 10 mg rivaroksabana peroralno enkrat na dan. Prvi odmerek
naj bi bolnik prejel 6 do 10 ur po kirurškem posegu, če je zagotovljena ustrezna
hemostaza. Zdravilo se uporablja pri odraslih bolnikih za preprečevanje venske
trombembolije (VTE) po kirurški zamenjavi kolka ali kolena. Trajanje zaščite je
odvisno od tveganja za VTE pri bolniku, kar je določeno z vrsto ortopedskega
kirurškega posega. Po velikem kirurškem posegu na kolku se priporoča 5 tedenska
zaščita. Po velikem kirurškem posegu na kolenu pa se priporoča 2 tedenska zaščita.
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ogrožen za nastanek možganske kapi.
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Prednost zdravila je v tem, da ni potrebno zdravila posebej prilagajati bolnikom
starejšim od 65 let in bolnikom glede na spol in na telesno maso. Izsledki raziskave
ROCKET so pokazali, da je rivaroksaban učinkovit in varen ter je tako primerljiv z
varfarinom.
Izključitveni kriteriji
Zdravila ne bi uvajali pri bolnikih, ki so že utrpeli:
•

klinično pomembno aktivno krvavitev,

•

bolnikom z jetrno boleznijo, ter sočasnimi motnjami koagulacije, in kliničnim
pomembnim tveganjem za krvavitev,

•

bolnikom z ledvično okvaro (očistek kreatinina < 15 ml/min),

•

nosečnicam in doječim materam.

RAZPRAVA
Namen izračunavanja točkovnikov je, pravilno in zelo natančno odmerjanje ustrezne
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AKT s ciljem doseči učinkovitost in varnost AKZ. Pri bolniku z AF se izračuna
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vrednost točkovnika na osnovi prisotnih dejavnikov tveganja, spola in starosti
bolnika. Vrednost točkovnika CHA2DS2-VASc pokaže ogroženost bolnika za
trombemboličen dogodek, vrednost točkovnika HAS-BLED pa ogroženost za
možnost krvavitve.
Problem je, ker še ni ustrezno dograjenega programa Trombo, ki bi lahko direktno
izračunal ogroženost bolnika za TE dogodek oz. krvavitev, glede na omenjena
točkovnika.

Zaenkrat

se

oba

točkovnika

CHA2DS2-VASc

in

HAS-BLED

12. S t r o k o v n o

izračunavata ročno, vrednosti se vpišejo »pod opombe«, kar se izpiše na vidno mesto
izvida AKZ.
V

prihodnosti

bodo

potrebne

informacijske

spremembe

oz.

dopolnitve

računalniškega programa Trombo, ki predstavlja arhiv za vse bolnike, kateri
prejemajo AK zdravila.
Glede na omejitve trenutno dostopne terapije, še vedno obstaja potreba po
inovativnem novem AK zdravilu, ki bi pripomoglo k izboljšavam dela tako
zaposlenih v AK ambulantah, kot bolnikom pri zdravljenju AF, z izboljšanjem
kakovosti njihovega življenja (Morrow et al., 2010). Uvedba novih AK zdravil, bo
doprinesla številne izboljšave in spremembe v AK ambulante, tako na primarno kot
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na sekundarno zdravstveno raven. Vsekakor bo potrebna previdnost, saj podobno
kot vsa AK zdravila tudi novejša povečujejo tveganje za krvavitev, v klinični praksi
pa še ni izkušenj z uporabo dabigatrana. Internisti načrtujejo, da bo vsaj začetno
zdravljenje z dabigatranom potekalo v AK ambulantah. Ob začetku zdravljenja s
temi zdravili bo namreč nujno natančno izobraževanje bolnikov, kasneje pa
spremljanje komplianse, saj ne bo več kontrol vrednosti INR, ki so doslej omogočale
vpogled v bolnikovo sodelovanje. AK ambulante so namenjene tudi zdravljenju,
kadar pride do zapletov AKT oz. ob pripravi bolnika na posege in preiskave. Še
vedno pa obstajajo številne dileme in odprta vprašanja, ki ovirajo takojšnjo uporabo
in varno predpisovanje novih AK zdravil v AK ambulantah.

ZAKLJUČEK
AKZ mora biti vodeno skrbno, predvsem pa varno in učinkovito ne glede na vrsto
AK zdravila. Naloge medicinske sestre v AK ambulanti so večplastne. Bolniku in
svojcem mora nuditi vse potrebne informacije in mu posredovati navodila za
zdravljenje na njemu razumljiv način. Prav tako mora dobro poznati indikacije,
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zapletenosti bolezni in velikem tveganju za srčno - žilne zaplete se pričakuje potreba
po večjem in sprotnem osveščanju ter izobraževanju bolnikov, njihovih družin ter
splošne javnosti.
Domneva se, da bo nov način vodenja AKZ za bolnike in njihove svojce manj
naporen in manj obremenjujoč.

LITERATURA:
1. Dorian P. et al. J Am Coll Cardiol. 2000; 36: 1303−1309.
2. Fuster V. et al. ACC/AHA/ESC 2006 guidelines for the management of patients
with atrial fibrillation. European Heart Journal (2006) 27: 1979−2030.
3. Mavri A, Vene N, ur. Smernice za vodenje antikoagulacijskega zdravljenja.
Ljubljana: Slovensko zdravniško društvo, 2009.

12. S t r o k o v n o

novostim in spremembam v procesu AKZ. Zaradi naraščanja incidence AF,

s r e č a n j e

patofiziologijo bolezni, trajanje AKZ, možne zaplete in slediti ter se prilagajati vsem
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PROCES SUPERVIZIJE V PRAKSI
Judita Bendelja

IZVLEČEK
V članku želim približati supervizijo in sam supervizijski proces zaposlenim v
zdravstveni negi. Nekatera področja, kot so socialno delo in psihiatrija uspešno
vključujejo supervizijo v svoje delo, na področje zdravstvene nege pa supervizija
prehaja počasi. Supervizijo in njeno pomembnost medicinske sestre v praksi premalo
poznamo. Članek obravnava vlogo supervizije pri nenehnem učenju in razvoju
strokovnih delavcev, opredeljena pa je tudi vloga supervizije v poklicih pomoči.
Sodobne definicije supervizije poudarjajo različne cilje. To so vodenje, usmerjanje,
opora in pomoč pri razvijanju profesionalnih prijemov, učenje s pomočjo izkušnje in
omogočanje procesa poklicne samorefleksije in učenja ter razvijanje sposobnosti
samostojnega razmišljanja pri delu.
Predstavljen je potek supervizijskega procesa v praksi in pogoji, ki so potrebni za
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proces.

UVOD
Pri izvajanju zdravstvene nege se zaposleni srečujejo s številnimi stresnimi
situacijami, večkrat se sprašujejo ali so bila njihova ravnanja pravilna. Supervizija
lahko pomaga razumeti določene stresne in konfliktne situacije, rezultati se kažejo v
višji kakovosti obravnave pacientov, ter v osebni in poklicni rasti zaposlenih.
Za razvojno-edukativni model supervizije je značilno, da spodbuja profesionalno
rast in razvoj strokovnega delavca (Žorga, 2002). Usmerjena je predvsem na proces
učenja

in

profesionalne

integracije,

veča

se

profesionalna

kompetentnost

strokovnjaka. Supervizija omogoča razvijati sposobnost samostojnega razmišljanja o
delu, pomaga pri učinkovitejšem obvladovanju stresa in pri oblikovanju poklicne
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Ključne besede: supervizija, učenje, strokovni razvoj, poklici pomoči, supervizijski
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učinkovito učenje v procesu supervizije.
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identitete. V razvojno-edukativnem modelu supervizije je učni proces usmerjen na
učenje iz izkušenj, bistvena je refleksija supervizantovih delovnih izkušenj.

VLOGA SUPERVIZIJE V POKLICIH POMOČI
Zaposleni v zdravstveni negi in negi in oskrbi opravljajo poklic, ki sodi med »poklice
pomoči«. Strokovni delavci v poklicih pomoči so bolj izpostavljeni dejavnikom, ki
ogrožajo psihofizično ravnovesje. S supervizijo si strokovni delavec v poklicih
pomoči pridobi boljši vpogled, podporo in strokovno vodenje za svoje delo (Klasinc,
2003).
Strokovni delavci, ki se pri svojem delu srečujejo s človeškim trpljenjem, boleznijo,
nemočjo, psihosocialnimi stiskami so bolj izpostavljeni stresu in izgorevanju, kar
lahko ogrozi njihovo psihofizično ravnovesje in zdravje (Vodeb Bonač, 1999). Kadar
se pritiski zaradi intenzivne vpletenosti v odnose z ljudmi s težavami ponavljajo dlje
časa, se lahko prične proces izgorevanja. Simptomi se kažejo na področju telesnega
in čustvenega delovanja, kognicij in stališč. Posebej obremenjujoče značilnosti
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delovnih okoliščin so: veliko število uporabnikov, kvalitativne obremenitve, delo, ki
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kriterijev za merjenje uspeha pri delu, pretirana pričakovanja delovnega okolja,
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ga okolje ne razume in ceni, pomanjkanje materialnih sredstev, pomanjkanje

Kobolt in Žorga (2000) navajata mnenja udeležencev supervizijskega procesa, ki

nezadostna izobrazba,

administrativna

indiferentnost,

nezanimanje

vodilnih

delavcev za težave zaposlenih in pomanjkanje socialnih mrež za pomoč ob stiskah.

UČENJE V PROCESU SUPERVIZIJE IN CILJI SUPERVIZIJE

pravijo, da se izkušnje in znanje, ki so jih pridobili v supervizijskem procesu
odražajo tudi v zasebnem življenju. Supervizijska srečanja so jim pomagala razumeti
načine lastnega mišljenja, odločanja in delovanja. Navajajo, da se je povečala
samozavest, dvignila raven njihovega samospoštovanja, začeli so iskati lastne
odgovore na vprašanja, večje je zavedanje svojih moči in šibkosti, bolje prepoznavajo
svoja čustva in izboljšala se je komunikacija.
Proces učenja pri odraslih poteka predvsem iz izkušenj, možnosti za učenje ponujajo
vsakdanje življenjske situacije. V supervizijskem procesu gre za predstavitev
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določene delovne izkušnje, za katero je značilno, da strokovnjaka okupira
miselno in čustveno. Ob tej izkušnji se uči o sebi in o svojem poklicnem ravnanju.
Supervizija omogoča oblikovanje profesionalne identitete strokovnjaka, ker se
posameznik počuti vedno bolj odgovornega, da bo dobro opravil svoje delo, njegovo
delovanje je vedno bolj avtonomno. V procesu izkustvenega učenja se povezuje delo,
izobraževanje in osebnostni razvoj. Delovno izkušnjo je potrebno ustrezno predelati.
Mnogokrat je proces učenja iz izkušenj zelo boleč, saj gre za odkrivanje lastnih
občutij in misli. Rezultat supervizijskega procesa pa je večja strokovna
kompetentnost, povečan občutek moči in poklicne identitete, prav tako pa
osebnostna in strokovna rast.
Kobolt in Žorga (2000) razlagata, da cilje supervizije lahko opredelimo z izrazi:
refleksija opravljanja poklica, širjenje in poglabljanje poklicne kompetence,
izboljševanje kvalitete poklicnega delovanja. Eden izmed poglavitnih ciljev je
poklicno učenje - supervizant se sam odloči, kaj se bo novega naučil v zvezi z
opravljanjem svojega dela. Naslednji cilj je konstrukcija nove resničnosti. Ali je
morda potrebno spremeniti zorni kot opazovanja in kako zaznavamo in dojemamo
svojo poklicno situacijo.
Končni cilj v superviziji bi naj bil usposobiti strokovnega delavca, da se bo sposoben
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pozitivna samopodoba, zmanjšanje izgorevanja in boljši medsebojni odnosi.
Zakaj je supervizija potrebna za zaposlene v zdravstveni negi?
Zahtevnost dela in nenehen razvoj, ki zahteva sposobnost prilagajanja lahko
povzročajo čustven pritisk in občutke preobremenjenosti in posledično sindrom
izgorevanja. V supervizijski skupini se lahko posameznik pred tem zavaruje, ker se
lahko pogovori o temah, ki so zanj pomembne, se seznani z razmišljanjem svojih
sodelavcev in povečuje znanje o odnosih. Supervizija je priložnost za lastno
aktivnost.
Skoberne (2001) poudarja pomen supervizije v zdravstveni negi, saj s supervizijo
vnašamo na področje svojega dela spremembe, ki ne le, da pozitivno vplivajo na
počutje bolnikov, tudi pozitivno vplivajo na lastno občutenje dela in življenja.
Cilj supervizije v zdravstveni negi je olajšati medicinski sestri razvijanje različnih
pogledov na njeno delo z bolnikom, medicinska sestra se lažje vživi v bolnika in je
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Vzporedni cilji supervizijskih procesov so tudi pozitivno samovrednotenje,
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sam učiti iz vsakodnevnih delovnih izkušenj.
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učinkovitejša v postopkih zdravstvene nege. Medicinska sestra s pomočjo
supervizije veča sposobnost obvladovanja težavnih situacij. Skobernetova opisuje
proces učenja v klinični superviziji: supervizor pospešuje raziskovanje spornih
vprašanj, medicinska sestra osvoji in prilagodi nove podatke oziroma nova
spoznanja, iz tega sledi osebnostni in strokovni razvoj. Bolnik je deležen kakovostne
zdravstvene nege in večja je možnost, da so zadovoljene njegove življenjske potrebe.
Železnikar (2003) piše, da lahko s pomočjo supervizije medicinska sestra vnaša
pomembne spremembe v obravnavo varovancev, katere vplivajo na počutje
bolnikov in na njeno lastno občutenje in samopodobo.
Predstavitev poteka supervizijskega procesa
Žorga (2000) opisuje kakšen naj bo supervizijski proces. Srečanja morajo temeljiti na
natančnih dogovorih, slediti morajo ciljem, ki bodo zadovoljili potrebe udeležencev.
Potrebna je motivacija strokovnega delavca, zato je pomembno, da je vključitev v
proces prostovoljna. Supervizija mora potekati kot kontinuiran proces, zato je
pomemben dogovor o pogostosti, trajanju in številu supervizijskih srečanj.
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Pomembna je velikost skupine, vsak član naj ima dovolj prostora zase, zagotoviti je
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potrebno varno vzdušje.
Miloševič Arnold (1999) piše, da je za optimalno ohranjanje in razvijanje
profesionalnih in osebnostnih potencialov potrebno zagotoviti določene pogoje.
Supervizija kot kontinuiran proces mora trajati skozi določeno obdobje, potekati po
točno določenem načrtu. Na razpolago mora biti dovolj časa, primerni prostori,
usposobljeni in motivirani sodelavci.
Sam supervizijski proces sestavljajo faze: uvodna, osrednja in sklepna faza,
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supervizijski dogovor, vmesna in zaključna evalvacija. Tako gredo udeleženci skozi
proces v katerem osebnostno in strokovno rastejo in izboljšujejo kakovost svojega
dela.
Žorga (2000) pravi, da je pred začetkom organiziranja supervizije za zaposlene
potrebno vedeti:


katere cilje bi naj s supervizijo dosegli,



ali naj bo supervizija prostovoljna delavčeva obveza,



kdo naj bi bili člani supervizijske skupine in kako naj bo velika skupina,



kako pogosta bodo supervizijska srečanja in kako dolgo naj trajajo.
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Supervizijski dogovor, ki se sklene na začetku procesa vsebuje: namen supervizije in
področja s katerimi naj bi se ukvarjali na superviziji, kraj in čas sestajanja (ali bo
proces potekal v delovnem času), pogostost sestajanja, število supervizijskih srečanj,
trajanje posameznega srečanja, način komuniciranja med člani in supervizorjem med
srečanji in obveznosti supervizorja in supervizirancev pri pisanju refleksijskih
poročil in evalvacij.
 Supervizija je tudi oseben proces, zato je potrebna motivacija in osebna zavzetost
strokovnega delavca, pomembna je prostovoljna vključenost.
 Da bo supervizija učinkovita, mora trajati kot kontinuiran proces, skozi daljše
časovno obdobje. V samem procesu gre za delo s seboj in premagovanje naporov,
ki jih prinaša učenje in spremembe. Standard števila srečanj je 15–20 srečanj na
dva tedna, ki trajajo od ene do treh ur.
 Upoštevanje načela zaupnosti in molčečnosti.
Švagan (2010) razlaga, da je zagotovitev varnosti in zaupnosti najpomembnejši pogoj
za nemoten potek supervizije. Vsak član se mora počutiti varnega, imeti možnost
odprto govoriti o dvomih in stiskah pri svojem delu. Udeleženci so dolžni upoštevati
dogovor, da se osebne stvari, ki jih člani povedo na srečanjih ne odnašajo ven in da
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Velikost skupine: v majhni skupini je učinek supervizije opaznejši.
Supervizija je lahko individualna, z dvema supervizantoma, skupinska ali
supervizija tima.

•

Supervizant na srečanjih obravnava konkretne izkušnje iz svoje prakse. Za
uspešno delo razvije sposobnosti razumljivega opisovanja delovnih izkušenj,
ustno in pisno.

•

Potreben je primeren prostor, redna srečanja, varno vzdušje.

Struktura posameznega srečanja:
Uvodni del: osvetlitev počutja članov, dogovor o poteku srečanja, odzivi na refleksije
prejšnjega srečanja.
Delo s supervizijskim gradivom: 1−2 primera, aktivno sodelovanje vseh članov,
udeleženci razmislijo, kako bodo nova spoznanja uporabili pri svojem delu.
Uporabljajo se različne metode: igre vlog; člani pojasnijo svoj pogled na situacijo, ki
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se vsi procesi zaključijo v supervizijskem srečanju.
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se obravnava v procesu; člani razmislijo ali so se že sami srečali s podobnim
problemom.
Na koncu sledi analiza srečanja in dogovor za naslednje srečanje.
Katere so tiste vsebine, ki so predmet obravnave v supervizijskem procesu na
področju zdravstvene nege?
•

Problem oziroma izkušnja superviziranca z analizo dogodka;

•

spretnosti, pomoč in vrednotenje terapevtskega dela z bolniki;

•

vrednotenje samega sebe in ozaveščenost;

•

vodenje in svetovanje v negovalni praksi;

•

sindrom izgorevanja;

•

veljavnost oziroma potrditev delovnih in interpersonalnih postopkov
supervizanta;

•

povratne informacije o delu supervizanta;

•

razprave o travmatičnih dogodkih in kako uspešno jih supervizant
obvladuje;

•
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njihova učinkovitost in škodljivost (Skoberne, 2001).
Supervizanti morajo obravnavati konkretne izkušnje iz svoje delovne prakse, imeti
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prisotnost zaščitnih mehanizmov za obvladovanje omenjenih situacij ter

V superviziji strokovnjak razmišlja o delovni situaciji, ozavešča svojo kompetentnost

dobro teoretično znanje, prostovoljno in motivirano sodelovati s supervizorjem.
Organizacija mora spodbujati učenje in napredek svojih zaposlenih.

ZAKLJUČEK

in deluje načrtno bolj strokovno. Spodbuja razmišljanje in razumevanje, iskanje
lastnih odgovorov na vprašanja, boljše poznavanje svojih moči, šibkosti in
odgovornosti. Veča se zadovoljstvo z opravljanjem poklica, občutek poklicne
kompetentnosti in s tem tudi poklicna identiteta. Strokovnjak v procesu supervizije z
ozaveščanjem lastnih načinov delovanja povečuje zaupanje v svoje delo, strokovno
stabilnost in zmanjšuje strahove zaradi nekompetentnosti. Supervizija omogoča
oblikovanje profesionalne identitete strokovnjaka, ker se posameznik počuti vedno
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bolj odgovornega, da bo dobro opravil svoje delo, njegovo delovanje je vedno bolj
avtonomno.
Nekaj povratnih informacij o izkušnji supervizanta v supervizijskim procesu
V procesu supervizije se naučimo, da se je o stvareh, ki se nas v poklicnem življenju
dotikajo potrebno pogovarjati. Lažje je ločevanje pomembnejših problemov od manj
pomembnih, hitreje in lažje se odločamo za pogovor.
V superviziji do rešitev svojih problemov pridemo sami, s pomočjo supervizorja in
skupine. Na situacijo pogledamo z druge plati, učimo se ob svojih izkušnjah, rešitev
ne ponujajo drugi. Posameznik pa ima možnost slišati, kako bi drugi ravnali v
podobni situaciji, predvsem pa podelimo svoje težave z drugimi in spoznamo, da se
stvari za katere mislimo, da obremenjujejo samo nas dogajajo tudi drugim.
Pomemben rezultat supervizijskega procesa je spoznavanje samega sebe, potrebno je
odgrniti tančice in se začeti sprejemati s plusi in minusi. Ob tem se razvija
samozavest, pomemben je proces oblikovanja samopodobe. Mnogo se v procesu
naučimo od drugih in njihovih vzorcev delovanja, spoznamo svoja močna in šibka
področja ter kako jih izboljšati.
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NEINVAZIVNA VENTILACIJA – TIMSKI PRISTOP
Alja Jevšnik in Darja Podsedenšek

IZVLEČEK
Neinvazivna ventilacija (NIV, angl. Noninvasive ventilation) je oblika predihavanja
bolnika z respiratorno insuficienco različne etiologije brez uporabe endotrahealnega
tubusa ali trahealne kanile. Cilj NIV je doseči zadovoljivo plinsko izmenjavo brez
endotrahealne intubacije, povečati funkcionalno rezidualno kapaciteto (FRC, angl.
functional residual capacity), izboljšati respiratorno mehaniko in se izogniti uporabi
tubusa ter s tem zapletom zaradi umetne dihalne poti.
Za NIV bolnikov na Oddelku za intenzivno interno medicino (OIIM) Splošne
bolnišnice Celje (SBC) uporabljamo obrazne maske in čelade. Tako ostanejo zgornje
dihalne poti nedotaknjene in fiziološki zaščitni mehanizmi, kot sta požiranje in

delo zdravnika, respiratornega fizioterapevta in medicinske sestre.
Ključne besede: Neinvazivna ventilacija (NIV), timsko delo, neprekinjeno pozitivni
tlak v dihalnih poteh (CPAP).

UVOD
Neinvazivna ventilacija pomeni predihavanje bolnika brez umetne dihalne poti
(endotrahealni tubus, trahealna kanila) z namenom izogniti se zapletom, ki so
povezani z invazivnim mehanskim predihavanjem, vstavljanjem in odstranitvijo
tubusa (Mehta, Hill, 2001). Namesto tega uporabljamo posebne obrazne maske ali
čelade, ki jih z elastičnimi trakovi tesno pričvrstimo na bolnika.
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Za najboljši uspeh zdravljenja bolnikov z metodo NIV je ključnega pomena timsko
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refleks kašlja, ohranjeni.
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NIV se uporablja pri akutnem poslabšanju dihalne stiske, ko je preskrba organizma s
kisikom nezadostna, vendar je dihanje prisotno. Do tega pride zaradi neposredne
prizadetosti dihal ali neposrednega vpliva na dihala zaradi prizadetosti drugih
organskih sistemov (Antonelli et al, 2003).
Razlikujemo hipoksemično in hiperkapnično obliko. Razberemo jo iz plinske analize
arterijske krvi. Hipoksemija je opredeljena s PaO2 manj kot 8 kPa (<60 mm Hg),
hiperkapnija pa s PaCO2 več kot 6,6 kPa (>50 mm Hg) pri vdihovanju zraka (Špec
Marn, Merzelj, Kremžar, 2005).
Odločitev zdravnika za zdravljenje s pomočjo NIV je odvisna od spremljajočih
bolezni in/ali poškodb. Kriteriji za pričetek NIV v primeru akutne dihalne stiske so:
•

uporaba pomožnih dihalnih mišic,

•

paradoksno dihanje s frekvenco nad 25 vdihov/minuto,

•

PaCO2 > 6 kPa s pH < 7,35 in razmerje PaO2/FiO2 < 200 mm Hg (Ploj, 2005).

Indikacije za NIV:

s r e č a n j e

56

-

akutna respiratorna insuficienca,

-

akutna respiratorna insuficienca v pooperativnem obdobju,

-

kronična respiratorna insuficienca,

-

akutni kardiogeni pljučni edem,

-

poslabšanje kronične obstruktivne pljučne bolezni (KOPB) in astme,

-

hipoksemična dihalna odpoved,

-

restriktivne pljučne bolezni,

-

dihalna stiska pri imunsko oslabelih bolnikih,

-

bolniki pri postopku odvajanja od invazivne mehanske ventilacije
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(International Consensus Conference in Intensive Care Medicine, 2005).
Kontaindikacije za NIV so:
-

odsotnost spontanega dihanja, podihovanje (zastoj srca ali dihanja),

-

anatomska ali funkcionalna zapora dihalne poti,

-

krvavitev iz zgornjih prebavil ali ileus,

-

motnje zavesti (koma),

-

izrazit nemir,

-

hemodinamska nestabilnost (hipotenzija, šok, miokardni infarkt),
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-

prisotnost obsežnega sekreta v dihalnih poteh, nezmožnost požiranja in
izkašljevanja,

-

poškodbe ali opekline obraza, ustne votline ali glave,

-

neoskrbljen pnevmotoraks (Aboussouan LS. Respiratory failure and the need
for ventilatory support, 2009).

IZBIRA APARATA IN OBLIKE NEINVAZIVNE VENTILACIJE
Na OIIM v SBC uporabljamo dve vrsti NIV: preko obrazne maske, ki pokrije nos in
usta in preko čelade, ki jo bolniku namestimo čez glavo in zatesnimo s pasovi pod
pazduhama. Uporabljamo dve vrsti čelad: za neinvazivno mehansko ventilacijo in za
kontinuirano pozitivno tlačno ventilacijo. Čelade so narejene iz prozornega PVC
brez lateksa. Ob dobrem tesnenju maske so načeloma možne vse oblike ventilacije.
Zaradi nezaščitene dihalne poti in nepopolnega tesnenja pri večjih inspiracijskih
tlakih te metode ne uporabljamo za nadzorovano mehansko ventilacijo (CMV, angl.
controlled mechanical ventilation) (Aboussouan LS. Respiratory failure and the need

positive airway pressure) s tlačno podporo ob vdihu ali brez. CPAP je spontano
dihanje na povišanem tlaku v dihalnih poteh in v alveolih skozi ves dihalni ciklus.
Omogoča odpiranje prej zaprtih pljučnih mešičkov, poveča se funkcionalna
rezidualna kapaciteta pljuč (FRC), zmanjša se dihalno delo zaradi višje kompliance
pljuč ali odstranitve avtopozitivnega tlaka ob koncu izdiha (avtoPEEP), izboljša se
zasičenost s kisikom, poveča se možnost izločanja izmečka.
Uporabljamo tudi ventilacijo z dvonivojskim pozitivnim tlakom (BiPAP, angl.
bilevel positive airway pressure), ki omogoča, da tlak v maski ali čeladi z dihanjem
niha med nižjo ekspiracijsko vrednostjo ter višjo inspiracijsko vrednostjo.
Prednosti čelade za NIV so večje udobje in zadovoljstvo bolnikov, večja toleranca in
s tem boljše ujemanje s pripomočki ter koži prijazen sistem pritrjevanja. Ni uhajanja
zraka pri netipični anatomiji obraza. Bolniki lahko komunicirajo z osebjem in s
svojci, lahko berejo, jedo, sedijo ali ležijo (Tonnelier JM et al, 2003).
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Uporabljamo neprekinjen pozitivni tlak v dihalnih poteh (CPAP, angl. continuous
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for ventilatory support, 2009).
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NIV po svetu in tudi pri nas izvajamo v glavnem na intenzivnih terapijah, ker pa z
razvojem tehnologije postajajo naprave vse manjše in enostavnejše, si utirajo pot tudi
na polintenzivne in urgentne oddelke. Najbolj preproste naprave delujejo kot
generatorji pretoka, poganja jih običajno visokotlačni plin iz bolnišnične napeljave
(Aboussouan LS. Respiratory failure and the need for ventilatory support, 2009).
Prav tako pa lahko za NIV bolnikov uporabljamo tudi dihalni aparat, ki se sicer
uporablja za ventiliranje intubiranih bolnikov.

IZVAJANJE IN NADZOR NEINVAZIVNE VENTILACIJE
NIV na OIIM je timsko delo zdravnika, ki odredi NIV in parametre ventilacije,
respiratornega fizioterapevta, ki pripravi aparat, izbere primeren sistem, nastavi
parametre ventilacije in ga skupaj z medicinsko sestro namesti bolniku.
Protokol dela:
1. Bolniku razložimo postopek, s katerim se mora strinjati.
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2. Dvignemo naklon vzglavja na 45 stopinj.
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3. Izberemo pravo velikost maske ali čelade.
4. Masko rahlo pridržimo na obrazu, pričnemo z najnižjo PEEP valvulo s 5 cm H2O,
nato masko ali čelado tesno pričvrstimo s trakovi.
5. Opazujemo uspešnost predihavanja, zmanjšanje dispneje, frekvence dihanja in
počutje bolnika.
6. Zasičenost arterijske krvi s kisikom naj bo nad 90 %.
7. Pri hipoksemiji povišujemo PEEP po 2 do 3 cm H2O in koncentracijo kisika do
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deleža kisika FiO2 0,6.
8. Uspešnost spremljamo s plinskimi analizami arterijske krvi.
9. Izračunamo razmerje med PaO2 in FiO2.
10. Pri odvajanju od NIV postopoma zmanjšujemo vrednosti odstotka kisika in tlaka
ali skrajšujemo čas predihavanja (Ploj, 2005).
Za uspešno NIV je potreben učinkovit nadzor bolnika. Pod to štejemo klinično
opazovanje in meritve. Pomembna je subjektivna ocena stopnje dispnoe, cianoze in
uporabe pomožnih dihalnih mišic kot tudi objektivne meritve dihalnih znakov
vključno z nenehnim nadzorom saturacije arterijske krvi in rednimi plinskimi
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analizami. Uporabnost metode lahko napovemo na podlagi ocene bolnika po 30 do
60 minutah ventilacije. V primeru, da se saturacija oz. PaO2 ne popravljata ali da
PaCO2 narašča oz. se poglablja acidoza, je treba bolnika intubirati in invazivno
mehansko ventilirati (Aboussouan LS. Respiratory failure and the need for
ventilatory support, 2009).
Parametre nadzorujejo vsi člani tima, največ pa medicinska sestra, ki je ob bolniku
stalno prisotna in beleži vse hemodinamske parametre v negovalno dokumentacijo
ter skrbi za bolnikove življenjske aktivnosti. Za uporabo v nočnem času respiratorni
fizioterapevti pripravijo in sestavijo pripomočke za potrebe bolnika po NIV, ki jih po
naročilu zdravnika namesti medicinska sestra.

ZAKLJUČEK
NIV pomeni velik tehnični in strokovni napredek, ki olajša zdravljenje bolnikov z
akutno respiratorno insuficienco, nastalo zaradi različnih vzrokov, z namenom
izogniti se endotrahealni intubaciji, invazivnem mehanskem predihavanju in
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timsko delo zdravnika, respiratornega fizioterapevta in medicinske sestre, ki bolniku
nudijo varnost in zaupanje v lastno dihanje.
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BOLEČINA PACIENTA V OČEH DIJAKOV SREDNJE ZDRAVSTVENE
ŠOLE
Mateja Božič

IZVLEČEK
V prispevku so predstavljeni rezultati raziskovalne naloge, s katero smo želeli
ugotoviti, kakšne izkušnje pridobivajo dijaki pri praktičnem pouku glede obravnave
bolečine pri pacientu. Zanimali so nas občutki, tudi osebne stiske dijakov, ko
negujejo pacienta, ki ima bolečino in iskali smo dejavnike, ki bi pripomogli k
izboljšanju praktičnega pouka in vključevanja dijakov v negovalni tim pri obravnavi
pacienta, ki ima bolečino.
V raziskavi, ki je bila izvedena s pomočjo anketnega vprašalnika, je sodelovalo 54
dijakov tretjega in 58 dijakov četrtega letnika Srednje zdravstvene šole (SZŠ) Celje, ki
so opravljali praktični pouk na različnih kirurških oddelkih Splošne bolnišnice Celje.
Rezultati kažejo, da so že vsi anketirani negovali pacienta z bolečino in da se jih
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čuti potrebo po odmiku od pacienta z bolečino. Na oceno lajšanja bolečine pri
pacientu vpliva predznanje dijakov o bolečini. Dijaki, ki imajo boljše predznanje o
bolečini ocenjujejo, da pacientom v bolnišnici nezadovoljivo lajšajo bolečine.
Dijaki pri praktičnem pouku spremljajo obravnavo bolečine pri pacientu in
prevzemajo stališča in vzorce poklicnega vedenja od starejših. Pomembno je, da
dijaki čutijo, da si zaposleni prizadevajo za kakovostno zdravstveno oskrbo in da je
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večina boji, da bi pacientu povzročili še dodatne bolečine. Večina dijakov pogosto

Ključne besede: praktični pouk, dijaki, bolečina

UVOD
Dijaki se pri praktičnem pouku vključujejo v proces zdravstvene nege. Znanja in
izkušnje, tako pozitivne in negativne, ki jih dijaki pridobijo tekom šolanja, bodo
prenesli naprej in bodo sestavni del njihovega samostojnega dela. Vzporedno s
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pacient središče dogajanja.

Z uvajanjem novosti do boljših rezultatov v zdravstveni negi
pridobivanjem znanja in drugih sposobnosti se prične oblikovati tudi poklicna
samopodoba, in sicer poteka načrtovano in spontano.
Učne vsebine, ki obravnavajo bolečino so zajete v strokovno teoretičnih predmetih
od prvega do četrtega letnika, in sicer v zdravstveni negi in prvi pomoči, etiki in
komunikaciji, osnovah kliničnih predmetov in farmakologiji. Učne teme obsegajo
definicijo bolečine, vrste bolečine, doživljanje bolečine, zaznavanje bolečine,
dejavnike, ki vplivajo na pojav bolečine, izražanje bolečine, timsko obravnavo
bolečine in vlogo medicinske sestre ter zdravljenje bolečine. Dijaki spoznajo
ocenjevanje stanja bolečine z ocenjevalnimi lestvicami, dokumentiranje in negovalne
intervencije pri pacientu z izraženo bolečino. Pri predmetu etika in komunikacija je
veliko vsebin povezanih s temo o bolečini. Sicer zelo poudarjamo, da je pojav
bolečine v zdravstveni negi na prioritetnem mestu in da pacientu poskušamo
zagotoviti najvišjo možno stopnjo dobrega počutja.
Z bolečino se srečamo že mnogo prej kot v srednji šoli. Naše izkušnje iz bolj
oddaljene preteklosti oblikujejo naša prepričanja in stališča. Medicinske sestre (in
dijaki) izhajajo iz različnih okolij in družin in vsaka s sabo v svoj poklic prinese
izkušnje z bolečino in ima izdelan svoj koncept spoprijemanja z bolečino. Bolečina je
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še vedno prepogosto prezrta zaradi zmotnih stališč, da bolezen preprosto mora
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boleti.
Dijaki pričnejo praktični pouk opravljati na bolniških oddelkih v tretjem letniku,
stari sedemnajst let. Doživljanje v tem življenjskem obdobju se razlikuje od
doživljanja odraslih, ki že imajo določene izkušnje.
Med najbolj obremenjujočimi dejavniki pri praktičnem pouku je delo z hudo bolnimi
in umirajočimi ter pacienti, ki trpijo bolečino. Za mnoge primere imajo premalo ali
nič izkušenj. Dijaki doživljajo pacientovo stisko, ko si ne upa izraziti bolečine, da ne
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bi bil v nadlego, doživljajo pa tudi nezadovoljstvo s strani pacientov zaradi
nezadostnega lajšanja bolečin.
Dijaki so v starostnem obdobju, ko zelo kritično spremljajo ravnanja drugih, zlasti
medicinskih sester. Zavedno in nezavedno poteka pridobivanje izkušenj in vzorci
vedenja v njihovem bodočem poklicu.
Z anketo smo želeli ugotoviti kakšne izkušnje pridobivajo dijaki pri praktičnem
pouku glede obravnave bolečine pri pacientu. Zanimali so nas občutki, tudi osebne
stiske dijakov, ko negujejo pacienta, ki ima bolečino. Iskali smo dejavnike, ki bi
pripomogli k izboljšanju praktičnega pouka in vključevanja dijakov v negovalni tim
pri obravnavi pacienta, ki ima bolečino.
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METODE
Z dovoljenjem vodstva Srednje zdravstvene šole Celje, smo aprila 2009 anketirali
dijake tretjega in četrtega letnika. Raziskava je bila izvedena anonimno. Obdelali
smo 112 anket. Podatki pridobljeni z vprašanji zaprtega tipa so obdelani s pomočjo
računalniškega programa Excel. Podatki zbrani z vprašanji odprtega tipa pa so
obdelani s kvalitativno analizo. Rezultati so prikazani pisno ter z razpredelnicami in
grafi. Raziskava ima omejitve: majhen vzorec in podobne raziskave pri nas nismo
zasledili, da bi lahko rezultate primerjali.

REZULTATI
V prvem sklopu vprašalnika nas je zanimalo, kakšno je znanje oz. stališče dijakov o
bolečini, zato smo sestavili tabelo, ki je zajemala 13 trditev o bolečini. Ob trditvah o
bolečini so dijaki izrazili svoje strinjanje po Linkertovi petstopenjski lestvici (ocena 1
izraža izrazito nestrinjanje, ocena 5 izrazito strinjanje). Ob posameznih trditvah je
izračunana povprečna vrednost strinjanja, ločeno za tretje in četrte letnike.
3. letnik

4. letnik

Znanje o bolečini sem pridobil/a pri pouku.

3,818182

4,583333

Nisem se še ukvarjal/a s temo bolečine.

1,363636

1

Bolečina je prisotna kjerkoli in kadarkoli posameznik reče, da jo čuti.

3,681818

3,333333

Medicinska sestra mora bolniku vedno verjeti, da trpi za bolečino, ne

3,772727

4,166667

glede ali je vzrok zanjo znan ali ne.
Bolečinski prag je individualen.

4,727273

5

Nekateri bolniki imajo zmanjšan občutek za bolečino.

4,954545

5

Utrujenost, strah, izčrpanost povečajo občutek bolečine.

4,5

4,625

Bolečino se lahko čuti brez pravega vzroka.

3,818182

4,583333

Pacient lahko čuti bolečino v amputiranem delu okončine.

3,545455

4,458333

5

4,583333

Bolečina je lahko odsotna pri večji poškodbi tkiva.

3,909091

4,5

Pacient ima pravico, da ga ne boli.

4,181818

4,26087

3,5

3,666667

Bolečina je lahko močna pri minimalni poškodbi tkiva.

Pacienti imajo bolečine, pa to ne povejo.

Tabela 1: Povprečje strinjanja ob trditvah o bolečini

Večina dijakov se je že ukvarjala s temo bolečina. Največ znanja o njej so pridobili pri
pouku. Razen pri drugi postavki (Nisem se še ukvarjal/a s temo bolečine.) bi pri vseh
ostalih pričakovali čim višje povprečje strinjanja z dano postavko, pa temu ni tako.
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Trditve o bolečini
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Izstopa nizko povprečje strinjanja s trditvijo, da je bolečina prisotna kjerkoli in
kadarkoli posameznik reče, da jo čuti (povprečje 3,68 za tretje letnike in 3,33 za četrte
letnike). Ravno tako se je pokazalo nizko povprečje strinjanja s trditvijo, da mora
medicinska sestra verjeti bolniku, da trpi za bolečino, pa če je vzrok zanjo znan ali ne
(3,77 tretji letnik, 4,16 četrti letnik). Opazna je razlika med tretjim (3,81) in četrtim
letnikom (4,58) pri postavki, da se bolečino lahko čuti brez pravega vzroka.
Ugotovljeno je tudi nizko strinjanje s trditvijo, da pacienti imajo bolečine, pa to ne
povejo (tretji letnik 3,5 in četrti 3,66).
V drugem sklopu vprašalnika so podane postavke o izkušnjah dijakov pri delu s
pacienti z bolečino. Tako kot v prvem sklopu so anketiranci izrazili svoje strinjanje
po Linkertovi petstopenjski lestvici.
Izkušnje dijakov
Negoval/a sem že pacienta, ki je imel bolečino.
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3. letnik

4. letnik
5

5

Čutim potrebo po umiku od pacienta z bolečino.

2,136364

1,25

Strah me je, da bi pri delu pacientu povzročil/a dodatne bolečine.

4,045455

4,583333

Ne vem kako naj se vedem do pacienta, ki ima bolečino.

3,727273

1,916667

Pri pacientu z bolečino se počutim nemočno.

3,545455

1

Pacienti mi pri praktičnem pouku pogosto potožijo, da niso mogli

3,545455

4,958333

3,818182

4,958333
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spati zaradi bolečine.
Takoj obvestim učitelja praktičnega pouka ali medicinsko sestro o
pacientovi bolečini.
Medicinka sestra se ustrezno odzove in pride k pacientu.

4,272727

4,625

Medicinska sestra ustrezno ukrepa.

3,863636

3,041667

Medicinsko sestro moram ponovno obvestiti.

4,608696

4,416667

Medicinske sestre podcenjujejo pojav in opis bolečine pri

3,090909

2,458333

pacientu.
Zdravniki podcenjujejo pojav in opis bolečine pri pacientu.

3,772727

2,875

Medicinske sestre dobro ocenjujejo in dokumentirajo bolečino.

3,136364

3,958333

Osebje najprej zadovolji pri pacientu potrebo po lajšanju

3,409091

3,708333

2,590909

3,458333

3,318182

3,5

bolečine.
Medicinske sestre pacienta z bolečino obzirno premeščajo in
uporabljajo znanje ergonomije.
Pacienti v moji prisotnosti potožijo svojcem, da so nezadovoljni z
lajšanjem bolečine.

Tabela 2: Povprečje strinjanja ob postavkah o izkušnjah dijakov pri pacientu, ki ima bolečine

Vsi anketirani dijaki so že negovali pacienta z bolečino. Dijaki četrtih letnikov čutijo
nekoliko manjšo potrebo po odmiku od pacienta, ki ima bolečine (povprečje 1,25), od
dijakov 3. letnika (povprečje 2,13). Vsi anketirani so izrazili visoko stopnjo strinjanja
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s trditvijo, da jih je strah, da bi pacientu povzročili dodatne bolečine. Anketirani
tretjih letnikov (povprečje 3,54) se čutijo bolj nemočno pri takem pacientu kot
anketirani četrtih letnikov (povprečje 1). Dijaki četrtih letnikov prej obvestijo
medicinsko sestro o pacientovi bolečini kot dijaki tretjih letnikov in v povprečju bolje
ocenjujejo ravnanje medicinskih sester kot dijaki četrtih letnikov.
Na četrto vprašanje Ali pacientom v bolnišnici zadovoljivo lajšajo bolečine?, sta bila
možna odgovora da ali ne. 41 % dijakov 3. letnika in 37 % dijakov 4. letnika meni, da
bolnikom v bolnišnici nezadovoljivo lajšajo bolečine.
Anketirani, ki imajo boljše predznanje o bolečini (ki so pri prvem vprašanju zbrali
več kot 55 točk), ocenjujejo, da pacientom v bolnišnici nezadovoljivo lajšajo bolečine.
Na vprašanje Ali čutite osebno stisko, ko negujete pacienta, ki ima bolečine? je
večina anketiranih dijakov tretjih in četrtih letnikov odgovorila, z včasih in pogosto.
9 % iz tretjega in 12 % iz četrtega letnika pa ne čuti osebne stiske pri delu z
pacientom, ki ima bolečine.
Na vprašanje odprtega tipa Kako se počutite, ko negujete pacienta, ki ima bolečine,
so anketirani dijaki odgovarjali: strah me je, da bi pacientu pri povzročil/a dodatne
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pacienta skušam bodriti.
Odgovore na vprašanje Katera pozitivna izkušnja se je anketiranim dijakom najbolj
vtisnila v spomin, ko so negovali pacienta z bolečino?lahko razvrstimo na tiste, ki se
nanašajo na:
- lajšanje bolečine (pravočasno lajšanje bolečine; pozitiven odziv medicinske
sestre na pacientovo bolečino; pogovor; aplikacija analgetik; sprememba
položaja ipd.; zanimanje ali je bolečina popustila …), ko dijaki sami
prispevajo k lajšanju bolečine (sprememba položaja, obzirno delo) in na
- odziv pacienta na delo dijakov (pogovor s pacientom, da ni več mislil toliko na
bolečino; sodelovanje pacienta kljub bolečinam; pozitivna naravnanost do
dijakov, pacient se ni pritoževal nad našo neizkušenostjo, kljub temu da je
imel močne bolečine; zahvala pacienta).
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delam bolj z občutkom, previdno; imam dober občutek, ko pomagam pacientu;
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bolečine; čutim nelagodje, nemoč; delo skušam opraviti pravilno in čim hitreje;

Z uvajanjem novosti do boljših rezultatov v zdravstveni negi
Na vprašanje Katera negativna izkušnja se je anketiranim dijakom najbolj vtisnila v
spomin, ko so negovali pacienta z bolečino, lahko odgovore razvrstimo na:
- odziv osebja na pacientovo bolečino (medicinska sestra presliši, da pacient toži
o bolečini; dodatno povzročanje bolečin z nepravilnim ravnanjem; pacient si
ni upal povedati o bolečini pri viziti),
- lajšanje bolečine (bolečina kljub analgetiku ni popustila),
- odziv pacienta (ko je pacient stresal nejevoljo nad dijake in osebje).
Na zadnje vprašanje odprtega tipa Kaj bi glede na vaše znanje in izkušnje pri
praktičnem pouku morali spremeniti glede obravnave pacienta, ki ima bolečine? so
anketirani odgovarjali, da bi bilo potrebno: več pogovora s pacienti, ki imajo
bolečine; pravočasna aplikacija zdravil; da bi medicinske sestre takoj odreagirale, ko
pacient reče da ga boli (da medicinske sestre prepogosto odlašajo); izboljšati odnos
do bolnikov; biti bolj pozorni do bolnikov; zdravnik in medicinska sestra morajo bolj
verjeti bolniku, da ga boli; previdnost pri obračanju, pravilen prijem; bolj spremljati
bolnika z bolečino, jo ocenjevati in dokumentirati; da bi nas bolj upoštevali, ko
povemo, da ima pacient bolečine.
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RAZPRAVA IN ZAKLJUČEK
Praktični pouk je hkrati vzgoja in izobraževanje. Pri praktičnem pouku se razvija
načrtovana in spontana poklicna identiteta, oblikujejo se odnosi in stališča.
Pomembno je, da so ta pozitivna. Dijaki pri praktičnem pouku spremljajo obravnavo
bolečine pri pacientu in prevzemajo stališča in vzorce poklicnega vedenja od
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starejših. Pomembno je, da dijaki čutijo, da si zaposleni prizadevajo za kakovostno
zdravstveno oskrbo, in da je pacient središče dogajanja.
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VLOGA IN KOMPETENCE REŠEVALCA V PREHOSPITALNEM
OKOLJU
Dorijan Zabukovšek

IZVLEČEK
Prispevek je izvleček moje diplomske naloge z istoimenskim naslovom in prikazuje,
kako nemočni smo reševalci glede kompetenc na svojem področju delovanja.
Anketa je pokazala, da si veliko reševalcev želi več kompetenc in samostojnosti pri
svojem delu, zato tudi večkrat prekoračijo dosedanje kompetence, da bi pomagali
življenjsko ogroženemu pacientu v nujnih stanjih, posebej takrat, ko zdravnika ni
tam in se ga mora čakati. Seveda pa je takrat pacientovo življenje odvisno od znanja
reševalca in ali bo delal po svojem znanju in prekoračil kompetence ali pa bo delal
samo v okviru svojih kompetenc.
Ob tem pa je potrebno omeniti še reševalce, ki sem ob vsem svojem znanju in
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izkušnjami, motivacijo in željo pomagati, v že tako težkih okoliščinah na terenu,

s r e č a n j e

zaradi omejenih kompetenc, ne morejo povsem posvetiti oskrbi bolnika ali
poškodovanega. Ostajajo vprašanja in dvomi, ki pa jih v težki situaciji res ne
potrebujemo.
Rešitev se ponuja z jasno opredelitvijo kompetenc in podeljevanju licenc za
posamezne posege. Sedaj se lahko reševalec udeležuje raznih strokovnih tečajev
(dodatnih

postopkov

oživljanja,

ter

podobne

tečaje

iz

pediatričnega,

travmatološkega področja itd.), ki pa mu ne priznavajo samostojnega dela in
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kompetenc v prehospitalnem okolju. Nekateri reševalci so celo inštruktorji za te
določene tečaje, vendar samostojno ne smejo tega delati, to pomeni, da poučujejo
nekaj, za kar niso zakonsko usposobljeni.
Ključne besede: reševalec, kompetence, vitalno ogrožen bolnik, nujna medicinska
pomoč.
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UVOD
Najpogostejša vprašanja, ki se porajajo med reševalci, so namenjena njihovem
osnovnemu poslanstvu. Kaj je sploh njihova naloga, ali so potreben in spoštovan
člen v sistemu nujne medicinske pomoči, ali predstavljajo le del službe za prevoz
bolnikov? Kako je cenjeno njihovo delo in ali je plačilo za opravljano delo res edini
pokazatelj vrednotenja? Ali pri delu v nujni medicinski pomoči res le asistirajo
urgentnemu zdravniku in kljub temu močno presegajo pooblastila, ki jih priznava
panožna zbornica (Prestor, 2007).
Na reševalnih postajah in postajah prehospitalnih ekip, kjer delajo reševalci se
pogosto dogaja, da na intervencijo prispejo ekipe brez zdravnika in tudi dosegljivost
zdravnika ni možna preko telefona ali drugih vez.
Čeprav imajo številni reševalci opravljene tečaje dodatnih postopkov oživljanja, ter
podobne tečaje iz pediatričnega, travmatološkega področja itd. ni dorečeno ali lahko
uporabljajo svoje znanje in izvedejo posege, ki so življenjskega pomena in so lahko
odločilni pri preživetju življenjsko ogroženega pacienta. Splošno znano je, da naj
določenih posegov, ki so v domeni zdravnikov, ne bi izvedli samostojno. In tu se
pojavi etična dilema. Bolnik je življenjsko ogrožen, morebitna intervencija bi mu
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V diplomskem delu (Zabukovšek 2010) smo prikazali problematiko reševalcev glede
kompetenc. V nalogi so predstavljena tudi nekatera urgentna stanja, ki zahtevajo
takojšnjo medicinsko oskrbo bolnika in predstavljajo življenjsko ogrožajoče stanje.
To pomeni, da lahko bolnik, ki ne dobi pravočasno ustrezne oskrbe že na terenu,
zaradi tega tudi umre. Pod temu urgentnimi stanji je predstavljena tudi zahtevana
oskrba v skladu z aktualnimi smernicami medicinske oskrbe tovrstnih bolnikov.
Znotraj te oskrbe je potem predstavljena oskrba, ki jo reševalec brez dvoma lahko
izvede samostojno brez zdravnika. A kot je razvidno je razkorak od zahtevane
celovite oskrbe v primerjavi z oskrbo, ki jo lahko nudi reševalec samostojno, zelo
velik. Lahko celo tako velik, da ukrepi, ki jih reševalec ne sme narediti samostojno,
oz. opustitev izvedbe določenih ukrepov, upravičeno predstavlja vprašanje, ali bo
bolnik (oz. poškodovani) sploh preživel transport do bolnišnice. Takšno stanje pa je
brez dvoma ogroža dobrobit osebe, ki potrebuje pomoč.
Pod oskrbo in oskrbo, ki jo načeloma sme samostojno izvesti reševalec, je
opredeljena tudi oskrba, ki bi bila smiselna, da se glede na stanje bolnika izvede že
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samostojno, pa ni. (Posavec, 2007)
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lahko rešila življenje, dogovora o tem, kaj lahko reševalec ne terenu naredi
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na terenu, navkljub temu, da zdravnik ni prisoten na terenu. To so intervencije (npr.
aplikacija kisika, nastavitev venskega kanala, izvedba defibrilacije, morebiti celo
uporaba določeni zdravil, npr. Adrenalina itd.), od katerih je lahko resnično odvisno
preživetje bolnika oz. poškodovanca do bolnišnice.
Primer 1: KARDIOPULMONALNA REANIMACIJA
Oskrba reševalcev v okviru njihovih kompetenc:
-

varnost bolnika/poškodovanca in reševalcev,

-

preverjanje odzivnosti bolnika,

-

klic na pomoč (iz neposrednega okolja),

-

sprostitev dihalnih poti,

-

preverjanje dihanja,

-

klic 112,

-

zunanja masaža srca – 30 kompresij prsnega koša,

-

oživljanje 30 : 2,

-

defibrilacija z avtomatskim defibrilatorjem.
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Ali bi bilo smiselno, da bi imel izkušen in usposobljen reševalec ob odsotnosti
zdravnika, kompetence da izvede naslednje intervencije:
-

nastavitev intravenske poti,

-

apliciranje adrenalina,

-

samostojna defibrilacija z ročnim defibrilatorjem v primeru, ko
avtomatski defribilator (AED) ni na voljo,

-

apliciranje infuzijskih tekočin,

-

apliciranje 100% kisika?

Primer 2: ANAFILAKTIČNI ŠOK
Oskrba reševalcev v okviru njihovih kompetenc:
-

odstranitev alergena,

-

monitoring življenjskih znakov,

-

pomiritev pacienta,

-

pacienta položimo v pravilni položaj,

-

kličemo nujno medicinsko pomoč (NMP).
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Ali bi bilo smiselno, da bi imel izkušen in usposobljen reševalec ob odsotnosti
zdravnika kompetence, da izvede naslednje intervencije:
-

apliciranje kisika,

-

nastavitev intravenske poti,

-

apliciranje infuzijskih tekočin,

-

apliciranje adrenalina v primeru življenjsko ogrožajočega stanja?

Primer 3: AKUTNI KORONARNI SINDROM
Oskrba reševalcev v okviru njihovih kompetenc:
-

preverimo življenjske funkcije,

-

poskrbimo za položaj in umiritev pacienta,

-

izmerimo krvni pritisk,

-

posnamemo 12-kanalni EKG,

-

kličemo ekipo NMP.

Ali bi bilo smiselno, da bi imel izkušen in usposobljen reševalec ob odsotnosti
apliciranje kisika,

-

nastavitev intravenske poti,

-

osnovna interpretacija12-kanalnega EKG zapisa,

-

apliciranje infuzijskih tekočin,

-

apliciranje nitroglicerina sublingvalno,

-

apliciranje aspirina per os?

Primer 4: HIPOGLIKEMIJA
Oskrba reševalcev v okviru njihovih kompetenc:
-

preverimo življenjske znake,

-

damo v primeren položaj,

-

izmerimo krvni sladkor,

-

damo piti sladkano vodo, če je pacient pri zavesti,

-

kličemo NMP, če je pacient brez zavesti.
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zdravnika kompetence, da izvede naslednje intervencije:
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Ali bi bilo smiselno, da bi imel izkušen in usposobljen reševalec ob odsotnosti
zdravnika kompetence, da izvede naslednje intervencije:
-

nastavitev intravenskega kanala,

-

aplikacija glukoze,

-

aplikacija infuzijske tekočine,

-

aplikacija glukagona i.m. / s.c. p.p?

Primer 5: ASMATIČNI NAPAD; TEŽJA OBLIKA
Oskrba reševalcev v okviru njihovih kompetenc:
-

preverimo življenjske znake,

-

pomirimo pacienta,

-

damo v pravilni položaj,

-

kličemo NMP.

Ali bi bilo smiselno, da bi imel izkušen in usposobljen reševalec ob odsotnosti
zdravnika kompetence, da izvede naslednje intervencije:
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-

aplikacija kisika,

-

aplikacija zdravil, ki jih ima pacient doma ob poslabšanju astme,

-

nastavitev intravenske poti,

-

aplikacija infuzijskih tekočin?

Primer 6: PLJUČNI EDEM
Oskrba reševalcev v okviru njihovih kompetenc:
-

preverimo življenjske znake,

-

pacienta namestimo v sedeči položaj s spuščenimi nogami,

-

pomirimo pacienta,

-

kličemo NMP ekipo.

Ali bi bilo smiselno, da bi imel izkušen in usposobljen reševalec ob odsotnosti
zdravnika kompetence, da izvede naslednje intervencije:
-

aplikacija kisika,

-

avskultacija pljuč,

-

vzpostavitev venske poti,
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-

aplikacija infuzijskih tekočin,

-

aplikacija furosemida (lasix,edemid)?

STATISTIČNA ANALIZA PODATKOV
Pri statistični analizi podatkov ankete, v kateri je sodelovalo 70 reševalcev iz
različnih prehospitalnih enot iz Slovenije, sem prišel do zanimivih ugotovitev.

28,6
12,9
10
22,9
21,4
30
17,2
25,7
27,1
20
35,8
18,6
8,6
10

zelo dobro
odlično
41,4
31,4
32,9
31,4
40
35,7
24,3
21,4
27,1
30
22,8
21,4
24,3
28,6

24,2
55,7
57,1
44,3
21,4
18,6
51,4
10
35,7
45,7
15,7
20
67,1
61,4

Tabela 1: Ali menite, da imate dovolj znanja za posege in postopke? (Opomba: v tabeli so podani
odgovori v procentih.)

REZULTATI
Anketiranci so odgovarjali na znanje za posege in postopke z oceno od 1 do 5: pri
imobilizaciji s povprečno oceno 4,51. Pri zaustavitvah zunanje krvavitve s povprečno
oceno 4,58. Pri lavaži želodca s povprečno oceno 2,96. Pri endotrahealni intubaciji s
povprečno oceno 3,19. Pri aspiraciji s povprečno oceno 4,13. Pri redčenju zdravil s
povprečno oceno 3,84. Pri nastavitvi intraosalne poti s povprečno oceno 2,84. Pri
venski poti s povprečno oceno 4,20. Pri kardioverziji srca s povprečno oceno 3,53. Pri
zunanjem pacemakerju s povprečno oceno 3,63. Pri defibrilaciji s povprečno oceno
4,17. Pri predihavanju s povprečno oceno 4,47. Pri masaži srca s povprečno oceno
4,43. Pri triaži s povprečno oceno 3,84. Najmanj znanja se je ocenilo pri nastavitvi
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dobro
5,7
0
0
0
14,3
11,4
7,1
22,9
5,7
2,9
15,7
14,3
0
0
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PROCENTI
zelo slabo slabo
triaža
0
masaža srca
0
predihavanje
0
defibrilacija
1,4
zunanji pacemaker
2,9
kardioverzija srca
4,3
venska pot
0
nastavitev intraosalne poti
20
redčenje zdravil
4,3
aspiracija
1,4
endotrahealna intubacija
10
lavaža želodca
25,7
zaustavitev zunanje krvavitve
0
imobilizacija
0
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intraosalne poti in lavaže želodca, največ znanja pa pri zaustavitvi zunanje krvavitve
in imobilizacije.

PROCENTI
oživljanje
zastrupitve
porod
bolečina v prsih
otežkočeno dihanje
šokovna stanja
alergijske reakcije
politravma
amputacija
psihiatrično stanje

zelo slabo slabo
dobro
zelo dobro odlično
0
0
17,2
37,1
45,7
1,4
12,9
34,2
38,6
12,9
11,4
17,2
42,8
18,6
10
1,4
2,9
15,7
41,4
38,6
0
1,4
14,3
48,6
35,7
0
5,7
27,2
41,4
25,7
1,4
7,1
28,6
38,6
24,3
2,9
7,1
20
35,7
34,3
10
11,4
27,2
30
21,4
1,4
5,7
17,2
48,6
27,1
Tabela 2: Ali menite, da imate dovolj znanja o navedenih stanjih?

REZULTATI
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Anketiranci so odgovarjali na vprašanje o znanju ob stanju z oceno od 1 do 5: pri
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oživljanju s povprečno oceno 4,26. Pri zastrupitvah s povprečno oceno 3,49. Pri
porodu s povprečno oceno 2,99. Pri bolečinah v prsih s povprečno oceno 4,13. Pri
otežkočenem dihanju s povprečno oceno 4,19. Pri šokovnih stanjih s povprečno
oceno 3,87. Pri alergijskih reakcijah s povprečno oceno 3,77. Pri politravmah s
povprečno oceno 3,91. Pri amputacijah s povprečno oceno 3,43 in pri psihiatričnih
stanjih s povprečno oceno 3,94. Najmanj znanja je na področju poroda in
amputacijah. Največ pa pri oživljanju in otežkočenem dihanju.
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Graf 1: Katero zdravilo menite, da bi lahko samostojno uporabljali?

REZULTATI
Največ anketirancev je mnenja, da bi lahko uporabljali samostojno glukozo in sicer
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meni, da bi lahko samostojno uporabljali analgetike, za adrenalin se je odločilo 47,1
% anketirancev, za nalokson 42,9 % in za flumazenil 32,8 %. Za morfij se je odločilo
15,7 % anketirancev. Najmanj, samo 2,8 %, je mnenja, da ne bi samostojno uporabljali
ničesar.

ukrepali
čakal bi da pride
zdravnik, delal ne bi nič
izvajal bi TPO in čakal da pride
zdravnik

65

poleg TPO
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85,7 %, sledi kisik z 81,4 % ter infuzijske tekočine z 72,8 %. Polovico anketirancev
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Graf 2 in 3: Kako bi reagirali, če bi pred vami prišlo do zastoja srca, zdravnik ne bi bil dosegljiv (tudi
ne po telefonu), imeli pa bi vso razpoložljivo opremo (čas do prihoda zdravnika je 30 minut)?

REZULTATI
Na vprašanje kako bi reagirali, če bi pred vami prišlo do zastoja srca, zdravnik pa ne
bi bil dosegljiv (tudi ne po telefonu), imeli pa bi vso razpoložljivo opremo (čas do
prihoda zdravnika je 30 minut), je samo 2,8 % anketirancev odgovorilo, da bi čakali,
da pride zdravnik in ne bi naredili nič. 4,3 % jih je odgovorilo da bi izvajali TPO in
76

čakali na zdravnika. Kar 92,9 % anketirancev pa bi poleg TPO izvajala še druge
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posege in sicer od teh 65 anketirancev bi jih 95 % apliciralo kisik, 91 % bi tudi
defibrilirali, če bi bila prisotna VF ali VT brez pulza, 92 % bi jih vzpostavil I. V. pot in
uporabili bi fiziološko raztopino, 46% bi jih uporabilo tudi adrenalin in 60 % bi jih
zaščitili dihalno pot z endotrahealno intubacijo ali uporabili alternativno metodo.

RAZPRAVA
Potrebno si je priznati, da se na širokem področju Republike Slovenije zaradi
organizacije dela še vedno pogosto na terenu oskrbujejo življenjsko ogrožajoča
stanja, zdravnik pa na terenu ni prisoten. V večjih mestih z okolico, kjer je
organizirana prehospitalna enota (PHE) enota se to dogaja manj pogosto. A je tudi
možno, saj je PHE ekipa z zdravnikom lahko zasedena na določeni intervenciji,
ekipa brez zdravnika, pa je posledično lahko poslana na intervencijo, za katero se
izkaže, da je bistveno bolj zahtevna, kot intervencija na kateri je prisotna ekipa z
zdravnikom. Takšna stanja je nemogoče predvideti. Nastajajo povsem naključno,
lahko so tudi posledica napačnih podatkov dobljenih ob klicu iz strani svojcev ali
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očividcev. Lahko so tudi posledica nepravilne odločitve na strani dispečerske službe.
Le ta je gotovo zelo odvisna tudi od informacij, interpretacije stanja, ter še raznih
okoliščin, v katerih se nahajajo svojci ali očividci. Tako pač je, takšna je realnost in to
bomo težko spremenili. Lahko pa se vsaj dorečejo zahtevana znanja, in morebitne
kompetence za primere, ko se ustrezno usposobljen reševalec samostojno znajde na
terenu, ob življenjsko ogroženem bolniku, zdravnik pa ni prisoten. Tu pa moramo
omeniti še številne manjše reševalne postaje oz. organizacije reševalnih služb znotraj
področnih zdravstvenih domov, kjer je realna prisotnost zdravnika na terenu
bistveno redkejša, kot to velja za večje PHE centre. Tako lahko ugotavljamo, da je
oskrba določene klinične situacije na terenu na področju Republike Slovenje zelo
različna glede na to, kje se bo nenadno oboleli ali poškodovani dejansko nahajal
Takšno stanje pa je seveda sporno, saj naj bi bili vsi državljani, zavarovanci in
davkoplačevalci enakovredni tudi pri prejemanju zdravstvenih storitev.
Ob tem pa je potrebno omeniti še reševalce, ki sem ob vsem svojem znanju in
izkušnjami, motivacijo in željo pomagati v že tako težkih okoliščinah na terenu, ne
morejo povsem posvetiti oskrbi bolnika ali poškodovanega. Med njimi in oskrbo
človeka se vriva še ena velika vrzel! To bi bilo potrebno narediti za tega človeka!
Vendar ali to lahko naredim ali ne?! Vprašanje je težko. Gledati človeka, ki umira pa
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vprašanja in dvomi, ki pa jih v težki situaciji res ne potrebujemo.
Anketa je pokazala, da si veliko reševalcev želi več kompetenc in samostojnosti pri
svojem delu, zato tudi večkrat prekoračijo dosedanje kompetence, da bi pomagali
življenjsko ogroženemu pacientu v nujnih stanjih, posebej takrat ko zdravnika ni tam
in se ga mora čakati. Seveda pa je takrat pacientovo življenje odvisno od znanja
reševalca in ali bo delal po svojem znanju in prekoračil kompetence ali pa bo delal
samo v okviru svojih kompetenc. Pogosto se za posege odločijo po pogovoru z
zdravnikom preko telefona ali preko druge zveze. Vendar to ni trajna rešitev.
Rešitev se ponuja z jasno opredelitvijo kompetenc in podeljevanju licenc za
posamezne posege. Sedaj se lahko reševalec udeležuje raznih strokovnih tečajev
(dodatnih

postopkov

oživljanja,

ter

podobne

tečaje

iz

pediatričnega,

travmatološkega področja itd.), ki pa mu ne priznavajo samostojnega dela in
kompetenc v prehospitalnem okolju. Nekateri reševalci so celo inštruktorji za te
določene tečaje, vendar samostojno ne smejo tega delati, to pomeni da poučujejo
nekaj, za kar niso zakonsko usposobljeni.
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kar je potrebno in kar je sposoben izvesti. Pri reševalcih pa temu ni tako. Ostajajo
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še težje. Zdravnik teh dilem nima, saj lahko v skladu s svojim znanjem izvede vse
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ZAKLJUČEK
Upam, da se bo v bližnji prihodnosti tudi to spremenilo in bodo reševalci brez strahu
pred kršenjem zakona in z urejeno kompetenco delali posege, ki so nujno potrebni za
življenjsko ogrožajočega pacienta v prehospitalnem okolju. Zato bi bilo nujno
potrebno na ustreznem nivoju natančno doreči in pravno formalno definirati
kompetence reševalcev. To bi odpravilo dvome in omogočalo kvalitetnejše in
poenoteno delo na področju Republike Slovenije. Ob tem pa se mora vsak reševalec
zavedati, da dodane kompetence predstavljajo dodano vrednost delu reševalca,
hkrati pa tudi predstavljajo dodatno obvezo za samostojno izvedbo določenih
intervencij. To pa ni le pravica, ampak tudi obveza za pridobitev dodatnega znanja
in izkušenj, saj bi bila huda napaka reševalcem dati določene pristojnosti, ob
neustrezni usposobljenosti. To pomeni, da bi se vzporedno s kompetencami morali
pripravljati tudi dodatni programi ustreznega usposabljanja in definirani kriteriji za
reševalce, ki bi lahko samostojno delovali na terenu.
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IMOBILIZACIJA Z MAVCEM IN SINTETIČNIMI MATERIALI
Robert Iršič

IZVLEČEK
Imobilizacija z mavcem je ena najpogosteje uporabljenih tehnik pri konzervativnem
zdravljenju v travmatologiji in ortopediji, zato je velikega pomena kvalitetna izvedba
ter prepoznavanje zapletov in pravilno ukrepanje ob zapletih pod mavčevo oblogo.
V članku je na kratko opisana anatomija in fiziologija človeškega skeleta, zlomi kosti
ter njihova imobilizacija z mavčevo in sintetično oblogo. Poudarek je na opisu
najpogostejših zapletov pod mavcem in nujnih ukrepih medicinske sestre ob pojavu
posameznih zapletov. Predstavili smo tudi naloge ortopedskega tehnologa v
mavčarni ter pomen kakovostne komunikacije pri delu z zamavčenimi pacienti in
njihovimi bližnjimi.
V empiričnem delu so predstavljeni rezultati raziskave, s katero smo ugotavljali ali
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medicinske sestre v zdravstvenih domovih v celjski regiji dovolj zgodaj prepoznajo
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zaplete v zamavčenem udu in ali ob njih pravilno ukrepajo. Rezultate smo grafično
prikazali in interpretirali. Ugotovili smo, da medicinske sestre v velikem odstotku
prepoznajo zaplete pod mavčevo imobilizacijo in znajo v takih primerih pravilno
ukrepati, želijo pa si tudi dodatnega izobraževanja na tem področju.
Ključne besede: kosti, zlom, mavec, imobilizacija, zapleti pod mavcem, zdravstvena
vzgoja

UVOD
Človeški skelet je čvrst in hkrati prožen organski sistem, ki daje človeku oporo in
varuje notranje organe. Sestavljen je iz okoli 205 do 208 kosti, ki s sklepi, tetivami in
mišicami tvorijo gibljivo ogrodje. Kosti so zgrajene tako, da je s kar najmanjšo
količino snovi dosežena največja trdnost. Kost ni nekaj statičnega, temveč se
nenehno pregrajuje, spreminja, raste in razgrajuje. Do lažjih ali hujših poškodb
skeleta lahko pride v vsakem času od rojstva do smrti. Do zloma pride vedno
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nepričakovano, zato se pacient nanj ne more pripraviti. Tako lahko v trenutku iz
zdravega človeka nastane poškodovanec z željami in pričakovanji o čimprejšnji
vrnitvi v stanje pred poškodbo.

ZLOM KOSTI
Kost je živa snov. Je zelo močna in prenese velike obremenitve. O zlomu govorimo
takrat, kadar pride do delne ali popolne prekinitve kostnega ali hrustančnega tkiva
kosti. Ob tem moramo vedeti, da ni prizadeta le kost, ampak so prizadeta tudi
mehka tkiva: pokostnica, mišice in kite. Posledica zloma je lahko tudi zapora ali
prekinitev žil, ki prehranjujejo kost, obtolčenina ali raztrganina podkožja in kože.
Kost se zlomi, ko sila, ki deluje na kost preseže njeno trdnost in prožnost. Sile so
lahko neposredne ali posredne. Pri otrocih so najpogostejši zlomi podlakti, zlomi
spodnjega dela nadlahtnice tik nad komolčnim sklepom in zlomi ključnice. Pri
odraslih pa so najpogostejši zlomi spodnjega dela koželjnice, zlomi v predelu
zgornjega dela stegnenice in gležnja Ahčan, 2006).
Prelome lahko zdravimo z operativnim zdravljenjem ali pa konzervativno. Pri
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dosežemo z imobilizacijo. Poškodovani del telesa pa moramo čim prej vrniti v stanje,
ki je čim bolj podobno prejšnjemu, to pa dosežemo z rehabilitacijo (Miksič in Flis,
2003).

MAVČENJE
Mavčeva imobilizacija je najbolj pogosto uporabljena tehnika konzervativnega
zdravljenja v travmatologiji in ortopediji. Kvalitetna mavčeva imobilizacija je
osnovni pogoj za uspešno konzervativno zdravljenje vseh vrst zlomov kosti (Srakar,
1994).
Osnovno načelo pri mavčenju je, da moramo imobilizirati samo toliko sklepov,
koliko je najmanj potrebno, da je predel zloma negiben. Namen zdravljenja z
imobilizacijo v mavcu je doseči relativno mirovanje odlomkov z zunanjo oporo brez
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odlomkov, odlomke moramo zadržati v optimalnem položaju do zacelitve, kar
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konzervativnem zdravljenju prelomov moramo zagotoviti optimalen položaj kostnih
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operativnega pristopa. Poškodovani del telesa obložimo z zunanjo trdno oporo, da
obmiruje. Mirovanje odlomkov ob konzervativnem zdravljenju ni nikoli popolno
(Dolenc in Koglot, 2006).
Indikacije za mavčevo imobilizacijo so prelomi kosti, zvini, izpahi, večje rane, kjer so
poškodovane občutljive strukture ter pri vseh pacientih, kjer želimo doseči in
zadržati korigiran položaj. Za nameščanje mavčevih oblog sta največkrat potrebna
dva ortopedska tehnologa, včasih pa tudi štirje. Za izdelavo mavčeve imobilizacije
uporabljamo mavčeve povoje, ki so izdelani tako, da je mavčev prah (po kemijski
sestavi je to kalcijev sulfat – CaSO4) enakomerno potresen po površini mull povoja.
Iz zgodovine je razvidno, da so terapevtsko imobilizacijo že od Hipokrata izvajali
zdravniki, kar je še zdaj praksa v določenih državah. Neprimerna tehnika mavčenja
je lahko vzrok za marsikatero komplikacijo in marsikatera dobro postavljena pozicija
fragmentov lahko zdrsne zaradi nepravilnega mavčenja.
Ortopedski tehnolog ter zdravnik, ki želi obvladati konzervativno zdravljenje
zlomov, se mora temeljito izuriti, poznati mavčenje ter indikacije za določen mavec,
kar pa se ni mogoče naučiti iz knjig, temveč iz lastnih izkušenj, ki naj bi jih s
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kontinuiranim ponavljanjem nabiral vsaj eno leto. Dokler njegove roke niso dovolj
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izurjene, da bi povijale in oblikovale mavec avtomatično, hitro, enakomerno in
podzavestno, njegove misli ne morejo biti dovolj skoncentrirane na sam zlom
(Charnley, 1981).
V Sloveniji je po drugi svetovni vojni z uvedbo strokovnega izobraževanja za
medicinske sestre in tehnike, tudi na delovnem mestu v mavčarni, mavčar pridobil
več kompetenc in odgovornosti za samostojno izvajanje imobilizacije. Poenotenje
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doktrine na področju imobilizacije v Sloveniji pa lahko pričakujemo tudi na račun
nacionalne poklicne kvalifikacije, ko bomo lahko ortopedski tehnologi opravljali
strokovno delo v mavčarni po enotnih merilih in standardih. Obsežnost in
strokovnost terapevtskega postopka imobilizacij zahteva samostojnega ortopedskega
tehnologa z znanjem anatomije in fiziologije, poznavanjem različnih vrst materialov
in ortopedskih pripomočkov. Za to so potrebna dodatna znanja, katera pridobivamo
na strokovnih seminarjih doma in v tujini ter sledimo domači in tuji strokovni
literaturi.
Prostori, v katerih mavčimo paciente, morajo biti dovolj veliki, svetli in zračni. Korita
za vodo morajo biti dovolj velika, delovna površina naj bo iz materiala, ki se
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enostavno čisti (steklo). Pomembna so izlivna korita, ki preprečujejo nalaganje
mavca v cevi. Zagotovljena mora biti primerna temperatura, da razgaljenih
pacientov ne zebe ter da ni prevroče (nevarnost kolapsa). Veliko pozornost moramo
nameniti zagotavljanju intimnosti pacientov, predvsem ob času, ko je v mavčarni več
pacientov hkrati. Pomembna je funkcionalnost in dobra prostorska ureditev
prostora, saj vsaka nepotrebna izguba časa med mavčenje slabo vpliva na kvaliteto
mavca.
Tako kot povsod v zdravstvu, se tudi na področju imobilizacije v mavčarni materiali
menjujejo, dopolnjujejo in izboljšujejo. V mavčarni uporabljamo sodobne materiale
različnih domačih in tujih proizvajalcev. Na voljo imamo različne tipe mavčevih
povojev in longet, ki imajo različne karakteristike glede časa strjevanja. Mavčevo
imobilizacijo uporabljamo za različne telesne ude, največ pa za zgornji ud.
Mavce razdelimo v dve glavni skupini: na mavčeve longete in na cirkularne mavce.
Praviloma velja doktrina, da na svežo poškodbo namestimo mavčeve longete. Po
poškodbi vedno pričakujemo dodatno otekanje mehkih tkiv. Longete zmanjšujejo
nevarnost zapletov zdravljenja z mavci in jih lahko uporabljamo kot fiksne ali
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in pri tistih, kjer to dopušča zdravnik, je to lahko velika prednost, saj lahko z
razgibavanjem, hlajenjem in masiranjem veliko sami pripomorejo k hitrejši
rehabilitaciji. Pravilno narejene longete v akutni fazi povsem zadovoljivo
imobilizirajo okončino in hkrati dovolijo otekanje uda brez nevarnosti za ishemično
okvaro tkiva. Če pride do otekanja je longeto enostavneje prerezati ali razrahljati kot
cirkularni mavec in to lahko naredi vsak zdravnik ali medicinska sestra tudi izven
bolnišnice.
Cirkularni mavec namestimo na ud ob kontrolnem pregledu, ko ne pričakujemo več
otekanja tkiva. Tanko podložen mavec se tesno prilega koži in odlično imobilizira,
ne dopušča pa nobenega otekanja ali površnosti pri mavčenju.
Gre za povoje iz mavca, ki jih ovijemo okoli prizadete okončine. Na podložen ud
namestimo longeto, ki jo cirkularno povijemo z mavčevim povojem, dobro zgladimo
in ob tem ud držimo v želenem položaju do zatrditve mavca.
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rane, razgibavanje, masiranje poškodbe ter osebno higieno. Pri sodelujočih pacientih
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snemne, kar lečečemu zdravniku oz. medicinski sestri omogoča nego morebitne
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IMOBILIZACIJA S SINTETIČNIMI MATERIALI
V zadnjih dvajsetih letih se za imobilizacijo uporabljajo tudi materiali iz plastične
mase (plastični mavci), ki so izdelani na poliuretanski bazi. Imajo kar nekaj prednosti
pred klasičnim mavcem: so lažji, hitreje se strdijo, odporni so na vlago, različnih
barv, tanjši, obremenjevanje uda je lahko zgodnejše ter omogočajo natančnejše
rentgenske preiskave brez snemanja imobilizacije.
Imajo pa tudi pomanjkljivosti, saj jih je težje oblikovati po okončini, odstranjevanje je
nevarnejše, obvezna je uporaba rokavic, v fazi strjevanja se primejo na kožo in
obleko, površina je bolj hrapava, pa tudi cenovno so dražji. Pri plastični imobilizaciji
opažamo več maceracij kože (predvsem na nogi) kot pri klasični, verjetno zaradi
potenja, pa tudi neprijeten vonj je pogostejši. Predvsem pri plastični imobilizaciji se
pokaže discipliniranost pacientov, saj imajo tisti, ki upoštevajo naša navodila manj
težav.
Priporočljivo je, da je primarna imobilizacija poškodovane kosti opravljena z oporo
iz klasičnega mavca. Pogosto je le-to potrebno odstraniti v kratkem času (7 do 10
dni). Kot sekundarno imobilizacijo pa lahko uporabimo imobilizacijo iz umetnega
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materiala, posebno, ko bo poškodovanec pričel uporabljati poškodovano okončino.

s r e č a n j e

Za

izkušenega

mavčarja

ponuja

klasični

mavec

več
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individualnega oblikovanja, in korekcije, posebno pri klinjenju mavca. Imobilizacija
iz klasičnega mavca zadrži natančno takšno obliko, kot ob namestitvi. Imobilizacija
iz plastičnih materialov pa se na modeliranje odzove elastično in se vrne v idealno
obliko cevi (Dolenc in Koglot, 2009).
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ZAPLETI POD MAVČEVO IMOBILIZACIJO
Imobilizacija z mavcem mora biti prilagojena vsakemu pacientu posebej, natančna in
pravilno izvedena. S tem se lahko že na začetku izognemo marsikateremu zapletu.
Kljub temu pa včasih pride do motenj lokalnega obtoka krvi in limfe, predvsem na
izbočenih predelih telesa, kjer leži kost neposredno pod kožo. Do motenj obtoka v
celi okončini pa rado pride zaradi otekline po poškodbi. Z mavčenjem se ukvarjata
zdravnik in mavčar, vendar je mavčeva imobilizacija tako pomemben sestavni del
zdravljenja zlomov kosti, da mora medicinska sestra dobro poznati vse vrste mavcev
in predvsem nevarnosti in možne komplikacije pri njegovi uporabi (Demšar, 2003).
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Vsak mavec lahko povzroči tri vrste zapletov (komplikacij):
•

motnje prekrvavitve zamavčenega uda,

•

pareze in paralize živcev,

•

razjede zaradi pritiska.

Zapleti nastanejo zaradi:
•

močnega otekanja zamavčenega uda,

•

neustrezne izbire mavca (cirkularni mavec namesto longete),

•

pretesno nameščene longete ali mavca,

•

nezadostnega podlaganja pod mavec,

•

nepravilnega držanja med mavčenjem.

Zapleti se pogosteje pojavljajo pri starejših pacientih, pri otrocih pa jih je manj. Zato
moramo večjo skrb nameniti prav njim. Koža je tanjša, nagubana in manj elastična in
pri naravnavi kostnih odlomkov rada poči, mišice pa so pri starejših bolj ohlapne.
Starejši pacienti so tudi manj fizično aktivni, zato je tudi otekanje pod imobilizacijo
pri njih pogostejše.
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v zamavčenem udu zaradi pretesnega mavca. Povzročijo lahko nepopravljive
ishemične motnje in celo izgubo uda, v manj hudih primerih pa Volkmannovo
ishemično kontrakturo ali Sudeckovo distrofijo. Največja nevarnost, da pri
nepravilnem držanju uda pri mavčenju povzročimo povečan pritisk na določenem
mestu, je pri nadkolenskem mavcu in tutor mavcu.
Pareze in paralize živcev
Drugi zaplet so pareze in paralize. Najpogostejša je pareza peronealnega živca, ki
povzroča padajoče stopalo, do katere pride zaradi pritiska mavca na zunanji strani
kolena v predelu glavice fibule. Bolnik bo najprej opozarjal na mravljinčaste prste,
kasneje prstov na nogi ne bo več čutil, končno prstov ne bo mogel več potegniti
navzgor (dorziflektirati). Medicinska sestra mora ukrepati takoj, ko jo bolnik opozori
na mravljince v prstih (Demšar, 2003).
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Največja nevarnost pri uporabi mavca so cirkulatorne motnje (motnje prekrvavitve)
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Motnje prekrvavitve zamavčenega uda
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Razjede zaradi pritiska
Tretja neprijetnost je pritisk mavca na izrazitejše kostne štrline, npr. na notranji
gleženj. Najprej začnejo neznosno boleti, kasneje pa se razvije razjeda zaradi pritiska.
Značilna je huda, vendar izrazito lokalna bolečina (Demšar, 2003)..
Pri pacientih z mavčevo imobilizacijo se te razjede najpogosteje pojavljajo na mestih,
kjer poteka kost neposredno pod kožo (zunanji okrajek podlaktnice, komolec,
glavica mečnice, zunanji in notranji gleženj, trnasti odrastki vretenc …) in mavec
povzroča stalen in ponavljajoč pritisk ali trenje na to mesto. Pojavljajo se tudi na
proksimalnem in distalnem delu mavčeve imobilizacije, kadar ti deli niso dovolj
oblazinjeni (Vindišar, 2006).
Ne glede iz katerega vzroka so se pojavile razjede, moramo mavec na tem mestu
izrezati toliko, da je možna oskrba rane ali pa imobilizacijo zamenjamo za
prikladnejšo obliko (snemne longete). Pri pacientih s sintetično imobilizacijo se lahko
pojavijo razjede zaradi maceracije kože, kadar je le-ta dalj časa izpostavljena vlagi
(pretirano potenje, močenje imobilizacije).
86
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VLOGA ORTOPEDSKEGA TEHNOLOGA V MAVČARNI
Z mavčenjem smo se ukvarjali medicinske sestre in zdravstveni tehniki, v letu 2009
pa se je v okviru nacionalne poklicne kvalifikacije pričelo usposabljanje in
preverjanje znanja, katerega je uspešno zaključila večina slovenskih mavčarjev in s
tem pridobila strokovni naziv ortopedski tehnolog. Delo ortopedskega tehnologa je
zelo specifično in tisti, ki ga opravljamo potrebujemo znanja in spretnosti, ki jih ni
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možno pridobiti v rednem programu izobraževanja. Obsežnost in strokovnost
terapevtskega postopka imobilizacij zahteva samostojnega ortopedskega tehnologa z
znanjem anatomije in fiziologije, poznavanjem različnih vrst materialov in
ortopedskih pripomočkov. Za to so potrebna dodatna znanja, katera pridobivamo na
strokovnih seminarjih doma in v tujini ter sledimo domači in tuji strokovni literaturi.
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POMEN KOMUNIKACIJE PRI DELU Z ZAMAVČENIMI PACIENTI
Izrednega pomena pri obravnavi pacientov z mavcem je kakovostna komunikacija.
Zaposleni v mavčarni morajo pacientu na njemu razumljiv način znati razložiti
namen imobilizacije in se truditi, da navodila res dobro razume. Pomemben je stik s
pacientovimi svojci, predvsem pri pacientih, ki naša navodila težje razumejo (otroci,
starejši, naglušni …), saj bodo lahko v veliki meri pripomogli pri boljšemu počutju in
hitrejšemu okrevanju pacienta z mavcem.
Zelo pomembna so pisna in ustna navodila poškodovancem. Poučiti jih je potrebno o
vseh ukrepih za zmanjševanje otekanja uda (podložen ud, hlajenje, gibanje v prostih
sklepih). Mavec potrebuje vsaj 24 ur za dokončno trdnost, obremenjevanje v tem
času ga lahko poškoduje. Mavec na vlagi izgubi svojo trdnost, zato se ne sme
zmočiti. Poškodovanca je potrebno poučiti o morebitnih zapletih in o ukrepih, če se
zapleti pojavijo. Ob močni bolečini, spremenjenem občutku, odsotnosti pulza je
potreben takojšen pregled pri zdravniku. Otrokom in staršem moramo pri
nameščanju mavčeve obloge nameniti posebno pozornost, da bo otrok izgubil strah
pred neznano vlažno snovjo, ki mu onemogoča gibanje in omejuje svobodo. Otroku
moramo na njemu razumljiv način razložiti namen imobilizacije, ustvariti mu
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in pomočjo umirimo otroka za izvedbo kvalitetne imobilizacije (Ocepek, 2006).

RAZISKAVA
Z raziskavo je bil namen ugotoviti ali medicinske sestre v celjski regiji dovolj zgodaj
prepoznajo zaplete na zamavčenem udu in ob njih pravilno ukrepajo. Raziskava je
temeljila

na

kvantitativni

metodologiji

z

uporabo

anketnega

vprašalnika.

Raziskovalni vzorec je zajemal 100 medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov, ki
imajo pri svojem delu stik s pacienti z mavčevo imobilizacijo.
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sproščajo. Zaupanje pa si moramo pridobiti tudi pri starših, da z njihovo prisotnostjo
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moramo prijazno okolje, ter mu usmerjati pozornost k stvarem, ki ga zanimajo in
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Rezultati raziskave

Graf 1: Najvarnejša imobilizacija glede predvidljivih zapletov

Mišljenje anketiranih medicinskih sester, kakšna imobilizacija je nabolj varna, kar
zadeva predvidljive zaplete pod mavčevo imobilizacijo je bila sledeča. 65 % jih je
ocenilo, da je najbolj varna vatirana longeta, 2 % jih je ocenilo, da je najvarnejši
nepodložen cirkularni mavec, 33 % medicinskih sester pa je ocenilo, da je najbolj
varen plastični cirkularni mavec.
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Graf 2: Najbolj nevaren zaplet mavčeve imobilizacije

Pri tem grafu vidimo odgovore na vprašanje, kaj je najbolj nevaren zaplet mavčeve
imobilizacije. 34 % anketiranih se je odločilo za parezo živca, 52 % anketiranih je
mnenja, da je to kritična ishemija, 14 % anketirancev pa je mnenja, da je najbolj
nevaren zaplet razjeda zaradi pritiska.
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Graf 3: Ukrepi pri kritični ishemiji zamavčenega uda

V grafu imamo prikazane odgovore na zastavljeno vprašanje: kaj ukrenemo, če
bolniku grozi kritična ishemija zamavčenega uda. 12 % medicinskih sester bi
apliciralo dovolj močan analgetik, 1 % medicinskih sester bi bolnika pomirilo, da
bodo težave minile, ko bo splahnela oteklina, 87 % medicinskih sester pa bi takoj
prerezalo imobilizacijo po celi dolžini in jo razmaknilo, saj takšna situacija zahteva
takojšnje ukrepanje.

Graf 4: Želja po dodatnem izobraževanju o zapletih pri pacientih z mavcem

V tem grafu pa smo prikazali odgovore na zastavljeno raziskovalno vprašanje, če bi
se

anketirane

medicinske

sestre

udeležile

dodatnega

izobraževanja

o

zdravstvenovzgojnem delu in morebitnih zapletih pri pacientih z mavcem. 84 %
anketiranih je odgovorilo pritrdilno, 16 % anketiranih pa je ocenilo, da dodatnega
izobraževanja ne potrebujejo.
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RAZPRAVA
Anketna vprašanja nam dajejo odgovore, katera imobilizacija je najbolj varna, kar
zadeva predvidljive zaplete pod mavcem. Večina (65 %) se jih je odločila za vatirano
longeto, saj le ta omogoča otekanje brez nevarnosti za motnje obtoka v
poškodovanem udu. 33 % medicinskih sester se je pri tem vprašanju odločilo za
imobilizacijo s cirularno plastično imobilizacijo, vendar moramo poudariti, da
tehnološko izpopolnjena imobilizacija ni boljša v vseh situacijah, saj je v fazi otekanja
najbolj varna dobro vatirana longeta.
Zapleti pod mavčevo imobilizacijo lahko privedejo tudi do pareze živcev. Pacienti
opozarjajo na mravljinčenje v prstih, kar je prvi znak, da lahko pride do okvare
živca. Tudi medicinske sestre, ki se ne srečujejo pogosto s pacienti z mavčevo
oblogo, prepoznajo resnost takega stanja, saj so v večini pravilno (56 %) odgovorile
na zastavljeno vprašanje na to temo. Ishemija zamavčenega uda spada med
najresnejše komplikacije pod mavcem in lahko vodi celo do amputacije uda. To
komplikacijo prepozna 63 % medicinskih sester, na vprašanje, kako ukrepati, če
pacientu grozi kritična ishemija zamavčenega uda pa je pravilno odgovorilo kar 87
90

% medicinskih sester.
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Mavčenje in tehnika mavčenja je postopek, ki je premalo ali pa sploh ni zastopan v
srednješolskem in visokošolskem izobraževanju, zato so medicinske sestre ocenile,
da imajo premalo teoretičnih in praktičnih izkušenj o delu s pacienti z mavcem.
Kljub dobremu poznavanju zapletov pod mavčevo imobilizacijo se medicinske sestre
zavedajo, da je tako, kot na vseh drugih področjih v zdravstvu, tudi pri imobilizaciji
z mavcem in zapletih pod mavcem, potrebno nenehno strokovno izobraževanje. Ta
podatek, pridobljen z raziskavo, nam kaže smernice za delo tudi v prihodnje, saj
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rezultati ankete pričajo, da se nam za udeležbo na strokovnih seminarjih na to temo,
ni treba bati.

ZAKLJUČEK
Vsak zlom s sabo prinaša tudi nevarnosti slabega celjenja, začasne odvisnosti,
invalidnosti, lahko pa tudi usodnejše posledice, zato je najboljše, da do zloma sploh
ne bi prišlo. Na poškodbe največkrat ne moremo vplivati, lahko pa z zdravim
načinom življenja in pravilno prehrano že v mladosti poskrbimo, da naše kosti
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dosežejo čim večjo kostno gostoto. Zdravstveni delavci lahko tudi na tem področju z
lastnim zgledom in preventivno zdravstveno vzgojo in storimo največ za zdravje
ljudi.
Z raziskavo smo dobili pozitivne odgovore na vsa raziskovalna vprašanja, hkrati pa
smo ugotovili, da medicinske sestre v velikem odstotku prepoznajo komplikacije
pod mavcem, znajo v teh primerih pravilno ukrepati, ter, da bi se medicinske sestre
z veseljem udeležile dodatnega izobraževanja o imobilizaciji z mavcem in o
komplikacijah pod mavcem, kar nas spodbuja pri nadaljnjem delu tudi na tem
področju.
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