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ELEKTRONSKI TERAPEVTSKO TEMPERATURNI LIST
OTROŠKEGA ODDELKA SPLOŠNE BOLNIŠNICE CELJE
Katja Mulej Hren

IZVLEČEK
K projektu elektronskega terapevtsko temperaturnega lista (e-TTL) je Otroški oddelek
Splošne bolnišnice Celje pristopil novembra leta 2009 z namenom zagotoviti varno
zdravstveno obravnavo pacientov in olajšati delo zdravstvenega osebja oddelka. V
omenjenem projektu so sodelovali strokovnjaki različnih profesionalnih področij. Potrebna je
bila natančna študija temperaturnega lista (TL) in vsa dokumentacija, ki se uporablja v
procesu zdravljenja pacientov ter dogovarjanje in iskanje optimalnih rešitev za zagotavljanje
optimalne zdravstvene obravnave pacientov s pomočjo e-TTL. V prvi polovici leta 2010 je
bil skupini sodelujočih s strani SRC Infoneta predstavljen prototipni model e-TTL. V e-TTL
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so podprti vsi procesi, ki so bili spoznani kot standardni. Potek zdravljenja je prikazan po
prednosti, v prvi vrsti pa odpravlja številne pomanjkljivosti papirnatih medijev (Kralj, 2011).
Prednosti elektronskega terapevtsko temperaturnega lista so naslednje: zapisi zdravnikov in
medicinskih sester so preglednejši in berljivi; zapisi se nahajajo v zato namenjenem prostoru
in ne v prostorih, ki niso zanje predvideni; barvitost in preglednost zapisov zmanjšuje
možnost napak; e-TTL omogoča spremljanje zapisov posameznih zdravstvenih delavcev,
nedvoumno identifikacijo uporabnikov, kar je bilo pri dosedanjem temperaturnem listu
nemogoče. E-TTL se nahaja ob bolnikovi postelji, zato se podatki o pacientu evidentirajo
sproti. Na ta način se izognemo dvojnemu in naknadnemu evidentiranju podatkov in
napakam, ki bi lahko pri tem nastale. Nadaljnja prednost e-TTL je vezana na večjo pretočnost
in dostopnost podatkov, zdravnik lahko načrtuje nadaljnje zdravljenje v istem trenutku, ko
medicinska sestra evidentira rezultate meritev predpisanih vitalnih znakov ali deli predpisana
zdravila na oddelku (Kralj, 2011). Projektna skupina je pri svojem delu na treh četrtinah poti.
Čaka jo najtežji del, to je povezovanje teorije s prakso. Vsaka sprememba v procesu

s r e č a n j e

dnevih v stolpcih, v vrsticah pa se nahajajo medicinski podatki. E-TTL prinaša številne
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zdravstvene obravnave pacientov povzroči določen odpor zaposlenih. Naloga predstojnika in
glavne medicinske sestre Otroškega oddelka je, da e-TTL približata zaposlenim na način, da
bodo zaposleni spoznali, da e-TTL ne pomeni dodatnega dela, ampak pomoč in varnejšo
obravnavo pacientov.

Ključne besede: temperaturni list, elektronski terapevtsko temperaturni list,
zdravljenje, zdravstvena nega, preprečevanje napak

ZAKAJ

ELETRONSKI

TERAPEVTSKO

TEMPERATURNI

LIST

OTROŠKEGA ODDELKA?
Novembra leta 2009 je Otroški oddelek Splošne bolnišnice Celje pristopil k projektu
e-TTL. Cilj projekta je bil natančno in takojšnje zbiranje podatkov ob bolniku,
zmanjšanje porabe papirnatih nosilcev podatkov in s tem stroškov ter preprečevanje
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napak v procesu zdravljenja in zdravstvene nege.
TL Otroškega oddelka je list, ki je razdeljen na več pomembnih sklopov, katere ob
sprejemu izpolni zdravnik (diagnoza, porodna teža, porodna višina, telesna teža,
telesna višina, alergije, varstvo otroka …), ter na zaporedne dneve zdravljenja. Ob
sprejemu otroka zdravnik na osnovi napotene diagnoze zdravnika primarne ravni in
kliničnega pregleda določi načrt zdravljenja, kar pomeni, da glede na bolezen otroka
določi

odvzem

določenih

laboratorijskih

preiskav,

diagnostične

preiskave,

spremljanje vitalnih znakov in ustrezno terapijo. V izvajanje zdravljenja so vključeni
različni zdravstveni delavci (medicinska sestra, zdravnik in drugi), ki evidentirajo
načrtovane in izvedene postopke zdravljenja in zdravstvene nege na TL in negovalni
list.
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Analiza uporabe trenutnega TL na Otroškem oddelku je pokazala pomanjkljivosti, ki
so hkrati potencialna nevarnost za napake v procesu zdravljenja in zdravstvene nege,
in sicer: »slaba berljivost zapisanega na TL; pomanjkanje prostora za posamezne
segmente zapisa in posledično izkoriščanje prostora, ki je namenjen drugemu zapisu;
oteženo spremljanje zapisovalcev na TL; oteženo spremljanje sprememb na TL;
zapisani podatki, predvsem o terapiji ostanejo zapisani le na TL, ne pa tudi v
celovitem elektronskem zapisu pacienta; podatki iz različne dokumentacije se
prepisujejo in podvajajo; podatki prejšnjih obravnav so arhivirani in jih je potrebno
poiskati; drugi klinično pomembni podatki (izvidi, podatki o zdravstveni negi,
slikovna gradiva,…) so razpršeni, včasih lahko tudi izgubljeni; oteženo je materialno
poslovanje (ne evidentirajo se vse izvedene aktivnosti in porabljen material)«
(Prijatelj, 2012).

Slika 1: Temperaturni list Otroškega oddelka (vir: Prijatelj, Trenz, 2010: Elektronsko podprt
proces zdravljenja v Splošni bolnišnici Celje – pilotni projekt)

Omenjene pomanjkljivosti so vzrok, da sta se predstojnik in glavna medicinska sestra
Otroškega oddelka odločila pristopiti k projektu e-TTL.
Prvi razgovori sodelujočih v projektu so se pričeli z natančno študijo dokumentacije,
ki nastopa v procesu zdravstvene oskrbe pacienta ter vlogo zdravnika, medicinske
sestre in drugih zdravstvenih delavcev v procesu zdravljenja pacienta. Temu je sledila
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študija primerov zdravljenja pacientov v različnih situacijah. Da je skupina
strokovnjakov SRC Infoneta izdelala prototipni model e-TTL je bilo potrebno
večkratno dogovarjanje, usklajevanje mnenj, iskanje rešitev, za zagotavljanje
optimalne zdravstvene obravnave pacientov s pomočjo e-TTL.
»Strokovnjaki SRC Infoneta so se pri razvoju e-TTL soočali tudi z vsebinsko
zahtevnostjo posameznih funkcionalnosti (kot npr. predpis infuzije z neskončnim
številom možnih scenarijev), obenem pa je aplikacija predstavljala tudi velik izziv z
oblikovalskega vidika. Če papir prenese vse, z računalniškim ekranom ni čisto tako.
Veliko papirnato ploskev je bilo potrebno zmanjšati, hkrati pa upoštevati, da e-TTL
ne dovoljuje pisanja preko črte oziroma na rob, omogočiti tudi vnos podatkov, ki jih
uporabnik ni v naprej predvideval itd.« (Kralj, 2011). Dogovor s predstojnikom
oddelka je bil, da se obdrži prvotna oblika temperaturnega lista, to je oblika
razpredelnice.
10
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PREDSTAVITEV ELEKTRONSKEGA TERAPEVTSKO
TEMPERATURNEGA LISTA
»Rešitev e-TTL nadgrajuje osnovni bolnišnični informacijski sistem – BIRPIS21.
BIRPIS 21 je zgrajen po HISA-standardu in zato omogoča modularno nadgrajevanje
in integracijo z drugimi sistemi, kot sta npr. laboratorijski in radiološki informacijski
sistem« (Prijatelj, 2012; povzeto po SRC Infonet, 2010).
»Za evidentiranje demografskih podatkov in podatkov o sprejemu pacienta se še
vedno uporablja BIRPIS21. Strokovne (klinične) podatke lahko evidentiramo v
BIRPIS21 ali v e-TTL. Tako e-TTL izkorišča podatke iz BIRPIS21 in posledično
lahko podatke, vnesene v e-TTL, pregledujemo v BIRPIS21« (Prijatelj, 2012).
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e- TTL
Slika 2: Elektronski terapevtsko temperaturni list (vir: Prijatelj, 2012: povzeto po SRC
Infonet, 2011)

Z e-TTL so pokriti tisti sklopi podatkov, ki so bili spoznani kot standardni.
Osnovno zgradbo e-TTL sestavljajo (slika 2):
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1. Glava, ki vsebuje: administrativne podatke o bolniku in hospitalizaciji, sprejemne
2. Paneli za prikaz posameznih vsebinskih sklopov: vitalni znaki (temperatura,
pulz, dihanje, krvni tlak, teža, …); opis zdravljenja; naročilo za laboratorij, UZ,
RTG in druge diagnostične teste; medikamentozna terapija (predpisovanje zdravil
in infuzije); fizioterapije; ugotovitve konziliarnih pregledov; splošna opažanja.
»Podatki v panelih so prikazani po dnevih. Število prikazanih panelov na e-TTL je
nastavljivo, in sicer od 2 do 5 dni. S pomočjo miške in z akcijo primi in premakni je
mogoče na katerem koli od panelov premikati časovnico in s tem tudi prikazane
dneve na zaslonu« (SRC Infonet, 2009).
3. Noga e-TTL, ki je namenjena osnovnim uporabniškim akcijam.
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podatke, diagnozo, kritične dejavnike in alergije.
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1. GLAVA e-TTL
a. ADMINISTRATIVNI IN SPREJEMNI PODATKI NA e-TTL
Administrativni in sprejemni podatki se nahajajo v zgornjem levem kotu e-TTL.
Vidni so naslednji sprejemni podatki: čas sprejema, oddelek, soba, starost in teža. »S
klikom na izbrano področje sprejemnih podatkov se odpre njihov razširjen nabor, in
sicer: lečeči zdravnik, sprejemni zdravnik, naročnik hospitalizacije, naslov, krvna
skupina, številka hospitalizacije, datum sprejema v bolnišnico, predviden datum
odpusta, anamneza in stanje ob sprejemu, status, vitalni znaki, infekcijske bolezni v
okolici, pretekle bolezni, porod, porodna teža, porodna dolžina, cepljenje, prebolele
infekcijske bolezni, sprejemni laboratorijski podatki« (Prijatelj, 2012).
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Slika 3: Razširjen nabor sprejemnih podatkov (vir: Prijatelj, 2012: povzeto po SRC Infonet,
2011)

S ponovnim klikom na področje sprejemnih podatkov se ti skrčijo v prvotno obliko. Z
uporabo posebne ikone v levem kotu je mogoče sprejemne podatke pripeti
osnovnemu oknu, prav tako pa se lahko sprejemni podatki v celoti odstranijo.
b. DIAGNOZA NA e-TTL
Diagnoze pacienta so prikazane v glavi e-TTL. »Diagnoza je sestavljena iz treh
delov: šifre diagnoze, tipa diagnoze in opisa diagnoze« (SRC Infonet, 2009). Okno
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diagnoze se lahko poveča, kadar to zahteva zapis. S klikom na okno Diagnoze
dobimo pregled diagnoz, ki jih zdravnik dodeli pacientu.
c. KRITIČNI DEJAVNIKI NA e-TTL
Kritični dejavniki so prikazani v glavi e-TTL. »Kritične dejavnike sestavljajo tri vrste
podatkov: diagnoza, alergije in kritični podatek (podatek, ki je pomemben pri
zdravljenju pacienta)« (SRC Infonet, 2009). Značilnosti okna Kritični dejavnik so iste
kot pri oknu Diagnoza.

Slika 4: Kritični podatek (vir: Prijatelj, 2012: povzeto po SRC Infonet, 2011)

2. PANELI NA e-TTL
a.

VITALNI ZNAKI NA e-TTL

Rezultati meritev vitalnih znakov so vidni v panelu Vitalni znaki. Vidimo lahko
vrednosti meritev izbranega vitalnega znaka ali pa z ustreznim klikom ikone vidimo
vnesene rezultate za vse predpisane meritve. Skala meritev je na levi strani panela in
se prilagaja vrednostim meritev. Kadar so rezultati meritev znotraj referenčnih
vrednosti, so ti prikazani z zeleno barvo (SRC Infonet, 2009).

s r e č a n j e

13

13. s t r o k o v n o

13

Povezovanje teorije in prakse za večjo kakovost v zdravstveni negi

Slika 5: Vitalni znaki na e-TTL (vir: Prijatelj, 2012: povzeto po SRC Infonet, 2011)

V nogi e-TTL se nahaja akcija za predpis meritev vitalnih znakov in za beleženje
meritev oziroma vnos meritev posameznih merjenj. Predpis meritev vitalnih znakov
je sestavljen iz vitalnega znaka, pogostosti merjenja, načina merjenja in trajanja.
Posamezne meritve je možno spreminjati z izbiro ustrezne ikone. Kadar določena
meritev ni več potrebna, je ob kliku ikone za zaključevanje zapisa potrebno vnesti še
datum, ko je bilo ugotovljeno, da določena meritev ni več potrebna (SRC Infonet,
14

2009).
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V nogi e-TTL se v ukazni vrstici nahaja Zabeleži meritve. Z izbiro akcije Zabeleži
meritve se odpre okno, v katerem se nahaja evidenca opravljenih meritev za
predpisane vitalne znake. V omenjenem oknu je trenutni čas označen z vijolično črto.
Sivo so označene meritve, ki so zaključene, dejansko izvedene meritve pa so: zelene
(meritev je izvedena v skladu s predpisom); oranžne (pogostost meritve ni v skladu s
predpisom); rdeče (meritev ni izvedena) (Prijatelj, 2012). Vnos rezultata posamezne
meritve omogoča tudi vnos prostega besedila za posebna opažanja v zvezi z
omenjeno meritvijo.
b. PREGLED OPISOV ZDRAVLJENJA
Vsebina opisov zdravljenja je namenjena delu zdravnikov. Okno ima dve obliki:
obliko za branje in obliko za vpis.
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c. NAROČILA DIAGNOSTIKE
»Na panelu Naročila diagnostike so za vsak dan prikazane naročene preiskave skupaj
s statusom, v katerem se trenutno nahajajo« (Prijatelj, 2012).

Slika 6: Diagnostika na e-TTL (vir: Prijatelj, 2012: povzeto po SRC Infonet,2011)

Zaradi preglednosti so naročila grupirana po tipu naročila (mikrobiološki laboratorij,
operacije, rentgen, ultrazvok, CT, MR ter običajni biokemični laboratorij), poleg tega
pa je na ta način mogoče spremljati tudi konziliarne preglede in fizioterapijo. »Na eTTL je za vsak dan prikazanih deset naročenih preiskav. V kolikor jih je več in

15

Na njem je mogoče videti tudi ostale naročene preiskave znotraj aktualnega bivanja,
vključno z vsemi podrobnostmi ter rezultati že naročenih naročil« (Prijatelj, 2012).
d. DIETA NA e-TTL
Dieta, ki jo pacient prejema, je vidna na panelu Dieta in je označena s posebno ikono.

s r e č a n j e

želimo videti vse, kliknemo na eno od ikon in odpre se okno »Naročila diagnostike«.

Hrana pacienta je prikazana za vsak posamezni dan.
Sestavljena je iz treh delov: diete, napitka in dodatka. »Na e-TTL se prikaže zadnja
dieta, v kolikor je bila dieta pacienta tekom dneva spremenjena« (SRC Infonet, 2009).
S klikom na polje dieta se nam odpre pregled diet pacienta. Aktualna dieta je
označena z oranžno barvo.

13. s t r o k o v n o
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Slika 7: Diete na e-TTL (vir: Prijatelj, 2012: povzeto po SRC Infonet, 2011)

e. TERAPIJA NA e-TTL
Predpisana terapija je na e-TTL vidna na panelu Terapija. V panelu je možno
pregledati vse pacientove terapije v času hospitalizacije. Novejše terapije so
16

prikazane na vrhu seznama terapij. Z uporabo drsnika je mogoče pogledati tudi

s r e č a n j e

nižje/starejše/skrite terapije.
Polje, namenjeno besedilu predpisa, lahko vsebuje kratek tekst predpisa, oznako za
podaljšano terapijo ali oznako za zaključek terapije. V primeru, da je tekom dneva
narejena sprememba predpisa, medicinska sestra vidi zadnji predpis (SRC Infonet,
2009).

13. s t r o k o v n o

»Predpisovanje terapij je razdeljeno v tri sklope: nov predpis zdravila ali infuzije ter
pogosti predpisi« (Prijatelj, 2012).
Z vnaprejšnjo pripravo šifranta pogostih predpisov, ki so organizirani po abecednem
vrstnem redu, zdravnik porabi manj časa za predpis zdravila ob bolniški postelji
(Prijatelj, 2012).
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Predpisovanje terapije

Slika 8: Pogosti predpisi terapij (vir: Prijatelj, Trenz, 2010: Elektronsko podprt proces
zdravljenja v Splošni bolnišnici Celje – pilotni projekt)

Zdravnik ob izboru terapije lahko označi opcijo »ne spreminja« v primeru, da
zdravnik ne dovoli, da se uporabi drugo nadomestno zdravilo, z določitvijo
»frekvence« zdravnik določi čas aplikacije zdravila, z določitvijo »tolerance«
zdravnik določi, v katerem časovnem obsegu glede na predviden čas aplikacije je
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aplikacija zdravila izvedena v skladu s predpisom. Začetek in konec določita čas

Pri predpisu infuzije mora zdravnik določiti sestavo infuzije, ki jo bo predpisal.
Sestavo določajo: infuzijska raztopina in zdravila, ki bodo raztopini dodana. Zdravnik
tudi določi, v kakšni količini in s kakšno frekvenco želi, da bo infuzija aplicirana. Na
osnovi izbranih podatkov sistem sam izračuna skupno količino in skupno trajanje
aplikacije infuzije (Prijatelj, 2012).

s r e č a n j e

veljavnosti predpisa (SRC Infonet, 2009).

13. s t r o k o v n o
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Slika 9: Predpis infuzije na e-TTL (vir: Prijatelj, 2012: povzeto po SRC Infonet, 2011)

Pregled delitev terapije
18

Medicinska sestra lahko izbere različne načine vpogleda v predpisano terapijo, in
sicer: po skupini pacientov (vsi pacienti, oddelek, soba), po izbrani uri, po načinu
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aplikacije ali pa le za enega pacienta.

Pregled predpisane
medikamentozne terapije

Slika 10: Način vpogleda v predpisano terapijo (vir: Prijatelj, Trenz, 2010: Elektronsko
podprt proces zdravljenja v Splošni bolnišnici Celje – pilotni projekt)
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»V e-TTL se evidentirajo: planirane delitve po predpisu, dodatne delitve po potrebi,
nepredvidene delitve (če je poleg planirane delitve po enakem predpisu aplicirana
dodatna aplikacija), urgentne delitve – delitve brez zabeleženega predpisa (predpis se
ob evidenci urgentne delitve samostojno generira in mora biti potrjen s strani
zdravnika, ki je urgentno delitev zahteval« (SRC Infonet, 2009).
Evidenca delitve medicinskim sestram omogoča beleženje delitev kot tudi
popravljanje in dopolnjevanje podatkov že evidentiranih delitev v izbrani uri. Glede
na način dela, ki ga medicinska sestra izbere (beleženje za enega ali več pacientov),
se prikaže nabor vseh delitev v izbrani uri (SRC Infonet, 2009).
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Slika 11: Evidenca zdravil (vir: Prijatelj, 2012: povzeto po SRC Infonet, 2011)

s r e č a n j e
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odstopanja od predpisanega odmerka, čas aplikacije (v primeru infuzije čas začetka in
čas konca infuzije, razlog nepredvidene delitve, razlog urgentne delitve, besedilo
opažanja in porabljene artikle (SRC Infonet, 2009).
Ko so podatki shranjeni, ni več možno popravljati zapisa.

13. s t r o k o v n o

Za vsako delitev je mogoče vnesti naslednje podatke: apliciran odmerek, razlog
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Podatki so ustrezno obarvani glede na odstopanje procesa ali predpisanih vrednosti:
rdeče – če apliciran odmerek ni enak predpisanemu odmerku, oranžno – če je ura
aplikacije izven tolerance predpisane za uro aplikacije, zeleno – če so podatki o
delitvi v skladu s predpisom.

Spremljanje izvajanja terapije

zakaj sta različni barvi?

20
Slika 12: Varnostni mehanizem delitve terapije (vir: Prijatelj, Trenz, 2010: Elektronsko
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podprt proces zdravljenja v Splošni bolnišnici Celje – pilotni projekt)

Prikazana rešitev opozarjanja na odstopanja med planiranimi in izvedenimi postopki
ni navdušila nas medicinske sestre, saj smo v tem videle »iskanje krivca za napake«.
Če bo ta rešitev omogočala »iskanje napak v sistemu« in s tem tudi pripomogla k
izboljšanju organiziranosti dela na oddelku, potem je dosegla svoj namen (Prijatelj,
2011).
f. FIZIOTERAPIJA NA e-TTL
Na e-TTL so izvidi fizioterapije vidni v panelu Fizioterapija. Na vsakem prikazanem
dnevu je prikazan zadnji izvid tega dneva. Kadar želimo videti starejše zapise,
kliknemo na posebno ikono in panel se razširi. Zapis fizioterapije je sestavljen iz
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datuma, ure, izvajalca in besedila. »V kolikor se izvajalec fizioterapije se med dvema
zapisoma fizioterapij zamenja, se pojavi oranžna črta« (SRC, Infonet, 2009).

Slika 13: Fizioterapija na e-TTL (vir: Prijatelj, 2012: povzeto po SRC Infonet, 2011)

Na podoben način je možno upravljanje s podatki v panelih Opisi zdravljenja in
Konziliarni pregledi.
g. OPAŽANJA NA e-TTL
Na e-TTL je možno pregledati opažanja ob izvajanju meritev, ob izvajanju terapije in
21

splošna opažanja.

Noga e-TTL prikazuje osnovne uporabniške akcije, in sicer: Odjava uporabnika,
Zabeleži meritev, Zabeleži delitev, Predpis meritve, Predpis terapije, Naroči
diagnostiko, Zapri (s klikom zapri se program vrne na listo pacientov) (SRC Infonet,
2009).

Slika 14: Noga e-TTL

s r e č a n j e

3. NOGA e-TTL
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MEHANIZMI ELEKTRONSKEGA TERAPEVTSKO TEMPERATURNEGA
LISTA ZA PREPREČEVANJE NAPAK
»Namen e-TTL je preprečevanje napak in odprava pomanjkljivosti papirnatih
medijev. Da bi e-TTL pripomogla k preprečevanju napak, so bili v programsko
rešitev vgrajeni mehanizmi pri evidentiranju in interpretaciji podatkov, in sicer:
barvne oznake prikazujejo odstopanja od referenčnih vrednosti pri vitalnih znakih in
laboratorijskih izvidih; kritični podatki so vidni v glavi e-TTL; onemogočen je vnos
dveh predpisov za merjenje istega vitalnega znaka na isti način, vendar z različno
pogostostjo za isto obdobje; ob predpisu infuzij sistem izračuna skupno količino in
skupno trajanje posamezne infuzije; s posebnimi barvami so označeni statusi naročil,
izvedenih meritev, terapij, diet, fizioterapij ter drugih kliničnih postopkov in posegov.
Na ta način so vidna odstopanja od načrtovanega procesa dela; pri evidentiranju
podatkov se uporabljajo standardni šifranti in procedure« (Prijatelj, 2012).
22

K preprečevanju napak pripomore tudi sistem branja črtnih kod (pacientova
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zapestnica, zdravila, material), ki bi bil tudi uveden z e-TTL. Čeprav sistem branja
črtnih kod ob prvem testiranju prototipnega modela ni bil testiran, ga predvsem
medicinske sestre pričakujemo v prvi vrsti kot varnostni mehanizem pri
preprečevanju napak in kot pripomoček, ki bo medicinskim sestram olajšal delo.

ZAKLJUČEK
Namen sodelovanja vodstva Otroškega oddelka Splošne bolnišnice Celje v projektu
e-TTL je, da zagotovimo varno zdravstveno obravnavo pacientov. »Sodelovanje
strokovnjakov različnih profesionalnih področij (zdravnikov, medicinskih sester,
farmacevtov, informatikov) je razvilo e-TTL, ki predstavlja primer organizacijske
tehnološke inovacije« (Prijatelj in sod., 2011). Predstavniki stroke zagotavljajo
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skupini omenjenega projekta vpogled, kako se izvaja zdravljenje in zdravstvena nega
ob upoštevanju sprejetih standardov in normativov. S pomočjo izkušenj in znanj
predstavniki stroke prepoznajo ranljivosti, ki bi jih snovalci programske rešitve lahko
spregledali. V e-TTL so zajeti vsi podatki, ki so bili spoznani kot standardni v
procesu zdravljenja. e-TTL je namenjen vnosu podatkov o pacientu in pregledovanju
podatkov o pacientu neposredno ob bolnikovi postelji. Z e-TTL vplivamo na odpravo
napak, ki so posledica slabosti beleženja in hranjenja podatkov na papirnatih medijih
(nepreglednost zapisov, pomanjkljivi in težko dostopni podatki, možnost pojava
napak, …). S pomočjo varnostnih mehanizmov v bazi podatkov e-TTL opozarja na
odstopanja od načrtovanega procesa zdravljenja.
Prvi del projekta, to je nastanek e-TTL, je opravljen, projektno skupino čaka še drugi
del projekta, to je aplikacija e-TTL v prakso in delo zdravstvenih delavcev z e-TTL.
Ker si v procesu zdravljenja tudi s pomočjo e-TTL ne smemo dovoliti napak, je
naslednja naloga vodstva oddelka, da s pomočjo skupine izbranih zaposlenih oddelka
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pri delu s pacienti z vpisovanjem podatkov tako na TL kot na e-TTL odkrivamo
Infoneta.
Ne samo uvedba e-TTL, tudi izbira ustreznih prenosnih računalnikov, s katerimi bodo
vnašali podatke v e-TTL, je zelo pomembna. »Uporaba mobilnih naprav v procesu
zdravljenja in prehod

iz papirnate dokumentacije v

elektronsko zahteva

reorganizacijo procesov, spremembo miselnosti in organizacijske kulture« (Prijatelj,
2011). Ker ustreznih mobilnih naprav za zajem podatkov še nismo izbrali, nas ta
pomemben del projekta še čaka.
Projektna skupina omenjenega projekta se zaveda, da je v ta projekt bilo vložene
ogromno energije in bo potrebno še veliko truda, časa in denarja, da bo e-TTL tudi
zaživel pri delu zdravstvenih delavcev s pacienti.

s r e č a n j e

pomanjkljivosti in morebitne napake e-TTL in jih javimo skupini strokovnjakov SRC
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VLOGA KOORDINATORJA PRIMERA PRI CELOSTNI
OBRAVNAVI KIRURŠKEGA BOLNIKA V SPLOŠNI
BOLNIŠNICI CELJE
Simona Lah

IZVLEČEK
Za uspešnost celovitega zagotavljanja in stalnega izboljševanja kakovosti zdravstvene
nege je treba preoblikovati sisteme zdravstvene nege tudi v oblike kot so
koordiniranje, upravljanje in vodenje primera oz. »case management«. Koordiniranje
s primeri je pomembno sredstvo za zagotavljanje visokokakovostne zdravstvene
oskrbe, nizkih upravnih stroškov in doseganje dobrih rezultatov. Vloga medicinske
sestre s tem postaja vse širša in vse bolj pomembna. Znati mora učinkovito
komunicirati in koordinirati delo v multidisciplinarnem timu. Zagotavlja kakovost in
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kontinuiteto zdravstvene nege in oskrbe. Paciente obvešča o točnem datumu, uri in
zdravstveno stanje pred sprejemom. Koordinira njihov sprejem in potek obravnave.
Ključne

besede:

koordinator

primera,

kakovostna

obravnava,

pacientovo

zadovoljstvo

UVOD
Tudi naša bolnišnica stremi k stalnemu izboljševanju kakovosti zdravstvene nege in s
tem k zadovoljstvu pacientov. Sodobni model organizacije »case management« ima
velik vpliv na kakovost medicinskih sester, saj ji daje občutek avtonomije in svobode
pri odločitvah, hkrati pa za seboj potegne tudi več individualne odgovornosti.

s r e č a n j e

mestu prihoda v bolnišnico. Preverja in ureja njihove dokumente in njihovo

13. s t r o k o v n o

25

Povezovanje teorije in prakse za večjo kakovost v zdravstveni negi

(Šmitek, 2002). Pacienti in njihovi svojci izražajo zadovoljstvo nad takim načinom
dela, saj so veliko bolje obveščeni in informirani.
Z uvedbo sodobnega organizacijskega modela se je vloga medicinske sestre
preoblikovala, saj postaja vse širša in vse bolj pomembna. Znati mora učinkovito
komunicirati in koordinirati delo v multidisciplinarnem timu. Zagotavlja kakovost in
kontinuiteto zdravstvene nege ter oskrbe pacienta. Rešuje nastale probleme in
pospešuje dogajanje, ves čas pa je izpostavljeno pacientovo zadovoljstvo.

MODEL »CASE MANAGEMENT«
Pomeni upravljanje s primeri, koordiniranje/usklajevanje in ali vodenje izvajanja
zdravstveno babiške nege (ZBN) in zdravstvene oskrbe skupin pacientov s
26

primerljivimi diagnozami. Cilj case managementa je zagotavljanje najkakovostnejše
ZBN in zdravstvene oskrbe ob čim manjših stroških in ob sodelovanju vseh
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udeležencev zdravstvenega sistema(strokovnjakov ZBN, njihovih sodelavcev,
pacientov ter njihovih svojcev).
CASE MANAGER
Pomeni koordinator primerov za vodenje in ali usklajevanje izvajanja ZBN in
zdravstvene oskrbe skupin pacientov s primerljivimi diagnozami, posebej
usposobljena

diplomirana

medicinska

sestra

oz.

diplomirani

diplomirana babica oz. diplomirani babičar.
Cilji v modelu case management so jasno začrtani:
• Izboljšanje kakovosti zdravstvene nege in oskrbe pacienta.
• Skrajšanje ležalne dobe.

zdravstvenik,
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• Večje zadovoljstvo pacientov.
• Večje zadovoljstvo zaposlenih.
Procesi v modelu niso le ocenjevanje, načrtovanje, izvajanje in vrednotenje procesa,
ampak tudi interdisciplinarno delo med različnimi sodelavci v timu, veliko tudi z
zdravniki. Temelj tega modela je sodelovanje med zdravstvenimi delavci in pacienti
ter njihovimi svojci. Eden pomembnejših ciljev te obravnave, ki bi ga radi dosegli je
izboljšati zadovoljstvo pacientov. S kakovostjo v zdravstvu so običajno zadovoljni,
kadar daje tisto, kar pričakujejo in želijo. Zato je njihovo zadovoljstvo pomemben del
oskrbe in kaže, do kakšne mere so bile uresničene njihove želje in potrebe. Lahko ga
uporabimo kot enega med kazalci kakovosti dela. Čeprav pacienti v večini primerov
nimajo strokovnega znanja in jim je pri oskrbi težko podati ustrezno oceno,
predstavlja njihovo mnenje dragoceno sredstvo za načrtovanje sprememb in
izboljšav. K stopnji zadovoljstva sicer svoje prispevajo tudi splošne in karakterne
lastnosti pacienta, njegovo zdravstveno stanje, način, kako sporoča znake in občutja,
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njegova pričakovanja in odnos zdravstvenega osebja do njega. Z zadovoljstvom
organizacije dela.
Človek je komunikativno bitje. Komunikacija s pacienti in sodelavci je sestavni del
delovanja vsake medicinske sestre. Je zelo pomembna aktivnost v obdobju pred
sprejemom v bolnišnico in med obravnavo. Pacient je zaradi psihofizičnih
obremenitev v zvezi z ukrepi zaradi priprav močno odvisen od dobljenih informacij.
Od tega je tudi odvisno, kako se bo po svojih zmožnostih in močeh vključil v
sodelovanje. Z besedo medicinska sestra izraža lastno misel in čustvo, govorjeni
besedi pa je treba dati težo. Čim bolj bo prepričljiva, tem bolj bo učinkovita.
Za pacienta in njegove svojce je zelo pomembna informiranost o bolezni in načinu
zdravljenja s strani medicinske sestre. Le ta ga seznani s problemi zdravstvene nege,
na katere naj bo še posebej pozoren pred in po opravljenem posegu. Stvari mu pojasni
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pacientov lahko merimo kakovost sporazumevanja, medsebojnih odnosov in
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v jeziku, ki ga lahko razume in mu da priložnost, da kaj vpraša. Zanj si vzame čas in
poskrbi, da na zastavljena vprašanja dobi tudi odgovore.
S case managmentom smo začeli tudi na našem urološkem oddelku in tako mi je bila
v letu 2009 dodeljena naloga koordinatorja primera. Kljub delovnim izkušnjam sem
bila postavljena pred nov izziv in sem se spraševala, kaj bom morala početi. Delo
sámo je kar hitro pokazalo, kaj je moja dodatna naloga - pripraviti natančen protokol
priprave pacienta na operacijo na urološkem oddelku.

PROCES PRIPRAVE PACIENTA NA OPERACIJO NA UROLOŠKEM
ODDELKU
1. PREGLED PRI UROLOGU
28

 Seznanitev pacienta z diagnozo in pojasnila o operativnem posegu. (zdravnik)
 Opredelitev potrebnih izvidov in specialističnih pregledov pred operativnim
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posegom. (zdravnik)
 Opredelitev grobega termina za operativni poseg na osnovi čakalne vrste in
normativnih časov za predvidene klinične postopke (koledarski teden oziroma
obdobje enega tedna). (zdravnik in amb. med. sestra)
 Pojasnilo pacientu glede nadaljnje komunikacije s koordinatorjem primera na
urološkem oddelku. (amb. med. sestra)
 Pacient dobi protokol z zahtevami glede izvidov in specialističnih pregledov,
katerega predloži osebnemu zdravniku. (amb. med. sestra)
 Pacient dobi tudi pisno soglasje za anestezijo in pristanek na operativni poseg.
(amb. med. sestra)
 Pacient se vpiše v čakalno vrsto. (amb. med. sestra)

Povezovanje teorije in prakse za večjo kakovost v zdravstveni negi

2. PRVI KONTAKT KOORDINATORJA PRIMERA (KP) S PACIENTOM
 Koordinator primera telefonsko obvesti pacienta o datumu in uri njunega prvega
srečanja. (KP)
 Preverjanje pripravljenosti pacienta za operacijo ter pogled vseh prinesenih
izvidov, katere koordinator primera predloži na vpogled zdravniku urologu.
(zdravnik, KP)
 Opredelitev točnega datuma sprejema v bolnišnico glede na pripravljen plan
operativnega programa. (zdravnik, KP)
 V primeru, da niso izpolnjeni pogoji za sprejem in operacijo se s pacientom
dogovorimo o novem datumu. (zdravnik, KP)
3. PLAN OPERATIVNEGA PROGRAMA (predstojnik, gl. med. sestra, KP)
4. SPREJEM PACIENTA NA UROLOŠKI ODDELEK (amb. in odd. med.
sestre, KP)
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 Glede na diagnozo sprejem pacienta na oddelek 1-2 dni pred op. posegom (pred
 Obvezen vpis pacienta z zdravstveno kartico na centralnem vpisnem mestu v avli
poliklinike.
 Sprejem pacienta v urološki ambulanti, kjer zdravnik ponovno pregleda
medicinsko dokumentacijo, vse prinesene izvide in mu napiše temperaturni list.
Odgovori mu še na morebitna dodatna vprašanja.
 Ambulantna medicinska sestra pacienta pospremi do sprejemne kopalnice.
 Sprejem pacienta na urološkem oddelku.
 Namestitev pacienta v sobo in seznanitev s hišnim redom.
 Pričetek predoperativnih aktivnosti zdravstvenega osebja.
Tako imamo sedaj jasna navodila kdo ima kakšno nalogo.
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operativna priprava prebavnega trakta).
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Ko se zdravnik s pacientom dogovori za operativno zdravljenje in ga ambulantna
medicinska sestra vpiše v elektronsko čakalno vrsto, mi dostavijo pacientovo
dokumentacijo. Tu se sedaj začne vloga koordinatorja primera. Najprej si temeljito
preberem njegove izvide iz katerih ugotovim ali se bodo pri njem izvajale še kakšne
dodatne aktivnosti (ultrazvok, scintigrafija, anesteziološki pregled, …), in skušam
glede na nujnost operacije urediti čim hitrejši datum preiskave. Nato si pridobim tudi
vse izvide, katere dam na vpogled predstojniku, v primeru robotske operacije pa vodji
robotske kirurgije. Datum operacije se določi glede na datum vpisa v čakalno vrsto
oziroma glede na diagnozo ali specifičnost primera. Le-tega vedno določi predstojnik
oz. vodja robotske kirurgije. Sedaj je moja naloga, da po telefonu obvestim pacienta o
datumu in uri najinega prvega srečanja. Ti telefonski razgovori so ponavadi zelo
dolgi, saj imajo pacienti kup vprašanj; velikokrat takšnih za katere sploh nisem
kompetentna ali pa me v tistem trenutku zaradi razburjenja ne razumejo, tako da isto
vsebino ponavljam večkrat. Razumeti moramo, da so to večinoma karcinomski
30

bolniki, kjer ni bolno le telo, temveč dosti močneje trpi njihova duša. Tako jim
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moram z veliko mero strpnosti in empatije pomagati po svojih najboljših močeh.
Tukaj bi rada poudarila, kako dolgi so dnevi za paciente, dokler jih ne povabim na
prvi razgovor. Velikokrat me že kar sami pokličejo ali pa pridejo skupaj s svojci na
osebni razgovor. Ponavadi prosijo, jokajo, moledujejo, nekateri celo izsiljujejo in
grozijo. Kako srečna bi bila, če bi imela čarobno palico in bi lahko vsem takoj
ugodila. A realnost je čisto nekaj drugega. Poskušam jih tolažiti in jim vliti pozitivno
energijo.
Ob našem prvem srečanju preverjam pripravljenost pacienta za operacijo, pregledam
vse prinesene izvide, katere prav tako pokažem predstojniku ali pa vodji robotske
kirurgije. Ob ustreznosti vseh izvidov določimo natančen datum sprejema v
bolnišnico in datum operacije. V primeru, da niso izpolnjeni pogoji za sprejem in
operacijo, skušamo biti čim bolj fleksibilni. Morda so potrebne še dodatne
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laboratorijske preiskave ali specialistični pregled, ki mu uredim v čim krajšem času
oz. se s pacientom dogovorimo za nov datum operacije.

ROBOTSKA KIRURGIJA
Z mesecem majem 2010 smo pri nas začeli tudi z robotsko kirurgijo. Sprva smo
operirali le radikalne prostatektomije, sedaj že začenjamo tudi nefrektomije in
pieloplastike. Poleg pacientov iz naše regije je vse več operiranih iz celotne Slovenije
in iz tujine. Vsi ti pacienti morajo obvezno pred operacijo opraviti pregled pri
anestezistu v celjski bolnišnici. Z anesteziološko ambulanto zelo dobro sodelujemo in
smo dogovorjeni, da po njihovem pregledu vse paciente preusmerijo na naš oddelek,
kjer opravimo prvi razgovor in jim postrežemo z že natančnejšimi navodili ter
okvirnim datumom operacije.
31

31

Seveda smo šele na začetku. Skozi delo odkrivamo dobre in slabe strani. Vsak dober

kar sami pacienti. Je tipičen dokaz dobrega povezovanja teorije in prakse. Prepričana
sem, da smo naredili velik korak za dvig kakovosti zdravstvene nege. Zavedamo se,
da je prvi kontakt z bolnišnico in sprejem za vsakega človeka velikokrat zelo stresen,
zato moramo delo organizirati tako, da se pacient počuti cenjenega in zaželenega.
Optimalno naj bi bil torej pripravljen na sam poseg obravnavan v predoperativnem,
operativnem, pooperativnem obdobju ter pripravljen na odpust in povrnitev v domače
okolje. Pomembna je čimprejšnja samostojna samooskrba pacienta. Cilj, ki ga želimo
doseči, je zadovoljen bolnik, njegovi svojci in tudi optimizacija obravnavanih
stroškov.
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primera ni šablonsko in ga ne more nihče točno določiti. V največji meri ga določijo
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predlog ali pa konstruktivno kritiko sprejmemo. Upam si trditi, da delo koordinatorja
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ZAKLJUČEK
Delo koordinatorja primera je zelo obremenjujoče in odgovorno, a hkrati prinaša tudi
veliko drobnih radosti in poklicnega zadovoljstva. Mogoče se premalo zavedamo, da
imamo pravzaprav prednost, ko neposredno lahko opazujemo, kako naši pacienti
prenašajo stiske in težave, ki so posledica njihove bolezni. Ob bolezni se ljudem
spremeni lestvica vrednot in tako znajo zadovoljstvo najti tudi v majhnih stvareh.
Medicinske sestre smo pomembni člani v zdravstvenem timu, saj vse bolj
dokazujemo, da delamo veliko, dobro in odgovorno. Naše delo postajo bolj vidno, ob
tem pa sledimo svojim ciljem, viziji in poslanstvu (Dolžan, Kramar 2007).
Novih načinov dela in obnašanja se je mogoče naučiti v relativno kratkem času, da se
utrdijo, postanejo samoumevni in utrjujejo sami sebe, pa pogosto traja nekaj let
(Skela Savič, 2004).
32
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OTROKOVE PRAVICE V BOLNIŠNICI
Andreja Doberšek

IZVLEČEK
Otrok ima enake pravice kot odrasel pacient. Vendar se pravice razlikujejo glede na
otrokovo zrelost in starost. Uresničevanje in spoštovanje pravic otrok in mladostnikov
v času bolezni in hospitalizacije ni le obveza zaradi zakonov in predpisov, temveč
zavest vsakega zdravstvenega delavca in sodelavca. Ti morajo vedno delati v korist
otroka in mladostnika, ne glede na okoliščine v katerih se nahajajo. Otroci niso
pomanjšani odrasli, zato jih je potrebno upoštevati in sprejemati kot subjekt. Bolni
otroci in mladostniki si v bolnišnici zaslužijo varnost, skrb in zdravstveno obravnavo,
ne glede na to na katerem oddelku so obravnavani. Pravice so enako pomembne za
vse otroke. Zdravstveni delavci in sodelavci v slovenskih bolnišnicah se zavedajo, da
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spoštujejo pravice hospitaliziranih otrok, mladostnikov in njihovih staršev.
Ključne besede: otrok, mladostnik, konvencija, spoštovanje, pravice otrok in
mladostnikov, medicinska sestra.

UVOD
V današnji družbi se o človekovih oz. otrokovih pravicah veliko govori, le te pa so
primerne posameznikovi starosti in zrelosti, saj izhajajo iz spoštovanja posameznika v
družbenem okolju kot tudi z vidika njegovega osebnega življenja. Vsak človek ima
pravico izbrati svoj življenjski stil, ki mu najbolj ustreza, pravico vzgajati svoje
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lahko le z dobrim teoretičnim znanjem in praktičnimi izkušnjami uresničijo in
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otroke, kot se mu zdi primerno, prav tako se ima pravico družiti z ljudmi po lastni
presoji. Svoboda posameznika je možna samo ob upoštevanju drugih načel, kot so
delati dobro, biti pošten in pravičen. Otroci so še posebej občutljiva populacija, ki
potrebuje posebno varstvo. Starši so prvi, ki skrbijo za varstvo in pravice svojih
otrok, saj otrok zaradi svoje duševne nerazvitosti ni sposoben za samostojno življenje.
Starši so tisti, ki oblikujejo otrokovo osebnost in delujejo za otroka zlasti v pravnem
življenju. Zdravje otroka je prav gotovo za vsakega starša največja sreča in vrednota,
čeprav se tega mnogi ne zavedajo. V času otrokove bolezni, še zlasti v času
hospitalizacije, je skrb za otroka in njegovo družino bistvenega pomena. Uveljavitev
temeljnih človekovih pravic pomeni novo kvaliteto v zgodovini pravnega mišljenja in
prakse. Osrednjega pomena za varstvo človekovih pravic je zavedanje ljudi in
njihovo razumevanje, katere pravice imajo, kakšna je njihova vsebina in kako jih
lahko uveljavljajo. K temu pripomoreta le kakovostna vzgoja in izobraževanje za
človekove pravice. Zdravstveni delavci in sodelavci v slovenskih bolnišnicah
34

spoštujejo in uresničujejo pravice hospitaliziranih otrok, podobno kot v državah v
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Evropi in v svetu.

ZGODOVINA
Že v petdesetih letih so psihologi in pediatri raziskovali vpliv hospitalizacije na
otrokovo/mladostnikovo počutje. Ugotovili so, da je bivanje in zdravljenje v
bolnišnici zelo slabo vplivalo na otrokov/mladostnikov čustveni in psihični razvoj.
Takrat je bilo normalno, da so bili otroci v času hospitalizacije ločeni od staršev in
družine. Temu so sledile čustvene motnje z dolgoročnimi posledicami.
Potreba po posebni skrbi otroka je določena že v Ženevski deklaraciji o otrokovih
pravicah iz leta 1924 in v Deklaraciji o otrokovih pravicah. Sprejeta je bila s
strani Generalne skupščine 20.11.1959. Leta 1988 je bila v Leidnu na
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Nizozemskem prva evropska konferenca dvanajstih združenj za pravice otrok v
bolnišnicah. Pripravljena je bila listina imenovana Magna charta, ki v desetih
točkah opisuje pravice otrok v bolnišnicah. To listino je za svoj cilj prevzelo
Evropsko združenje za otroke v bolnišnici (EACH), ki je bilo ustanovljeno leta
1993, in si prizadeva za uresničevanje pravic, izboljšanje razmer v otroških
bolnišnicah ter zagotavlja boljše obveščanje staršev bolnih otrok o otrokovih
pravicah.
Leta 1989 je bila sprejeta Konvencija o otrokovih pravicah (KOP), katero je
sprejela Generalna skupščina Združenih narodov. Konvencija govori o pomenu
mednarodnega sodelovanja za izboljšanje življenjskih pogojev otrok v vseh državah,
še posebej v državah v razvoju. Zavzema se za spoštovanje in uresničevanje
otrokovih pravic po vsem svetu. Države podpisnice morajo zagotoviti, da ne bo
noben otrok prikrajšan za tako zdravstveno varstvo. Temeljna značilnost tega
dokumenta je v tem, da izhaja iz stališča, da je otrok subjekt pravic, ki mu jih lahko
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omejijo samo zaradi posebnih, izrecno navedenih razlogov, ki pa so odvisni od

Ustava Republike Slovenije (URS), (Ur.I.RS 33/1991) določa, da uživajo otroci
posebno varstvo in skrb ter da uživajo človekove pravice in temeljne svoboščine
skladno s svojo starostjo in zrelostjo (URS, 56.člen).
Namen Zakona o pacientovih pravicah (ZPacP), ki je v veljavi od leta 2009, je
omogočiti enakopravno, primerno, kakovostno in varno zdravstveno oskrbo, ki
temelji na zaupanju in spoštovanju med pacientom in zdravnikom ali drugimi
zdravstvenimi delavci oz. sodelavci.
Sprejete listine KOP, URS, Listina EACH, ZPacP, drugi predpisi in pravilniki
zagotavljajo otrokom, mladostnikom in njihovim staršem med drugim pravice v zvezi
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z zdravstvom, zdravljenjem in hospitalizacijo. Države so dolžne izvajati vse sprejete
zakonodaje, upravne in druge ukrepe za uresničitev priznanih otrokovih pravic.
Vse te dokumente in listine morajo poznati tudi vsi zdravstveni delavci in sodelavci.
Le ti morajo obravnavati otroke in mladostnike ter starše kot enakovredne partnerje v
procesu zdravljenja in zdravstvene oskrbe.

OTROK IN HOSPITALIZACIJA
Hospitalizacija otroku in njegovim staršem/skrbnikom predstavlja veliko obremenitev
in pogosto žalost. V današnjem času se otroka/mladostnika hospitalizira le v primerih,
ko je to nujno potrebno zaradi bolezni in zdravljenja. Hospitalizacijo odredi zdravnik.
Zdravstveni delavci, posebej medicinske sestre smo poklicani, da s svojim pristopom
36

in delom z bolnim otrokom zagotovimo prijazno in humano hospitalizacijo. Za
doseganje humane hospitalizacije potrebujemo predvsem znanje iz psihofizičnega
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razvoja otroka/mladostnika in poznavanje ter doživljanje otroka/mladostnika v času
bolezni. Govorimo o prijazni in odprti bolnišnici, tako za otroka, kot njegovega starša
oz. skrbnika.

HUMANIZACIJA HOSPITALIZACJE IN ODPRTOST BOLNIŠNIC
Ko živimo mirno in zdravo življenje, se niti ne zavedamo kaj imamo. Kaj hitro pa se
takšno stanje lahko v trenutku poruši, ko zbolimo sami oz. kdo drug od svojcev –
otrok. Hospitalizacija otroka je zelo neprijetna in težka, tako za otroka kot za celo
družino. Kakšno desetletje nazaj starši oz. skrbniki niso imeli možnosti, da čez noč
ostajajo ob bolnih otrocih. Danes je enemu od staršev bolnega otroka ob njegovi
postelji omogočeno spremstvo do dopolnjenega šestega leta starosti tudi brezplačno
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čez noč. Prvi, ki se je zavzemal za humanizacijo hospitalizacije je bil zdravnik Marij
Avčin, ki je bil pobudnik otroške bolnišnice v Ljubljani.
Pod pojmom humanizacija hospitalizacije razumemo:
-

Odprto bolnišnico, ki omogoča sožitje malega bolnika s starši v času bivanja v
bolnišnici. »Jasno moramo napisati in povedati, da je vsak hospitaliziran otrok do
dopolnjenega šestega leta starosti upravičen do stalne prisotnosti enega od staršev
in do obiskov ostalih sorodnikov seveda primerno njegovemu zdravstvenemu
stanju.« (Bratanič, 2004, str. 8).

-

Racionalno diagnostiko, terapijo in zdravstveno nego (zagotovljena sodobna
oprema za zdravljenje).
Pravilno indikacijo za napotitev otroka v bolnišnično zdravljenje.

-

Kratko ležalno dobo (organizirano zdravljenje).

-

Pediatrični režim na otroškem bolnišničnem oddelku.

-

Zdravstveno vzgojno delo s starši oz. skrbniki (vključevanje v samo
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Vse našteto se v zadnjih letih v Sloveniji upošteva in uresničuje. Pravimo, da
zdravstveni in socialni zavodi postajajo »odprti«.
Kaj to pomeni:
-

Da lahko starši časovno neomejeno hodijo na obiske.

-

Na obiske lahko prihajajo tudi drugi člani družine.

In kaj je še zelo pomembno:
-

Da imajo sodobne bolnišnice dovolj velike bolniške sobe.

-

Dovolj prostorov za učenje postopkov zdravstvene nege in zdravljenja.
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S prisotnostjo staršev se je povečal občutek dodatne kontrole nad delom in
zdravljenjem. »Prisotnost staršev je primerna tudi zaradi uspešnega izvajanja
zdravstvene vzgoje otrok in njihovih staršev« (Peterka Novak, 2004, str. 11).

MAGNA CHARTA
V celjski bolnišnici si prizadevamo za strokovno, kakovostno in učinkovito
individualno zdravstveno obravnavo. Vsakdo si zasluži, da ga obravnavamo
spoštljivo, skrbno in varno, ne glede na spol, raso, versko pripadnost, ekonomski in
družbeni položaj, izobrazbo, narodnost, spolno usmeritev ali način plačevanja naših
storitev. Magna charta – otrokovih pravic je bila sprejeta v SB Celje leta 1994.
Listino je potrebno razumeti v naslednjem kontekstu:
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-

Vse pravice morajo biti v korist otrok in spodbujati njihovo blaginjo.

-

Pravice se nanašajo na bolne otroke, ne glede na njihovo bolezen, spol, raso.

-

Je skladna z ustreznimi zavezujočimi pravicami, določenimi v KOP in se nanaša
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na otroke od 0 do18 let.
-

Razlage so bile pripravljene kot pomoč za izvajanje Listine EACH.

PRAVICE OTROK
1. SPREJEM OTROKA V BOLNIŠNICO
Otroci so sprejeti v bolnišnico samo takrat , ko oskrbe, ki jo potrebujejo, ni mogoče
enakovredno zagotoviti doma ali v ambulanti. (Otroka se obravnava individualno
glede na njegovo zdravstveno stanje, …).
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2. OTROCI V BOLNIŠNICI IMAJO PRAVICO
Da so njihovi starši oz. skrbniki ves čas ob njih. (Pravica otrok je, da imajo ob sebi
ves čas enega od staršev/skrbnikov, …).
3. SOBIVANJE STARŠEV V BOLNIŠNICI
Vsem staršem se zagotovijo namestitev, pomoč in spodbuda, da ostanejo v
bolnišnici. (Spodbujanje staršev pri odločitvah, da ostanejo z otroki v bolnišnici. Pri
tem se upošteva njihove domače okoliščine).
Starši nimajo dodatnih stroškov ali nižjega dohodka. Starše je treba poučiti o
urniku dela na oddelku in spodbuditi njihovo dejavno udeležbo. (Starši nimajo
nikakršnih stroškov za prenočitev in prehrano ob sobivanju z otrokom …).
4. OBVEŠČANJE (dodatna pojasnila)
Otroci in starši imajo pravico do informiranosti na način, ki je ustrezen za njihovo
starost in razumevanje. (Potrebno je upoštevati starost in raven razumevanja,
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otrokovo razvojno stopnjo – topla beseda tolažbe, avdiovizualna sredstva, pisno
Zagotovijo se koraki za ublažitev telesnega in čustvenega pritiska.
5. SOUDELEŽBA PRI ODLOČITVAH
Otroci in starši imajo pravico do informacij, da lahko obveščeni sodelujejo pri vseh
odločitvah povezanih z njihovim zdravstvenim varstvom. (Potrebno je zagotoviti
ustrezne informacije o trenutnem zdravstvenem stanju otroka, predlaganih oblikah,
tveganjih in prednostih zdravljenja in njenih ciljih in ukrepih, …).
Vsak otrok je zavarovan pred nepotrebnimi zdravstvenimi posegi in preiskavami.
(Nepotreben je vsak zdravstveni poseg ali preiskava, ki otroku ne koristi).

s r e č a n j e

gradivo, …).
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6. OSKRBA SKUPAJ Z VRSTNIKI
Otrokom se zagotovi oskrba skupaj z drugimi otroki, ki imajo enake razvojne
potrebe.
(Organiziramo skupni počitek, igro, zabavo, upoštevamo potrebe adolescentov,
izogibamo se razlikovanju otrok).
Otrok ne sprejmejo na oddelke za odrasle. (Potrebno je zagotoviti ločene
zmogljivosti za obravnavo bolnih otrok in odraslih).
Za obiskovalce otrok v bolnišnici ni starostnih omejitev. (Ure obiskov se ne smejo
omejevati na podlagi starosti obiskovalca, temveč glede na stanje bolnega otroka in
zdravje obiskovalca).
7. IGRA, REKREACIJA, ŠOLANJE
Otroci imajo možnost za igro, rekreacijo in izobraževanje skladno s svojo starostjo
in stanjem, njihovo okolje je zasnovano in opremljeno tako, da zadovoljuje njihove
40

potrebe, ki jih zadovoljuje tudi osebje. (Zagotoviti ustrezno osebje na oddelku, ki bo
zagotovilo otroku ustrezno igro, rekreacijo in izobraževanje – VZGOJITELJ in
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UČITELJ).
8. USTREZNO OSEBJE
Za otroke skrbi ustrezno osebje, ki je ustrezno usposobljeno, da se odziva na
telesne, čustvene in razvojne potrebe otrok in družin. (Osebje s pediatrično
izobrazbo, znanjem in izkušnjami, dajanje podpore staršem tudi ob najtežjih trenutkih
– smrti otroka, …).
9. NEPREKINJENA OSKRBA
Tim, ki skrbi za otroke, zagotovi nepretrgano oskrbo. (Nepretrgano delo, ki poteka v
bolnišnici, se mora nadaljevati tudi v domači ambulanti kot tudi v domači oskrbi).
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10. OBRAVNAVANJEOTROK
Otroci se obravnavajo obzirno in razumevajoče. Vedno se upošteva njihova
zasebnost. (Priznamo jim pravico, da so otroci, upoštevamo njihovo dostojanstvo,
mnenja, potrebe, individualnost in razvojno stopnjo, ustvarimo prijateljsko in zaupno
vzdušje ter upoštevamo versko prepričanje, kulturno ozadje otroka in družine).

ZAKLJUČEK
Pot do popolnega spoštovanja otrokovih pravic v bolnišnici je bila tudi v Sloveniji
dolga. Zapisane pravice niso dovolj, iz njih je potrebno speljati dejanja, postopoma
jih je potrebno uresničevati in vsak dan v praksi izboljševati. Otroci imajo skladno s
sprejeto Konvencijo o otrokovih pravicah zagotovljeno najvišjo raven zdravstvenih
standardov in storitev v vseh ustanovah za zdravljenje ter medicinsko rehabilitacijo.
41

41

Listina EACH - Magna charta natančno določa pravice otrok, ki se zdravijo v

bolnišnica za otroka vendarle sama po sebi neprijazno okolje. Bolnišnično okolje
otroci povezujejo z bolečino in neprijetnimi dogodki, ki jih ne razumejo in jih
običajno glede na stopnjo svojega duševnega razvoja tudi niso sposobni v celoti
dojeti. Nepotrebno ločitev od staršev tako negativno čustveno dojemanje še poglobi.
Poleg tega je prisotnost staršev ob otroku nujna tudi za zagotavljanje harmoničnega
otrokovega razvoja.

13. s t r o k o v n o

zagotavljati. Pri uresničevanju pravic bolnega otroka se moramo zavedati, da je

s r e č a n j e

bolnišnicah in jih moramo zdravstveni delavci v največji možni meri upoštevati ter
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REDNO PREVERJANJE IZVAJANJA PROTOKLOV ZA
PREPREČEVANJE OKUŽB POVEZANIH Z ZDRAVSTVOM V
SPLOŠNI BOLNIŠNICI CELJE – PRISPEVEK K IZBOLJŠANJU
KAKOVOSTI
mag. Alenka Petrovec Koščak
Majda Hrastnik
mag. Tjaša Žohar Čretnik
prim. prof. dr. Gorazd Lešničar

IZVLEČEK
Izhodišča: Okužbe povezane z zdravstvom so pomemben kazalnik kakovosti. Z
namenom izboljšanja kakovosti v Splošni bolnišnici Celje s pomočjo protokola
„Zapisnik o kontrolnem higienskem in sanitarno-tehničnem pregledu oddelka“ in
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protokolov „Notranje presoje/kontaktne izolacije“ izvajamo nadzor in posnetek stanja

Pristopi: Da bi izboljšali kakovost na področju bolnišnične higiene izvajamo
sistematični nadzor higienskega in sanitarno-tehničnega stanja na bolnišničnih
oddelkih, ki ga ocenjujemo na podlagi vnaprej določenih kontrolnih točk in po
enotnih merilih. Pregledi so vnaprej načrtovani, nenapovedani, glede na
epidemiološko situacijo tudi bolj pogosti. Izvajanje ukrepov kontaktne izolacije
opravljamo s pomočjo ocenjevalnega obrazca, kjer so točno določeni kazalci, ki jih
ocenjujemo po enotnih merilih, kar nam omogoča oceno posameznega oddelka in
odkrivanje sistematičnih pomanjkljivosti.
Rezultati: Redne higienske in sanitarno-tehnične preglede oddelkov izvajamo od leta
1995, pri čemer smo število kontrolnih točk razširili glede na ugotovitve v
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na posameznem oddelku.
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posameznih letih. Za lažje ocenjevanje stanja na oddelkih smo z letom 2011 uvedli
enoten protokol s točno določenimi točkami nadzora. Skupaj z zaposlenimi iščemo
rešitve za posamezne probleme, načrtujemo in izvajamo usposabljanje ter predlagamo
tehnične rešitve.
Ocenjujemo, da se je izvajanje ukrepov kontaktne izolacije izboljšalo. V letu 2010 je
bilo skladnih samo 32 % opravljenih presoj, v letu 2011 60 % in v letu 2012 72,5 %.
Zaključki: Zavedamo se, da je problemov na področju preprečevanja in obvladovanja
okužb povezanih z zdravstvom (OPZ) veliko, in da jih lahko s sistematičnim
nadzorom in svetovanjem v veliki meri preprečimo. Pri tem je izredno pomembno
tesno sodelovanje z zaposlenimi. Z doseženimi rezultati smo v večji meri zadovoljni,
vendar vemo, da vseh problemov ne bomo mogli rešiti, saj so ti pogosto odvisni od
prostorskih, finančnih in kadrovskih pogojev, ki se v zadnjem času vedno bolj
44

zaostrujejo.

13. s t r o k o v n o

s r e č a n j e

Ključne besede: kontaktna izolacija, higienski in sanitarno-tehnični pregledi,
bolnišnični oddelki, bolnišnične okužbe, ukrepi
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UVOD
Bolnišnice imajo pomembno vlogo pri zdravljenju in preprečevanju bolezni ter
ohranjanju zdravja. Pričakovanja uporabnikov zdravstvenih storitev so danes vedno
večja. Potrebe prebivalstva po zdravstveni oskrbi so se pomembno povečale, saj se
prebivalstvo povsod po svetu stara (Čretnik Žohar, 2007).
Zdravstvene ustanove skrbijo za varno in kakovostno zdravstveno oskrbo in jo tudi
nenehno izboljšujejo, zdravstvena dejavnost pa je področje z visokim tveganjem
zaradi neželenih dogodkov, ki so posledica procesov diagnostike in zdravljenja
(Delovna skupina pri Ministrstvu za zdravje, 2009).
Pogostost OPZ je pomemben kazalec kakovosti zdravstvenih storitev in ena od
prednostnih nalog pri povečanju varnosti in kakovosti. Luksemburška deklaracija o
varnosti bolnika kot ključno bolnikovo pravico v državah Evropske unije opredeljuje
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Posledice OPZ so obsežne – daljše zdravljenje, daljše bivanje v bolnišnici, več
zapletov zaradi bolezni in zdravljenja, več diagnostičnih in terapevtskih posegov, s
tem povezani višji stroški zdravljenja in nižja raven kakovosti izvedenih storitev.
Zaradi vsega navedenega je iz strokovnega in ekonomskega vidika pomembnejše
preprečevanje kot zdravljenje bolnišničnih okužb (Hrastnik, Petrovec Koščak, 2011).
V Splošni bolnišnici Celje že od leta 1995 sistematično izvajamo nadzor nad
izvajanjem ukrepov za preprečevanje OPZ. Uvajanje sistemov ocenjevanja je leta
2004 podprlo Ministrstvo za zdravje. Za zagotavljanje čim boljše kakovosti in
enotnih kriterijev za nadzor smo uvedli enotne obrazec za ocenjevanje izvajanja
ukrepov kontaktne izolacije in obrazec za zapis ugotovitev higiensko in sanitarnotehničnega pregleda oddelka.
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dostop do visoko kakovostne zdravstvene storitve.
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METODE DELA
1.

Oblikovanje standarda za izvajanje kontaktne izolacije in izvajanje
pregleda s svetovanjem z obrazcem Notranja presoja/kontaktne izolacije

V standardu so opisani ukrepi za izvajanje kontaktne izolacije, kot so:
− način prenosa,
− indikacije za izvajanje kontaktne izolacije,
− trajanje izolacije,
− namestitev bolnika,
− transport in premeščanje bolnika,
− navodila za vzdrževanje neposredne bolnikove okolice,
− ravnanje s pripomočki za nego,
− ravnanje z odpadki,
− navodila za odvzem nadzornih kužnin,
46

− navodila za obveščanje.
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S standardom so seznanjeni vsi, ki so vključeni v obravnavo bolnika. Na podlagi
sprejetega standarda, smo leta 2010 uvedli protokol za izvedbo notranje presoje po
Alpha metodologiji. Protokol smo oblikovali glede na priporočila Ministrstva za
zdravje „Notranja presoja-samoocenjevanje bolnišnice“.
Ocenjujemo 14 kazalcev na podlagi ocene A - izpolnjeno, B - delno izpolnjeno in C ni izpolnjeno. Glede na število posameznih ocen se določi skupna ocena, ki nam pove
ali se standard upošteva ali ne. Delovanje je ocenjeno kot neskladno (NU – standard
se ne upošteva), kadar je katerokoli merilo ocenjeno s „C“ ali je odgovorov „A“ manj
kot 65 % (Čretnik Žohar, 2007).
Z izvedbo pregleda s svetovanjem smo dobili podatke o upoštevanju standardov v
praksi ter najpogostejših napak v praksi. Na podlagi rezultatov izvajamo izboljšave in
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s tem skrbimo za kakovostnejšo in varnejšo obravnavo naših bolnikov, usposabljanje
zaposlenih, vključevanje zaposlenih v sam proces izboljševanja. Posamezne oddelke
ocenjujemo po enotnih kriterijih. Kadar smo prepoznali dobro prakso na posameznem
oddelku, smo izboljšave uvedli na ostale oddelke. Na sliki 1 prikazujemo protokol
Notranja presoja/kontaktna izolacija.
NOTRANJA PRESOJA / KONTAKTNA IZOLACIJA

ODDELEK: ______________________________ SOBA: ____ Datum: ____________
ODSTOPANJE

Lokacija sobe

A B C

Označba na vratih

A B C

Vrata zaprta

A B C

Razkužilo za roke
2. ob vstopu
3. ob umivalniku
4. na postelji
Zaščitna oprema:
− rokavice
− plašči / predpasniki
− maske
− lokacija
Oprema in pripomočki za nego:
2. RR
3. stetoskop
4. termometer
5. umivalnik
6. neg. kozmetika

A B C

A B C

A B C

Zaloge materiala / perila

A B C

Dokumentacija bolnika:
− lokacija

A B C

Pripomočki za čiščenje /
razkuževanje okolice
Ločevanje odpadkov:
− koš za perilo
− koš za odpadke
− kontejner za ostre predmete

A B C

A B C
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USTREZNO
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Urejenost in čistoča okolice

A B C

Vzrok izvajanja izolacije
Število bolnikov v sobi
Razmik med posteljami

Predmet nadzora

A B C

USTREZNO

Ločenost pripomočkov (če sta 2
bolnika)

A B C

Usposobljenost osebja:
o transport bolnika
o ravnanje s posodo
o odvzem in transport NK
o čiščenje posteljne enote
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ODSTOPANJE

A B C

A⌂

merilo je izpolnjeno

⌂

SKLADNO (>65% A - 9 in noben C)

B⌂

merilo je delno izpolnjeno

⌂

NESKLADNO (merilo C ali 65% - 9 A)

C⌂

merilo ni izpolnjeno

NU ⌂

standard se ne upošteva

Ukrep:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Rok:
_________________
Nadzor opravil:

Prisotna oseba:

__________________________

__________________________

Slika 1: Protokol „Notranja presoja/kontaktna izolacija“
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Za kazalce, ki smo jih ocenili kot delno skladni ali neskladni smo pripravili opis
pomanjkljivosti in predlagali ukrepe za izboljšanje, določili odgovorno osebo za
izvedbo oz realizacijo in določili rok za odpravo neskladnosti. Izvajalki presoj sta bili
diplomirana medicinska sestra in diplomirana sanitarna inženirka, zadolženi za
področje preprečevanja OPZ. Kot presojevalec se lahko določi katerikoli drug
strokovnjak s področja preprečevanja OPZ. Nadzorovane osebe so bili vsi zdravstveni
delavci.
2.

Higienski in sanitarno – tehnični pregledi oddelkov

Od leta 1995 v bolnišnici izvajamo sistematične higienske in sanitarno – tehnične
preglede oddelkov, po vnaprej določenih kontrolnih točkah in po letnem načrtu
nadzorovanja. Pogostost pregledov vsako leto določimo glede na zahtevnost
oddelkov in specifično epidemiološko situacijo posameznega oddelka. Do leta 2010
smo ugotovitve pregledov zapisovali v obliki zapisnika, z letom 2010 pa smo začeli
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uporabljati standardiziran protokol, v katerem so naveden rubrike s kontrolnimi
dogovorjene aktivnosti, oseba, ki je zadolžena za odpravo neskladnosti in rok, v
katerem se mora neskladnost odpraviti. Protokol je predstavljen na sliki 2:

Prisotna oseba:
Ugotovitve
1. UMIVALNA MESTA
2. UREJENOST ZAPOSLENIH
3. BOLNIKI Z VEČKRATNO ODPORNIMI
BAKTERIJAMI
4. IZVAJANJE IZOLACIJSKIH UKREPOV
5. ODVZEM NK
6. HLADILNIK ZA ZDRAVILA

Dogovorjene
aktivnosti

Zadolžen

Rok izvedbe

s r e č a n j e

točkami, ki jih nadzorujemo na vsakem oddelku. V protokolu so navedene tudi
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7. PRIPRAVA KOŽE NA POSEGE
8. ČIŠČENJE / RAZKUŽEVANJE POVRŠIN /
PRIPOMOČKOV
9. RESPIRATORNA OPREMA (KISIK)
10. DRENAŽNI SISTEMI
11. ČAJNA KUHINJA
12. LOČEVANJE ODPADKOV
13. STANJE PROSTOROV / OPREME
14. ČIŠČENJE
15. PITNA VODA
16. SEZNANITEV S POBO:

Strokovni vodja KOBO:

Higienik:

Slika 2: Protokol „Zapisnik o kontrolnem higienskem in sanitarno – tehničnem pregledu
oddelka“
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REZULTATI
Rezultati pregledov izvajanja ukrepov kontaktne izolacije
V letu 2010 smo opravili 25 presoj (začeli smo v mesecu septembru), v letu 2011 60
presoj in v letu 2012 (do julija) 40 presoj. Rezultati so prikazani v grafikonu 1, pri
čemer gre za končno oceno skladnosti:
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LETO 2012

NESKLADNO
SKLADNO

LETO 2011

LETO 2010
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Graf 1: Delež skladnih in neskladnih presoj od leta 2010 do 2012

Najbolj pogosti vzroki za oceno „neskladno“ so bili na začetku:
− odprta vrata izolacijskih sob,
− bolniki niso imeli individualnih pripomočkov za nego (termometra,
stetoskopa, negovalne kozmetike ali so bili pripomočki neustrezno hranjeni),
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− dokumentacija bolnika je bila hranjena na postelji ali manj kot 1,5 metra od
bolniške postelje,
− za razkuževanje površin so imeli na razpolago le alkoholne robčke ali ničesar.
Na podlagi dobljenih rezultatov smo ugotovili, da se ukrepi kontaktne izolacije ne
izvajajo

skladno

s

standardom

(http://www.szd.si/user_files/vsebina/Zdravniski_Vestnik/vestnik/st5-7-8/st5-7-8413-414.htm). Pri analizi rezultatov in iskanju vzrokov za neskladno ravnanje so se
odprla nova vprašanja glede gibanja bolnikov, uporabe skupnih sanitarij in odprtih
vrat. Vse pomisleke in odprta vprašanja smo predstavili na seji Komisije za
obvladovanje bolnišničnih okužb (KOBO), kjer smo natančneje opredelili izvajanje
posameznih ukrepov.

s r e č a n j e

− zaloge materiala in perila v bolniški sobi so bile prevelike,
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Z rezultati presoj smo sproti seznanjali vse glavne medicinske sestre oddelkov ter
kontaktne medicinske sestre za področje higiene na posameznem oddelku.
Če primerjamo rezultate od začetka izvajanja presoj do danes, je viden napredek pri
pravilni izvedbi ukrepov kontaktne izolacije, saj se skladnost vsako leto zvišuje.
V zadnjem letu sta glavna vzroka neskladnosti nepravilna uporaba termometrov, saj
se še pogosto uporabljajo ušesni termometri, kljub temu, da je nameščen individualni
aksilarni ter pomanjkanje razkužil za površine.

IZVAJANJE HIGIENSKIH IN SANITARNO-TEHNIČNIH PREGLEDOV
ODDELKOV
Pregled oddelka vsebuje 16 kontrolnih točk, in sicer:
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− pregled nad umivalnimi mesti in izvajanjem higiene rok,
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− urejenost zaposlenih,
−

bolniki z večkratno odpornimi bakterijami in izvajanje izolacijskih ukrepov –
zapišemo stanje na dan pregleda,

−

število odvzetih nadzornih kužnin in predanalitične napake pri odvzemu z
izračunanimi stroški, ki nastanejo zaradi napačnega odvzema,
− nadzor nad hladilniki za zdravila in/ali cepiva,
− priprava kože na posege,
− postopki čiščenja in razkuževanja površin ter pripomočkov,
− postopki ravnanja z respiratorno opremo,
− nameščanje in menjava drenažnih sistemov,
− pregled čajne kuhinje s kontrolo hladilnikov za živila in evidenca podpisanih
izjav za delo z živili,
− nadzor nad ločevanjem odpadkov,
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− stanje prostorov in opreme,
− nadzor nad čiščenjem
− pitna voda (temperatura, vzorci).
V letu 2012 smo dodali še točko pri kateri nadziramo seznanjenost zaposlenih s
programom preprečevanja OPZ in dostopnost te dokumentacije zaposlenim.
Pregledi oddelkov se izvajajo po vnaprej določeni shemi za posamezno koledarsko
leto. Število pregledov oddelkov je prikazano v grafikonu 2.
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Graf 2: Število vseh higienskih in sanitarno – tehničnih pregledov oddelkov od leta 2005 do
2011

V grafu 3 je prikazana podrobnejša razporeditev pregledov v letu 2011 glede na tip
(vrsto) oddelka, pri čemer med intenzivne nege štejemo Ginekološko porodniški
oddelek – Odsek za novorojenčke in nedonošenčke, Enoto za intenzivno medicino
operativnih strok, Oddelek za intenzivno interno medicino, Travmatološki oddelek –
intenzivna nega, Nevrološki oddelek – intenzivna nega in Hemodializo.
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Graf 3: Razporeditev higienskih in sanitarno – tehničnih pregledov oddelkov v letu 2011
glede na vrsto oddelkov

S sistematičnim nadzorom smo dobili vpogled v dogajanje na posameznem oddelku
skozi daljše časovno obdobje. Najbolj pogosto izvajamo nadzor na oddelkih za
intenzivno terapijo, intenzivno nego in oddelkih, ki obravnavajo bolnike z
zmanjšanim imunskim odgovorom ali oddelkih, ki imajo slabe prostorske pogoje in
oddelku več bolnikov z večkratno odpornimi bakterijami.

RAZPRAVA IN ZAKLJUČEK
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tistih oddelkih, pri katerih ugotavljamo več pomanjkljivosti ali pa je na njihovem

Na podlagi sistematičnega, rednega izvajanja higienskih in sanitarno-tehničnih
pregledov oddelkov dobimo dobro sliko stanja na posameznem oddelku, kar nam
skupaj z drugimi aktivnostmi (dnevno sodelovanje z mikrobiološkim laboratorijem,
aktivno iskanje nosilcev večkratno odpornih bakterij in sistematični nadzor nad
bolniki v izolaciji) zelo hitro pove ali je potrebno nadzor na posameznem oddelku
dodatno okrepiti. O ugotovitvah in ukrepih pisno seznanimo strokovnega vodjo
KOBO, ki zapisnike tudi podpisuje, predstojnike in glavne medicinske sestre
oddelkov, kontaktne medicinske sestre za področje higiene in glavno medicinsko
sestro bolnišnice. O izvedbi ukrepov se dogovorimo skupaj z osebjem oddelka.
Mesečno pripravljamo poročila o stanju na področju preprečevanja bolnišničnih
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okužb v bolnišnici, s katerim sta seznanjena tudi strokovni direktor in direktor
bolnišnice. Glede problemov tehničnega stanja prostorov in opreme v bolnišnici
imamo vzpostavljen računalniško evidentiranje ugotovljenih pomanjkljivosti, ki jih
glavna medicinska sestra oddelka sporoča službi za tehnično vzdrževanje.
Pri pregledih oddelkov največkrat ostanejo nerešeni problemi tisti, ki so vezani na
tehnično vzdrževanje objektov. Srečujemo s problemom pomanjkanja enoposteljnih
sob, neustreznimi prostorskimi pogoji in pomanjkanjem osebja ob povečanem številu
bolnikov v izolaciji. Iz leta v leto opažamo večje število bolnikov, ki so že znani
nosilci večkratno odpornih bakterij in krožijo med bolnišnico, domačim okoljem in
drugimi zdravstveno-socialnimi ustanovami.
Z izvedbo kontrolnih pregledov dobimo povratno informacijo o realizaciji popravnih
ukrepov. Kontrolne preglede oddelkov izvajamo obdobno na 2 do 3 mesece, v
primeru večjih pomanjkljivosti ali težav že prej.
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oddelkov načrtujemo usposabljanje zaposlenih v obliki predavanj in učnih delavnic.
Vsebina usposabljanj je skladna s strokovnimi podlagami in smernicami za
obvladovanje in preprečevanje OPZ in potrjena s strani Komisije za obvladovanje
bolnišničnih okužb (Ribič, 2009). V letošnjem letu smo tako izvedli usposabljanja s
področij higiene rok, uporabe rokavic, napak pri odvzemu kužnin, ločevanja
odpadkov v zdravstvu in ravnanja s perilom, zaščiti zdravstvenih delavcev pred
okužbo, MRSA in dekolonizaciji, standardnih ukrepih za preprečevanje OPZ ter
čiščenju bolniških sob v izolaciji, ki se jih je udeležilo 522 slušateljev.
Med temeljne vrednote procesa zdravstvene oskrbe sodi izboljševanje kakovosti in
varnosti bolnika. Vsak proces je potrebno organizirati tako, da v največji meri
preprečimo možnost neželenega dogodka. Notranja presoja pomeni pregled
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Glede na problematiko, ki se izpostavi pri izvajanju notranjih presoj in pregledov
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delovanja, ki ga izvajajo strokovnjaki s področja zdravstvene oskrbe. Proces presoje
služi za natančno oceno ravni uspešnosti delovanja glede na predpisane bolnišnične
standarde. Z notranjo presojo prepoznamo dobro prakso in slabosti, kar nam pomaga
pri nenehnem izboljševanju kakovosti.
Ključnega pomena za področje preprečevanja in obvladovanja bolnišničnih okužb je
zavedanje vodstva zdravstvene organizacije o pomenu tega področja za varnost
bolnikov in kakovost zdravstvenih storitev (Robida, 2004).
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INFORMIRANJE IN ZDRAVSTVENA VZGOJA STARŠEV IN
OTROK PRI OPERATIVNI ODSTRANITVI NEBNIC ALI
ŽRELNICE
doc. dr. Majda Pajnkihar
doc. dr. Miljenko Križmarić
Nataša Leskovšek

IZVLEČEK
Pri otrocih se zelo pogosto srečujemo z obolenji žrela, katerih vzrok je lahko
povečana žrelnica ali nebnici. Rešitev za prekinitev obolevnosti je operativna
odstranitev žrelnice ali nebnic. Ker je vsaka hospitalizacija za otroka stresna, prav
tako pa tudi za starše, moramo zagotoviti zadostno količino informacij za starše, da
lahko otroka dobro pripravijo na hospitalizacijo. Starše je potrebno seznaniti tudi s
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pravicami otroka. Ves čas hospitalizacije izvajamo zdravstveno vzgojo staršev in
potekati oskrba otroka doma. V raziskavi smo uporabili kvantitativno metodologijo.
Raziskovalni vzorec je zajemal starše otrok, ki so bili hospitalizirani na ORL oddelku
in medicinske sestre/zdravstvene tehnike, ki so v času raziskave izvajali zdravstveno
nego otroka. Dva izdelana vprašalnika sta nam zagotovila zadovoljive rezultate za
ugotovitve na katerem področju moramo naše delo še izpopolniti. Potrdili smo, da so
starši zadostno informirani, kar je dokaz, da so bili otroci dobro psihofizično
pripravljeni na hospitalizacijo in operativni poseg. Starši so bili seznanjeni s
pravicami otroka, možnost sobivanja jim je bila zagotovljena.
Ključne besede: otrok, operativna odstranitev nebnic ali žrelnice, informiranje,
zdravstvena vzgoja, medicinska sestra.
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otroka, jih seznanimo z vsemi posebnostmi po operativnem posegu in kako mora
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UVOD
Pri otrocih se vsakodnevno srečujemo s težavami v področju Waldeyerjevega
limfatičnega obroča in srednjega ušesa. Gre za akutna in kronična vnetja ter
hiperplazijo s posledično pogostimi vnetji srednjega ušesa ter slabšim sluhom.
Rešitev teh težav je operativna odstranitev nebnic in žrelnice (adenotonzilektomija)
ali operativna odstranitev žrelnice (adenoidektomija) ali operativna odstranitev nebnic
(tonzilektomija), odvisno od indikacij, ki pa jih moramo natančno poznati. Nebnici
imata namreč zelo pomembno vlogo pri obrambi organizma pred respiratornimi
infekcijami, zato lahko nekritično odstranjevanje le-teh povzroči več škode kot
koristi.
Operativna odstranitev žrelnice in nebnic sta v Ameriki med najbolj številnimi
58

kirurškimi posegi v pediatriji. Zapleti po operacijah niso pogosti, so pa zelo
pomembni pri obolevnosti. Pri oceni delovnih postopkov moramo biti izjemno
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previdni ter se o koristih in tveganjih vedno pogovoriti s starši (Kazahaya, Potsic,
1996).
Zaupanje kot temeljni odnos med medicinsko sestro, bolnim otrokom in njegovimi
starši je odvisno od uspešne komunikacije. Dejstvo je, da profesionalno delo
medicinske sestre, ki obravnava otroke, vseskozi poteka pod nadzorom in v luči
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zahtev s strani staršev. Naše osnovno delovanje je usmerjeno na otroka in na odnos
do njegovih staršev. Poleg zdravstvenega stanja otroka, jih zanimajo tudi njihove
pravice in pravice otroka. Medicinska sestra mora biti seznanjena z nekaterimi
temeljnimi dokumenti, ki so vir informacij tako za starše, otroke, sodelavce in
družbo, kot tudi za sam poklic. Poznavanje teh dokumentov vpliva na profesionalno
delo medicinske sestre in na njeno filozofijo dela, ki zajema spoštovanje otroka,
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zaščito otroka, spoštovanje staršev, sproščeno vzdušje, celovitost posameznika in
počutje medicinske sestre (Zorec, 2001).
Z raziskavo smo želeli v prvem delu ugotoviti informiranost staršev, ki so jo bili
deležni od primarnega zdravstvenega varstva in specialistične ambulante našega
oddelka. Prav tako želimo raziskati, kakšna je zaskrbljenost staršev, ali je razlika
glede na sobivanje staršev ter ali so starši seznanjeni s pravicami otrok.
Preverjali smo psihofizične odzive, predoperativne in pooperativne zaplete otrok od
sprejema do odpusta, ki so jih sprotno beležile medicinske sestre/zdravstveni tehniki
in informiranost staršev pred in med hospitalizacijo, zaskrbljenost, zadovoljstvo z
oskrbo med hospitalizacijo, poznavanje pravic otroka in kakšne so bile želje za
sobivanje. Starši so izpolnili anketni vprašalnik ob odpustu otroka.
Cilj hospitalizacije otrok, ki prihajajo na operativno odstranitev nebnic ali žrelnice, je
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zadostna informiranost staršev pred hospitalizacijo otroka, dobro psihofizično
zdravstveno vzgojno delo.
Skrb za otroka zajema oskrbo in nego otroka, torej skrb za telesno dobro in njegov
razvoj, kakor tudi za zdravstveno vzgojo, kar pomeni, duhovni, duševni in socialni
razvoj. Zdravstvena vzgoja je v tem primeru nepogrešljiva in je sestavni del celotne
obravnave otroka.
ANATOMIJA IN FIZIOLOGIJA ŽRELA
Waldeyerjev limfatični obroč leži v žrelu in predstavlja tiste njegove dele, ki so
bogati z limfatičnim tkivom. Sestavljajo ga: žrelnica (tonsilla pharyngea), nebnici
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pripravljen otrok, zagotavljanje možnosti sobivanja vsem staršem otrok in
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(tonsilla palatina), tonzila, ki leži ob ustju ušesne troblje (tonsilla tubaria) in jezična
tonzila (tonsilla lingualis) (Kambič, 1984).
Nebnici sestavljata limfatično tkivo, ki leži tik pod epitelijem, obdaja pa jih vezivna
ovojnica. Epitelij je pri nebnici (mandelj, tonsilla palatina) in jezični tonzili (tonsilla
lingualis) večskladen ploščat neporoženevajoč, pri žrelnici (tonsilla pharyngea) pa
večvrsten visokoprizmatski. Epitelij se (zlasti pri nebnici) ugreza v kripte. Značilno
za tonzile je, da nimajo aferentnih ampak samo eferentne mezgovnice. Limfatično
tkivo je limforetikularnega tipa, meja med epitelijem in limfatičnim tkivom je
ponekod nejasna, saj je epitelij lahko deloma infiltriran z limfociti (Goeringer in
Vidić, 1991).
To limfatično tkivo je v otroštvu zelo obsežno (največje v 5. in 6. letu), kasneje se
postopoma zmanjšuje, dokler v starosti popolnoma ne zakrni. Tkivo predstavlja prvo
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specifično obrambno črto proti mikrobom, ki bi sicer vdrli v organizem preko
zgornjih prebavil. Žal nebnici niso vedno zaščitnik proti infekciji; nasprotno, kadar
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zbole, so celo njen vir (Kambič, 1984).
V obrambnem imunskem sistemu imata nebnici 2 poti aktivacije imunosti, s katerima
sodelujejo pri razgradnji antigena: neposredno (s sekretornim imunskim odzivom) in
posredno (z aktivacijo sistemske imunosti). Nebnici imata pomembno vlogo tudi v
sekretornem imunskem sistemu. (Richtsmeier, Shikhani, 1987).
Indikacije za operativno odstranitev nebnic
Indikacije za operativno odstranitev nebnic (tonzilektomijo) so:
 ponavljajoči tonzilitisi, ki se pojavljajo 3-4 krat letno 2-3 leti; tonzilektomija pa
ni učinkovita pri kroničnem faringitisu in pri preprečevanju streptokokne okužbe ali
revmatične vročice;
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 hiperplazija nebnic (zlasti pri otrocih) do take mere, da predstavljajo mehanično
oviro pri dihanju in prehranjevanju oz. ovirajo razvoj govora;
 lokalne komplikacije tonzilitisa – peritonzilarni absces (ognojek, ki se iz nebnic
razširi na okolno tkivo) in parafaringealni absces (ognojek, ki se iz nebnic razširi
globlje v tkiva v okolici). Pogosto nastanejo kot posledica propadle obrambne
funkcije tonzili;
 sum na tumor - biopsija tkiva je potrebna za patohistološko potrditev bolezni. Pri
razjedani površini sklepamo na ploščatocelični karcinom in zato zadostuje incizijska
biopsija. Pri površini brez sprememb, nebnica pa je povečana, hiperemična in
mesnatega videza, sumimo na limfom in je zato tonzilektomija najprimernejši
biopsijski postopek;
 sum, da sta nebnici vzrok kotiščne okužbe – gre za neposredno povezavo med
vnetjem nebnic in nastankom ali poslabšanjem neke druge bolezni (Kornblut,
Kornblut, 1991).
61
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Indikacije za operativno odstranitev nebnic in žrelnice

rast, se specialist otorinolaringolog odloči za operativno odstranitev nebnic in žrelnice
(adenotonzilektomijo).
Indikacije za operativno odstranitev žrelnice
Kadar pa se ponavlja kronični rinosinusitis ali adenosinusitis, ali pa pogosta vnetja
ušes,

pa

se

otorinolaringolog

(adenoidektomijo) (Petcu, 2008).

odloči

za

operativno

odstranitev

žrelnice
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dihanja med spanjem, oteženo požiranje, motnje govora in nenormalna zobnoobrazna
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Če se poleg indikacij za operativno odstranitev nebnic pri otroku pojavijo še motnje
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OPERATIVNA ODSTRANITEV NEBNIC IN ŽRELNICE NA ORL ODDELKU
Na ORL oddelku Splošne bolnišnice Celje predstavljajo otroci, ki prihajajo na
operativno odstranitev nebnic ali žrelnice, glavnino operativnega programa. Čakalna
doba za operativni poseg je približno 4 mesece. V letu 2009 smo na ORL oddelku
opravili skupno 443 operativnih odstranitev nebnic in/ali žrelnice, in sicer: 351
odstranitev žrelnice, 23 odstranitev nebnic, 69 odstranitev nebnic in žrelnice (Splošna
bolnišnica Celje, 2010).
Od pooperativnih zapletov beležimo le kirurške zaustavitve krvavitev po operativni
odstranitvi nebnic ali žrelnice, v letu 2009 smo jih imeli le pet.

ZDRAVSTVENA NEGA IN ZDRAVSTVENA VZGOJA
62

Zdravstvena nega, usmerjena k otroku in staršem, zagotavlja:
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 aktivno vključevanje otroka in staršev v proces zdravstvene nege,
 priznavanje pravic otroku in staršem,
 spoštovanje specifičnosti otroka,
 pomoč otroku in staršem pri zadovoljevanju otrokovih in družinskih fizičnih,
psihičnih, socialnih, čustvenih in zdravstvenih potreb ter pri razvoju dodatnih
negovalnih spretnosti skozi učenje, nasvete in pomoč (Pajnkihar, Kegl, 2007).
Od medicinske sestre se zahteva in pričakuje, da ima visoko specializirana znanja,
spretnosti in je:
 nosilka in izvajalka celostne zdravstvene nege,
 zagovornica otroka in družine,
 posrednica informacij otroku in staršem,
 učiteljica,
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 podpora otroku in staršem,
 svetovalka in koordinatorica,
 strokovna sogovornica v negovalnem in zdravstvenem timu (Pajnkihar, Kegl,
2007).
Čeprav se hospitalizacije bojijo tako otroci kot starši, je bivanje lahko tudi pozitivna
izkušnja. V vzdušju topline, ki dandanes prevladuje v večini otroških bolnišnic, lahko
otrok napravi korak naprej in si okrepi samozavest in ponos, obvlada strahove in
tesnobo, ki jo povzroča vsaka hospitalizacija. Vloga staršev pri tem je, da mu dajo
oporo in pomagajo, da se iz te izkušnje uči in jo obvlada (Brazelton, 1999).
Priprava otroka na hospitalizacijo in operativni poseg je ključnega pomena pri
preprečevanju perioperativnih zapletov. Glede na to, da je odstranitev nebnic in/ali
žrelnice načrtovan poseg, je časa dovolj za pripravo staršev in otroka na
hospitalizacijo, operativni poseg in na življenje po operativnem posegu doma. Dobro
informirani starši lahko izjemno dobro psihofizično pripravijo otroka. Da lahko starši
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dobro pripravijo otroka na hospitalizacijo, morajo najprej obvladati sebe, lastne
dodatne odgovore oziroma nejasnosti lahko vprašajo osebnega zdravnika ali osebje v
bolnišnici; o tem, kakšnim postopkom bo otrok izpostavljen. Vzeti si morajo čas, da
bodo lahko z otrokom ob kritičnih trenutkih, kot so dan sprejema v bolnišnico, dan
operacije ali pa takrat, ko bodo otroku opravili boleče posege. Načrtujejo naj tudi, da
bodo z otrokom ostali v bolnišnici. Za otroka, ki se je moral ločiti od doma in so pred
njim boleči in drugače neprijetni dogodki, je navzočnost staršev življenjskega
pomena.
Z otrokom se naj starši pogovorijo čim bolj iskreno in s čim bolj popolnim in jasnim
opisom vsega, kar se bo zgodilo, odvisno seveda od otrokove starosti. Otroci radi
poslušajo razlage in sprejemajo program priprave na hospitalizacijo v prisotnosti
staršev. Otrok mora vedeti, da tudi starši razumejo, kaj se bo zgodilo z njim in to
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strahove in skrbi pred ločitvijo od otroka in pred dogajanjem, ki je pred njimi. Za
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sprejemajo. Šele tedaj lahko verjame, da zdravstveni posegi niso tako nevarni
(Brazelton, 1999).
METODOLOGIJA RAZISKOVANJA

Raziskava je temeljila na kvantitativni metodologiji. Za analizo kvantitativnih
podatkov smo uporabili statistični program PASW, s pomočjo katerega smo glede na
raziskovalna vprašanja potrjevali raziskovalne hipoteze s statističnimi testi Hi² test in
t-test. Raziskovalni vzorec je zajemal starše otrok, ki so bili hospitalizirani na ORL
oddelku Splošne bolnišnice Celje in zaposlene. Podatke smo pridobili s tehniko
zbiranja iz dveh različnih vprašalnikov. V obeh vprašalnikih smo za podajanje
odgovorov uporabili vprašanja odprtega in zaprtega tipa in 5-stopenjsko Likertovo
lestvico.
64

Namen raziskave je bil, pri starših, katerih otroci prihajajo na načrtovano operativno
odstranitev nebnic ali žrelnice na ORL oddelek Splošne bolnišnice Celje, ugotoviti
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njihovo informiranost in zaskrbljenost glede hospitalizacije otroka.
Cilji:
 Ugotoviti, ali so starši zadostno informirani o hospitalizaciji otroka;
 ugotoviti, kdo od zdravstvenih delavcev podaja informacije staršem;
 ugotoviti želje staršev za sobivanje z otrokom;
 glede na ugotovitve pripraviti predlog za izvajanje zdravstveno vzgojnega dela za
starše in otroke pred hospitalizacijo otroka.

V raziskavi smo postavili štiri raziskovalna vprašanja in tri hipoteze. Raziskovalni
vzorec je zajemal 80 staršev otrok, starih od 2 do 6 let, ki so prišli na načrtovano
operativno odstranitev nebnic ali žrelnice na ORL oddelek Splošne bolnišnice Celje.
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Vključili smo starše, ki so sobivali z otrokom in tiste, ki niso imeli možnosti ali želje
po sobivanju. Vključeval je tudi 27 medicinskih sester in 3 zdravstvene tehnike, ki so
v času raziskave izvajali zdravstveno nego otroka. Vsak od staršev je bil individualno
seznanjen in povabljen k sodelovanju, s pojasnitvijo možnosti odklonitve sodelovanja
v raziskavi.
Raziskava je potekala v Splošni bolnišnici Celje, na ORL oddelku. Pred pričetkom
raziskave je bilo pridobljeno soglasje institucije.
Rezultati
 Starost medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov se je gibala od 26 do 47 let,
povprečno 37,5 let;
 od 80 staršev otrok, je bilo 70 (87,5%) mamic in 10 (12,5%) očetov;
 starost starša oz. spremljevalca, se je gibala od 27 do 47 let, povprečna je bila 33,9
let;
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 v povprečju so imeli starši srednješolsko izobrazbo;
 z otrokom je bil sprejet tudi eden od staršev v 60-ih primerih (75%);
 od vseh operativnih posegov je bilo največ operativnih odstranitev žrelnic 61
(76,3%), le enemu (1,3%) otroku sta bili odstranjeni nebnici in 18 (22,5%) otrokom je
bila odstranjena žrelnica in nebnici;
 na dan operativnega posega so bili otroci sproščeni, umirjeni in prijazni;
 premedikacijo pred operativnim posegom je prejelo le 43 (53,8%) otrok, 37
(46,3%) otrok pa je ni prejelo. Tisti, ki so jo prejeli, so jo zaužili brez posebnosti;
 transport v op. sobo je potekal brez problemov;
 pooperativni zapleti po operaciji so se pojavili v 28 (35%) primerih: v 23 (28,8%)
primerih bruhanje, v 4 (5%) krvavitev, v 3 (3,8%) primerih neučinkovito dihanje in v
enem (1,3%) dehidracija;

s r e č a n j e

 povprečna starost otrok je bila 4,3 leta;
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 od otrok, katerim se je pojavil pooperativni. zaplet, le dva nista bila odpuščena v
domačo oskrbo na predviden dan po operativnem posegu.
 zaposleni so precej časa porabili za zdravstveno vzgojo staršev v času
hospitalizacije otroka;
 prisotnost starša jih nemalokrat moti;
 v večini so ocenili, da je koristno sobivanje starša z otrokom ves čas
hospitalizacije;
 starši niso prejeli vseh informacij od osebnega zdravnika pred napotitvijo na
specialistični pregled na ORL oddelek, so pa ob prvem specialističnem pregledu na
ORL oddelku prejeli dovolj informacij o otrokovem zdravstvenem stanju, kar jih je
potrdilo kar 75 (93,8%) primerov;
 trije starši so bili zavrnjeni kot spremljevalci otroka zaradi manjka posteljnih
kapacitet, vendar so se odzvali zelo mirno.
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RAZPRAVA

Na osnovi raziskave lahko podamo naslednje odgovore na raziskovalna vprašanja.
1.

Ali obstaja razlika glede pozornosti in podajanja informacij med

medicinskimi sestrami in zdravniki?
Tako med pozornostjo in podajanjem informacij medicinskih sester/zdravstvenih
tehnikov in zdravnikov obstaja statistično signifikantna razlika (p<0,001). Pozornost
medicinskih sester/zdravstvenih tehnikov znaša 4,60±0,608, medtem ko pozornost
zdravnikov znaša 3,14±1,348 (p<0,01). Prav tako smo dobili razliko glede podajanja
informacij v očeh staršev (p<0,01), saj so medicinske sestre/zdravstveni tehniki
ocenjeni, da dajejo več informacij 4,63±0,582 v primerjavi z zdravniki 3,08±1,357.
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2.

Kolikšen delež anketiranih staršev meni, da so bili premalo informirani

pred načrtovanim sprejemom na operativni poseg?
Premalo informiranih staršev pred sprejemom na operativni poseg otroka je bilo 5
(6,3%). Na vprašanje, katere informacije so pogrešali, so odgovorili: informacije o
stanju po operaciji; kakšne so prednosti in kakšne slabosti op. posega, da bi se lažje
odločili za op. poseg; motila jih je hitrost pregleda, dobili so le osnovne informacije o
operaciji; o možnih zapletih.
3.

Ali so bili starši, ki niso bivali zraven otroka bolj zaskrbljeni v primerjavi

s starši, ki so bili zraven otroka v času hospitalizacije?
Iz rezultatov lahko sklepamo, da so bili starši, ki so bivali z otrokom enako
zaskrbljeni in prestrašeni, kot tisti, ki niso bivali zraven, saj so vsi dodelili povprečno
oceno 3,10.

4.

Ali so bili starši seznanjeni s pravicami otrok?
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27 (33,8%) staršev je bilo seznanjenih s pravicami otrok že pred hospitalizacijo. Na
seznanjeno s pravicami otrok v času hospitalizacije preko interneta; sedem staršev je
seznanil zdravnik; štirje starši so bili seznanjeni v bolnišnici; pet staršev na ORL
oddelku; od drugih staršev s podobnimi izkušnjami; v ambulanti; iz brošur; na spletni
strani SB Celje. Od preostalih 53 (66,3%) staršev, je bilo 40 (50%) staršev
seznanjenih s pravicami na oddelku v času hospitalizacije, medtem ko 13 (16,3%)
staršev ni bilo seznanjenih s pravicami otrok. Rezultati nam kažejo, da obstaja med
obveščanjem o pravicah otrok pred hospitalizacijo in med hospitalizacijo otroka
statistično signifikantna razlika (p < 0,001).
Odgovori na raziskovalna vprašanja so jasni, kar kaže, da je sta bila anketna
vprašalnika jasno postavljena. Presenetili so nas odgovori na drugo raziskovalno
vprašanje, saj smo mislili, da je delež staršev, ki so bili premalo informirani pred
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hospitalizacijo otroka, večji. Morda bi bilo smiselno dodatno vprašanje v katerem bi
starše, ki so bili seznanjeni s pravicami otrok v času hospitalizacije, vprašali, katere
pravice so to.
Postavili smo tri hipoteze:
 Medicinske sestre so bolj pozorne do staršev v primerjavi z zdravniki.
 Medicinske sestre podajajo več informacij staršem v primerjavi z zdravniki.
 Predvidevamo, da obstaja statistično signifikantna razlika glede zaskrbljenosti in
prestrašenosti staršev glede na bivanje z otrokom.
Rezultati nam kažejo, da je pozornost medicinskih sester/zdravstvenih tehnikov
(4,60±0,608) statistično višja od pozornosti zdravnikov (3,14±1,348). Prav tako
ugotavljamo, da starši, ki dajejo visoke ocene medicinskim sestram/zdravstvenim
tehnikom, dajejo tudi visoke ocene zdravnikom (p<0,01). Prva hipoteza je bila tako
68

potrjena.
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Koliko informacij so prejeli starši od medicinskih sester/zdravstvenih tehnikov v času
hospitalizacije, so ocenili z oceno 4,63, kar pomeni zelo visoko, informacije od
zdravnikov pa so ocenili s 3,08. Prišlo je do statistično signifikantne razlike (p<0,01).
Druga hipoteza je potrjena.
Starši, ki niso bivali z otrokom, so ocenili zaskrbljenost in prestrašenost v povprečju z
oceno 3,10±1,165, starši, ki pa so sobivali z otrokom, so ocenili 3,10±1,175, kar
pomeni, da ne obstaja statistično signifikantna razlika (p=1,000). Tretja hipoteza ni
potrjena.
Na osnovi pridobljenih rezultatov raziskave se ni pokazala potreba po izdelavi
zdravstveno vzgojnega predavanja za starše otrok pred hospitalizacijo. Če bi se
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raziskava izvedla v času, ko ni omejitve operativnega programa, bi bila možnost za
sobivanje staršev manjša in težave, povezane s tem, večje.

ZAKLJUČEK

Čas v katerem živimo nam je približal dostopnost informacij skoraj na vsakem
koraku. Skoraj ni družine, ki ne bi uporabljala računalnika in z njim interneta za
katerega pa vemo, da je okno v svet. Zanimivo je bilo preveriti, kje so starši prejeli
informacije, ali so bile zadostne in pravilno razumljene.
Še vedno je najpomembnejša informiranost, kot osnova vsakega zdravljenja,
operativnega posega, hospitalizacije in odpusta. Pri otrocih se pomanjkanje
informacij hitro pokaže kot slaba poteza, saj imamo ves čas ob sebi dve osebnosti,
otroka in starše. Medicinska sestra ima veliko in pomembno nalogo pri informiranju
staršev in otrok na sekundarni ravni, zato je zdravstvena vzgoja v tem primeru

69

nepogrešljiva in je sestavni del celotne obravnave otroka. Cilj zdravstvene vzgoje je
Medicinska sestra je tista, ki mora vedeti in prepoznati, kaj je vzrok zaskrbljenosti in
prestrašenosti staršev, slabe psihofizične priprave otroka na hospitalizacijo in
operativni poseg, da bo lahko informirala, poučevala in zagotovila varnost in
kakovostno oskrbo otroka in staršev.
S to raziskavo smo potrdili, da so starši zadostno informirani, kar je dokaz, da so bili
otroci dobro psihofizično pripravljeni na hospitalizacijo in operativni poseg. Starši so
seznanjeni s pravicami otroka, možnost sobivanja jim je bila zagotovljena.
Rezultati, ki so bili pridobljeni z raziskavo, so podali odgovore, kje moramo svoje
delo še nadgraditi in kje moramo ostati učinkoviti še naprej.
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zadostno informirati starše o hospitalizaciji otroka in operativnem posegu.
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POMEN USTNE HIGIENE PRI HOSPITALIZIRANIH BOLNIKIH
Vanja Ročnik

IZVLEČEK
V tem prispevku so predstavljene osnove zobozdravstva in pomen ustne higiene.
Izpostavljen je pomen ustne higiene pri hospitaliziranih bolnikih in rizični faktorji, ki
poslabšujejo ustno zdravje in povezanost ustnega zdravja z sistemskimi bolezni. Vse
to v želji bolj vestnega pristopa zdravstvenih delavcev k temeljiti ustni higieni.
Ključne besede: ustna higiena, ustno zdravje, parodontoza, gingivitis, zobna
protetika
72
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UVOD
Pri delu z ljudmi je, še posebej zdravniškemu osebju, težko pustiti dober vtis in s
svojim pristopom in poučevanjem doseči rezultate. Pacienti, s katerimi se
vsakodnevno srečujemo so zelo različni. Naš pristop do vsakega »obravnavanega«
posameznika je včasih prava umetnost. Naše delo ne zajema le »trenutno« skrb za
paciente, ampak nadaljevanje zdravega in kvalitetnejšega načina življenja, tudi izven
nadzora zdravstvenih delavcev.
Delo v zobni ambulanti, ki mi nudi izzive zadnja tri leta, me je v prvi vrsti soočilo z
dejstvom nepoznavanja zobozdravstvene stroke. Prvih nekaj tednov sem se soočala s
popolnoma neznanimi stvarmi. Tekom šolanja nam dijakom niso nudili informacij s
področja zobozdravstva. Takšne informacije so koristne tako za nas, bodoče paciente,
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kot za našo vlogo dobrega zdravstvenega delavca. Pomanjkanje znanja na tem
področju prikrajšuje nas in naše varovance.
Moja delovna doba je kratka, ampak dovolj dolga, da sem se soočila s problemi, ki
izstopajo in jih je potrebno v prihodnosti sanirati. Zgodbe mojega dela niso kritika
zdravstvenemu osebju, ampak so opozorila, da smo na tem področju zdravstveni
delavci premalo obveščeni. Poleg vseh življenjskih aktivnosti, ki so del obsežne
zdravstvene oskrbe pri hospitaliziranih bolniki, je ustna higiena pogosto zanemarjena.
S takšnim zanemarjanjem pacientovo zdravje dodatno ogrožamo. Marsikdaj imamo
pred seboj pacienta, ki je v dobro oskrbo ustne votline vložil veliko denarja, skrbi,
bolečin in časa (npr. implantacije, porcelanaste prevleke, vizilne proteze,
parodotološka oskrba, ipd, …). Zaradi spleta okoliščin se lahko takšen pacient
nemočen znajde v vaši oz. naši oskrbi. Zaradi zanemarjanja ustne higiene tekom
daljše hospitalizacije, lahko ta pacient v kratkem času izgubi vse, kar je v preteklosti
vložil v »zdravje« ustne votline.
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prihodnje bolje skrbeli za ustno higieno obravnavanih pacientov, ampak je tudi
poduk, da bolje skrbijo za lastno ustno higieno.

RAZPRAVA
Prva razočaranja sem doživljala s strani pacientov tekom dela v ambulanti.
Nemalokrat se nam zgodi, da pacienti ne poznajo osnov ustne higiene. Kljub
opozorilom nimajo interesa izboljšati stanja v korist lastnega zdravja. Takšen vzorec
slabe ustne higiene, ki ga opažamo v naši ambulanti, ni definiran niti po spolu niti
starosti. Velikokrat tudi izobrazba pacienta ne igra bistvene vloge, je pa opaziti, da se
z izobraženimi pacienti lažje pogovorimo o problemih. Ker v ambulanti ne vodimo
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interne raziskave, navajam približno oceno Laljtnerja, dr. dent. med., ki je 30%
pacientov z zelo slabo higieno, kar pomeni, da zobje sploh niso umiti. Le 15 %
pacientov bi lahko predstavljalo zgled pravilno očiščene ustne votline in primer
dobrega vzdrževanja.
Posledice slabe ustne higiene so dolgoročno lahko hude, saj se lahko odražajo pri
zdravju celega telesa.
Drugo razočaranje potrjuje moje dvome o poznavanju zobozdravstva s strani
zdravstvenih delavcev, ki nimajo stika s to zdravstveno vejo. V okviru pripravništva,
ki sem ga delno opravljala v bolnišnici, sem bila marsikateri sodelavki vir informacij
za osnovne zobozdravstvene izraze. To me niti ni čudilo, saj sem sama doživljala
enako pomanjkanje znanja, ko sem začela z delom v zobni ambulanti.
Tretje razočaranje potrjuje, da se pomen ustne higiene v bolnišnici zanemarja. Na
74

enem od oddelkov, kjer sem delala, sem se cel teden borila, da sem dobila par ščetk
za enkratno uporabo. Končno sem lahko pri kritičnih pacientih s pomočjo setov za
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ustno higieno opravila temeljito ustno higieno. Ta je bila prepotrebna, saj so bila usta
pacientov zanemarjena, jezik obložen, dlesni hudo vnete in krvaveče. Izpostavila bi
dejstvo, da je specifika bolezni teh pacientov zahtevala dosledno in redno ustno
higieno, ki ni bila del vsakodnevnih negovalnih postopkov. S podobnimi situacijami
sem se srečevala tudi na drugih oddelkih in ambulantno v stiku s pacienti, ki jih
sprejemamo z doma za ostarele.
Pacienta s težavami ustne higiene sem imela tudi na praktičnem delu maturitetnega
izpita. To je bilo pred desetimi leti. Te izkušnje ne moram pozabiti, ker je bil odnos
zdravstvenega delavca do mene kot maturantke in bodoče kolegice zelo žaljiv in
ponižujoč.
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Oddelčni zdravstveni delavec, ki je sodeloval v komisiji je trdil, da pacientu ne
morejo očistiti oblog iz jezika in da je stanje takšno že 14 dni.
Pacient je bil nepokreten po možganski kapi, dementen, somnolenten z začetno
obliko RZP. Možnost sodelovanja pacienta je bila zelo slaba. Ustna sluznica je bila
prizadeta, imela je suhe pordele dlesni, jezik je bil rahlo zatečen. Pacient je prejemal
kisik, kar še dodatno izsušuje ustno sluznico.
Kljub temu sem poizkusila, le da sem najprej jezik očistila s ščetko, ker sem bila
prepričana, da s seti za ustno higieno ne bo šlo. Delo s seti je lahko dolgotrajnejše in
težje za pacienta, če ima močan refleks bruhanja. S tem dejanjem sem bila s strani
zdravstvenega delavca okarana. Pacientu sem le uspela očistiti jezik. Komisija moji
metodi ni oporekala, kljub kritikam s strani zdravstvene delavca, saj sem dosegla
želeni rezultat.
Prepričana sem, da je bil takšen odnos zdravstvenega delavca tudi posledica
pomanjkanja znanja.
75
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Četrto razočaranje je tekom let postal naš zdravstveni sistem, ki ne stimulira

veliko prednosti in omogočajo boljšo ustno higieno. Pravila obveznega zdravstvenega
zavarovanja so oblikovana tako, da pacientom pripadajo storitve in izdelki iz
najcenejših materialov na tržišču. Čiščenje zobnega kamna pa je za odrasle po 18.
letu starosti samoplačniška storitev.
Ustna nega je tekom bolnišnične oskrbe mnogokrat spregledana. Novejše raziskave
objavljene v Journal of Clinical Periodontology pričajo o resnih posledicah za
zdravje celotnega telesa. Slaba oskrba zobovja lahko vodi do zobnega kariesa,
infekcij, ki lahko posledično vplivajo na razvoj sladkorne bolezni, srčno-žilnih
bolezni, raka ust in pljučnih obolenj (Dental.com, 2012).
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itd.). Ne stimulira vgradnje biokompatibilnih zobnoprotetičnih nadomestkov, ki imajo
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preventivnih zobozdravstvenih posegov pri odraslih (npr. čiščenje zobnega kamna,

Povezovanje teorije in prakse za večjo kakovost v zdravstveni negi

Ker želim izpostaviti pomembnost ustne higiene, moram najprej predstaviti osnove
zobozdravstva in možne bolezni, ki nastanejo kot posledica slabega stanja v ustni
votlini. Da lahko pravilno ukrepamo, je potrebno najprej prepoznati simptome
bolezni.
Zdravstveni delavci se bodo vse pogosteje srečevali tudi s sodobnejšimi protetičnimi
nadomestki, ki zahtevajo ustrezno nego. Temu primerno je potrebno poznavanje
takšnih protetičnih nadomestkov. Zato je predstavitev nekaterih za zdravstvene
delavce pomembna, saj bodo lažje pristopali k pacientu in dojemali pomen takšnih
nadomestkov, ki so nemalokrat zelo dragi.
Ljudje smo danes nejeverni, ne verjamemo, dokler tega sami ne doživljamo.
Prikazani rezultati nekaterih raziskav bodo morebiti pomagali, da bomo zdravstveni
delavci tekom dela pomislili kakšne posledice prinese slaba ustna higiena in kako
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malo je potrebno, da to preprečimo.

OSNOVE ZOBOZDRAVSTVA
Zobozdravstvo je specialna veja zdravstvenega varstva, ki se ukvarja z boleznimi
ustne votline. V Sloveniji osnovna zdravstvena zavarovalnica pokriva le del
zobozdravstvenih storitev, ki vam kot pacientu pripadajo po pravilih obveznega
zdravstvenega zavarovanja. Osnovne zobozdravstvene storitve se krijejo s strani
obveznega zavarovanja z 90% udeležbo, medtem ko se zobnoprotetična oskrba krije
le z 10% udeležbo. Preostanek krijejo dopolnilne zavarovalnice, če so storitve v
skladu s pravili zavarovalnice (ZZZS, 2012; Uradni list RS, 2006).
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POMEN USTNE HIGIENE IN NAJPOGOSTEJŠE BOLEZNI USTNE
VOTLINE
Usta predstavljajo začetek prebavnega trakta. V zdravih ustih so dlesni vlažne, napete
in rožnate barve, sklenina zob je čista in zdrava. Poleg vloge pri prehranjevanju in
govoru je pomemben tudi estetski videz, ki pripomore k oblikovanju naše
samopodobe. Zdravo zobovje in dlesni so torej pomembna sestavina človekovega
zdravja, lep nasmeh pa želja mnogih (Remic, 2010).
Slina je ključnega pomena za zaviranje ustnih infekcij. Njene antibakterijske lastnosti
vzdržujejo zdravo ustno mikrofloro (biofilm), omogočajo pa tudi sprotno izpiranje
ostankov hrane. Ta funkcija je pri starejših ljudeh, bolnikih s sistemskimi boleznimi,
rakavih bolnikih, ki prejemajo veliko terapije, ovirana. Salivacija je lahko tako
zmanjšana, da so usta povsem suha. Pojavijo se težave z dlesnijo in karioznimi
lezijami na zobeh (Malkin, 2009).
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bolezen, afte, slab zadah iz ust, sistemsko pogojeni ulkusi ustne votline,
mukokutanebolezni in drugo. Najpogostejši vzrok nastanka je slaba ustna higiena in
pa sistemske bolezni, ki vplivajo na odpornost telesa in posledično na mikrofloro
ustne sluznice (Fink, 2009).
Ostanki hrane in zmanjšana salivacija lahko povzročijo nastajanje plaka na zobeh in
ob dlesnih , kar vodi do gingivitisa1, zobnega kariesa in parodontalne bolezni. Sproži
se dekalcifikacija zobne sklenine. Poroznost sklenine omogoča vdor patogenih
mikroorganizmov globje v zobno pulp,o kar vodi v formacijo abscesa in možno
izgubo zoba (Malkin, 2009).

1

Gingivitis: vnjetje dlesni
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Najpogostejše bolezni ustne votline in zob so: zobna gniloba ali karies, parodontalna
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Slika 1: Prikaz razvoja parodontalne bolezni ali ti. parodotoze (DIC, 2007)

Parodontoza za razliko od gingivitisa ni reverzibilna bolezen. Povzročajo jo
gramnegativne bakterije. Znaki parodontoze so gingivitis, krvavenje dlesni, umikanje
dlesni, migracija zob, majavost zob, zadah. Z dobro higieno je napredovanje
parodontalne bolezni mogoče upočasniti.
78

Parodontalna bolezen lahko vpliva na razvoj in patogenezo številnih sistemskih
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bolezni, kot so cardiovaskularne bolezni, bakterijska pljučnica, sladkorna bolezen ,
vpliva tudi na nizko porodno težo (Li. X, 2000).

Slika 2: Globinski karies

Z dobro ustno higieno lahko preprečujemo nastajanje opisanih bolezni. Vzdrževanje
dobrega ustnega zdravja nam omogočajo različni pripomočki, ki so na voljo v prosti
prodaji. K temu sodijo redni obiski zobozdravnika. Čiščenje zobnega kamna je ena od
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samoplačniških storitev, ki je del ustne higiene. Redno in strokovno čiščenje ob
ustrezni higieni preprečuje razvoj parodontalne bolezni.
Zobni kamen nastane zaradi ostankov neočiščene hrane, ki mineralizirajo v stiku s
slino. Odraža se kot trda obloga na robu med zobom in dlesnijo, ki je ni mogoče
očistiti brez ustrezne aparature. Dolgotrajna nedisciplina čiščenja lahko povzroča
huda vnetja dlesni, krvavenje in izpadanje zob (Alfa dental, 2009).

Prepoznavanje znakov slabe ustne higiene je za zdravstvene delavce, ki smo
promotorji zdravja, ključnega pomena. Pogovor s pacientom, glede na izkušnje naše
ambulante, včasih ni dovolj. Potrebna je demonstracija pravilnega vzdrževanja ustne
higiene. Včasih si lahko pomagamo s pripomočki, ki so dostopni v prosti prodaji, če
teh nimamo pa so nam na voljo promocijske brošure, ki so v pomoč tudi pacientu pri

79

s r e č a n j e

Slika 3, 4: Zobje pred in po čiščenju zobnega kamna (Alfa dental, 2009)

kasnejšem nakupu.
Zdrava ustna votlina ni pomembna le za preprečevanje ustnih bolezni, ampak za
vzdrževanje splošnega zdravja (Li. X, 2000).
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PROTETIČNI NADOMESTKI V USTNI VOTLINI
»Izguba zob je pogost pojav. 30% svetovne populacije trpi popolno izgubo zob, pri
80% populacije pa manjka vsaj en zob« (Branemark, 2007).
Protetični nadomestki so potrebni, ko zaradi poškodb ali ustnih bolezni izgubimo
zobe ali pa so estetsko in funkcijsko tako destruirani, da je sanacija potrebna. V
zobozdravstvu ločimo fiksno in snemno protetiko. Fiksno predstavljajo ti. mostički,
prevleke in luske. Snemno predstavljajo različne vrste protez. Implantacije se
uporabljajo za kombiniranje obeh - fiksne in snemne.
Snemna protetika:
V primeru, ko izgubljenih zob ni mogoče nadomestiti z mostičkom, se izdela
delna/parcialna proteza. Kadar manjkajo vsi zobje, pa se izdela totalna proteza
(ZZZS, 2010).
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Slika 5: Prikaz različne vrst snemne protetike, ki je plačljiva iz strani ZZZS (Dentalni center
zobek, 2012)

Fiksna protetika:
»Prevleke so fiksni zobni nadomestki, ki po obliki, funkciji in pretežno tudi barvi
dajejo videz naravnih zob. Ločimo več vrst prevlek: polna kovinska prevleka,
fasetirana prevleka, kovinsko - porcelanska prevleka in polnokeramična prevleka«
(ZZZS, 2010).
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»Mostiček je zobna rekonstrukcija, imenovana tudi fiksni protetični nadomestek, ki
nadomešča manjkajoče zobe v zobni vrzeli. Mostiček je sestavljen iz vsaj dveh
zobnih prevlek in enega ali več vmesnih členov« (ZZZS, 2010).

Slika 6: Prikaz mostička (ZZZS, 2010)

Porcelanaste fiksne konstrukcije so kvalitetnejša, vendar samoplačniška storitev.
Implantacije
Zobni implantati so nadomestki iz titana, biokompatibilnega materiala, kjer se z
kirurškim posegom vstavljajo v čeljustno kost. Služijo kot zamena za naravne zobne
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krone, ali kot nosilci protetskega nadomestka (Branemark, 2007). Implantacije so
udobje in kakovostnejše prehranjevanje.
Uspešnost implantacij in dolgoročna uporaba je odvisna od dobre higiene in rednih
kotrol pri zobozdravniku, ki skrbi tudi za nego implantatov. Posledica slabe higiene
lahko povzroči podobno bolezen parodontozi, ki se imenuje periimplantitis. Povzroči
lahko izgub imlantata in ter morebitno konstrukcijo, ki je vezana nanj (Branemark,
2007).
Pozornost zdravstvenih. delavcev na prisotnost implantacij, pri hospitaliziranih
bolnikih je pomembna. Nemočnemu bolniku lahko z vzdrževanjem dobre ustne
higiene in higiene implantiranih nadomestkov pomagamo, da tudi po okrevanju
ohrani samozavest in možnost kvalitetne prehrane.
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kakovostna rešitev, ki nudijo ljudem kakovostnejšo rešitev nadomeščanja zob, boljše
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Slika 7: Prikaz kombinacije proteze, ki se pritrjuje na implantirano konstrukcijo, uveljavlja se
lahko kot samoplačniška storitev (DIC, 2007)

POMEN USTNE HIGIENE PRI HOSPITALIZIRANIH BOLNIKIH
V bolnišnici se srečujemo z različnimi bolniki, ki jim bolezen pogojuje njihovo stanje
in dolžino hospitalizacije. Zaradi čakalnih dob, s katerimi se sooča naš zdravstveni
sistem, pa so pacienti velikokrat prepuščeni samooskrbi, dokler ne nastopi nujna
82

potreba po hospitalizaciji. V primeru da so prepuščeni smooskrbi, je naša vloga
promotorja zdravja pomembna. Takrat jih usmerjamo z navodili jemanja terapije,
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prehranjevanja, nege ipd. Zakaj jih ne bi opozorili tudi na pomen ustne higiene? Pri
kroničnih bolnikih, imunsko oslabelih in starejših pacientih je ta še posebej
pomembna (Malkin, 2009).
Slaba ustna higiena in sistemske bolezni
Povezanost zdrave ustne votline in sistemskih bolezni obstaja in jo dokazujejo
številne študije. Vnetja ustne votline, lahko vplivajo na srčno žilni sistem, respiratorni
sistem, endokrini sistem, tudi na nizko porodno težo in prezgodnji porod.
Paradontalna bolezen povzroča porast vnetnih mediatorjev. Študije so dokazale
zmanjšanje le teh ob rednih parodotoloških tretmajih. Parodontalna bolezen je pri
starejših ljudeh pogostejša (Schleder, 2012).
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V raziskavi Vpliv hospitalizacije na oralno zdravje, opravljeni leta 2011 (The impact
of hospitalization on oral health), so rezultati petih študij pred in po hospitalizaciji
pokazali bistveno poslabšanje zdravja ustne votline. Po hospitalizaciji je bilo pri
pacientih izraženo vnetje dlesni, nakopičen plak in prizadeta sluznica ust (Terezakis,
2011).
Na podlagi japonske študije je bilo v domovih za ostarele, opaziti zmanjšanje
tveganja pojavnosti pljučnice pri pacientih, ki so bili deležni ustne nege iz strani
higienikov in zobozdravnikov (Schleder, 2012).
Parodontalna bolezen je močno povezana z uravnovešenostjo sladkorja pri sladkornih
bolnikov. Prevalenca srčne kapi, ishemične bolezni srca, miokardnega infarkta je med
diabetičnimi bolniki z parodontalno boleznijo bistveno višja. Slednja študija, zajema
600 posameznikov s sladkorno in parodontalno boleznijo. Med temi bolniki je
smrtnost zaradi ishemične bolezni srca ali diabetične nefropatije 3× večja, kot pri
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Povezanost cardiovaskularnih bolezni in parodontoze so raziskovali v številnih
študijah, vendar zagotovega dokazila ni. Strokovnjaki so si enotni, da lahko bakterije
iz ust prehajajo v krvni obtok preko dlesni. Te bakterije je mogoče najti v skupkih
»arterijskih plak«. Ena od teorij je, da se te bakterije lepijo na maščobne plake v
krvnem obtoku in direktno prispevajo k nastajanju strdkov. Druga teorija vključuje
obrambni mehanizem telesa, ki bi z reakcijo vnetja lahko odreagiral na prisotnost
bakterij v krvi. Sprožilo, bi se vnetje, kar bi povzročalo otekanje krvnih celic,
Posledično bi se zožal prehod skozi arterije in povečal riziko nastajanja strdkov
(Morgan Griffin, 2012).
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sladkornih bolnikih brez parodontalne bolezni (Schleder, 2012).
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Mogoče bi bilo dobro, da bi ustni higieniki in stomatologi poskušali doseči
interdisciplinarno sodelovanje z enotami intenzivne terapije in oddelki kroničnih
bolnikov? (Schleder, 2012). Tako bi se izognili morebitnim posledicam.
Rizični faktorji pacientov
Določena

zdravila

in

preddispozicije

(npr.

fiziološka

razporeditev

zob,

zobnoprotetični nadomestki ipd.) povečujejo tveganje za slabšo ustno higieno.
Nepokretni bolniki, bolniki z motnjami požiranja, kritični in umirajoči bolniki,
starejši in otroci, bolniki z motnjami gibanja in prehranjevanja, duševni bolniki,
intubirani in nezavestni bolniki so še posebej ogroženi (Malkin, 2009).
Tveganje pri zagotavljanju dobre ustne higiene pogojuje starost pacienta, duševno
zdravje, slaba prehranjenost, pogoji zdravljenja, zdravila, učenje in fizične
sposobnosti,nezavest, intubacija, kisik (Malkin, 2009).
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Riziko predstavljajo zobnoprotetični nadomestki - kvaliteta izdelave in materiali – ki
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pogojujejo možnosti dobre ustne higiene in zahtevnost zagotavljanja te.
Zdravila, ki zmanjšujejo sekrecijo sline in oslabijo naravno ustno floro, so
antiholineriki, antiemetiki, antibiotiki, diuretiki, antihipertenziki, antidepresivi,
antispasmiki, analgetiki-opiati. Slabo ustno zdravje močno poslabšajo tudi steroidi in
kemoterapija (Malkin, 2009).
Ocena ustnega zdravja
Namen ustne nege bi moral biti vzdrževanje vlažne, mehke, čiste in nepoškodovane
ustne sluznice ter ustnic. Dobra ustna nega, s katero odstranimo vse ostanke hrane,
izboljša počutje in prehranjevanje pacienta ter preprečuje zadah (Malkin, 2009).

Povezovanje teorije in prakse za večjo kakovost v zdravstveni negi

Naša naloga je, da se tekom ocenjevanja pacientovega stanja pozanimamo o njegovih
navadah in skrbi za ustno zdravje ter problemih v preteklosti (npr. obisk
zobozdravnika). Sprememba glasu in otežen govor ter požiranje je tudi dobršen del
ocene (Malkin, 2009). Posledica nepravilne uporabe in nege ali celo nepravilne
izdelave zobnoprotetičnega nadomestka lahko povzroči težave pri požiranja, refleks
bruhanja in otežen govor.
Potrebe po ustni negi in pogostost ustne nege določamo na podlagi rizičnih faktorjev
in pregleda ustne votline. Če na podlagi pregleda razberemo znake zgoraj opisanih
ustnih bolezni, smo dolžni poskrbeti za boljšo ustno higieno (Malkin, 2009). Če je
pacient samostojen in stanje v ustih slabo, je potreben pogovor, ki bo pacientu
zagotovil potrebne informacije in motivacijo za izboljšanje ustne higiene.
Nega ustne votline naj bo vedno temeljita, prioriteta naj bo ščetkanje in zobna pasta
in po potrebi kombinacija z ustnimi seti. Priporočljiva je uporaba ustne vode, ki
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ZAKLJUČEK
Zdravstveni delavci, smo velikokrat postavljeni pred dejstvo, da v praksi stvari ne
potekajo tako kot je predvideno v teoriji. To nas razočara in včasih vzame vso
motivacijo, saj delovni pogoji niso vedno idealni, tako kot niso popolni naši dnevi.
Kakorkoli moramo se zavedati, da bomo enkrat tudi mi bolni, to nam zagotovo ne
uide. Takrat si bomo želeli, da bi z nami ravnali drugače in bolj skrbno. Lahko si
samo predstavljate, da ste nemočni in vam nihče, že več kot teden dni, ni pošteno
umil zobe. Da ste si pred dobrim letom priskrbeli nove porcelanaste mostičke in sedaj
vse to propada, ker ni nikogar, ki bi si vzel čas, da vam temeljito očisti usta.
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vsebuje klorhexidin in ustne palčke z glicerinom (Malkin, 2009).
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Ustna higiena je ravno tako pomembna, kot ostale negovalne aktivnost. Običajno je
zanemarjena zaradi prioritete osnovne bolezni. Pacienti so tekom hospitalizacije
velikokrat brezvoljni in izpostavljeni tveganjem, ki stanje ustne votline še
poslabšujejo. Mi smo tam za to, da jim vračamo voljo, da jih opomnimo in
spodbujamo, k samostojnosti in izboljšanju kvalitete življenja ne le zdravja. Dobra
ustna higiena in vzdrževanje zdrave ustne votline je del našega splošnega zdravja in
dobrega počutja.
Upam, da ste s tem skromnim prispevkom pridobili vsaj nekaj koristnih informacij.
Naj vam bo to popotnica za delo, katero vem da je naporno. Da si boste znali vzeti
čas za pogovor ter nasvete, ali pa poskrbeli za osvežitev ustne votline nemočnih.
Hvaležni vam bodo.
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UVAJANJE MANCHESTERSKEGA MODELA TRIAŽE V
URGENTNEM CENTRU
Darja Ratajc

IZVLEČEK
V prispevku je opisana triaža kot postopek, ki pomeni večjo varnost in kvaliteto pri
obravnavi pacienta. Slovenska delovna skupina se je odločila za Manchesterski
triažni sistem , ki se postopno uvaja v slovenske zdravstvene ustanove. Potrebno je
poudariti, da so za določanje triažne kategorije osnova pacientovi simptomi, vrsta
dogodka in ne diagnoza, zato triažo lahko izvajajo dodatno usposobljene triažne
medicinske sestre. V Urgentnem centru smo na začetku poti, ki bo, verjamemo,
prinesla več varnosti in kvalitete za paciente in zdravstvene delavce.
89
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urgentni center

UVOD

s r e č a n j e

Ključne besede: triaža, Manchesterski triažni sistem, triažna medicinska sestra,

Po SSKJ (bos.zrc-sazu.si/sskj.html) je triaža:
triaža triáža -e ž (a) med. razvrščanje bolnikov, poškodovancev v skupine glede na
vrsto in težo poškodbe, obolenja, nujnost obravnave: opraviti triažo; triaža in prevoz
ranjencev ◊ ped. triaža mladoletnih prestopnikov.
Osnovni princip triaže ob sprejemu pacienta temelji na določitvi klinične prizadetosti
pacientov in določitvi nujnosti primer (Cotič Anderle, 2007).
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Kaj je triaža?
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„Pacientov ne moremo obravnavati po načelu, kdor prvi pride, ampak glede na
njihovo ogroženost in nujnost. Tako je lahko pacient obravnavan takoj, čeprav je
prišel zadnji, drug pacient pa ima tako obolenje ali poškodbo, da nujne obravnave
sploh ne potrebuje“(Veselko. Novice. Dnevnik.si, 2012).

RAZPRAVA
Zgodovina
Triažo je vzpostavil Dominique Jean Larrey (1797–1815), ki je v času Napoleonovih
vojn uvedel moderne metode vojne kirurgije, poljske bolnišnice in sistem prevoza
ranjencev. Vzpostavil je triažo vojnih žrtev, ki je temeljila predvsem na intuiciji, pri
čemer je poskrbel, da so zdravniki zdravili vse ranjence, ne glede na narodnost.
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V sodobnem času triaža poteka s pomočjo triažnih sistemov. Različna okolja so
razvila svoje različice – Kanada, Avstralija, Azija... Kriterij za vrstni red obravnave ni
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čas prihoda, temveč ogroženost bolnika.
Kaj pa v Sloveniji?
Tudi v Sloveniji so urgentne ambulante razvile vsaka svoj sistem za prepoznavo
najbolj ogroženih pacientov, vendar sistem ni bil poenoten.
Leta 2010 se je na Ministrstvu za zdravje RS oblikovala delovna skupina za pripravo
izobraževanja in usposabljanja diplomiranih medicinskih sester in diplomiranih
zdravstvenikov v sistemu NMP-triaže. Sprejeli so odločitev o potrebnosti enotne
triaže v vseh slovenskih urgencah. Odločili so se za Manchesterski sistem triaže kot
zanesljiv način sprejema urgentnega bolnika, ki temelji na strokovnih smernicah, prav
tako pa ga že uporabljajo v nekaterih evropskih državah.
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V Sloveniji MTS uporabljajo v ambulanti NMP Maribor, v ambulanti SNMP v
Ljubljani, IPP UKC Ljubljana, prav tako ga postopno uvajamo urgentni oddelki po
Sloveniji.
Manchesterski triažni sistem (MTS)
MTS je bil razvit v Angliji in uporablja za oceno pacientove ogroženosti določene
barve in poimenovanje ter določa najdaljši čas do zdravniške obravnave (Tabela 1).

Številka Poimenovanje Barvna oznaka Najdaljši čas oskrbe
takojšnji

rdeča

0 min

2

zelo urgentni

oranžna

10 min

3

urgentni

rumena

60 min

4

standardni

zelena

120 min

5

neurgentni

modra

240 min
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Razvrstitev v skupine poteka na podlagi 55 algoritmov odločanja, ki so izdelani za
težave, zaradi katerih je pacient prišel na urgentni oddelek (glavobol, bolečina v
trebuhu, poškodba,...). Dokumentiranje je informacijsko podprto ali pa so podatki
zabeleženi na obrazce.
MTS ima natančno določen tudi sistem izobraževanja za izvajalce triaže, ki vsebuje
pet faz, od novinca do eksperta (Mackway, 2006).
Postopek sprejema in triaže pacienta
Začetni korak v triaži je ocena pacientovega stanja ob prihodu na urgentni oddelek, ki
ga opravi triažna medicinska sestra (TMS) v triažnem prostoru, ki mora biti namenski
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Tabela 1: Manchesterska triažna lestvica (Mackway et al., 2006)
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in ne „linica“v steklu. Ta ocena je možna le ob pacientu, zato mora TMS pacienta
videti, stopiti do njega in zbrati informacije.
V poklicnih aktivnostih in kompetencah babiške in zdravstvene nege Slovenije, triaža
sodi v delokrog DMS in DB ter ZT z dodatnimi znanji (Železnik, 2008).
TMS nato pacienta uvrsti v ustrezno triažno kategorijo (ga „obarva“), ga informira o
načinu obravnave, predvsem času čakanja, določi mesto, kjer bo počakal na
obravnavo in komunicira s preostalimi člani tima. Pri pacientu opravi tudi retriažo,
kar pomeni, da ga razvrsti v drugo kategorijo, če se mu stanje poslabša.
Sistem tako zagotavlja večjo preglednost, nadzor, varnost, informiranost in
preverljivost, predvsem pa pacient ve, kaj se dogaja in kdaj bo prišel na vrsto.
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Sistem triaže ni direktno prenosljiv v naš sistem zaradi različno urejenega
zdravstvenega varstva, vendar pa je MTS že natančno izdelan in bo lahko izboljšal
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naš sistem triaže.

ZAKLJUČEK
Uvajanje MTS v slovenskem zdravstvu je zelo pomembno, saj so urgentne ambulante
prosto dostopne, število pacientov narašča, vsi želijo biti takoj obravnavani, zato se
srečujemo s situacijami, ko imamo poln hodnik pacientov, ki jih ne poznamo. S triažo
zmanjšamo klinični riziko, saj nam omogoča „poiskati“ ogroženega pacienta med
množico. To je pomembno zlasti takrat, ko število ali ogroženost pacientov prekaša
obstoječe kadrovske in prostorske zmogljivosti. Poleg večje kakovosti in varnosti pa
pomeni tudi pravno zaščito zaposlenih v urgentnih ambulantah.
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POMEN KONTINUIRANEGA OBNAVLJANJA
TEORETIČNEGA IN PRAKTIČNEGA ZNANJA UPORABE
DEFIBRILATORJA
(opis primera iz prakse na oddelku za splošno in abdominalno kirurgijo v Splošni
bolnišnici Celje)
Petra Bastl
Suzana Drame
Tjaša Potočnik

IZVLEČEK
Spreminjanje prakse zdravstvene nege je proces, ko zavestno v naše vsakdanje delo
vnašamo prihodnost. Prinaša nam strokovno neoporečnost dela, poklicno in
94

osebnostno rast ter pozitivno naravnanost – pomembne elemente visoko kakovostne
sodobne zdravstvene nege. Temeljni postopki oživljanja, katerih defibrilacija z
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avtomatskim zunanjim defibrilatorjem ostaja glavni postopek pri oživljanju odraslih,
niso rutinsko delo in se na oddelkih ne izvajajo tako pogosto, kot ostalo vsakodnevno
delo zdravstvenih delavcev. So izjemno stresna situacija, saj je od pravočasnih in
strokovno pravilnih reakcij zdravstvenega osebja odvisno pacientovo življenje. Strah
pred nepravilnim ukrepanjem in s tem poškodb pacienta, sebe ali drugih je
najpogostejši vzrok za opustitev uporabe avtomatskega zunanjega defibrilatorja pri
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izvajanju temeljnih postopkov oživljanja. Strah pa izvira iz nepoznavanja opreme. V
članku je predstavljeno poskusno izvajanje kontinuirane oblike usposabljanja o
uporabi defibrilatorja za izvajalce zdravstvene nege na oddelku za splošno in
abdominalno kirurgijo v Splošni bolnišnici Celje.

Ključne besede: defibrilacija, kontinuiranost, obnavljanje znanja, izvajalec
zdravstvene nege.
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UVOD
Vsaka organizacija, ki želi imeti najboljši kader in želi skrbeti za njegov razvoj, mora
imeti najprej interes ugotavljati potrebe po izobraževanju in ustvarjati klimo
naklonjeno izobraževanju. Zaposleni imajo pravico in dolžnost do usposabljanja in
izobraževanja. Vsi mi smo verjetno že prišli do spoznanja, da so zaloge znanja, ki
smo jih pridobili v formalnem začetnem izobraževanju nezadostne in da je potrebno
znanje nadgrajevati. Za obnavljanje in utrjevanja znanja s področja oživljanja so v
različnih zdravstvenih ustanovah organizirana izobraževanja temeljnih postopkov
oživljanja (v nadaljevanju TPO) v različnih oblikah (tečaji, delavnice). Vendar
enkratna ponovitev teoretičnega znanja in praktičnih veščin uporabe avtomatskega
zunanjega defibrilatorja (v nadaljevanju AZD) v obdobju od dveh do sedmih let
(število ponovitev je odvisna od različnih dejavnikov: čas, organizacijske, kadrovske
in druge zmožnosti zdravstvenih ustanov) ni dovolj, saj znanja in veščine TPO pešajo
v tako kratkem času, kot je 3 do 6 mesecev po osnovnem usposabljanju.
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obnavljanje teoretičnega in praktičnega znanja uporabe defibrilatorjev, se v Splošni
bolnišnici Celje (v nadaljevanju SB Celje) vedno bolj kaže na samih tečajih TPO
odraslih in otrok, ki jih v SB Celje izvaja tim za izobraževanje na področju oživljanja
v sestavi zdravnika anesteziologa in diplomirane medicinske sestre s področja
anesteziologije in interne medicine. V evalvacijskih pogovorih z udeleženci tečaja so
vedno bolj izražene želje o možnostih pogostejših teoretičnih ponovitev in predvsem
pogostejših izvedbah praktičnih vaj z njihovimi lastnimi oddelčnimi defibrilatorji.
Pomembnost kontinuiranosti izobraževanj TPO z uporabo AZD-ja pa posebej
poudarjajo in priporočajo tudi v zadnjih smernicah za oživljanje izdanih leta 2010
Evropskega sveta za reanimacijo (v nadaljevanju ESR). Opisano je postalo vodilo pri
razmišljanju o tem, kako bi na oddelke v SB Celje vpeljali kontinuirano obliko
usposabljanja o uporabi defibrilatorja za izvajalce zdravstvene nege.
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Zavedanje izvajalcev zdravstvene nege na oddelkih, kako pomembno je kontinuirano
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VLOGA IN DOLŽNOST IZVAJALCEV ZDRAVSTVENE NEGE PRI
TEMELJNIH POSTOPKIH OŽIVLJANJA
Ker je medicinska sestra kot izvajalka zdravstvene nege ves čas prisotna ob pacientu
je njena vloga pri oživljanju ključna in izredno zahtevna. Pravočasno in pravilno
mora oceniti potrebo pacienta po nujnih postopkih oživljanja (Železnik, 2010).
Vlogo medicinske sestre pri oživljanju v zdravstveni ustanovi se opisuje v treh
različnih situacijah: v ekipi skupaj z zdravnikom, kot vodjo ekipe za oživljanje in v
primeru njenega samostojnega izvajanja oživljanja. Vloga medicinske sestre pri
timskem oživljanju zajema temeljne postopke oživljanja z uporabo AZD ali pripravo
pacienta za izvedbo defibrilacije s standardnim/klasičnim defibrilatorjem (testiranje in
priprava aparata in priprava pacienta) in asistenco zdravniku pri izvedbi le-te. Vloga
medicinske sestre pri samostojnem oživljanju oz. ko vodi oživljanje je praviloma
96

omejena na TPO, ki vključujejo uporabo AZD-ja, obrazne maske in dihalnega balona
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ter orofaringealnega tubusa (Bručan, 1998, str. 354).
Spremembe v njeni aktivni vlogi so nastale predvsem pri drugih dveh situacijah. Vsi
izvajalci zdravstvene nege (ki imajo opravljeno predpisano izobraževanje s področja
oživljanja in uporabe AZD), ne glede na mesto zaposlitve ali stopnjo izobrazbe,
morajo izvesti defibrilacijo z AZD samostojno (Bručan, 1998). Z uveljavitvijo licenc
v zdravstveni negi je izobraževanje s področja oživljanja postalo tudi obvezna
vsebina stalnega izpopolnjevanja v enem licenčnem obdobju sedmih let brez katerega
izvajalcu zdravstvene nege ne podaljšajo licence (Pravilniku o licencah izvajalcev v
dejavnosti zdravstvene in babiške nege, 2007).
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ODGOVORNOST IZVAJALCEV ZDRAVSTVENE NEGE PRI TEMELJNIH
POSTOPKIH OŽIVLJANJA
Odgovornost medicinske sestre na področju oživljanja je obravnavana v okviru
določil Zakona o zdravstveni dejavnosti, ki zadeva tako medicino kot zdravstveno
nego. Osnova in temelj znanja medicinske sestre – izvajalke zdravstvene nege zajema
poznavanje TPO s samostojnim izvajanjem defibrilacije z AZD in poznavanje svoje
vloge pri izvajanju defibrilacije in drugih postopkov s klasičnim defibrilatorjem.
Nikakršna požrtvovalnost in človeška toplina ne moreta nadomestiti pomanjkljivega
znanja. Pacient potrebuje strokovno pravilno pomoč ob pravem času, ki traja, dokler
je potrebno. Odstopanje od zahtev, zlasti pa strokovna napaka pri postopkih oživljanja
(kljub brezpogojni dobronamernosti) lahko škoduje zdravju pacienta. Nevednost ali
hudo neznanje ne more opravičiti niti laika niti zdravstvenega delavca na tem
področju, ker se oživljanje šteje v temeljni minimum znanja, ki si ga je tako
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V primerih takih hudih odstopanj in pomanjkljivega znanja zdravstvenemu delavcu
lahko po zakonu očitajo ravnanje v očitnem nasprotju s pravili stroke in zmožnosti
(pomanjkljive metode, nedovoljena improvizacija), kar bi pomenilo z zakonom
opredeljeno kaznivo dejanje z elementi malomarnosti. Zakon o zdravstveni dejavnosti
(Ur.l.RS, št. 36/2004: 4234) in Kazenski zakonik RS (Ur. l. RS, št. 55/2008;)
označujeta dolžnosti zdravstvenega delavca na področju oživljanja in sankcije njihove
kršitve. Vprašanje odgovornosti pred zakonom, zlasti kazenske odgovornosti, se
začne pri hudih kršitvah dolžnosti in z nezadostnim upoštevanjem pravil, kazenski
postopek pa v posebnih pogojih, kamor spada odklonitev ali opustitev oživljanja, in je
posledično v nevarnosti pacientovo življenje ali kadar se obravnava strokovna napaka
pri izvajanju oživljanja ob občutnem poslabšanju zdravstvenega stanja pacienta (KZ,
členi: 189, 129, 127). V teh primerih so izpolnjeni kriteriji za kazensko odgovornost,
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zdravstveni delavec kot tudi laik dolžan pridobiti celo sam (Ahčan, 2007).
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ki opredeljujejo kaznivo strokovno dejanje iz malomarnosti ali naklepa (KZ, 190.
člen; Balažic, 2000).

POMEN IN CILJ IZVAJANJA KONTINUIRANEGA OBNAVLJANJA
TEORETIČNEGA IN PRAKTIČNEGA ZNANJA UPORABE
DEFIBRILATORJA
Srečanje z življenjsko ogroženim pacientom izvajalcem zdravstvene nege na
oddelkih, ki niso intenzivne enote in enote prve pomoči predstavlja velik stres, saj se
s takšnimi situacijami srečujejo manj pogosto. Posledica tega je manj praktičnih
izkušenj in pomanjkljivo znanje o uporabi pripomočkov in aparatur (Mrak in Vihtelič,
2009), kamor spada tudi uporaba AZD.
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Ker je dolžnost izvajanja oživljanja stalen del poklicne obveznosti in dolžnosti ter
odgovornosti zdravstvenega delavca si ne smemo dovoliti, da pride zaradi
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pomanjkanja znanja ali strahu pred defibrilatorjem do poslabšanja zdravstvenega
stanja pacienta ali celo smrti.
Kontinuirano praktično izobraževanje uporabe defibrilatorja v sodelovanju z oddelki
je način, ki omogoča pravočasno izvajanje defibrilacije na samem oddelku,
zmanjšanje možnosti napak pri uporabi oddelčnih defibrilatorjev med oživljanjem in
s tem večjo možnost preživetja pacientov. Pomemben pa je tudi aspekt tesnejšega
povezovanja tima za izobraževanje s področja oživljanja v SB Celje z oddelki v
celotni bolnišnici, kar bi pripomoglo k prilagoditvam obnovitvenih tečajev TPO z
uporabo AZD trenutno ugotovljenim obstoječim težavam in problemom, ki se na
področju oživljanja v praksi kažejo in k njihovi čimprejšnji rešitvi.
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POSKUSNO UVAJANJE KONTINUIRANEGA OBNAVLJANJA
TEORETIČNEGA IN PRAKTIČNEGA ZNANJA UPORABE
DEFIBRILATORJA NA ODDELKU ZA SPLOŠNO IN ABDOMINALNO
KIRURGIJO V SPLOŠNI BOLNIŠNICI CELJE
Evropski svet za reanimacijo je v svojih smernicah podal priporočila o smiselnosti
poudarka na obnavljanju znanja s področja uporabe AZD-ja kot integralnega dela
TPO v bolnišnicah. Njihov namen je zagotoviti, da zdravstveni delavci pridobijo in
obdržijo veščine in znanja, ki jim omogočajo pravilno ukrepanje v realni situaciji pri
srčnem zastoju in izboljšanje preživetja po srčnem zastoju. Saj se omogočenim
zgodnjim izvajanjem defibrilacije z AZD v zdravstveni ustanovi doseže cilj
odzivnega časa manj kot treh minut od zastoja srca (Nolan, 2012). Ideja o poskusnem
uvajanju takšnega načina izobraževanja uporabe AZD na oddelkih pa je temeljila tudi
na opažanjih in izkušnjah iz vsakdanje prakse, ki so pridobljene članom
anesteziološkega reanimacijskega tima, ki je poklican na oddelek v primerih zastojev
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srca. Poskusno poučevanje na oddelku za splošno in abdominalno kirurgijo zajema
obnavljanja teoretičnega in praktičnega znanja uporabe defibrilatorja.
Organizacija in priprava
Na oddelku se je izbrala medicinska sestra, ki je pričela sodelovati z medicinsko
sestro članico tima za izobraževanje s področja oživljanja v SB Celje. Njuno
sodelovanje zajema podrobno seznanitev z navodili za uporabo oddelčnega
defibrilatorja in razreševanje morebitnih vprašanj in nejasnosti. Nato oddelčna
medicinska sestra, na podlagi že izdelanega primera kratkih slikovnih navodil
uporabe defibrilatorja (ki ga imamo na oddelku za anesteziologijo), izdela navodila za
oddelčni defibrilator. Po končnem pregledu strokovne ustreznosti navodil, ki ga
izvede medicinska sestra in zdravnik iz oddelka za anesteziologijo, ki izvajata
izobraževanja na področju oživljanja se navodila plastificirajo in namestijo v
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organizacijo in pripravo ter uvajanje samostojnega izvajanja kontinuiranega
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neposredno bližino oddelčnega defibrilatorja.
Kratka navodila uporabe oddelčnega defibrilatorja zajemajo:
•

Monitoring (obseg možnosti prikaza vitalnih funkcij na defibrilatorju)

•

Avtomatska zunanja defibrilacija (priprava aparata, pacienta, samostojna izvedba)

•

Klasična defibrilacija z ročkami (priprava aparata in pacienta, asistenca
zdravniku)

•

Klasična defibrilacija s samolepilnimi elektrodami (priprava aparata in pacienta,
asistenca zdravniku)

•

Neinvazivno spodbujanje srca/pacing(priprava aparata in pacienta, asistenca
zdravniku)

•

Elektrokonverzija z ročkami (priprava aparata in pacienta, asistenca zdravniku)

•

Elektrokonverzija s samolepilnimi elektrodami (priprava aparata in pacienta,
asistenca zdravniku).
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Njihov osnovni namen je omogočanje hitre ponovitve vseh postopkov, ki se izvajajo z
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oddelčnim defibrilatorjem. Bistven pomen pa ta navodila predstavljajo tudi za ekipo
za oživljanje iz oddelka anesteziologije, ki mora biti seznanjena z uporabo vseh
številnih različnih vrst defibrilatorjev, ki se uporabljajo na oddelkih v SB Celje.

Uvajanja kontinuiranosti samostojnega izobraževanja na oddelku
Izvajanje izobraževanja na oddelku se je prilagodilo glede na organizacijske možnosti
oddelka. Cilj le tega je, da dosežemo samostojno izvajanje kontinuiranega
teoretičnega in praktičnega obnavljanja znanja vseh izvajalcev zdravstvene nege na
oddelku pod vodstvom izbrane oddelčne medicinske sestre. Kontinuiranost se na
začetku izvaja enkrat mesečno, po določenem obdobju glede na rezultate testiranja pa
bi časovno in številsko pogostost obnavljanja znanja prilagodili glede na ugotovitve
in potrebe zdravstvenih delavcev samih, vendar ne na manj kot na vsake 3 mesece.
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Na začetku uvajanja izobraževanja je na oddelku nekajkrat prisotna medicinska sestra
iz oddelka za anesteziologijo, ki je del tima za izobraževanje s področja oživljanja,
nato pa se začne prehod na samostojno organizacijo in izvajanje oddelka samega.
Testiranje obstoječega znanja in evalvacija
Napovedano testiranje znanja iz uporabe defibrilatorja na oddelku in evalvacijo bodo
izvajali člani tima za izobraževanje s področja oživljanja. Na začetku dvakrat letno,
kasneje glede na rezultate testiranj pa enkrat letno. Testiranje bo potekalo v parih in v
obliki praktičnega reševanja scenarijev, ki bi zajemal izvajanje TPO z uporabo AZD z
upoštevanjem specifike oddelka. Izvajala bi se v času in obsegu, ki ne bi motil
rednega dela na oddelkih. Cilj testiranja je vrednotenje uspešnosti in ugotavljanje
pomembnosti izvedenega izobraževanja za izvajalce zdravstvene nege na oddelku.
Namen evalvacije pa je izboljšanje obstoječega načina in organizacije izobraževanja v
prihodnosti.
10
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Samo poskusiti je treba, zbrati pogum in sredstva ter se cilja lotiti. Kako lahko sicer
vemo, da zmoremo, da smo močni?
Od časa, ki preteče med nastankom zastoja srca in izvedbo defibrilacije je odvisna
uspešnost oživljanja in s tem pacientovo preživetje – časa pa je le nekaj minut.
Cilj oddelka za splošno in abdominalno kirurgijo je, da bi s kontinuiranim
obnavljanjem teoretičnega in praktičnega znanja uporabe defibrilatorja na oddelku
redno obnavljali strokovno znanje in pridobili praktične veščine ter posledično tudi
večje zaupanje v sposobnost samostojnega dela in kvalitetnega strokovnega
sodelovanja z zdravnikom pri izvajanju temeljnih postopkov oživljanja na našem
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Strah pred previsokimi cilji in neuspehom lahko ohromi naše resnične zmožnosti.

s r e č a n j e

ZAKLJUČEK

Povezovanje teorije in prakse za večjo kakovost v zdravstveni negi

oddelku. Slednje nam omogoča, da se lahko pravočasno in pravilno odločimo,
ukrepamo in pridobimo življenjsko ogroženim pacientom dragocene minute, ki
povečajo njihovo možnost preživetja.
Z vidika izobraževalnega tima za oživljanje v SB Celje bi si želeli, da bi poskusno
izvajanje kontinuiranega obnavljanja teoretičnega in praktičnega znanja uporabe
defibrilatorja na oddelku za splošno in abdominalno kirurgijo v Splošni bolnišnici
Celje doživelo pozitiven odziv in da bi postal primer dobre prakse, ki bi ga želeli
prenesti tudi na ostale oddelke SB Celje.
Zdravstveno nego zadnja leta opredeljujemo kot samostojno stroko, zato se je
posledično spremenila tudi vloga medicinske sestre/zdravstvenega tehnika. Pri
poklicnem delu se veliko ljudi pusti voditi, igrajo po pravilih drugih in jim to tudi
ustreza, saj se počutijo lagodno in jim ni treba razmišljati. Izvajalci zdravstvene nege
10
2

se ne smemo pustiti zapeljati v takšno igro. Medsebojno se moramo vzgajati in na
takšen način zoreti celo življenje. Iz pomočnika zdravniku je medicinska sestra

13. s t r o k o v n o

s r e č a n j e

postaja enakovreden strokovni sodelavec v zdravstvenem timu, ki se mora
samostojno odločati, kaj je strokovna vsebina njenega dela in kaj narediti za pacienta.
Še posebej pa si torej želimo, da bi se tovrstnemu izobraževanju s področja oživljanja
in uporabe AZD-ja v prihodnosti aktivno vključili tudi oddelčni zdravniki
specializanti in specialisti, ki so poleg oddelčnih izvajalcev zdravstvene nege prav
tako ključni sestavni del oddelčnega tima za oživljanje.
Le s skupnimi močmi bomo lahko dosegli naš skupni cilj – pacientu nuditi
pravočasno, strokovno, učinkovito in timsko usklajeno nudenje postopkov oživljanja
z uporabo avtomatskega zunanjega defibrilatorja.
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»LUCAS« - NAŠ NOVI »SODELAVEC« PRI REANIMACIJI
Matej Mažič
Dorijan Zabukovšek
Boris Žnidarko

UVOD
Nedvomno sta zunanja masaža srca in defibrilacija edini učinkovit in dokazan
postopek pri zdravljenju primarnega srčnega zastoja. Koronarni perfuzijski tlak, ki ga
uspemo doseči med izvajanjem zunanje masaže srca, namreč močno korelira s
preživetjem. Po različnih avtorjih naj bi le-ta znašal vsaj 15 mmHg, da lahko
govorimo o možnostih preživetja po srčnem zastoju. Plato tega koronarnega
10
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perfuzijskega tlaka dosežemo šele po nekaj minutah kvalitetne in neprekinjene srčna
masaže. Z vsako prekinitvijo zunanje masaže srca ali nekvalitetnim izvajanjem le-te,
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pričnemo gradient tlaka graditi znova. Zadnje smernice za oživljanje, ki jih podaja
Evropski reanimacijski svet, zato težijo h kvalitetni zunanji masaži srca ter s
skrajševanjem časovnih intervalov ne izvajanja zunanje srčne masaže (masaža srca
med polnjenjem defibrilatorja, samo 10 s prekinitev masaže srca zaradi intubacije,
tipanje pulza). Ker je izvajanje zunanje srčne masaže fizično naporno delo, pogosto se
pojavi izčrpanost izvajalca, težko je določiti frekvenco in globino masaže srca, se
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čedalje bolj uveljavljajo mehanski pripomočki za izvajanje zunanje masaže srca.
Tako imamo v slovenskem prostoru na razpolago pripomoček Avtopulse (Zoll) in
Lucas. Prehospitalna enota Celje razpolaga z napravo LUCAS.
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MEHANSKI PRIPOMOČEK ZA ZUNANJO MASAŽO SRCA – LUCAS

Slika 1: Lucas II.

Gre za mehansko napravo, ki jo poganja bodisi električna baterija ali pa stisnjen zrak.
Sestavljena je iz dveh delov, od katerih spodnjo ploskev vstavimo pod bolnika tako,
da je vrh nameščen pod pazduho. Ta ploskev predstavlja stično komponentno z
napravo, hkrati pa nudi trdo oporo pri izvajanju zunanje srčne masaže. Nato
namestimo nanj še zgornji del naprave, v katerem so baterija, »zvon« za pričvrstitev
proti hrbtenici s frekvenco 100x na minuto in ustrezno globino. V opciji ima sinhroni
način izvajanja zunanje srčne masaže (prekinitev za umetne vpihe) in nesinhroni
način (kontinuiran način, ko je dihalna pot oskrbljena). Dodana je še tipka »pauza« s
katerim delovanje naprave prekinemo v katerem koli trenutku reanimacije. Dodatni
pasovi so namenjeni še fiksaciji bolnikov rok ter za zatilje, da se naprava med
delovanjem ne premika navzdol. Pomembno je poudariti še to, da je poleg kompresije
aktivna tudi dekompresija prsnega koša.
Pravilen postopek nameščanja naprave predstavlja spodnji posnetek:
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na prsni koš ter komandna plošča. Naprava izvaja ritmično stiskanje prsnega koša
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Slika 2. Postopek nameščanja naprave LUCAS

PRIKAZ PRIMERA
Dne 3. 2. 2012, prejme dispečer Reševalne postaje ob 08:32 klic o nenadnem srčnem
zastoju. Kličoči je sicer voznik reševalec, ki stanuje v istem stanovanjskem bloku,
kjer se je dogodek pripetil. Očividci pa so najprej aktivirali njega, on pa takoj
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Reševalno postajo Celje. Zgodba pa je sledeča: neznan moški srednjih let je pozvonil
na vrata v stanovanjskem bloku v petem nadstropju ter prosil za kozarec vode. Tožil
je za hudimi bolečinami v prsnem košu, nato je zavest izgubil, prenehal je dihati.
Očividci so takoj aktivirali soseda, to je voznika reševalca, ta pa Prehospitalno enoto
ZD Celje.
Glede na vsebino klica dispečer Reševalne postaje Celje takoj aktivira reanimobil in
ekipo Prehospitalne enote Celje, ki sta jo tistega dopoldneva sestavljala dva
diplomirana zdravstvenika in zdravnik, sicer specialist internist in dodatno še
zdravnik brez strokovnega izpita.
Ob 08:38 prispe ekipa PHE Celje na mesto dogodka. Sledi transport v peto nadstropje
stolpnice, ker se je ves dogodek tudi odvijal. Ob prihodu leži v hodniku stanovanja
neznan moški, voznik reševalec že izvaja zunanjo masažo srca, sledi takojšnje
monitoriziranje srčne akcije in potrditev ventrikularne fibrilacije nizkih amplitud.
Moški je bil takoj defibriliran z bifazno obliko električnega toka, jakost 150 J. Takoj
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balona in obrazne maske ob dodatku kisika s pretokom 12 l/min, nato je bil
endotrahealno intubiran s tubusom št. 8,5 ID. Inicialni end tidal ogljikovega dioksida
je znašal 40 mmHg.
Namestili smo napravo LUCASII. In pričeli z mehanskim izvajanjem zunanje masaže
srca.
Začeli smo z izključevanjem rezerzibilnih vzrokov srčnega zastoja (4Hin 4T), v
veliko pomoč je bila dodatna diagnostična opcija, to je ultrazvok med oživljanjem v
rokah internista. Izključili smo tudi hipoglikemijo (glukoza v krvi 7.7 mmol/l).
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so bili izvajani postopki zunanje masaže srca in umetne ventilacije preko dihalnega
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Prisotna je bila refraktarna fibrilacija ventriklov, ki smo jo uspešno »pripeljali« v
srčni ritem s tipnimi pulzi šele v 31. minuti oživljanja. Tekom reanimacije je bolnik
prejel adrenalin po protokolu za oživljanje, amiodaron 300 mg in nato še 150 mg iv,
magnezijev sulfat 2 g iv. Vstavljena sta bila dva iv kanala širokega lumna, tekom
reanimacije je prejel tudi 100 ml kristaloidov.
Po 8. defibrilaciji in nato še dveh minutah zunanje masaže srca smo v 31. minuti
oživljanja opazili srčni ritem, ki bi lahko bil združljiv z življenjem. Mehanski
odgovor cirkulacije smo potrdili z detekcijo bolnikovega lastnega utripa in dodatno še
z ultrazvokom.
Vitalni znaki po doseženem ROSC-u:
-

Spontanega dihanja ni, umetno ventiliran po tipu PRVC na prenosnem
ventilatorju Medumat Transport, FiO2 80%, PEEP 5 cmH2O, dosežena

10
8

saturacija art. krvi 96%, etCO2 32 mmHg;
-

Srčna akcija aritmična, frekvenca okrog 70/min, arterijski krvni tlak
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neinvazivno 90/60 mmHg, kapilarni krvi povratek 4 sec, vratne vene polsede
polne do 2/3;
-

Bolnik komatozen (GCS 3), obe zenici srednje široki, sicer enaki, leno
reagirata na osvetlitev; glukoza 7.7 mmol/l krvi;

Bolnika smo že v stanovanju imobilizirali na zajemalna nosila (sistem pasov
»spider«), dodatno pričvrstili oz. preverili lego endotrahealnega tubusa, iv kanalov ter
defibrilacijskih elektrod. Tudi LUCAS II je ostal pritrjen na bolnikov prsni koš.
Težava se je pojavila pri transportu tako oskrbljenega bolnika do reševalnega vozila.
Dvigalo omenjene stolpnice namreč ne omogoča transporta z nosili, saj je premajhnih
dimenzij. Na razpolago so bile vsaj tri možne tehnike reševanja/transporta bolnika: 1.
Transport z dvigalom v vertikalnem položaju, 2. Transport s pomočjo vrvne tehnike
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po zunanji strani stolpnice, 3. Peš transport iz petega nadstropja po stopnicah, 4.
Transport z gasilsko reševalno ploščadjo. Izbrali smo slednje, saj smo se odločali v
korist bolnika, za katerega je lahko vsak premik usoden.

Slika 3: Transport bolnika do reševalnega vozila.

Bolnik je bil med transportom do reševalnega vozila seveda ustrezno monitoriziran
(EKG, SpO2, NiBP, EtCO2), ročno umetno ventiliran ob dodatku kisika s pretokom
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transporta smo zaradi velike verjetnosti ponovne VF pustili nalepljene samolepilne
multifunkcijske elektrode (preko katerih je možna defibrilacija tudi na gasilski
reševalni ploščadi) ter napravo LUCAS II.
Ko je bil bolnik v reševalnem vozilu, smo pričeli še z postopki za vzdrževanje
terapevtske hipotermije. Aplicirali smo mu fiziološko raztopino, ohlajeno na 4C ter
namestili hladne obloge na prsni koš in trebuh, pa tudi pod pazduho in v dimlje. Naj
poudarim še to, da so bile zunanje temperature na dan intervencije 12 stopinj C pod
ničlo, pihal pa je severozahodnik.
Vstavljena je bila še nazogastrična sonda z namenom razbremenitve želodca.
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12 l/min, z dvema iv kanaloma ter infuzijo 0.9% NaCl in 6% Voluvenom. Ves čas
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Bolnik je bil med transportom umetno ventiliran po tipu PRVC na prenosnem
ventilatorju Medumat Transport, FiO2 80%, PEEP 5 cmH2O, dosežena saturacija art.
krvi 99%, etCO2 35 mmHg. Pričeli smo tudi z monitoriranjem telesne temperature.
Med samim transportom z reševalnim vozilom do Splošne bolnišnice Celje je bilo
bolnikovo stanje vseskozi stabilno, opažali smo posamične multifokalne ekstrasistole,
zgodila pa se je tudi spontana konverzija atrijske fibrilacije v sinusni ritem.
Tako smo ob 09:49 predali bolnika na Urgentnem oddelku SB Celje ekipi
Internistične prve pomoči komatoznega, umetno ventiliranega z zadovoljivo
oksigenacijo ter kardiocirkulatorno stabilnega v nadaljno obravnavo.
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08:32

Klic o nujnem primeru

08:33

Aktivacija urgentne ekipe

08:34

Izvoz urgentne ekipe

08:38

Prihod urgentne ekipe na kraj dogodka

08:39

1. defibrilacija

09:08

8. defibrilacija

09:10

ROSC

09.12

Alarmiranje PGE Celje za transport

09:13

Izvoz PGE Celje

09:18

Prihod PGE na mesto dogodka

09:30

Pričetek terapevtskega ohlajanja

09:49

Prihod v SB Celje

10:00

Vrnitev ekipe na izhodišče PHE

10:10

Vrnitev na izhodišče PGE

Tabela 1: Kronološki potek intervencije do prihoda v bolnišnico
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3. 2. 2012

Sprejem na IPP ob 09:58 (!)

3. 2. 2012

Sprejem na OIIM

3. 2. 2012

Koronarografija:
LAD pred odcepom D1 70% stenoza
D1 proksimalno 70% stenoza
LAD distalno dve 70-90% stenozi
LCX bolna v celem poteku
UZ srca:
EF 30-40%
Hipokinezija posterolateralno

11. 2. 2012

Perkutana tracheostoma

14. 2. 2012

CT glave:
Kortikalna atrofija možganovine
Periventrikularna levkopatija

17. 2. 2012

Premeščen na kardiološki oddelek
Vstavljen PEG
Premeščen v domsko oskrbo
Tabela 2: Kratek kronološki povzetek zdravljenja v bolnišnici

ZAKLJUČEK
Naprave za mehansko izvajanje zunanje masaže srca olajšajo delo intervencijskih
ekip. Ne utrudijo se, njihova frekvenca je vedno enaka, prav tako globina kompresij
na prsni koš. Prav zato tudi pripomorejo k večjemu odstotku uspešnih reanimacij na
terenu in višji kakovosti življenja po oživljanju.
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