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Motiviranje zaposlenih v javni upravi je še posebej težavno, saj zaposleni
premalokrat
KAZALO ali pa sploh ne dobijo pohvale za dobro opravljeno delo. Zaposlenim je

treba pomagati, da se naučijo dobro delati in izboljšajo svojo učinkovitost.
Pomembne so razširitve pristojnosti in odgovornosti zaposlenih ter pospeševanje

Uvodnikkarier.
DarjaOblikovati
Plank ........................................................................................
5
njihovih
je potrebno prijetno vzdušje in organizacijsko kulturo ter
zadostno participacijo zaposlenih pri odločanju. Zaposleni naj začutijo, da jih vodilni
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obravnavajo pošteno in pravično, ter da skrbijo zanje.
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Skriti spodbujevalec zaposlenih za delo je motivacija. Motiviranje zaposlenih je ena
osebno dojemanje, razumevanje, zavest, odnos in prepričanje zaposlenega (Branch,

Obravnava pacienta s kronično boleznijo in pomen poznavanja njegovih

Willson, 2010).

reakcij na bolezen Judita Bendelja ................................................................ 84
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Današnji čas je čas sprememb. Od uspešnega obvladovanja sprememb je odvisen
ne le naš razvoj, ampak tudi obstoj. Na spremembe se je treba pripraviti.
Vsaka sprememba prinaša negotov rezultat, zato obstaja strah pred neželenimi
učinki sprememb. Ta strah pa blokira spremembe. Dokler delajo zaposleni v strahu,
se ne bo nič spremenilo. Kreativnost se ne oblikuje v organizacijski kulturi, ki




1 41 .. SSt tr ro ok ko vo nv on os r se rč ae nč jae n j e 

Komunikacija
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bolnikom
Blaj .......................................
izmed
najtežjih snalog
vodstva
podjetja.Marjeta
Z motivacijskimi
ukrepi skuša vplivati 69
na



Vloga medicinskih sester pri izboljšanju življenja kroničnih bolnikov
kritizira napake. Obstajati mora kultura zaupanja, kjer je sprejet tako uspeh, kot

tudi
napake (Branch, Willson, 2010).
ORGANIZATOR:

Vodilno
ima ključno
vlogo pri zdravstvene
uvajanju sprememb.
Splošnaosebje
bolnišnica
Celje (Področje
nege) Ima največje pristojnosti
in
odgovornosti
pa tudi
moč,
da in
sproži
procese tehnikov
spreminjanja.
Društvo
medicinskih
sester,
babic
zdravstvenih
Celje Uspešni vodje
ustvarjajo vizijo in strategijo, zagotavljajo široko obveščenost o spremembah,

Organizacijsko
strokovni
oblikujejo
močen
tim, ki odbor:
bo sposoben uspešno obvladati spremembe, znajo
Darja Plank,
prof. zdrav.
Splošna bolnišnica
Celje v organizacijsko
predvideti
in vms,
odpravljati
ovire, vzg.;
institucionalizirajo
nove pristope
Mag. Hilda
kulturo
ipd. Maze, univ. dipl. org.; Splošna bolnišnica Celje
Marjana Vengust, vms; Zdravstveni dom Celje (Društvo medicinskih sester,
babic in zdravstvenih
tehnikov
Vodenje
obsega določanje
smeri,Celje)
vizije, strategije. Vodje z motivacijo in zanosom
zagotavljajo gibanje uslužbencev v pravi smeri za uresničitev vizije, pogosto z

Zbrala in uredila:
Darja Plank, vms, prof. zdrav. vzg.

apeliranjem na temeljne vrednote in čustva. Med najučinkovitejša sredstva proti
delovanju tistih, ki so proti spremembam, uvrščamo izobraževanje oz.
usposabljanje in komuniciranje. Z izobraževanjem in usposabljanjem se razvijajo

Založnik: Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Celje

sposobnosti zaposlenih, tako da lažje razumejo spremembe, s komuniciranjem pa
se
doseže
vsestranska obveščenost o nameravanih spremembah. Usposobljeni in
Tisk:
Unigrafika
obveščeni uslužbenci tako postajajo soustvarjalci nečesa novega, niso več
8





Naklada: 270
izvrševalci
ukazov.
Vodilni delavci so povezava med zaposlenimi in cilji organizacije. V delovnem okolju
CIP - Kataložni zapis o publikaciji
Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana

je potrebno vzpostaviti ustrezno klimo ter omogočiti zaposlenim, da izrazijo svoje
talente, nagnjenja, sposobnosti in lastnosti z ustreznim vključevanjem v delovni
616-036.1-083(082)
proces.
Tako zaposlenim omogočimo razvoj in jih ustrezno motiviramo. Če bodo

uspešno
delali
in se
hitro odzivali
spremembe
tako
vodilniceljske
kot regije
tudi ostali
STROKOVNO
srečanje
medicinskih
sester, na
babic
in zdravstvenih
tehnikov
(11;
1 41 .. SSt tr ro ok ko vo nv on os r se rč ae nč jae n j e 

2010; Celje)bo
Vloga
medicinskih
sester uspešna.
pri izboljšanju kakovosti življenja kroničnih bolnikov /
zaposleni,
celotna
organizacija
11. strokovno srečanje medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov celjske regije,
Celje, 23. 9. 2010; [organizator] Splošna bolnišnica Celje, Področje zdravstvene nege [in]
Društvo medicinskih
sester, babic
in zdravstvenih
Pristojnosti
in odgovornosti
vodilnega
osebjatehnikov Celje; [zbrala in uredila Darja
Plank]. - Celje: Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov, 2010

Uspešni
vodja ustvarja in zagotavlja predanost jasni viziji, vpeljuje in nadzira
ISBN 978-961-6678-15-5
spremembe v prizadevanju za izpeljavo strateških ciljev. Izkazuje visoke standarde
1. Gl. stv. nasl. 2. Plank, Darja 3. Splošna bolnišnica (Celje) 4.

integritete,
poštenosti
in babic
nepristranskosti,
viden, dostopen,
kaže lojalnost in si
Društvo medicinskih
sester,
in zdravstvenihjetehnikov
(Celje)
252538624
zasluži
spoštovanje. Ustvari in podpira visoko učinkovito skupino uslužbencev,

sprejema odgovornost za dejanja skupine.
Postavi in sporoča jasna pravila in cilje, naloge učinkovito porazdeli in ve, kdaj je
treba intervenirati. Uspešno uporabi znanje in sposobnosti v skupni, v rednih




 Vloga medicinskih sester pri izboljšanju kakovosti življenja kroničnih bolnikov

osebnih pogovorih posreduje povratne informacije in daje priznanja, prav tako
opozori
KAZALOna slabo delovno učinkovitost. Ustvarja zaupanje, dviguje moralo in gradi
timsko delo. Dovzeten je za povratne informacije osebja, zagotavlja pripravljenost
za sprejemanje sprememb ob primerni vključitvi osebja (Treven, 2001).

Uvodnik
Darja Plank
........................................................................................
5
Hitro
in fleksibilno
se prilagaja
novim zahtevam in spremembam, pokaže prožnost,
vitalnost in zanesljivost, ponuja objektiven nasvet brez strahu ali koristi. Sprejete

Vloga medicinskih sester pri izboljšanju kakovosti življenja Katarina Cijan,

strategije izpeljuje odločno in s predanostjo. Razvija in vpliva na strateške cilje in ob

Nives Čadej ...................................................................................................... 6

tem predvideva prihodnje potrebe, priložnosti in ovire. Odločitve sprejema
pravočasno,
tudi v negotovih
okoliščinah.vIzraža
kreativen in konstruktiven
Razvoj in izvajanje
modela kakovosti
socialnovarstvenih
ustanovahpristop
do reševanja problemov, pri drugih spodbuja ideje, iniciative in inovacije.

Gordana Drimel ............................................................................................. 12

Možnost
najema, nakupa
izposoje
medicinsko
- tehničnih pripomočkov
Vodilni
uslužbenec
zagotavljainstalno
proučevanje
in racionalizacijo
vseh delovnih
postopkov
in informacijskih
spodbuja
prevzemanje
novih
nalog.Par
Ustvarja
za pomoč pri
gibanju delnotokov,
pomičnih
in nepomičnih
oseb
Ljudmila
.... 18
pogoje za razumevanje in obvladovanje sprememb. Spodbuja timsko delo, ustvarja

Zdravstveno
vzgojne delavnice
za preprečevanje
nastanka srčno žilnih
ustrezno
organizacijsko
klimo in spodbuja
inovativno dejavnost.

obolenj (cindi)
Vladkazaposlovanja,
Vouk, dr. Majda
Pajnkihar
........................................
Sodeluje
v procesih
razporeja
sodelavce
na delovna mesta 29
po
njihovih zmožnostih, jih uvaja v delo. Nudi strokovno pomoč sodelavcem, ustvarja

Starostnik z demenco Meta Lenart, Urška Selčan ........................................ 42

dobre medčloveške odnose, razvija občutek varnosti in pripadnosti organizaciji.
Skrbi
za stalno
strokovno
usposabljanje
zaposlenih
in za Kralj
motiviranost
zaposlenih. 47
Obravnava
bolnika
s srčnim
popuščanjem
Mirjana
Coha ...................

9



Spremlja novosti na področju informacijsko-komunikacijske tehnologije, načrtuje

Patronažna medicinska sestra in kronični bolnik Magda Brložnik .............. 55

finančna sredstva za delo enote in skrbi za gospodarno porabo le-teh (Tracy, 2000).
Ravnanje
s človeškimi
viri (ljudmi)
je ključna kroničnih
naloga vodje.
Vzeti –siprimer
mora čas za
Medicinska
sestra v timu
za rehabilitacijo
bolnikov
pogovore z zaposlenimi. Pomembno je spodbujanje, motivacija, pohvala. Šef ne

dobre prakse mag. Brigita Putar ................................................................... 63

organizira način opravljanja delovnih nalog, temveč ima pristojnost organizirati
Vodilno osebje je vodilo uspeha in neuspeha. Če vodja zna motivirati, izluščiti

Obravnava pacienta s kronično boleznijo in pomen poznavanja njegovih

pomembne stvari, izobraževati zaposlene, razume kulturni kontekst, zaposlene

reakcij na bolezen
Judita Bendelja
................................................................
84
prerazporeja
s cilji podjetja
in pričakovanji
osebja, je sposoben uveljaviti sodobno
paradigmo, potem je dober za organizacijo.

Psihofizično izgorevanje z vidika etike Peter Jaušovec ................................ 92

Da je dober za organizacijo v zdravstveni negi, pa mora poznati pravila, med katera
sodijo:
Delovni čas zaposlenih
Delovni čas je lahko enakomerno ali neenakomerno razporejen.
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Komunikacija
s kroničnim
bolnikom
Marjeta
Blaj .......................................
69
delo,
da bi bilo bolj
učinkovito,
strokovno,
da so izpolnjeni
roki.



Vloga medicinskih sester pri izboljšanju življenja kroničnih bolnikov
Lastnosti enakomerno razporejenega delovnega časa

Tedenski
delovni čas je 40 ur. Maksimalna dnevna obremenitev delavca je 10
ORGANIZATOR:
delovnih
ur. Zaposleni
ima(Področje
med dvema
zaporednima
delovnima dnevoma pravico
Splošna bolnišnica
Celje
zdravstvene
nege)
do
počitka,
ki traja najmanj
12babic
ur (Kolektivna
pogodbatehnikov
za zaposlene
Društvo
medicinskih
sester,
in zdravstvenih
Celjev ZN, 43. člen).

Organizacijsko
strokovni
odbor:
Lastnosti
neenakomerno
razporejenega
delovnega časa
Darja Plank,
prof. zdrav.dela
vzg.;ali
Splošna
Celje
Zaradi
naravevms,
ali organizacije
potrebbolnišnica
uporabnikov
je delovni čas lahko
Mag. Hilda Maze,razporejen.
univ. dipl. org.;
bolnišnicarazporeditvi
Celje
neenakomerno
Pri Splošna
neenakomerni

ter

začasni

Marjana Vengust,
vms;delovnega
Zdravstveni
Celje
medicinskih
sester,
prerazporeditvi
polnega
časa,dom
delovni
čas (Društvo
ne sme trajati
več kot 56
ur na
babic (od
in zdravstvenih
teden
ponedeljka dotehnikov
vključnoCelje)
nedelje, če je v nedeljo nočna izmena, se šteje do
vključno konca izmene). Delavec, ki mu je delovni čas neenakomerno razporejen,

Zbrala in uredila:
Darja Plank, vms, prof. zdrav. vzg.

lahko opravlja dnevno 13 delovnih ur in ima v obdobju 24 ur pravico do počitka, ki
traja nepretrgoma najmanj 11 ur (ZDR-1 147. in 155. člen).

Založnik: Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Celje

Strokovna priprava na delo

Zaposleni
v zdravstveni negi imajo pravico do 30-minutne dnevne strokovne
Tisk: Unigrafika
priprave za delo pri delodajalcu. Strokovna priprava na delo se izvaja na delovnem
10





Naklada:
mestu
in je270
del delovnega procesa v rednem delovnem času.
Dnevni odmor

CIP - Kataložni zapis o publikaciji
Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana

Zaposleni ima med delovnim časom pravico do odmora, ki traja 30 minut. Odmor
se lahko določi šele po eni uri dela in najkasneje eno uro pred koncem delovnega
616-036.1-083(082)
časa
(ZDR-1, 154. člen).
STROKOVNO srečanje medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov celjske regije (11;
2010; Celje)
Vloga medicinskih sester pri izboljšanju kakovosti življenja kroničnih bolnikov /
Tedenski
počitek
1 41 .. SSt tr ro ok ko vo nv on os r se rč ae nč jae n j e 

11. strokovno srečanje medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov celjske regije,

Delavec
ima
v obdobju
sedmih
zaporednih
dni, Področje
pravico zdravstvene
do počitkanege
v trajanju
Celje, 23. 9.
2010;
[organizator]
Splošna
bolnišnica Celje,
[in]
Društvo medicinskih
sester, babic
zdravstvenih
tehnikov
Celje;objektivnih,
[zbrala in uredila
Darja in
najmanj
24 neprekinjenih
ur. inČe
mora delavec
zaradi
tehničnih
Plank]. - Celje: Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov, 2010

organizacijskih razlogov delati na dan tedenskega počitka, se mu zagotovi tedenski
počitek
na kakšen drug dan v tednu.
ISBN 978-961-6678-15-5
Minimalno trajanje tedenskega počitka, se upošteva kot povprečje v obdobju 14
1. Gl. stv. nasl. 2. Plank, Darja 3. Splošna bolnišnica (Celje) 4.

zaporednih
dni (ZDR
156. babic
člen).in zdravstvenih tehnikov (Celje)
Društvo medicinskih
sester,
252538624

Mesečni počitek
Delovni čas mora biti razporejen tako, da je delavec najmanj enkrat mesečno prost
v soboto in nedeljo skupaj. Če zaradi nepredvidenih odsotnosti z dela, ki nastopijo




 Vloga medicinskih sester pri izboljšanju kakovosti življenja kroničnih bolnikov

po objavljenem razporedu dela, delavcu ni mogoče zagotoviti omenjene pravice, se
ta
pravica prenese v enega od naslednjih dveh mesecev (Kolektivna pogodba za dej.
KAZALO
zdr. in soc. varstva, 32a. člen).

Uvodnik Darja
Razpored
dela Plank ........................................................................................ 5
Zaželeno je, da naj bo razpored dela izdelan na način, ki se ne izbriše (ne svinčnik).

Vloga medicinskih sester pri izboljšanju kakovosti življenja Katarina Cijan,

Če delovni čas vključuje tudi predajo službe, mora biti le ta zapisana na razporedu.

Nives Čadej ...................................................................................................... 6

Razpored dela za naslednji mesec mora biti na vidnem mestu in dostopen
zaposlenim
do 20. v modela
mesecu (Kolektivna
za dej. zdr. inustanovah
soc. varstva, 32a.
Razvoj in izvajanje
kakovosti vpogodba
socialnovarstvenih
člen).

Gordana Drimel ............................................................................................. 12

Po tem datumu, ko je razpored razobešen, lahko vodja spreminja delovni čas

Možnost najema,
nakupanastopa
in izposoje
medicinsko
- tehničnih
zaposlenih
le v primeru
bolniškega
staleža
zaposlenihpripomočkov
ali v primeru
reorganizacije
procesa.
za pomoč pri delovnega
gibanju delno
pomičnih in nepomičnih oseb Ljudmila Par .... 18
Zaradi želja zaposlenih, pa vodja ne sme spreminjati samodejno urnika. Glede na

Zdravstveno
vzgojne
delavnice
preprečevanje
nastanka
srčno žilnih
življenjski
ritem
zaposlenih
in za
zagotavljanje
kvalitete
družinskega
življenja,
obolenj (cindi)
dr. Majda
29
potrebujejo
le ti Vladka
občasnoVouk,
menjavo
službe. Pajnkihar
Za menjavo........................................
službe se zaposleni dogovori
popolnoma sam, paziti pa mora, da je menjava po zakonskih določilih. Nato je o

Starostnik z demenco Meta Lenart, Urška Selčan ........................................ 42

menjavi dolžan obvestiti vodjo, ki menjavo službe na razporedu tudi popravi, če se z
njo
strinja. bolnika s srčnim popuščanjem Mirjana Kralj Coha ................... 47
Obravnava

11



Delodajalec mora pisno obvestiti delavce o začasni prerazporeditvi delovnega časa

Patronažna medicinska sestra in kronični bolnik Magda Brložnik .............. 55

najmanj en dan pred razporeditvijo delovnega časa na pri delodajalcu običajen
način
(ZDR, 148.
člen).
Delavci
so dolžni razpored
spremljati
sproti.
Medicinska
sestra
v timu
zapa
rehabilitacijo
kroničnih
bolnikov
– primer
Z razporeda dela naj bi bilo razvidno, na katerih deloviščih so razporejeni zaposleni.

dobre prakse mag. Brigita Putar ................................................................... 63

Če je slednje težko zagotavljati, se lahko poleg mesečnega razporeda izdela še
Zdravstveni delavci ne smejo zapustiti delovnega mesta dokler ne dobijo

Obravnava pacienta s kronično boleznijo in pomen poznavanja njegovih

nadomestitve, čeprav je njihov delovni čas potekel, če bi to pomenilo nevarnost za

reakcij ljudi
na bolezen
Judita
Bendelja ................................................................ 84
zdravje
(ZZdej, 52.
člen).
Psihofizično izgorevanje z vidika etike Peter Jaušovec ................................ 92

Prerazporejanje zaposlenih

26. člen Kolektivne pogodbe za zaposlene v zdravstveni negi pravi, da je lahko
zaradi nujne potrebe delovnega procesa in organizacije dela zaposleni razporejen
na delovno mesto pri delodajalcu, za katero se zahteva nižja strokovna izobrazba:


v primerih izjemnih okoliščin, kot so primeri višje sile, reševanje človeških
življenj in zdravja ipd., dokler take okoliščine trajajo,
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tedenskega.





Vloga medicinskih sester pri izboljšanju življenja kroničnih bolnikov
če je zaposlenemu izrečen varstveni, varnostni ali vzgojni ukrep, zaradi

katerega ne sme opravljati dela na delovnem mestu, na katerega je razporejen,
ORGANIZATOR:
dokler
taka prepoved
Splošna
bolnišnica
Celje traja,
(Področje zdravstvene nege)
Zaposleni
prejema enako
plačo,
jo prejema na
svojemCelje
delovnem mestu,
Društvo medicinskih
sester,
babickot
in zdravstvenih
tehnikov
oziroma plačo, ki je zanj ugodnejša.

Organizacijsko
strokovni
Zaposleni
je lahko
s svojo odbor:
privolitvijo razporejen začasno ali trajno na delovno
Darja Plank,
vms,
zdrav.
Splošna
bolnišnica
Celje
mesto,
za katero
se prof.
zahteva
nižjavzg.;
stopnja
strokovne
izobrazbe
(27.člen).
Mag. Hilda Maze, univ. dipl. org.; Splošna bolnišnica Celje
Marjanadelo
Vengust, vms; Zdravstveni dom Celje (Društvo medicinskih sester,
Nadurno
babic in zdravstvenih
tehnikov
Nadurno
delo sme trajati
največ Celje)
8 ur na teden, oziroma 20 ur na mesec, oziroma
170 ur na leto. Preko omejitve 170 ur, pa le s pisnim soglasjem (ZDR, 144. člen).

Zbrala in uredila:
Darja Plank, vms, prof. zdrav. vzg.

Omejitve pri delu zaposlenih: invalidi, starejši delavci nad 50 let, starševske
pravice

Založnik: Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Celje

Delodajalec
ne sme odpovedati pogodbe o zaposlitvi delovnemu invalidu zaradi
Tisk: Unigrafika
ugotovljene invalidnosti II. ali III. kategorije ali iz poslovnega razloga, razen če mu ni
12





Naklada:
270
možno
zagotoviti
drugega ustreznega dela ali dela s krajšim delovnim časom v
skladu s predpisi o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZDR, 116 člen).
CIP - Kataložni zapis o publikaciji
Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana

Delavcu, ki neguje otroka, starega do treh let, se lahko naloži opravljanje
nadurnega dela ali dela ponoči samo po njegovem predhodnem pisnem soglasju
616-036.1-083(082)
(ZDR,
185. člen).

Za
zaposlenesrečanje
v zdravstveni
negi,sester,
za katere
Kolektivnatehnikov
pogodba
za zaposlene
STROKOVNO
medicinskih
babicvelja
in zdravstvenih
celjske
regije (11; v
2010; Celje) Vloga
pri izboljšanju
življenja
kroničnih
bolnikov
/
zdravstveni
negi,medicinskih
velja da jihsester
na njihovo
zahtevokakovosti
ni možno
razporejati
v nočno
delo
1 41 .. SSt tr ro ok ko vo nv on os r se rč ae nč jae n j e 

11. strokovno srečanje medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov celjske regije,

ali
dežurstvo,
ko[organizator]
dopolnijo 50Splošna
let starosti.
Ob Celje,
tem je
treba opozoriti,
ta pravica
Celje,
23. 9. 2010;
bolnišnica
Področje
zdravstveneda
nege
[in]
Društvo medicinskih
sester,
babic in
Celje;delovnega
[zbrala in uredila
Darja
delavcev
ni absolutna,
ampak
je zdravstvenih
odvisna od tehnikov
organizacije
procesa.
Če ni
Plank]. - Celje: Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov, 2010

mogoče organizirati nepretrganega zdravstvenega varstva brez udeležbe teh
delavcev,
so se ti dolžni vključevati tudi v nočno delo in dežurstvo.
ISBN 978-961-6678-15-5
Delavec, ki dela krajši delovni čas ima pravico do odmora v sorazmerju s časom,
1. Gl. stv. nasl. 2. Plank, Darja 3. Splošna bolnišnica (Celje) 4.

prebitim
na delu, vendar
podinpogojem,
da tehnikov
dela najmanj
Društvo medicinskih
sester, le
babic
zdravstvenih
(Celje)štiri ure na dan. Delavec,
252538624
ki
dela s polovičnim delovnim časom, štiri ure na dan, pa ima pravico do 15

minutnega odmora (ZDR, 154. člen).
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Delavka, ki doji otroka in dela s polnim delovnim časom, ima pravico do odmora za
dojenje
KAZALOmed delovnim časom, ki traja najmanj eno uro dnevno (ZDR, 188. člen).
Posebnost je tudi izobraževanje, saj jih vodja ne more poslati na strokovno

Uvodnik DarjakiPlank
........................................................................................
5
izobraževanje,
traja več,
kot je njihova dopustna dnevna omejitev.
Vloga medicinskih sester pri izboljšanju kakovosti življenja Katarina Cijan,

Pripravljenost in dežurstvo

Nives Čadej ...................................................................................................... 6

Čas,
v katerem
zaposleni
med
dežurstvom
ali v stalni pripravljenosti
Razvoj
in izvajanje
modela
kakovosti
v socialnovarstvenih
ustanovahopravlja
storitve, se v mejah kadrovskih in organizacijskih možnosti prerazporeja v redni

Gordana Drimel ............................................................................................. 12

delovni čas; če pa to ni mogoče, pa predstavlja delo preko polnega delovnega časa

Možnost
nakupa in
izposojemejah.
medicinsko
- tehničnih
pripomočkov
in
se moranajema,
gibati v zakonsko
določenih
Opravljeno
delo med
dežurstvom in
vzastalni
pripravljenosti
se ugotavlja
na podlagi
evidence,
način
evidentiranja
pa
pomoč
pri gibanju delno
pomičnih
in nepomičnih
oseb
Ljudmila
Par .... 18
določi ustrezni akt delodajalca.

Zdravstveno
vzgojnesedelavnice
preprečevanje
srčnočas
žilnih
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uslužbencu
čas stalnezapripravljenosti
ne nastanka
šteje v delovni
in znaša
obolenj
Vladka
Vouk,plače.
dr. Majda
Pajnkihar
........................................
29
20%
urne(cindi)
postavke
osnovne
V primeru,
da delavec
pride na delo v času
pripravljenosti, je potrebno upoštevati zakonska določila glede dnevnega počitka

Starostnik z demenco Meta Lenart, Urška Selčan ........................................ 42

(11 ur).

Obravnava bolnika s srčnim popuščanjem Mirjana Kralj Coha ................... 47
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Dežurstvo se opredeli s podpisanim pisnim soglasjem, kjer se delavec opredeli,

Patronažna medicinska sestra in kronični bolnik Magda Brložnik .............. 55

koliko časa lahko nepretrgoma traja delovni čas za zagotavljanja dežurstva (med 16
in
32 ur) (ZZdrS,
42. člen).
Medicinska
sestra
v timu za rehabilitacijo kroničnih bolnikov – primer

dobre prakse mag. Brigita Putar ................................................................... 63

Letni dopust

Vodja mora izdelati plan koriščenja letnega dopusta za koledarsko leto, kjer mora

Obravnava pacienta s kronično boleznijo in pomen poznavanja njegovih

biti natančno opredeljeno kako koristiti dopust (intervali, koliko delavcev

reakcij na bolezen
Judita Bendelja
84
naenkrat,….).
V kolektivu
moramo ................................................................
spoštovati delež zaposlenih, ki naj bodo
vsakodnevno prosti. To naj se opredeli v planu dopustov. »Zvezek za želje« ni

Psihofizično izgorevanje z vidika etike Peter Jaušovec ................................ 92

uzakonjen in kot takega ni potrebno upoštevati (določanje delovnega časa s strani
zaposlenega vnaprej, ….).
Vodja lahko zahteva od delavca, da planira izrabo najmanj dveh tednov letnega
dopusta za tekoče koledarsko leto. Vodja je dolžan delavcu zagotoviti izrabo
letnega dopusta v tekočem koledarskem letu. Potrebe delovnega procesa ne
morejo biti podlaga za odločitev vodje, da delavcu ne bi omogočil izrabe celotnega
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letnega dopusta v tekočem koledarskem letu. Lahko pa se delodajalec in delavec

sporazumeta,
da bo en del dopusta, v trajanju najmanj dveh tednov delavec izrabil
ORGANIZATOR:

vSplošna
tekočem
koledarskem
preostanek
dopusta pa
do 30. junija naslednjega leta.
bolnišnica
Celjeletu,
(Področje
zdravstvene
nege)
Delavec
ima pravico sester,
izrabitibabic
ves letni
dopust, ki tehnikov
ni bil izrabljen
Društvo medicinskih
in zdravstvenih
Celje v tekočem
koledarskem letu oziroma do 30. junija naslednjega leta zaradi odsotnosti zaradi

Organizacijsko
strokovni
odbor: dopusta ali dopusta za nego in varstvo otroka,
bolezni
ali poškodbe,
porodniškega
Darja
vms,
prof. zdrav.
vzg.;
Splošna
bolnišnica Celje
do
31. Plank,
decembra
naslednjega
leta
(ZDR,
162. člen).
Mag. dopust
Hilda Maze,
univ. upoštevaje
dipl. org.; Splošna
Letni
se izrablja
potrebebolnišnica
delovnegaCelje
procesa ter možnosti za
Marjanain Vengust,
Zdravstveni
dom Celje
(Društvo
medicinskih
počitek
rekreacijovms;
delavca
ter upoštevaje
njegove
družinske
obveznosti.sester,
Starši
babic in zdravstvenih
tehnikov
šoloobveznih
otrok imajo
pravicoCelje)
izrabiti najmanj teden dni letnega dopusta v času
šolskih počitnic.

Zbrala in uredila:
Darja Plank, vms, prof. zdrav. vzg.

Delavec ima pravico izrabiti dva dni letnega dopusta na tiste dni, ki ju sam določi, o
čemer mora obvestiti delodajalca najkasneje tri dni pred izrabo. Delodajalec lahko
delavcu odreče izrabo letnega dopusta, če bi odsotnost delavca resneje ogrozila

Založnik: Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Celje

delovni proces (ZDR, 163. člen).

Tisk: Unigrafika
Bolniški stalež
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Naklada: 270
V Splošni bolnišnici Celje imamo sprejeta z leta 2012 Navodila za urejanje pravic in
obveznosti v času začasne zadržanosti z dela in sicer:
CIP - Kataložni zapis o publikaciji
Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana

Delavec je dolžan prvi dan bolniške odsotnosti najkasneje dve uri po uri, ko bi moral
začeti delati, sporočiti svojo odsotnost z dela in razlog odsotnosti neposredno
616-036.1-083(082)
nadrejenemu
delavcu. V primeru njegove odsotnosti delavec sporoči svojo

odsotnost
namestniku.
STROKOVNOnjegovemu
srečanje medicinskih
sester, babic in zdravstvenih tehnikov celjske regije (11;
2010; Celje)
medicinskih
pri izboljšanju
kakovosti
bolnikov
/
Delavec
se Vloga
je v času
trajanjasester
bolniške
odsotnosti
zaradi življenja
bolezni kroničnih
ali nezgode
dolžan
1 41 .. SSt tr ro ok ko vo nv on os r se rč ae nč jae n j e 

11. strokovno srečanje medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov celjske regije,

ravnati
navodilih
zdravnika
ter se
v času Celje,
bolniške
odsotnosti
vzdrževati
Celje, 23.po
9. 2010;
[organizator]
Splošna
bolnišnica
Področje
zdravstvene
nege [in]vseh
Društvo medicinskih
sester,ali
babic
in zdravstvenih
Celje;njegovega
[zbrala in uredila
Darja
ravnanj,
ki bi škodovala
bi lahko
škodovalatehnikov
izboljšanju
zdravstvenega
Plank]. - Celje: Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov, 2010

stanja, njegovi ozdravitvi ali vključitvi v redno delo.

V
času
bolniške odsotnosti zaradi bolezni ali nezgode mora biti delavec na svojem
ISBN
978-961-6678-15-5
domu, razen v času, ko gre na zdravniški pregled, terapijo, zdravljenje ali okrevanje,
1. Gl. stv. nasl. 2. Plank, Darja 3. Splošna bolnišnica (Celje) 4.

ki
ga je pisno
odredisester,
zdravnik.
Društvo
medicinskih
babic in zdravstvenih tehnikov (Celje)
252538624
Delavec
v času bolniške odsotnosti zaradi bolezni ali nezgode ne sme opravljati

pridobitnega ali drugega dela in se brez predhodnega pisnega dovoljenja zdravnika
in obvestila delodajalcu odpraviti izven kraja bivanja.
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Delavec je v času trajanja bolniške odsotnosti zaradi nege družinskega člana, dolžan
biti
ob družinskem članu, ki ga neguje. Delavec v času bolniške odsotnosti zaradi
KAZALO
nege družinskega člana ne sme opravljati pridobitnega ali drugega dela.

Podlaga za uveljavitev pravic iz naslova bolniške odsotnosti je Potrdilo o zdravstveni

Uvodnik Darja
Plank ........................................................................................
5
upravičenosti
zadržanosti
od dela (v nadaljevanju bolniški list), ki ga izda zdravnik.
Bolniški list mora delavec izročiti vodji organizacijske enote prvi delovni dan po

Vloga medicinskih sester pri izboljšanju kakovosti življenja Katarina Cijan,

zaključku bolniške odsotnosti oziroma prvi delovni dan v mesecu za pretekli mesec,

Nives Čadej ...................................................................................................... 6

če bolniška odsotnost še ni zaključena.

Vodja
mora
bolniški vlist
poslati oz. dostavitiustanovah
Službi za obračun
Razvojorganizacijske
in izvajanje enote
modela
kakovosti
socialnovarstvenih
plač najkasneje drugi delovni dan v mesecu.

Gordana Drimel ............................................................................................. 12

Bolniški list lahko vodji organizacijske enote delavec posreduje po pošti ali ga zanj

Možnosttretja
najema,
nakupa
izposoje
medicinsko
- tehničnihstanju,
pripomočkov
dostavi
oseba,
če je in
delavec
v takšnem
zdravstvenem
ki mu ne
dopušča,
bi gibanju
to storil sam
ali pomičnih
se nahaja vinbolnišnici
ali naoseb
zdravljenju
v tujini.
za pomočdapri
delno
nepomičnih
Ljudmila
Par .... 18
Za spremljanje bolniške odsotnosti se uporabljajo podatki, ki se uporabljajo za

Zdravstveno
vzgojnezadelavnice
za preprečevanje
nastanka srčno žilnih
obračun
plač oziroma
vodenje evidence
delovnega časa.

obolenjorganizacijskih
(cindi) Vladkaenot
Vouk,
Majda Pajnkihar
........................................
Vodje
sodr.
zadolženi
za spremljanje
bolniške odsotnosti 29
in
izvajanje ukrepov za zmanjšanje bolniške odsotnosti.

Starostnik z demenco Meta Lenart, Urška Selčan ........................................ 42

V izjemnih primerih (nesreča, težka bolezen,…), ko delavec ne more sporočiti svoje
odsotnosti
dela v roku,
določenem
v prvem Mirjana
odstavku,Kralj
mora
sam...................
oziroma preko
Obravnavaz bolnika
s srčnim
popuščanjem
Coha
47
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svojcev ali sodelavcev svojo odsotnost z dela sporočiti neposredno nadrejenemu

Patronažna medicinska sestra in kronični bolnik Magda Brložnik .............. 55

delavcu v roku 24 ur. Delodajalec je upravičen do seznanitve s podatki o navodilih
in
dovoljenjih,
ki jihv timu
je v času
bolniškega staleža
osebni
zdravnik
dal delavcu
Medicinska
sestra
za rehabilitacijo
kroničnih
bolnikov
– primer
oziroma bolniku (dan nastopa bolniškega staleža, gibanje v času bolniškega staleža

dobre prakse mag. Brigita Putar ................................................................... 63

in dan kontrolnega pregleda). Delodajalec ima v primeru, če delavec v času
osebnega zdravnika odpotuje iz kraja svojega bivanja), možnost izredne odpovedi

Obravnava pacienta s kronično boleznijo in pomen poznavanja njegovih

delovnega razmerja. Kontrolo uresničevanja predpisanega bolniškega staleža

reakcij na bolezen
Judita Bendelja
84
delodajalec
lahko opravlja
sam (npr.................................................................
obisk kontrolorja na domu) ali pa jo zaupa
pogodbenemu obdelovalcu.

Psihofizično izgorevanje z vidika etike Peter Jaušovec ................................ 92

Delodajalec lahko delavcu izredno odpove pogodbo o zaposlitvi, če delavec v času
odsotnosti z dela zaradi bolezni ali poškodbe na delu ne spoštuje navodil
pristojnega zdravnika oziroma pristojne zdravniške komisije ali če v tem času
opravlja pridobitno delo ali brez odobritve pristojnega zdravnika oz. pristojne
zdravniške komisije odpotuje iz kraja svojega bivanja.
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ZAKLJUČEK

ORGANIZATOR:

Navadno
se v pravilaCelje
igre (Področje
poglobimozdravstvene
šele, ko gre nekaj
Splošna bolnišnica
nege)narobe. Ko je bila storjena
krivica
ali kosester,
se nisobabic
spoštovala
pravila. Reševanje
napak zaradi slabe
Društvodelavcu
medicinskih
in zdravstvenih
tehnikov Celje
organizacije dela je težavno, obetavno le v smislu, da se iz vsake slabe izkušnje,

Organizacijsko
strokovniVsak
odbor:
nekaj
dobrega naučimo.
vodilni delavec je dolžan spoštovati in upoštevati
Darja Plank,
prof.
zdrav.
Splošna
Celje svoje zaposlene. V
»pravila
igre«vms,
in prav
bi bilo,
da vzg.;
je sam
tisti, kibolnišnica
sprotno osvešča
Mag. Hilda vodenju
Maze, univ.
dipl. org.;jeSplošna
kvalitetnem
in organizaciji
ključ dobolnišnica
zadovoljnihCelje
zaposlenih in posledično
Marjana Vengust, vms; Zdravstveni dom Celje (Društvo medicinskih sester,
bolnikov.
babic in zdravstvenih
tehnikov
Celje)
Zaposleni
pa niso zadovoljni
v delovnem
okolju le zaradi vodje, ampak morajo
narediti nekaj korakov tudi sami na tem področju. Schwarz in Schweppe svetujeta,

Zbrala in uredila:
Darja Plank, vms, prof. zdrav. vzg.

da vedno najprej poiščite svoje poslanstvo, dajte življenju smer in uresničite sanje.
Brez primerjanja z drugimi in brez strahu preskočite ovire in cilj bo pred vami. Ni
zadetka s prvo žogo, pač pa je cilj potrebno dosegati korak za korakom. Pogumno,

Založnik: Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Celje

vztrajno, drzno, pozitivno in z nasmehom.

Tisk: Unigrafika
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Vloga medicinskih sester pri izboljšanju življenja kroničnih bolnikov

VLOGA KOORDINATORJA ODPUSTA V SPLOŠNI BOLNIŠNICI CELJE


ORGANIZATOR:
Barbara Podkrižnik
Splošna bolnišnica Celje (Področje zdravstvene nege)
Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Celje
IZVLEČEK

Organizacijsko strokovni odbor:
Darja Plank, vms, prof. zdrav. vzg.; Splošna bolnišnica Celje
V današnjem času skupek različnih dejavnikov skrajšuje ležalno dobo bolnikov v
Mag. Hilda Maze, univ. dipl. org.; Splošna bolnišnica Celje
bolnišnici in vpliva na intenziteto zdravstvene obravnave. V želji, da bi kljub vedno
Marjana Vengust, vms; Zdravstveni dom Celje (Društvo medicinskih sester,
krajšim hospitalizacijam bolnikom in njihovim svojcem omogočili čim lažji prehod v
babic in zdravstvenih tehnikov Celje)
domačo oskrbo oz. premestitev v institucionalno varstvo smo v Splošni bolnišnici

Celje
Zbralavzpostavili
in uredila:delovanje koordinatorja odpusta. Hkrati smo izpolnili zahtevo
standarda
DIAS,
v posebnem
Darja Plank,
vms,kiprof.
zdrav. vzg.poglavju izpostavlja potrebo po načrtovanju
bolnikovega odpusta iz bolnišnice že ob sprejemu bolnika na bolnišnično

Založnik: Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Celje
zdravljenje.
Tisk: Unigrafika

Ključne besede: bolnik, otežen odpust, načrtovanje odpusta, koordinator odpusta
18
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VLOGA KOORDINATORJA ODPUSTA
CIP - Kataložni zapis o publikaciji
Narodna in univerzitetna
knjižnica,
Ljubljana
Koordinator
odpusta (KO)
bolnikom
in njihovim svojcem nudi informacije o oskrbi

bolnika
v domačem okolju in možnostih namestitve v institucionalno varstvo
616-036.1-083(082)

(domska namestitev). Usklajuje delo različnih zdravstvenih in ostalih profilov ter
STROKOVNO srečanje medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov celjske regije (11;
tako
olajša bolniku in njegovim svojcem prehod v oskrbo v domačem okolju oz.
2010; Celje) Vloga medicinskih sester pri izboljšanju kakovosti življenja kroničnih bolnikov /

1 41 .. SSt tr ro ok ko vo nv on os r se rč ae nč jae n j e 

olajša
odločitev
za namestitev
v institucionalno
varstvo.tehnikov
KO je celjske
vezni regije,
člen med
11. strokovno
srečanje
medicinskih sester,
babic in zdravstvenih
Celje, 23. 9. 2010;
[organizator]
Splošna bolnišnica
Celje,
zdravstvene
nege [in]
bolnišnično
zdravstveno
obravnavo
in oskrbo
v Področje
domačem
okolju (patronažna
Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Celje; [zbrala in uredila Darja

služba,
za socialno
delo, ponudniki
pomoči
na domu,
društva…).
Plank]. - centri
Celje: Društvo
medicinskih
sester, babic
in zdravstvenih
tehnikov,
2010Potrebno je
poudariti, da deluje tako na zdravstvenem kot socialnem področju (Karadžić
ISBN 978-961-6678-15-5

Šmirtan, Mulalić, 2012).
1. tega
Gl. stv.
nasl.da
2. Plank,
3. Splošna
(Celje)
4.
Iz
sledi,
mora Darja
biti KO
izkušenabolnišnica
strokovno
podkovana,
komunikativna oseba,
Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov (Celje)
ki
pozna organiziranost zdravstvene organizacije v kateri deluje in zna možnosti
252538624

zdravstvenega sistema uporabiti za potrebe bolnika.
KO svoje delo in aktivnosti načrtuje in vrednoti v posebej oblikovani dokumentaciji,
ki postane del bolnikove zdravstvene dokumentacije.
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STATISTIČNI PRIKAZ DELA KOORDINATORJA ODPUSTA

KAZALO
ODDELEK

ŠT. OBRAVNAVANIH
BOLNIKOV

NEVROLOŠKIDarja
ODDELEK
79 bolnikov = 25,8 % 5
Uvodnik
Plank ........................................................................................
TRAVMATOLOŠKI ODDELEK (TRAKT A in TRAKT C)

137 bolnikov = 44,7 %

HEMATOLOŠKO
– ONKOLOŠKI
ODDpri izboljšanju kakovosti življenja
10 Katarina
bolnikov = 2,7%
Vloga
medicinskih
sester
Cijan,
ODDELEK ZA ANGIOLOGIJO, ENDOKRINOLOGIJO IN REVMATOLOGIJO

38 bolnikov = 12,4%

ODDELEK ZA BOLEZNI SRCA PLJUČ IN OŽILJA

11 bolnikov = 3,5%

Nives Čadej ...................................................................................................... 6
ODDELEK ZA LEDVIČNE BOLEZNI S CENTROM ZA DIALIZO
bolnikov = 7,9%
Razvoj
in izvajanje modela kakovosti v socialnovarstvenih24ustanovah
OSTALO

9 bolnikov = 2,9%

Gordana
12
SKUPAJ Drimel .............................................................................................
308 bolnikov = 100%
Tabela1: Število obravnavanih bolnikov s strani KO v obdobju od 01.01.2013 do 30.06.2013.

Možnost najema, nakupa in izposoje medicinsko - tehničnih pripomočkov

Vir: dokumentacija KO v SB Celje

za pomoč pri gibanju delno pomičnih in nepomičnih oseb Ljudmila Par .... 18
V polletnem obdobju delovanja KO (od 01.01.2013 do 30.06.2012) je bilo

Zdravstveno vzgojne delavnice za preprečevanje nastanka srčno žilnih

obravnavanih 308 bolnikov pri katerih se je predvideval otežen odpust iz bolnišnice.

obolenj (cindi) Vladka Vouk, dr. Majda Pajnkihar ........................................ 29

Obravnavanih je bilo 79 bolnikov na Nevrološkem oddelku, 137 bolnikov na
Travmatološkem
oddelku
(Trakt
A inUrška
Trakt Selčan
C), 10 ........................................
bolnikov na Hematološko42–
Starostnik z demenco
Meta
Lenart,
onkološkem oddelku, 38 bolnikov na Oddelku za angiologijo, endokrinologijo in

Obravnava bolnika
s srčnim
popuščanjem
Mirjana
KraljinCoha
revmatologijo,
11 bolnikov
na Oddelku
za bolezni
srca, pljuč
ožilja,...................
24 bolnikov 47
na

19



Oddelku
za ledvične
boleznisestra
s centrom
za dializo
in 9 bolnikov
na ostalih..............
oddelkih.55
Iz
Patronažna
medicinska
in kronični
bolnik
Magda Brložnik
podatkov je razvidno, da je bilo povprečno mesečno obravnavanih 51 bolnikov in

Medicinska
sestra v timu za rehabilitacijo kroničnih bolnikov – primer
njihovih
svojcev.
dobre prakse mag. Brigita Putar ................................................................... 63
DOMOV

DN

PBZ

NO

UMRL

OSTALO

Tabela 2: Namestitve obravnavanih bolnikov po odpustu iz SB Celje v obdobju od 01.01 2013

Obravnava pacienta s kronično boleznijo in pomen poznavanja njegovih

do 30.06.2013. Vir: dokumentacija KO v SB Celje

reakcij na bolezen Judita Bendelja ................................................................ 84

Legenda:
DN izgorevanje
- domska namestitev;
PBZ - Peter
podaljšano
bolnišnično
zdravljenje; NO
Psihofizično
z vidika etike
Jaušovec
................................
92negovalni oddelek
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Komunikacija100
s kroničnim
bolnikom
Marjeta Blaj .......................................
69
77 = 25 %
= 32,4 %
67 = 21,7 % 13 = 4,2 %
23 = 7,4 %
28 = 9,1 %



Vloga medicinskih sester pri izboljšanju življenja kroničnih bolnikov
Graf št. 1:Namestitve obravnavanih bolnikov po odpustu iz SB Celje v obdobju od 1.1 2013
do 30.6.2013

ORGANIZATOR:
Splošna bolnišnica Celje (Področje zdravstvene nege)
Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov
Celje



Organizacijsko strokovni odbor:

Darja Plank, vms, prof. zdrav. vzg.; Splošna bolnišnica Celje


Mag. Hilda Maze, univ. dipl. org.; Splošna bolnišnica Celje
Marjana Vengust, vms; Zdravstveni dom Celje (Društvo medicinskih sester,
babic in zdravstvenih tehnikov Celje)

V polletnem obdobju delovanja KO (od 1.1.2013 do 30.6.2012) je bilo v domačo

Zbrala in
uredila: 25%, s strani KO, obravnavanih bolnikov, v institucionalno
oskrbo
odpuščenih
Darja Plank,
prof. zdrav.
varstvo
je bilovms,
odpuščenih
32% vzg.
bolnikov na podaljšano bolnišnično zdravljenje je
bilo poslanih 21% bolnikov, 4% so bili odpuščeni na negovalne oddelke, 7% jih je v

Založnik: Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Celje

bolnišnici Celje umrlo in 9% bolnikov je bilo odpuščeno v zdraviliško obravnavo oz.
so bile izrabljene druge možnosti namestitve.

Tisk: Unigrafika
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POTEK DELA KOORDINATORJA ODPUSTA
CIP - Kataložni
zapis o publikaciji
Proces
načrtovanja
bolnikovega odpusta iz bolnišnice vključuje več faz: zbiranje
Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana

informacij, oblikovanje načrta odpusta (komunikacija z bolnikom in njegovimi
svojci),
izvedbo načrta ter sprotno in končno vrednotenje načrtovanega
616-036.1-083(082)
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(Greenwald, O'Malley, Alper, 2013).

STROKOVNO srečanje medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov celjske regije (11;
2010; Celje) Vloga medicinskih sester pri izboljšanju kakovosti življenja kroničnih bolnikov /
11. strokovno
Korak 1 –srečanje
Zbiranjemedicinskih
informacijsester, babic in zdravstvenih tehnikov celjske regije,
Celje, 23. 9. 2010; [organizator] Splošna bolnišnica Celje, Področje zdravstvene nege [in]
Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Celje; [zbrala in uredila Darja
Plank].
Društvo
medicinskih
babic oddelkov,
in zdravstvenih
tehnikov,
2010 službe) s
KO
je - Celje:
v stiku
(dnevni
obiski sester,
bolniških
jutranje
predaje

pooblaščenimi
medicinskimi sestrami oz. lečečimi zdravniki na bolniških oddelkih, ki
ISBN 978-961-6678-15-5

ga opozorijo na bolnike, kjer se predvideva otežen odpust. Težaven odpust zaznajo
1. Gl. stv. nasl. 2. Plank, Darja 3. Splošna bolnišnica (Celje) 4.
ob
sprejemu bolnika v bolnišnico ob prejemanju zdravstvene in socialne anamneze
Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov (Celje)

oz.
ko izpolnjujejo Sprejemni dokument zdravstvene nege kjer se nahaja rubrika
252538624
kam bo po končanem zdravljenju bolnik odpuščen. Tako se načrtovanje odpusta
prične izvajati že ob samem sprejemu v bolnišnično obravnavo.




 Vloga medicinskih sester pri izboljšanju kakovosti življenja kroničnih bolnikov
Korak 2 - Načrtovanje odpusta

KAZALO

Pri obravnavanih bolnikih, kjer je komunikacija mogoča, KO opravi razgovor tako z
njimi kot s svojci, pri bolnikih kjer komunikacija ni mogoča KO opravi razgovor samo

Darja Plank
........................................................................................
5
sUvodnik
svojci. Pogovori
in oblikovanje
načrta odpusta se nanašajo na ureditev oskrbe
bolnika po odpustu iz Splošne bolnišnice Celje. Kjer so izpostavljene tri glavne

Vloga medicinskih sester pri izboljšanju kakovosti življenja Katarina Cijan,

možnosti oskrbe bolnika po odpustu iz bolnišnice (Department of Health, 2012).

Nives Čadej ...................................................................................................... 6

2.1
Oskrba
bolnika modela
v domačem
okolju. Najpomembnejše
informacije,
ki zanimajo
Razvoj
in izvajanje
kakovosti
v socialnovarstvenih
ustanovah
bolnike in njihove svojce:

Gordana Drimel ............................................................................................. 12



praktični nasveti glede pridobitve pomoči na domu – koga kontaktirati za

Možnost
najema,
nakupa
izposoje medicinsko
- tehničnih
pripomočkov
pridobitev
pomoči,
kakoinrazporediti
pomoč skozi
dan, kakšno
bo finančno
breme...pri
(vključitev
ponudnikov
na domu,oseb
društev…),
za pomoč
gibanjuCSD,
delno
pomičnihpomoči
in nepomičnih
Ljudmila Par .... 18


kako pridobiti sanitetno potrošni material in medicinsko tehnične pripomočke,



kako bolniku pomagati vstati in hoditi (sodelovanje s fizioterapevti – praktičen

vzgojne
delavnice
preprečevanje
nastanka
srčno
Zdravstveno
kako negovati
bolnika
doma za
(sodelovanje
s med.
sestrami
na žilnih
oddelku –
obolenj
(cindi)
Vladka
Vouk,
dr. Majda
Pajnkihar svojcev
........................................
29
praktičen
prikaz
izvedbe
postopka
in vključevanje
v izvedbo),
Starostnik z demenco Meta Lenart, Urška Selčan ........................................ 42
prikaz izvedbe postopka in vključevanje svojcev v izvedbo),

Obravnava
kam se obrniti
po spomoč
aplikaciji terapije,
oskrbi
rane…
zdravnik,
bolnika
srčnimpri
popuščanjem
Mirjana
Kralj
Coha(osebni
...................
47
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patronažna služba).

Patronažna medicinska sestra in kronični bolnik Magda Brložnik .............. 55
2.2
Koriščenje
Podaljšanega
bolnišničnegakroničnih
zdravljenja
(PBZ) –aliprimer
namestitev
Medicinska
sestra
v timu za rehabilitacijo
bolnikov
bolnika v negovalne oddelke (NO) bolnišnic v slovenskem prostoru.

dobre prakse mag. Brigita Putar ................................................................... 63
Najpomembnejše informacije, ki zanimajo bolnike in njihove svojce:

bolnišnične namestitve,

Obravnava pacienta s kronično boleznijo in pomen poznavanja njegovih



zakaj ne morejo podaljšanega bolnišničnega zdravljenja izvesti v SBC, kaj PBZ

reakcij
na bolezen
................................................................ 84
pomeni
in kakšneJudita
koristiBendelja
prinaša bolniku,



ali se lahko koristi in zdravilišče in PBZ,
Psihofizično
izgorevanje z vidika etike Peter Jaušovec ................................ 92



koliko časa lahko bolnik ostane na PBZ ali na negovalnem oddelku,



ali so te storitve plačljive,



ali lahko bolnika v takšno oskrbo odpustimo brez njegove privolitve (največkrat
to zanima svojce, kjer se bolnik ne strinja s tovrstno ureditvijo)



ali lahko gredo bolniki pred namestitvijo na PBZ za nekaj dni domov



ali morajo bolniki po končanem PBZ v domsko oskrbo
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Komunikacija
s kroničnim
bolnikom
Marjeta Blaj
.......................................
69

katere zahteve
morajo bolniki
izpolnjevati,
da lahko
koristijo takšno obliko
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2.3 Z bolniki oziroma njihovimi svojci, pri katerih se predvideva, da oskrba v

domačem okolju ne bo mogoča in ne želijo izrabiti možnosti oz. ne bodo
ORGANIZATOR:
izpolnjevali
za sprejem
na oddelek
Splošna
bolnišnicapogojev
Celje (Področje
zdravstvene
nege)za podaljšano bolnišnično
zdravljenje
se je potrebno
v najkrajšem
času po sprejemu:
Društvo
medicinskih
sester, babic
in zdravstvenih
tehnikov Celje


pogovoriti o možnostih namestitve bolnika v institucionalno varstvo in napoti

Organizacijsko
strokovnisocialne
odbor:službe, da se izpolnijo potrebni dokumenti, in da
svojce do bolnišnične
DarjasePlank,
vms,urejanja
prof. zdrav.
vzg.; Splošna
bolnišnica
Celje prične (potrebno je
postopek
namestitve
v institucionalno
varstvo
Mag.poskrbeti
Hilda Maze,
univ. dipl.
org.;informacij
Splošna bolnišnica
Celje svojci, oddelkom,
za dober
prenos
med bolnikom,
Marjana
Vengust,
vms; Zdravstveni
dom Celje (Društvo
medicinskih
sester,
bolnišnično
socialno
službo in zdravstveno
organizacijo
kamor bolnika
babicpremeščamo),
in zdravstvenih tehnikov Celje)


predstaviti je potrebno prednosti namestitve bolnika v domsko oskrbo,

Zbrala in uredila:
 upoštevati je potrebno tudi finančno situacijo bolnika in njegove družine.
Darja Plank, vms, prof. zdrav. vzg.
Korak 3 - Izvedba načrta odpusta in sprotno vrednotenje načrta odpusta

Založnik: Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Celje
3.1
odločitvi bolnika in njegovih svojcev za oskrbo v domačem okolju je
Tisk:PoUnigrafika
potrebno predlagati in koordinirati izvedbo potrebnih zdravstveno vzgojnih
22





Naklada: 270
programov
in učenja potrebnih veščin, ko jih bodo bolniki in svojci morali osvojiti
pred odpustom v domače okolje.
CIP - Kataložni zapis o publikaciji
Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana

3.2 Po odločitvi bolnika in njegovih svojcev za namestitev v institucialno varstvo, oz
po presoji zdravnika, da bolnik izpolnjuje pogoje za namestitev na oddelek za PBZ
616-036.1-083(082)
ali
negovalni oddelek je potrebno v proces odpusta aktivno vključiti bolnišnično

socialno
službo
ter medicinskih
pričeti z izvajanjem
ki privedejo
STROKOVNO
srečanje
sester, babicnadaljevalnih
in zdravstvenihaktivnosti,
tehnikov celjske
regije (11;do
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2010; Celje)
Vloga medicinskih
uspešne
premestitve
bolnika.sester pri izboljšanju kakovosti življenja kroničnih bolnikov /

11. strokovno srečanje medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov celjske regije,
Celje, 23. 9. 2010; [organizator] Splošna bolnišnica Celje, Področje zdravstvene nege [in]
Društvo
medicinskih
sester,
babic in zdravstvenih
tehnikov
in uredila
Darja
Korak
4 - Končno
vrednotenje
načrta odpusta,
ki Celje;
ga po[zbrala
odpustu
bolnika
izpelje
Plank]. - Celje: Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov, 2010

KO

ISBN 978-961-6678-15-5



Končni pogovor s svojci, bolnikom ali pristojnimi strokovnimi delavci o težavah,

1. Gl. stv. nasl. 2. Plank, Darja 3. Splošna bolnišnica (Celje) 4.
ki somedicinskih
nastopile sester,
po odpustu
o pozitivnih
izkušnjah,
Društvo
babic inali
zdravstvenih
tehnikov
(Celje) ki jih je odpust bolnika
252538624
prinesel v njihova življenja. Takšen pogovor se izvede nekaj dni po odpustu

bolnika iz bolnišnice.


KO načrtovan in izveden načrt bolnikovega odpusta vrednoti v posebej
oblikovani dokumentaciji, ki ob koncu hospitalizacije postane del bolnikove
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dokumentacije in se fizično nahaja v zbrani bolnikovi dokumentaciji. Naslednji

korak v razvoju delovanja KO je planiranje odpusta in dokumentiranje aktivnosti
KAZALO

v informacijskem sistemu kar bo poenostavilo arhiviranje vseh evaluacij in
popravkov načrta bolnikovega odpusta.

Uvodnik Darja Plank ........................................................................................ 5
Vloga medicinskih sester pri izboljšanju kakovosti življenja Katarina Cijan,

PRIMERI

Nives Čadej ...................................................................................................... 6

Primer
Razvoj1:
in izvajanje modela kakovosti v socialnovarstvenih ustanovah
Otežen odpust zaradi trajne nezmožnosti zadovoljevanja osnovnih življenjskih

Gordana Drimel ............................................................................................. 12

potreb v domačem okolju. Bolnik in svojci odklanjajo domsko oskrbo ter izražajo

Možnost
najema,
nakupaokolju.
in izposoje
- tehničnih
pripomočkov
željo
po oskrbi
v domačem
Bolnikmedicinsko
potrebuje paliativno
oskrbo
v zadnji fazi
bolezni
- predvsem
lajšanje
bolečin.
za pomoč
pri gibanju
delno
pomičnih in nepomičnih oseb Ljudmila Par .... 18

Zdravstveno
preprečevanje
nastanka
žilnih

Opravljen vzgojne
razgovor delavnice
s svojci inza
bolnikom,
ki izrazijo
željo posrčno
domači
oskrbi in
obolenj
(cindi)
Vladka Vouk, dr. Majda Pajnkihar ........................................ 29
pomoči
na domu.


KO posreduje svojcem kontaktne št. organizacij, ki nudijo pomoč na domu ter

Starostnik z demenco Meta Lenart, Urška Selčan ........................................ 42

druge informacije, ki jih potrebujejo svojci pri ureditev nemotene oskrbe

bolnika na
domu (nemoten
potek pridobivanja
ustreznih
pripomočkov,
kam47
se
Obravnava
bolnika
s srčnim popuščanjem
Mirjana
Kralj Coha
...................
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obrniti po pomoč, kako in kje pridobiti dodatno znanje o negi in oskrbi

Patronažna medicinska sestra in kronični bolnik Magda Brložnik .............. 55
bolnika…).


KO se s svojci
dogovori
bo prevzel nadzor
nad nego
bolnika,
nad lajšanjem
Medicinska
sestra
v timu kdo
za rehabilitacijo
kroničnih
bolnikov
– primer
bolnikove bolečine (pravilno delovanje črpalke, proti bolečinska sredstva…..) ter

dobre prakse mag. Brigita Putar ................................................................... 63

predlaga in koordinira izvedbo potrebnih zdravstveno vzgojnih programov in



KO spremlja potek zdravljenja in se z lečečim zdravnikom dogovori glede

Obravnava pacienta s kronično boleznijo in pomen poznavanja njegovih
predvidenega datuma bolnikovega odpusta.

reakcij
na bolezen
Judita
Bendelja
................................................................

Po odpustu
bolnika
KO ostane
v stiku
s svojci - izvede pogovor po odpustu. 84
Psihofizično izgorevanje z vidika etike Peter Jaušovec ................................ 92

Svojcem je priskočila na pomoč nepridobitna nevladna organizacija, ki nudi pomoč
na domu. Bolnik je v mesecu dni umrl.
Primer 2:
Otežen odpust zaradi trajne nezmožnosti zadovoljevanja osnovnih življenjskih
potreb v domačem okolju. Komunikacija z bolnikom ni možna, ima vstavljen PEG in
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učenje potrebnih
veščin, bolnikom
iz tega področja.



Vloga medicinskih sester pri izboljšanju življenja kroničnih bolnikov
trahealno kanilo. Svojci so zaposleni ali živijo drugje in zanj ne morejo ustrezno

skrbeti.
ORGANIZATOR:

Splošna bolnišnica Celje (Področje zdravstvene nege)

Opravljen
razgovorsester,
s svojci,babic
ki izrazijo
željo po institucionalnem
varstvu.
Društvo
medicinskih
in zdravstvenih
tehnikov Celje


Vključitev socialne delavke v proces odpusta – svojce povabim na pogovor k

Organizacijsko
strokovni
odbor:
bolnišnični socialni
delavki
(SD) - izpolnijo in razpošljejo vloge v želene
Darja
Plank, vms, prof. zdrav. vzg.; Splošna bolnišnica Celje
ustanove.
Mag.
Maze,
univ. dipl.
org.; in
Splošna
Celje

KOHilda
priskrbi
zdravniško
mnenje
poskrbibolnišnica
za odvzem
usmerjenih vzorcev ter
Marjana
vms;
Zdravstveni dom Celje (Društvo medicinskih sester,
skrbi zaVengust,
izpis izvidov
le teh.
babic
zdravstvenih
Celje)

KOinspremlja
potektehnikov
zdravljenja
in se z lečečim zdravnikom dogovori glede
predvidenega datuma bolnikovega odpusta.

Zbrala in uredila:
 SD uskladijo datumski sprejem v institucionalno varstvo.
Darja Plank, vms, prof. zdrav. vzg.


KO na dan odpusta na oddelku preveri ali se bo premestitev izvedla.



Po odpustu bolnika KO ostane v stiku s svojci - izvede pogovor po odpustu.

Založnik: Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Celje

Svojci
so bili z oskrbo v institucionalnem varstvu zadovoljni.
Tisk: Unigrafika
24





Naklada:
Primer
3: 270
Otežen odpust zaradi začasno oteženega gibanja, ki je posledica zloma in op kolka.
Domača oskrba ni mogoča saj je tudi zakonec hospitaliziran zaradi poškodbe in
CIP - Kataložni zapis o publikaciji
Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana

operacije kolena ter tudi on potrebuje dodatno oskrbo in pomoč, drugih sorodnikov
nimata, ostale pomoči na domu ne želita.
616-036.1-083(082)
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Opravljen
razgovor
z bolnikoma,
izrazita
željo, da bitehnikov
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in(11;
nato
STROKOVNO
srečanje
medicinskih
sester,kibabic
in zdravstvenih
celjske
regije
2010;domov.
Celje) Vloga medicinskih sester pri izboljšanju kakovosti življenja kroničnih bolnikov /
11. strokovno srečanje medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov celjske regije,

obema napiše
Predlog
za podaljšano
bolnišnično
zdravljenje.
Celje,Lečeči
23. 9. zdravnik
2010; [organizator]
Splošna
bolnišnica
Celje, Področje
zdravstvene
nege [in]
Društvo
medicinskih
sester, babic
in zdravstvenih
[zbrala
in uredila
Darja

KO poskrbi
za odvzem
usmerjenih
vzorcevtehnikov
ter skrbiCelje;
za izpis
izvidov
le teh.
Plank]. - Celje: Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov, 2010



vključitev SD v proces odpusta.


spremlja potek zdravljenja in se z lečečim zdravnikom dogovori glede
ISBNKO
978-961-6678-15-5
predvidenega datuma bolnikovega odpusta.

1. Gl. stv. nasl. 2. Plank, Darja 3. Splošna bolnišnica (Celje) 4.

SD uskladijo
datumski
sprejem
na podaljšano
bolnišnično
Društvo
medicinskih
sester, babic
in zdravstvenih
tehnikov
(Celje) zdravljenje.
252538624

KO na dan odpusta na oddelku preveri ali se bo premestitev izvedla.



Po odpustu bolnika KO ostane v stiku z zakoncema - izvede pogovor po
odpustu.
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Po končanem podaljšanem bolnišničnem zdravljenju sta zakonca odšla domov in
sama
skrbita zase.
KAZALO

Uvodnik Darja Plank ........................................................................................ 5
ZAKLJUČEK
Vloga medicinskih sester pri izboljšanju kakovosti življenja Katarina Cijan,

V večini primerov je potrebno uskladiti pričakovanja bolnikov ter njihovih svojcev,

Nives Čadej ...................................................................................................... 6

zahteve oddelkov in bolnikovo realno zdravstveno stanje ter najti optimalno

rešitev,
ki je
sprejemljiva
za vse
vpletene vstranke
tako za bolnika,ustanovah
njegove svojce in
Razvoj in
izvajanje
modela
kakovosti
socialnovarstvenih
oddelek na katerem je bil bolnik hospitaliziran. Izdelave načrta odpusta ni mogoče

Gordana Drimel ............................................................................................. 12

poenotiti ali ukalupiti saj se pričakovanja, prioritete in želje posameznikov, ki jih je

Možnost
najema,
in izposoje
medicinsko
pri
izdelavi
načrta nakupa
potrebno
upoštevati,
razlikujejo.- tehničnih
Ravno iz pripomočkov
tega razloga je
obravnava
bolnika
in njegovih
svojcev individualna
ter oseb
izdelava
načrtaPar
odpusta
za pomoč pri
gibanju
delno pomičnih
in nepomičnih
Ljudmila
.... 18
prilagojena zdravstvenemu stanju in pričakovanjem bolnika.

Zdravstvenosistema
vzgojnenačrtovanja
delavnice za
preprečevanje
žilnih
Vzpostavitev
odpusta
bolnikov vnastanka
domače srčno
ali institucionalno
obolenjomogoča
(cindi) Vladka
dr.bolnika
MajdaizPajnkihar
varstvo
varnejšiVouk,
odpust
bolnišnice......................................... 29
Starostnik z demenco Meta Lenart, Urška Selčan ........................................ 42
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CELOSTNA OBRAVNAVA BOLNIKOV, ZDRAVLJENIH Z RADIKALNO
RETROPUBIČNO ALI ROBOTSKO ASISTIRANO RADIKALNO
ORGANIZATOR:
PROSTATEKTOMIJO
Splošna bolnišnica Celje (Področje
zdravstvene nege)
Društvo medicinskih sester, babicRok
in zdravstvenih
tehnikov Celje
Kovačič

Organizacijsko strokovni odbor:
Darja Plank, vms, prof. zdrav. vzg.; Splošna bolnišnica Celje
IZVLEČEK
Mag. Hilda Maze, univ. dipl. org.; Splošna bolnišnica Celje
Marjana Vengust, vms; Zdravstveni dom Celje (Društvo medicinskih sester,
Uvod: v raziskovalnem delu smo opisali celostno obravnavo bolnika, pri katerem je
babic in zdravstvenih tehnikov Celje)
bil diagnosticiran rak prostate s posledično kirurško odstranitvijo le-te: z radikalno
retropubičnoprostatektomijo

(RRP)

Zbrala in uredila:
retropubičnoprostatektomijo
(RARP).
Darja Plank, vms, prof. zdrav.
vzg.

ali

robotsko

asistirano

radikalno

Raziskovalna metodologija: Raziskovalni vzorec je zajemal 50 bolnikov, z
opravljeno
RRP ali RARP.
Založnik: Društvo
medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Celje
Rezultati: analiza podatkov je pokazala, da so bolniki, zdravljeni z manj invazivno

Tisk: Unigrafika
metodo
(RARP), enako zadovoljni z zdravstveno nego kot bolniki, zdravljeni z RRP.
26





Višja je stopnja informiranosti bolnikov o njihovi bolezni in poteku zdravljenja,

Naklada: 270

kakovost življenja in stopnja popolne rehabilitacije bolnikov, zdravljenih z RARP, je
po operativnem posegu na občutno višji ravni kot pri bolnikih z opravljeno RRP.
Sklep: analiza podatkov je pokazala, da izbira manj invazivne metode (RARP) ne
CIP - Kataložni zapis o publikaciji

vpliva
nain višjo
stopnjoknjižnica,
zadovoljstva
bolnikov z zdravstveno oskrbo, katere so bili
Narodna
univerzitetna
Ljubljana
deležni, ima pa vpliv na večjo informiranost primerjanih bolnikov o operativnem
616-036.1-083(082)

zdravljenju ter na višjo stopnjo kakovosti življenja bolnikov po opravljenem
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STROKOVNO srečanje
operativnem
posegu.medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov celjske regije (11;

2010; Celje) Vloga medicinskih sester pri izboljšanju kakovosti življenja kroničnih bolnikov /
11. strokovno srečanje medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov celjske regije,
Celje, 23. besede:
9. 2010; [organizator]
Področje
zdravstvene
nege [in]
Ključne
zdravstvenaSplošna
nega, bolnišnica
robotsko Celje,
asistirana
radikalna
prostatektomija,
Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Celje; [zbrala in uredila Darja
radikalna prostatektomija, urologija.
Plank]. - Celje: Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov, 2010
ISBN 978-961-6678-15-5

UVOD
1. Gl. stv. nasl. 2. Plank, Darja 3. Splošna bolnišnica (Celje) 4.
Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov (Celje)
252538624

Rak prostate

Rak prostate je najpogostejši malignom pri moških nad petdesetim letom starosti
(Borštnar in sod., 2007). Edini način diagnosticiranja karcinoma prostate je punkcija
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prostate, ki se izvaja na osnovi povišane vrednosti PSA ali suspektnega izvida
prostate
KAZALO pri digitorektalnemu pregledu (Vodopija in sod., 2008). Zdravljenje raka
prostate v grobem delimo na radikalno in hormonsko zdravljenje, redkeje se
odločamo zgolj za aktivno opazovanje bolnika. Za hormonsko zdravljenje se v prvi

Uvodnik
Darjapri
Plank
........................................................................................
5
vrsti
odločimo
napredovalem
raku prostate ter pri starejših bolnikih. Radikalna
odstranitev prostate je zlati standard zdravljenja lokaliziranega raka prostate. Zanjo

Vloga medicinskih sester pri izboljšanju kakovosti življenja Katarina Cijan,

se odločimo pri bolniku z vsaj desetletnim pričakovanim preživetjem in z nizko ali

Nives Čadej ...................................................................................................... 6

srednje rizičnim rakom prostate (Jagodič, 2011). Na Urološkem oddelku Splošne

bolnišnice
Celje so vmodela
letu 2010
kot prvi
v Sloveniji uvedli robotsko
asistirano
Razvoj in izvajanje
kakovosti
v socialnovarstvenih
ustanovah
radikalno prostatektomijo (v nadaljevanju „RARP“). Robot Da Vinci omogoča

Gordana Drimel ............................................................................................. 12

izvedbo »odprtega« operativnega posega v obliki minimalno invazivne kirurgije

Možnost2010).
najema,
in izposoje
- tehničnih
pripomočkov
(Poteko,
Za nakupa
uspešnost
celovitegamedicinsko
zagotavljanja
in stalnega
izboljševanja
kakovosti
nege jepomičnih
treba preoblikovati
sisteme
za pomočzdravstvene
pri gibanju delno
in nepomičnih
oseb zdravstvene
Ljudmila Parnege
.... 18v
obliko,

kot

je

koordiniranje,

upravljanje

in

vodenje

primera

oziroma

Zdravstveno vzgojneZ delavnice
za preprečevanje
nastanka
srčno žilnih
»casemanagement«.
uvedbo sodobnega
organizacijskega
modela
se je vloga
obolenj (cindi)
Vladka
Vouk, dr.saj
Majda
Pajnkihar
29
medicinske
sestre
preoblikovala,
postaja
vse širša........................................
in vse bolj pomembna (Lah,
2011).

Starostnik z demenco Meta Lenart, Urška Selčan ........................................ 42

Aktivnosti
medicinske
predoperativnem
obdobju
Obravnava
bolnika s sestre
srčnimv popuščanjem
Mirjana
Kralj Coha ................... 47
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Predoperativna zdravstvena nega je sistematičen, dinamičen in kontinuiran proces
zdravstvene
nege bolnikov,
bolezenkroničnih
zahteva operativni
Medicinska sestra
v timu zakaterih
rehabilitacijo
bolnikov – poseg.
primer Model
»casemanagement«

oziroma

upravljanje

in

vodenje

primera

omogoča

dobre prakse mag. Brigita Putar ................................................................... 63

prepoznavanje, koordinacijo in nadziranje služb, ki so potrebne za doseganje
modelu koordiniranja primera so vsi sodelujoči enakovredni udeleženci v timu, tudi

Obravnava pacienta s kronično boleznijo in pomen poznavanja njegovih

tiste skupine, ki ne določajo intervencij za druge discipline. Medicinska sestra –

reakcij na bolezen
................................................................
koordinator
primera,Judita
delujeBendelja
v dveh vlogah,
in sicer kot klinična medicinska sestra84–
ekspert, in kot koordinator procesa vodenega primera (Maze, 2008).

Psihofizično izgorevanje z vidika etike Peter Jaušovec ................................ 92

Zdravstvena nega bolnika po opravljeni radikalni retropubični odstranitvi prostate
Medicinska sestra s svojim strokovnim znanjem in izkušnjami ugotavlja negovalne
potrebe pacienta po zdravstveni negi in jih dokumentira, načrtuje izvajanje
neprekinjene zdravstvene nege ter ocenjuje in vrednoti rezultate. Procesna metoda
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Komunikacija
s kroničnimnege
bolnikom
Marjeta
Blaj .......................................
želenih
izidov zdravstvene
pri bolniku
v določenem
časovnem obdobju.69
V



Vloga medicinskih sester pri izboljšanju življenja kroničnih bolnikov
dela zdravstvene nege tudi tu zahteva visoko stopnjo organiziranosti in močno

poudarja
pomen dokumentiranja (Bavčar, 2011).
ORGANIZATOR:

Medicinske
sestre Celje
Urološkega
oddelka
Splošnenege)
bolnišnice Celje poudarjajo
Splošna bolnišnica
(Področje
zdravstvene
pomembnost
naslednjih
življenjskih
po opravljeni
RRP.Celje
Društvo medicinskih
sester,
babicaktivnosti
in zdravstvenih
tehnikov


Opazovanje bolnika: pozornost usmerijo na stanje zavesti, morebitne krvavitve,

Organizacijsko
odbor:
znake šoka, strokovni
kontrolirajo
prevezo rane, neverbalno komunikacijo bolnika,
Darja
Plank,drenaž,
vms, prof.
zdrav.
vzg.;kože,
Splošna
Celje MEWS.
funkcijo
znojenje,
barvo
vidnihbolnišnica
sluznic, izvajanje
Mag.
Hilda in
Maze,
univ. dipl.bolnika
org.; Splošna
bolnišnica
Celje

Dihanje
izkašljevanje:
spodbujajo,
da izvaja
dihalne vaje na dve uri.
Marjana
vms; Zdravstveni
domvršijo
Celjepritisk
(Društvo
medicinskih
sester,
BolnikuVengust,
nudijo pomoč
pri izkašljevanju,
na rano
ob izkašljevanju,
babic
in zdravstvenih
tehnikov
Celje)
merijo
stopnjo zasičenosti
hemoglobina
s kisikom, po potrebi aplicirajo kisik.


Gibanje: bolnika spodbujajo k nežnemu obračanju na levi in desni bok na vsaki

Zbrala in uredila:
dve uri. Spodbujajo gibanje s prsti na rokah in nogah. Po dveh ali treh dnevih
Darja Plank, vms, prof. zdrav. vzg.
lahko bolnik po operativnem posegu vstane. Prvo vstajanje po navodilu
zdravnika praviloma opravi medicinska sestra s fizioterapevtko.

Založnik: Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Celje



Prehranjevanje in pitje: vlažijo ustnice z navlaženimi vatiranimi palčkami.

infuzijske tekočine po navodilu zdravnika, na dan operacije bolnik ne
Tisk:Aplicirajo
Unigrafika
sme zaužiti hrane ali pijače. Dan po operativnem posegu bolniku ponudijo
28





Naklada:
270 čaj po požirkih, drugi dan postopoma uvajajo pasirano hrano, tretji
nesladkan
dan pa lahko dieto.


Izločanje in odvajanje: prvi dan po posegu merijo urno diurezo, opazujejo in

CIP - Kataložni zapis o publikaciji
dokumentirajo barvo urina, blata. Vodijo tekočinsko bilanco. Po dveh dneh
Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana

diurezo in odvajanje spremljajo vsako izmeno in po potrebi.
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616-036.1-083(082)

Bolečina: nadzor nad kontinuirano venozno analgezijo po naročilu anesteziologa

(PCA črpalka),
uporaba sester,
VAS babic
bolečinske
lestvice,
aplikacija
dodatne
STROKOVNO
srečanje medicinskih
in zdravstvenih
tehnikov
celjske regije
(11;
2010;protibolečinske
Celje) Vloga medicinskih
izboljšanju
kakovosti življenja
bolnikov /
terapijesester
po pri
naročilu
zdravnika,
izvajanjekroničnih
nefarmakoloških
11. strokovno srečanje medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov celjske regije,
lajšanja
bolečin (terapevtski
položaj,
pogovor,
svetovanje).
Celje,ukrepov
23. 9. 2010;
[organizator]
Splošna bolnišnica
Celje,
Področje
zdravstvene nege [in]
Društvo
medicinskih
sester,
babic in zdravstvenih
tehnikov Celje;
[zbrala in uredila
Darja po

Spanje
in počitek:
zagotovijo
mir v sobi, aplicirajo
medikamentozno
terapijo
Plank]. - Celje: Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov, 2010
naročilu zdravnika, spodbujajo dnevne aktivnosti.


in nega telesa: bolnika po operaciji v času ležanja v postelji negujejo
ISBNČistoča
978-961-6678-15-5
medicinske sestre. Izvajajo posteljno kopel, spodbujajo aktivno vključevanje

1. Gl. stv. nasl. 2. Plank, Darja 3. Splošna bolnišnica (Celje) 4.
bolnika.
Društvo
medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov (Celje)
252538624
 Komunikacija: spodbujajo bolnika k izražanju občutkov, opazujejo neverbalno

komunikacijo bolnika, nekaj ur po operativnem posegu omogočijo komunikacijo
s svojci prek telefona.
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Če pooperativno obdobje poteka brez težav, bolnik z opravljenim RRP tretji ali
četrti
dan zapusti sobo intenzivne nege, na oddelku pa ostane skupaj od sedem do
KAZALO
štirinajst dni.

Uvodnik Darja
Plank
........................................................................................
Zdravstvena
nega
bolnika
po robotsko asistirani radikalni odstranitvi prostate 5
Vloga medicinskih sester pri izboljšanju kakovosti življenja Katarina Cijan,

Zdravstvena nega bolnika, operiranega z RARP, je manj zahtevna, bolnika hitreje

Nives Čadej ...................................................................................................... 6

aktiviramo v vsakdanje življenjsko okolje kot pri klasični odprti tehniki in s tem
preprečimo
vrsto zapletov,
ki nastanejo
zaradi
dolgotrajnega ležanja
(Bavčar, 2011).
Razvoj in izvajanje
modela
kakovosti
v socialnovarstvenih
ustanovah
Velika razlika v intenzivnosti zdravstvene nege pa se pojavi že takoj naslednje jutro

Gordana Drimel ............................................................................................. 12

po posegu, ko lahko bolnik pod nadzorom medicinske sestre že vstane, dobi

Možnost najema,
nakupa
izposoje
medicinsko
- tehničnih
pripomočkov
nesladkan
čaj, zaužije
lahko in
svojo
kronično
medikamentozno
terapijo,
kot jo je že
užival
doma.
kolikordelno
se bolnik
dobroinpočuti,
lahko oseb
tekomLjudmila
dneva Par
preide
na
za pomoč
pri Vgibanju
pomičnih
nepomičnih
.... 18
pasirano prehrano. Drugi dan po operaciji preide na normalno lahko dieto, če je

Zdravstveno
vzgojne
delavnice
za preprečevanje
nastanka
srčno žilnih
sekrecija
po drenu
v zadnjih
osmih
urah manj kot 50
ml, se zdravnik
odloči za

obolenj (cindi)
Vladka Vouk,
dr. Majda
29
odstranitev
vakuumskega
drena,
v večiniPajnkihar
primerov........................................
analgetična terapija ni več
potrebna. Bolnik je drugi ali tretji dan po operativnem posegu odpuščen v domačo

Starostnik z demenco Meta Lenart, Urška Selčan ........................................ 42

nego. Ob odpustu dobi poleg odpustne dokumentacije ustna zdravstveno-vzgojna
navodila,
ki sebolnika
nanašajo
na življenje
po operativnem
posegu
2011).
Obravnava
s srčnim
popuščanjem
Mirjana
Kralj(Bavčar,
Coha ...................
47

29



Patronažna medicinska sestra in kronični bolnik Magda Brložnik .............. 55
METODE
Medicinska sestra v timu za rehabilitacijo kroničnih bolnikov – primer

dobre prakse mag. Brigita Putar ................................................................... 63

Opis metodologije in metode

Tehnika zbiranja podatkov je vprašalnik zaprtega tipa, ki je vseboval dvajset

Obravnava pacienta s kronično boleznijo in pomen poznavanja njegovih

vprašanj. Vprašalnike smo posredovali bolnikom, ki so bili operirani (RRP ali RARP) v

reakcij treh
na bolezen
Juditanajmanj
Bendelja
84
zadnjih
letih oziroma
6 ................................................................
mesecev po operativnem posegu. Vprašalnike
so bolniki prejeli ob kontroli v urološki ambulanti, na voljo jim je bila strokovna

Psihofizično izgorevanje z vidika etike Peter Jaušovec ................................ 92

razlaga vprašanj. Podatke, dobljene iz izpolnjenih vprašalnikov, smo prikazali v obliki
tabel in grafov s pomočjo računalniškega programa Microsoft Excel in SPSS.
Uporabljena je statistična metoda analize podatkov iz vprašalnikov.




1 41 .. SSt tr ro ok ko vo nv on os r se rč ae nč jae n j e 

Komunikacija s kroničnim bolnikom Marjeta Blaj ....................................... 69



Vloga medicinskih sester pri izboljšanju življenja kroničnih bolnikov
REZULTATI

ORGANIZATOR:
Graf št. 1: Koordinator primera kot pomemben vir informacij
Splošna bolnišnica
Celje (Področje zdravstvene nege)
Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Celje
Organizacijsko strokovni odbor:
Darja Plank, vms, prof. zdrav. vzg.; Splošna bolnišnica Celje
Mag. Hilda Maze, univ. dipl. org.; Splošna bolnišnica Celje
Marjana Vengust, vms; Zdravstveni dom Celje (Društvo medicinskih sester,
babic in zdravstvenih tehnikov Celje)
Zbrala in uredila:
Darja Plank, vms, prof. zdrav. vzg.

Podatki so potrdili, da se 48 % bolnikov, zdravljenih z RRP, večinoma strinja s
trditvijo, da jim je obisk pri koordinatorju primera na urološkem oddelku pred
operativnim
posegom
pomagal razumeti
potekinzdravljenja.
Dvatehnikov
bolnika Celje
nista bila
Založnik: Društvo
medicinskih
sester, babic
zdravstvenih

obravnavana s strani koordinatorja primera. Največ bolnikov, to je 15 (60 %),
zdravljenih
z RARP, se popolnoma strinja s to trditvijo.
Tisk: Unigrafika
30





Naklada: 270Graf št. 2: Informiranje anketirancev o posegu pred operacijo

CIP - Kataložni zapis o publikaciji
Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana

1 41 .. SSt tr ro ok ko vo nv on os r se rč ae nč jae n j e 

616-036.1-083(082)
STROKOVNO srečanje medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov celjske regije (11;
2010; Celje) Vloga medicinskih sester pri izboljšanju kakovosti življenja kroničnih bolnikov /
11. strokovno srečanje medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov celjske regije,
Celje, 23. 9. 2010; [organizator] Splošna bolnišnica Celje, Področje zdravstvene nege [in]
Osem
%) bolnikov,
zdravljenih
z RRP, pravi,
da so se
pred
prihodom
v bolnišnico
Društvo(32
medicinskih
sester,
babic in zdravstvenih
tehnikov
Celje;
[zbrala
in uredila
Darja
Plank]. - Celje:
Društvo medicinskih
sester,posegu,
babic in zdravstvenih
tehnikov, 2010
dodatno
informirali
o operativnem
17 (68 %) bolnikov
pa, da se niso

dodatno
informirali. 22 (88 %) bolnikov z opravljeno RARP se je o tovrstnem
ISBN 978-961-6678-15-5
operativnem posegu predčasno dodatno informiralo.

1. Gl. stv. nasl. 2. Plank, Darja 3. Splošna bolnišnica (Celje) 4.
Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov (Celje)
Hipoteza1:
252538624 Bolniki, zdravljeni z RARP, so bolj informirani o poteku zdravljenja kot

bolniki, operirani z RRP.
Hipoteza je potrjena.
Višjo stopnjo informiranosti bolnikov dokazujemo z odgovori anketirancev na




 Vloga medicinskih sester pri izboljšanju kakovosti življenja kroničnih bolnikov

vprašanja, povezana z informiranostjo bolnikov. Bolniki, zdravljeni z RARP, so v
višjem
odstotku (12 %) kot bolniki, zdravljeni z RRP, potrdili, da so prejeli razumljive
KAZALO
informacije o zdravljenju, kar 40 % več se jih je pred operativnim posegom dodatno

informiralo, kar potrjuje hipotezo, da imajo bolniki, zdravljeni z RARP, več informacij

Uvodnik
Darja
5
in
večjo željo
po Plank
znanju........................................................................................
o poteku zdravljenja.
Vloga medicinskih sester pri izboljšanju kakovosti življenja Katarina Cijan,
Graf št. 3: Obravnavanje zdravstvenih delavcev z dostojanstvom in spoštljivostjo

Nives Čadej ...................................................................................................... 6
Razvoj in izvajanje modela kakovosti v socialnovarstvenih ustanovah
Gordana Drimel ............................................................................................. 12
Možnost najema, nakupa in izposoje medicinsko - tehničnih pripomočkov
za pomoč pri gibanju delno pomičnih in nepomičnih oseb Ljudmila Par .... 18
Zdravstveno vzgojne delavnice za preprečevanje nastanka srčno žilnih

22 (88 %) bolnikov z opravljenim RRP je izrazilo strinjanje s trditvijo, da so

obolenj (cindi) Vladka Vouk, dr. Majda Pajnkihar ........................................ 29

zdravstveni delavci z njimi ravnali z dostojanstvom in spoštljivostjo, tako je
odgovorilo
24 (96 %)
bolnikov
z opravljenim
RARP.
Takšni, ki se s trditvijo niso
Starostniktudi
z demenco
Meta
Lenart,
Urška Selčan
........................................
42
strinjali, so bili trije (12 %) pri bolnikih z opravljenim RRP, pri bolnikih z opravljenim

Obravnava bolnika s srčnim popuščanjem Mirjana Kralj Coha ................... 47

31



RARP pa le en (4 %).

Patronažna medicinska sestra in kronični bolnik Magda Brložnik .............. 55
Graf št. 4: Priporočanje zdravljenja na Urološkem oddelku Splošne bolnišnice Celje

Medicinska sestra v timu za rehabilitacijo kroničnih bolnikov – primer

dobre prakse mag. Brigita Putar ................................................................... 63

Obravnava pacienta s kronično boleznijo in pomen poznavanja njegovih
reakcij na bolezen Judita Bendelja ................................................................ 84
Psihofizično izgorevanje z vidika etike Peter Jaušovec ................................ 92

20 (80 %) bolnikov, zdravljenih z RRP, pravi, da bi zdravljenje na Urološkem oddelku
Splošne bolnišnice Celje priporočiti tudi drugim, tudi 24 (96 %) bolnikov, zdravljenih
z RARP, je enakega mnenja.
Hipoteza 2: Bolniki, zdravljeni z RARP, so z delom zdravstvenega osebja bolj
zadovoljni kot bolniki, zdravljeni z RRP.




1 41 .. SSt tr ro ok ko vo nv on os r se rč ae nč jae n j e 

Komunikacija s kroničnim bolnikom Marjeta Blaj ....................................... 69



Vloga medicinskih sester pri izboljšanju življenja kroničnih bolnikov
Hipoteza je ovržena.

ORGANIZATOR:

Bolniki,
RARP,(Področje
so izrazilizdravstvene
primerljivo nege)
stopnjo strinjanja kot bolniki z
Splošna zdravljeni
bolnišnicaz Celje
opravljeno
RRP s trditvami,
dababic
so jihin
zdravstveni
delavci
obravnavali
Društvo medicinskih
sester,
zdravstvenih
tehnikov
Celje s spoštljivostjo
in dostojanstvom, da ocenjujejo zdravstveno oskrbo kot zelo dobro, enakovredno

Organizacijsko
odbor:
pozitivno
so obojistrokovni
ocenili tudi
odnos medicinskih sester. Rezultati so bili primerljivi
Darja
Plank,
vms,opravljenega
prof. zdrav.operativnega
vzg.; Splošna
bolnišnica Celje
ne
glede
na vrsto
posega.
Mag. Hilda Maze, univ. dipl. org.; Splošna bolnišnica Celje
Marjana Vengust,
vms; psihofizične
Zdravstveni
dom Celjepo(Društvo
medicinskih
sester,
Graf št. 5: Ocena
pripravljenosti
operativnem
posegu
babic in zdravstvenih tehnikov Celje)
Zbrala in uredila:
Darja Plank, vms, prof. zdrav. vzg.
Založnik: Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Celje
Tisk: Unigrafika
32





Naklada: 270
Deset (40 %) bolnikov z opravljenim RRP označuje svojo psihofizično pripravljenost
kot
šest
(24
%) kot zelo slabo, medtem ko jih pet (20 %) navaja dobro
CIP - slabo,
Kataložni
zapis
o publikaciji
Narodna in univerzitetna
knjižnica,Štirje
Ljubljana
psihofizično
pripravljenost.
(16 %) bolniki navajajo nespremenjeno

psihofizično
pripravljenost po RRP. Bolniki, zdravljeni z RARP, so v 48 % odgovorili,
616-036.1-083(082)
da v psihofizični pripravljenosti po RARP ni sprememb. Devet (36 %) jih psihofizično
STROKOVNO srečanje medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov celjske regije (11;
2010; Celje) Vloga medicinskih sester pri izboljšanju kakovosti življenja kroničnih bolnikov /
zelo
slabo. srečanje medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov celjske regije,
11. strokovno
Celje, 23. 9. 2010; [organizator] Splošna bolnišnica Celje, Področje zdravstvene nege [in]
Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Celje; [zbrala in uredila Darja
Plank]. - Celje: Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov, 2010

1 41 .. SSt tr ro ok ko vo nv on os r se rč ae nč jae n j e 

pripravljenost ocenjuje kot dobro, trije (12 %) kot slabo, samo eden jo ocenjuje kot

ISBN 978-961-6678-15-5
1. Gl. stv. nasl. 2. Plank, Darja 3. Splošna bolnišnica (Celje) 4.
Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov (Celje)
252538624




 Vloga medicinskih sester pri izboljšanju kakovosti življenja kroničnih bolnikov
Graf št.6: Sposobnost opravljanja različnih del po operativnem posegu

KAZALO
Uvodnik Darja Plank ........................................................................................ 5
Vloga medicinskih sester pri izboljšanju kakovosti življenja Katarina Cijan,
Nives Čadej ...................................................................................................... 6
Razvoj in izvajanje modela kakovosti v socialnovarstvenih ustanovah
Gordana Drimel ............................................................................................. 12
Možnost najema, nakupa in izposoje medicinsko - tehničnih pripomočkov

Deset (40 %) bolnikov, zdravljenih z RRP, je zmožnih samo pomagati pri lažjih delih,

za pomoč
delno
in nepomičnih
oseb Ljudmila
Par(24
.... 18
štirje
(16 %)pri
pagibanju
navajajo,
da sopomičnih
popolnoma
nesposobni opravljati
delo. Šest
%)
jih navaja, da so sposobni opravljanja lažjih del, pet (20 %) pa je sposobnih

Zdravstveno vzgojne delavnice za preprečevanje nastanka srčno žilnih

opravljati vsa dela v obsegu kot pred RRP. 15 (60 %) bolnikov z opravljeno RARP je

obolenj (cindi) Vladka Vouk, dr. Majda Pajnkihar ........................................ 29

odgovorilo, da so sposobni opravljati vsa dela kot pred operativnim posegom.
Osem
(32 %)z bolnikov
jihMeta
je sposobnih
lažja ........................................
dela in dva (8 %) sta sposobna
Starostnik
demenco
Lenart,opravljati
Urška Selčan
42
pomagati pri lažjih delih. Nihče izmed bolnikov z opravljenim RARP ni odgovoril, da

Obravnava bolnika s srčnim popuščanjem Mirjana Kralj Coha ................... 47

33



je nesposoben opravljanja del.

Patronažna medicinska sestra in kronični bolnik Magda Brložnik .............. 55
Hipoteza 3: Kakovost življenja bolnikov po odpustu iz bolnišnice je višja pri

Medicinska
sestra vz timu
kroničnih zbolnikov
– primer
bolnikih,
zdravljenih
RARP,za
kotrehabilitacijo
pri bolnikih, zdravljenih
RRP.

Hipoteza
je potrjena.
dobre prakse
mag. Brigita Putar ................................................................... 63

Komunikacija s kroničnim bolnikom Marjeta Blaj ....................................... 69

opravljeno
odgovorilo,
da po boleznijo
operativnem
posegu poznavanja
ni spremembnjegovih
v kakovosti
ObravnavaRRP
pacienta
s kronično
in pomen
življenja, 15 (60 %) je takšnih, ki kakovost življenja ocenjujejo kot dobro, medtem ko

reakcij na bolezen Judita Bendelja ................................................................ 84

je pri bolnikih, zdravljenih z RRP, takšnih le šest (24 %). 15 (60 %) bolnikov,

Psihofizično
izgorevanje
z vidika etike
Peter Jaušovec
................................
92
zdravljenih
z RARP,
navaja sposobnost
opravljanja
vseh fizičnih
del v enakem obsegu
kot pred operativnim posegom, tako je odgovorilo le pet (20 %) bolnikov z
opravljenim RRP, kot boljšo ocenjujejo bolniki z opravljeno RARP tudi psihofizično
pripravljenost.




1 41 .. SSt tr ro ok ko vo nv on os r se rč ae nč jae n j e 

Na vprašanje o kakovosti življenja po RARP je enkrat več bolnikov kot pri tistih z



Vloga medicinskih sester pri izboljšanju življenja kroničnih bolnikov
ZAKLJUČEK

ORGANIZATOR:

Analiza
podatkov
iz ankete je
pokazala, da
so bolniki, pri katerih je bila
Splošnazbranih
bolnišnica
Celje (Področje
zdravstvene
nege)
opravljena
RARP, bolj sester,
informirani
z opravljeno
RRP, Celje
predvsem na račun
Društvo medicinskih
babicodintistih
zdravstvenih
tehnikov
informacij, ki so jih bolniki izbrskali sami, se informirali na spletu, v tujini ali drugje.

Organizacijsko
odbor:na informiranje o posegu s strani zdravstvenih
Pri
vprašanjih, kistrokovni
so se nanašala
Darja Plank,
prof.
zdrav. vzg.;
Splošna
bolnišnica
Celje
delavcev,
smovms,
dobili
primerljive
podatke
obeh
skupin anketirancev,
kar kaže na
Mag. Hilda Maze,
univ.informacij
dipl. org.;oSplošna
bolnišnica
Celje
enakovredno
podajanje
operativnem
posegu.
Analiza podatkov kaže,
Marjana
vms; Zdravstveni
domzdravljenja
Celje (Društvo
sester,
da
izbira Vengust,
manj invazivne
metode (RARP)
enakemedicinskih
bolezni, v enakem
babic in zdravstvenih
tehnikov
Celje) ne vpliva na višjo stopnjo zadovoljstva
časovnem
obdobju, v enakih
okoliščinah
bolnikov z zdravstveno oskrbo, ki so jo bili deležni. Na vprašanja o zadovoljstvu

Zbrala in uredila:
Darja Plank, vms, prof. zdrav. vzg.

bolnikov z zdravstveno storitvijo smo pridobili primerljive podatke obeh skupin
anketirancev, nihanja so bila manj kot 10 %. Bolniki z opravljeno RARP se hitreje
vrnejo v svoje delovno okolje, kakovost življenja po opravljenem posegu na prostati

Založnik: Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Celje

je na pomembno višji ravni kot pri bolnikih, pri katerih je bila prostata odstranjena
na
klasičen,
odprt način (RRP). Izbira robotsko asistirane odstranitve rakave prostate
Tisk:
Unigrafika
je vsekakor prednost za bolnike, ki se mnogo hitreje in učinkoviteje vrnejo na
34





Naklada:tire
270na vseh področjih življenja (služba, delo doma, prosti čas, interesne
ustaljene
dejavnosti).
CIP - Kataložni zapis o publikaciji
Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana

LITERATURA

616-036.1-083(082)

1 41 .. SSt tr ro ok ko vo nv on os r se rč ae nč jae n j e 

1.
Bavčar J.srečanje
Pooperativna
negasester,
bolnika
po inrobotsko
asistirani
odstranitvi
prostate.
STROKOVNO
medicinskih
babic
zdravstvenih
tehnikov
celjske regije
(11;
2010;V:Celje)
Vloga
medicinskih
pri izboljšanju
kakovosti
življenja kroničnih
bolnikov /
Oman
M. 10
simpozij sester
urološke
zdravstvene
nege Slovenije.
Laško: Thermana,
11. strokovno srečanje medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov celjske regije,
d.,9.Splošna
bolnišnica Celje;
2011:
54–7.Celje, Področje zdravstvene nege [in]
Celje,d.23.
2010; [organizator]
Splošna
bolnišnica
Društvo
medicinskih
sester, babic
in zdravstvenih
Celje;
in uredila
2.
Borštnar
S, Kmetec
A, Sedmak
B. Rak tehnikov
prostate.
Kaj[zbrala
morate
vedetiDarja
o raku
Plank]. - Celje: Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov, 2010

prostate. Ljubljana: Društvo za zdrava sečila; 2007: 7–53.

3.
K, Erklavec M, Poteko S, Bizjak I. Zdravniški vestnik. 2007; 76 Suppl 1:2–
ISBNJagodič
978-961-6678-15-5
61.

1. Gl. stv. nasl. 2. Plank, Darja 3. Splošna bolnišnica (Celje) 4.
4.
Jagodič
K. Rak sester,
prostate.
M. 10tehnikov
simpozij
urološke zdravstvene nege
Društvo
medicinskih
babicV:inOman,
zdravstvenih
(Celje)
252538624
Slovenije. Laško: Thermana, d. d., Splošna bolnišnica Celje; 2011: 13.

5. Lah S. Vloga koordinatorja primera pri sprejemu bolnika za robotsko asistirano
radikalno prostatektomijo na Urološkem oddelku v Splošni bolnišnici Celje. V:
Oman, M. 10 simpozij urološke zdravstvene nege Slovenije. Laško: Thermana,




 Vloga medicinskih sester pri izboljšanju kakovosti življenja kroničnih bolnikov
d. d., Splošna bolnišnica Celje; 2011: 44–7.

6.
Maze H. Model organiziranja zdravstvene nege v bolnišnici (magistrsko delo).
KAZALO
Kranj: Univerza v Mariboru; 2008.

7. Poteko S. Robotska kirurgija. Monitor. Splošna bolnišnica Celje. 2010; 8: 4–5.

Uvodnik
Darja
........................................................................................
5
8.
Vodopija
N, Plank
Brezovec
M, Put I. 5. slovenski urološki kongres z mednarodno
udeležbo in 7. simpozij urološke zdravstvene nege Slovenije. Ljubljana: Društvo
Vloga
medicinskih sester pri izboljšanju kakovosti življenja Katarina Cijan,
za zdrava sečila; 2008: 27–54.

Nives Čadej ...................................................................................................... 6
Razvoj in izvajanje modela kakovosti v socialnovarstvenih ustanovah
Gordana Drimel ............................................................................................. 12
Možnost najema, nakupa in izposoje medicinsko - tehničnih pripomočkov
za pomoč pri gibanju delno pomičnih in nepomičnih oseb Ljudmila Par .... 18
Zdravstveno vzgojne delavnice za preprečevanje nastanka srčno žilnih
obolenj (cindi) Vladka Vouk, dr. Majda Pajnkihar ........................................ 29
Starostnik z demenco Meta Lenart, Urška Selčan ........................................ 42
Obravnava bolnika s srčnim popuščanjem Mirjana Kralj Coha ................... 47

35



Patronažna medicinska sestra in kronični bolnik Magda Brložnik .............. 55
Medicinska sestra v timu za rehabilitacijo kroničnih bolnikov – primer
dobre prakse mag. Brigita Putar ................................................................... 63

Obravnava pacienta s kronično boleznijo in pomen poznavanja njegovih
reakcij na bolezen Judita Bendelja ................................................................ 84
Psihofizično izgorevanje z vidika etike Peter Jaušovec ................................ 92




1 41 .. SSt tr ro ok ko vo nv on os r se rč ae nč jae n j e 

Komunikacija s kroničnim bolnikom Marjeta Blaj ....................................... 69



Vloga medicinskih sester pri izboljšanju življenja kroničnih bolnikov

OSVEŠČENOST MEDICINSKIH SESTER O DEJAVNIKIH TVEGANJA ZA
NASTANEK RAKA DOJKE
ORGANIZATOR:



Splošna bolnišnica Celje (Področje zdravstvene nege)
Metka Rasperger
Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Celje


Organizacijsko strokovni odbor:
IZVLEČEK

Darja Plank, vms, prof. zdrav. vzg.; Splošna bolnišnica Celje
Mag. Hilda Maze, univ. dipl. org.; Splošna bolnišnica Celje
Uvod: Rak dojke je pomemben javnozdravstveni problem in je najpogostejše
Marjana Vengust, vms; Zdravstveni dom Celje (Društvo medicinskih sester,
maligno obolenje žensk v razvitem svetu in v Sloveniji. Medicinske sestre, ki dobro
babic in zdravstvenih tehnikov Celje)
poznajo dejavnike tveganja, sumljiva znamenja in ukrepe preprečevanja ter
zgodnjega odkrivanja raka dojk, lahko s svojim znanjem in zgledom pravilno

Zbrala in uredila:

svetujejo
in poučujejo
druge.
Darja Plank,
vms, prof.
zdrav. vzg.

Metode dela: Raziskava temelji na deskriptivni metodi dela s študijem domače in
tuje
literature.
Podatke
smo pridobili
vprašalnika odprtega
zaprtega
Založnik:
Društvo
medicinskih
sester,s pomočjo
babic in zdravstvenih
tehnikovinCelje
tipa. Raziskovalni vzorec je zajemal 60 anketiranih medicinskih sester, zaposlenih

Tisk:
Unigrafika
na
kirurških
in internističnih oddelkih Splošne bolnišnice Celje. Dobljene podatke
36





smo obdelali in prikazali s pomočjo računalniških programov Microsoft Office Word

Naklada: 270

in Microsoft Office Excel.
Rezultati: Raziskava je pokazala, da si medicinske sestre, zaposlene na kirurških
oddelkih, kjer se dnevno srečujejo s posledicami napredovanja raka dojk, bolj redno
CIP - Kataložni zapis o publikaciji

in
pravilno
samopregledujejo
dojke kot medicinske sestre na internističnih
Narodna
in univerzitetna
knjižnica, Ljubljana
oddelkih, prav tako imajo medicinske sestre, zaposlene na kirurških oddelkih, nekaj
616-036.1-083(082)

več znanj za izvajanje zdravstveno-vzgojnega dela o preprečevanju in zgodnjem
STROKOVNOraka
srečanje
sester, babic inukrepov
zdravstvenih
tehnikov celjske
regije (11;
odkrivanju
dojkmedicinskih
in ostalih preventivnih
kot zaposlene
na internističnih
2010; Celje) Vloga medicinskih sester pri izboljšanju kakovosti življenja kroničnih bolnikov /
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oddelkih.
Vse medicinske sestre si želijo več internih strokovnih izobraževanj z
11. strokovno srečanje medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov celjske regije,
Celje, 23. 9. 2010;
[organizator]
Splošna bolnišnica
Celje, Področje zdravstvene
organizacijo
učnih
delavnic z demonstracijo
samopregledovanja
dojk. nege [in]

Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Celje; [zbrala in uredila Darja
Razprava
in sklep: Analiza podatkov je pokazala, da je večina medicinskih sester
Plank]. - Celje: Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov, 2010

dobro seznanjenih o ukrepih preprečevanja in zgodnjega odkrivanja raka dojk,
ISBN 978-961-6678-15-5
dejavnikih
tveganja in sumljivih znamenjih, a kljub temu si 45 % vseh anketirank

dojk
nenasl.
samopregleduje
redno. bolnišnica
Medicinske
s svojim znanjem o
1. Gl. stv.
2. Plank, Darja 3. Splošna
(Celje)sestre
4.
Društvo medicinskih
babicodkrivanju
in zdravstvenih
tehnikov
preprečevanju
in sester,
zgodnjem
raka
dojk (Celje)
ter poznavanjem dejavnikov
252538624

tveganja in sumljivih znamenj pripomorejo k večjemu osveščanju žensk o
preprečevanju raka dojk.




 Vloga medicinskih sester pri izboljšanju kakovosti življenja kroničnih bolnikov

Ključne besede: rak dojke, medicinska sestra, samopregledovanje, zdravstvena
vzgoja,
preventiva.
KAZALO

Uvodnik Darja Plank ........................................................................................ 5
UVOD
Vloga medicinskih sester pri izboljšanju kakovosti življenja Katarina Cijan,

Rak je splošno ime za skupino različnih bolezni, katerih osnovna značilnost je

Nives Čadej ...................................................................................................... 6

nenadzorovana delitev in razrast spremenjenih, rakastih celic (Borštnar in sod.,
2004).
Razvoj in izvajanje modela kakovosti v socialnovarstvenih ustanovah
Rak dojk je najpogostejše maligno obolenje žensk v razvitem svetu. V Sloveniji je to

Gordana Drimel ............................................................................................. 12

najpogostejši ženski rak že od leta 1968 (Arko, 2006) in predstavlja 22 % vseh rakov

Možnost
nakupaKrajc,
in izposoje
pri
ženskahnajema,
(Hertl, Kadivec,
2010). medicinsko - tehničnih pripomočkov
Leta
2009 je
njim zbolelo
ženskin(109,5/100.000).
Delež
raka, odkritega
za pomoč
prizagibanju
delno1.128
pomičnih
nepomičnih oseb
Ljudmila
Par .... 18v
omejenem stadiju, se počasi veča (Primic Žakelj, Zadnik, Žagar, 2013).

Zdravstveno
vzgojnejedelavnice
srčno žilnih
V
nekaterih državah
umrljivostzazapreprečevanje
rakom dojk v nastanka
zadnjem desetletju
padla za
obolenj (cindi)
Vladka
Vouk,
dr. Majda
Pajnkihar
........................................
29
tretjino,
predvsem
zaradi
presejanja
in boljšega
sistemskega
zdravljenja (Žgajnar,
Bilban-Jakopin, Čufer, 2009).

Starostnik z demenco Meta Lenart, Urška Selčan ........................................ 42

Presejanje pomeni iskanje predstopenj ali začetne bolezni med na videz zdravimi
ljudmi
s preprostimi
ki izločijo tiste,
ki imajo
morda
ali
Obravnava
bolnikapreiskavami,
s srčnim popuščanjem
Mirjana
Kralj
Cohapredinvazijsko
................... 47

37



zgodnjo invazijsko obliko raka, zaradi česar so pri njih potrebne nadaljnje

Patronažna medicinska sestra in kronični bolnik Magda Brložnik .............. 55

diagnostične preiskave. Za iskanje raka dojk se kot presejalni test uporablja
mamografija.
Ključnav elementa
kakovostnega kroničnih
presejalnega
programa
za raka dojk
Medicinska sestra
timu za rehabilitacijo
bolnikov
– primer
sta ustrezna izobraženost in strokovna usposobljenost multidisciplinarnega tima

dobre prakse mag. Brigita Putar ................................................................... 63

(Tušek-Bunc, 2011).

v sodelovanju z Ministrstvom za zdravje in Zavodom za zdravstveno zavarovanje

Obravnava pacienta s kronično boleznijo in pomen poznavanja njegovih

Slovenije in vključuje ženske v starosti 50–69 let.

reakcij cilj
na programa
bolezen Judita
................................................................
84
Končni
DORABendelja
je zmanjšanje
umrljivosti med redno pregledovanimi
ženskami.

Psihofizično izgorevanje z vidika etike Peter Jaušovec ................................ 92

»Rožnati oktober« – svetovni mesec boja proti raku dojk
Od leta 1985 obeležujemo oktober kot svetovni mesec boja proti raku dojk. Mesec
je namenjen ozaveščanju in informiranju prebivalstva o raku dojke in ga imenujemo
tudi »rožnati oktober«. Simbolizira ga roza pentlja, ki pomeni solidarnost in boj
proti raku dojk (Logonder, 2005).
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Vloga medicinskih sester pri izboljšanju življenja kroničnih bolnikov
Vzorčna povezava med rakom na prsih in prehrano je v zadnjih letih pogosto

osrednja
tema raziskovanja vodilnih zdravstvenih ustanov in zdravnikov
ORGANIZATOR:

specialistov.
Nenehno
prihajajo
na zdravstvene
dan novi izsledki
Splošna bolnišnica
Celje
(Področje
nege)raziskav, ki potrjujejo, da
prehranske
navade žensk
v različnih
sveta močno,
če že Celje
ne usodno, vplivajo
Društvo medicinskih
sester,
babic indelih
zdravstvenih
tehnikov
na razširjenost te smrtonosne bolezni (Arnot, 1999).

Organizacijsko
strokovni
odbor:raka dojke ima ženska sama. Zavedati se mora
Pomembno
vlogo
pri odkrivanju
Darja Plank,da
vms,
prof.
zdrav.
vzg.;dojke
Splošna
Celje za ozdravitev, če
ogroženosti,
lahko
zboli
za rakom
in dabolnišnica
je velika možnost
Mag. Hilda
Maze,pravočasno
univ. dipl. org.;
Splošna
bolnišnica
bolezen
odkrijemo
(Borštnar
in sod.,
2004). Celje
Marjana Vengust, dojk
vms;jeZdravstveni
dom Celje
medicinskih
Samopregledovanje
izredno pomembno
in (Društvo
bi se moralo
razširiti v sester,
prakso
babic in zdravstvenih
tehnikov
Celje)
pregledovanja
vseh žensk
v dobi
od generativnega do poznega starostnega
obdobja. Z zdravstveno vzgojo bi morali naučiti vse ženske, da se pregledujejo

Zbrala in uredila:
Darja Plank, vms, prof. zdrav. vzg.

enkrat mesečno, najbolje po mesečnem perilu (Kralj, 2000).
Hoyer (2005) pravi, da so cilji zdravstvene vzgoje dejavni posamezniki oziroma
skupnost, ki pozna zdravje, dejavnike tveganja pri posamezniku in v okolju ter se

Založnik: Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Celje

zna in si želi prizadevati za svoje zdravje. To pomeni, da so ljudje pravočasno,
pravilno
in popolno obveščeni o škodljivostih, ki ogrožajo njihovo zdravje in okolje.
Tisk: Unigrafika
So motivirani do stopnje, ko si prizadevajo ohraniti lastno zdravje in zdravo
38





Naklada: 270
življenjsko
okolje ter dejavno sledijo sodobnim preventivnim ukrepom.

CIP - Kataložni zapis o publikaciji
Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana

DEJAVNIKI TVEGANJA ZA NASTANEK RAKA DOJKE
616-036.1-083(082)
Sprememba
zdrave celice v rakavo je posledica medsebojnega delovanja dednih in

nevarnostnih
dejavnikov
iz okolja
ter načina
Izraz
nevarnostni
STROKOVNO srečanje
medicinskih
sester,
babic inživljenja.
zdravstvenih
tehnikov
celjskedejavnik
regije (11;ali
2010; Celje)tveganja
Vloga medicinskih
pri izboljšanju
kakovosti življenja
kroničnih
bolnikov /
dejavnik
namestosester
povzročitelj
uporabljamo
zato, ker
izpostavljenost
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11. strokovno srečanje medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov celjske regije,

kakemu
njih še
ne pomeni,
da bobolnišnica
izpostavljeni
zbolel, ampak
Celje, 23. od
9. 2010;
[organizator]
Splošna
Celje,zagotovo
Področje zdravstvene
negele,
[in]da je
Društvo medicinskih
babic in zdravstvenih
tehnikov
[zbrala
uredila Darja
verjetnost
oziromasester,
nevarnost,
da bo zbolel,
večjaCelje;
kakor
pri intistem,
ki temu
Plank]. - Celje: Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov, 2010

dejavniku ni izpostavljen (Borštnar in sod., 2004).
ISBN 978-961-6678-15-5

Demografski dejavniki:

1. Gl. stv. nasl. 2. Plank, Darja 3. Splošna bolnišnica (Celje) 4.


spol:
čeprav zasester,
rakom
dojke
zbolijo tuditehnikov
moški, je
bolezen stokrat pogostejša
Društvo
medicinskih
babic
in zdravstvenih
(Celje)
252538624
pri ženskah (Borštnar in sod., 2004);



starost: ogroženost z rakom dojk raste s starostjo. Bolezen je zelo redka pri
mlajših od 25 let, njena incidenca pa se do starosti 45 let poveča tudi do stokrat
(Žgajnar, 2005);




 Vloga medicinskih sester pri izboljšanju kakovosti življenja kroničnih bolnikov


družbenoekonomske okoliščine: bolezen je mnogo pogostejša v razvitih

državah. Razlike so posledica dednih faktorjev in drugačnega življenjskega sloga
KAZALO
(Žgajnar, 2005).

Uvodnik Darjanevarnostni
Plank ........................................................................................
5
Reproduktivni
dejavniki
Ženske z menarho pri 15. letih ali pozneje naj bi bile za 23 % manj ogrožene za raka

Vloga medicinskih sester pri izboljšanju kakovosti življenja Katarina Cijan,

dojke od tistih, ki so jo imele pred 12. letom; tistim, ki so imele menopavzo po 55.

Nives Čadej ...................................................................................................... 6

letu, pa naj bi grozila za 100 % večja nevarnost raka dojke, kot če bi jo imele pred
45.
letom
Žakelj,
1994,kakovosti
cit. po Primic
Žakelj in Zadnik, 2003b).
Ženske, ki niso
Razvoj
in(Primic
izvajanje
modela
v socialnovarstvenih
ustanovah
nikoli rodile, za 20 % do 70 % bolj ogroža rak dojke kot tiste, ki so rodile (Primic

Gordana Drimel ............................................................................................. 12

Žakelj, 1994, cit. po Primic Žakelj in Zadnik, 2003a).

Možnost najema, nakupa in izposoje medicinsko - tehničnih pripomočkov
Dojenje
za pomoč pri gibanju delno pomičnih in nepomičnih oseb Ljudmila Par .... 18
Pri dojenju se relativno tveganje raka dojke zmanjša za 4,3 % na vsakih 12 mesecev

Zdravstveno
za preprečevanje
nastanka
dojenja
poleg 7vzgojne
% zaradidelavnice
vsakega rojstva;
v razvitih državah
redke srčno
ženskežilnih
dojijo tako

obolenj
(cindi) Vladka
Vouk,
Majda Pajnkihar
dolgo
(Collaborative
Group
ondr.
Hormonal
Factors in........................................
Breast Cancer, 2002, cit 29
po
Primic Žakelj in Zadnik, 2003a).

Starostnik z demenco Meta Lenart, Urška Selčan ........................................ 42

Eksogeni
hormoni
Obravnava
bolnika s srčnim popuščanjem Mirjana Kralj Coha ................... 47

39



(Žgajnar, 2005): peroralni kontraceptivi in hormonsko nadomestno zdravljenje.

Patronažna medicinska sestra in kronični bolnik Magda Brložnik .............. 55

Življenski
slogsestra v timu za rehabilitacijo kroničnih bolnikov – primer
Medicinska


alkohol: dokazano je, da redno uživanje alkohola veča ogroženost z rakom

dobre prakse mag. Brigita Putar ................................................................... 63

dojke; z vsakih 10 gramov alkohola dnevno (do skupnega dnevnega odmerka 60



prehrana: ogroženost z rakom dojke veča prehrana z veliko rdečega mesa in

Obravnava pacienta s kronično boleznijo in pomen poznavanja njegovih

zlasti maščob (predvsem nenasičenih), manjša pa prehrana z veliko sadja in

reakcij
na bolezen Judita
Bendelja ................................................................ 84
zelenjave(Žgajnar,
2005);


debelost: ženske, ki so debele po menopavzi, naj bi bile za 20–100 % bolj
Psihofizično
izgorevanje z vidika etike Peter Jaušovec ................................ 92
ogrožene z rakom dojke kot tiste, ki imajo normalno telesno težo. Nasprotno pa

naj bi bile ženske, ki so debele pred menopavzo, manj ogrožene z rakom dojke
(Primic Žakelj et al., 1995, cit po Primic Žakelj in Zadnik, 2003a);


telesna dejavnost: dokazano je, da so ženske, ki so bile v puberteti in zgodnji
odrasli dobi redno telesno dejavne, malo manj ogrožene z rakom dojke kot
takrat telesno nedejavne (Žgajnar, 2005).
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s kroničnim
bolnikom
Marjeta
Blaj .......................................
69
gramov na dan)
se ogroženost
poveča
za 9 % (Žgajnar,
2005).



Vloga medicinskih sester pri izboljšanju življenja kroničnih bolnikov
Ionizirajoče sevanje

Posledice
so odvisne predvsem od starosti v času izpostavljenosti (Beir, 1990, cit.
ORGANIZATOR:
po
Primicbolnišnica
Žakelj in Zadnik,
2003b). zdravstvene nege)
Splošna
Celje (Področje

Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Celje
Organizacijsko
strokovni
VLOGA
MEDICINSKE
SESTREodbor:
IN RAK DOJKE
Darja Plank, vms, prof. zdrav. vzg.; Splošna bolnišnica Celje
Mag. Hilda Maze,
dipl.splošne
org.; Splošna
Celje dejavnik napredka
Zdravstvena
vzgojauniv.
je del
vzgojebolnišnica
in pomemben
Marjana Vengust,
vms; Zdravstveni
dombiti
Celje
(Društvo medicinskih
sester,
posameznika
in skupnosti.
Ženske morajo
pravočasno,
pravilno in popolno
babic in zdravstvenih
tehnikov
Celje)njihovo zdravje in okolje (Hoyer, 2005).
obveščene
o škodljivostih,
ki ogrožajo
Ženske je treba že od zgodnje pubertete naprej ozaveščati o pomenu skrbi za

Zbrala in uredila:
Darja Plank, vms, prof. zdrav. vzg.

zdravje. Zdravje je namreč v rokah vsakega posameznika in vsak lahko zase naredi
največ (Pleskonjić, 2008).

Vloga medicinske sestre pri samopregledovanju dojk je (Nerat, 2009, cit. po

Založnik: Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Celje

Bohnec, 2011):


ženske za redno in sistematično samopregledovanje dojk,
Tisk:motivirati
Unigrafika

40





naučiti ženske pravilne tehnike samopregledovanja dojk,

Naklada:
270

preveriti
znanje o samopregledovanju dojk,


v čakalnice ginekoloških ambulant namestiti plakate, da ženske spoznajo: kdaj
je

najugodnejši

čas

za

samopregledovanje

dojk,

način

in

tehniko

CIP - Kataložni zapis o publikaciji
samopregledovanja dojk, spremembe, zaradi katerih morajo takoj k zdravniku,
Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana

kam se lahko obrnejo po pomoč – center za zgodnje odkrivanje raka na dojkah,

616-036.1-083(082)

deliti zloženke o samopregledovanju dojk in mamografiji,
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v čakalnici
ginekološke
ambulante
predvajati
film o samopregledovanju
dojk.
STROKOVNO
srečanje
medicinskih
sester, babic
in zdravstvenih
tehnikov celjske regije
(11;
2010; Celje) Vloga medicinskih sester pri izboljšanju kakovosti življenja kroničnih bolnikov /
11. strokovno srečanje medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov celjske regije,
Ženske
treba [organizator]
naučiti, da Splošna
si zapomnijo
strukturo
svoje zdravstvene
dojke. Dojka
je[in]
organ
Celje, 23.je9. 2010;
bolnišnica
Celje, Področje
nege
Društvo medicinskih
babic in zdravstvenih
tehnikovmenstrualnim
Celje; [zbrala in ciklusom,
uredila Darjamed
oziroma
žleza, kisester,
se spreminja
med vsakim
Plank]. - Celje: Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov, 2010

nosečnostjo, dojenjem in v menopavzi (Pleskonjić, 2008).
ISBN 978-961-6678-15-5

S PREHRANO PROTI RAKU DOJKE

1. Gl. stv. nasl. 2. Plank, Darja 3. Splošna bolnišnica (Celje) 4.
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Vloga medicinskih sester pri izboljšanju življenja kroničnih bolnikov
1. Ali so medicinske sestre dovolj seznanjene o ukrepih za preprečevanje in

zgodnje odkrivanje raka dojk?
ORGANIZATOR:
Splošna bolnišnica Celje (Področje zdravstvene nege)
Graf št. 1: Poznavanje ukrepov preprečevanja in zgodnjega odkrivanja raka dojk
Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Celje

Organizacijsko strokovni odbor:
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babic in zdravstvenih tehnikov Celje)
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Graf
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Založnik: Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Celje
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Zbrani podatki anketirank kažejo, da medicinske sestre dobro poznajo dejavnike
tveganja, manj pa poznajo sumljiva znamenja za nastanek raka dojke. 95 %
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Vloga medicinskih sester pri izboljšanju življenja kroničnih bolnikov
Graf št. 8: Zadostnost znanja za izvajanje zdravstvenovzgojnega dela žensk glede
samopregledovanja dojk in ostalih preventivnih ukrepov

ORGANIZATOR:
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Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Celje
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Graf št. 9: Strokovna izobrazba anketirank
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medeničnega
dna izvajamo
s pomočjo
imenovanih

53



dolgih in kratkih stiskov:

Patronažna medicinska sestra in kronični bolnik Magda Brložnik .............. 55



dolgi stiski: ženska stisne mišice in zadrži stisk. Sledi enako dolg odmor ali

Medicinska
sestrakot
v timu
zanapetost,
rehabilitacijo
primerstiskov
dvakrat daljši
je bila
potekkroničnih
izvajanja bolnikov
in trajanje– dolgih
prikazuje
1, Brigita Putar ................................................................... 63
dobre
prakseslika
mag.



kratki stiski (mežikanje): izvede se ista vaja, pri tem naj bodo kratki stiski brez

slika 2,
Obravnava
pacienta s kronično boleznijo in pomen poznavanja njegovih



kombinacija dolgih in kratkih stiskov: ženska stisne mišice medeničnega dna in

reakcij na bolezen Judita Bendelja ................................................................ 84

napetost zadrži vsaj 5 sekund. Na koncu stiska še trikrat na hitro pomežikne z

mišicami medeničnega
Mišice
nato
sprosti.
Vajo ................................
ponovi trikrat (Primožič,
Psihofizično
izgorevanje zdna.
vidika
etike
Peter
Jaušovec
92
2008).
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zadrževanja.s kroničnim
Enako kratek
je tudi odmor
– pavza
med stiski, potek prikazuje



Vloga medicinskih sester pri izboljšanju življenja kroničnih bolnikov

ORGANIZATOR:
Splošna bolnišnica Celje (Področje zdravstvene nege)
Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Celje
Organizacijsko strokovni odbor:
Darja Slika
Plank,
vms,
vzg.; dna
Splošna
bolnišnica
Celje MENA, 2010).
št.1:
Stiskprof.
mišic zdrav.
medeničnega
z zadrževanjem
(Društvo
Mag. Hilda Maze, univ. dipl. org.; Splošna bolnišnica Celje
Marjana Vengust, vms; Zdravstveni dom Celje (Društvo medicinskih sester,
babic in zdravstvenih tehnikov Celje)
Zbrala in uredila:
Darja Plank, vms, prof. zdrav. vzg.
Založnik: Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Celje
Slika št.2: Stiski mišic medeničnega dna z višjo hitrostjo (Društvo MENA, 2010).

Tisk: Unigrafika
Kako ugotovimo, ali stiskamo prave mišice?
54





Naklada:
270 Ženska se udobno namesti v postelji z rahlo razmaknjenimi nogami.
Test
v postelji:
Nato si vstavi v nožnico dva prsta in stisne mišice medeničnega dna tako, kot bi
poskušala zaustaviti vetrove iz črevesja. Če krči prave mišice, se mišice presredka
CIP - Kataložni zapis o publikaciji
skrčijo
in premaknejo rahlo navzgor, pri tem čuti stisk okrog prstov v nožnici
Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana

(Primožič, 2008).

616-036.1-083(082)
Test
stoje v rahlem razkoraku: Roka kontrolira presredek (predel med nožnico in

zadnjikom).
O pravilnem
stisku sester,
mišic medeničnega
dna se
predelceljske
na mestu
STROKOVNO srečanje
medicinskih
babic in zdravstvenih
tehnikov
regijedotika
(11;
2010; dvigne,
Celje) Vloga
sester
izboljšanju
kakovosti
kroničnih vbolnikov
/
roke
ob medicinskih
sprostitvi pa
spetprispusti
navzdol
protiživljenja
roki. Poskusite
položaju
1 41 .. SSt tr ro ok ko vo nv on os r se rč ae nč jae n j e 

11. strokovno srečanje medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov celjske regije,

rahlo
pokašljati in ob tem z roko tipati gibanje presredka (Primožič, 2008).
Celje, 23. 9. 2010; [organizator] Splošna bolnišnica Celje, Področje zdravstvene nege [in]

Društvotest
medicinskih
sester,
babic in
zdravstvenih
Celje; [zbrala
in uredila
Darja
STOP
je test, pri
katerem
skuša
ženska tehnikov
sredi uriniranja
zaustaviti
curek
urina.
Plank]. - Celje: Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov, 2010
Stisk
zadrži nekaj sekund, pri tem diha normalno. Nato mišice popusti in urinira do

izpraznitve
mehurja. Da ne motimo spontanega uriniranja, test ponavljamo le
ISBN 978-961-6678-15-5
enkrat tedensko (Primožič, 2008).

1. Gl. stv. nasl. 2. Plank, Darja 3. Splošna bolnišnica (Celje) 4.

Pri
ginekologu
– svetujemo,
na rednem
Društvo
medicinskih
sester, babicda
in ženska
zdravstvenih
tehnikovletnem
(Celje) ginekološkem pregledu
252538624
vpraša
svojega ginekologa in ga prosi, da preveri, ali zna stiskati prave mišice, in ali

je stisk dovolj močan (Primožič, 2008).
Med spolnimi odnosi – če imate sproščene spolne odnose s partnerjem, lahko moč
stiska pravih mišic preverjate tudi med spolnimi odnosi (Primožič 2008).




 Vloga medicinskih sester pri izboljšanju kakovosti življenja kroničnih bolnikov
LASERSKO ZDRAVLJENJE URINSKE INKONTINENCE

KAZALO

Najnovejša metoda zdravljenja blažjih oblik stresne urinske inkontinence je laserska
terapija. Laser s termičnim efektom deluje na kolagenska vlakna tako, da jih

Uvodnik Darja
Plankvrne
........................................................................................
5
remodulira
in s tem
elastičnost vezivnim tkivom nožnice in vezivnih struktur
medeničnega dna. Skrajšanje preraztegnjenih kolagenov za eno tretjino, dvigne

Vloga medicinskih sester pri izboljšanju kakovosti življenja Katarina Cijan,

sprednjo steno nožnice in izboljša zmerno do srednje težko stresno inkontinenco.

Nives Čadej ...................................................................................................... 6

Poseg traja približno pol ure, je povsem neinvaziven in neboleč, ter brez anestezije.

Pacientka
takoj po
posegukakovosti
domov, dva
dni po posegu ne sme
dvigovati težjih
Razvoj in gre
izvajanje
modela
v socialnovarstvenih
ustanovah
bremen in teden dni ne sme imeti spolnih odnosov. Poseg ponovimo po štirih do

Gordana Drimel ............................................................................................. 12

šestih tednih.

Možnost
najema, za
nakupa
izposoje
medicinsko
- tehničnih ali
pripomočkov
Poseg
ni primeren
hujše in
oblike
stresne
urinske inkontinence
za zdravljenje
zdrsa
maternice.
Po posegu
svetujemo
še in
naprej
krepitev mišic
za pomoč
pri gibanju
delno
pomičnih
nepomičnih
oseb medeničnega
Ljudmila Par dna.
.... 18

Zdravstveno vzgojne delavnice za preprečevanje nastanka srčno žilnih
obolenj (cindi)
Vladka Vouk,
dr.Z Majda
Pajnkihar
........................................ 29
CELOSTNA
OBRAVNAVA
ŽENSKE
URINSKO
INKONTINENCO
Starostnik z demenco Meta Lenart, Urška Selčan ........................................ 42

Medicinska sestra, ki deluje v primarni dejavnosti, ima pri zdravstveni vzgoji
preprečevanja
urinske
inkontinence
predvsem
preprečevalno
Aktivnosti
Obravnava bolnika
s srčnim
popuščanjem
Mirjana
Kralj Cohavlogo.
...................
47

55



medicinske sestre so usmerjene v ohranitev in krepitev zdravja. Ženske je potrebno

Patronažna medicinska sestra in kronični bolnik Magda Brložnik .............. 55

seznaniti z aktivnostmi, ki so koristne za zdravje, in vplivati na zavestno izbiro
načina
življenja.
S celostnim
pristopom
in zdravstveno
vzgojo
žensk–lahko
ublažimo
Medicinska
sestra
v timu za
rehabilitacijo
kroničnih
bolnikov
primer
vpliv dejavnikov tveganja, če jih že ne moremo odpraviti (Glodež, 2008).

dobre prakse mag. Brigita Putar ................................................................... 63

Celostna obravnava osebe z urinsko inkontinenco torej zahteva delo sodelovalne
psihologov in drugih za to področje usposobljenih strokovnjakov. Zdravstveni

Obravnava pacienta s kronično boleznijo in pomen poznavanja njegovih

delavci bi si morali prizadevati za promocijo kontinence in širjenje ustreznih

reakcij naobolezen
Judita Bendelja
................................................................
84
informacij
preprečevanju
inkontinence
in o sodobnih postopkih obravnave tega
problema pri vseh starostnih skupinah z namenom ohranitve dobrega in

Psihofizično izgorevanje z vidika etike Peter Jaušovec ................................ 92

kakovostnega življenja prizadetih oseb. Osnovna strategija preventive bi morala biti
preprečevanje pojava urinske inkontinence, pri čemer bi moralo biti prepoznavanje
inkontinentnih oseb z dejavniki tveganja za pojav urinske inkontinence ena
pomembnejših aktivnosti primarne preventive. Pogosto je lahko glavna ovira za
učinkovito obravnavo urinske inkontinence pomanjkanje komunikacije med
osebami z urinsko inkontinenco in zdravstvenimi delavci oz. nezadostna
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skupine
zdravstvenih
delavcev,
zdravnikov,
medicinskih
sester, fizioterapevtov,



Vloga medicinskih sester pri izboljšanju življenja kroničnih bolnikov
ozaveščenost zdravstvenih delavcev o problematiki urinske inkontinence (Hlebš,

2008).
ORGANIZATOR:

Medicinska
sestra svetuje
preventivne
ukrepe
pri urinski inkontinenci, kamor
Splošna bolnišnica
Celje ženski
(Področje
zdravstvene
nege)
šteje
znanje
o spremembi
življenjskega
sloga:
Društvo
medicinskih
sester,
babic in zdravstvenih
tehnikov Celje


zdrava in uravnotežena prehrana,

Organizacijsko
strokovni
odbor: (2 l, če ni omejitev),

pitje zadostnih
količin tekočine
Darja
Plank, vms,
prof. ki
zdrav.
vzg.; Splošna
bolnišnica

izogibanje
pijačam,
spodbujajo
izločanje
urina iz Celje
telesa (kava, pravi čaj,
Mag.
Hilda ...),
Maze, univ. dipl. org.; Splošna bolnišnica Celje
alkohol,
Marjana
Vengust,
vms; zvečer,
Zdravstveni dom Celje (Društvo medicinskih sester,

omejitev
pitja tekočin
babic
in zdravstvenih
tehnikov
Celje)

zmanjšanje
prekomerne
telesne
teže,


prevzgoja sečnega mehurja: redno praznjenje mehurja v enakih časovnih



ob uriniranju se mora dobro sprazniti sečni mehur,



odsvetovati hojo na stranišče za vsak primer,



omogočena dostopnost do toaletnih prostorov,

Zbrala in uredila:
presledkih,
Darja Plank, vms, prof. zdrav. vzg.

Založnik: Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Celje


jemanje predpisanih zdravil,
Tisk:redno
Unigrafika

56





prepričati se z izbranim specialistom, da zdravila, ki jih uživa bolnica, ne vplivajo

Naklada:
270 urina,
na izločanje


pravilno in redno izvajanje vaj za krepitev mišic medeničnega dna,



zavestni stisk mišic medeničnega dna, preden se dvigne težji predmet, zakašlja,



uporaba medeničnih uteži: Femina valjčki,

CIP - Kataložni zapis o publikaciji
kihne,
Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana
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616-036.1-083(082)

pravilno izpolnjevanje dnevnika uriniranja (zabeleži se količina in vrsta zaužite

tekočine,srečanje
volumen
hoteno izločenega
občutek tehnikov
tiščanja celjske
na vodo,
količino
STROKOVNO
medicinskih
sester, babicurina,
in zdravstvenih
regije
(11;
2010;nehoteno
Celje) Vloga
medicinskih
sester
pri izboljšanju
bolnikov /
izločenega
urina
in aktivnost,
ki jokakovosti
je takratživljenja
ženskakroničnih
opravljala),
11. strokovno srečanje medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov celjske regije,

higienskih
pripomočkov:
predlogeCelje,
za enkratno
uporabo, kje
se [in]
dobijo
Celje,uporaba
23. 9. 2010;
[organizator]
Splošna bolnišnica
Področje zdravstvene
nege
Društvo
medicinskih
sester, babic in zdravstvenih tehnikov Celje; [zbrala in uredila Darja
in kako
se uporabljajo,
Plank]. - Celje: Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov, 2010


redna osebna higiena (tuširanje),


nega s toplo vodo in blagim milom,
ISBNanogenitalna
978-961-6678-15-5


uporaba bombažnega perila,

1. Gl. stv. nasl. 2. Plank, Darja 3. Splošna bolnišnica (Celje) 4.

odsvetovati
dvigovanje
težkih
bremen in delo
v mrzlih
Društvo
medicinskih
sester, babic
in zdravstvenih
tehnikov
(Celje)in vlažnih pogojih,
252538624

kontrola urina za predpisane preiskave: glukoza, beljakovine, eritrociti,

levkociti, bakterije v urinu,…





odkriti pogovori s partnerjem,

 Vloga medicinskih sester pri izboljšanju kakovosti življenja kroničnih bolnikov


možnost vključevanja v obstoječa društva za pomoč inkontinentnim osebam

(INKO, MENA),
KAZALO



redne kontrole pri ginekologu (ambulanta za urinsko inkontinenco žensk).

Uvodnik Darja Plank ........................................................................................ 5
KAKOVOST ŽIVLJENJA ŽENSK Z URINSKO INKONTINENCO

Vloga medicinskih sester pri izboljšanju kakovosti življenja Katarina Cijan,
Nives Čadej ...................................................................................................... 6

O težavah urinske inkontinence torej ženske zelo težko spregovorijo. Nad njimi visi
kot
nekintabu,
ki jih modela
večkrat kakovosti
pripelje dov zelo
neprijetnih situacij,
katere hočejo
Razvoj
izvajanje
socialnovarstvenih
ustanovah
olepšati. Na te težave bi lahko gledali kot na javni zdravstveni problem.

Gordana Drimel ............................................................................................. 12

Mednarodno združenje za inkontinenco je postreglo s podatki, da kar 70 odstotkov

Možnost
najema, nakupa
izposoje
- tehničnih
pripomočkov
žensk
s tovrstnimi
težavamiin nikoli
ne medicinsko
poišče zdravniške
pomoči,
kar je zelo
zaskrbljujoče
hiba, ki lahko
predstavlja
ki
za pomoč pridejstvo.
gibanjuUrinska
delno inkontinenca
pomičnih in je
nepomičnih
oseb
Ljudmilaženskam,
Par .... 18
imajo težave z nekontroliranim uhajanjem urina, hudo osebno težavo in bistveno

Zdravstveno
vzgojne
delavnice
za preprečevanje
srčno se
žilnih
poslabša
kakovost
življenja.
Ker uhajanje
urina pogostonastanka
ni predvidljivo,
prizadete
obolenj
(cindi)redkeje
Vladkaudeležujejo
Vouk, dr. Majda
Pajnkihar
........................................
29
osebe
čedalje
množičnih
dogodkov
(kino, ples, gledališče), kar
lahko postopno privede do socialne osamitve. Inkontinentne ženske imajo pogosto

Starostnik z demenco Meta Lenart, Urška Selčan ........................................ 42

tudi težave pri spolnih odnosih, zaradi tega se jim raje izognejo, kar lahko privede
tudi
do motenj
v partnerskem
(DruštvoMirjana
Inkont, 2009).
Obravnava
bolnika
s srčnimodnosu
popuščanjem
Kralj Coha ................... 47

57



Dobra informiranost žensk je pomembna za dobro počutje žensk, za dobro

Patronažna medicinska sestra in kronični bolnik Magda Brložnik .............. 55

sodelovanje pri zdravljenju urinske inkontinence. Obstaja veliko načinov za
kakovostno
ženskzakljub
težavam zkroničnih
inkontinenco.
Vendar
je najbolj
Medicinska življenje
sestra v timu
rehabilitacijo
bolnikov
– primer
pomembno, da vsaka posameznica najde lasten način soočenja in sprejemanja

dobre prakse mag. Brigita Putar ................................................................... 63

fizičnih in psihičnih sprememb, do katerih pripelje inkontinenca.

težavah ne morejo spregovoriti. Vemo, da pri nekaterih minejo desetletja, preden

Obravnava pacienta s kronično boleznijo in pomen poznavanja njegovih

spregovorijo o svoji težavi, nekatere celo nikoli. Med ljudmi je še vedno prisotna

reakcij nada
bolezen
Judita
Bendelja
................................................................ 84
miselnost,
je uhajanje
urina
nekaj sramotnega.
V Sloveniji delujejo štiri društva za pomoč inkontinentnim osebam: v Mariboru

Psihofizično izgorevanje z vidika etike Peter Jaušovec ................................ 92

društvo INKONT in društvo MENA – humanitarna organizacija za pomoč ženskam, v
Kopru društvo D.I.B.O. (Društvo inkontinentnih bolnikov obale), ter društvo INKO v
Ljubljani.
Dejstvo je da urinska inkontinenca ne prizadene samo inkontinentne ženske, ampak
celotno družbo. Zato se z dobro informiranostjo, osveščenostjo o tem problemu, z
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V
veliko pomoč ssokroničnim
razne brošure,
zloženke,
prospekti,
predvsem za tiste, ki o svojih



Vloga medicinskih sester pri izboljšanju življenja kroničnih bolnikov
zaščitno uporabo inkontinentnih pripomočkov ki so na voljo, lahko vsaka

posameznica
normalno giblje in živi tako doma kot v družbi.
ORGANIZATOR:

Osveščena
družina in
družba
lahko zdravstvene
žensko spodbudita,
Splošna bolnišnica
Celje
(Področje
nege) da pristopi k zdravljenju
urinske
takoj, babic
ko se inle-ta
pojavi in tehnikov
jo pri zdravljenju,
moralno
Društvo inkontinence
medicinskih sester,
zdravstvenih
Celje
podpirata, da doseže željen cilj.

Organizacijsko strokovni odbor:
Darja Plank, vms, prof. zdrav. vzg.; Splošna bolnišnica Celje
Mag. Hilda Maze, univ. dipl. org.; Splošna bolnišnica Celje
SKLEP
Marjana Vengust, vms; Zdravstveni dom Celje (Društvo medicinskih sester,
babic ininkontinenca
zdravstvenihjetehnikov
Celje) tabu, o katerem ne upamo spregovoriti na
Urinska
torej še vedno
glas. Inkontinenca urina pokaže problem, pred katerim si ne smemo zatiskati oči.

Zbrala in uredila:
Darja Plank, vms, prof. zdrav. vzg.

Nihče, ki je kdaj pomagal inkontinentni pacientki ali je celo sam imel težave z
inkontinenco, ne podcenjuje občutkov neudobja in težav, ki jih ta prinaša s seboj:
stalna mokrota, neprijeten vonj, izdatki za pripomočke,… Še hujši so psihični

Založnik: Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Celje

problemi. Strah pred smradom, pred odhajanjem od doma, izguba samozavesti in
prezir
okolice zaradi socialne nesprejemljivosti inkontinence. Zato so aktivnosti
Tisk: Unigrafika
medicinske sestre usmerjene v ohranitev in krepitev zdravja. Primarna preventivna
58





Naklada: 270
zdravstvena
dejavnost ima predvsem preprečevalno vlogo. Medicinske sestre so
tiste, ki pomagajo celotni ženski populaciji v njenem ožjem in širšem okolju.
Potrebno bi bilo organizirati učne delavnice s poudarkom na preventivni
CIP - Kataložni zapis o publikaciji
Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana

zdravstveni negi na področju motenj uriniranja (Rodeš, 2008).
Problem inkontinence je večplasten in ga je treba torej obravnavati z različnih
616-036.1-083(082)
vidikov.
Z medicinskega stališča je inkontinenca nehotno in nekontrolirano uhajanje

urina,
ki imasrečanje
telesne
in psihične
posledice
je bolezensko
stanje.
S regije
socialnega
STROKOVNO
medicinskih
sester,
babic in in
zdravstvenih
tehnikov
celjske
(11;
2010; Celje)
Vloga medicinskih
sester
pri izboljšanju
kakovosti
življenja
kroničnih bolnikov
/
vidika
je inkontinenca
problem
osamitve
in izločitve
bolnika
iz družabnega
življenja
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11. strokovno srečanje medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov celjske regije,

bližnje
in9.širše
okolice.
Tudi z Splošna
ekonomskega
vidika
inkontinenca
velik problem,
Celje, 23.
2010;
[organizator]
bolnišnica
Celje,jePodročje
zdravstvene
nege [in] saj
Društvo medicinskih
sester,
babic in
zdravstvenih tehnikov
in zalogaj.
uredila Darja
njegovo
kolikor toliko
uspešno
obvladovanje
pomeni Celje;
velik [zbrala
finančni
Malo je
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Celje) Vloga
medicinskih
sesterv priospredju
izboljšanjutega
kakovosti
življenja saj
kroničnih
/
in
sigurno
medicinska
sestra
dogajanja,
ona bolnikov
še vedno
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11. strokovno srečanje medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov celjske regije,

predstavlja
glavni,
prvi in edini
alarmbolnišnica
pri življenjsko
ogroženem
bolniku.nege
Pri svojem
Celje, 23. 9. 2010;
[organizator]
Splošna
Celje, Področje
zdravstvene
[in]
Društvo
sester, babic
zdravstvenih tehnikov
[zbrala
Darjaprvo
delu
še medicinskih
vedno potrebuje
dobroin opazovanje,
sluh, vidCelje;
in dotik
in in
neuredila
nazadnje
Plank]. - Celje: Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov, 2010

prepoznavanje in tolažba bolnikov psihičnih in fizičnih težav (Svilenkovič G, 1998).
Za
učinkovito delo je potrebna dobra organizacija in brezhibna
ISBNmaksimalno
978-961-6678-15-5
komunikacija med ekipo prehospitalne in reanimacijske ekipe, saj le tako lahko
1. Gl. stv. nasl. 2. Plank, Darja 3. Splošna bolnišnica (Celje) 4.

slednja
čas do prihoda
poškodovanca
pomembno
izrabi za pripravo opreme,
Društvo medicinskih
sester, babic
in zdravstvenih
tehnikov (Celje)
252538624pripomočkov, učinkovin in vmesno komunikacijo. Kadar pa le ta ni možna
aparatur,

v tem smislu je toliko bolj pomembneje poznavanje posamezne vloge in pristojnosti
ter spoštovanje vloge vseh članov prisotne reanimacijske ekipe. Tako se poveča
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učinkovitost ekipe oziroma pridobi ali izkoristi razpoložljivi čas v korist uspeha,
varnosti
KAZALOin večje kvalitete skupnega dela.
Zdravstvena dispečerska služba – Predhospitalna enota, ki je del organizacijskega

Uvodniksprejme
Darja Plank
........................................................................................
5
sklopa,
obvestilo
(klic) o nenadnem dogodku, ki nato odpošlje urgentno

reševalno
ekipo za sester
izvajanje
na terenu.življenja
Ambulanta
kirurške
prve
Vloga medicinskih
pri intervencije
izboljšanju kakovosti
Katarina
Cijan,
pomoči, prejme klic reševalne ekipe s terena o prihodu bolnika v bolnišnico.

Nives Čadej ...................................................................................................... 6

Reševalna ekipa s terena obvesti Urgentni center (KPP) s podatki:

- in
koliko
poškodovanca/ev,
Razvoj
izvajanje
modela kakovosti v socialnovarstvenih ustanovah
- starost
poškodovanca/ev
Gordana
Drimel
............................................................................................. 12
-

vrsto poškodbe,

Možnost
najema, nakupa
in izposoje medicinsko
- tehničnih
pripomočkov
- zdravstveno
stanje poškodovanca/ev
(vitalne funkcije,
sediran,
vetiliran,…)
- in predviden
časdelno
prihoda
za pomoč
pri gibanju
pomičnih in nepomičnih oseb Ljudmila Par .... 18

Zdravstveno vzgojne delavnice za preprečevanje nastanka srčno žilnih

Namen tako najavljene reanimacije je pravočasna aktivacija reanimacijskega tima,

obolenj
(cindi) Vladka
MajdainPajnkihar
........................................
29
čim
bolj racionalna
izrabaVouk,
časa, dr.
sredstev
razpoložljivega
kadra, s ciljem zagotoviti
čim bolj kakovostno in učinkovito oskrbo bolnika. Z vidika bolnišnične oskrbe in

Starostnik z demenco Meta Lenart, Urška Selčan ........................................ 42

organizacije dela je pomembno, da je znano število poškodovanih, starost, vrsta in
mehanizem
vrste inpopuščanjem
obseg izvedenih
intervencij
na terenu,
podatki47o
Obravnava poškodbe,
bolnika s srčnim
Mirjana
Kralj Coha
...................
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čas prihoda.

Medicinska sestra v timu za rehabilitacijo kroničnih bolnikov – primer
Izrednega pomena pri pripravi na sprejem bolnika v bolnišnico je tudi možnost

dobre prakse mag. Brigita Putar ................................................................... 63

komunikacije z ekipo NMP na kraju dogodka, ki s pravočasnim posredovanjem
pripravo na sprejem. Predhodna najava omogoča, da člani travma tima ob prihodu

Obravnava pacienta s kronično boleznijo in pomen poznavanja njegovih

bolnika ne tratijo časa za pripravo opreme in pripomočkov, temveč takoj pristopijo

bolezen Judita Bendelja ................................................................ 84
kreakcij
oskrbi na
bolnika/poškodovanca.

Ko
govorimo oizgorevanje
življenjsko ogroženem
bolniku,
mislimo
na vse
starostne skupine, 92
od
Psihofizično
z vidika etike
Peter
Jaušovec
................................
novorojenca do starostnika s katerimi se pri svojem delu srečuje anestezijska
medicinska sestra.
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Vloga medicinskih sester pri izboljšanju življenja kroničnih bolnikov
Tim je skupina ljudi različnih profilov, ki so organizirani, usposobljeni in usklajeni za

izvedbo
določenih nalog. Skupina ali ekipa bo učinkovita le, če bodo vsi njeni člani
ORGANIZATOR:
dobro
opravili
soje delo
in (Področje
če bodo delovali
povezano
in usklajeno (Gričar, 2008)
Splošna
bolnišnica
Celje
zdravstvene
nege)

Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Celje
Za življenjsko ogroženega bolnika - poškodovanca skrbi multidisiplinarni tim:

Organizacijsko strokovni odbor:
Darja
Plank,
vms,delovnega
prof. zdrav.
Celje
1.
V času
rednega
časavzg.;
(od 7Splošna
do 15h bolnišnica
):
Mag.
Maze,
univ. dipl.
org.; Splošna
bolnišnica Celje(mobi 8802),
- Hilda
zdravnik
specialist
anestezijologije
in reanimatologije
Marjana
Vengust,
vms; kirurgije
Zdravstveni
- zdravnik
specialist
(KPP),dom Celje (Društvo medicinskih sester,
babic
zdravstvenih
tehnikovsestra
Celje)v anesteziji (mobi 8803),
- indiplomirana
medicinska
-

diplomirana medicinska sestra ali višja medicinska sestra v urgentni

-

zdravstveni tehnik v urgentni dejavnosti,

-

bolničar v urgentni dejavnosti,

-

zdravnik specialist radiologije (CT, MRI, UZ, RTG),

Zbrala in uredila:
dejavnosti,
Darja Plank, vms, prof. zdrav. vzg.

Založnik: Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Celje
inženir radiologije (CT, MRI, UZ, RTG).
Tisk:- Unigrafika
Ostalo zdravstveno osebje, ki je potrebno za zagotovitev celostne obravnave
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Naklada:
bolnika,
so:270
-

laboratorijski tehniki

-

trasfuziologi

CIP - Kataložni zapis o publikaciji
- zdravstveni sodelavci (administarcija).
Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana
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2.
V času neprekinjenega zdravstvenega varstva - dežurna služba (od 15 do 7h):

- zdravnik
specialist
anestezijologije
(mobi
8818),
STROKOVNO
srečanje
medicinskih
sester, babicininreanimatologije
zdravstvenih tehnikov
celjske
regije (11;
2010;- Celje)
Vloga medicinskih
sester pri
izboljšanju
zdravnik
specialist kirurgije
(mobi
8812),kakovosti življenja kroničnih bolnikov /
11. strokovno srečanje medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov celjske regije,
specialist kirurgije
Celje,- 23.zdravnik
9. 2010; [organizator]
SplošnaKPP
bolnišnica Celje, Področje zdravstvene nege [in]
Društvo
babic
in zdravstvenih
tehnikov
[zbrala in uredila Darja
- medicinskih
specializantsester,
kirurgije
(polivalentni,
mobi
8813 Celje;
),
Plank]. - Celje: Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov, 2010
-

diplomirana medicinska sestra v anesteziji (mobi 8820),

Vključujoč
z vsemi že zgoraj navedenimi.
ISBN 978-961-6678-15-5
1. Gl. stv. nasl. 2. Plank, Darja 3. Splošna bolnišnica (Celje) 4.

Usklajeno
timsko delo
pride
do izraza
prav pri
reanimaciji, kajti dober in
Društvo medicinskih
sester,
babicnajbolj
in zdravstvenih
tehnikov
(Celje)
252538624
usklajen
tim je predpogoj za uspešno opravljeno delo. Vsak začetek, nadaljevanje in

vztrajanje pri reanimaciji, tim skupaj z anestezijsko medicinsko sestro, odlikuje
natančnost, hitrost, znanje in usklajeno delovanje, kjer ni mesta za paniko, za
nepravilno komunikacijo, za neznanje. Za uspešen potek celotnega pristopa in
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oživljanja ter v izogib neracionalnega ukrepanja in izgubljanja časa, kar vse lahko
gre
na škodo bolnika, je smiselna in v praksi »prepotrebna« delitev vlog med
KAZALO
člani reanimacijskega tima.

Uvodnik
Darja Plank
........................................................................................
5
Za
anestezijsko
medicinsko
sestro je pristop k življenjsko ogroženim bolnikom
največkrat
nenaden in
se začenja
s »klicemkakovosti
«, kar predstavlja
svoje
vrstnoCijan,
stresno
Vloga medicinskih
sester
pri izboljšanju
življenja
Katarina
situacijo, ki zahteva takojšen, strokoven in odgovoren odziv, v vseh nalogah, ki jih

Nives Čadej ...................................................................................................... 6

le-ta narekuje.

Razvoj
in izvajanje
modelamedicinske
kakovostisestre
v socialnovarstvenih
ustanovah
Dela
in naloge
anestezijske
pri reanimaciji življenjsko
ogroženih
bolnikov
Gordanaso;
Drimel ............................................................................................. 12
-

Priprava aparatur, materiala in pripomočkov za nadzor življenjskih funkcij,

Možnost
najema,
in izposoje
medicinsko
- tehničnih
pripomočkov
-
Sprejem
bolnika,nakupa
opazovanje
in pravočasno
ugotavljanje
sprememb
njegovega
stanja, pri gibanju delno pomičnih in nepomičnih oseb Ljudmila Par .... 18
za pomoč
-

Priprava pripomočkov za oskrba dihalne poti,

-

Asistenca anesteziologu pri vseh oblikah vzpostavljanje proste dihalne poti,

Zdravstveno vzgojne delavnice za preprečevanje nastanka srčno žilnih

obolenj
(cindi)
Vladkapredpisanih
Vouk, dr. Majda
Pajnkihar po
........................................
-
Priprava
in dajanje
zdravil/učinkovin
naročilu anesteziologa, 29
-

Vzpostavitev nadzora življenjskih funkcij v obsegu, ki ga določi anesteziolog

Starostnik z demenco Meta Lenart, Urška Selčan ........................................ 42

(invazivni in neinvazivni monitoring pacientovega stanja preko nadzora pulza,

Obravnava
s srčnim
popuščanjem Mirjana Kralj Coha ................... 47
EKG, RR, bolnika
Sp02, TT,..
),
-

Skrb za telesno temperatura bolnika (ogrevanje s folijo, tople tekočine in rjuhe),

-

Priprava materiala, sistemov za spremljanje življenjskih znakov in asistenca
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anesteziologu
privvseh
in neinvazivnih
posegih
in postopkih,
Medicinska
sestra
timuinvazivnih
za rehabilitacijo
kroničnih
bolnikov
– primer

-
Sodelovanje
pri Brigita
spremljanju
in dokumentiranju vseh vitalnih funkcij 63
in
dobre
prakse mag.
Putar ...................................................................
tekočinske terapije,
njihove zadostnosti za nadaljnjo oskrbo,

Obravnava pacienta s kronično boleznijo in pomen poznavanja njegovih

-

Vzpostavitev dodatne periferne venske poti (z izbiro večjega i.v. pretoka; 14G

reakcij na bolezen Judita Bendelja ................................................................ 84

ali 16G)! Pri stabiliziranju pacientovega stanja zaradi krvavitve in poškodb pri

reanimaciji,
je debelina zperifernega
žilnega
odločujoča,
Psihofizično
izgorevanje
vidika etike
Peterkatetra
Jaušovec
................................ 92
-

Odvzem krvnih vzorcev za predpisane laboratorijske analize,

-

Sodelovanje pri spremljanju izgube krvi,

-

Naročanje, priprava in dajanje predpisanih krvnih pripravkov po naročilu
anesteziologa,

-




Izvajanje postopka za odčitavanje krvne skupine na ploščici,
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-
Nadzor in kontrola
prehodnosti
obstoječih
poti in ocena
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Vloga medicinskih sester pri izboljšanju življenja kroničnih bolnikov
Izvajanje dodatnih predpisanih laboratorijskih preiskav po naročilu

anesteziologa (I-STAT)
ORGANIZATOR:
-
Priprava
in transport
na diagnostične
Splošna
bolnišnica
Celjebolnika
(Področje
zdravstvenepreiskave
nege) ali na OIMOS, TIN…
-
Priprava
poškodovanca
varen
transport natehnikov
diagnostične
Društvo
medicinskih
sester, za
babic
in zdravstvenih
Celje preiskave, v
operacijsko dvorano ali na oddelek (OIMOS, TIN) oz. tudi v drugo ustanovo,

Organizacijsko
strokovni
odbor: pravilnega delovanja aparatur za nadzor in
-
Priprava opreme
in spremljanje
Darja
Plank, vms,
prof. zdrav.
vzg.;
Splošna
bolnišnica Celje
vzdrževanje
življenjskih
funkcij
med
transportom,
Mag.
Hilda bolnika.
Maze, univ. dipl. org.; Splošna bolnišnica Celje
-
Predaja
Marjana Vengust, vms; Zdravstveni dom Celje (Društvo medicinskih sester,
babic
in zdravstvenih
tehnikov
Celje)
Ob
vsem
tem se zaveda
stopnje
odgovornosti. Zaveda se posledic napak in
škodljivih vplivov, ki jih lahko imajo nepravilni in neorganizirani koraki, v tem

Zbrala in uredila:
Darja Plank, vms, prof. zdrav. vzg.

pristopu, za uspeh in izid oživljanja. Delo anestezijske medicinske sestre od nje
zahteva prilagodljivo, stabilno, integrirano osebnost, ki je zmožna obvladati
vsakodnevne
stresne
situacije in sester,
hkrati svoje
opravljati profesionalno
v skladu
Založnik: Društvo
medicinskih
babicdelo
in zdravstvenih
tehnikov Celje
s strokovnimi normami in smernicami.
V
pristopu
in obravnavi življenjsko ogroženega bolnika so ji v pomoč in je
Tisk:
Unigrafika
osredotočena na slednje najpogostejše negovalne diagnoze po Gordonovi:
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Naklada:
-
Dihalne270
poti, neučinkovito čiščenje
-

Ventilacija, nefunkcionalna

-

Izmenjava plinov, nepopolna

-

Perfuzija v tkivih, neučinkovita

CIP - Kataložni zapis o publikaciji
-
Funkcija
srca, zmanjšana
Narodna
in univerzitetna
knjižnica, Ljubljana
616-036.1-083(082)

-

Intrakranialna adaptacija, zmanjšana sposobnost

-
Nevarnost
aspiracije
STROKOVNO
srečanje
medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov celjske regije (11;
2010;
Celje) Vloga
medicinskih
sester pri izboljšanju
kakovosti
življenja kroničnih bolnikov /
-
Tekočine,
nevarnost
za neuravnovešen
volumen
tekočin
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11. strokovno srečanje medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov celjske regije,

-
termoregulacija
Celje,Neučinkovita
23. 9. 2010; [organizator]
Splošna bolnišnica Celje, Področje zdravstvene nege [in]
Društvo
medicinskih
sester, babic
in zdravstvenih
Celje;
[zbrala in uredila Darja
-
Mobilnost,
nepopolna
mobilnost
v posteljitehnikov
(ležečem
vozičku)
Plank]. - Celje: Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov, 2010

-

Samonega, popolna nezmožnost samonege

ISBNKoža,
978-961-6678-15-5
-
nevarnost za poškodovanje kože, nevarnost za spremembe kože

-

Nevarnost infekcije

1. Gl. stv. nasl. 2. Plank, Darja 3. Splošna bolnišnica (Celje) 4.
-
Nevromuskulaturna
disfunkcija,
nevarnost
Društvo
medicinskih sester, babic
in zdravstvenih
tehnikovperiferne
(Celje)
252538624
disfunkcije

-




Komunikacija, nepopolna verbalna (Kodila, 2008).

nevromuskulaturne
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Za učinkovito delo anestezijske medicinske sestre v reanimacijski ekipi je
pomembno,
da zna dobro opazovati, pravočasno prepoznati spremembe stanje
KAZALO

poškodovanca, se nanje ustrezno odzvati in opozoriti ostale člane reanimacijskega
tima.

Uvodnik Darja
........................................................................................
5
Zavedanje
vseh Plank
teh vplivov
je pri delu anestezijske medicinske sestre nujno za
ustrezno stopnjo razpoložljivosti. Srečevanje z vsakodnevnimi stresnimi situacijami,

Vloga medicinskih sester pri izboljšanju kakovosti življenja Katarina Cijan,

strahovitem tempu življenja, zahtevah po uveljavljanju in nedopuščanju

Nives Čadej ...................................................................................................... 6

spodrsljajev daje temu delu še dodatno psihično obremenitev. Vendar je ustrezna

stopnja
razpoložljivosti
nujna v socialnovarstvenih
za
ustrezno ustanovah
učinkovitost.
Razvoj in izvajanje
modela kakovosti
(http://www.obzornikzdravstvenenege.si/Celoten_clanek.aspx?ID=a25b1fb5-e53e-

Gordana Drimel ............................................................................................. 12

4633-9dd1-54578f574a36, 26.8.2013).

Možnost
najema,
nakupa indaje
izposoje
medicinsko
- tehničnih
pripomočkov
Visoka
stopnja
učinkovitosti
vsakomur,
tudi medicinski
sestri
v anesteziji,
poseben
koristnosti,
daje ji občutek,
da je »nekaj
«, daPar
je ....
njeno
za pomočobčutek
pri gibanju
delno pomičnih
in nepomičnih
osebstorila
Ljudmila
18
delo ni zaman. Daje ji možnost in spodbude za nadaljnje delo. To pa je hkrati

Zdravstveno vzgojne delavnice za preprečevanje nastanka srčno žilnih

zagotovilo, da še vedno svoje delo opravlja profesionalno in dosledno ter v skladu s

obolenjstrokovnimi
(cindi) Vladka
Vouk,indr.
Pajnkihar
........................................
svojimi
normami
da Majda
bodo prihajale
vedno
nove generacije, ki bodo29z
veseljem

opravljale

to

delo

Starostnik z demenco Meta Lenart, Urška Selčan ........................................ 42

(http://www.obzornikzdravstvenenege.si/Celoten_clanek.aspx?ID=a25b1fb5-e53e-

Obravnava bolnika s srčnim
popuščanjem Mirjana Kralj Coha ................... 47
4633-9dd1-54578f574a36,
26.8.2013).
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Ob ustrezni stopnji usposobljenosti, kvalitetnih navodilih za delo, ob nenehnem
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strokovnem usposabljanju, uvajanju in skupnim treningom, bo vse manj tako

Medicinska
sestra v timuneobičajnih
za rehabilitacijo
kroničnih
– primer
»
stresnih, nepredvidljivih,
« situacij,
in le tebolnikov
bodo znane
in ne bodo
zahtevale
kreativnih
reševanj.
Tako
je potrebna dobra organizacija dela, 63
ki
dobre prakse
mag. Brigita
Putar
...................................................................
zagotavlja ustrezno delitev vlog, zagotavlja pretok informacij, natančno opredelitev
možno
bistveno
manj »sstresnih
« situacij
na noto
nesporazumov,
zaradi
zadolžitev
Obravnava
pacienta
kronično
boleznijo
in pomen
poznavanja
njegovih
ali pristojnosti pri obravnavi življenjsko ogroženih bolnikov s strani celotnega

reakcij na bolezen Judita Bendelja ................................................................ 84

reanimacijskega tima.

Psihofizično izgorevanje z vidika etike Peter Jaušovec ................................ 92
ZAKLJUČEK
Zavedati se je potrebno problemov povezanih z obravnavo in oskrbo življenjsko
ogroženega poškodovanca ter njihovih vplivov na kakovostno izvedbo dela. O njih
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Vloga medicinskih sester pri izboljšanju življenja kroničnih bolnikov
je potrebno jasno in glasno spregovoriti. Le tako lahko določimo korake in

poiščemo
najboljše rešitve, ki bodo pripeljali do želenih ciljev in celovite rešitve
ORGANIZATOR:
problema.
Splošna bolnišnica Celje (Področje zdravstvene nege)

Čas,
ki jemedicinskih
na voljo za sester,
oskrbo babic
življenjsko
ogroženegatehnikov
bolnika, ne
dopušča dajanje
Društvo
in zdravstvenih
Celje
dodatnih navodil, pojasnil še najmanj pa nepoznavanje postopkov in improvizacije.

Organizacijsko
strokovni
odbor:
Anestezijska
medicinska
sestra
sodeluje pri vseh postopkih in posegih življenjsko
Darja Plank,bolnika.
vms, prof.
zdrav.
bolnišnica
Celje s usposobljenostjo
ogroženega
Obseg
in vzg.;
vrsta Splošna
opravil pa
je pogojena
Mag. Hilda Maze,
univ.anestezijska
dipl. org.; Splošna
bolnišnica
Celje poznavanja rutinskih
posameznika,
saj mora
medicinska
sestra poleg
Marjana
Vengust,
vms; Zdravstveni
dom
(Društvo medicinskih
sester,
nalog
pridobiti
še določen
nivo znanja
in Celje
usposobljenosti
za delo življenjsko
babic in zdravstvenih
tehnikov Celje)
ogroženega
bolnika = REANIMACIJA
(Hajdarević, Kočevar,2006).
Zbrala in uredila:
Darja Plank, vms, prof. zdrav. vzg.

Primerni nivo strokovnega znanja, organizacijskih sposobnosti, moralno etičnih
norm, poznavanje svoje vloge in kompetenc, spoštovanje ostalih članov ekipe
omogočajo, da anestezijske medicinske sestre prispevamo pomemben delež pri

Založnik: Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Celje

oživljanju in oskrbi življenjsko ogroženih bolnikov.

Tisk: Unigrafika
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Vloga medicinskih sester pri izboljšanju življenja kroničnih bolnikov

POUK OŽIVLJANJA ZA VEČJO KAKOVOST IZVAJANJA ZDRAVSTVENIH
STORITEV
ORGANIZATOR:
Splošna bolnišnica Celje (Področje zdravstvene nege)
Slavomir Milovanović, Petra Bastl Lukner, Apolonija Jost,Barbara Smrke,
Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Celje
Tjaša Svetel, Darja Plank,

Organizacijsko strokovni odbor:
Darja Plank, vms, prof. zdrav. vzg.; Splošna bolnišnica Celje
IZVLEČEK
Mag. Hilda Maze, univ. dipl. org.; Splošna bolnišnica Celje
Marjana Vengust, vms; Zdravstveni dom Celje (Društvo medicinskih sester,
V prispevku smo najprej opredelili izraze kakovost in kakovost zdravstvenih storitev
babic in zdravstvenih tehnikov Celje)
ter podali osnove za določitev načel kakovosti, povzete po strokovni literaturi.

V
razpravi
smo uporabili pouk oživljanja v Splošni bolnišnici Celje, kot primer
Zbrala
in uredila:
postopka
za vms,
doseganje
večje vzg.
kakovosti zdravstvenih storitev. Predstavili smo
Darja Plank,
prof. zdrav.
koncept VZPON, v katerem skupaj z drugimi subjekti v bolnišnici, zadolženimi za

Založnik: stroke,
Društvoorganizacije
medicinskih
sester, babic
in zdravstvenih
tehnikov
Celje
vprašanja
in upravljanja
z viri,
izvajamo aktivnosti
za doseganje
višje kakovosti zdravstvene nege.

Tisk: Unigrafika
Razložili
smo člene koncepta:
72







Vstop, ki poudarja pomen in uvaja orodja za preprečevanje neželenih dogodkov

Naklada: 270

med nudenjem zdravljenja in nege v zdravstvenih ustanovah.



Zajem nevarnih dogodkov, ki bi lahko pripeljali do zastoja dihanja/srca, in
priprava pisnih navodil za ukrepanje ob takih dogodkih.

CIP - Kataložni zapis o publikaciji

Poukinoživljanja
na tečajih,
jih je od leta 1994 do septembra 2013 bilo 307 s
Narodna
univerzitetna
knjižnica,kiLjubljana

skupnim številom udeležencev 4068.

616-036.1-083(082)
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Oprema je težko dosegljiv, a pomemben element, pri katerem so bili s

STROKOVNO
srečanje vodstva
medicinskih
sester, babic
in zdravstvenih
celjske regije
(11;in
prizadevanjem
bolnišnice
nabavljeni
enotnitehnikov
reanimacijski
vozički
2010; Celje) Vloga medicinskih sester pri izboljšanju kakovosti življenja kroničnih bolnikov /
oprema zanje.
11. strokovno
srečanje medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov celjske regije,
Celje,Nadaljevanje
23. 9. 2010; [organizator]
bolnišnica
Celje, Področje
zdravstvene
[in]

sodelovanjaSplošna
z oddelki
s pripravo
slikovnih
navodil nege
za uporabo
Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Celje; [zbrala in uredila Darja
lastnega defibrilatorja in uvedbo rednih mesečnih vaj oživljanja ter uporabe
Plank]. - Celje: Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov, 2010

lastnega defibrilatorja na osnovi primerov iz prakse preteklih tednov.

ISBN 978-961-6678-15-5

Prispevek,
ki ga
predstavljamo,
ni raziskovalna
naloga,
1. Gl. stv. nasl.
2. Plank,
Darja 3. Splošna
bolnišnica (Celje)
4. ker pri izboljševanju lastne
Društvo medicinskih
babiczain zdravstvenih
(Celje)
zdravstvene
praksesester,
ne gre
raziskovalnotehnikov
metodo,
ampak za standardizacijo
252538624

procesov (Robida, 2009). Primerjali smo, kako se členi koncepta VZPON ujemajo z
desetimi elementi kakovosti (Robida, 2005). Sklepali smo, da poučevanje oživljanja
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v naši bolnišnici že nekaj časa ni samo tečaj oživljanja. Je kot nekakšen katalizator,
udeležen
KAZALO pri spremembah, ki jim je cilj večja kakovost zdravstvenih storitev.
Ključne besede: kakovost, kakovost izvajanja zdravstvenih storitev, pouk oživljanja

Uvodnik Darja Plank ........................................................................................ 5
Vloga medicinskih sester pri izboljšanju kakovosti življenja Katarina Cijan,

UVOD

Nives Čadej ...................................................................................................... 6

Kakovost
po Slovarju
slovenskega
knjižnega
jezika tisto, kar opredeljuje
kaj glede
Razvoj injeizvajanje
modela
kakovosti
v socialnovarstvenih
ustanovah
na veliko mero pozitivnih lastnosti (Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša, 2000).

Gordana Drimel ............................................................................................. 12

Ker je tako predpisana uporaba v pomenu samo pozitivnih lastnosti, je za razlago

Možnost vnajema,
nakupa in izposoje
medicinsko
pripomočkov
kakovosti
okviru zdravstvene
oskrbe boljše
uporabiti- tehničnih
Webstrov slovar.
Ta določa
kakovost
funkcijo)
predmeta proizvesti
določene
za pomočkot
prizmožnost
gibanju (kapaciteto,
delno pomičnih
in nepomičnih
oseb Ljudmila
Paručinke
.... 18
oziroma doseči cilj. Pri vprašanju kakovosti ne gre toliko za lastnost predmeta

Zdravstveno
vzgojne
delavnice
za preprečevanje
nastanka
srčno
žilnih ter
samega,
kolikor
za doseganje
izbranih
in sprejetih ciljev
(smernic,
standardov)
obolenj (cindi)
Vladka
Vouk, dr. Majda Pajnkihar ........................................ 29
odstopanje
od njih
(Kersnik,1995).
Kersnik (1995) opredeljuje kakovostno zdravstveno storitev kot oskrbo z najboljšimi

Starostnik z demenco Meta Lenart, Urška Selčan ........................................ 42

razpoložljivimi sredstvi ob dani najboljši strokovnosti na najboljši možen način. Isti
avtor
poroča,bolnika
da je Svetovna
zdravstvena organizacija
letaCoha
1993...................
za kakovostno
Obravnava
s srčnim popuščanjem
Mirjana Kralj
47
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opredelila oskrbo, ki zadošča dogovorjenim zahtevam in ob upoštevanju

Patronažna medicinska sestra in kronični bolnik Magda Brložnik .............. 55

trenutnega znanja in razpoložljivih sredstev izpolnjuje pričakovanja za povečanje
koristi
in zmanjšanje
zdravje in dobro
počutje bolnikov
bolnikov (Kersnik,
Medicinska
sestra vtveganja
timu zazarehabilitacijo
kroničnih
– primer2008).
Robida (2005) poroča o desetih prvinah, iz katerih se sestoji kakovost zdravstvenih

dobre prakse mag. Brigita Putar ................................................................... 63

storitev (Tabela 1). Zaposleni v zdravstvenih ustanovah bi morali stremeti k čim

Obravnava pacienta s kronično boleznijo in pomen poznavanja njegovih
Element kakovosti

Razlaga elementa

reakcij
Juditačasa,
Bendelja
................................................................
84
Časovna na bolezen Mera
v katerem
je zdravstvena oskrba dostopna prebivalstvu,
primernost

ko jo to potrebuje.

Dostopnost

Stopnja, do katere je potrebna, zadostna in neotežena zdravstvena

Psihofizično izgorevanje z vidika etike Peter Jaušovec ................................ 92
oskrba na voljo prebivalstvu in neotežen pristop do take oskrbe.
Primernost

Mera, s katero določimo, ali je bila izvedba nekega dejanja primerna
glede na bolnikove potrebe in na trenutno stopnjo znanja.

Spoštljivost
skrbnost




in

Stopnja občutljivosti izvajalcev za bolnikove potrebe, pričakovanja,
kulturne in socialne razlike in stopnje, s katero je bolnik soudeležen
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Komunikacija
s kroničnim
bolnikom Marjeta
Blaj
....................................... 69
boljšemu
zagotavljanju
in uresničevanju
omenjenih
prvin.



Vloga medicinskih sester pri izboljšanju življenja kroničnih bolnikov
pri odločitvah.

Stalnost

Stopnja, do katere je zdravstvena oskrba vedno koordinirana z vsemi

ORGANIZATOR:
izvajalci, ki jih bolnik potrebuje.
Splošna bolnišnica Celje (Področje zdravstvene nege)
Učinkovita izraba Razmerje med izidi zdravljenja in uporabljenimi viri.
Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Celje
virov

Učinkovitost

Mera, do katere nek poseg ustvari koristen izid, ki je primerljiv z izidi

Varnost

Stopnja, s katero se zdravstvena oskrba odvija varno in zmanjša do

Organizacijsko strokovni odbor:
raziskav – z dokazi podprto medicino.
Darja Plank, vms, prof. zdrav. vzg.; Splošna bolnišnica Celje
Uspešnost
Stopnja, s katero dosežemo zaželen zdravstveni izvid.
Mag. Hilda Maze, univ. dipl. org.; Splošna bolnišnica Celje
Usposobljenost
Stopnja izobrazbe in veščin, ki kaže na izvajalčevo tehnično zmožnost
Marjana Vengust, vms; Zdravstveni dom Celje (Društvo medicinskih sester,
in zmožnost zadovoljitve bolnika.
babic in zdravstvenih tehnikov Celje)
največje možne mere tveganje ali nezaželene dogodke za bolnika in

Zbrala in uredila:
izvajalca.
Darja Plank, vms, prof. zdrav. vzg.

Tabela št. 1: Sestavni elementi kakovosti zdravstvenih storitev (Robida, 2005)

Založnik: Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Celje

Dokumenti, ki obravnavajo kakovost zdravstvenih storitev in izboljšanje le-teh, so
lahko
pripravljeni s položaja »od zgoraj navzdol«. Ta pot je krajša, bolj ravna, na
Tisk: Unigrafika
zaposlenih je »le še«, da vse to ustvarijo pri svojem delu.
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Naklada:
Možni
so270
tudi decentralizirani pristopi »od spodaj navzgor« s skladnim
sodelovanjem vseh zaposlenih skupaj s pacienti (Robida, 2009). Eden teh je princip
učeče se organizacije (USO). To je organizacija, v kateri se zaposleni skozi odprto in
CIP - Kataložni zapis o publikaciji
učinkovito
komunikacijsko mrežo učijo drug od drugega. V USO zaposleni
Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana

sprejemajo odgovornost za izboljšanje kakovosti svojega dela. Zaposleni v takšni
616-036.1-083(082)
zdravstveni
organizaciji sprožijo in vzdržujejo proces sprememb, pri katerem

prepoznavajo
probleme,
ustvarjajo
kulturo
varnosti
dela,
kulturo
STROKOVNO srečanje
medicinskih
sester,kulturo
babic inučenja,
zdravstvenih
tehnikov
celjske
regije
(11;
2010; Celje) Vloga
medicinskih
sester
pri in
izboljšanju
življenja
kroničnih
bolnikov /in
komunikacije,
skrbijo
za razvoj
virov
sredstev,kakovosti
potrebnih
za rešitev
problemov,
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11. strokovno srečanje medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov celjske regije,

ocenjujejo
dosežke (Zdravstvena. info., 2011). Za udejanjanje modela USO je
Celje, 23. 9. 2010; [organizator] Splošna bolnišnica Celje, Področje zdravstvene nege [in]

ključnega
pomenasester,
obvladovanje
podrobnosti,
združeno
z vzvodi,
ki oblikujejo
Društvo medicinskih
babic in zdravstvenih
tehnikov
Celje; [zbrala
in uredila
Darja
Plank]. - Celje: Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov, 2010
organizacijsko
vedenje (Dimovski in sod., 2005). Takšna pot je daljša, bolj ovinkasta,

aISBN
včasih
bolj uspešna.
978-961-6678-15-5
1. Gl. stv. nasl. 2. Plank, Darja 3. Splošna bolnišnica (Celje) 4.
Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov (Celje)
252538624
RAZPRAVA

Poučevanje oživljanja v naši bolnišnici predstavlja aktivnost, ki se je začela z
omejenim ciljem (»Pripravimo eno predavanje o oživljanju«), razširila na
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kvantitativni ravni (»Posredujmo znanje o oživljanju čim širšemu krogu
sodelavcev«)
in preskočila na novo kakovostno raven (»Naredimo vse, kar je treba,
KAZALO
da pri bolnikih, za katere skrbimo, preprečimo zastoj dihanja in srca«).

Ta aktivnost se je začela in vseskozi vzdrževala na osnovi pobude zaposlenih, ki so

Uvodnik Darja
........................................................................................
5
prepoznali
svojePlank
potrebe
po obnovi znanja in razvoju veščin za izvajanje oživljanja.
Izvajalci smo tečaj zastavili kot del skupnih naporov bolnišnice, da zgradi pozitivno,

Vloga medicinskih sester pri izboljšanju kakovosti življenja Katarina Cijan,

strokovno in varno kulturo dela in sodelovanja. Za doseganje tega cilja smo, skupaj

Nives Čadej ...................................................................................................... 6

z drugimi zaposlenimi v bolnišnici, delali na področjih poučevanja in pridobivanja
veščin,
z opremo,
standardizacije
postopkov. Zdaj je mogoče
čas, da ta
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kakovosti v socialnovarstvenih
ustanovah
posamezna dejanja razumemo kot enoten in dejaven sistem, ki smo ga imenovali
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Nadaljevalo se je z naborom t. i. zgodnjih opozorilnih znakov, ki so v analizi dela na
bolnišničnih
napovedovali
zastoj dihanja/srca.
Sledil je razvoj
Obravnava oddelkih
bolnika najpogosteje
s srčnim popuščanjem
Mirjana
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točkovnega sistema Modified Early Warning System (MEWS). MEWS je predviden
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za odrasle, zato sta bili sestavljeni tudi pediatrična in porodničarska inačica –
P(ediatric)EWS
in MEO(bstetric)WS.
Medicinska sestra
v timu za rehabilitacijo kroničnih bolnikov – primer
MEWS je bil v naši bolnišnici poskusno uveden januarja 2012, danes pa ga redno

dobre prakse mag. Brigita Putar ................................................................... 63

izvajamo na vseh kirurških oddelkih. Je sestavni del novega temperaturnega lista.
izplačljiva. MEWS je veriga postopkov nadzora in ukrepanja, ki upošteva

Obravnava pacienta s kronično boleznijo in pomen poznavanja njegovih

najsodobnejša strokovna priporočila, vpeljuje učinkovito povezavo izvajalcev

reakcij na bolezen
Bendelja ................................................................
zdravstvenih
storitevJudita
in preprečuje
nepotrebne stroške zdravljenja zapletov 84
in
odškodnin v primeru suma, da je šlo za napako pri zdravljenju. Slaba stran MEWS je

Psihofizično izgorevanje z vidika etike Peter Jaušovec ................................ 92

ravno to, da je veriga. Torej ta veriga je močna toliko, kot je močan njen najšibkejši
člen. Zato sta potrebna popolno razumevanje in pripravljenost za uveljavitev MEWS
pri vseh strukturah zaposlenih v zdravstveni negi in terapiji.
V prihodnosti bi bilo potrebno:





sprejeti lestvico ocen, pri katerih se sproži klic na pomoč,
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Zbrala in uredila:
Darja Plank, vms, prof. zdrav. vzg.

po obsežnem znanju pridružena potreba po takojšnjem in nepreklicnem odločanju,
ki lahko ima daljnosežne posledice. Zato so razvite tehnike, kot so vnaprejšnja
določitev algoritmov, kliničnih poti, priporočil za ukrepanje v nujnih primerih.

Založnik: Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Celje

Potrebo po tovrstnih priporočilih so zaznali tudi v naših bolnišnicah, tako da so
sestavni
del zbirk Standardnih operacijskih postopkov (Kamenik, Mekiš, Zabavnik,
Tisk: Unigrafika
2012).
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CIP - Kataložni zapis o publikaciji
Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana
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protokole uporabiti kot osnovo za interno izobraževanje, za katero lahko

prošnjo za certifikacijske točke,
ISBNvložimo
978-961-6678-15-5


na osnovi protokolov sestaviti predpripravljene sete z zdravili za stanja, kot so
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3. Pouk oživljanja

To
je del sistema, s katerim se lahko najbolj pohvalimo. Skupno število tečajev od
KAZALO

leta 1994 do septembra 2013 je bilo 307. Skupno število udeležencev tečajev od
leta 1994 do septembra leta 2013 je bilo 4068.

Uvodnik
Darja sPlank
5
Tečaj
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strani........................................................................................
Zbornice zdravstvene nege Slovenije in Zdravniške zbornice
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Vloga medicinskih sester pri izboljšanju kakovosti življenja Katarina Cijan,

zdravnice in zdravnike. V času krize je izobraževanje znotraj lastne zdravstvene

Nives Čadej ...................................................................................................... 6

ustanove lahko način za pridobitev nujno potrebnih kreditnih točk.

Razvoj in izvajanje modela kakovosti v socialnovarstvenih ustanovah
V prihodnosti bi bilo potrebno:

Gordana Drimel ............................................................................................. 12



organizirati obnovitvene tečaje za posebej izpostavljene skupine zaposlenih v
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doseči, da se vsi oddelki vabilu na tečaj odzovejo v polni sestavi vseh

Starostnik z demenco Meta Lenart, Urška Selčan ........................................ 42

zaposlenih. Deklarativna opredelitev za izobraževanje brez osebnega
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4. Oprema

To
je težko dosegljiv,
a pomemben
člen. Z prizadevanjem
vodstva
bolnišnice so
Medicinska
sestra v timu
za rehabilitacijo
kroničnih bolnikov
– primer
nabavljeni enotni reanimacijski vozički in oprema za vse kirurške oddelke. Trenutno

dobre prakse mag. Brigita Putar ................................................................... 63

poteka nabava reanimacijskih vozičkov za internistične oddelke. Vozičke bi naj
reanimacijskih vozičkov« za kirurške oddelke. Internistični oddelki imajo že sprejet

Obravnava pacienta s kronično boleznijo in pomen poznavanja njegovih

dokument, vendar ga bodo ob nabavi novih vozičkov posodobili.

reakcij so
na opremljeni
bolezen Judita
Bendelja
................................................................
Vozički
z navodili
za oživljanje
po algoritmih Slovenskega sveta 84
za
reanimatologijo. V bolnišnici je 22 defibrilatorjev.

Psihofizično izgorevanje z vidika etike Peter Jaušovec ................................ 92

V prihodnosti bi bilo potrebno:


nabaviti lutko z možnostjo simulacije življenjskih funkcij za pouk nege in
zdravljenja nujnih stanj.
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Zbrala in uredila:
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uporabe defibrilatorja (Bastl, 2013).
Cilj za prihodnost je:

Založnik: Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Celje
 stalno vzdrževanje znanja oživljanja na vseh oddelkih bolnišnice.

Tisk: Unigrafika
Členi koncepta VZPON in 10 elementov kakovosti zdravstvenih storitev
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Naklada: 270
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izvajalci zdravstvenih storitev občutljivi za potrebe, pričakovanja in soudeležbo pri
zdravljenju bolnika in njegovih svojcev.




 Vloga medicinskih sester pri izboljšanju kakovosti življenja kroničnih bolnikov

Ko govorimo o Opremi, z elementom Učinkovita izraba virov obravnavamo
ravnovesje
KAZALO med izidi zdravljenja in uporabljenimi viri v obeh smereh.

Usposobljenost je stopnja izobrazbe in veščin, ki se povezuje s členom
Nadaljevanje, ki govori o stalnem vzdrževanju znanja oživljanja.
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tečaja, temveč ustvarjalci stalnega ciljnega usposabljanja.
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Založnik: Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Celje
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zdravstvene
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cilja ter poudariti njihov pomen pri širitvi usposabljanja na druge oddelke SB Celje.
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Graf št. 3: Izobrazbena struktura anketirancev

ORGANIZATOR:
Splošna bolnišnica Celje (Področje zdravstvene nege)
Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Celje
Organizacijsko strokovni odbor:
Darja Plank, vms, prof. zdrav. vzg.; Splošna bolnišnica Celje
Mag. Hilda Maze, univ. dipl. org.; Splošna bolnišnica Celje
Marjana Vengust, vms; Zdravstveni dom Celje (Društvo medicinskih sester,
babic in zdravstvenih tehnikov Celje)
Od skupnih 19-ih anketirancev jih ima 12 (63%) zaključeno srednješolsko izobrazbo

Zbrala
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Vloga medicinskih sester pri izboljšanju življenja kroničnih bolnikov
Graf št. 7: Ocena uporabnosti narejenih navodil za defibrilator
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Darja Plank, vms, prof. zdrav. vzg.; Splošna bolnišnica Celje
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Marjana Vengust, vms; Zdravstveni dom Celje (Društvo medicinskih sester,
babic in zdravstvenih tehnikov Celje)
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navodil dobra, 7 (37%) jih meni da je uporabnost zelo dobra, medtem ko 3 (16%)
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menijo da je uporabnost navodil po enoletni vadbi uporabe defibrilatorja slaba.
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Graf št. 9: Ocena pomoči učnih delavnic pri ohranjanju praktičnih spretnosti pri izvajanju
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nemogoče naučiti samo iz teoretičnih ponovitev algoritmov oživljanja.
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12 (63%) anketirancev učne delavnice ocenjuje z oceno dobro, ker jim pomagajo pri
ohranjanju praktičnih spretnosti uporabe oddelčnega defibrilatorja, medtem ko jih
ostalih 7 (37%) ocenjuje z oceno zelo dobro. Glede na rezultat ankete lahko v
prihodnosti pričakujemo tudi potrditev predvidevanj Bastl, Drame & Potočnik
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Vloga medicinskih sester pri izboljšanju življenja kroničnih bolnikov
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Večina 11 (58%) anketirancev je odgovorila, da so bili v zadnjem letu prisotni pri
izvajanju oživljanja v realnosti na oddelku, preostalih 8 (42%) pa v tem času pri
oživljanju ni bilo prisotnih.
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Vloga medicinskih sester pri izboljšanju življenja kroničnih bolnikov
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s tem prepreči zmanjšanje neučinkovitosti izvajanja postopkov oživljanja v realnih
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Glede na pridobljene rezultate lahko razvrstimo znanja in spretnosti, ki so jih
izvajalci zdravstvene nege s sodelovanjem na učnih delavnicah obnovili oziroma
pridobili po pomembnosti v naslednjem vrstnem redu:
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1. Sodelovanje zdravnikov pri obnavljanju praktičnega znanja uporabe
defibrilatorja
navoddelku
Medicinska
sestra
timu za rehabilitacijo kroničnih bolnikov – primer
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Z dobljenim rezultatom raziskave (17 oz. 89%) ponovno izpostavljamo že pred enim
izobraževanju s področja oživljanja in uporabe AZD-ja v prihodnosti aktivno vključili

Obravnava pacienta s kronično boleznijo in pomen poznavanja njegovih

tudi oddelčni zdravniki, specializanti in specialisti, ki so poleg oddelčnih izvajalcev

reakcij na bolezen
Juditasestavni
Bendeljadel
................................................................
84
zdravstvene
nege ključni
oddelčnega tima za oživljanje. Isti avtorji
(2012) poudarjajo, da trajen način obnavljanja teoretičnega in praktičnega znanja

Psihofizično izgorevanje z vidika etike Peter Jaušovec ................................ 92

uporabe defibrilatorja na oddelku posledično omogoča učinkovito strokovno
sodelovanje z zdravnikom pri izvajanju TPO in sodelovanje pri izvajanju DPO na
oddelku. Učna delavnica bi na takšen način predstavljala primer medpoklicnega
izobraževanja v kliničnem okolju, ki ga Luctakar-Flude et al., (2010) predstavljajo
kot strategija za zmanjševanje strokovnih napak zdravstvenih delavcev in za
izboljšanje varnosti pacientov. Namen medpoklicnega izobraževanja je izboljšanje
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2. Vključevanje uporabe reanimacijskega vozička
Analiza rezultatov raziskave je pokazala, da si 5 (26%) izvajalcev zdravstvene nege

Založnik: Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Celje

želi pri reševanju scenarijev oživljanja poleg uporabe AZD tudi uporabo vseh ostalih
zdravil
in pripomočkov za oživljanje, ki so sestavni del reanimacijskega vozička. Iz
Tisk: Unigrafika
tega lahko povzamemo, da se izvajalci zavedajo potrebe po kontinuirani obnovitvi
94





Naklada: 270znanja o sami vsebini reanimacijskega vozička in praktične uporabe
teoretičnega
ostale opreme za oživljanje, ki je v njem nameščena. Prav tako nam je ta ugotovitev
pokazatelj, da po določenem času izvajanja vaj uporabe AZD moramo vanje vključiti
CIP - Kataložni zapis o publikaciji
Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana

uporabo pripomočkov, zdravil in učinkovin, ki so nam na razpolago v reanimacijskem
vozičku.

616-036.1-083(082)
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na dobljene rezultate raziskave lahko podpremo dejstvo Terzi (2008), ki opominja,

da
med vsemi spremembami vlog izvajalcev zdravstvene nege na področju
ISBNbo
978-961-6678-15-5
oživljanja potrebno največ časa, da le-ti v praksi sprejmejo vlogo izvajalca
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posebej pa zdravnikov in izvajalcev zdravstvene nege. Dolgo časa je veljalo kot zlati
standard izvajanje manualne/klasične defibrilacije v DPO (Bručan, 1998). Isti avtor
(1998) nadalje razlaga, da je bila uporaba defibrilatorja dolga leta za izvajalce
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zadostna razpoložljivost učnih pripomočkov (ustrezna lutka za oživljanje, ki
voziček …);

Obravnava pacienta s kronično boleznijo in pomen poznavanja njegovih



zadostno število strokovno usposobljenih predavateljev (izobražena je

reakcij
na bolezen
Juditasestra,
Bendelja
................................................................
oddelčna
medicinska
ki izvaja
neprekinjene praktične vaje 1-krat ali84
2krat mesečno, obdobna aktivna sodelovanja medicinske sestre in zdravnika
Psihofizično
izgorevanje z vidika etike Peter Jaušovec ................................ 92
anesteziologa članov tima za izobraževanje s področja oživljanja v SB Celje).

 Pomen aktivnosti zdravstvene ustanove
V zdravstveni ustanovi je sosledje ukrepov med oživljanjem odvisno od vrste
pomembnih dejavnikov, med katerimi sta izrednega pomena izobraženost,
usposobljenost in številčnost osebja ter razpoložljivost opreme in pripomočkov za
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Vloga medicinskih sester pri izboljšanju življenja kroničnih bolnikov
oživljanje (Gradišek in sod., 2007). Vlahović et al. (2010; Nolan et al., 2010)
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aktivnosti, ki jih je potrebno v zdravstveni ustanovi zagotoviti za ustrezno
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Vengust,
vms; opozoriti,
Zdravstveni
dom Celje (Društvo
sester,
Menimo,
je potrebno
da uresničevanje,
v tem medicinskih
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Zbrala in uredila:
Darja Plank, vms, prof. zdrav. vzg.

razmišljanje deli tudi zdravstvena ustanova.
Od interesa in pripravljenosti ustvarjanja klime, naklonjene izobraževanju na
področju oživljanja, je namreč odvisno, ali bo lahko opisana oblika trajnega

Založnik: Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Celje

izobraževanja zaživela v celotni zdravstveni ustanovi. In kar je še pomembnejše,
posledično
se bo zdravstvena oskrba nudena na področju oživljanja izvajala varno
Tisk: Unigrafika
tako za pacienta kot za zdravstvenega delavca. Želimo si, da bi naše prošnje o nujno
96





Naklada: 270
potrebnem
nakupu dodatnih ustreznih lutk, ki bi omogočile izvajanje vadbe
defibrilacije na več oddelkih hkrati, postale realnost. Prav tako je potrebno za
začetek izvajanja učnih delavnic na treh oddelkih bolnišnice SB Celje zagotoviti
CIP - Kataložni zapis o publikaciji
Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana

nakup ustreznega simulatorja AZD glede na vrsto AZD, ki ga na teh oddelkih imajo.
Takšen simulator bi namreč omogočil, da izvajalcem zdravstvene nege zaposlenim
616-036.1-083(082)
na
omenjenih oddelkih lahko omogočimo učne delavnice, na katerih bodo izvajali
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vaje
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Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Celje; [zbrala in uredila Darja
ZAKLJUČEK
Plank]. - Celje: Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov, 2010

Že
pregled empiričnih rezultatov raziskave sporoča, da so pričakovanja
ISBNhiter
978-961-6678-15-5
izvajalcev zdravstvene nege na Oddelku za splošno in abdominalno kirurgijo v SB
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bolnišnice bi sčasoma zagotovila več pravočasnih in pravilnih odločitev ter ukrepanj
v situacijah, ko je potrebno izvesti oživljanje z uporabo AZD. S tem bi pridobili
življenjsko ogroženim pacientom dragocene minute, ki povečajo njihovo možnost




 Vloga medicinskih sester pri izboljšanju kakovosti življenja kroničnih bolnikov

preživetja. Da vse to dosežemo, pa je potrebno zavedanje pomembnosti skupnega
sodelovanja
KAZALO vseh ključnih akterjev, ki so pogoj za nudenje kakovostnih zdravstvenih
storitev s področja oživljanja (Bastl, 2013). Zdravstveni zavodi morajo z logističnimi,
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Tisk: Unigrafika

NENADNI SRČNI ZASTOJ KOT STRESNI DODOGEK
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Glede na nastanek srčnega zastoja ločimo:
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preživeli, jo začnejo doživljati kot potencialno nevarnost, da bi življenje lahko tudi
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Darja Plank, vms, prof. zdrav. vzg.

izgubili, nesrečo kot nevarnost začnejo doživljati šele po končanem dogodku. Tudi
če je reakcija posameznika (ljudi) ob nesreči videti ekstremna, skoraj nikoli ne
preide v kronične težave. Pravzaprav je prav ta »prožnost« ljudi po nesreči ena

Založnik: Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Celje

poglavitnejših značilnosti nesreč in obnove stanja po nesreči. Še več, posledice
takšnih
dogodkov prinesejo celo nekaj pozitivnih lastnosti oz. stanj. Ljudje se
Tisk: Unigrafika
pogosto šele ob nesreči zavedo, kako močni so in koliko bremena lahko prenesejo.
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616-036.1-083(082)
se
imenuje tudi »posttravmatska rast« (Calhoun, 2000)
STROKOVNO srečanje medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov celjske regije (11;

1 41 .. SSt tr ro ok ko vo nv on os r se rč ae nč jae n j e 

2010; Celje)odziv
Vloga na
medicinskih
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Društvo medicinskih
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in zdravstvenih
[zbrala inOd
uredila
Darja
Znano
je, da ljudje
na babic
stresne
situacije tehnikov
različno Celje;
reagiramo.
osebnostnih
Plank]. - Celje: Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov, 2010

značilnosti posameznika je odvisno, kako se bo spopadel s stresi in drugimi

psihičnimi
obremenitvami, in od njih je odvisno, kakšen bo izid tega spoprijema.
ISBN 978-961-6678-15-5
Podobne stresne situacije imajo na različne ljudi zelo različne učinke. Razlike v
1. Gl. stv. nasl. 2. Plank, Darja 3. Splošna bolnišnica (Celje) 4.

spoprijemanju
s stresi
sobabic
lahkoinzelo
presenetljive,
včasih
Društvo medicinskih
sester,
zdravstvenih
tehnikov
(Celje)celo usodne, odvisno od
252538624
osebnostnih
lastnosti posameznika. Ne glede na to pa velja, da lahko s

prepoznavanjem lastnega spoprijemanja s stresno situacijo posledice nekoliko
ublažimo. K temu pripomore zavedanje, da so naše reakcije na stres normalne ne
glede na to, kako reagiramo, in da ne moremo vedno nadzorovati dogajanja.
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Pomembno je, da se doživljanja stresa in svojih reakcij ne sramujemo, tudi če
potrebujemo
strokovno pomoč. V težkih situacijah je pomembna bližina družine in
KAZALO

dobri odnosi med njenimi člani. Kljub stresu, ki ga je povzročila nesreča, poskušamo
ohranjati vsakodnevni način življenja, sproti reševati manjše spore in težave, ki

Uvodnik vDarja
Plank ........................................................................................
5
nastajajo
vsakdanjem
življenju, odkriti dejavnosti, ki nas pomirjajo, nas osrečujejo
in nam kljub stresni situaciji lepšajo življenje. Če smo predhodno pripravljeni na
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Založnik: Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Celje

vsakdanje življenje posameznika. Posttravmatski stres se najpogosteje pojavi v
nekaj
dneh in tednih po doživeti negativni izkušnji, pri približno 30 % ljudeh, ki ga
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doživijo, pa ostane kronična motnja.
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Najprej poskrbimo za primerno okolje, pri čemer upoštevamo zasebnost npr.
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Psihofizično izgorevanje z vidika etike Peter Jaušovec ................................ 92

Novico sporočimo v skladu s pričakovanji pacienta in svojcev, poskušamo ugotoviti,
kaj že vedo in kako si razlagajo nastalo bolezen ali poškodbo.
Upoštevati moramo razumevanje nastale situacije s strani pacienta in svojcev,
sporočimo jim le toliko, kot si želijo, nekateri namreč ne želijo izvedeti diagnoze, so
pa zelo zaskrbljeni glede zdravljenja.
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načrt ukrepanja v prihodnje. S tem se zmanjša občutek krivde in nezaupanja v
primeru neuspeha pri doseganju zastavljenih ciljev.
V Sloveniji imamo Zavod za razvoj paliativne oskrbe v Ljubljani, ki posveča

Založnik: Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Celje

pozornost izboljšanju kakovosti življenja umirajočih, njihovih svojcev in
zdravstvenih
delavcev, ki skrbijo zanje. Ukvarja se z izobraževanjem o temeljnih
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načelih lajšanja motečih simptomov v procesu umiranja in razvijanju odprtega
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promovira filozofijo o sprejemanju smrti kot dela življenja in naklonjenosti bolnim
in umirajočim.
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Čisto. Varno. Zdravo.

Alkoholno razkužilo za roke

Je pripravljena raztopina s popolnim virucidnim učinkom, ki jo
dopolnjujejo komponente za takojšnjo in podaljšano zaščito
kože. Tudi ob pogosti uporabi zagotavljajo zdravje kože ter nudi
celovito rešitev razkuževanja rok v zdravstvu.
Priročne embalaže:
100 ml, 500 ml, 1 L ter 5 L,
zagotavljajo različne možnosti uporabe.
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