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PSIHIČNA PRIPRAVA BOLNIKA NA 
OPERATIVNI POSEG 

Ana Seničar 

Izvleček  

V članku je poudarjena duša kot neločljiva celota bistva človeka. Naglašena je 
holistična zdravstvena nega, ki obravnava bolnika celostno iz fizičnega, 
psihičnega, duhovnega in socialnega vidika. 

Opisana je psihična priprava bolnika na operacijo po procesu zdravstvene nege. 
Predstavljena je vloga medicinske sestre pri psihični pripravi bolnika na 
operacijo. 

 

1  UVOD 

Kaj je psihična priprava bolnika na operacijo?  

To je duševna priprava bolnika na operacijo. 

Kaj je duša? 

Človek ima telo in dušo; duša je neumrljivo bistvo človeka. 

Duša; notranjost, zlasti človeka, kot celota zavestnih in nezavestnih procesov, 
predstavljena kot življenjska sila ali nosilec življenja (Slovar slovenskega 
knjižnega jezika). 

Človek je: fizično, duhovno, čustveno, socialno in ekonomsko bitje (Youngs, 
2001). 

V naši dosedanji vzgoji in izobraževanju smo zelo malo govorili in se učili o duši. 
V glavnem se je obravnavalo telo, o duši pa ni bilo veliko povedanega. 
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Pri izobraževanju na področju zdravstva se zadnje čase skuša dušo in telo 
združiti, da bi se tako bodoči zdravstveni strokovnjaki učili o ljudeh na bolj 
integriran, t. i. holističen ali celosten način ter tako kasneje tudi obravnavali ljudi. 

Bazično izobraževanje medicinskih sester temelji na procesni zdravstveni negi, ki 
bolnika celostno obravnava v vseh 14 osnovnih življenjskih aktivnostih po 
Virginiji Henderson. 

Delovanje celotnega človeka zajema socialne, psihološke in duhovne vidike pa 
tudi brezhibno delujoče telesne sisteme. Pri našem delu z bolnikom, ob soočanju 
z njegovo boleznijo, trpljenjem, stiskami, številnimi dilemami, ki se nanašajo na 
pravilnost / nepravilnost našega ravnanja z njim, z njegovimi svojci in drugimi 
njegovimi bližnjimi in tudi v odnosu do naših sodelavcev v negovalnih in 
zdravstvenih timih je mnogo etičnega / neetičnega delovanja, ko obravnavamo 
dušo, pa se velikokrat tega sploh ne zavedamo. 

Današnja vizija in strategija svetovnega zdravstva, in tako tudi slovenskega, so 
kakovostne zdravstvene storitve. Da bi govorili o kakovostni zdravstveni storitvi, 
moramo bolnika obravnavati holistično. V zdravstvu se pojavlja nov odnos do 
bolnika – odnos do stranke (CUSTOMER), ki zahteva individualen pristop, 
prijazno obravnavo in večjo strokovno odgovornost. 

Psihična priprava bolnika na operacijo je težko delo in zahteva veliko znanja, 
izkušenj, empatičen odnos in splošne človeške zrelosti, da zadosti vsem njegovim 
zahtevam in željam, pa tudi željam njegovih svojcev.  

Ne glede na vrsto operativnega posega je od trenutka, ko je postavljena indikacija 
za operativno terapijo, ki zahteva anestezijo, naloga interdisciplinarnega tima za 
psihično pripravo bolnika na operacijo, da pripravijo bolnika na anestezijo in 
operativni poseg. 

Namen priprave je doseči čim boljše psihofizično počutje in čim večjo varnost 
bolnika.  

Mi se bomo osredotočili na delo in naloge medicinske sestre v psihični pripravi 
bolnika na operacijo, ne glede na to, kje dela: v zdravstvenem domu, v socialno-
varstvenih zavodih, v patronaži, v diagnostičnih centrih, v specialističnih 
ambulantah, na oddelku, na anesteziji, v operacijski sobi, v intenzivni terapiji, 
intenzivni negi in rehabilitacijskih centrih. 

Medicinska sestra mora bolnika spoznati, se z njim pogovoriti, ugotoviti njegove 
potrebe in pričakovanja ter ga pomiriti. 
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2  PSIHIČNA PRIPRAVA BOLNIKA NA 
OPERACIJO PO PROCESU ZDRAVSTVENE 
NEGE 

2.1 Ocena bolnikovega stanja – zbiranje podatkov 

Priprava bolnika na operacijo in anestezijo je zelo zahtevno področje zdravstvene 
nege. Medicinska sestra mora s primernim pristopom in ravnanjem bolniku že ob 
prvem stiku v ambulanti ali na oddelku zmanjšati strah in negotovost ter mu 
pomagati, da bo sprejel svojo bolezen in vse potrebno za operativno terapijo. 
Priprava bolnika na operacijo in anestezijo zahteva njegovo optimalno fizično in 
psihično kondicijo. 

Pri ugotavljanju bolnikovih potreb po zdravstveni negi medicinska sestra 
ocenjuje: 

1. bolnikovo znanje o bolezni, zdravljenju, kaj se bo z njih dogajalo, kakšen 
poseg bo imel; 

2. bolnikovo psihično pripravljenost na operacijo; 
3. bolnikovo fizično stanje pred operacijo. 

2.1.1 Bolnikovo znanje o bolezni in zdravljenju 

Preden medicinska sestra začne s poučevanjem, mora ugotoviti, kaj bolnik že ve o 
namenu operacije, o pripravi nanjo in o postoperativnem obdobju. Glavna naloga 
medicinske sestre je, da bolnika pouči, v okviru svojih pristojnosti, o vsem, kar 
mora vedeti pred operacijo; predstavi pa mu tudi aktivnosti, ki jih bo moral 
izvajati po operaciji, da bo zmanjšal možne pooperativne zaplete. 

Informiranost bolnika 

Za uspešno psihično pripravo bolnika na operacijo je potrebna dobra 
informiranost bolnika. 

Bolnik naj bi bil seznanjen ustno in pisno. 

Zdravnik operater bolnika seznani: 

- z diagnozo (vrsto in obsegom poškodbe), 
- z možnostmi zdravljenja, 
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- z načinom zdravljenja, 
- s predvidenim trajanjem zdravljenja, 
- z morebitnimi zapleti zdravljenja. 
 

Zdravnik anesteziolog bolnika seznani: 

- z vrsto anestezije, 
- z možnimi komplikacijami anestezije, 
- posebnostih zbujanja iz narkoze, 
- zdravljenju akutne bolečine po operaciji. 
 

Bolezen je individualno doživetje vsakega posameznika in je v veliki meri 
odvisna od osebnosti človeka. 

2.1.2 Bolnikova psihična pripravljenost na operacijo 

Hospitalizacija že sama po sebi vzbuja nelagodje in strah. Tesnoba se poveča, ko 
bolnik izve, da bo operiran, in narašča vse do začetka anestezije. Pogosto je raven 
strahu bolj izražena kot sam zdravstveni problem in ni nujno, da je pogojena z 
obsežnostjo zdravstvenega problema. Dokazano je, da raven strahu pomembno 
vpliva na nadaljnje zdravljenje in da strah vodi k slabšemu fizičnemu okrevanju 
in ozdravljenju. 

Medicinska sestra ugotavlja stopnjo bolnikovega strahu pred posegom. Bolniki 
velikokrat pred operacijo ne povedo, kaj jih skrbi; zato mora medicinska sestra 
glede na bolnikovo vedenje in ravnanje sama odkrivati vzroke njegove 
zaskrbljenosti, bolnika z njimi soočiti in jih oceniti. 

Pri psihični pripravi bolnika na operacijo je potrebno upoštevati tudi bolnikovo 
vero. 

Kako ugotovimo strah pri bolniku? 

S subjektivnimi in z objektivnimi podatki. 

Subjektivni podatki 

1. Znanje o zdravljenju in prejšnje izkušnje 
Poznavanje predvidene operacije: 
- mesto operacije, 
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- vrsta predvidene operacije, 
- zdravnikova informacije o trajanju hospitalizacije, omejitev gibanja po 

operaciji,  
- preoperativna priprava, 
- pooperativni potek, 
- preoperativne preiskave; 
Prejšnje operacije: 
- vrsta, narava, potek, 
- časovni interval. 

2. Psihična priprava bolnika na operacijo 
- zaskrbljenost, strah, bojazen pred predvideno operacijo, 
- metode obvladovanja, 
- vera in pomen vere za bolnika, 
- zaupanje v zdravljenje. 
Svojci in prijatelji: 
- dostopnost (zadržanost), 
- svojci in prijatelji so mu v pomoč, 
- Spremembe v ritmu spanja, 
- Pogostejše uriniranje. 

3. Fizično stanje 
- zdravila, ki lahko motijo potek anestezije ali prispevajo k operativnim 

zapletom: (antibiotiki, antikoagulansi, antihipertenzivi, aspirin, diuretiki, 
steroidi, …); 

- alergije: zdravila, mila, levkoplasti; 
- čutila: težave z vidom, sluhom; 
- prehranjenost: ustrezen vnos tekočine, hrane; slabost in bruhanje, 

neješčnost; 
- izločanje: zaprtje, zadnja stolica, zapleti z uriniranjem; 
- gibanje: težave pri gibanju, gibanje rok in nog, artritis, prejšnje 

ortopedske operacije (kolčna proteza, operacija hrbtenice); 
- počutje: posebnosti glede spanja, bolečine, pričakovanja glede 

zdravljenja. 

Objektivni podatki 

1. Govor bolnika: ponavlja stavke, spreminja temo pogovora, izogiba se 
pogovora o strahu, kakšen jezik razume (slovensko). 

2. Sposobnost navezovanja stikov (boječi). 
3. Vedenje: pretirano mahanje z rokami, nemir, zapira se vase, nima rad 

aktivnosti ali pretirava. 
4. Višina in teža. 
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5. Vitalni znaki. 
6. Čutila: zmožnost vida in sluha. 
7. Koža: napetost, elastičnost, vidne poškodbe, izpuščaji. 
8. Usta: proteza, stanje sluznice in zob, odpiranje ust. 
9. Prsni koš: zvoki pri dihanju, gibanje prsnega koša, zmožnost diafragmalnega 

dihanja, srčni toni (osnova za primerjanje po operaciji). 
10. Udje: moč mišic na nogah, posebnosti pulzov na udih pred žilnimi 

operacijami. 
11. Gibljivost: omejitve pri hoji, sedenju, gibanju v postelji, skladnost gibov pri 

hoji, gibljivost vratu. 

2.2  Analiza podatkov - določanje negovalne diagnoze 

Medicinska sestra določi negovalne diagnoze s pomočjo analize zbranih 
podatkov. Med pripravo bolnika na operacijo in anestezijo je najbolj pogosta 
negovalna diagnoza strah. 

Naš cilj je zmanjšati bolnikov strah. 

V Splošni bolnišnici Celje smo decembra 2005 izvedli raziskavo o tem, česa je 
bilo bolnike najbolj strah pred operacijo? 
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Graf 1: Česa je bilo bolnike strah pred operacijo? 
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Pred operacijo je bilo bolnike strah, pred izgubo kontrole nad seboj 48 (96 %) 
bolnikov, pred neznanim 46 (92 %) bolnikov, pred bolečino 45 (90 %) bolnikov, 
pred anestezijo 40 (80 %) bolnikov, pred invalidnostjo 40 (80 %) bolnikov, pred 
umiranjem 32 (64 %) bolnikov, pred izgubo organa (organov) 26 (52 %) 
bolnikov, pred diagnozo malignega obolenja 24 (48 %) bolnikov, pred ogroženo 
spolnostjo 20 (40 %) bolnikov, pred smrtjo 17 (34 %) bolnikov, pred izgubo 
ljubljene osebe 12 (24 %)bolnikov in pred spremembo videza10 (20 %)bolnikov. 

2.3  Izvajanje psihične priprave bolnika na operacijo 

Priprava na operacijo se začne takrat, ko se zdravnik operater odloči za operativni 
poseg. 

Psihična priprava bolnika na operacijo je timsko delo, tim je interdisciplinarni, 
sestavljajo ga: 
- osebni zdravnik in medicinska sestra v splošni ambulanti, patronažna sestra, 

sestra iz socialno-varstvenih zavodov (odvisno od kod bolnik prihaja), 
- zdravnik operater, 
- zdravnik anesteziolog, 
- oddelčna medicinska sestra, 
- anestezijska medicinska sestra, 
- psiholog, 
- duhovnik, 
- svojci, 
- socialni delavec, 
- in tisti, ki si jih bolnik še posebej želi za pomoč pri obvladovanju strahu pred 

operacijo, posledicami in morebitno invalidnostjo. 

Naloge medicinske sestre pri izvajanju psihične priprave bolnika na 
operacijo 

Medicinska sestra preživi med pripravo na operacijo z bolnikom največ časa, zato 
ima pomembno vlogo pri psihični pripravi bolnika na poseg. V tem času bolnik 
doživlja velik strah pred operacijo. 

Strah do neke mere lahko zmanjša: 

1. Pogovor z bolnikom in svojci. 
2. Pojasnilo in razlaga o nejasnostih glede posegov, postopkov in pripomočkov. 
3. Poučevanje o pravilnem dihanju, izkašljevanju in gibanju po operaciji. 
4. Zagotavljanje varnosti in dobrega počutja. 
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2.3.1  Pogovor z bolnikom in svojci 

Medicinska sestra si mora načrtovati urnik dela tako, da ima čas prisluhniti 
bolniku in svojcem in jim pri tem tudi odgovarjati na njihova vprašanja v okviru 
svojih kompetenc oz. se dogovoriti z zdravnikom za pogovor z bolnikom. 
Medicinska sestra mora bolniku in svojcem omogočiti, da lahko govorijo o svojih 
skrbeh in strahovih, ki jih povzroča predvidena operacija – pri tem ugotavlja 
bolnikovo psihično pripravljenost na operacijo in tako dobiva podatke o vzrokih 
za strah in zaskrbljenost pri bolniku in svojcih. 

Kako se pogovarjamo z bolnikom in svojci ? 

Izberemo primeren čas in prostor, bolniku omogočimo zasebnost. Vsak kontakt 
pričnemo s stikom z očmi, verbalno komunikacijo pričnemo z pozdravom in 
takrat, ko smo poleg bolnika. Pomembno je, da na začetku komunikacije 
dosežemo zaupanje. Dosežemo ga s spoštljivostjo, prijaznostjo, vljudnostjo, 
razločno verbalno komunikacijo ter bolniku zagotovimo, da vse, kar bo povedal, 
ostane za stenami zdravstvene ustanove, ker nas zavezuje poklicna molčečnost. 
Pri pogovoru se držimo svojih kompetenc in pristojnosti. Če je potrebno, se 
ločeno pogovorimo z bolnikom in s svojci. Nikdar ne poskušajmo reševati 
njihove spore. 

2.3.2  Pojasnila in razlaga o nejasnostih glede posegov, postopkov in 
pripomočkov 

Bolnika je manj strah, če je dobro psihično pripravljen na razne postopke in 
posege, ki jih bo morala medicinska sestra pri njem izvajati že pred operacijo. 
Prav tako ga je manj strah, če ga seznanimo s pripomočki (infuzija, kisik, urinski 
kateter, …), ki jih bo moral imeti po operaciji – kako dolgo, zakaj, ali ga bodo 
ovirali pri gibanju, higieni in drugih aktivnostih? 

Obseg informacij je odvisen od prejšnjih izkušenj, zanimanja in prizadetosti 
bolnika ter svojcev. Najboljši način je, da bolnika vprašamo, kaj želi vedeti o 
predvideni operaciji. Bolniku, ki je hudo prizadet zaradi operacije, ali bolniku z 
bolečinami, dajemo čim bolj preprosta pojasnila. Bolnik, ki doživlja velik strah, 
informacije običajno ne sliši, ali pa si jih ne zapomni. 

Za bolnika in svojce so pomembne naslednje informacije: 

- namen in izvedba postopkov in posegov: vstavljanje perifernega venoznega 
katetra, nastavljanje infuzije, želodčne sonde, urinskega katetra, …; 

- prehrana (zakaj mora biti tešč?); 
- priprava kože in operativnega polja; 
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- namen premedikacije; 
- transport v operacijsko sobo (čas, tajanje operacije); 
- pomen sobe za zbujanje: 

1. prostor, v katerem se bolnik zbuja iz narkoze, 
2. poostrena kontrola vitalnih funkcij pri bolniku, 
3. vrnitev bolnika na oddelek, ko se vitalne funkcije stabilizirajo; 

- pooperativne aktivnosti: 
1. gibanje, premikanje, obračanje (kakor hitro je možno po operaciji), 
2. vzdrževanje proste dihalne poti, terapija s kisikom, 
3. infuzijska terapija, 
4. običajno zdravljenje akutne bolečine (časovni presledek ali po potrebi), 
5. nadzor nad rano in nedotakljivost rane, dreni. 

2.3.3  Poučevanje o pravilnem dihanju, izkašljevanju, gibanju 

Že pred operacijo moramo bolnika poučiti o aktivnostih, ki mu bodo pomagale 
doseči najboljšo raven delovanja po operaciji. Če s tem začnemo pravočasno, ne 
izgubljamo časa učinkovitosti poučevanja. Idealno je, če dobi bolnik pojasnila o 
operaciji in aktivnostih po operaciji tudi v pisni obliki že pred sprejemom v 
bolnišnico ali vsaj ob sprejemu. Ustrezne brošure in plakati ter vizualna sredstva 
pomagajo medicinski sestri pri poučevanju bolnika in pripravi na obdobje po 
operaciji. Dobro oblikovan program preoperativnega učenja poveča bolnikovo 
fizično delovanje, bolnik se psihično bolje počuti, to pa lahko skrajša njegovo 
ležalno dobo v bolnišnici. 

2.3.4  Zagotavljanje varnosti in dobrega počutja 

Strah pri bolniku pogosto povzroča nespečnost in vznemirjenost, zato mora v 
takih primerih dobiti sredstva za pomirjanje, in sicer po potrebi od dneva 
dogovora z operaterjem za operativni poseg ali nekaj dni pred operacijo. Bolnika 
spodbujamo, da hodi in se giba, saj to zboljšuje psihofizično počutje. Če je le 
možno, naj se izogiba psihofizičnim stresom. 

Medicinska sestra mora bolnika celostno obravnavati. Vedeti mora, da bolnik ni 
objekt, ki ima zaradi bolezni ali poškodbe motene funkcije, ampak je človek, na 
katerega vplivajo telesni, duševni, socialni in kulturni stiki. Uspeh operacije je 
mnogokrat odvisen od tega, kako znamo pri bolniku spodbuditi voljo do življenja 
in ga prepričati, da bo operacija uspela; bolnikovo sodelovanje je pri tem odvisno 
od njegove izobrazbe, izkušenj, navad, temperamenta, načina čustvovanja in 
prilagajanja na novo nastale razmere. 
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Inteligentnejši bolnik razume svoje stanje in bolezenske težave hitreje, vendar 
zahteva natančnejše informacije; bolnik z izkušnjami se hitreje prilagaja; bolj 
uravnovešen bolnik se hitreje vživi v okolje in uspešneje sodeluje; hitreje se 
prilagaja tisti bolnik, ki živi urejeno in mirno. Prilagodljivi bolniki so zrele 
osebnosti (uvidevnost, odgovornost), zato imajo običajno manj zapletov po 
operaciji. Njihovo zaupanje, optimizem, želja po ozdravljenju in upanje podpirajo 
zdravljenje, pospešujejo okrevanje in krajšajo čas zdravljenja. Depresija, pretiran 
strah, zaskrbljenost in nezaupanje pa slabo vplivajo na zdravljenje. 

Če zbrani podatki pokažejo, da je bolnika še vedno strah, ali pa govori o strahu 
pred invalidnostjo, smrtjo, je o tem potrebno obvestiti zdravnika, ki lahko 
operacijo celo odloži, če se mu zdi primerno. 

Poznavanje vsega tega nam mnogokrat pomaga razumeti nenadne in neprijetne 
bolnikove odzive, njegovo egocentričnost, nesodelovanje pri posegih, terapiji in 
pri vključevanju v negovalne aktivnosti. Prav tako pa tudi lažje razumemo 
mnogokrat pretirano odvisnost od negovalnega osebja in svojcev. 

V preoperativni pripravi je pomembna premedikacija. Bolnik dobi zvečer pred 
operacijo sredstvo za pomiritev in spanje. Noč pred operacijo naj bi bolnik dobro 
prespal, in če je le možno, mu to tudi zagotovimo. 

Za uvod anestezije dobi bolnik zdravilo običajno 45 do 90 minut pred posegom. 
Glavi namen premedikacije je zmanjšati bolnikov strah pred operacijo. 

Če je predvidena operacija preložena za nekaj časa, moramo bolnika o tem 
obvestiti.  

2.4 Vrednotenje 

Bolnikovo stanje vrednotimo glede na postavljene cilje pred operacijo, med njo in 
po končani operaciji ter po končanem zdravljenju. Vrednotenje se nanaša na to, 
kako bolnik razume operacijo, ali ga je strah, kakšno psihično podporo dobi pred 
začetkom anestezije in operacije, ter kakšno je psihofizično stanje bolnika ob 
odhodu iz bolnišnice. 

2.5  Dokumentiranje 

Idealno bi bilo, če bi imeli enotno dokumentacijo zdravstvene nege, ki bi jo 
začela dokumentirati medicinska sestra v splošni ambulanti, nadaljevale 
medicinske sestre v diagnostičnem centru, specialistični ambulanti, oddelčne, 
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anestezijske in operacijske. Na negovalnem listu naj bi dokumentirali vse 
postopke, ki smo jih opravili pri psihični pripravi bolnika na operacijo. Iz 
bolnikove dokumentacije zdravstvene nege bi bilo razvidno, kaj je narejeno, kdo 
je naredil, kdaj je narejeno (točen čas in datum), tako lahko svoje delo 
analiziramo in vrednotimo mi in drugi ter ugotovimo, ali smo dosegli zastavljene 
cilje. 

3. ZAKLJUČEK 

Trenutno se v slovenskem zdravstvu z psihično pripravo bolnika na operacijo 
ukvarjajo samo posamezne medicinske sestre glede na njihovo osebnost in 
čustvenost, nekateri mlajši operaterji in anesteziologi, duhovniki, začenjajo pa 
tudi anestezijske medicinske sestre, ker naj bi bila v prihodnosti to njihova 
pomembna naloga. Želimo si, da bi vsi člani multidisciplinarnega tima 
enakovredno, kot pri fizični pripravi, pristopili tudi k psihični pripravi bolnika na 
operacijo, ker je dokazano, da dobra predoperativna priprava, predvsem 
emocionalna podpora, zmanjša bolnikovo stisko in strah, pospešuje okrevanje, 
zmanjša potrebo po analgetikih, zmanjšuje pooperativne zaplete in skrajša 
hospitalizacijo. 

Hvala Gospod, da mi odpiraš oči, 
da vidijo potrebe bolnikov, 
da mi odpiraš ušesa za njihov klic, 
da mi odpiraš srce za ljubezen do ranjenih in izgubljenih, 
da mi odpiraš ustnice, da govorijo o ljubezni, 
da mi odpiraš roke za sprejemanje drugih v ljubezen (Heb 12,28). 
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VARNOST PACIENTA V AMBULANTNI 
OPERACIJSKI SOBI 

Renata Jakob Roban, Tjaša Svetel 

Izvleček 

Medicinske sestre v ambulantni operacijski sobi vedno težje zagotavljamo varnost 
pacientov, saj njihovo število obiskov zaradi potrebe po operativnem posegu 
strmo narašča. Čas, ki ga ima operacijska medicinska sestra na voljo za 
perioperativno zdravstveno nego enega pacienta, je tako skrajšan, da je kakovost 
perioperativne zdravstvene nege postavljena pod vprašaj. S tem je vprašljiva tudi 
varnost pacienta, ki smo jo dolžni zagotoviti in je osnovna pacientova pravica. 

Ključne besede: pacientova varnost, perioperativna zdravstvena nega, 
medicinska sestra 

UVOD 

Od leta 2000 smo v ambulantni operacijski sobi (v nadaljevanju AOS) opravili 
povprečno 13454 posegov letno; to je 1121 posegov mesečno. Tako se število 
pacientov v enem dopoldnevu giblje med 20–40, kar pomeni, da imamo za 
posameznega pacienta na voljo od 9 do 18 minut. V tem času mora medicinska 
sestra za zagotavljanje učinkovite perioperatvne zdravstvene nege oceniti 
pacientovo stanje, ugotoviti njegove individualne potrebe, določiti cilje in 
načrtovati intervencije, realizirati načrtovane postopke in posege ter vrednotiti 
doseženo stanje pacienta. V okviru zagotavljanja celostnega pristopa ne smemo 
pozabiti na razumevanje človeka kot telesnega, duševnega, duhovnega in 
socialnega bitja z določenimi prepričanji in pričakovanji do kakovostne 
zdravstvene oskrbe kot osnovne človekove pravice.  

Delo medicinske sestre v AOS ni le izogibanje nevarnostim v okolju, 
preprečevanje okužb in poškodb, nadzor nad pacienti, uporaba zaščitnih 
pripomočkov, odstranjevanje nevarnih predmetov iz okolice, ipd. Zelo 
pomembno je pacientu zagotoviti občutek varnosti. Operacijske medicinske sestre 
si moramo zanj prizadevati skozi vse faze perioperativne zdravstvene nege. V 
ambulantni operacijski sobi se v večji meri srečujemo s pacienti v 
predoperativnem in pooperativnem obdobju, kjer je temelj naših prizadevanj 
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ustvariti klimo zaupnosti, vzajemnosti in varnosti. Izredna fluktuacija in 
raznolikost populacije pacientov vse od starosti (dojenčki, otroci, mladostniki, 
odrasli, starostniki), narodne pripadnosti (tujci), splošnega zdravstvenega stanja 
in trenutne življenjske situacije (zaporniki, alkoholiki, agresivni-nemirni, 
suicidalni, pacienti s posebni potrebami in kako drugače prizadeti ljudje) do same 
narave in nujnosti posega, narekuje izreden tempo dela. 

V okviru skrbi za varnost pacienta ter vzbujanja občutka v smeri teh prizadevanj 
želiva skozi celotno perioperativno zdravstveno nego predstaviti utrip dela 
medicinske sestre v AOS.  

»Dostop do kakovostne zdravstvene oskrbe je osnovna človekova pravica, ki jo 
priznavajo in spoštujejo Evropska unija, vse njene inštitucije in državljani 
Evrope. V skladu s tem dejstvom imajo bolniki pravico pričakovati, da bo ves trud 
vložen v zagotovitev njihove varnosti kot uporabnika vseh zdravstvenih storitev.« 

(Luksemburg, 5.april 2005) 

Varnost  

- je taka lastnost stanja v katerem je zagotovljen uravnotežen fizični, duhovni in 
duševni ter gmotni obstoj posameznika in družbenih skupnosti v razmerju do 
drugih posameznikov in družbenih skupin (Leksikon Cankarjeve založbe, 2000). 

Varnost je danes temeljna prvina družbene strukture, ki zajema tako stanje kot 
tudi dejavnost. Nanaša se na posameznika, družbeno skupino, mednarodno 
skupnost in je v svojih prizadevanjih lahko; individualna, nacionalna, 
mednarodna. V različnih družbenih skupinah tudi socialna, pravna, ipd., vse do 
področja zdravstva, in s tem povezanih pravic pacientov, kot to narekuje 
Luksemburška deklaracija; 

Varnost bolnika – zagotovimo jo! 

Medicinska sestra se pri svojem delu skozi preodperativno (sprejem pacienta v 
čakalnici ambulantne operacijske sobe in priprava pacienta na operativni poseg), 
medoperativno (pomoč operacijske medicinske sestre pri izvajanju operativnega 
posega) ter pooperativno fazo perioperatvne zdravstvene nege, srečuje z vrsto 
negovalnih problemov na katere se osredotoča v prizadevanjih za varnost 
pacienta. V sosledju srečevanja z njimi želiva poudariti zlasti tiste aktivnosti 
zdravstvene nege, ki zagotavljajo in vzbujajo občutke varnosti. 
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Najpogostejše negovalne diagnoze v perioperativni zdravstveni negi, ki močno 
vplivajo na varnost pacientov v AOS, so: 

- pomanjkanje znanja, 
- strah, 
- zvišana možnost poškodb, 
- zvišana možnost infekcije. 

Pri negovalni diagnozi - POMANJKANJE ZNANJA - ne mislimo na 
otežkočeno sprejemanje informacij, zaradi zelo visoke ali nizke starosti oziroma 
bolezni pacienta, temveč na slabo informiranost, ker pacienti pogosto ne vedo, 
zakaj so bili napoteni v čakalnico ambulantne operacijske sobe. Ko izvedo, da bo 
potreben operativni poseg, doživijo šok. Temu sledijo tesnobnost, panika in 
nezaupanje. Ta čutenja se prelijejo na ostale čakajoče paciente, in tako hitro 
dobimo v čakalnici AOS negativno vzdušje.  

Tesnobno napeto vzdušje je idealna podlaga STRAHU, ki ob pomanjkanju 
informacij, neznanem okolju in ob pričakovanju bolečine hitro dobi velik razmah. 

Komunikacija med medicinsko sestro in pacientom je tako otežkočena, saj strah 
močno vpliva na sposobnost pomnjenja ter dojemanja navodil in pojasnil. 

Kaj lahko v okviru zdravstvene nege k temu doprinese medicinska sestra v 
ambulanti operacijski sobi? 

Z empatičnim odnosom, da pacientu v kratkem času osnovna pojasnila ter 
odgovore in v pacientu vzbudi občutek varnosti. Aktivnosti zdravstvene nege 
usmeri v zagotovitev pacientove varnosti pomenijo: 

- da je medicinska sestra pri vizualni oceni psihofizičnega stanja pacienta, 
- ob individualnem razgovoru s pacientom in njegovimi svojci  

ter na podlagi zdravstvene dokumentacije pacienta, pozorna na vsa dejstva, ki 
lahko ogrozijo varnost pacienta v ambulantni operacijski sobi. Tako za 
medicinsko sestro v prvi fazi procesa zdravstvene nege v okviru zagotavljanja 
varnosti in v oceni stanja pacienta ne smejo biti prezrta anamnestična dejstva, kot 
so (povzeto po: Ivanuša, Železnik, 2002): 

- predhodne izkušnje z operacijo in anestezijo (zlasti negativne izkušnje –
slabost, omedlevica, bolečina, slab odnos, …); 

- kako pacient in svojci razumejo in sprejemajo poseg; 
- zdravila, ki jih pacient redno prejema (npr. antikoagulantna terapija, …); 
- alergije (preobčutljivost na zdravila in razkužila); 
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- morebitni vsadki v telesu; 
- fizične ali duševne (mentalne) motnje; 
- omejitve pri gibanju (otroci, starejši, invalidi, …); 
- pacientu potrebni pripomočki: zobna proteza, očesne leče, slušni aparat, 

pripomočki za hojo, drugo …; 
- potrebna pomoč družine, obvladovalni mehanizmi; 
- trenutno čustveno stanje (emocije); 
- nesposobnost sodelovanja v procesu zdravstvene nege. 

V toku procesa perioperativne zdravstvene nege je medicinska sestra pozorna tudi 
na določene dejavnike tveganja (starost, prehranjenost, obstoječe okužbe, 
nevarnost oz. možnost samopoškodbe, vrsta poškodbe, ki narekuje nujnost 
posega, ipd.), ki jih pozneje vključuje v aktivnosti negovalne diagnoze – 
ZVIŠANA MOŽNOST POŠKODB.  

V čakalnici AOS medicinska sestra opozarja tudi starše otrok na prežeče 
nevarnosti poškodb (nihajna vrata, aluminijasti nosilci stolov, ki drsijo ob stiku s 
talno površino, nevarnosti infekcije, saj se otroci radi plazijo po tleh). Kadar 
imamo v zdravstveni obravnavi otroka, ki leži v bolniški postelji ali na 
ambulantnem vozu, je pozorna na dvignjene stranice ali ograjice postelje. Prav 
tako otroka nikoli ne puščamo samega, tudi če smo zadostili ostalim varovalnim 
ukrepom.  

Posebno pozornost moramo posvetiti pacientom, ki so sprejeti nujno. Takoj, 
ko je možno, jim omogočimo vstop v ambulantno operacijsko sobo. V tem času 
zberemo čim več informacij o pacientu na podlagi zdravstvene dokumentacije in 
vprašanj prisotnim spremljevalcem (zdravstveno osebje, svojci, ...). 

Prizadevanja v tej smeri so namenjena tudi staremu človeku ter ljudem s 
posebnimi potrebami in kakor koli motorno ali senzorno oviranim, katerim je 
velikokrat potrebna tudi opora ali podpora pri vstajanju in posedanju že v 
čakalnici. Zaradi gladkih tal obstaja večja nevarnost zdrsa. Vedeti moramo, da ti 
ljudje nimajo več moči, da bi lovili ravnotežje, zato lahko padejo in se 
dodatno poškodujejo. 

Na to je pomembno opozoriti tudi spremljevalce pacientov, pri čemer moramo 
ohraniti pacientovo dostojanstvo in občutek osebne obravnave pri predaji in 
podajanju pojasnil in navodil v smislu kontinuirane zdravstvene nege. 

Govorjenje in poslušanje kot osnova reflesivnosti je temeljna dejavnost človeka, 
v vsakdanjiku je za to potrebno zagotoviti čas. V zdravstveni negi je tega še 
vedno malo in še velja pravilo, da je potrebno delati, ne govoriti (Pahor, 2001).  
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V komunikaciji ne sme biti prostora za nestrpnost in aroganco do ljudi, ki v smeri 
zagotavljanja varnosti in ohranjanja le tega občutka skozi proces zdravstvene 
nege od nas pričakujejo in zahtevajo posebno pozornost.  

Ko vstopamo v prostor AOS s pacienti, ki so na bolniških posteljah ali vozovih, 
smo še posebej pozorni na drene in katetre, ki se lahko pri malomarnem ali 
prehitrem transportu oziroma premeščanju pacienta z bolniške postelje/voza na 
operacijsko mizo, poškodujejo ali nasilno odstranijo/izpulijo. 

Medicinska sestra v AOS mora vsakemu pacientu pomagati pri tistih aktivnostih 
zdravstvene nege, ki jih sam ne zmore. Najpogosteje je to pomoč; pri namestitvi v 
pravilen položaj, potreben za operativni poseg, pomoč pri slačenju in oblačenju 
ter pomoč pri vstajanju z operacijske mize. Pravilen operativni položaj nudi 
operaterju optimalen pristop k operativnemu polju, pacientu pa čim bolj varno in 
fiziološko držo. 

Pri pacientih, kjer se opravlja operativni poseg v lokalni anesteziji ne 
uporabljamo zaščitnega pasu. Zato mora operacijska medicinska sestra pacienta 
poučiti o varni drži in ves čas posega biti pozorna na morebitne spremembe 
(nekontrolirani gibi), ki lahko ogrozijo varnost pacienta. 

Varnost pacienta lahko ogrozijo tudi neprimerni prostori za izvajanje operativnih 
posegov, na primer: 

- premajhni, nefunkcionalni prostori, ki ne dopuščajo intime in dostojanstva 
pacientom, 

- zastarela oprema, ki otežkoča učinkovito čiščenje in razkuževanje, 
- neprimerna razsvetljava, 
- neprimerno zračenje prostorov, 
- drugo. 

Za pacienta operativni poseg predstavlja – ZVIŠANO MOŽNOST INFEKCIJE 
– zato si mora celoten zdravstveni tim prizadevati vzdrževati aseptične 
pogoje dela. 

Asepso v operacijski sobi lahko ogrožajo: pacienti, zdravstveno osebje, oprema, 
inštrumenti, materiali in zrak. V operacijski sobi sme delati le osebje, ki ga določa 
pravilnik o sistematizaciji delovnih mest. Iz tega stališča je za delo v AOS še 
posebej izpostavljeno vprašanje poznavanja načel medicinske etike in 
deontologije (povzeto po: Fabjan, Goltes, Šuligoj, Rebernik-Milić, 2005). 

Za zagotavljanje varnosti v okviru negovalne diagnoze – zvišana možnost 
infekcije mora biti osebje v AOP zdravo (ne sme biti nosilec patoloških bakterij), 
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poznati in upoštevati standarde aseptičnega dela (razkuževanje rok, zaščitna 
obleka, obuvalo, kapa, maska, …) ter imeti znanje o asepsi in sterilnosti. 
Upoštevati mora tudi pas varnosti med sterilnim in nesterilnim poljem (50 cm).  

Tako med vzroki za infekcije rane v AOP lahko izpostavimo predvsem: 

- veliko število pacientov, 
- veliko fluktuacijo gostujočega zdravstvenega osebja, 
- nepoznavanje aseptičnega vedenja, 
- neupoštevanje same asepse, 
- nepravilno pripravo operativnega polja, 
- pomanjkanje osebne higiene pacienta, 
- drugo. 

V operacijski sobi si moramo zato prizadevati za čim manj (gostujočega) 
zdravstvenega osebja, čim manj glasnega govorjenja ter hitrega gibanja, ki 
povzroča nepotrebno valovanje zraka. 

Dinamika dela v AOS ne more zadovoljiti vseh teh standardov, saj delo poteka 
neprekinjeno. Tako se večina ostalih aktivnosti kot praznjenje košev za smeti, 
menjava vreč za perilo, transport sterilnega in nesterilnerga materiala, itd. izvaja v 
času, ko v AOS poteka proces perioperativne zdravstvene nege.  

Vsakodnevna velika fluktuacija ljudi ter število opravljenih posegov prav tako 
ogrožata posameznega pacienta v smislu: 

- slabšega nadzora odgovornega kirurga nad mlajšimi kolegi, ki so v procesu 
učenja; 

- večje možnosti zamenjave pacienta, mesta operacije ali zamenjave 
preparatov za morebitne histološke, citološke, mikrobiološke in druge 
preiskave; 

- večje nevarnosti nepravilnega rokovanja s potrebnimi aparaturami 
(namestitev manšete aparata za krvno stazo ali nevtralne elektrode pri 
elektrokoagulaciji); 

- večje možnosti napake v dokumentiranju, ki je zelo pomembno, saj določa 
odgovornost vsakega posameznika v zdravstvenem timu; 

- slabšega ali pomanjkljivega nadzora nad dogajanjem v čakalnici (stanjem 
pacientov, ki še čakajo na poseg oz. tistih, pri katerih je poseg že bil 
opravljen, in kjer lahko pričakujemo pojav najrazličnejših reakcij in odzivov 
pacientov na poseg). 

Ker si faze perioperativne zdravstvene nege v AOP zelo hitro sledijo, mora 
operacijska medicinska sestra pogosto že v času ugotavljanja in načrtovanja 
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potreb zdravstvene nege za enega pacienta to delo prekiniti in se vključiti v drugo 
fazo pri pacientu, kjer se že izvaja operativni poseg. Takoj za tem se vrne k 
načrtovanju potreb za prvega pacienta, ki je spet prekinjena, ker mora sodelovati 
tudi v pooperativni fazi perioperativne zdravstvene nege pri pacientu, kjer se je 
operativni poseg pravkar končal. Tako specifična dinamika same perioperativne 
zdravstvene nege v AOS zahteva od operacijske medicinske sestre veliko 
pozornosti in sposobnosti opazovanja, predvidevanj na podlagi lastnih izkušenj 
(poznavanje poteka posega), kot tudi iznajdljivosti ter sposobnosti prilagajanja. Z 
dobrim pregledom nad potekom dela v AOP lahko operacijska medicinska sestra 
opozori na mnoge nepravilnosti, vendar se skrb za aseptične pogoje dela in za 
varnost pacienta prepogosto prepušča v odgovornost izključno njej. Tudi 
edukacija zdravniškega »podmladka« ni v domeni operacijske medicinske sestre, 
ki pa dostikrat to pogosto počne, da bi zaščitila varnost pacienta in njegove 
pravice do kakovostne in celovite zdravstvene oskrbe. 

Zaradi skopo odmerjenega časa, ki ga ima medicinska sestra na voljo za 
posameznega pacienta v AOS, si včasih težko izbori še nekaj minut za potrebno 
pooperativno zdravstveno nego; opazovanje pacienta, pomoč pri posedanju in 
vstajanju, pomoč pri oblačenju, varnem transportu, dajanju navodil in odgovorov 
na vprašanja in predaji ustrezne dokumentacije pacientu oz. njegovim svojcem ali 
spremljevalcem. Samo sodelovanje celotnega zdravstvenega tima je porok za 
kakovostno zdravstveno nego! 

ZAKLJUČEK 

V smeri prizadevanj zagotavljanja pacientove varnosti se moramo zavedati 
dejstva, da za pacienta ni velikih in malih operativnih posegov - zanj je njegov 
prav gotovo največji. Vemo tudi, da je AOP ogledalo celotne kirurške službe v 
bolnišnici. Medicinska sestra v AOP lahko stori vse, da v pacientu vzbudi 
občutek varnosti in mu v okviru danih možnosti to varnost zagotovi, ko vendarle 
prepogosto slaba organizacija zdravstvenega sistema, izreden tempo in naglica, 
zastarela oprema, neprimerni prostori ter preobremenjenost zdravstvenega osebja, 
pacientom pripovedujejo svojo zgodbo o varnosti!  
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VARNOST PACIENTA – ZAGOTOVIMO JO! 

Nina Žvab, Zdenka Kramar, Darja Rajgelj  

Izvleček 

Dostop do kakovostne zdravstvene oskrbe je osnovna človekova pravica, ki jo 
priznavajo in spoštujejo EU, vse njene institucije in državljani Evrope. V skladu s 
tem dejstvom imajo pacienti kot uporabniki njihovih storitev pravico pričakovati, 
da bo ves trud vložen v zagotovitev njihove varnosti. 

Zdravstvena dejavnost je področje z visokim tveganjem zaradi neželenih 
dogodkov, ki ne nastanejo zaradi same bolezni, ampak kot posledica procesa 
zdravljenja in zdravstvene nege, kar lahko pripelje do zapletov, hudih okvar ali 
celo smrti pacienta. 

Strokovni delavci nenehno iščejo nova spoznanja ter rešitve, ki zagotavljajo 
vedno boljšo varnost pacientov in hkrati izvajalcev zdravstvene nege. 

Nadzor nad okužbo pomeni zmanjšati in/ali odstraniti vire in prenos okužb ter 
zaščititi pacienta in zdravstveno osebje pred okužbo. Pacient je v vseh okoljih 
zdravstvene nege v večji nevarnosti za okužbo zaradi slabše odpornosti 
organizma, izpostavljenosti večjemu številu in vrsti bolezenskih klic in izvajanja 
posegov. V bolnišničnem okolju je največja nevarnost za okužbo, ker se pri 
osebju, pacientu in opremi zadržujejo močno virulentne bakterije, ki so odporne 
na antibiotike. 

V članku so predstavljeni ukrepi za zagotavljanje varnosti pacienta v 
operacijskem bloku v primerih povečanega tveganja (razni infekti/MRSA). 

Ključne besede: bolnišnične okužbe, preprečevanje širjenja, higienski ukrepi  
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UVOD 

Bolnišnične okužbe so okužbe, ki nastanejo pri pacientih med bivanjem v bolnišnici 
ali pa po odpustitvi iz bolnišnice oziroma pri ambulantnih pacientih, pri katerih so bili 
izvedeni invazivni posegi. Bolnišnična okužba je vsaka mikrobna bolezen, ki 
prizadene pacienta in je posledica zdravljenja, postopkov zdravljenja ali dela osebja v 
bolnišnici. Bolnišnične okužbe so najpogostejši vzrok umrljivosti v intenzivnih 
enotah. 

Preprečevanje nastanka in širjenja bolnišničnih okužb mora biti smiselno in skrbno 
načrtovano. Program za preprečitev širjenja in nadzora ogrožujočih bolnišničnih 
okužb mora temeljiti na nacionalnih smernicah, ki pravno urejajo nadzor terapevtskih 
in negovalnih postopkov z vidika zaščite pred bolnišničnimi okužbami. Metode dela 
in nadzora morajo biti standardizirane, enostavne in praktične. 

Pri nastanku bolnišničnih okužb se prepleta veliko različnih dejavnikov. Odkrivanje 
in povezava med dejavniki pa sta zapletena prav zaradi medsebojne odvisnosti. 
Najpomembnejši dejavniki za nastanek bolnišničnih okužb so gotovo trajanje bivanja 
v bolnišnici, uporaba in izvajanje različnih invazivnih postopkov, osnovne bolezni in 
dodatne kronične bolezni. Eden izmed učinkovitih ukrepov za preprečevanja 
bolnišničnih okužb je osamitev pacienta. Glede na način prenosa okužbe poznamo 
več vrst osamitev,. Pomeni lahko prostorsko osamitev pacienta ali pa je to način dela, 
s katerim preprečimo prenos mikroorganizmov na drugega pacienta ali osebje. 

Epidemiološko spremljanje bolnišničnih okužb je nujen sestavni del dobro 
organiziranega programa za preprečevanje in obvladovanje bolnišničnih okužb, s 
katerim lahko pojavljanje okužbe pomembno omejimo. Omogoča nam oceniti 
identične stopnje in smiselno načrtovanje aktivnosti za preprečevanje in obvladovanje 
bolnišničnih okužb. 

EPIDEMIOLOŠKO SPEMLJANJE BOLNIŠNIČNIH 
OKUŽB S PODPORO INFORMACIJSKEGA 
SISTEMA V SPLOŠNI BOLNIŠNICI JESENICE (1) 

V naši bolnišnici že dolgo časa aktivno spremljamo bolnišnične okužbe (BO). V 
preteklosti je epidemiološko spremljanje BO temeljijo predvsem na spremljanju 
pacientove dokumentacije in izvidov mikrobiološkega laboratorija. Obdelava 
podatkov je bila retrospektivna in nepopolna. Izvajale so jo samo določene enote 
oz. tiste enote, pri katerih se je pojavilo večje število BO. 
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Epidemiološko spremljanje BO s pomočjo računalniškega programa temelji na 
spremljanju določenih vrst okužb pri določenih skupinah pacientov, na določenih 
oddelkih oz. enotah. 

Definirali smo zbirko za zajemanje podatkov o BO in začeli v letu 1994 zbirati 
podatke: 

- okužbi kirurške rane, 
- okužbi in kolonizaciji, povzročeni s centralnim venskim katetrom – 

kateterske sepse, 
- bolnišničnih pljučnicah pri pacientih na umetnem predihavanju. 

Ob tem smo izdelali tudi pisna pravila o načinu epidemiološkega spremljanja BO. 
Pri evidentiranju in analiziranju podatkov smo se oprli na kriterije oz. definicije 
Centra za kontrolo bolezni in preventivo v Atlanti. Diagnozo o okužbi vedno 
opredeli zdravnik glede na omenjene kriterije.  

Z razvojem informacijskega sistema in mrežne računalniške povezave znotraj 
bolnišnice so se pojavile težnje po razvoju programa za spremljanje bolnišničnih 
okužb. 

V informacijskem sistemu naše bolnišnice smo opredelili tudi bazo podatkov za 
zgodnje odkrivanje MRSA in izvajanje dekolonizacije. 

Program obsega: 

- od kod prihaja pacient (od doma, iz drugih zdravstvenih ustanov), 
- namen odvzem vzorca (nadzorni, kontaktni, diagnostični), 
- rezultat odvzema kužnine (povzročitelj), 
- diagnoza okužbe, klinična ocena zdravnika, 
- ali je bila izvedena dekolonizacija, 
- uspešnost dekolonizacije. 

Na osnovi vnesenih podatkov naredimo različne analize, ki nam omogočajo hitro 
odzivnost zdravstvenega in negovalnega tima na morebitno povečanje števila 
pacientov z MRSA. 

Da bi zajezili večje število pojavljanja bolnišničnih okužb z MRSA, smo izdelali 
natančen protokol oz. standard postopkov, ki se nanašajo na delo s pacienti z 
MRSA, in opisujejo tudi vse ostale ukrepe preprečevanja in obvladovanja 
bolnišničnih okužb. 
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UKREPI PREPREČEVANJA IN OBVLADOVANJA 
DELEŽA MRSA V SPLOŠNI BOLNIŠNICI 
JESENICE 

Vsi ukrepi v bolnišnici so opredeljeni v Standardu kakovosti preprečevanja in 
obvladovanja MRSA (2).  

Standard opredeljuje: 

- higieno rok – poudarek na razkuževanju in posebnosti pri umivanju rok, 
- aktivno iskanje pacientov z MRSA – odvzem nadzornih kužnin, 
- ustrezno namestitev pacienta v izolacijsko enoto – (namestitev v enoposteljno 

sobo, kohortna izolacija, če je le mogoče se je ne poslužujemo, namestitev v več 
posteljno sobo, med posteljami mora biti vsaj 1,5 m prostora), 

- opredelitev vseh ostalih ukrepov kontaktne izolacije, 
- zdravljenje BO pri pacientu z MRSA, 
- epidemiološko spremljanje pacientov z MRSA, 
- dekolonizacija pacienta z MRSA, 
- pravila antibiotičnega zdravljenja, 
- izobraževanje zaposlenih, 
- upoštevanje vseh ostalih standardov in protokolov, ki so neposredno 

povezani s prenosom BO:  
o čiščenje in vzdrževanje prostorov – izolacijska enota,  
o ravnaje z umazanim perilom, 
o ravnanje z bolnišničnimi odpadki. 

Poleg standardnih ukrepov za preprečevanje BO izvajamo še naslednje ukrepe: 

- Pravilna uporaba osebnih zaščitnih sredstev (uporaba zaščitnih plaščev ali 
predpasnikov če pridemo v neposreden stik s pacientom, uporaba maske pri 
prevezah ran, aspiracije, uporaba rokavic pri vsakem stiku s pacientom). 

- Velik poudarek je na osebni higieni pacienta – jutranja in večerna kopel, po 
potrebi osvežilne kopeli preko dneva. 

- Pripomočki za zdravstveno nego in drugi pripomočki ostanejo v enoti ves čas 
bivanja pacienta v sobi (vsak pacient ima svoje pripomočke), med tem časom 
v enoti ne naredimo preveč zalog (samo za eno izmeno). 

- Pripomočke in pacientovo okolico vsak dan redno čistimo in razkužujemo. 
- Poskrbimo za vreče z umazanim perilom in odpadkom (opredeljeno po 

določenem protokolu). 
- Natančna navodila za izvajanje ukrepov v operacijskem bloku. 
- Vrata izolacijske enote označimo, prav tako označimo pacientovo 

dokumentacijo, ki je vedno zunaj sobe. 
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- Kadar je potrebna oskrba ali pregled pacienta zunaj izolacijske enote, se 
koordinator predhodno dogovori z zdravstvenim osebjem za uro posega ali 
pregleda. Operativni poseg opravimo vedno na koncu programskega dne. S 
tem se izognemo nepotrebnemu čakanju in možnosti prenosa MRSA. Pri 
prevozu moramo upoštevati ukrepe (pri stiku s pacientom - uporaba plašča, 
rokavic ...). 

- Pacient je ves čas kontaktne izolacije v sobi, vendar nam to vedno ne uspe 
(kronični pacienti, kadilci ...). 

- Zdravstveno vzgojno delo s pacientom in njegovimi svojci, pomembna je 
psihična podpora pacientu v izolacijski enoti. 

Ukrepe prilagodimo glede na tveganje za prenos MRSA na druge paciente in 
glede na vrsto oddelka. V primeru povečanega števila izolacijskih enot na 
oddelku povečamo število negovalnega osebja, če je le mogoče. 

HIGIENSKI UKREPI V OPERACIJSKEM BLOKU (3) 

Operacija je pomemben dejavnik tveganja na bolnišnično okužbo. Okužbe 
operativne rane predstavljajo okoli 16 % vseh bolnišničnih okužb, med kirurškimi 
pacienti pa le te zajemajo kar 38 %. Vir okužbe je v 50 % pacient sam, oziroma 
njegova mikrobna populacija (endogena okužba), prehodna in stalna flora 
mikrobov osebja v 35 %, predmeti (inštrumentarij) v 10 %, zrak v operacijski 
sobi v približno 5 %. Okužba je možna z neposrednim stikom s koloniziranim 
mestom, po zraku s kožnimi luskami, prašnimi delci in kapljično. 

Namen higienskih ukrepov v operacijski dvorani je zmanjšati po operativne 
septične zaplete pri operiranih pacientih in znižati verjetnost vnosa 
mikroorganizmov v operacijsko rano. 

Higienski ukrepi v operacijski dvorani: 

- ukrepi, povezani z okoljem v operacijski dvorani: 
o razpored prostorov in ločevanje čistih in nečistih poti, 
o čiščenje in vzdrževanje prostorov, 
o čiščenje in vzdrževanje opreme in naprav, 
o čistost zraka; 

- ukrepi, povezani s pripravo pacienta; 
- ukrepi, povezani s pripravo osebja – operativne ekipe; 
- ukrepi, povezani s sterilizacijo; 
- ukrepi, povezani s kirurškim posegom; 
- nadzor. 
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PRIPRAVA NA KIRURŠKI POSEG PRI PACIENTU 
S KOLONIZACIJO / OKUŽBO MRSA  

Osnovni namen standardnih in izolacijskih ukrepov je nuditi pacientu varno 
zdravstveno oskrbo (operativni poseg) in zagotoviti zdravstvenemu osebju 
(operativna ekipa) varnost pri izvajanju zdravstvenih aktivnosti. 

OPIS POSTOPKA PRIPRAVE NA KIRURŠKI POSEG PRI 
PACIENTU Z MRSA, S CILJEM PREPREČITI 
KOLONIZACIJO / OKUŽBO Z MRSA 

1. Obveščanje osebja 
- Osebje v operacijskem bloku je vedno pred posegom obveščeno o 

prisotnosti kolonizacije/okužbe z MRSA pri pacientu ali sumu nanjo in o 
potrebnih ukrepih. 

- V dnevnem operativnem programu je razvidno pri katerem operativnem 
posegu gre za kolonizacijo/okužbo z MRSA. 

- Epidemiološko spremljanje BO z MRSA s podporo informacijskega 
sistema v SB Jesenice omogoča osebju operacijskega bloka pridobitev 
dodatnih informacij o pacientu, vrsti BO ter povzročitelju in 
občutljivosti na antibiotike. 

- Iz dokumentacije pacienta je razvidno, da gre za kolonizacijo/okužbo z 
MRSA. 

- Dokumentacija takega pacienta ne spremlja v operacijsko sobo, da 
preprečimo prenos kolonizacije/okužbe z MRSA. 

2. Priprava operacijske sobe 
- priprava operacijskih prostorov, opreme in naprav: 

o iz operacijske sobe odstranimo prenosljivo opremo in naprave, ki jih 
pri operacijskem posegu ne potrebujemo in s tem preprečimo prenos 
kolonizacije/okužbe z MRSA; 

- prezračevanje operacijskega prostora mora zagotavljati kvaliteto zraka 
med posegom. 

3. Vstop pacienta v operacijski blok in prevoz do operacijske sobe 
- Programska operacija pacienta z MRSA je vedno zadnja na programu: 

o čas prihoda oz. prevoza pacienta v operacijski blok je natančno 
dogovorjen; pacienta takoj po sprejemu v operacijski blok 
namestimo v operacijsko sobo, ki je predvidena za poseg; 
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o pacienta se med prevozom v operacijsko sobo čim manj dotikamo, 
načrtovan prevoz zagotavlja preprečitev poškodb, prehlada, 
omejitev prenosa mikroorganizmov in skrb za njegovo intimnost; 

o zagotovimo varovanje podatkov pacienta. 

4. Priprava pacienta, operativnega polja in operativnega materiala 
- Priprava pacienta: 

o pacienta namestimo v pravilen položaj, ki ustreza vrsti operacije, 
o pacienta vprašamo o predhodnih operativnih posegih, da se 

prepričamo o morebitni prisotnosti osteosintetskega materiala, da 
lahko zagotovimo varno in pravilno namestitev nevtralne elektrode, 

o v primeru srčnega vzpodbujevalnika uporabljamo bipolarno pinceto 
in s tem zagotovimo varnost pacienta, 

- Priprava operativnega polja: 
o britje operativnega polja; 
o razkužilo nanašamo na operacijsko polje s sterilnimi tamponi in 

prijemalko; 
o razkužila ne nanašamo z razpršilnikom zaradi ustvarjanja aerosola; 
o razkužujemo vedno predhodno očiščeno in osušeno kožo; 
o območje razkuževanja je širše od področja, ki je predvideno na 

poseg; 
o razkužilo nanašamo na mesto vboda, reza krožno navzven; 
o razkužilo se mora posušiti in ga ne brišemo. 

- Priprava materiala: 
o material, ki ga potrebujemo vedno vnaprej pripravimo v operacijsko 

sobo; 
o če je le mogoče naj bo material za enkratno uporabo; 
o operacijske sobe ne zapuščamo, v primeru manjkajočega materiala 

za to poskrbi osebje v bloku. 

5. Priprava operativne ekipe 
- Preoblačenje in osebna zaščitna sredstva (ob vstopu v filter se 

preoblečemo v čista operacijska oblačila): 
o oblečemo tuniko z manšeto in hlače, ki so ob gležnjih stisnjene z 

manšeto; 
o obujemo si zaščitna obuvala; 
o osebje, ki sodeluje pri pripravi pacienta, nosi zaščitni plašč; 
o preiskovalne rokavice uporabljamo pri kontaktu s pacientom in 

njegovimi izločki; 
o nadenemo si kirurško kapo, ki mora v celoti pokrivati lase in čelo; 
o nadenemo si masko, ki mora biti dovolj kakovostna in velika, da 

prekriva brado, nos in usta; 
o v filtru si razkužimo roke. 
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- Kirurško umivanje in razkuževanje rok: 
o da bi zmanjšali možnost vnosa bakterij pri neposrednem stiku z 

operacijskim poljem, si mora osebje, ki neposredno sodeluje pri 
operaciji, kirurško umiti in razkužiti roke, da odstrani z njih poleg 
prehodne tudi del stalne mikrobne flore; 

o za uspešno umivanje in razkuževanje je pomembno, da na rokah ni 
nakita, da nimamo poškodb in da so nohti kratko pristriženi in 
urejeni. 

- Sterilne rokavice: 
o zagotoviti moramo dobro kvaliteto sterilnih rokavic, s tem 

zagotovimo varnost pacientu in hkrati tudi sebi; 
o upoštevati je potrebo EU normative. 

6. Ravnanje med operacijskim posegom 
- v operacijski sobi je prisotno samo osebje, ki sodeluje pri operativnem 

posegu in ne zapušča operacijske sobe med posegom; 
- vrat v operacijsko sobo ne odpiramo v kolikor to ni nujno potrebno; 
- infektivne odpadke ločujemo in zbiramo v več skupin na podlagi barvne 

lestvice. 

7. Ravnanje po operacijskem posegu 
- Čiščenje in vzdrževanje prostorov, opreme in naprav: 

o po operativnem posegu je potrebno generalno čiščenje operacijske 
sobe, vključno z aparati in pripomočki; 

o uporabljene inštrumente potopimo v bioencimsko raztopino in nato 
mehanično očistimo in avtoklaviramo; 

o inštrumente, ki niso bili v neposredni uporabi in so pokriti s 
kompreso ostali na mizi, ponovno avtoklaviramo. 

ZAKLJUČEK 

Bolnišnične okužbe velikokrat pomenijo resno nevarnost za pacienta. 
Preprečevanje in širjenje BO zahteva visoko raven znanja vseh zaposlenih in 
dosledno izvajanje ukrepov. 

V naši bolnišnici posebno pozornost namenjamo pacientom z MRSA in možnemu 
prenosu na druge paciente. Z upoštevanjem standardnih higienskih ukrepov in 
premišljenim ravnanjem, znanjem ter zdravstveno vzgojnim delom, predvsem pa 
s sodelovanjem vseh in razumevanjem načina prenosa ter upoštevanja vseh 
ukrepov, lahko znižamo delež pacientov z MRSA. in s tem uresničimo cilj: 
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LOKALNI HEMOSTATIKI IN NJIHOV 
POMEN ZA DOSEGANJE ZADOVOLJIVE 

HEOSTAZE 

LOCAL HAEMOSTIPTICS AND THEIR USE FOR 
ACHIEVING ADEQUATE HAEMOSTASIS 

Blaž Trotovšek  

Izvleček 

Izhodišča. Način rokovanja s tkivom, tako ločevanja kot združevanja, je 
izrednega pomena pri vseh vrstah kirurških posegov. Rokovanje s tkivom je vedno 
združeno s poškodbo kapilar in večjih žil in krvavitev je njihova posledica. 
Hemostaza je fiziološko dogajanje, ki vodi v zaustavitev krvavitve. Doseganje 
zadostne hemostaze je bistvenega pomena za uspeh kirurškega posega in za 
zmanjšanje obolevnosti in smrtnosti pri kirurških bolnikih. Številni lokalni 
hemostatični in v krvi krožeči koagulacijski mehanizmi preprečujejo krvavitve ob 
kirurških posegih. Kljub poznavanju le teh, še vedno nekatere prirojene in 
pridobljene motnje strjevanja krvi predstavljajo oviro pri kirurških posegih. 

Dandanes številne mehanske, električne, piezoelektrične, fototermične in 
biokemične metode in tehnologije omogočajo in olajšajo tako odprte kot 
minimalno invazivne, endoskopske kirurške posege. Lepljenje tkiv je prvič 
omenjal leta 1909 Bergel, ki je odkril fibrin in njegove lastnosti. Za lepljenje 
poškodb parenhimskih organov ga je prvič uporabil Grey leta 1915. Danes je 
lepljenje tkiv posebej primerno za doseganje hitre hemostaze ali za lepljenje 
večjih površin poškodovanega parenhima. Tkivna lepila lahko uporabljamo v 
tekoči obliki z aplikatorji ali v kombinaciji s kolagenskimi nosilci. Namenjeni so 
uporabi, ko z mehanskimi in energetskimi metodami ne uspemo dokončno 
oskrbeti poškodovanega tkiva. Učinkoviti so pri poškodbah večjih površin tkiva 
ali na mestih iztekanja zraka ali telesnih tekočin, kot so kri, limfa, urin, žolč, 
črevesna vsebina ali likvor. Njihova uporaba zmanjšuje nastanek zarastlin in ima 
številne druge ugodne stranske učinke.  

Sklepi. Tkivna lepila so danes varna, učinkovita in cenovno ugodna pot za 
doseganje zadovoljive lokalne hemostaze med kirurškim posegom, tudi takrat ko z 
običajnimi mehanskimi in energetskimi metodami ne dosežemo želenega učinka. 
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Njihova uporabnost in učinkovitost je večja od drugih lokalnih hemostatikov, ki 
imajo tudi več neželenih stranskih učinkov. Tkivna lepila vezana na kolagenske 
nosilce predstavljajo najnaprednejšo in najučinkovitejšo obliko lokalnih 
hemostatikov. 

Ključne besede: lokalni hemostatiki, hemostaza, rokovanje s tkivom, motnje 
strjevanja krvi, mehansko-bioaktivni lokalni hemostatiki 

 

Abstract 

Background. Tissue management is fundamentally necessary in all kind of 
surgical procedures so that tissues can be separated and joined together. These 
manipulations are always associated with injury to the capillary region and to 
larger vessels as well, so that bleeding is definitely a significant complication of 
tissue management. Haemostasis is the physiologic cessation of bleeding. The 
ability to achieve adequate haemostasis is critical to the success of surgical 
procedures and it is important in reducing morbidity and mortality rate in 
surgical patients. Numerous local haemostatic and circulating coagulation 
mechanism play important role in preventing surgical bleeding disorders.  

Still today some congenital or acquired bleeding disorders present an important 
surgical problem. 

Today a large number of mechanical, electric, piezoelectric, photothermic and 
biochemical techniques and technologies support surgery both in conventional as 
well as minimally invasive, endosopic forms of surgery. Tissue sealing was 
introduced in 1909 by Bergel when he discovered fibrin and its value as a 
biological glue and sealant and was used on parenchymatous lesions since 1915 
by Grey. Today tissue sealing is especially suitable for achieving rapid 
haemostasis or sealing larger areas. Tissue glues can be applied in liquid form or 
in combination with collagen carrier substances, where we speak of fleece-bound 
tissue sealants. They are always useful when tissue or surface cannot be 
definitively managed by means of mechanical and energetic instrumental 
techniques. Suitable areas for tissue sealing are large area defects or points of 
air or body fluids leaks such as blood, lymphatic, urine, bile, intestinal secretions 
and liquor. Their use has protective effect on adhesion formation and many other 
beneficial effects. 

Conclusions. Tissue glues are safe, efficient and cost effective way of achieving 
adequate local haemostasis during surgical procedures, even then when 
mechanical and energetic instrumental techniques are not successful. Their use is 
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superior when compared to other local haemostiptics regarding their 
effectiveness and low complication rate. Fleece-bound tissue sealants are 
currently the most advanced form of local hemostiptics. 

Key words: local haemostiptics, haemostasis, tissue management, bleeding 
disorders, fleece-bound tissue sealants 

 

UVOD 

Način rokovanja s tkivom, tako ločevanja kot združevanja, je izrednega pomena 
pri vseh vrstah kirurških posegov in je vedno združen s poškodbo kapilar in 
večjih žil. Krvavitev je vedno posledica načina rokovanja s tkivom. Hemostaza je 
fiziološko dogajanje, ki vodi v zaustavitev krvavitve. Omejena poškodba žilja 
spodbudi mehanizme hemostaze na mestu poškodbe in mehanizme strjevanja 
(koagulacije) v krvi, kar omogoči zaustavitev krvavitve lokalno in nemoten krvni 
obtok v nepoškodovanem žilju. Zadostna hemostaza je nujna za uspeh 
operacijskega posega in uspešno okrevanje po poškodbi ter zmanjša obolevnost in 
smrtnost pri kirurških bolnikih. Za učinkovito hemostazo je nujen nastanek 
čvrstega strdka. Številni lokalni hemostatični in v krvi krožeči koagulacijski 
mehanizmi preprečujejo krvavitve ob kirurških posegih. Ključni dogodki pri 
hemostazi (1), ki si slede v verigi in vodijo v zaustavitev krvavitve, so: 

- poškodba stene žile z izpostavitvijo tkivnega faktorja (TF) in kolagena, 
- zbiranje in lepljenje trombocitov na mestu poškodbe z nastankom belega 

strdka, 
- vazokonstrikcija, 
- začetek koagulacije (VII in TF aktivirata protrombin v trombin) in njena 

aktivacija, 
- reakcija trombina s fibrinogenom vodi v nastanek fibrinske monomere, 
- fibrinske monomere in ujete krvne celice tvorijo rdeči strdek, 
- zorenje rdečega strdka ob nastajanju fibrinskih polimerov in zaustavitev 

krvavitve, 
- pretok krvi, vazodilatacija in regulatorne zanke omejijo rast strdka, 
- fibrinoliza razgradi strdek. 

Med lokalne mehanizme hemostaze prištevamo endotelijske celice žil, žilno steno 
in trombocite. Poškodba endotelijskih celic izzove izpostavitev tkivnega faktorja 
(TF), kolagena, fosfolipidov za vezavo koagulacijskih faktorjev in sproščanje 
vnetnih dejavnikov, kot so endotoksin, interleukin-1 in tumornekrozni faktor, ki 
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spodbudijo koagulacijo. Poškodba žilne stene izzove vazokonstrikcijo. Pri 
poškodbi majhnih in srednje velikih žil jo izzove sproščanje tromboxana A2, pri 
poškodbi velikih žil pa nastane refleksno in zaradi sproščanja. adrenalina v kri ob 
stresu. Prerezane žile se zato bolje zaprejo kot zarezane, arterije se skrčijo bolj 
kot vene zaradi večje vsebnosti mišic v steni in krvavitev iz ven se zaradi nižjega 
polnitvenega pritiska ob pritisku na poškodovano mesto hitreje ustavi. Trombociti 
se lepijo (adherenca) na mesto poškodbe, sproščajo vazoaktivne snovi, združujejo 
(agregacija) in tvorijo strdek in spodbujajo koagulacijo z izpostavitvijo 
membranskih fosfolipidov ob nabrekanju (1). 

Mehanizme koagulacije krožeče v krvi sestavljajo številni encimi proteaze, ki 
sodelujejo v dveh poteh koagulacije: 

- intrinzični, ki se odvija znotraj žilja in njen pomen še ni natančno opredeljen; 
Motnje intrinzične poti ne povzročajo hujše krvavitve; 

- ekstrinzični, katere motnje povzročajo hude krvavitve. 

Kljub poznavanju le teh, še vedno nekatere prirojene in pridobljene motnje 
strjevanja krvi predstavljajo oviro pri kirurških posegih. Pri prirojenih motnjah 
strjevanja krvi je največkrat prizadeta sinteza ene same beljakovine. Operacijski 
posegi se izvajajo pod določenimi pogoji s povišano, a sprejemljivo stopnjo 
tveganja za nastanek zapletov. 

Nujno je nadomeščanje manjkajoče beljakovine pred, med in po posegu, natančna 
hemostaza med operacijskim posegom in natančno spremljanje bolnika in 
ocenjevanje koagulacije po operaciji (2). Najpogostejše so (1): 

- Hemofilija A, ki nastane zaradi pomanjkanja faktorja VIII, prizadene moške 
in povzroča krvavitve v sklepe in globoka tkiva s kasnimi deformacijami 
skeleta. Znaki so izraženi glede na količino krožečega faktorja VIII: 
o <2 % hude krvavitve, 
o 2–5 % srednje močne krvavitve, 
o 5–30 % blaga oblika bolezni. 

- Hemofilija B nastane zaradi pomanjkanja faktorja IX, prizadene moške in 
povzroča krvavitve v sklepe in globoka tkiva s kasnimi deformacijami 
skeleta; 

- Von Willebrand-ova bolezen je najpogostejša s prevalenco do 1 %. 
Krvavitve so podobne kot pri pomanjkanju trombocitov. Prisotne so 
krvavitve iz sluznic, petehije po koži, krvavitve iz nosu, močne menstruacije. 

Številne druge motnje so izredno redke, kot pomanjkanje faktorja XIII, ki 
povzroči slabše celjenje ran in kasne krvavitve po operacijskem posegu. 
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Med pridobljene motnje strjevanja krvi prištevamo (1):  

- Pomanjkanje vitamina K, ki je pomemben v sintezi številnih proteaz oz. 
koagulacijskih faktorjev (II, VII, IX, X). 

- Bolezni jeter, mesta nastanka večine koagulacijskih faktorjev in razgradnje 
odpadnih produktov koagulacije, kot so ciroza, poškodbe, šok in hepatitis. 
Ob tem je pogosto tudi moteno delovanje trombocitov ali zmanjšano njihovo 
število. 

- Bolezni ledvic pri katerih je moteno delovanje trombocitov. 
- Pomanjkanje trombocitov, ki se pojavi pri trombotični in idiopatski 

trombocitopenični purpuri, sistemskem lupusu eritematodesu, 
hipersplenizmu, masivnih transfuzijah, uživanju nekaterih zdravil. 

- Motnjah delovanja trombocitov; 
o N-acetil salicilna kislina trajno okvari njihovo delovanje (7 dni). 
o Nesteroidni antirevmatiki prehodno okvarijo njihovo delovanje (3–4 

dni). 
- Antikoagulantna zdravila. 
- Znižanje telesne temperature, ki je zelo pogosto pri kirurških bolnikih zaradi 

masivnih transfuzij, uporabe hladnih tekočin in izhlapevanja iz odprtih 
telesnih votlin. Padec telesne temperature na 30–34 °C je pogost in vodi v 
nekirurško krvavitev, ki lahko uide nadzoru in je lahko smrtna. Krvavitev je 
vzrok za 90 % smrti po poškodbah trebuha in polovico pripisujejo motnjam 
strjevanja krvi (2). 

Na učinkovitost hemostaze med operacijskim posegom vplivajo: 

- Anesteziolog in anestezijska medicinska sestra, ki vplivata na mehanizme 
strjevanja v krvi z dodajanem sveže zamrznjene in trombocitne plazme, 
krioprecipitata, rekombinantnih faktorjev npr. aktiviran faktor VII ter 
protamina ob heparinizaciji. Vplivata tudi na ohranjanje normalne telesne 
temperature z nadzorom in dodajanjem ogretih tekočin. 

- Kirurg in operacijska medicinska sestra vplivata na mehanizme hemostaze na 
mestu poškodbe, kar omogoči zaustavitev krvavitve lokalno in nemoten 
krvni obtok v nepoškodovanem žilju. 

Številne sodobne metode in tehnologije omogočajo hemostazo in olajšajo tako 
odprte kot minimalno invazivne, endoskopske kirurške posege (2). Razdelimo jih 
na: 

- mehanske, kot so kompresija, šivi in podveze ter tamponada, ki je začasna s 
kompresami, ki jih moramo odstraniti (packing) in običajno dokončna z 
resorbilnimi poliglaktinskimi mrežicami (wrapping); 

- električne, kot so električni noži, bipolarne pincete in škarje idr.; 
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- piezoelektrične, kot so ultrazvočni disektorji, Ligasure® idr.; 
- fototermične, kot so safir, laser, argon-plazma idr.; 
- biokemične med katere prištevamo lokalne hemostatike (LH). 

Po načinu delovanja LH razdelimo na mehanske, kemične, bioaktivne in 
mehanske-bioaktivne. Namen njihove uporabe je doseganje hitre hemostaze, 
kadar osnovni načini ne zadostujejo, lepljenja večjih področij, preprečevanja 
nastanka zarastlin in vnos aktivnih učinkovin kot so antibiotiki (2), citostatiki (3) 
in druge lokalno učinkovite snovi (4).  

Med mehanske LH prištevamo predvsem preparate oksidirane regenerirane 
celuloze. Različni načini tkanja jim dajejo različno uporabnost. Na mestu uporabe 
nabreknejo v želatinasto maso, ki pospešuje nastanek strdka.  

Mehanske LH je nujno uporabljati le v minimalnih količinah sicer se ne razgrade 
v celoti. Uspešnost uporabe je odvisna od natančnosti odmerjanja količine. 
Uporaba ni priporočena na odprtih in okuženih ranah. Primernost uporabe kot 
nosilcev za druge učinkovine ni priporočena. Zaradi nabrekanja lahko nastane 
pritisk na občutljive strukture, kar je posebnega pomena v nevrokirurgiji (5, 6) in 
mikrokirurgiji (7). Zato jih je treba po zaustavitvi krvavitve odstraniti. Prav tako 
lahko izzovejo močno vezivno reakcijo s hudimi zarastlinami (8). Lahko pa se 
uporabljajo v kombinaciji z drugimi metodami (9). 

Med kemične LH prištevamo sintetična lepila, sestavljena iz dveh ločenih 
sestavin, kot npr. metil-2-cyanoakrilat. Je zelo učinkovito, pogosto uporabljano 
lepilo predvsem v žilni kirurgiji, endoskopiji in nevrokirurgiji možganskih 
anevrizem. Zaradi hudih tkivnih reakcij in rakotvornosti je bil umaknjen iz 
uporabe (10). Nova sestava sintetičnega lepila izzove le blago tkivno reakcijo, se 
dobro razgrajuje in kaže visoko učinkovitost na žilnih anastomozah v primerjavi z 
oksidirano celulozo (11). 

Pri bioaktivnih LH sta aktivni sestavini lepila vedno trombin in fibrionogen. 
Razlikujejo se predvsem v načinu nanosa, ki je lahko ročni z brizgalko ali strojen 
z razpršilcem. 

Fibrinsko lepilo je ob pravilni uporabi zelo učinkovito (12–14). Zelo redko izzove 
preobčutljivostno reakcijo in ne povzroča kasnih komplikacij. Zaradi zamašitve 
razpršilca med brizganjem in neenakomerne razdelitve sestavin zaradi 
nekontroliranega tlaka pride do prezgodnje tvorbe strdka se adhezivnost zmanjša 
(2). Strojni nanos je bolj enakomeren, vendar je adhezivnost dvakrat manjša kot 
pri ročnem nanosu zaradi prezgodnje aktivacije sestavin. 
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Mehanske-bioaktivne LH predstavlja kolagenska gobica, na katero so nanesene 
sestavine fibrinskega lepila, humani fibrinogen, humani trombin, riboflavin itd. 

Uporaba kolagenske gobice s tovarniško nanesenimi sestavinami fibrinskega 
lepila (Tachocomb, TachocombH, Tachosil) je veliko hitrejša, lažja, cenejša in 
najbolj učinkovita. Lepilne lastnosti fibrinskega nanosa in mehanska podpora 
kolagenske gobice nam omogočata, da lahko dosežemo dobro hemostazo v 3–5 
minutah (2). 

Biomehanske lastnosti naštetih preparatov so enake. Posnemajo prvi in zadnji 
korak v hemostazi, pomagajo pri obnovi tkiva, olajšajo proces celjenja tako da 
podpira poškodovano tkivo in preprečuje iztekanje tekočine in zraka. Fibrinski 
nanos kolagensko gobico trdno prilepi na tkivo, kar zmanjša verjetnost 
pooperativnih krvavitev in zarastlin. V 12 tednih se TachoSil v telesu varno in v 
celoti razgradi 

Količina fibrinogena in trombina na ploščici velikosti 95 × 48 mm ustreza 3 ml 
fibrinskega lepila. Je že pripravljen za uporabo in ob navlaženju s katerokoli 
tekočino kolagen, fibrinogen in trombin reagirajo in zalepijo tkivo (2). Adhezivna 
moč je izjemna zaradi kavernozne strukture kolagena ter kapilarnega efekta 
fibrinogena in trombina. TachoSil se uporablja za podporno zdravljenje v 
kirurgiji, za lažje vzpostavljanje hemostaze, kjer standardne kirurške tehnike ne 
zadostujejo. 

Lahko ga uporabljamo na občutljivih mestih v bližini živcev, na velikih površinah 
s prekrivanjem gobic, na težko dostopnih mestih. Lahko se oblikuje in prenese 
velika raztezanja in pritiske, hemostaza je zagotovljena tudi pri zelo zahtevnih 
pogojih ko običajni LH ne zadostujejo. Uporabi se, kadar pride do krvavitev na 
občutljivih mestih npr. v bližini živcev, se pojavi krvavitev na površini notranjih 
organov, težko pridemo do mesta, kjer je rana ali moramo zapreti veliko površino 
rane in je treba zagotoviti njeno nepredušnost.  

Neželeni učinki so bili ugotovljeni pri manj kot 0,04 % od 800000 bolnikov. 
Najpogosteje se pojavi vročina, redkeje koprivnica in zelo redko težko dihanje 
zaradi preobčutljivosti na aktivne učinkovine ali katero drugo sestavino. 

Uporablja se za "in utero" zdravljenje defektov diafragme in trebušne stene (15), 
v neonatalni kirurgiji ob tveganih porodih pri velikih kokcigealnih teratomih, 

rupturah omfalokele ali pri diafragmalnih kilah s posledičnimi subkapsularnimi 
hematomi jeter, nekrotizantnem enterokolitisu in resekcijah velikih limfangiomov 
(16). Tachosil je težko nadomestljiv pri poškodbah in elektivnih operacijah 
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vranice, jeter (17), ledvic, trebušne slinavke, črevesa in črevesnega oporka, 
obsežnih limfadenektomijah (5, 18) ter tudi umazanih ranah (19, 20). 

V torakalni kirurgiji se uporablja za oskrbo krvavite pri sternotomiji namesto 
voska, spontanega pnevmotoraksa ali ob cistični fibrozi (2), pri jatrogenem 
hilotoraksu, pri robnih ekscizijah pljuč, resekcijah v mediastinumu (17). Prav 
tako je zelo uporaben na področju nevrokirurgije, okulistike in kostne kirurgije ob 
resekciji eksostoz (18) ali kostnih biopsijah. Uporabljamo ga tudi pri minimalno 
invazivni kirurgiji (2) 

ZAKLJUČEK 

Tkivna lepila so danes varna, učinkovita in cenovno ugodna pot za doseganje 
zadovoljive lokalne hemostaze med kirurškim posegom, tudi takrat, ko z 
običajnimi mehanskimi in energetskimi metodami ne dosežemo želenega učinka. 
Njihova uporabnost in učinkovitost je večja od drugih LH, ki imajo tudi več 
neželenih stranskih učinkov. Tkivna lepila vezana na kolagenske nosilce 
predstavljajo najnaprednejšo in najučinkovitejšo obliko LH. Številne študije 
potrjujejo njihovo uporabnost, zanesljivost in zelo majhno število zapletov in 
neželenih učinkov. 
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Ključne besede: radiologija, ionizirajoče sevanje, varnost pacienta, varnost 
zdravstvenega osebja 

 

 

Leta 1885 je nemški fizik, ki je raziskoval v atomski fiziki, odkril x-žarke. To je 
bil Wilhelm Conrad Röntgen (1845-1923). Po njem so ti žarki dobili ime 
rentgenski žarki. Za to odkritje je leta 1901 prejel Nobelovo nagrado za fiziko. 

Pomembnost tega odkritja zelo cenimo še danes in smo zanj lahko hvaležni, saj si 
sodobne medicine brez rentgenskih preiskav ne moremo predstavljati. Veda, ki 
preučuje rentgenske žarke in njihovo uporabo, je rentgenologija. Širša znanost je 
radiologija: ta proučuje sevanja v širšem smislu.  

Radiologija je razmeroma mlada veda, ki se zelo hitro razvija (desetkrat hitreje od 
klasične kirurgije) in kljub relativni škodljivosti rentgenskih žarkov z vse večjim 
številom diagnostično-terapevtskih posegov nadomešča klasično kirurško 
zdravljenje (Jevtič, 2001).  

Nove možnosti zdravljenja zahtevajo od zdravstvenega osebja kakovostno 
zdravstveno oskrbo, ki je osnovna človekova pravica (Luksemburška deklaracija, 
2005). Tudi mnogi drugi mednarodni dokumenti (Münchenska deklaracija iz 
junija 2000, Madridska resolucija iz marca 2003, …) in predpisi ter zakonski akti 
Republike Slovenije uzakonjajo to pravico pacientov, pa tudi Kodeks etike 
zdravstvenih delavcev nas zavezuje k temu (Kodeks etike …)  
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V skladu s tem dejstvom je treba zagotoviti pacientu, ki prihaja na radiološki 
poseg: 

- ustrezno seznanitev s predvidenim posegom in njegovo privolitev nanj, 
- varnost pri prelaganju pacienta na operacijsko rentgensko mizo (roll-board), 
- fizično zaščito pred padcem, udarcem ipd., 
- aseptično pripravo in pokrivanje operativnega polja, 
- strokovno izvedbo diagnostično-terapevtskega posega, 
- ustrezno oskrbo po končanem posegu (hemostaza, šivanje žile, opazovanje …), 
- optimalno varstvo pacienta in zaščito zdravstvenega osebja pred IO 

sevanjem. 

Živa bitja so nenehno izpostavljena številnim dejavnikom, ki s svojimi vplivi 
povzročajo začasne ali trajne posledice na organizmu. Poleg naravnega sevanja, 
kateremu se ne moremo izogniti, saj izvira iz zemlje, zraka in vesolja (do 3 mSv 
na leto/letna efektivna doza), so zdravstveni delavci in pacienti izpostavljeni tudi 
ionizirajočemu sevanju v medicini.  

Rentgenski pregledi pomenijo sicer največji del obremenitve zaradi sevanja, ki jo 
povzroča medicina (skoraj 100 %), toda za paciente so koristni oz. celo 
neobhodno potrebni (Garvas, 1995). Zaradi stalnih izboljšav in izpopolnjevanj 
naprav in tehnik pregledov sevalna obremenitev v zadnjih letih sicer upada, 
vendar pa zaradi vse zahtevnejših posegov narašča število dolgotrajnejših 
posegov. Stopnja obremenitve je odvisna od vrste in obsega posega in sega od  
1 mSv do nekaj 100 mSv.  

Terapevtske doze pri onkoloških bolnikih pa dosegajo od 30000 mSv do  
50000 mSv, pa tudi več (Gajšek, 2005).  

Škodljiva je lahko že najmanjša količina ionizirajočega sevanja, saj ni absolutno 
varne oz. neškodljive doze. Pri uporabi velja pretehtati tveganje na eni in korist 
na drugi strani ter predhodno izkoristiti vse alternativne neškodljive preiskovalne 
metode (Jevtič, 2001). Ionizirajočega sevanja s človeškimi čutili ni mogoče 
zaznati. Potencialna biološka škoda se opredeljuje s t. i. ekvivalentno dozo, enota 
katere je sievert-Sv. To je hkrati tudi osnovna količina pri načrtovanju varstva 
pred sevanji – ekvivalentna doza 1 Sv ni enako nevarna za vsa tkiva, kar je pogoj 
za razumevanje škodljivih učinkov x-žarkov v rentgenski diagnostiki, obenem pa 
tudi osnova rentgenskega zdravljenja malignih tumorjev v onkologiji (Jevtič, 
2001).  

Biološki učinek rentgenskih žarkov je tem večji, čim višja je reproduktivna 
aktivnost, čim daljša je mitoza in čim nižja je stopnja diferenciacije celice. Tako 
so v človeškem telesu najbolj občutljive celice kostnega mozga oz. 
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hematopoetska tkiva, celice reprodukcijskih organov, koža in njeni elementi ter 
epitelij prebavil. Zanje se uporablja tudi izraz kritična tkiva (Jevtič, 2001). 
Naključne (stohastične) posledice sevanja so dedne poškodbe za vrsto generacij 
in/ali maligne bolezni. Verjetnost nastanka slednjih je torej višja pri višjih dozah, 
vendar pa je resnost kateregakoli raka neodvisna od doze, ki ga je povzročila 
(MAAE, 1997). 

Doza je količina energije, absorbirana na enoto mase (Šuštaršič, 1999). 
Izpostavljenost zaposlenih in/ali kontaminacijo prostorov se meri s pomočjo 
dozimetrije: v rabi so filmski oz. termoluminiscentni osebni dozimetri in pa 
miniaturni Geiger-Müllerjevi števci.  

Radiološki poseg je vsak poseg, ki vključuje izpostavljenost pacientov ali drugih 
oseb ionizirajočemu sevanju in se nanaša na radiodiagnostiko, radioterapijo in 
intervencijsko diagnostično in terapevtsko radiologijo. V medicini torej služijo 
rentgenski žarki v diagnostične namene – rentgensko presevanje ali diaskopija, za 
rentgenske preiskave organov s kontrastnimi sredstvi (to so za rentgenske žarke 
neprepustne snovi, ki na rentgenski sliki dajejo senco), za zdravljenje kožnih 
bolezni – površinsko obsevanje in za zdravljenje malignih tumorjev – globinsko 
obsevanje. 

Največji delež k izpostavljenosti prebivalstva sevanju z umetnimi viri prispevata 
slikovna diagnostika (CT) in interventna radiologija. Prav zaradi uporabe slednjih 
v vse večjem številu tako v diagnostične kot terapevtske namene, se je povečalo 
zanimanje za negativne učinke sevanja.  

Ionizirajoče sevanje ima krajšo valovno dolžino kot druga sevanja (infrardeče, 
ultravijolično), s tem pa tudi večjo energijo in prodornost. Kot že samo ime pove, 
povzroča to sevanje v snoveh poseben pojav, ki se imenuje ionizacija. Ta ima 
učinek na molekularno, celično in tkivno raven, raven organov in celotnega 
telesa. 

Pri pacientih, pri katerih se izvaja diagnostičen ali terapevtski invazivni poseg, 
predstavlja ionizirajoče sevanje določeno tveganje, kateremu se ne da popolnoma 
izogniti. Doze pacientov niso zakonsko omejene, zato je še pomembneje 
zagotoviti upravičenost in optimizacijo radioloških posegov. O upravičenosti sodi 
napotni zdravnik pa tudi zdravnik, ki je odgovoren za izvedbo posega.  

Poseg je upravičen, če je pričakovana korist zaradi posega večja od tveganja in 
morebitne škode, ki bi lahko nastala zaradi posega. 
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Zato je nujno potrebno upoštevati načelo, da je neto korist preiskave večja, kot 
morebitna nastala škoda. To spada tudi v osnovna načela optimizacije radioloških 
posegov, ki so v skladu z medicinsko in sevalno doktrino. 

Cilj varstva pred ionizirajočimi sevanji je zadrževanje doz pod pragom in 
zagotavljanje, da so storjeni vsi razumni ukrepi za zmanjšanje pojava stohastičnih 
učinkov v sedanji in prihodnjih generacijah. Cilj varnosti pa je varovanje 
posameznikov, družbe in okolja pred škodo z vzpostavitvijo in vzdrževanjem 
učinkovite obrambe pred radiološkimi nevarnostmi virov (MAAE, 1997). 

Pri tem velja upoštevati načelo ALARA (As Low As Reasonably Achievable), 
kar pomeni zadrževati obremenitev s sevanjem na tako nizki meji, kot je to še 
razumno dosegljivo (Garvas, 1995; Šuštaršič, 1999).  

Načelo pomeni politiko zmanjševanja znanih tveganj, tako da bi bila 
izpostavljenost sevanju zmanjšana do meje, ki je sprejemljiva glede na stroške, 
tehnologijo, koristi za splošno zdravje in varnost ter druge socialne in ekonomske 
parametre (Gajšek, 2005).  

ALARA se danes upošteva predvsem pri zaščiti pred ionizirajočimi sevanji, tako 
da mejne vrednosti niso postavljene na podlagi praga, temveč na podlagi 
sprejemljivega tveganja (Fortuna, 1995): 

- Zmanjšati dozo sevanja izpostavljenih oseb na najnižjo možno raven ob 
upoštevanju ekonomskih in socialnih dejavnikov. 

- Omejiti čas izpostavljenosti sevanju. 
- Razdalja od virov sevanja je zelo pomembna: večja kot je razdalja od vira 

sevanja, manjša je prejeta doza (manjša se s kvadratom razdalje). 
- Uporaba ustreznih projekcij slikanja ožilja. 
- Zaščita zdravstvenih delavcev pred sevanjem, zaščitni svinčeni rentgenski 

plašč (0,25 mm – 0,35 mm svinca, teža 10 kg), ovratnica za ščitnico, 
svinčena očala. 

- Svinčena podloga za bolnika, če izvedba posega dopušča to možnost 

Pri dolgotrajnem diaskopiranju (interventna radiologija) je zelo izpostavljena 
koža pacienta (rdečina), predvsem pri naslednjih posegih: 

- koronarografija s PTCA in stentiranje koronarnih arterij, 
- perkutana transluminalna angioplastika (PTA), 
- embolizacije možganskih anevrizem, 
- vgradnja stent grafta v abd. oz. torakal. aorto pri anevrizmi oz. disekciji, 
- transjugularni intrahepatalni portosistemski šant (TIPSS), 
- embolizacije krvavitev, 
- kardiološki diagnostično- terapevtski posegi pri otrocih. 
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Pri delu uporabljamo svinčene rentgenske plašče, ki imajo debelino svinca od 
0,25–0,35 mm, teža je okrog 10 kg, zaščitna očala s svinčenimi stekli in ovratnico 
za ščitnico, lahko pa tudi zaščitne rokavice iz svinčene gume … 

Zaščita na delovnih mestih (svinčena stena, svinčene zavese, zasloni iz 
svinčenega stekla) ne ustreza popolnoma, saj pogosto ne uporabljajo vseh možnih 
zaščitnih sredstev. Tehnični ukrepi za zmanjšanje doze so naslednji: 

- zapiranje polja z zaslonkami, 
- povečave – le, če je nujno, 
- razdalja med pacientom in ojačevalcem slike se zmanjša na minimum, 
- svinčena podloga, 
- razdalja. 

Za poklicno obsevanje populacije Mednarodna komisija za varstvo pred sevanjem 
ICRP (International Commision on Radiological Protection) priporoča mejno 
letno dozo 50mSv, v Sloveniji 20mSv. Za posameznika iz prebivalstva je 
osnovna omejitev 1mSv/leto. Delodajalec zagotavlja varnost na delovnem mestu 
medicinske sestre in drugih zdravstvenih delavcev z: 

- ustreznimi delovnimi prostori, 
- ustrezno servisirano in vzdrževano medicinsko opremo, 
- ustreznimi razmerami za delo glede na temperaturo, vlago, gibanje zraka, 

osvetljenost … , 
- usposabljanjem in izobraževanjem, 
- izjavo o varnosti in oceni tveganja, 
- predhodnim in periodičnimi zdravniškimi pregledi (Rožencvet, 2004). 

Če so človekove potrebe instinktivne, tj. prirojene, kot je menil A. Maslow, ki jih 
je hierarhično uredil na podlagi prioritete po njihovem zadovoljevanju, najdemo 
potrebo po varnosti takoj za fiziološkimi potrebami, kot so: hrana, voda, zrak in 
spolnost. Vsaka naslednja stopnja na piramidi je potreba višjega ranga. Ljudje na 
splošno ne maramo, da je motena naša rutina. Želimo si urejen in predvidljiv svet. 
Pacient v bolnišnici to potrebo po varnosti še bolj občuti in njegova pravica in 
naša dolžnost je, da mu jo brezpogojno zagotovimo. 
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PREPREČIMO NAPAKE 

Lolita Prišenk, Manica Rebernik Milić 

Izvleček 

Zdravstvena napaka pomeni odstopanje od pričakovanih norm in od tega, kar se 
v stroki smatra kot običajno in pravilno. Gre za nenameren ali nepričakovan 
dogodek, ki je ali bi lahko škodoval pacientu ob prejemanju zdravstvene oskrbe.  

V zdravstvu s primerno komunikacijo – partnerskim odnosom - dosežemo večje 
zadovoljstvo pacientov, boljšo prilagoditev na bolezen, hitro in točno postavljeno 
diagnozo. Kakovost in varnost pacienta sta sestavni del vsakdanjega dela. 
Spremembe v načinu delovanja so nujne, zahtevajo prilagajanje in prepoznavanje 
potreb in zahtev. Le v 20 % je vzrok napak človeški faktor, 80 % pa zavzemajo 
napake v lastnosti sistema oz. organizaciji dela. 

Ključne besede: napaka v zdravstvu, tim, kultura organizacije dela 

 

UVOD 

Varnostni zapleti pri pacientu oz. zdravstvene napake so prisotne odkar obstoja 
medicina in zdravljenje. V človeški naravi je, da išče krivca za to, da je bolan in 
da ozdravitev ni zagotovljena takoj ter v željenem izidu. Bolnemu, trpečemu, 
upajočemu in obupanemu posamezniku se zareže v spomin vse, kar doživi. Kadar 
koli se nam zdi, da so pacienti nehvaležni, pomislimo kaj bi mi kot pacienti 
storili, kaj bi želeli? Izhajamo iz tega, da je operacijsko okolje specifično, 
neznano in strah vzbujajoče.  

KULTURA ORGANIZACIJE DELA 

V izvajanju operativnih posegov ne zaostajamo za razvojem v svetu. Na področju 
organizacije dela je veliko nedorečenega, kar nam daje možnost nadaljnjega 
razvoja in dviga kakovosti našega dela. Kultura organizacije dela je skup navad, 
vrednot, ciljev, idej in obnašanja zaposlenih. Lahko bi rekli, da je notranja, 
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neotipljiva in neformalna zavest organizacije, ki v veliki meri usmerja obnašanje 
posameznika in se hkrati z njo tudi oblikuje. 

Kulture ne moremo spremeniti brez aktivnega sodelovanja vseh zaposlenih. Le-ta 
se manifestira na različne načine: na način odločanja v organizaciji, reševanja 
sporov, komuniciranje med različnimi hierarhičnimi nivoji, različnimi načini 
nadzora, delovnega vzdušja, sistem nagrajevanja itd.  

Za organizacijo kot je bolnišnica je najbolj pomembno zadovoljiti zahteve 
izvajalcev in uporabnikov – pacientov ter lastnikov. Le strokovno usposobljeni 
člani tima lahko prepoznavajo in pravočasno odkrivajo in preprečujejo nastanek 
nenamernega ali nepričakovanega dogodka. Še tako dobra navodila za delo in 
sprejeti standard ne zagotavlja da do napak ne bo prišlo.  

UGOTAVLJANJE IN PREPREČEVANJE NAPAK 

Do nastanka napak pride v različnih obdobjih obravnave pacienta. Ločimo 
predoperativno, perioperativno in postoperativno obravnavo pacienta. 

Pomanjkljivosti v predoperativni obravnavi so: 

- neopravljen obisk pred operativnim posegom (psihična in fizična priprava), 
- pomanjkljiva zdravstvena in negovalna dokumentacija (nepravilna ali 

pomanjkljiva indikacija za operativni poseg, neopredeljena stran posega – 
parni organi, opravljeni predhodni operativni posegi, vsadki, alergije, 
bolezni...), 

- neoblikovanje negovalnih diagnoz (neupoštevanje potreb pacienta). 

Pomanjkljivosti v perioperativni obravnavi so: 

- površno opravljena identifikacija pacienta (enak priimek in ime, zamenjava 
rojstva in starosti, napačen pacient...), 

- zdravstvena in negovalna dokumentacija ni pregledana (negovalne diagnoze 
niso oblikovane, neupoštevanje procesne metode dela), 

- napake pri namestitvi pacienta na operacijsko mizo (nepripravljena 
operacijska miza, neupoštevanje pacientovega fizičnega stanja in bolezni, 
lega preko roba, stik kože z operacijsko mizo, nepravilna namestitev nog, 
napačna priprava strani operativnega posega..), 

- neupoštevanje intimnosti pacienta preveč oseb pri sprejemu, odprta vrata), 
- nepripravljena operacijska soba, aparature, operativna ekipa, 
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- preglasna glasba, zvonjenje telefonov (prenosnih telefonov), zasebni 
pogovori, 

- razprave o pomanjkanju materialov, kadrov, času malice, neustreznosti 
aparatur, nepotrebnosti pričakovanega operativnega posega..., 

- zaposleni se obnašajo kot solisti in ne člani tima,  
- neupoštevanje delitve del med kirurško in anestezijsko ekipo, 
- neupoštevanje aseptične metode dela (neupoštevanje sterilnega polja, 

nepravilen način gibanja sterilno oblečenih članov operativnega tima, 
nepravilna uporaba operacijskih plaščev, preveč ljudi, nepoznavanje vedenja 
v operacijski sobi, neupoštevanje standardov in navodil za delo), 

- površno dokumentiranje opravljenega dela, 
- evalvacija opravljene perioperativne zdravstvene nege ni narejena. 

Pomanjkljivosti v postoperativni obravnavi so: 

- nepravilna oskrba operativne rane, 
- nedokončano dokumentiranje perioperativne zdravstvene nege, 
- pri premeščanju in predaji pacienta ne sodeluje celotna operativna in 

anestezijska ekipa, 
- informacije in navodila medicinski sestri, ki sprejema pacienta niso podane 

ustno in pisno. 

Napake lahko preprečimo tako, da: 

- smo strokovno usposobljeni in poznamo naše kompetence, 
- znamo prepoznavati storjeno napako, 
- priznamo narejeno napako, 
- poznamo način odpravljanja napake, 
- kontinuirano izobražujemo zaposlene na vseh nivojih, 
- dajemo poudarek kulturi organizacije dela, 
- smo člani tima in ne solisti, 
- delamo v skladu s sprejetimi standardi in navodili. 

ZAKLJUČEK 

VI. načelo kodeksa etike medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov 
pravi: 

»Delovanje medicinskih sester mora temeljiti izključno na odločitvah v korist 
varovanca«. 
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Standard tega načela tudi pravi. 

»Pri svojem delu naj se medicinske sestre zavzemajo za take pogoje dela, ki bodo 
omogočali izvajanje zdravstvene nege v skladu z vrednotami in standardi kodeksa 
etike.« 

Odgovornost za preprečevanje nastanka, ugotavljanja in odpravljanja vzrokov 
napak je na posamezniku ter timu, ki delo izvaja. Brez kontinuiranega 
izobraževanja, analiziranja in spremljanja in odpravljanja vzrokov nastanka 
napak, ne moremo govoriti o kakovostni perioperativni zdravstveni negi. Kultura 
organizacije dela, human odnos do pacienta ter posameznikov ki delo izvajajo, so 
temelji, ki omogočijo varno in kakovostno delo.  
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NEŽELENI DOGODKI V OPERACIJSKI 
DVORANI 

Marjetka Mihelič 

Dostop do kakovostne zdravstvene oskrbe je osnovna človekova pravica, ki jo 
priznava in spoštuje Evropska unija ter vse njene institucije in državljani Evrope. 
V skladu s tem dejstvom imajo bolniki pravico pričakovati, da bo ves trud vložen 
v zagotovitev njihove varnosti kot uporabnikov zdravstvenih storitev. 

Specifično okolje operacijske sobe z zahtevnimi in nevarnimi napravami, 
procesom izvajanja operacij ter sama operacija kot invazivni postopek zdravljenja 
bolnikov predstavljajo dejavnike tveganja za njihovo varnost. Opredeljena so 
tveganja, ki se najpogosteje pojavljajo v procesu operacij in na katera zdravstveno 
osebje lahko vpliva in tako preprečuje škodljivosti s strokovnim in odgovornim 
delom. 

Najpogostejša tveganja za varnost: 

- Zamenjava bolnika, operacije ali strani operacije, do česar pride zaradi 
slabe in nepravilne komunikacije med osebjem operacijske sobe, osebjem 
oddelka in bolnikom oz. slabe identifikacije bolnika.  

- Možnost poškodb bolnikov pri transportu, pri prestavljanju bolnika iz 
bolniške postelje na operacijski voziček obstaja možnost zdrsa. 

- Nepravilni operativni položaji bolnikov. Intervencija zahteva sodelovanje 
medicinskih sester, kirurgov in članov anestezijske ekipe, usklajujejo se 
potrebe bolnika, kirurga in zdravnika anesteziologa z vrsto operacije. Pogoste 
poškodbe kot posledica nepravilnega položaja so: poškodbe kože zaradi 
pritiska, okvare ulnarnega in radialneaga živca zaradi zdrsa roke z mize, 
okvare brahialnega pleksusa.  

- Okužbe kirurških ran lahko ogrozijo uspeh operacije in podaljšajo čas 
zdravljenja, ogrožajo bolnikovo življenje ali povzročajo invalidnost in 
povečajo stroške zdravljenja.  
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- Možnost preobčutljivostnih odzivov: pri čiščenju in razkuževanju 
operativnega polja se uporabljajo različna sredstva, ki lahko povzročijo 
preobčutljivostni odziv 

- Možnost opeklin: med operacijo obstaja možnost termičnih, kemičnih in 
električnih opeklin. Možnost električne opekline obstaja pri uporabi 
elektrokirurškega noža. 

- Zaostali obvezilni material in instrumenti: pri velikih in zahtevnih 
operacijah se uporablja številne inštrumente različnih oblik in velikosti ter 
veliko obvezilnega materiala. Obstaja nevarnost, da material ali del njega 
ostane v bolnikovem telesu, to je lahko tampon, zloženec, trebušna 
kompresa, igla, trak ali del inštrumenta. Zaostali material lahko povzroči 
vnetni odgovor telesa. 

- Poškodovani inštrumenti in oprema: v času operativnega posega obstaja 
možnost okvare inštrumenta, naprave, kar lahko pomeni nastanek 
potencialne škode za bolnika. 

- Poškodba pri uporabi aparata za krvno stazo. Aparat za krvno stazo se 
uporablja pri operacijah, ki se izvajajo na okončinah, prekoračitev višine 
tlaka in časa trajanja lahko povzroči poškodbe živcev, mišic in kože na 
mestu, kjer je bila manšeta nameščena. 

- Rentgensko sevanje. Rentgenski žarki predstavljajo tveganje tako za bolnika 
kot za osebje, pri bolnikih so izpostavljeni negativnim posledicam sevanja 
predvsem spolni organi, ščitnica in očesne leče. 

- Prekinitev sterilnega načina dela. Delo pri operaciji zahteva stroge pogoje 
sterilnega načina dela.Vsak član operativne ekipe naj bo pozoren na 
dogodek, ki bi onesterilil operativno polje, potrebno je takojšnje ukrepanje. 

- Navzočnost obiskovalcev (novincev, študentov in gostov) v operacijski 
sobi. Usposabljajoči bi lahko nehote in nevede nepravilno ravnali in prekinili 
sterilen način dela 

- Neprimerna komunikacija v operacijski sobi. Osebje hote ali nehote 
komentira določene dogodke v prisotnosti bolnika.  
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IZHODIŠČA  

Zdravstvena dejavnost je področje z visokim tveganjem zaradi neželenih 
dogodkov, ki ne nastanejo zaradi same bolezni, ampak kot posledica procesa 
zdravljenja, kar lahko pripelje do smrti, resnih okvar in zapletov, s čemer 
povzročamo bolniku še dodatno trpljenje. 

Uvesti moramo orodja za zmanjšanje števila in posledic neželenih dogodkov. 
Zdravstvena dejavnost mora biti načrtovana tako, da preprečuje napake in 
neželene dogodke. Tako zagotavljamo skladno delovanje s postopki, ki 
zagotavljajo varnost bolnika in zaposlenih. 

Glede na rezultate in zbrane informacije različnih ustanov, je postalo jasno, da je 
prvi korak k izgradnji varnosti za bolnika, uveljavitev kulture varnosti za bolnike 
v celotnem zdravstvenem sistemu. V celotni zdravstveni dejavnost moramo uvesti 
upravljanje s tveganji kot rutinsko orodje. Predpogoj za njegovo uvedbo 
predstavlja odprto in zaupanja vredno delovno okolje, katerega kultura temelji na 
učenju iz neželenih dogodkov, ki so ali niso pripeljali do škodljivi posledic za 
bolnika. Taka kultura ne temelji na iskanju krivca »krivde in sramotenja« in 
posledičnega kaznovanja. 

Škodljivost, ki je bolniku povzročena predstavlja veliko breme za družbo. 

Osredotočenje na bolnikovo varnost vodi k zmanjšanju stroškov obravnave 
bolnikov, izpostavljenih neželenim dogodkom, kar posledično vodi v ustreznejšo 
izrabo finančnih virov. Dodatno prihranimo tudi pri zmanjšanju stroškov, 
povezanih s pritožbami bolnikov in zahtevami po odškodnini. Najpomembnejše 
pa je, da varnost bolnika pripomore k porasti kakovosti življenja. Z namenom 
povečati kakovost življenja lahko pomembno izboljšamo kulturo varnosti na več 
načinov. 

V luči prej navedenih dejstev je aprila 2005 potekala konferenca v Luksemburgu, 
ki so se je udeležile članice Evropske unije, med njimi tudi Slovenija, so sprejele 
priporočila o varnosti bolnika, ki so jih poimenovala Luksemburška deklaracija.  

Luksemburška deklaracija priporoča institucijam Evropske unije da: 

- Ustanovijo EU forum s sodelovanjem vseh zainteresiranih skupin, ki bodo 
razpravljale o evropskih in nacionalnih aktivnostih pri doseganju varnosti 
bolnika. 
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- Sodelujejo s Svetovno zdravstveno organizacijo pri izdelavi izhodišč za 
enotno razumevanje varnosti bolnika in ustanovijo »EU banko rešitev s 
področja varnosti bolnika« s primeri in standardi. 

- Ustvarijo možnost za podporne mehanizme za nacionalne pobude glede 
projektov varnosti bolnikov, upoštevajoč dejstva, da je varnost bolnikov v 
programu Generalnega direktorata za zdravje in varstvo potrošnika. 

- Zagotovijo, da bodo predpisi Evropske unije, ki se nanašajo na medicinsko 
blago in storitve, upoštevali varnost bolnikov.  

- Vzpodbudijo razvoj mednarodnih standardov za varnost bolnika in delovanje 
medicinske tehnologije. 

- Zagotovijo, da bo evropska zakonodaja zaščitila zasebnost in zaupnost 
popisov bolezni in medicinske dokumentacije v najboljšem bolnikovem 
interesu, hkrati pa zagotavlja dostopnost do relevantnih podatkov o bolniku 
strokovnjakom v zdravstvu.  

Konferenca nacionalnim oblastem priporoča, da: 

- Da poskrbijo da imajo bolniki popoln in prost dostop do svojih osebnih 
zdravstvenih podatkov, zagotovijo natančnost podatkov in zagotovijo 
popolno razumevanje procesa zdravljenja. 

- Proučijo korist nacionalnega prostovoljnega zaupnega sistema poročanja o 
neželenih dogodkih ali možnih neželenih dogodkih. 

- Delujejo v smeri rutinskega uvajanja postopkov s tveganji, npr. oblikovanje 
smernic in kazalnikov kot sestavnega dela presoje sistema kakovosti v 
zdravstvu. 

- Optimizirajo uporabo novih tehnologij npr. uvajanje elektronske zdravstvene 
dokumentacije, ki bi vsebovala bolnikov medicinski profil in podporni 
program za odločanje strokovnjakov v zdravstvu z namenom zmanjšanja 
napak pri zdravilih ter povečanja pri bolnikih, upoštevanje navodil za 
jemanje zdravil. 

- Ustanovijo naj se nacionalni forumi s sodelovanjem pomembnih 
zainteresiranih skupin, ki bodo razpravljale o varnosti bolnikov in 
nacionalnih aktivnosti na to temo. 
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- Ustvarijo naj varne delovne pogoje vseh poklicev v zdravstvu in zagotovijo, 
da bo politika zaposlovanja in zadržanja delavcev v zdravstvu tesno 
povezana z varnostjo bolnikov. 

- Razpoznajo pomembnost in podpirajo usposobljenost uporabnikov 
medicinskih pripomočkov, aparatur in naprav, ki ga izvajajo izdelovalci 
medicinske opreme in tako zagotovijo varno uporabo nove medicinske 
tehnologije in kirurških tehnik. 

- Vključujejo varnost bolnikov v redno izobraževanje zdravstvenih 
strokovnjakov, ki naj bo kombinirano z integralnimi metodami in postopki, 
vpetimi v kulturo nenehnega izobraževanja. 

- Zagotovijo, da nacionalna zakonodaja ščiti zasebnost in zaupnost popisov 
bolezni in medicinske dokumentacije, hkrati pa omogoča dostop do podatkov 
o bolniku strokovnjakom v zdravstvu. 

- Zgradi kulturo, ki je osredotočena na učenje iz možnih neželenih dogodkov 
in ne gradi na »krivdi in sramotenju« ter posledičnem kaznovanju. 

Izvajalcem v zdravstvu konferenca priporoča, da:  

- Pospešijo sodelovanje med strokovnjaki v zdravstvu in izvajalci z namenom 
povečanja varnosti bolnikov. 

- Izvajajo projekte na delovnih mestih, ki so osredotočeni na varnost bolnikov 
in uvedejo odprto kulturo, ki bo uspešno obravnavala napake in škodljive 
opustitve pri delu. 

- Peljejo sodelovanje med bolnikom/ njihovimi sorodniki in strokovnjaki v 
zdravstvu z namenom osveščanja bolnikov /njihovih sorodnikov o možnih 
neželenih dogodkih. 
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POTENCIALNI VIRI RESNIH NEŽELENIH 
ŠKODLJIVIH UČINKOV V PROSTORIH 

OPERACIJSKEGA BLOKA 

Miljenko Križmarić, Breda Jerenko, Manica Rebernik Milić, 
Marija Brezovec 

Izvleček 

V članku predstavljamo potencialne vire resnih neželenih škodljivih učinkov, ki se 
lahko pojavijo v operacijskih prostorih. Dogodki lahko privedejo do težkih ali 
celo tragičnih posledic, tako za pacienta kot za zdravstveno osebje. Poznavanje 
potencialnih nevarnosti nam pripomore, da vnaprej preprečimo morebitne 
neželene dogodke. Če se pa že zgodijo, je treba imeti pripravljen načrt ukrepanja. 

 

UVOD 

Operacijski prostor je najbolj kompleksno mesto v bolnišnici, kjer je kakovost 
zdravljenja odvisno predvsem od sodobne tehnologije. Pri odločanju o uporabi in 
nakupu novih medicinskih pripomočkov je vedno treba tehtati, koliko koristi za 
pacienta nam prinaša in kolikšen je lahko škodljiv učinek te tehnologije na 
pacienta ali zdravstveno osebje. Nenazadnje je odločitev o nakupu največkrat 
povezana tudi s ceno. 

Medicinski pripomočki se definirani v Direktivi o medicinskih pripomočkih (1) kot 
instrumenti, aparati, sredstva, materiali ali drugi izdelki, ki se uporabljajo sami ali v 
kombinaciji, vključno s programsko opremo, potrebno za njihovo pravilno uporabo, 
ki jih je proizvajalec predvidel za uporabo na ljudeh z namenom: 

- diagnostike, preventive, spremljanja, zdravljenja ali lajšanja bolezni; 
- diagnostike, spremljanja, zdravljenja, lajšanja ali nadomestila za poškodbe ali 

okvare; 
- preiskovanja, nadomeščanja ali spreminjanja anatomije ali fizioloških 

procesov in 
- nadzora spočetja. 
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Medicinski pripomočki svojega glavnega predvidenega učinka na človeško telo 
ne dosegajo s farmakološkimi, imunološkimi ali presnovnimi sredstvi, vendar so 
ta sredstva lahko v pomoč pri delovanju pripomočka. 

NEŽELENI UČINKI MEDICINSKIH 
PRIPOMOČKOV 

Neželeni učinki medicinskih pripomočkov so zakonsko regulirani v 107. členu 
Zakona o zdravilih in medicinskih pripomočkih (2). Neželene učinke medicinskih 
pripomočkov spremlja pravna oseba za spremljanje neželenih učinkov, ki jo za to 
dejavnost imenuje pristojni minister. 

Pravilnik o medicinskih pripomočkih določa zahteve za medicinske pripomočke, 
aktivne medicinske pripomočke za vsaditev in njihove dodatke ter kriterije za 
ugotavljanje njihove skladnosti z bistvenimi zahtevami za varnost in zdravje. 
Resen neželen škodljiv učinek v zvezi z medicinskim pripomočkom je vsaka 
neželena škodljiva reakcija, ki ima za posledico smrt, neposredno življenjsko 
ogroženost, pohabo, bolnišnično zdravljenje, če ga prej ni bilo, ali podaljšanje 
bolnišničnega zdravljenja (3). 

Za spremljanje neželenih škodljivih učinkov zdravil in neželenih učinkov 
medicinskih pripomočkov so z odredbo določili Klinični center, Strokovno 
poslovno skupnost, Interno kliniko, Center za zastrupitve, na naslovu Zaloška 7 v 
Ljubljani (4). Ta pravna oseba je dolžna spremljati neželene škodljive učinke 
zdravil in neželene učinke medicinskih pripomočkov v skladu s 65. in 107. 
členom zakona o zdravilih in medicinskih pripomočkih (Uradni list RS, št. 101/99 
in 70/00). 

Dne, 18. 2. 2004 je začela z delovanjem Agencija Republike Slovenije za zdravila 
in medicinske pripomočke, ki je pristojni organ na tem področju. Agencija je 
organ v sestavi Ministrstva za zdravje in je nastala na osnovi določil Zakona o 
zdravilih in medicinskih pripomočkih ter Uredbe Vlade RS o organih v sestavi 
ministrstev. Izvaja strokovne, upravne in inšpekcijske naloge na področju zdravil 
in medicinskih pripomočkov za humano in veterinarsko uporabo kot pristojni 
organ za zdravila in medicinske pripomočke na področju Republike Slovenije. 
Nova Agencija je nastala iz Urada RS za zdravila, ki je skladno z omenjeno 
uredbo s tem prenehal delovati (5). Agencija je 24 ur dnevno dosegljiva samo za 
nujne primere odpoklicev zdravil oziroma drugih nujnih ukrepov na telefonski 
številki: 041 790 133 ali po faksu: 041 790 118. 
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Zdravstveno osebje je dolžno obveščati pristojni organ in pravno osebo o resnih 
neželenih škodljivih učinkih, ki so nastali pri uporabi medicinskega pripomočka 
in sicer v 24. urah od dogodka. Prav tako je zdravstveno osebje dolžno obveščati 
pravno osebo o ostalih neželenih škodljivih učinkih in o potencialnih resnih 
neželenih dogodkih čimprej, najkasneje v 15-ih dneh od dneva dogodka. 
Zdravstveno osebje je dolžno obveščati pristojno inšpekcijo, če ugotovi 
nepravilno označevanje medicinskih pripomočkov. 

POTENCIALNI VIRI RESNIH NEŽELENIH 
ŠKODLJIVIH UČINKOV 

Za varno delo v operacijskih prostorih je nujno poznavanje in preprečevanje 
potencialnih izvorov neželenih učinkov. Takšni neželeni dogodki se redko 
pojavijo, a je treba biti na njih pripravljen. Operacijski blok mora imeti 
vzpostavljeno kulturo varnosti, katere se morajo zavedati vsi zdravstveni delavci, 
ki se nahajajo na takem delovnem mestu.  

V nadaljevanju bomo opisali modelsko zasnovan nastanek neželenega 
škodljivega učinka ter morebitne nevarnosti elektrostatične elektrike, požara, 
medicinskih plinov, elektromagnetne interference in škodljivega kirurškega dima. 

Model nastanka škodljivega učinka 

Neželeni škodljivi učinki ponavadi ne nastanejo samo zaradi enega posameznega 
vzroka, ampak je vzrokov več in si sledijo v časovnem zaporedju. Slika 1 
predstavlja sekvenčni model nastanka škodljivega učinka, ki nastane zaradi 
pomanjkljivosti v različnih varnostnih sistemih. 
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Slika 1: Trajektorija sekvenc napak, ki vodijo v neželen škodljivi učinek. 

 

Obramba pred neželenimi škodljivimi učinki je v tem modelu zgrajena iz več 
posameznih varnostnih sistemov – plasti. Vsaka plast ali stopnja skrbi za svojo 
specifično obrambo pred neželenimi škodljivimi učinki. Napake so predstavljene 
v kontekstu lukenj švicarskega sira. Luknje v rezinah sira nastajajo zaradi 
morebitnih aktivnih in latentnih napak (pogojev). Aktivne napake so nevarna 
dejanja, ki jih povzročijo zdravstveni delavci, ki so v neposrednem kontaktu s 
pacientom. Ti ljudje delajo napake, spodrsljaje, so v zmoti ali pa so nerodni. 
Aktivne napake nastajajo na tako imenovanem »ostrem robu skalpela« in se takoj 
opazijo. Latentni pogoji so skrivne patogene napake na »topi strani skalpela«, ki 
stalno bivajo in živijo znotraj sistema. Latentne napake je težje odkriti in se jih 
večkrat niti ne zavedamo. Nastajajo iz nepopolne standardizacije postopkov, 
napak v samem načrtovanju varnostnih protokolov in v najvišjem managementu. 
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Luknje na posameznih stopnjah predstavljajo pomanjkljivosti, ki se s časom 
pojavijo ali pa izginejo. V idealno organiziranem zdravstvenem sistemu ne bi bila 
prisotna nobena luknja v tem modelu. Luknje v sistemu sira se neprestano 
premikajo, odpirajo in zapirajo ter spreminjajo lokacijo. Prisotnost lukenj v eni 
rezini pa ne pomeni nujno tragične posledice. Dogodek se zgodi, ko se luknje v 
nekem časovnem trenutku v vseh rezinah med seboj poravnajo in tvorijo 
trajektorijo. V takem spletu okoliščin nastopi nesrečni nevarni škodljivi učinek. 

Omenjeni sistemski pristop varovanja pacienta deluje na principu več obrambnih 
plasti, katerim moramo posvetiti vso pozornost pri načrtovanju aktivnosti v 
operacijskem bloku. Funkcija teh plasti je zaščita potencialne žrtve – pacienta ali 
zdravstvenega delavca. Na prvem nivoju obrambe so organizacijski postopki, kjer 
se že vnaprej razmišlja, kako preprečiti napake. Drugi nivo predstavlja nadzor 
nad izvajanjem sprejetih smernic oziroma standardov. Tretji nivo plasti, so 
predpogoji nastanka škodljivega učinka. Sem spadajo neustrezni pogoji dela 
(temperatura, vlaga, osvetlitev). Na tem nivoju moramo misliti tudi na 
izgorevanje delavcev, nezainteresiranost za delo, utrujenost. Na 4. nivoju so 
sistemi, ki imajo nalogo, da preprečijo aktivne napake. Človeški faktor kirurga, 
anesteziologa ali inštrumentark, privede do aktivnih napak, ki pa živijo le kratek 
čas. Kratkoročno vplivajo na integriteto obrambnega sistema. Na tem nivoju se 
pojavijo napake, kot so spodrsljaji, zmote, nerodnosti, nespretnosti in kršitve 
procedur. Varovalni sistemi na tem mestu so predvsem tehnične narave (alarmi, 
fizične pregrade, avtomatski izklopi). 

Elektrostatična praznjenja 

Narava nam v nevihtnih dnevih demonstrira svojo moč v obliki gromov in strel. 
Ti naravni pojavi nastanejo zaradi trenja molekul zraka v višjih atmosferskih 
plasteh. Pri trenju se molekule nabijejo, in ko je nabrana dovolj velika količina 
naboja, se začne praznjenje proti površini negativne zemlje. V trenutku preboja 
vidimo in še bolj slišimo gromske strele. Elektrostatiko občutimo tudi pri dotiku 
ozemljene karoserije avtomobila, če je pred tem prihajalo do trenja med našimi 
oblačili in avtomobilskim sedežem. Statično elektriko sestavljajo mirujoči nabiti 
električni delci, kateri nastanejo pri drgnjenju ali trenju različnih materialov med 
seboj. Ko se človek, ki je nabit s tem nabojem dotakne ozemljenega predmeta, 
pride do preboja (elektrostatičnega praznjenja), ki ga opazimo v obliki iskre. Prav 
tako ga občutimo. Človeško telo se lahko nabije na elektrostatično napetost tudi 
do 35.000 V. Človeški prag zaznave bolečine je 3500 voltov (V) statične 
elektrike. 
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V enotah intenzivne nege in terapije nastaja največkrat elektrostatični naboj pri 
izvajanju zdravstvene nege postiljanja. V operacijskem bloku se srečujemo z 
elektrostatiko pri rokovanju z različnimi sintetičnimi tekstilnimi materiali. 
Elektrostatična praznjenja predstavljajo nevarnost za pacienta, kateremu izvajajo 
posege na odprtem srcu ali pa ima v srce vstavljene diagnostične oziroma 
terapevtske katetre. Električni tok, ki bi stekel skozi srce pri praznjenju, bi lahko 
sprožil prekatno fibrilacijo (VF), zato obstajajo posebni varnostni mehanizmi, ki 
zmanjšujejo elektrostatično elektriko na najmanjši možni nivo. V operacijski sobi 
so posebna antistatična tla, ki imajo funkcijo odvajanja elektrostatičnega naboja v 
zemljo. Kolesa vozičkov bi morala biti izdelana iz materiala, ki prevaja 
morebitno nabran naboj na vozičku v ozemljena tla. Tako se onemogoči, da bi se 
naboj akumuliral na samem vozičku. Da pa preprečimo nabiranje naboja na 
osebju operacijskega bloka, je potrebno odvajati tudi naboj iz ljudi v tla, ki so 
namenjena ravno temu. Osebje v operacijskih prostorih ima posebno obutev, ki 
ima dve funkciji. Prva je, da preprečujemo infekcije in obutev lahko 
dezinficiramo, druga funkcija pa je odvajanje elektrostatičnega naboja v tla. 
Idealno bi obutev morala biti električno prevodna, da bi naboj stekel v tla, vendar 
bi v tem primeru obstajala druga večja nevarnost udara električnega toka, kajti, če 
bi kje v električnih instalacijah prišlo do napake in bi se dotaknili električnega 
vodnika, bi nas stresla elektrika, saj bi bili preko obutve povezani z zemljo. Če bi 
bila obutev popolni izolator (iz materiala, ki ne prevaja električni tok), bi se na 
osebju akumuliral naboj. Zato je obutev nekakšna mešanica med izolatorjem in 
prevodnikom. Ne tič, ne miš. Obutev pravzaprav mora zadovoljiti varnost zaščite 
pred električnim udarom kot izolator in mora biti ustreznih karakteristik za 
odvajanje naboja kot prevodnik. Za zgornjo mejo upornosti za material, kateremu 
lahko rečemo, da je še vedno prevodnik obstaja vrednost 25000 Ω (25 kΩ). Nad 
to vrednostjo upornosti so materiali izolatorji, saj se upirajo prehodu električnega 
toka. Vrednost 25 kΩ je upornost, ki jo srečamo pri obutvi v operacijskih 
prostorih in je najvišja upornost, pri kateri še rečemo, da je material prevodnik. S 
časom se ta upornost povečuje, obutev nima več funkcije odvajanja 
elektrostatičnega naboja v zemljo. Obutev postane izolator, tako kot ostale vrste 
bolnišnične obutve. 

Elektrostatični naboj se akumulira na materialih iz bombaža, kjer je akumulacija 
odvisna od vlage, ki jo vzdržujemo v operacijskih prostorih in je največja pri 35 % 
relativne vlage (rh). Od 35 % vlage nadalje afiniteta bombaža za akumuliranje 
elektrostatičnega naboja eksponentno pada in doseže varno mejo pri 50% 
relativne vlage. Iz tega razloga se vlaga v operacijskih prostorih vzdržuje na 
vrednostih večjih od 50 % (55 % do 60 % rh). Vzporedna funkcija vzdrževanja 
ustrezne vlage v operacijskih prostorih je zmanjševanje pogojev za rast in 
razmnoževanje mikroorganizmov. 
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Požar 

V času uporabe anestetikov, kot sta eter in ciklopropan, se je zgodilo precej 
požarov med splošno anestezijo, zaradi njihovih vnetljivih lastnosti. Danes se ta 
dva vnetljiva anestetika ne uporabljata več, razen v deželah tretjega sveta. 
Današnje konstrukcijske zasnove operacijskih prostorov in njihovi varovalni 
mehanizmi zagotavljajo malo možnosti za nastanek požara. Tveganje za razvoj 
požara v operacijskih prostorih izhaja iz drugih vzrokov, zato se mora temu 
potencialnemu viru škodljivih nevarnih učinkov posvetiti pozornost in izdelan 
mora biti načrt ukrepanja ter preprečevanja. V ZDA ocenjujejo povprečno 100 
požarov letno. Od tega so v 68 % vzrok elektrokirurški aparati, v 13 % pa zaradi 
laserske kirurgije. Letno v ZDA ocenjujejo 10 do 20 resnih poškodb in ena do 
dve smrti. Najpogostejše mesto poškodb so dihalne poti, glava in obraz. 

Da pride do požara, morajo biti izpolnjeni trije pogoji, ki sestavljajo tako 
imenovan požarni trikotnik (slika 2). Za nastanek požara je potrebna aktivacijska 
energija, vnetljiva snov in oksidant. 

 

Slika 2: Požarni trikotnik. 

Če manjka samo ena, od teh treh komponent, požar ni mogoč. Prisotni morajo biti 
fizični in kemični dejavniki, da se gorenje sproži in vzdržuje. Aktivacijska 
energija nastopi v obliki odprtega ognja, ali vroče površine instrumentov. V 
električnih sistemih lahko pride do iskrenja, največkrat v konektorjih, vtičnih 
dozah, stikalih ali znotraj samega električnega aparata. Iskre iz elektrokirurškega 
aparata predstavljajo prav tako aktivacijsko energijo, ki lahko zaneti požar. 
Elektrokirurgija in laserska kirurgija temeljita na podobnem principu, kjer se s 
toploto uničuje tkivo. Če je snov, ki je izpostavljena aktivacijski energiji, 
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vnetljiva, le-ta zagori. Zagorijo nam lahko tamponi, zloženci, vata, kirurški 
materiali za pokrivanje, trahealni tubusi in drugi material za pokrivanje. Paziti 
moramo, da so lasje pacienta dobro pokriti s kirurško kapo, saj bi se lahko vneli. 
Tudi pripravki na bazi alkohola so prav tako vnetljivi. Varnostna opozorila so 
prikazana na sliki 3 in nas opozarjajo na instrumente z viri močne svetlobe ali 
vročih površin. 

  

Slika 3: Varnostna opozorila močnih virov svetlobe in vročih površin. 
(vir: Olympus, Sistemski endoskopski vodnik) 

Posebej pazljivo je treba ravnati z viri svetlobe, kjer toplota lahko povzroči vžig 
materiala za pokrivanje. Na sliki 4 je prikazano stično mesto med endoskopom in 
svetlobnim kablom, kjer lahko pride do začetka vžiga. Preden odklopimo ali 
priklopimo svetlobni kabel na endoskop, moramo izklopiti vir svetlobe, saj je na 
koncu svetlobnega kabla visoka temperatura. 

 

Slika 4: Pred odklopom svetlobnega kabla se izključi vir svetlobe. 
(vir: Olympus, Sistemski endoskopski vodnik) 
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Temperatura se na koncu svetlobnega kabla v dveh minutah dvigne iz 25 °C na 
80 °C, v času 6 minut pa doseže maksimalno vrednost 101 °C. Na distalnem delu 
endoskopa se temperatura dvigne iz 23 °C na 42 °C v času treh minut in ostaja 
nespremenjena.  

Tretji pogoj za nastanek požara je oksidant, ki omogoča gorenje. Oksidant je v 
operacijskih prostorih kisik in dušikov oksidul, oba plina ne gorita, ampak le 
pospešujeta gorenje. Pri defibrilaciji ali elektrokonverziji preskoči iskra, če 
elektrode niso dovolj dobro pritrjene ali pa defibrilatorske ročke ne pritiskamo 
dovolj močno. Če je blizu izvor kisika, smo samo korak do požara. Da 
preprečimo takšno tveganje, velja pravilo, da so sistemi za aplikacijo kisika 
oddaljeni vsaj 1 meter od pacienta. 

V ZDA imajo sinonim za štiri faze, ki jih izvajajo v primeru požara v operacijskih 
prostorih: RACE (Rescue the patient, Alert staff, Confine the smoke/fire, 
Evacuate the area). Prva aktivnost je reševanje pacienta; gorljivi material se vrže 
na tla in se ga poskuša pogasiti z gasilnimi aparati. Osebje mora poznati 
rokovanje z gasilnimi aparati in poznati se morajo njihove lokacije. V drugi fazi 
aktivnosti, se morajo sprožiti alarmi in obvestiti moramo ustrezne gasilne ekipe 
ter odgovorne delavce. Naslednja faza je omejevanje požara, kjer z zapiranjem 
vrat preprečimo, da bi se dim širil v sosednje prostore. Istočasno se poskuša požar 
lokalizirati na ta način, da v prostor preprečimo dovajanje oksidantov. Na 
hodniku bi moral biti ventil za vsako posamezno operacijsko sobo z možnostjo 
zapiranja dovoda kisika (slika 5).  

 

   

Slika 5: Plinska razdelilna omarica za zaprtje dotoka kisika. 

Omarica na sliki se odpre, ko v sili udarimo po gumbu ključavnice. Poznati bi 
morali mesto, kjer se nahaja omarica in tehniko zapiranja ventila, saj se kisik 



69 

zapre z namenom, da se lokalizira požar, ker bi dodatni kisik gorenje še bolj 
pospešil. Zapiranje napačnega ventila bi po drugi strani nevarno prekinilo dovod 
kisika v sosednjih operacijskih prostorih. V zadnji fazi se izvaja evakuacija 
zdravstvenega osebja in pacientov iz prostorov.  

Medicinski plini 

Bolnišnice imajo razvode medicinskih plinov napravljene na ta način, da pline 
dovajajo preko plinskih instalacij iz centralne postaje do vsakega posameznega 
prostora. Kisik je v večjih zdravstvenih institucijah utekočinjen in je v 
uskladiščen velikih rezervoarjih. Kisik je utekočinjen zaradi lažje dobave in 
predvsem zaradi večjega izkoristka. Ko utekočinjen plin uplinimo, se njegova 
prostornina poveča za 860-krat. Iz enega litra tekočega kisika, dobimo 860 litrov 
kisika, pripravljenega za aplikacijo. Razen instalacij kisika so v operacijskih 
prostorih tudi dušikov oksidul, medicinski zrak in vakuum. Med splošno 
anestezijo se uporabljajo lahkohlapni anestetiki (sevofluran, izofluran, …), ki 
lahko povzročijo škodljive posledice pri vdihovanju. Izpostavljenost 
anestezijskim plinom povzroča manjšo izgubo motoričnih sposobnosti, 
upočasnijo se refleksi, pride do mentalne nezbranost in utrujenosti. Anestezijski 
plini predstavljajo nevarnost tako za zdravstvene delavce, kot za budnega 
pacienta, ki se nahaja v prostorih in ima na primer lokalno anestezijo. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Slika 6: Varnostni sistem PISS – 
Pin Index Safety System. 
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Izhodno odprtino ventila tlačne posode moramo vedno priključiti na reducirni 
ventil, da zmanjšamo visoki tlak iz tlačne posode (na primer 120 barov) na manjši 
tlak 5 barov, ki je potreben za delovanje medicinskih aparatov. Tlak 5 barov je 
standardiziran delovni tlak za vse medicinske naprave. Ker bi obstajala možnost 
priklopa jeklenke na napačne regulatorje tlaka, ta problem rešujejo z varnostnimi 
mehanizmi. Večje tlačne posode imajo varnostne sisteme izvedene s pomočjo tipa 
navoja (levi, desni, angl.: RH – Right Handed, LH – Left Handed) dimenzije 
navoja in oblike (notranji ali zunanji).  

 

 

Slika 7: Jarem za priklop regulatorja na ventil jeklenke 

 

Manjše tlačne posode, ki se pogosteje uporabljajo zaradi mobilnosti oziroma 
transporta imajo sistem zatičev, prikazanih na sliki 6. Z varnostnim sistemom 
zatičev poskrbimo, da ne pride do omenjenih zamenjav, ki bi bile lahko usodne za 
pacienta. Regulator je povezan na ventil jeklenke preko posebnega jarma (slika 
7). Jarem ima na sebi zatiče, postavljene na natančno določenem mestu, ki 
ustrezajo odprtinam na ventilu jeklenke. Vsaka vrsta plina ima svojo posebno 
razporeditev zatičev na jarmu in ustrezno razporeditev lukenj na ventilu jeklenke, 
tako da zamenjava ni mogoča (slika 6). Priklopi tlačnih posod mešanic kisika in 
dušikovega oksidula imenovane entonox so sestavljeni iz samo enega zatiča. 
Posebna pozornost je potrebna v primeru, da se posamezni zatič zlomi, saj bi to 
lahko vodilo v priklop napačne jeklenke. 
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Primerjava starih in novih barvnih oznak 
stare oznake nove oznake 

 
medicinski kisik 

 
medicinski kisik 

 
industrijski kisik 

 
industrijski kisik 

 
dušikov oksidul 

 
dušikov oksidul 

 
helij 

 
helij 

 

Slika 8: Primerjava med starim in novim standardom barvnega označevanja. 

Barve vratu tlačnih posod so določene v skladu z novim standardom SIST EN 
1089-3:2004 – Plinske jeklenke – Označevanje jeklenk (razen UNP) - 3. del: 
Barvno označevanje - Transportable gas cylinders - Gas cylinder identification 
(excluding LPG) - Part 3: Colour coding. LPG je mednarodna okrajšava za 
liquefied petroleum gas, kar v prevodu pomeni utekočinjeni naftni plin (UNP), ki 
pa ni predmet tega standarda. 

Po omenjenem standardu, se označuje vrat in telo tlačne posode, kar je prikazano 
na sliki 8. Barva je odvisna od primarne nevarnosti, ki jo predstavlja vsebina. 
Črka »N« na vratu tlačne posode pomeni, da se uporablja nov standard. Na sliki 
so primerjane stare in nove barvne oznake. 
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Do 1.7.2006 je morala celotna Evropska unija uvesti nove barve na novih 
jeklenkah (slika 9). Do takrat so se lahko v različnih državah EU kupile jeklenke 
s še starimi barvnimi oznakami. V prehodnem obdobju do leta 2015, je dovoljeno 
uporabljati tudi jeklenke, s starimi barvnimi oznakami, zato je potrebna pazljivost 
pri uporabi. Vsaka barva je natančno normirana z barvno normo RAL: Reichs-
Ausschuss für Lieferbedingungen. 

NOVO BARVNO OZNAČEVANJE TLAČNIH POSOD 
EN 1089-3 

 
kisik za živila 

 
kisik+helij 

 
tehnični zrak 

 

 
Xe, Ne, Kr 

 

 
oksidul+kisik 

 
medicinski zrak 

 
medicinski CO2 

 
tehnični CO2 

 
CO2 za živila 

 

Slika 9: Oznake nekaterih jeklenk po novem standardu EN 1089-3. 

Ogljikov dioksid je označen s sivo barvo vratu jeklenke, medtem ko je telo 
jeklenke bele barve. Ogljikov dioksid se uporablja pri endoskopskih operacijah za 
polnjenje telesnih votlin zaradi vidljivosti in izvajanja posegov. Jeklenka 
ogljikovega dioksida je pogosto neustrezno nameščena vodoravno. Pravilni 
položaj jeklenke je navpični, saj je ogljikov dioksid pri normalni sobni 
temperaturi zmes kapljevine in plina. Kritična temperatura ogljikovega dioksida 
znaša namreč 31 °C in nad to vrednostjo obstaja samo plinasta faza.  

Nekatere bolnišnice imajo ogljikov dioksid v stenskih instalacijah. 
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Elektromagnetna interferenca in kompatibilnost 

Vsi električni aparati lahko oddajajo ali sprejemajo določeno količino 
elektromagnetnega valovanja (EM). Elektromagnetno valovanje je nihanje 
električnega in magnetnega polja, ki se med seboj prepletata in širita po zraku. 
Televizijski oddajniki oddajajo TV program s pomočjo EM valovanja, ki ga mi 
sprejemamo s TV sprejemnikom. To je tudi glavni namen oddajnikov – 
oddajanje. Večkrat pa ne želimo, da aparat oddaja EM valovanje, še manj, da ga 
sprejema. Resni problem nastane, ko nekateri zunanji vir EM valovanja povzroči 
motnje v medicinskih aparatih. Zunanje valovanje povzroči v notranjih 
elektronskih vezjih »napadenega« medicinskega aparata interferenco. 
Elektromagnetna interferenca (EMI – electromagnetic interference) moti 
normalno delovanje aparata. Če so motnje v življenjsko pomembnih aparatih, kot 
so infuzijske črpalke ali pljučni ventilatorji, je lahko ogroženo življenje pacienta. 
Na sliki 7 so v spodnjem delu prikazani električni sistemi, ki namensko oddajajo 
EM valovanje, in tako sproščajo emisijo v zrak. V času pred drugo svetovno 
vojno so izdelali radarje z zelo močnimi emisijami elektromagnetnega valovanja. 
Elektronsko onesnaževanje ali smog, se je nato z leti še bolj povečevalo, zaradi 
hitrega razvoja komunikacijske in računalniške opreme. Danes je najbolj kritična 
uporaba mobitelov in ročnih radijskih postaj, ki jih uporabljajo gasilci, policija in 
reševalci v neposredni bližini medicinskih aparatov.  

 

Slika 7: Elektromagnetna interferenca in skladnost. 



74 

Po drugi strani pa so medicinski aparati vse bolj občutljivi na omenjene vire EM 
valovanj. Občutljivost se povečuje, zaradi vse manjših dimenzij elektronskih 
vezij, kjer so razdalje med električnimi vodniki že mikroskopske. Takšnim 
aparatom pada imunost na elektromagnetne motnje, še posebej z razvojem 
mikroprocesorjev, ki so danes v skoraj vsakem medicinskem aparatu. Imunost z 
leti vse bolj pada, kar je prikazano na zgornjem delu slike 7. Elektronska vezja in 
posamezni elektronski elementi v aparatu, so pogosto tudi montirani zelo blizu 
skupaj, zaradi trenda miniaturizacije v izdelavi aparatov. Zato je pomembno, da 
njihovo delovanje ni moteno zaradi zunanjih elektromagnetnih motenj, ali bolje 
rečeno, da so odporne (imune) na določen nivo teh motenj. Pomembno je tudi, da 
same niso izvor prevelike količine elektromagnetnih motenj. Ta odnos med 
imunostjo in emisijo, se imenuje elektromagnetna kompatibilnost ali združljivost 
(skladnost) (EMC – elektromagnetic compatibility). Ventili, ki so se uporabljali v 
40. letih, so bili imuni na elektromagnetne motnje, ki jim niso mogle do živega. 
Starejši bralci se spomnijo elektronk – svetlečih cevi, ki so bile v starih radijskih 
sprejemnikih. Te elektronke, v tistih starih dobrih časih, niso bile občutljive na 
EM sevanja. Elektronke je nato začel zamenjevati tranzistor, ki jim je po 
funkcionalnosti enak, a že mnogo manj imun na EM polja. Majhni okrogli 
tranzistor je zagledal luč sveta leta 1947, zgrajen pa je bil iz polprevodnika. Deset 
let po izumu tranzistorja pridejo na plan integrirana vezja, ki imajo na zelo majhni 
površini integrirano na tisoče tranzistorjev, kar vodi v visoko občutljivost na 
zunanja EM sevanja. V 70. letih napravijo prvi mikroprocesor, ki je začetek 
rojstva računalnikov. Tako visoka integracija elektronike zmanjšuje imunost 
sklopov, ki se danes vgrajujejo v skoraj vse medicinske aparate. 

Nekatera današnja vojaška oprema še vedno uporablja elektronske cevi 
(elektronke), ki so imune na EM sevanja. V primeru aktivacije atomske bombe bi 
se širil elektromagnetni pulz (EMP) s tolikšno močjo, da bi daleč naokrog uničil 
vso polprevodniško elektroniko. Sevanje bi bilo tako močno, da bi vsi moderni 
električni aparati prenehali delovati. Preživeli bi le radijski sprejemniki z 
elektronkami. Od mehaničnih stikal, ki so se uporabljale pred desetletji, smo v 
današnjem času prešli na menije, kjer se različne nastavitve nastavljajo s pritiski 
na elektronske gumbe. Kovinska ohišja so se zamenjala s plastičnimi, cenejšimi 
in lažjimi za oblikovanje, kar omogoča še lažji prehod EM valovanja v aparat. 
Kovinsko ohišje namreč deluje kot kletka, ki onemogoča vstop EM valovanja v 
aparat.  

Aparati, ki se danes uporabljajo v operacijskem bloku, morajo ustrezati 
standardom o elektromagnetni združljivosti. V posameznih navodilih za uporabo 
je določeno, na kakšnih razdaljah smemo uporabljati komunikacijsko opremo in 
druge aparate. 
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Elektrokirurški dim 

Zdravstveno osebje zaposleno v operacijskih prostorih, se praviloma niti ne 
zaveda, kakšna so tveganja, ki jih prinaša večletna izpostavljenost kirurškemu 
dimu. Z razvojem in uporabo elektrokirurgije so se količine tega dima samo še 
povečevale. Pozornost raziskovalcev tega tipa onesnaževanja, se je začela v 80. 
letih, ko se je na tržišču zraven elektrokirurgije, pojavila še laserska tehnologija. 
Tako laser kot elektrokirurški aparat, ustvarita termalno uničenje tkiva, kjer je 
stranski produkt dim. Toplota povzroči hitro izparevanje celične citoplazme, pri 
kateri zaradi porasta tlaka eksplodira zunanja membrana. Dim, ki se na ta način 
sprosti, primarno vsebuje vodo, zraven pa so snovi zgorelih beljakovin in druge 
organske snovi. Dim je biološko in kemijsko kontaminiran, vendar raziskave niso 
potrdile neposredne zveze med dimom in profesionalnimi bolezni. Na splošno je 
sprejeto načelo, da dim predstavlja tveganje za osebje, ki je dan za dnem 
izpostavljeno takim pogojem dela. Tveganje povezano s kirurškim dimom je 
naslednje: 

- vnetje dihalnih poti, 
- hipoksija/vrtoglavica, 
- kašelj, 
- glavobol, 
- solzenje, 
- slabost/bruhanje, 
- hepatitis, 
- astma, 
- pljučna trombolija, 
- kronični bronhitis, 
- karcinom, 
- HIV. 

V kontekstu elektrokirurškega dima razumemo vse plinaste bioprodukte, ki 
nastanejo pri kirurškem posegu in vsebujejo dim, aerosole, pare, in kjer so lahko 
živi ali neživi celični materiali. Principi za nastanek dima pri laserjih in 
elektrokirurških aparatih so podobni. Pri ultrazvočnem skalpelu se aerosoli 
ustvarijo brez toplote – termalnega procesa. Procesu pravimo nizkotemperaturno 
izhlapevanje, ker se postopek opravlja pri nižjih temperaturah. 
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ANALIZA VARNOSTNIH SISTEMOV 
SODOBNE ELEKTROKIRURŠKE OPREME 

Miljenko Križmarić, Breda Jerenko, Manica Rebernik Milić, 
Marija Brezovec 

Izvleček 

Električni aparati, ki jih v današnjem času uporabljamo v operacijskih prostorih, 
imajo integrirane varnostne sisteme, ki zagotavljajo, da je delo s tehnologijo čim 
bolj varno. Ta pravila varnosti urejajo mednarodni standardi, ki jim morajo 
ustrezati medicinski pripomočki. Elektrokirurška oprema predstavlja potencialno 
nevarnost za pacienta, primarno v obliki opeklin. Opekline lahko nastanejo 
zaradi napak na sami opremi ali pri neustreznem ravnanju z njo. V članku bomo 
analizirali varnostne mehanizme sodobnih elektrokirurških aparatov, ki varujejo 
pacienta pred nevarnimi toplotnimi učinki visokofrekvenčnega električnega toka. 
Prikazali bomo časovni potek nastanka nevarnega učinka, aktivacijo alarma ter 
ustrezno korekcijo neželenega učinka. 

 

UVOD 

V elektrokirurgiji uporabljamo izmenični električni tok visokih frekvenc (angl.: 
HF-High Frequency Current), ki teče skozi biološko tkivo, kjer povzroča toplotne 
učinke, ne vpliva pa na bioelektrične sisteme živcev in mišic. Elektrokirurgiji 
pravimo tudi kirurška diatermija, po strokovnem izrazu, ki ga je leta 1897 skoval 
Franz Nagelschmidt. Neustrezno ravnanje z elektrokirurško opremo lahko 
izpostavi tako pacienta kot zdravstveno osebje številnim nevarnostim. Najbolj 
pogoste nevarnosti so električni udari in neželene opekline. Manj pogoste so 
nevromišične stimulacije, segrevanje vsadkov, eksplozije plinov in interferenca 
elektromagnetnega valovanja s srčnimi vzbujevalniki ali drugimi električnimi 
aparati.  

Opekline pod nevtralno elektrodo nastanejo zaradi slabega stika med elektrodo in 
kožo pacienta. Alternativne poti električnega toka pa tečejo, ko je pacient v stiku 
s ozemljenimi prevodnimi deli (kovinski deli mize, vozička). Takih opeklin je 
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danes manj, saj imajo sodobni generatorji visokofrekvenčnega toka ločeno 
ozemljitev, od ozemljitve ostalih električnih instalacij. Tretja oblika opeklin 
nastane zaradi kapacitivnih sklopov vodnikov preko izolacije kablov na pacienta. 
Poškodovane izolacije kablov lahko privedejo do iskrenja in požara ali povzročijo 
opekline pacientu. 

Sodobna elektrokirurška oprema je opremljena z različnimi elektronskimi sklopi, 
ki skušajo preprečiti omenjene poškodbe. Ko pride do napake, ki jo zazna 
elektronika, aparat onemogoči delovanje in sproži se zvočni in/ali vizualni alarm. 
Alarmi imajo vlogo opozarjanja na napake, zato jih nikoli ne smemo ignorirati. 
Alarmi so po standardu razvrščeni v tri ravni, glede na njihove prioritete. Alarm 
visoke prioritete (DANGER), zahteva takojšnje ukrepanje alarm srednje prioritete 
(WARNING) zahteva hitro ukrepanje, medtem ko pri alarmu nizke prioritete 
(CAUTION) moramo sporočilo vzeti na znanje, ukrepanje pa se izvede, če je le-
to potrebno.  

OSNOVNA NAČELA DELOVANJA 
ELEKTROKIRURGIJE 

Osnovno delovanje elektrokirurgije temelji na segrevanju tkiva, skozi katerega 
teče električni tok. Ta tok mora imeti veliko gostoto, da ustvari ohmsko 
segrevanje tkiva, ki ima neko specifično upornost za tok. Za lažje razumevanje 
termodinamičnega učinka elektrokirurgije pomaga, če poznamo osnovne učinke 
toplote na biološko tkivo. Če počasi segrevamo tkivo do temperature 45 °C, 
nastajajo v celicah citokemične spremembe. Te spremembe so reverzibilne in se 
po prenehanju delovanja toplote celice povrnejo v normalno stanje. 
Mikroskopskih in makroskopskih sprememb do te temperature v celicah ni 
opaziti. Nad 45 °C postajajo spremembe ireverzibilne, motene so normalne 
celične funkcije, ki vodijo v smrt celice. V območju med 45 °C in 60 °C se 
beljakovine v celicah spremenijo iz tekočega v želatinasto stanje, podobno kot 
jajčni beljak pod vplivom temperature koagulira. V tem procesu, ki ga imenujemo 
tudi denaturacija, se spremeni tri-dimenzionalna nativna (izvorna) struktura 
molekule in beljakovina postane biološko neaktivna. Nativna struktura oziroma 
stanje, je oblika biomolekule, ki omogoča optimalno biološko aktivnost. 
Koagulacija je pravzaprav ireverzibilna denaturacija beljakovin v celicah. 
Nadaljnje povečanje temperature od 60 °C do 100 °C vodi v izsuševanje celic, 
čemur pravimo desikacija, ko tekoče vsebine celice izparijo zaradi hitrega 
segrevanja. Če segrevamo dalje nad 100 °C, prihaja do karbonizacije, struktura se 
popolnoma uniči in trdi deli celice pooglenijo. Uničenje tkiva ni samo odvisno od 
temperature, ampak od celotnega integracijskega učinka dolžine trajanja 
izpostavljenosti toplote, ter kirurške tehnike. 
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Ko se z aktivno elektrodo dotaknemo tkiva, se sklene tokokrog in požene se 
električni tok, ki teče od generatorja v aktivno elektrodo, preko pacienta v 
nevtralno elektrodo, ter nazaj v generator. V trenutku, ko je krog sklenjen, steče 
tok zaradi katerega naraste temperatura v tkivu po naslednji enačbi: 
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Pri tem sta T in T0 končna ter začetna temperatura (K), σ je električna prevodnost 
(S/m), ρ je gostota tkiva (kg/m3), c je specifična toplota tkiva (J/kg K), I je 
gostota toka (A/m2) in t je čas trajanja izpostavitve. Enačba velja le za kratke 
časovne intervale, ko zanemarimo perfuzijo tkiv, prenos toplote iz okoliških tkiv 
in metabolično toploto. Iz enačbe prav tako razberemo, da se temperatura v tkivu 
poveča, če je prevodnost manjša oziroma upornost večja. Povečanje upornosti 
(zmanjšanje prevodnosti) pod nevtralno elektrodo vodi v opekline. Manjša je 
specifična toplota in gostota tkiva, bolj se struktura segreje, kar se vidi iz enačbe. 
Redkejša tkiva hitreje segrejemo, gostejša počasneje. Dvig temperature je odvisen 
od kvadrata električnega toka: 10-kratno povečanje električnega toka pomeni 
100-kratno povečanje temperature. 

Glede na omenjeno enačbo lahko v elektrokirurgiji nastavljamo tri parametre: 
prevodnost, tok in čas. Prevodnost se regulira s kontaktno površino med aktivno 
elektrodo in tkivom. Manjšo kontaktno površino ima aktivna elektroda, manjša je 
prevodnost (večja upornost) in na stičnem mestu se tkivo bolj segreje. Druga 
možnost vplivanja na termodinamične učinke je preko gostote električnega toka. 
Gostota električnega toka se nastavlja posredno preko nastavitve moči na 
elektrokirurškem generatorju. Večja nastavljena moč v vatih (W), bo pognala 
večji tok in tkivo se bo bolj segrelo. Ne smemo pozabiti, da je funkcija kvadratna, 
kar pomeni, da se bo električni tok zelo hitro povečeval z večjo nastavitvijo moči, 
in s tem termični učinki. Zadnji parameter na katerega operater lahko vpliva, je 
čas izpostavljenosti. Dalj časa se izvaja elektrokirurška aktivnost, bolj se tkivo 
segreva.  
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ELEKTROKIRURŠKA OPREMA 

Začetki moderne elektrokirurgije segajo v leto 1920, ko je William T. Bovie 
razvil za tiste čase inovativni elektrokirurški aparat, ki ga je leta 1926 v klinično 
prakso uvedel nevrokirurg Harvey Cushing.  

 

 

Slika 1: OLYMPUS elektrokirurški aparat UES-40. 

 

Po skoraj 90 let uporabe ostaja ta električni aparat osnovno orodje v rokah 
kirurgov. Osrednji del elektrokirurške opreme je električni visokfrekvenčni 
generator. Ta električni aparat proizvaja izmenični visokofrekvenčni (HF) 
električni tok (slika 1). Na tak generator lahko priključimo v splošnem dve obliki 
elektrod, ki sta vedno v paru. Visokfrekvenčni generator prilagodi, glede na 
uporabljane elektrode, električni tok in deluje v bipolarnem ali monopolarnem 
načinu. Temeljna razlika med načini je v tem, kako električni tok vstopi in zapusti 
biološko tkivo.  

V monopolarnem načinu (slika 2) teče tok skozi pacienta med aktivno elektrodo 
in nevtralno elektrodo. Aktivna elektroda se imenuje zato, ker se pod njo izvaja 
kirurški učinek (aktivni), na nevtralni (neaktivni) elektrodi pa ni kirurškega 
učinka. Aktivna elektroda ima majhno površino, zaradi že omenjene majhne 
prevodnost za doseganje kirurškega učinka. Visoka gostota toka na stiku med 
tkivom in aktivno elektrodo omogoča različno kirurško tehniko kot je rezanje, 
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koagulacija ali sušenje. Za nevtralno elektrodo se zahteva mnogo večja površina, 
ki deluje kot zbiralna elektroda za tok, ki teče skozi pacienta. Nizke tokovne 
gostote pod zbiralno nevtralno elektrodo so potrebne, da ne povzročimo opekline 
in uničenje tkiva. Površina elektrod je odvisna od proizvajalca, znaša pa pri 
novorojenčkih okrog 33 cm2, pri dojenčkih 75 cm2 in pri odraslih 137 cm2. Če 
predpostavimo v monopolarnem načinu površino aktivne elektrode 1 mm2 (igelna 
elektroda), potem zlahka izračunamo, da je površina nevtralne elektrode večja kar 
za 13700-krat.  

 

 

Slika 2: Princip porazdelitve gostote električnega toka. 
(vir: Olympus Sistemski endoskopski vodnik) 

 

Funkcija nevtralne elektrode je zbiranje po telesu razpršenega električnega toka, 
ki se mora porazdeliti po celotni površini elektrode. Maksimalna varna 
temperatura pod nevtralno elektrodo je 45 °C, o kateri smo že pisali. Če je 
kontaktna površina elektrode dovolj velika in izpostavljenost toku dovolj majhna, 
se temperatura ne dvigne nad 45 °C. Standardi zahtevajo varnostno mejo, ki ne 
dovoljuje porast temperature pod nevtralno elektrodo za več kot 6 °C od 
normalne temperature kože (33 °C). Temperatura kože pod nevtralno elektrodo se 
spreminja v območju od 33 °C do maksimalnih 39 °C, varna meja do 45 °C, pa 
ostaja 6 °C. 
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Pri bipolarni elektrokirurgiji (slika 3) teče električni tok med dvema bližnjima 
elektrodama, s katerima držimo manjši kos tkiva. Ti dve elektrodi sta v obliki 
funkcionalnih krakov prijemalke, s katero prijemamo tkivo. Obe elektrodi sta v 
tem primeru, za razliko od monopolarnega načina, aktivni elektrodi, saj se med 
njima aktivno dogaja kirurški učinek.  

 

 

Slika 3: Bipolarna elektrokirurgija. 
(vir: Olympus, Sistemski endoskopski vodnik) 

 

Električni tok teče od ene elektrode skozi tkivo in se preko druge elektrode vrača 
v visokofrekvenčni generator. Gostota električnega toka se pri bipolarnem načinu 
enakomerno porazdeli skozi vsako aktivno elektrodo. Bipolarni način 
elektrokirurgije uporabljamo največkrat za vzdrževanje hemostaze. Bipolarna 
elektrokirurgija je razširjena pri endoskopskih posegih, kjer je potrebno manj 
izhodne moči. Nevarnost vsekakor obstaja pri prekomerni časovni 
izpostavljenosti ali preveliki izbiri moči. 
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Elektrokirurško rezanje (angl.: Pure Cut ali CUT) dosežemo v obeh načinih 
(monopolarnem in bipolarnem) z zvezno sinusno obliko visokofrekvenčnega 
električnega toka. Pri rezanju prihaja do karbonizacije tkiva, ki jo na ta način 
ločujemo od ostalega tkiva. Koagulacija nastopi pri seriji paketov sinusnega toka, 
kjer sinusni signal traja samo 6 % (angl.: ON), pri tem pa je pavza brez toka v 
trajanju 94 % (angl.: OFF). Električne napetosti so sicer pri koagulaciji dosti 
večje, kot pri rezanju (100 % ON). Istočasno rezanje in koagulacijo, označujejo 
kot »blend« (mešanje). V tem primeru ne gre za mešanje električnega toka, 
ampak mešanje kirurških učinkov koagulacije in rezanja. Električni tok je v 
»blend« načinu sestavljen iz trajanja aktivnega dela (ON) in pavze (OFF), 
nekateri proizvajalci pa mešani način označujejo tudi kot CUT/COAG. Večja je 
pavza, bolj pride v ospredje učinek koagulacije. Mešani načini so naslednji: 

BLEND 1: 50 % ON, 50 % OFF, 

BLEND 2: 40 % ON, 60 % OFF, 

BLEND 3: 25 % ON, 75 % OFF. 

 

Oblika aktivne elektrode je odločilna za koncentracijo gostote toka skozi kirurško 
mesto. Slika 4 prikazuje dve obliki rezanja v monopolarnem načinu z različnimi 
elektrodami. Levi del slike predstavlja elektrodo v obliki igle, desni del slike pa 
predstavlja elektrodo v obliki zanke. Skozi elektrode v obliki konic oziroma igel z 
majhno površino, tečejo zelo visoke tokovne gostote in posledično so pod temi 
aktivnimi elektrodami visoke temperature primerne za rezanje. 

 

 

Slika 4: Tehnike rezanja monopolarne elektrokirurgije. 
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Elektrode v obliki kroglic imajo večjo površino in zato skozi njih tečejo tokovi 
manjših gostot, kot pri igelnih elektrodah. Temperature v neposredni bližini 
elektrod so manjše in takšna oblika elektrod je primerna za koagulacijo.  

 

  

Slika 5: Tehnike koagulacije monopolarne elektrokirurgije 

 

Učinek koagulacije se lahko doseže na dva načina prikazana na sliki 5. V prvem 
načinu je aktivna elektroda v stiku s tkivom, kar je prikazano na levem delu slike 5.  
V tem primeru prihaja do sušenja (desikacije) in koagulacije celic tudi v globljih 
plasteh. Tehniko imenujemo tudi kontaktna koagulacija (angl.: Contact 
Coagulation). Pri drugem načinu (desni del slike 5) je aktivna elektroda dvignjena 
nad tkivom in ni v kontaktu z njim. Med elektrodo in tkivom se pri aktivaciji 
elektrokirurškega generatorja povečuje električna napetost, in ko se napetost 
dvigne do določene vrednosti, preskočijo iskre. Potrebna električna poljska jakost 
za ustvarjanje iskre je nad 1000 V/mm v prostoru med elektrodo in tkivom. Ko 
preskoči iskra, pride preko zraka do preboja in pojavi se električni lok. Tako 
nastali svetlobi pravimo obločni plamen. Način imenujemo tudi fulguracija 
(fulgur – strela, bliskanje) ali sprej koagulacija (angl.: Spray Coagulation). S tem 
načinom koaguliramo predvsem površinske krvavitve. 

Zrak in ogljikov dioksid sta slaba električna prevodnika, zato se v novejših 
sistemih za fulguracijo oziroma koagulacijo uporablja plin argon (Ar). Ta način 
imenujemo koagulacija s plazmo argona (APC – Argon Plasma Coagulation).  
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Slika 6: Shematska predstavitev koagulacije s plazmo argona 
(vir: ERBE) 

 

Argon je žlahtni, redki plin, ki mu ni preveč za reagirati z drugimi snovmi, zato ni 
vnetljiv. Ko se ta plin znajde v močnem električnem polju, ki nastane med 
aktivno elektrodo in tkivom, se ionizira (razbije na električne ione, ki prevajajo 
električni tok). Električno polje povzroči, da atom argona izgubi iz zunanje lupine 
elektrone in postane električno nabit delec – ion. Ioniziran plin argona predstavlja 
četrto agregatno stanje – plazmo. Na ta način se vzpostavi mnogo bolj električno 
prevodna plast v primerjavi z zračno plastjo. Prevodnost se poveča in potrebne so 
manjše napetosti za dosego enakega učinka. Argon teče skozi cev, znotraj katere 
se v sredini nahaja aktivna elektroda (slika 6).  

Visokofrekvenčna napetost, ki povzroči preboj je označena kot UHF (angl.: High 
Frequency). Ko pride do preboja, steče visokofrekvenčni električni tok (IHF) iz 
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aktivne elektrode v tkivo, kjer povzroči koagulacijo. Ta visokofrekvenčni 
električni tok, se nato z manjšo gostoto skozi pacienta preko nevtralne elektrode 
vrača v visokofrekvenčni generator (HF). Elektrokirurgija z argonom je 
predstavljena v letu 1970, leta 1991 pa se začne uporabljati v endoskopiji. 

VARNOSTNI SISTEMI MONOPOLARNE 
ELEKTROKIRURGIJE 

Varnostni sistemi skrbijo, da se zmanjša tveganje pred poškodbami na najmanjšo 
možno mero. Večina elektrokirurških aparatov pri vklopu avtomatsko izvede 
interno testiranje. Mikroprocesorsko se preveri funkcionalnost različnih sklopov. 
Pokvarjen zvočnik ali signalna lučka v primeru okvare ne bi signalizirala alarma, 
zato se pred uporabo preveri integriteta vseh pomembnih elektronskih vezij. Test 
se imenuje Start-up Self Check. V primeru negativnega testa so lahko vzroki 
različne notranje okvare, aktivirano nožno stikalo, ali zagozditev kakih gumbov. 
Največkrat pomaga izklop aparata in nato ponovni vklop. Rezervni aparat mora 
biti vedno v bližini in pripravljen za delo. 

Monitoring nevtralne elektrode (REM – Return Electrode 
Monitor) 

Monitoring nevtralne elektrode preverja funkcionalnost električnih konektorjev in 
kabla za priklop nevtralne elektrode. Aparat tako dolgo ne deluje, dokler na 
vključimo v vtičnico nevtralno elektrodo.  

 

Slika 7: Primer signalizacije REM na visokofrekvenčnem generatorju  
Olympus UES-40. 
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Varnostni sistem se imenuje ponekod tudi RECM – Return Electrode Continuity 
monitor. Pri napaki se aktivira alarm in moramo razrešiti naslednje morebitne 
težave: 

- kabel, ki povezuje nevtralno elektrodo in generator je lahko prekinjen, 
- električni konektor, ki ga priključimo v elektrokirurški generator ne deluje, 
- električni konektor na strani priključitve nevtralne elektrode ne deluje. 

Na sliki 7 je primer, ko nastopi napaka v povezavi nevtralne elektrode na aparatu 
Olympus UES-40. Utripa indikator WARNING in na generatorju se pojavi koda 
napake (Er 01). Medicinska sestra mora v tem primeru imeti razdelan načrt, kako 
bo najhitreje odpravila napako. Kode napak skupaj z načrtom odpravljanja napak 
je najbolje imeti vedno pri roki. 

Monitoring ustreznega stika nevtralne elektrode in kože (CQM 
– Contact Quality Monitoring) 

Različne nevtralne elektrode imajo zaradi različnih oblik, velikosti in 
uporabljenih materialov, različne vzorce porazdelitve toplote. Nekatere elektrode 
so izdelane iz posebne vodne želatine (PolyHesiveTM), kjer je 50 % deionizirane 
vode, zato jih pred uporabo ne smemo segrevati. Nevtralna elektroda je kritični 
element v elektrokirurškem tokokrogu.  

Nevtralna elektroda mora biti dobro pritrjena na kožo pacienta po celotni 
površini, da zadostimo potrebni prevodnosti in porazdelitvi toka. Za električni tok 
se zahteva enakomerna porazdelitev gostote toka skozi celotno površino 
elektrode. Če popusti stik na določenem mestu pod elektrodo, se tam poveča 
upornost in pojavi se nevarnost lokalnih opeklin.  

Varnostni elektronski sistem, ki skrbi za ustrezni stik med elektrodo in kožo, se 
imenuje CQM – Contact Quality Monitoring, nekateri proizvajalci pa ga 
označujejo kot RECQM – Return Electrode Contact Quality Monitoring. 
Monitoring ustreznega stika se izvaja samo v primeru, če uporabljamo posebne 
elektrode, ki so razdeljene v dve polovici (slika 8).  
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Slika 8: Razdeljena elektroda za CQM varnostni sistem. 

 

Vsaka polovica nevtralne elektrode je povezana z enim kablom do 
visokofrekvenčnega generatorja. Varnostni sistem proizvaja majhen testni 
električni tok, ki ga najprej usmeri v eno polovico elektrode. Od tam tok steče 
skozi tkivo pacienta in skozi drugo polovico elektrode ter se vrne nazaj v aparat. 
Tok je približno 1000-krat manjši od toka, ki je potreben za kirurški učinek in 
znaša okvirno 1 mA pri napetosti 1 mV. Frekvenca tega toka je tudi manjša od 
kirurškega toka in je v območju od 39 kHz do 350 kHz. Na ta način se meri 
impendanca, ki določi kolikšna je prevodnost preko površine elektrode in kože. 
Če impendanca preseže določeno vrednost, na primer 150 Ω, se izhod prekine in 
vklopi se alarm.  

Nekateri aparati omogočajo dodatni varnostni sistem, ki preverja, ali je elektroda 
v pravilni orientaciji. Pravilna orientacija je prikazana na sliki 9, kjer sta obe 
polovici elektrode usmerjeni proti kirurškemu aktivnemu mestu. Tok, ki priteče iz 
aktivne elektrode (IHF), se v tem primeru porazdeli enakomerno v eno in drugo 
polovico nevtralne elektrode (I1 in I2). Na sliki vidimo, da po tri tokovnice 
potekajo v vsako polovico elektrode. Tok je enakomerno porazdeljen in ni 
pričakovati opeklin pod nevtralno elektrodo.  
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Slika 9: Pravilna orientacija nevtralne elektrode. 
(vir: Olympus, Sistemski endoskopski vodnik) 

 

Na sliki 10, je prikazana nepravilna orientacija nevtralne elektrode, kjer je leva 
polovica usmerjena v smeri kirurškega mesta aktivne elektrode. Visokofrekvenčni 
električni tok teče od aktivne elektrode (IHF) skozi pacienta proti nevtralni elektrodi. 
Zaradi orientacije nevtralne elektrode večina električnega toka steče skozi bližnjo 
polovico nevtralne elektrode (I1), manjši delež pa teče skozi drugo polovico (I2).  

 

 

Slika 10: Nepravilna orientacija nevtralne elektrode. 
(vir: Olympus, Sistemski endoskopski vodnik) 

 

Na sliki je označenih 5 tokovnic, ki tečejo v bližnjo elektrodo in samo 2 
tokovnici, ki tečeta v oddaljeno polovico nevtralne elektrode. Posledice bi lahko 
bile, da bi se pri dolgotrajni izpostavitvi, tkivo pod obremenjeno elektrodo bolj 
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segrevalo in bi prišlo do opeklin. Osnovni CQM sistem v tem primeru ne bi 
javljal napake, saj je stik med elektrodo in kožo ustrezen, le orientacija ne ustreza. 
Zato obstaja dodatna tehnologija za preprečitev omenjenega potencialnega vira 
poškodb. CQM monitoring ima dodano drugo elektronsko vezje, ki primerja med 
seboj kirurška tokova, ki tečeta skozi vsako posamezno polovico. Če se ta tokova 
razlikujeta, se sproži alarm in generator preneha delovati. Elektrokirurška oprema 
proizvajalca ERBE imenuje ta varnostni sistem NESSI (Neutral Electrode Safety 
System).  

Monitoring povratnega električnega toka (Return Current 
Feedback Ratio Monitor) 

Sistem preverja, koliko toka zapusti aktivno elektrodo in koliko se ga vrača skozi 
nevtralno elektrodo. Ta dva kirurška tokova morata biti enaka, sicer nam tečejo 
alternativni tokovi mimo naših elektrod. V primeru, da nastopi odstopanje, je to 
znak, da nam električni tok teče skozi druge ozemljene dele in obstaja možnost 
opeklin pacienta na prevodnih ozemljenih delih. Takšen varnostni sistem je 
vgrajen v elektrokirurško opremo Olympus PSD-30. Z uporabo radiofrekvenčno 
izoliranih elektrokirurških generatorjev, se je sicer zmanjšala možnost opeklin 
zaradi alternativnih tokov. 

Monitoring uhajanja visofrekvenčnih tokov (High Frequency 
Leakage Monitor) 

V primerih slabega kontakta nevtralne elektrode ali napake v izolaciji kabla, se 
večji delež visokofrekvenčnih tokov preusmeri proti ozemljitvi aparata. Takšno 
uhajanje tokov se zazna s posebnim varnostnim sistemom in aktivira se alarm. 
Sistem je vgrajen v elektrokirurško opremo Korpo Timed TD 50 A. 

Konektor za nadzor uhajavih ozemljitvenih tokov (Earth lekage 
connector) 

Proizvajalci endoskopske opreme večkrat nudijo poseben kabel, ki ima električni 
priključek s katerim nadzirajo uhajave tokove, ki tečejo iz aktivne elektrode proti 
kovinskim delom endoskopskih pripomočkov. Ta poseben priključni kabel 
(safety cord ali S-cord) vodi tokove iz endoskopske opreme nazaj v 
elektrokirurški aparat. Oprema se uporablja skupaj s CQM varnostnim sistemom 
z razcepljeno nevtralno elektrodo. Endoskopska oprema predstavlja namreč 
nevarnost primarnih povratnih tokov, v primeru odpovedi nevtralne elektrode. 
Monitoring kontinuitete tega kabla (S-cord continuity monitor) skrbi za alarm v 
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primeru neželenega izklopa konektorja. Naslednja nevarnost, ki izhaja iz 
endoskopske uporabe elektrokirurgije je ta, da med samim posegom ne vidimo 
vseh potencialno nevarnih delov. Tipični endoskopski instrumenti so dolžine 35 
cm, operater pa vidi na monitorju sliko 5 cm od distalnega dela instrumenta. 
Poškodbe se tako ne zaznajo v času elektrokirurškega posega in simptomi 
poškodb nastopijo med 18. urami in 14. dnevi. Izolacija vodnikov je pomembna s 
strani proizvajalca, s strani uporabnika pa kontrola izolacije kablov in 
konektorjev. 

Monitoring izhodne moči (Output Error Monitoring) 

Prevelika izhodna moč se lahko pojavi pri prekomernem pregrevanju, notranji 
napaki v elektrokirurškem aparatu ali pri uporabi nekompatibilnih dodatkov 
elektrokirurške opreme. Monitoring izhodne moči primerja izhodno moč z 
nastavljeno močjo in v primeru razlik sproži alarm ter ustavi delovanje aparata. 
Izhodna moč mora biti dovolj visoka, da zagotovi želen kirurški učinek, vendar 
ne previsoka, da se izognemo neželenem poškodovanju tkiva. 

 

Slika 11: Izhodne karakteristike UES-40 pri monopolarnem načinu. 

 

Proizvajalci elektrokirurške opreme podajajo različne karakteristike izhodnih 
moči generatorja v odvisnosti od upornosti tkiva, ki ga režemo ali koaguliramo. 
Na sliki 11 je primer izhodne karakteristike za elektrokirurški generator Olympus 
UES-40 v monopolarnem načinu, za različne tehnike (Pure, Blend, Coag …) 
Karakteristika na desni strani slike nam pokaže, da bo na izhodu (output power) 
vedno toliko moči, kolikor nastavimo na aparatu (setting). Vendar je to podatek 
samo za upornost tkiva 300 ohmov, pri višji upornosti pa moč pada, kar je 
prikazano na levem delu slike 11. Moč pri sprej koagulaciji se najmanj spreminja 
glede na upornost tkiva, kar je razvidno iz levega dela slike.  
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Slika 12: Izhodne karakteristike pri bipolarnem načinu (UES-40). 

 

Slika 12 predstavlja močnostno karakteristiko za bipolarni način delovanja. 
Tokrat so moči manjše od monopolarnega načina in znašajo maksimalnih 90 
vatov (W), pri 300 ohmov (Ω) upornosti tkiva. Pri rezanju tkiva z upornostjo več 
kot 500 Ω, ni več moč na izhodu takšna, kot smo jo določili na generatorju. Pri 
zelo visoki upornosti, na primer 2000 ohmov, pa moč pade na približno 30 W 
kljub nastavljenih 90 W. Na karakteristikah vidimo, da se v primerih rezanja 
krivulja ne spremeni v širšem ohmskem področju. V monopolarnem načinu je 
konstantna moč pri vrednostih med 300 in 1000 Ω, nato pa začne padati. 

Monitoring časovnih omejitev (Activation Time Limit Alarm) 

Neprekinjena aktivnost elektrokirurške naprave bi lahko pripeljala do 
prekomernega segrevanja ali poškodbe pacienta. Zaradi tega obstajajo časovne 
omejitve glede podaljšane aktivacije, ki je na ta način omejena. Časovno omejitev 
si v večini aparatov, uporabnik lahko tudi nastavlja sam. 

MEHANIZMI ALARMNIH SISTEMOV 

Opisani varnostni sistemi vedno sprožijo alarm, ki nas opozarja, da nekaj ni v 
redu. Kritični dogodki nemalokrat vodijo v trajne poškodbe, če pravočasno ne 
odpravimo vzroka. V elektrokirurgiji je prednost v tem, da alarm večinoma ustavi 
delovanje generatorja, saj bi bile poškodbe lahko zelo hude. Časovni potek 
kritičnega dogodka je predstavljen na sliki 13, kjer je sedem različnih stanj, ki si 
sledijo druga za drugim v času. Čas je pa nenehno valeči se tok, ki odnaša naše 
sanje, kot pravi stara pesem. 
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Slika 13: Časovni potek nastanka alarma. 

Prvo stanje je začetek nastanka škodljivega dogodka (1), ki nas vodi v nevarno 
območje. Varnostni sistemi zaznajo nepravilnosti ter potencialno nevarnost in 
vklopijo alarm (2). Alarmi so lahko vizualni ali zvočni, morajo pa biti dobro vidni 
in slišni. Glede na alarm mora zdravstveno osebje vedeti, kaj alarm pomeni (3), 
da lahko identificira problem (4). Če nam ni jasno, kaj pomenijo alarmi ali kode 
alarmov, ne moremo popraviti situacije. Po uspešni identifikaciji alarma moramo 
odpraviti vzroke in korigirati problem (5). Od tega trenutka dalje preteče nekaj 
časa, da se razmere spet povrnejo v varno območje. Prekomerni časovni zamiki v 
zaznavi nevarnih pogojev ali v korekciji problema vodijo v trajne poškodbe. 
Primarni namen alarmnega sistema je, da nudi nadzor nad pacientom, ko je 
pozornost zdravstvenega osebja usmerjena na druge stvari. Zaradi velikega 
povečanja količine informacij, ki se spremljajo z monitorji in drugimi aparati, 
dobimo precej hrupa, zaradi česar so alarmni sistemi nepopularni. Obstaja 
nevarnost, da medicinska sestra ignorira alarm, ali pa, da je bila pozornost 
usmerjena preveč na alarm, stran od pacientovega pravega problema. Alarmni 
sistemi so načrtovani, tako da dajejo kar največ časa za odpravo težav, še preden 
nastopijo resne poškodbe. Za alarm ni vedno nujno, da bo vodil v urgentno stanje. 
Strukturirani alarmi so klasificirani na treh nivojih. Alarmi so načrtovani za delo 
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usposobljenega kadra, zato je treba vedeti kakšni so vzroki za njihov nastanek in 
kako jih odpraviti. Alarm visoke prioritete zahteva, da ga odpravimo takoj. 
Opazimo ga po rdečem indikatorju in hitri frekvenci utripanja (1,4 Hz do 2,8 Hz). 
Alarm srednje prioritete zahteva hitro ukrepanje, označen je z rumeno barvo in 
nekoliko počasnejšo frekvenco utripanja (0,4 Hz do 0,8 Hz). Na spremembo 
moramo biti pazljivi, tudi ko se oglasi alarm nizkih prioritet, kjer rumena barva 
sveti neprestano. Pri alarmih je težava, da je precej alarmov lažno pozitivnih.  

 

Slika 14: Kontrolna zanka. 

Kritični dogodki se pojavljajo v kliničnem okolju, kadar ena ali več komponent v 
kontrolni zanki (slika 14) postaja nepredvidljiva. Na sliki so tri komponente, ki 
morajo biti med seboj usklajene in čim bolj predvidljive. Varnostni sistemi 
sodobnih elektrokirurških aparatov nam pomagajo vzdrževati varno in suvereno 
okolje v operacijskem bloku. Uporaba novih tehnologij lahko predstavlja 
precejšnjo ranljivost za paciente, še posebej v operacijskih prostorih, zato je treba 
vsak del elektrokirurške opreme zelo dobro poznati in se kontinuirano 
izobraževati. 
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SIST EN 13795 – STANDARD ZA ZAŠČITO 
PACIENTOV, OSEBJA IN OPREME V 

OPERACIJSKI DVORANI 

Zorica Šuligoj, Marko Schulz 

Že pred več kot 50 leti beležimo uradne zapise o ugotovitvah, da materiali, ki jih 
uporabljajo za zaščito pri operacijah ne ustrezajo osnovnim zahtevam. Pri testih iz 
leta 1952 so ugotovili, da kljub 7-plastnemu prekrivanju, bombažne rjuhe v 
mokrem stanju ne predstavljajo potrebno bakteriološko bariero med aseptičnim in 
nesterilnim okoljem. To védenje je vzpodbudilo željo po napredku in iskanju 
novih rešitev pri preprečevanju okužb v operacijski dvorani. 

Letošnje leto je na tem področju prineslo nov mejnik, s katerim se je strokovna 
javnost jasno opredelila do tovrstne problematike in postavila osnovna merila, ki 
bodo pripomogla k povečanemu preprečevanju okužb. V celoti je sprejela 
evropski standard EN 13795, ki opredeljuje zahtevane lastnosti rjuh in pokrival za 
paciente in opremo, kirurških plaščev ter t. i. čistih filter oblačil (clean-air suits).  

Sprejet standard je obvezujoč za vse države članice Evropske Unije, njegova 
implementacija pa je potrebna najkasneje do decembra 2006. Za objavo 
standarda v Sloveniji je zadolžen Slovenski inštitut za standardizacijo, ki ga ima v 
svojih dokumentih zavedenega pod: 

- Standard SIST EN 13795-1: 2003: Kirurške zastirke (OP rjuhe in 
komprese, op.p.), ogrinjala (OP plašči op.p.) in garniture za čisti zrak (čista 
filter oblačila op.p.), ki se uporabljajo kot medicinski pripomočki za 
paciente, zdravstveno osebje in opremo - 1. del: Splošne zahteve za 
proizvajalce, predelovalce in izdelke (sprejet 1.3. 2003 in ima 15 strani) 

- Standard SIST EN 13795-2: 2005 ima naslov Kirurške zastirke, ogrinjala in 
garniture za čisti zrak, ki se uporabljajo kot medicinski pripomočki za 
paciente, zdravstveno osebje in opremo - 2. del: Preskusne metode (sprejet 
1.3.2005 in ima 10 strani).  

- Standard SIST EN 13795-3: 2006 ima naslov Kirurške zastirke, ogrinjala in 
garniture za čisti zrak, ki se uporabljajo kot medicinski pripomočki za 
paciente, zdravstveno osebje in opremo - 3. del: Zahtevane lastnosti in 
zahtevane stopnje (sprejet 1.7. 2006 in ima 11 strani). 
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Standardi niso namenjeni zgolj končnim uporabnikom, temveč so obvezujoči tudi 
za proizvajalce tovrstnih pripomočkov ter za vse posamezne entitete, ki se 
ukvarjajo z njihovim reprocesiranjem (torej pralnice in sterilizacijske enote). 

V prvem delu standarda, ki je bil sprejet že leta 2002, so opredeljene splošne 
definicije in zahteve za medicinske pripomočke, ki služijo navedenemu 
namenu.  

Rjuhe in ostala pokrivala so namenjena ohranjanju mikrobiološko čistega okolja 
okoli rane. V kolikor ustrezno omejujejo rano in so pričvrščene na okolno kožo, 
zmanjšujejo prenos kožnih delcev pacienta v rano. Hkrati je njihov namen, da 
nadzorujejo oz. omejujejo širitev potencialno inficiranih telesnih tekočin, ki 
izvirajo iz rane. 

Kirurški plašči preprečujejo prenos infektov na podlagi direktnega stika med 
medicinskim osebjem in rano ter hkrati tudi v obratni smeri. Dopolnilo kirurškim 
plaščem so lahko čista filter oblačila, ki omogočajo zmanjševanje disperzije 
kožnih delcev, ki so sicer prenašalci bakterij. Obstoječa filter oblačila, ki jih 
trenutno najpogosteje uporabljamo v slovenskih bolnišnicah niso t. i. čista filter 
oblačila. 

Prvi del standarda obravnava še: 

- terminologijo in pojme, ki se uporabljajo v standardu (čistost, penetracija 
delcev, ipd) 

- potrebne informacije, ki morajo spremljati izdelke za večkratno uporabo s 
strani proizvajalca 

- področja oz. lastnosti izdelkov, ki se ocenjujejo (npr. čvrstost materiala v 
suhem ali mokrem stanju, odpuščanje delcev, čistost, lepljivost, …) 

Drugi del standarda, SIST EN 13795-2, je namenjen opredelitvi testnih metod 
in je bil sprejet novembra 2004. Pomembno se dopolnjuje tudi z drugi 
podobnimi referenčnimi dokumenti, v katerih so testne metode in načini merjenja 
tudi natančno opisane. Opredeljene testne metode pokrivajo področja: 

- mikrobne čistosti materiala, kjer naj se vrednosti izražajo v CFU/100 cm2, 
- (CFU = colony forming unit), 
- čistosti za delce oz. partikle, s čimer pregledamo število delcev velikosti od 

3 μm do 25 μm, ki imajo možnost prenosa mikroorganizmov, 
- odpuščanja materiala, kjer celokupno preštevamo število delcev, 
- odpornosti proti prepuščanju tekočin, ki jo izvajamo na površini 100 cm2, 
- ocene čvrstosti v suhem in mokrem stanju, 
- natezne vzdržljivosti materiala v suhem in mokrem stanju, 
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- sposobnosti nadziranja tekočin oz. sposobnosti vpijanja tekočin, 
- odpornosti proti penetraciji mikrobov v suhem stanju, 
- odpornosti proti penetraciji mikrobov v mokrem stanju. 

SIST EN 13795-3, tretji del zaključuje celoto obravnavanega standarda. Sprejet 
je bil v mesecu juniju 2006 in obravnava obvezujoče zahteve in vrednosti 
izdelkov za pokrivanje operacijskega polja, kirurških plaščev in čistih filter 
oblačil oz. minimalno kakovost le-teh. 

Na podlagi enotnih testnih metod, ki so določene v drugem delu, morajo 
proizvajalci in/ali predelovalci s svojimi materiali zagotavljati točno določene 
minimalne vrednosti posameznih lastnosti izdelkov. Na željo uporabnikov, 
morajo svojo ustreznost tudi dokazovati s poročili iz testiranj.  

Zahtevane vrednosti se lahko ponekod razlikujejo glede na to ali je izpostavljeno 
področje kritično ali manj kritično. Kritično področje je namreč tisto, kjer obstaja 
večja verjetnost, da lahko pride do transferja nosilcev infektov v ali iz rane (npr. 
na rokavih in sprednjem delu kirurškega plašča). Manj kritično področje pa je 
tisto, kjer je ta verjetnost manjša. 

Ker se posegi med seboj razlikujejo po njihovi dolžini, količini prisotnih tekočin 
ter manipulativni zahtevnosti, standard loči tudi dva razreda izdelkov oz. 
zahtevanih vrednosti. Izdelki, ki so potrebni pri enostavnejših posegih se uvrščajo 
v stopnjo standardne zahtevnosti. Za njih veljajo standardne vrednosti (standard 
performance). Za izdelke potrebne pri zahtevnih operacijah pa veljajo vrednosti iz 
nadstandardnega razreda (high performance).  

Zahtevane vrednosti v posameznih kategorijah so razvidne v Tabeli 1 (za kirurške 
plašče), Tabeli 2 (za čista filter oblačila) ter Tabeli 3 (za rjuhe in pokrivala). 
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Tabela 1: Zahteve za kirurške plašče. 

Zahteve 
Standardna 
zahtevnost 

Nadstandardna 
zahtevnost Karakteristike Enota 

Kritično 
področje 

Manj 
kritično 
področje 

Kritično 
področje 

Manj 
kritično 
področje 

odpornost proti penetraciji 
mikrobov v suhem stanju Log10 (CFU) ni 

zahtevano ≤2 ni 
zahtevano ≤2 

odpornost proti penetraciji 
mikrobov v mokrem stanju /B ≥2,8 ni 

zahtevano 6,0 ni 
zahtevano 

mikrobna čistosti Log10  
(CFU/ dm2) ≤2 ≤2 ≤2 ≤2 

čistost za delce/partikle IPM ≤3,5 ≤3,5 ≤3,5 ≤3,5 

odpuščanje materiala Log10 
(št.delcev) ≤4,0 ≤4,0 ≤4,0 ≤4,0 

odpornost proti 
prepuščanju tekočin cmH2O ≥20 ≥10 ≥100 ≥10 

čvrstost v suhem stanju kPa ≥40 ≥40 ≥40 ≥40 

čvrstost v mokrem stanju kPa ≥40 ni 
zahtevano ≥40 ni 

zahtevano 
nateznost materiala v 
suhem stanju N ≥20 ≥20 ≥20 ≥20 

nateznost materiala v 
mokrem stanju N ≥20 ni 

zahtevano ≥20 ni 
zahtevano 

 

Tabela 2: Zahteve za čista filter oblačila. 

Karakteristike Enota Zahteve 
odpornost proti penetraciji 
mikrobov v suhem stanju /B ≤2 

mikrobna čistosti Log10 (CFU/ dm2) ≤2 
čistost za delce/partikle IPM ≤3,5 
odpuščanje materiala Log10 (št.delcev) ≤4,0 
čvrstost v suhem stanju kPa ≥40 
nateznost materiala v suhem 
stanju N ≥20 
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Tabela 3: Zahteve za rjuhe in pokrivala. 

Zahteve 
Standardna 
zahtevnost 

Nadstandardna 
zahtevnost Karakteristike Enota 

Kritično 
področje 

Manj 
kritično 
področje 

Kritično 
področje 

Manj 
kritično 
področje 

odpornost proti penetraciji 
mikrobov v suhem stanju Log10 (CFU) ni 

zahtevano ≤2 ni 
zahtevano ≤2 

odpornost proti penetraciji 
mikrobov v mokrem stanju /B ≥2,8 ni 

zahtevano 6,0 ni 
zahtevano 

mikrobna čistosti Log10  
(CFU/ dm2) ≤2 ≤2 ≤2 ≤2 

čistost za delce/partikle IPM ≤3,5 ≤3,5 ≤3,5 ≤3,5 

odpuščanje materiala Log10 
(št.delcev) ≤4,0 ≤4,0 ≤4,0 ≤4,0 

odpornost proti 
prepuščanju tekočin cmH2O ≥30 ≥10 ≥100 ≥10 

čvrstost v suhem stanju kPa ≥40 ≥40 ≥40 ≥40 

čvrstost v mokrem stanju kPa ≥40 ni 
zahtevano ≥40 ni 

zahtevano 
nateznost materiala v 
suhem stanju N ≥15 ≥15 ≥20 ≥20 

nateznost materiala v 
mokrem stanju N ≥15 ni 

zahtevano ≥20 ni 
zahtevano 

 

Predstavljeni standardi pomenijo pomemben korak naprej, ki ga bomo udejanili 
na nacionalnem nivoju. Doprinesel bo k večji varnosti bolnikov in osebja ter 
znižal število postoperativnih okužb. 

Ne bo odveč, če izpostavimo, da samo novi materiali ne bodo zagotovili 
preprečevanja okužb v operacijskih dvoranah. So le del mozaika, ki je sestavljen 
še iz mnogih drugih standardnih postopkov za preprečevanje okužb v operacijskih 
dvoranah ter naše lastne pozornosti in odprtosti za nova spoznanja. 

V nadaljevanju navajava standardni poti oz. algoritma, ki ju uporabimo za 
ustrezno implementacijo standarda SIST EN 13795. 
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POTI ZA UDEJANJANJE SIST EN 13795 V 
VSAKODNEVNI PRAKSI V BOLNIŠNICAH ZA 
OPERATIVNE IN DIAGNOSTIČNE 
INTERVENCIJE 

Prva možnost je krajša pot, kjer prepričamo poslovodstvo javnega zavoda o 
implementaciji obvezujoče evropske norme v dnevno prakso. Pravočasno in v 
toku leta izvedemo finančno projekcijo potrebnih sredstev za uporabo materiala 
na letni ravni. 

Druga daljša pot naj poteka v obliki projektnega dela, ki pomeni delo v delovnih 
skupinah. V projektu so zajeti vsi predstavniki vpletenih skupin zaposlenih v 
notranjem okolju, tj. javnem zavodu. 

Kratek opis poteka izvedbe projektnega dela: 

- Delovni nalog projekta prikazuje opise posameznih faz razdelitve dela in 
nastopa kot vodilo izvajanja projekta. 

- Zapišemo ime projekta. 
- V uvodu predstavimo obravnavano področje, ki ga s projektom želimo rešiti. 
- Označimo namen in cilj projekta: z namenom navedemo želeno doseganje 

problemskega področja, s ciljem označimo neposredne, operativno 
zasledovane cilje. 

- V podpoglavju analize obstoječega stanja ugotavljamo tudi razliko v 
potrebnih sredstvih med netkanim pokrivnim materialom za enkratno 
uporabo ter netkanim materialom za večkratno uporabo. 

- V fazi izvedbe projekta zapišemo operativni načrt izvedbe projekta, 
razdeljenega v več delov/faz. 

- S terminskim planom določimo izvedbene roke za: 
o pričetek izvajanja, 
o aktivnosti, ki so potrebne in planirane, 
o fazo koordinacije rezultatov, 
o izdelavo predloga ob zaključku izvedbe. 

- V delu projektne organizacije vedno navajamo: 
o naročnika projekta, 
o vodjo projekta, 
o projektni tim, ki ga sestavlja po pooblastilih srednjega managementa tudi 

nižji management. 
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Pri delitvi oziroma formaciji delovnih je lahko naloga 1. delovne skupine, ki 
pripravi administrativni del s kriteriji za ugotavljanje obstoječega stanja po 
naslednjih poglavjih za tekstilno operacijsko perilo: 

- stroški osebja (vzdrževanje, logistika, nabava) 
- povprečni stroški (nabavni stroški izdelkov razdeljeni glede na število 

uporab) 
- administrativni stroški 
- tekoči stroški za celotno stavbo (amortizacija, vzdrževanje, ogrevanje, 

razsvetljava) 
- stroški opreme (za vzdrževanje oz. reprocesiranje, razvoz, hranjenje ipd) 
- stroški osnovne energije (voda, para, elektrika ipd) 
- pralna sredstva in sredstva za vzdrževanje perila 
- sterilizacijski pripomočki s kontrolami (čistila, ovojnine, lepilni trakovi, itd) 
- stroški instrumentov (nabava in vzdrževanje) 
- filtri v prezračevalnih sistemih (znano je, da bombažno perilo odpušča več 

delcev, kar pomeni pogostejšo menjavo filtrov) 
- stroški odpadkov (ovojnine in končni odpadki) 

Naloge 2. delovne skupine: 

- pripravi opise paralel: netkani pokrivni material za enkratno uporabo ter 
netkani pokrivni material za večkratno uporabo 

- ugotavlja razlike 

Vsebina izvajanja 3. delovne skupine: 

- navaja vsebine potrebnih setov  
- navaja stopnje tveganj operativnih posegov in sestave setov 
- navaja frekvenco uporabe  

Prejemnika vmesnih poročil po vsaki opravljeni fazi ter zaključnih poročil sta 
vedno naročnik projekta ter notranji revizor. 

Težave, ki spremljajo menjavo operacijskega materiala za pokrivanje 
operativnega polja, so običajno vezane na premalo pridobljenega znanja za 
uporabo prehoda na uporabo novega materiala. Posledica je količinsko povečana 
uporaba setov oz. posameznih komponent (napačen izbor setov, povečane 
količine setov, ki vsebujejo enojno embaliranje itd), kar se pokaže v povečani 
porabi sredstev zanje. Nadzor izbiranja in porabe setov je poleg strokovnega 
vidika pomemben še iz ekonomskega, logističnega ter okoljskega vidika. 
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Projektna izvedba problemskega področja vplete v dejavnost spremembe 
nezanemarljivo število zaposlenih (vse odgovorne operacijske medicinske sestre 
po operativnih usmeritvah), ki se aktivno vključijo v planirano spremembo. Na ta 
način zagotovimo povečano učinkovitost in uspešnost uporabe naučenega za 
opravljanje naših storitev. 
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PREDSTAVITEV EVROPSKEGA 
STANDARDA EN 14683: KIRURŠKE MASKE 

– ZAHTEVE IN PRESKUSNE METODE 

Stanko Grabljevec 

Izvleček  

Evropski standard EN 14683: Kirurške maske – Zahteve in preskusne metode 
določa nivo kakovosti kirurških mask ter testne metode za določanje le-tega. 
Namen standarda je, da pripomore k proizvajanju in uporabi kirurških mask take 
kakovosti, da bodo le-te med izvajanjem kirurških posegov zmanjšale možnost 
prenosa patogenih mikroorganizmov od osebja na bolnike in v določenih 
situacijah tudi obratno. Standard je izšel novembra 2005, do maja 2006 pa so 
morale članice Evropske unije poskrbeti, da pridobi status nacionalnega 
standarda.  

Določila tega standarda niso namenjena filtrirnim maskam, tako imenovanim 
»respiratorjem«, ki služijo predvsem zaščiti osebja. Določila za tovrstne maske 
vsebuje standard EN 149. 

Z dihanjem, govorjenjem, predvsem pa s kašljanjem in kihanjem širimo v okolico 
kapljice izločkov s sluznice ust in nosu, ki lahko vsebujejo mikroorganizme. 
Kapljice hitro izhlapijo in v zraku ostanejo lebdeči delci, ki so večinoma premera 
od 5 do 12 μm. Delci se širijo po zraku in lahko pristanejo na rani ali sterilnem 
materialu. 

Kirurške maske, ki so namenjene uporabi v operacijskih prostorih in v drugih 
medicinskih prostorih s podobnimi zahtevami, so prvenstveno namenjene zaščiti 
delovnega okolja in ne toliko zaščiti osebe, ki jo nosi. V primeru, ko je predvsem 
potrebna zaščitita osebe, ki nosi masko, se je potrebno odločiti za uporabo 
filtrirne maske. 

Standard EN 14683 določa kakovostne zahteve tudi za tip kirurških mask, ki ščitijo 
osebje pred obrizganjem s potencialno kontaminiranimi tekočinami (tabela 1).  
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Tabela 1: Kakovostne zahteve za kirurške maske.  

Test Tip I Tip IR Tip II Tip IIR 

Učinkovitost bakterijske 
filtracije (%) ≥ 95 ≥ 95 ≥ 98 ≥ 98 

»Diferencialni tlak« (mm 
H2O)  

– določa v kolikšni meri 
maska »diha« 

< 3,0 < 5,0 < 3,0 < 5,0 

Pritisk pri obrizganju, ki ga 
prenese maska (mm Hg) Ni zahtevano ≥ 120 Ni zahtevano ≥ 120 

OPOMBA: IR in IIR sta tipa mask, ki so odporne na obrizganje 

 

Stopnja zaščite, ki jo nudi maska, je odvisna od številnih dejavnikov, predvsem 
od filtracijske zmogljivosti materiala in od tega, kako dobro se maska prilega 
obrazu. Na tržišču je na voljo veliko različnih proizvodov in pravilen izbor mask 
je pomemben za dosego želenega rezultata. Seveda pa je potrebno poleg izbora 
ustreznih kirurških mask poskrbeti tudi za to, da osebje maske pravilno uporablja. 

 

 

Opomba: literatura je na voljo pri avtorju. 
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URINSKA INKONTINENCA 

Tatjana Trotovšek, Sanja Arnautovič, Milena Prosen,  
Vesna Pipan 

Izvleček 

Urinska inkontinenca je za bolnika velik higienski in socialni problem. Vzrokov 
za nehoteno uhajanje urina skozi sicer normalna sečila je več. Pogostejša je pri 
ženski. Poznamo več vrst urinske inkontinence, in sicer stresno inkontinenco, 
urgentno inkontinenco, refleksno inkontinenco in čezrobno inkontinenco. 
Klinična slika je pogosto podobna. Specifične preiskave pomagajo ločiti različne 
oblike inkontinence, saj je zdravljenje različno. 

Članek opisuje najnovejše tehnike operativnega zdravljenja urinske inkontinence. 
Pacientki zdravljenje pomeni izboljšanje kakovosti življenja. Glede na klinični 
primer se odločamo za operativni poseg, ki pacientki zagotavlja najvišji odstotek 
kontinence, in ki je za zanjo najmanj invaziven. Razvoj kirurških tehnik pa se 
nadaljuje z nezmanjšano hitrostjo v več smereh. Predstavljene so operacije 
“nenapetostne podpore sečnice” oz. bolj znano pod imenom komercialnega 
kompleta instrumentov z imenom TVT, ki je bil prvi na tržišču. Zadnji dve leti 
izvajamo novejšo metodo, imenovano TVT-O, pri kateri trak speljemo skozi 
obturatorno membrano, operacija je zaradi drugačnega poteka igle skozi tkiva še 
bolj varna in manj invazivna. V začetku letošnjega leta smo začeli izvajati 
rekonstrukcijo medeničnega dna s pomočjo mrežice PROLIFT. Članek je podprt s 
statističnimi podatki opravljenih tovrstnih posegov na Ginekološki kliniki v 
Ljubljani. 

Ključne besede: urinska inkontinenca, preiskave, zdravljenje  
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UVOD 

Urinska inkontinenca (UI) je za bolnika velik higienski in socialni problem. 
Ljudje o svoji težavi težko spregovorijo, jo prikrivajo in pogosto ne poiščejo 
pravočasno strokovne pomoči. Zaradi strahu pred neprijetnim vonjem in sramu se 
pogosto izogibajo družabnemu življenju, kar vodi v osamo. 

Mednarodno združenje za kontinenco urina opredeljuje UI kot stanje nehotenega 
uhajanja ali nenadzorovano uhajanje urina (Abrams, Blavas, Stanton, Andersen, 
1988). UI je težava, ki se pojavlja v vseh starostnih obdobjih in pri obeh spolih. 
Prizadene 8 % žensk in 3 % moških (Kralj in Lazarevski, 1995). 

OBLIKE URINSKE INKONTINENCE 

Ločimo anatomsko in klinično razdelitev UI. Anatomsko razlikujemo ureteralno 
in zunajureteralno, klinično pa absolutno in relativno UI. Absolutna UI pri ženski 
nastane zaradi prirojene ali pridobljene nepravilnosti, relativna UI pa je 
napetostno uhajanje urina ali inkoninenca ob naporu, t. j. stresna, nujna in 
čezrobna urinska inkontinenca (Sandvik, Hunskaar, Vanvik, Bratt, Seim, 
Hermstad, 1995).  

Stresna inkontinenca  

Stresna inkontinenca pomeni uhajanje urina med naporom. Stresna inkontinenca 
je posledica oslabelosti mišic medeničnega dna z nezmožnostjo notranje mišice 
zapiralke, da ostane stisnjena ob povečanju intraabdominalnega tlaka. Urin uhaja 
že ob manjših obremenitvah, npr. pri kašljanju, kihanju, smehu, … (Summit, 
Stovall, Bent, Ostergard, 1998). Stopnja UI in spremljajoče bolezni sta 
pomembna dejavnika pri izbiri nadaljnjega zdravljenja stresne inkontinence. 

Nujna inkontinenca 

Nujna inkontinenca je nenadno uhajanje urina, ki je povezano z močno potrebo 
po uriniranju. Najpogosteje se pojavlja na poti do stranišča ali ob poslušanju 
iztekajoče vode. Vzrok je lahko prevelika občutljivost sečnega mehurja ali 
nehoteno krčenje sečnega mehurja. Najpogostejši vzroki za nujno inkontinenco so 
poleg okvar živčevja tudi moten odtok urina, kamni in tumorji v sečnem mehuju, 
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vnetja, tuberkuloza, intestinalne ciste ali pa se inkontinenca pojavi po obsevanjih 
(Sandvik, Hunskaar, Vanvik, Bratt, Seim, Hermstad, 1995). 

Mešana inkontinenca 

Mešana inkontinenca je pojav obeh, stresne in nujne inkontinence. 

Čezroba inkontinenca 

Čezroba inkontinenca pomeni uhajanje urina iz prepolnega mehurja. Kronični 
zastoj urina nastane pri bolnikih z zaporo v odtekanju urina pod mehurjem 
(poškodbe v področju medenice, rak prostate, hipertrofija prostate) in pri bolnikih 
z okvaro spodnjega motoričnega nevrona (multipla skleroza, meningomielokela, 
agenezija križnjice) (Sandvik, Hunskaar, Vanvik, Bratt, Seim, Hermstad, 1995). 

DIAGNOSTIKA URINSKE INKONTINENCE 

Poleg anamneze in kliničnega pregleda poznamo tudi specifične preiskave, ki 
omogočajo oceno delovanja sečil, in sicer urinokultura, »dnevnik uriniranja«, 
enourni test z vložkom ali PAD-test, urodinamika (preiskave pretoka urina, 
cistometrija, merjenje uretralne električne prevodnosti, videocistouretrografija, 
ultrazvok) (Barbič, 2003). 

Urinokultura 

Urin je primarno sterilna telesna tekočina. Pri zdravem človeku na vsej poti od 
ledvic do sečnika ni prisotnih mikroorganizmov, z izjemo zadnjega dela sečnice, 
kjer je prisotna normalna bakterijska flora, ki najpogosteje kontaminira urin. 
Normalna bakterijska flora preprečuje kolonizacijo sečil s patogenimi 
bakterijami. Nekatere saprofitne vrste mikroorganizmov ob kateterizaciji in 
drugih invazivnih posegih lahko vstopijo v sečila in povzročijo okužbo (Stropnik, 
1993). 

Leta 1956 je Sanford vpeljal standardno bakteriološko metodo – kvantitativno 
urinokulturo za dokazovanje bakteriurije (prisotnost bakterij v urinu) (Stropnik, 
1993). Metoda omogoča ugotavljanje vrste in števila povzročitelja okužbe sečil v 
1 ml urina ter nadaljnje testiranje občutljivosti na antibiotike. 

Preiskava omogoča izključitev okužbe sečil. 
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 »Dnevnik uriniranja« 

 »Dnevnik uriniranja« omogoča oceno dnevno zaužite tekočine, količino 
izločenega urina, dnevno epizodo uriniranja oz. epizodo inkontinence (Barbič, 
2003). 

PAD-test 

PAD-test je test z vložki, ki jih nato stehtamo. Najpogosteje se uporablja enourni 
test PAD (Kralj, 1998). 

Urodinamika 

Urodinamska preiskava je sestavljena iz: 

- merjenja pretoka seča (uroflovmetrija), 
- merjenja tlakov v debelem črevesu in sečnem mehurju med polnjenjem 

mehurja s tekočino (cistometrija). 
- merjenju tlakov v sečnici in mehurju (profilometrija). 

Uroflovmetrija 

Količina seča v časovni enoti se prenaša kot električni impulz v aparaturo. 
Dobimo značilne krivulje, ki omogočajo določene zaključke. Pri tej preiskavi 
ugotavljamo maksimalni pretok urina, volumen urina, čas uriniranja, povprečen 
pretok urina, čas do maksimalnega pretoka in morebitni prekinjajoči curek urina 
(Sullivan, Lewis, Howell, Williams, Shepherd, Abrams, 2003). 

Cistometrija 

Cistometrija je invazivna preiskava, pri kateri uvedemo kateter z balonom skozi 
analno odprtino v danko, drugi kateter pa skozi sečnico v mehur. Oba katetra 
omogočata merjenje tlakov, ki se preko vodnega stolpca v ceveh prenašajo do 
pretvornika. Od pretvornika se sprememba tlaka prenaša kot električni tok v 
aparaturo, ki tlake izpiše. Ob analni odprtini namestimo elektrode za merjenje 
aktivnosti mišic medeničnega dna, ki sodelujejo pri uriniranju. 

Preiskava omogoča oceniti delovanje sečnega mehurja. Vidimo. kolikšni so tlaki 
med polnjenjem mehurja, ali je mehur stabilen ali pa se nekontrolirano krči, kako 
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čutimo polnjenje mehurja, ali prihaja do nekontroliranega uhajanja seča, … 
(Sullivan, Lewis, Howell, Williams, Shepherd, Abrams, 2003). 

Profilometrija 

Profilometrija je metoda, ki omogoča merjenje tlakov med notanjimi in zunanjimi 
sfinkterskimi mehanizmi uretre. Meritve teh tlakov omogočajo oceno delovanja 
teh struktur (De Both, 2002).  

Merjenje uretralne električne prevodnosti  

Preiskava temelji na merjenju električne prevodnosti med elektrodama, ki sta 
nameščeni na uretralnem katetru. Elektična prevodnost je povečana ob prisotnosti 
urina v sečnici (Barbič, 2003). 

Videocistouretrografija 

Videocistouretrografija je preiskava, s katero s pomočjo radiopačnega kontrasta 
spremljamo mehur in sečnico med urodinamskimi preiskavami (Enhorning et al. 
v Barbič, 2003). 

Ultrazvok 

Med ultrazvočnimi preiskavami je najpogostejši perinealni ultrazvok. S preiskavo 
ocenimo spodnja sečila (Lukanovič, 1998). 

ZDRAVLJENJE URINSKE INKONTINENCE  

Za uspeh zdravljenja urinske inkontinence je pomembna pravilna diagnoza. 
Zdravljenje urinske inkontinence razdelimo na konzervativno in kirurško.  

Med konzervativne metode zdravljenja UI prištevamo fiziotrapijo (vaje za 
krepitev mišic medeničnega dna ali vaje po Keglu, s katerimi mišice medeničnega 
dna lahko okrepimo, če jih večkrat na dan napnemo in zadržimo za nekaj sekund 
in popustimo), elektrostimulacijo (vaginalna ali rektalna električna stimulacija) in 
pesarje (blažimo simptome UI). 
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Kirurško zdravljenje UI uporabljamo, ko so metode konzervativnega zdravljenja 
izčrpane (Lukanovič, 1994). 

Indikacije za operativno zdravljenje urinske inkontinence so: huda stresna urinska 
inkontinenca, neuspeh konzervativnega zdravljenja in mešana urinska 
inkontinenca, pri kateri prevladujejo znaki stresne urinske inkontinence. 

Glede na pristop ločimo vaginalne, retropubične, kombinirane (vaginalni in 
abdominalni pristop) in endoskopske (laparoskopske in igelne) operacije. 
Poudariti želimo predvsem operacijo TVT, ki smo jo zaradi številnih prednosti na 
Ginekološki kliniki v Ljubljani uvrstili v rutinsko delo že januarja 1998.  

Kratica TVT predstavlja komercialni komplet instrumentov za izvedbo operacije 
»nenapetostne podpore sečnice«. Promovirala ga je firma Gynacare-
Johnson&Johnson. Posebnost operacije je vstavitev prolenskega traku, ki 
predstavlja čvrsto podporo sečnici. Tako dosežemo, da stabilna podpora 
srednjega dela sečnice med telesnim naporom, kašljanjem ali kihanjem, zadrži 
povečan tlak iz trebušne votline. Operacija je narejena v lokalni anesteziji in zato 
pravilno pozicijo prolenskega traku pod srednjim delom uretre preverimo že med 
samim posegom s stresnim testom (kašelj). 

Operacija traja v povprečju 30 minut, pooperativne bolečine so minimalne, 
učinek operacije pa je takojšen. Pacientka praviloma ne potrebuje pooperativne 
kateterizacije in gre lahko domov že isti dan. Za okrevanje je potrebno samo 
dobrih deset dni, tako da je bolniški stalež kratek, največ dva tedna. Zaradi svoje 
mikroinvazivnosti je operacija TVT možna pri starejših pacientkah, pacientkah s 
čezmerno telesno težo in pacientkah, ki so že bile operirane zaradi stresne urinske 
inkontinence. 

Naloge operacijske medicinske sestre pri posegu so: osebna priprava, priprava 
pacientke (položaj!, zagotavljanje intimnosti), priprava instrumentov, potrošnega, 
sanitetnega in šivalnega materiala, asistiranje pri posegu, oskrba pacientke po 
posegu, dekontaminacija, čiščenje in sterilizacija instrumentov po operativnem 
posegu in ureditev obstoječe dokumentacije. 

Naša uspešnost zdravljenja s pomočjo operativnega vzpostavljanja »nenapetostne 
podpore sečnice« (TVT) je 92 %, komplikacije pa se pojavljajo v manj kot 1 %. 
Še posebej poudarjamo, da nismo imeli niti ene hujše komplikacije. Zadnji dve 
leti izvajamo tudi novejšo metodo, imenovano TVT-O, pri kateri trak speljemo 
skozi obturatorno membrano, operacija pa je zaradi drugačnega poteka igle skozi 
tkiva še bolj varna in manj invazivna. 
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Kljub vsem prizadevanjem za varno izvedbo TVT lahko pride do komplikacij. Po 
tej metodi med hujše komplikacije prištevamo krvavitve nad 500 ml, perforacija 
intraperitonealnih organov, postoperativna vnetja s sepso in peritonitis.  

Lažje komplikacije, ki nastopijo po operativnem posegu, pa so erozija traku, 
poškodbe mehurja, infekcija pooperativne rane, retenca urina, hematomi, 
poškodbe žil in živcev itd. Od leta 1998–2006 smo izvedli 710 klasičnih TVT, od 
2004–2006 je narejenih 357 TVT-O.  

Predstavljamo tudi novejšo tehniko na področju kirurgije medeničnega dna – 
uporaba mrežice PROLIFT. Mrežica PROLIFT se uporablja pri kirurškem 
zdravljenju prolapsa medeničnih organov. Njen namen je nadomestiti 
poškodovano fascio, obnoviti povezanost fascie v t. i. mrežno podporo organom, 
ne vplivati na vrat mehurja, stabilizirati in nenapetostno namestiti mrežico skozi 
obturatorno membrano.  

Naloge operacijske medicinske sestre se, kot pri vsakem operativnem posegu, 
delijo na splošne in specifične. Specifična priprava zavzema del instrumentov, ki 
jih pripravimo enako kot za vaginalni poseg (le v zmanjšanem obsegu), in 
komercialni komplet za implantacijo mrežice PROLIFT. Poudarek je tudi na 
položaju pacientke. Potreben je kot namestitve nog 90–100 °, preprečiti prevelik 
kot upogiba in zagotoviti primerno dosegljivost posteriornega peri-rektalnega 
področja, s tem da zadnjica sega malce čez operacijsko mizo. 

Glede na obseg prolapsa obstajajo tri različne vrste komercialnega kompleta 
mrežice PROLIFT: anteriorni, posteriorni in totalni. Na Ginekološki kliniki v 
Ljubljani je bilo do sedaj narejenih le 18 tovrstnih posegov, zato še ni možno 
govoriti o uspešnosti. 

Za uspeh zdravljenja urinske inkontinence je pomembno sodelovanje med 
pacientko in multidisciplinarnim zdravstvenim timom. Po izčrpanih možnostih 
konzervativnega zdravljenja pacientki svetujemo operativni poseg, ki ji 
zagotavlja najvišji odstotek kontinence in je najmanj invaziven. Zavedati se 
moramo, da pacientki zdravljenje pomeni izboljšanje kakovosti življenja, zato 
morajo biti vse naše naloge usmerjene k uresničitvi tega cilja. 
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APOGEE, PERIGEE – NOVI METODI 
OPERATIVNEGA ZDRAVLJENJA 

PROLAPSA STENE NOŽNICE  

Manica Rebernik Milić, Sonja Ciglar, Igor But, Saša Rakić 

Izvleček 

Sistema Perigee in Apogee uporabljmo v sklopu pelvične rekonstruktivne 
kirurgije in sta namenjena zdravljenju motenj v statiki uroginekoloških organov. 
Gre za minimalno invazivni kirurški metodi, s katerima hitro, učinkovito in varno 
ustvarimo dobro podporo mehurja, rektuma oz. krna nožnice. 

Ključne besede: perigee, apogee, pelvična rekonstruktivna kirurgija, motnje v 
statiki uroginekoloških organov 

 

UVOD 

Uporabo sistemov Perigee in Apogee, ki sta namenjena zdravljenju motenj v 
statiki uroginekoloških organov, smo leta 2005 uvedli na Oddelku za splošno 
ginekologijo in ginekološko urologijo Službe za ginekologijo in perinatologijo v 
Mariboru. Za izvajanje operacij smo pridobili certifikat na šolanju v Coneglianu v 
Italiji. Proizvajalec sistemov je podjetje American Medical Systems (AMS), nam 
bolj znano kot proizvajalec in ponudnik sistemov MONARC in SPARC. 

Smo učni in referenčni center AMS za Slovenijo. Izobražujemo kader iz 
Slovenije in tujine v obliki učnih delavnic. 

PROLAPS STENE NOŽNICE 

Prolaps je bočenje organov male medenice v ali skozi vaginalni kanal. Ta motnja 
prizadene skoraj polovico žensk, ki so starejše od 50 let, medtem ko znaša 
okvirna prevalenca prolapsa od 30 % do 50 % (1). Domnevamo, da imajo ženske 
11,1 % tveganje, da bodo do 79. leta starosti operirane bodisi zaradi prolapsa ali 
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pa zaradi urinske inkontinence. Tveganje za reoperacijo pa pri teh ženskah znaša 
kar 29,2 % (2). Etiologija te motnje ni povsem znana, menimo pa, da je 
neposredno ali posredno povezana s travmo medeničnega dna med porodom in pa 
s poškodbo pudendalnega živca in sakralnih živcev, ki oživčujejo mišičje 
medeničnega dna (3, 4). H klinični manifestaciji motnje prispevajo še nekateri 
drugi dejavniki, ki povišujejo intraabdominalni pritisk, kot so npr. težko fizično 
delo in prenašanje težkih bremen, obstipacija, debelost in kronična obstruktivna 
pljučna bolezen (5). Zdravljenje prolapsa stene nožnice oz. organov male 
medenice je kirurško. Prvi zapisi o zdravjenju te motnje segajo že v leto 120 n. š., 
ko je Soranus iz Efeza v Rimu kirurško zaradi prolapsa odstranil maternico.  

 

Slika 1: Soranus (Ephesus, 98-138 n. š.). 

 

PROLAPS SPREDNJE VAGINALNE STENE 
(CISTOKELA): 

Cistokela predstavlja patološko znižanje sprednje vaginalne stene skupaj z bazo 
mehurja. Normalno podporo vagine in sosednjih organov omogoča interakcija 
mišic medeničnega dna in vezivnega tkiva. Zgornja tretjina vagine leži na plošči 
levatorja, njena lega pa je stabilizirana z vezivnim tkivom na spino ishiadico in 
sakrospinozni ligament (Nivo I. podpore). Srednji del vagine je na obeh straneh 
pripet na ATFP (arcus tendineus fasciae pelvis). Gre za nivo II. podpore vagine. 
Nivo III. podpore vagine predstavlja pubična kost in perinej (slika 2).  
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Slika 2: Trije nivoji podpore nožnice. 

Razlikujemo med centralno cistokelo, ki najverjetneje nastane zaradi 
prekomernega raztezanja in oslabitve sprednje vaginalne stene. To se zgodi pri 
vaginalnem porodu in je morda posledica sprememb, povezanih s staranjem in 
menopavzo. Pri kliničnem pregledu so pri centralni cistokeli gube vagine manjše, 
zglajene, lahko tudi odsotne, ugotovimo lahko odblesk svetlobe na sluznici. Pri 
lateralni cistokeli gre za elongacijo ali odtrganje vezivnega tkiva od ATFP, 
vaginalne gube pa so pri kliničnem pregledu intaktne, odbleska svetlobe s 
sluznice ni. Pogosto gre tudi za kombinirano cistokelo, kjer je v različnem deležu 
prizadeta centralna in tudi lateralna podpora vagine. 

Tradicionalna operacija pri cistokelah je sprednja kolporafija, pri kateri 
zmanjšamo velikost cistokele z mošnjatim šivom mehurja in s prečnimi šivi 
pubocervikalne fascije. Ta poseg pa ni učinkovit pri lateralnih cistokelah. Pri teh 
priporočljivo šivanje pubocervikalne fascije na ATFP, kar lahko napravimo na 
transvaginalni način, pogosteje pa transabdominalno z odprto operacijo ali 
endoskopsko (˝paravaginal repair˝). Ugovor sprednji kolporafiji je, da je ta poseg 
relativno učinkovit samo pri centralnih cistokelah in da pri tej operaciji 
uporabljamo kompromitirano, oslabljeno tkivo, ki ga nato zašijemo pod tenzijo. 
To privede do recidivov. Iz literature lahko razberemo, da so recidivi po sprednji 
kolporafiji pogosti (od 29 % do 40 %) (6).  
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AKTIVNOSTI OPERACIJSKE MEDICINSKE 
SESTRE 

Pacientki, ki bo operirana, je treba zagotoviti udoben in varen sprejem v 
operacijski blok. 

Za predpripravo poskrbijo medicinske sestre na oddelku in jo pripeljejo v 
operacijski blok. Tu predajo tudi vso dokumentacijo ter že pripravljeno sredstvo 
za lajšanje bolečin po naročilu zdravnika, če bo poseg izveden v lokalni 
anesteziji. 

Operacijska medicinska sestra in bolničarka se pacientki predstavita in zagotovita 
primerno premestitev z bolniške postelje na operacijsko mizo. 

Ob ustrezni namestitvi na operacijsko mizo operacijska medicinska sestra: 

- preveri identiteto pacientke, 
- pregleda zdravstveno dokumentacijo in dokumentacijo zdravstvene nege, 
- še enkrat preveri morebitne alergije na zdravila, materiale itd., 
- se pozanima o morebitnih predhodnih izkušnjah in zapletih pri operativnih 

posegih pacientke ali njenih sorodnikov, predhodnih poškodbah, drugih 
boleznih, ki bi vplivale na samo pripravo in izvedbo operativnega posega, 

- oceni pripravljenost pacientke – psihična in fizična priprava, 
- oblikuje negovalne diagnoze, 
- kirurško umita operacijska medicinska sestra pripravi vse za izvedbo posega 

po standardu, 
- asistira pri posegu. 

V predhodnem dogovoru z zdravnikom operaterjem se dogovorimo o vrsti 
operativnega posega oz. traku, ki ga bomo uporabili. V zadnjem obdobju 
opravljamo posege tudi v lokalni anesteziji.  

Vsaka pacientka predhodno dobi na oddelku ustrezno premedikacijo, v 
operacijski sobi sredstvo za zmanjševanje bolečin direktno na mesto izvajanja 
operativnega posega ter postopoma direktno v žilo po navodilih zdravnika 
operaterja. 

Vrsta operativnega posega določa položaj na operacijski mizi. 

Glede na vrsto in mesto operacije je pacientka nameščena v ginekološki položaj. 



119 

Leži na hrbtu, nogi ima maksimalno razširjeni, dvignjeni in upognjeni v kolenu in 
pritrjeni na opori za noge. 

Ramena so prav tako oprta na opore. Cela miza je rahlo nagnjena na glavo. V tem 
primeru je ena roka pacientke iztegnjena ob telesu, druga pa položena na 
opornico. To je tista stran, na kateri imamo uvedeno iglo, preko katere bomo med 
operativnim posegom dodajali sredstvo za lajšanje bolečin. Glava počiva na 
blazini, vzglavje se lahko prilagodi. 

Zdravnik operater pripravi operativno polje (umivanje) ter ga skupaj s kirurško 
umito operacijsko medicinsko sestro prekrije z zato posebnimi hlačami. 
Pripravljena ekipa pristopi in začne poseg. 

Neumita operacijska medicinska sestra dodatno poskrbi za pacientko, tako da se z 
njo ves čas pogovarja in jo vspodbuja, če se poseg izvaja v lokalni anesteziji. 
Opozori jo, da naj glasno izrazi svoje občutke (bolečina). Z rokami naj ne sega na 
področje izvedbe operativnega posega, naj bo čim bolj mirna in naj se ravna po 
navodilh zdravnika. Od njenega sodelovanja je v veliki meri odvisen rezultat 
operativnega posega. 

Po posegu kirurško umita operacijska medicinska sestra oskrbi operativno polje. 
Odgovarja še na vprašanja, ki jih morebiti postavi pacientka. Pregleda in podpiše 
perioperativno dokumentacijo. Neumita operacijska medicinska sestra skupaj z 
bolničarko odpelje pacientko iz operacijske sobe in pomaga pri premeščanju v 
bolniško posteljo. Ostanek analgetičnega sredstva preda medicinski sestri v 
intenzivni negi. 

Vso aktivnost od sprejema do odpusta dokumentiramo ter ustno in pisno predamo 
medicinski sestri v intenzivni negi. Sledi dekontaminacija, čiščenje in sterilizacija 
instrumentov po operativnem posegu ter kontrola čiščenja in priprava operacijske 
dvorane za nadaljne posege po standardu. 

ZDRAVLJENJE Z MINIMALNO KIRURŠKO 
METODO 

Oslabelo vezivno tkivo lahko nadomesti sistem z mrežico. Pri jačanju podpore 
sprednje vaginalne stene je na voljo več metod. Ena izmed teh je Perigee 
(American Medical Systems, Minnetonka, MN). Gre za sistem z mrežico (slika 3) 
iz polipropilenskih monofilamentnih vlaken, ki jo položimo na pubocervikalno 
fascijo, s čimer se le-ta ojača, mrežico pa nato fiksiramo s štirimi trakovi, ki jih 
izpeljemo skozi obturatorni foramen.  
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Slika 3: Perigee. 

Prednost takšnega pristopa je, da lahko z enim posegom zdravimo tako centralne 
kot tudi lateralne in kombinirane cistokele. Cilj operacije je zagotoviti nivo II. 
podpore vagine (Level II. support).  

Opis Perigee operacije 

Pri Perigee metodi začnemo enako kot pri klasični sprednji kolporafiji. Po 
infiltraciji vagine s fiziološko raztopino ali raztopino Xylocaina (hidrodissekcija) 
incidiramo vaginalno steno. Temu sledi preparacija fascije mehurja v smeri obeh 
ishiopubičnih ramusov. Paziti moramo, da preparacija tkiva ni preplitva, saj bi s 
tem lahko povečali tveganje za pojav erozije vaginalne sluznice. Velike cistokele 
lahko nato po presoji operaterja reduciramo s plikacijo pubocervikalne fascije 
(mošnjati šiv mehurja in posamezni prečni šivi fascije). Namen zmanjševanja 
cistokele je zmanjšanje tveganja za morebitno perforacijo mehurja pri uvajanju 
Perigee igel.  

Napravimo štiri incizije kože nad medialnim delom obturatornega foramna (Slika 
4). Zgornji inciziji naredimo v višini klitorisa, 1 cm lateralno od ishipubičnega 
ramusa obojestransko oz. na narastišču tetive m. adductor longus. Spodnji inciziji 
napravimo 2 cm lateralno in 3 cm pod zgornjimi incizijami.  
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SeSeččnicanica

Mesto prehoda Mesto prehoda 
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m. am. adductor dductor 
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2 cm
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Slika 4: Uvajanje Perigee igel. 

Skozi zgornji inciziji kože uvedemo helično oblikovani ukrivljeni igli pod kotom 
45°. Gre za isti princip kot pri Monarc kontinenčni operaciji. S kazalcem 
nasprotne roke tipamo m. obturatur internus, čakamo na iglo in hkrati ščitimo 
mehur, s palcem iste roke pa nato potisnemo iglo skozi obturatorno membrano. 
Po uvajanju igel vedno preverimo, ali morda nismo z iglo prebodli stene vagine. 
Ko uvedemo obe igli skozi zgornja vboda, na vrh igle pričvrstimo zgornja trakova 
mrežice in pri tem pazimo, da po pomoti trakov ne pomešamo med seboj. S 
polkrožnim gibom roke nato povlečemo trakova skozi obturatorni foramen 
navzven in odrežemo končni del traku skupaj z iglo. Na oba trakova namestimo 
prijemalko po Peanu. Skozi spodnja vboda kože uvedemo igle tako, da je smer 
držala igle pri 3 uri, konica igle pa je usmerjena navzdol proti spini ishiadiki. S 
palcem nasprotne roke pritisnemo iglo skozi obturatorni foramen, s kazalcem te 
roke pa čakamo na iglo pri spini in hkrati odmikamo in s tem varujemo mehur 
(Slika 5). 
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Slika 5: Prehod spodnje Perigee igle. 

Odločitev o tem, ali bo po posegu napravljena cistoskopija ali ne, je prepuščena 
operaterju. Ker gre za relativno nov operativni poseg, v literaturi ni veliko objav, 
na voljo pa sta npr. dva prispevka na kongresu. V prvem je Götze predstavil svoje 
izkušnje s Perigee operacijo na 63 ženskah, povprečne starosti 67,6 let. 
Operativni poseg je trajal 30 do 45 minut, izguba krvi pa je bila v vseh primerih 
manjša od 100 ml. Dva meseca po operaciji avtor ni ugotavljal morebitnih 
recidivov cistokele, v treh primerh (4,7 %) pa je opazil erozijo nožnice z mrežico. 
Le ena izmed njih je bila simptomatska in je zahtevala manjšo kirurško 
intervencijo (7). Podobni so tudi rezultati Moore-ja, ki je 5,4 meseca po operaciji 
ugotovil 15 % asimptomatskih cistokel I. stopnje in eno erozijo nožnice (5 %), ki 
je izzvenela po aplikaciji estrogenske kreme (8). Primerljivi so tudi našo podatki. 
Pri 36 pacientkah smo 3 mesece po operaciji ugotovili le en recidiv (2.8 %) 
cistokele 1. stopnje (Ba -1,5). Sicer se je pri vseh pacientkah nahajala točka Ba v 
povprečju na -2,7 medtem ko je bila ta točka po klasični sprednji kolporafiji 
značilno nižje na -1.5. Morebitnih intraoperativnih in pooperativnih komplikacij 
nismo imeli, z izjemo enega primera erozije vagine (2,8 %). Ta zaplet smo 
obvladali z minimalno resekcijo eksponirane mrežice in s prekritjem defekta s 
tkivom nožnice, pozneje pa smo dodajali še estrogensko kremo. Po takšnem 
zdravljenju se erozija nožnice ni več pojavila (9). 

Prolaps zadnje vaginalne stene (rektokela) in kupole vagine 
(enterokela) 

Podobno kot pri prolapsu sprednje vaginalne stene je tudi pri prolapsu zadnje 
vaginalne stene zadnja kolporafija še vedno najpogostejša operacija. Vendar pri 
tej operaciji lahko dosežemo le nivo III. in delno nivo II. podporo. To je pri večjih 
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rektokelah in predvsem pri enterokelah odločno premalo in vodi do recidiva. 
Operacije, ki omogočajo nivo I. podporo nožnice (Level I. support) sta odprta 
abdominalna ali endoskopska sakrofiksacija vagine in pa transvaginalna 
kolpofiksacija na sakrospinozni ligament. Ta operacija je pri nas še pred nekaj leti 
veljala za metodo izbora pri zdravljenju prolapsa krna nožnice po histerektomiji. 
Pri posegu so zapleti načeloma redki. Pri nastavljanju šiva na sakrospinozni 
ligament se namreč lahko poškoduje pudendalna arterija, kar vodi do močnejše 
krvavitve med operacijo.Težava po operaciji je nefiziološka os vagine, saj je 
usmerjena v desno stran pacientke in je tudi v pretirani horizontalni legi, kar 
precej izpostavi sprednji kompartment nožnice povišanemu intraabdominalnemu 
pritisku. Posledice tega so pooperativne cistokele do katerih pride v 20 % do 30 % 
(10) in bolečine pri spolnem odnosu. Bolj fiziološko os nožnice zagotavljajo novejše 
kirurške metode (IVS posterior, Sparc posterior), najnovejšo metodo fiksacije 
krna nožnice pa predstavlja sistem Apogee, s katerim dosežemo podporo celotne 
zadnje stene nožnice (Slika 6).  

 

Slika 6: Apogee. 

Opis Apogee operacije 

Pri tej operaciji incidiramo zadnjo steno vagine po predhodni aplikaciji fiziološke 
raztopine ali Xylocaina pod sluznico vagine. Podobno kot pri kolpofiksaciji na 
sakrospinozni ligament izprepariramo pararektalni prostor ter si otipamo spino 
ishiadico in arkus tendineus. Skozi incizijo kože, ki jo naredimo 3 cm lateralno in 
3 cm inferiorno od anusa, uvedemo modificirano Sparc iglo v ishiorektalno foso 
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(med m. gluteus maksimus in m. levator ani), prebodemo iliokokcigealno mišico 
in vstopimo v paravaginalni prostor približno 1 cm pred spino (Slika 7). S 
kazalcem druge roke tipamo spino in hkrati odmikamo oz. varujemo črevo ter 
vodimo iglo varno ven skozi nožnico.  

Site of 
insertion

White line

Obturator

Levator
(illiococcygeus)

Ischial spine

 

Slika 7: Zvezdica označuje mesto prehoda Apogee igle. 

Ko uvedemo igli na obeh straneh, izvedemo rektalni pregled, da izključimo 
morebitno poškodbo črevesa. Na vrh igel nataknemo trakova, ki sta pripeta na 
mrežico in nato igle izvlečemo. Konca traku skupaj z iglama odrežemo in trak 
zavarujemo s prijemalko po Peanu. Z rahlo tenzijo razgrnemo mrežico po 
endopelvični fasciji, ki prekriva črevo. Zgornji del mrežice lahko pričvrstimo na 
ostanek sakrouterinih ligamentov s posamičnimi 3.0 resorbtivnimi šivi ali pa 
morda še bolje, mrežico položimo kar na črevo, brez dodatne fiksacije. Velikost 
mrežice nekoliko prilagodimo (jo odrežemo) in jo pričvrstimo lateralno s 
posamičnimi šivi na levatorje. Nožnico zašijemo v celoti in pred tem običajno ne 
odrežemo viška vaginalne sluznice. Zadnjo vaginalno steno nato s prsti rahlo 
pritisnemo navzdol v smeri črevesa in blago zategnemo trakove. Višek obeh 
trakov odrežemo in inciziji kože zašijemo ali zalepimo. Položaj mrežice po 
implantaciji je prikazan na sliki 8. 
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Slika 8: Prikaz stanja po implantaciji Apogee mrežice. 

 

Rezultati kliničnih raziskav kažejo, da je Apogee uspešna in varna metoda 
zdravljenja apikalnih prolapsov nožnice in velikih rektokel. Sarsotti navaja, da pri 
skupno 23 pacientkah po 6 mesecih ni ugotovil morebitnih recidivov, v 13 % je 
prišlo do prolapsa sprednje vaginalne stene in v 5 % do erozije vaginalne mukoze 
z mrežico, ki jo je zdravil konzervativno z estrogensko kremo (11). Da je Apogee 
operacija uspešna pri odpravljanju prolapsa zadnje vaginalne stene ugotavlja tudi 
Davila, ob tem pa opisuje dvakrat višji odstotek erozij (11 %) po posegu, od 
drugih komplikacij pa omenja še disparevnijo v 4 % in perinealni hematom v 2 % 
(12). Naše izkušnje z Apogee so podobne. Do danes smo napravili 18 posegov, 
morebitnih recidivov po posegu ni bilo. Točka Bp se je pri vseh pacientkah 
nahajala na -3, medtem ko je bila točka Bp pri klasični zadnji kolporafiji značilno 
nižje, na -1,5. Tudi krn nožnice je bil po Apogee operaciji značilno manj 
descendiran. Točka C se je nahajala povprečno na – 6,5, pri zadni kolporafiji pa 
na – 4,3. Po operaciji smo zasledili samo dve manjši eroziji vaginalne sluznice z 
mrežico (11 %), kar smo zdravili konzervativno z estrogensko kremo (9). 

ZAKLJUČEK 

Perigee in Apogee predstavljata novi metodi zdravljenja motenj statike nožnice. 
Po do sedaj zbranih podatkih sta obe metodi uspešni in tudi varni. Zapleti pri 
posegu in po njem so redki. Največkrat gre za erozije vaginalne sluznice, ki se 
pojavijo v zgodnjem pooperativnem obdobju. Večina od njih izgine po lokalnem 
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estrogenskem zdravljenju. Potrebne so še nadaljnje klinične raziskave, ki bodo 
morda potrdile dejansko vrednost teh operacij pri ženskah s simptomatskim 
prolapsom vaginalne stene. 
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ZAGOTAVLJANJE ZASEBNOSTI PRI 
GINEKOLOŠKIH OPERATIVNIH POSEGIH 

Vesna Vrečer 

KAJ JE ZASEBNOST? 

Je pravica posameznika, da ne vstopa v interakcijo z drugimi oz. da ne razkriva 
samega sebe. 

MS vstopamo v svet posameznika tudi na njegova zelo intimna področja: v 
telesno, psihično, socialno, duhovno in drugo okolje. Srečujemo se s številnimi 
etičnimi vprašanji, dilemami, stiskami in odločitvami.  

Osnovno vodilo pri delu MS je SPOŠTOVANJE ČLOVEKA IN NJEGOVE 
INTEGRITETE V NAJŠIRŠEM SMISLU. 

POSEBNOSTI GINEKOLOŠKIH PACIENTK V 
OPERACIJSKEM BLOKU 

Pacientke so nameščene v zanje neugodne operativne položaje, izpostavljeni so 
njihovi najintimnejši deli telesa, podatki, ki so potrebni za določen operativni 
poseg razkrivajo njihovo osebnost in intimnost. Pacientke so zaskrbljene zaradi 
bolezni in prognoze, lahko jih spremlja bolečina, neprijeten občutek sramu in 
včasih tudi občutki krivde. Skrbi jih reproduktivna zmožnost po operativnem 
posegu, spolna funkcija, težave zaradi porušenega hormonskega ravnovesja, 
sprememba samopodobe in z njo povezane ženskosti. 

OSEBNOSTNE IN POKLICNE LASTNOSTI OPERACIJSKE 
MS PRI GINEKOLOŠKIH OPERACIJAH 

Ginekološka operacijska MS poleg strokovnega znanja spoštuje pravice bolnikov, 
upošteva etična načela in deluje kot zrela osebnost z dobrim znanjem verbalne in 
neverbalne komunikacije. Do pacientk zna vzpostaviti empatični odnos, upošteva 
njihovo avtonomnost, jih obravnava individualno in celostno ter skrbi za 
zagotavljanje njihove zasebnosti. 
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PRAVNA IN ETIČNA IZHODIŠČA ZA ZAGOTAVLJANJE 
ZASEBNOSTI PACIENTOV: 

- TEMELJNE ČLOVEKOVE PRAVICE IN SVOBOŠČINE;  

- PRAVICE BOLNIKOV (zbrane npr. v brošuri: »DOBRODOŠLI V 
KLINIČNEM CENTRU«);  

- KODEKS ETIKE MS IN ZT SLOVENIJE; 

NAČELO III: Medicinska sestra je dolžna varovati kot poklicno skrivnost 
podatke o zdravstvenem stanju varovanca, o vzrokih, okoliščinah in posledicah 
tega stanja. 

NAČELO IV: Medicinska sestra spoštuje dostojanstvo in zasebnost varovanca v 
vseh stanjih zdravja, bolezni in ob umiranju. 

- ZAKON O ZDRAVSTVENEM VARSTVU IN ZDRAVSTVENEM 
ZAVAROVANJU (Ur. l. RS 9/92); 

- ZAKON O VARSTVU OSEBNIH PODATKOV (Ur. l. RS 59/99); 

- STATUT KLINIČNEGA CENTRA LJUBLJANA; 

- PRAVILNIK O VAROVANJU OSEBNIH IN DRUGIH ZAUPNIH 
PODATKOV TER DOKUMENTIRANEGA GRADIVA; 

- PRAVILNIK O ORGANIZACIJI IN DELOVANJU SLUŽBE 
ZDRAVSTVENE NEGE V KLINIČNEM CENTRU LJUBLJANA. 

GLOBALNI CILJ: ZADOVOLJNE PACIENTKE Z 
ZAGOTAVLJANJEM ZASEBNOSTI V OPERACIJSKEM 

BLOKU 

KAKO MS V OP BLOKU ZAGOTAVLJAMO ZASEBNOST 
PRI GINEKOLOŠKIH OPERATIVNIH POSEGIH? 

- sprotno klicanje pacientk na op poseg; 
- skrb za zagotavljanje telesne zasebnosti: pokrivanje pacientk in njihovih 

najintimnejših delov telesa; 
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- zapiranje vrat; 
- varovanje podatkov: podatki o pacientkah so namenjeni le strokovni 

komunikaciji v ožjem in širšem timu; 
- intimna vprašanja je potrebno zbrati pred op posegom v prostoru, kjer 

pacientki lahko zagotovimo intimnost; 
- s pacientko komuniciramo v primerni jakosti in tonu glasu, nakažemo ji 

empatični odnos. 

Kako so ginekološke pacientke zadovoljne z zagotavljanjem zasebnosti, sem 
povzela iz ankete, priložene zloženki »DOBRODOŠLI V KLINIČNEM 
CENTRU«. Zanimal me je odgovor na spodaj zastavljeno vprašanje. Za vsak 
prikaz sem uporabila vzorec sto naključno izbranih anketirank v zadnjem 
časovnem obdobju. 

 »ALI JE BILA OČUVANA VAŠA ZASEBNOST, KOLIKOR JE TO V 
BOLNIŠNICI MOGOČE?« 

Prikaz 1:  

ZADOVOLJSTVO PACIENTK Z ZASEBNOSTJO NA 
GINEKOLOŠKI KLINIKI

95%

3%

2%

DA
NE
NEOPREDELJENE
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Prikaz 2:  

ZADOVOLJSTVO PACIENTK Z ZASEBNOSTJO V 
PORODNIŠNICI

96%

3% 1%

DA
NE
NEOPREDELJENE

 

ZAKLJUČEK 

Glede na dobljene rezultate anketnega vprašalnika lahko zaključimo, da so 
pacientke zadovoljne z zagotavljanjem zasebnosti na Ginekološki kliniki. Kljub 
temu si moramo prizadevati in iskati nove možnosti za zagotavljanje zasebnosti 
na vseh ravneh. Ob vsakdanjem delu moramo dokazovati, da smo zagovornice 
pravic naših pacientk in jim dati možnost avtonomije. 
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VLOGA OPMS V TRANSPLANTACIJSKI 
DEJAVNOSTI 

Anton Zorjan, Nataša Kravcar 
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SREČANJE SO OMOGOČILI: 
Generalni sponzor srečanja 

NYCOMED  

 

Ostali sponzorji 

JOHNSON & JOHNSON 

MM SURGICAL 

TYCO HEALTH CARE 

3 M  EAST AG LJUBLJANA 

SIMPS'S 

OLYMPUS 

MEDIS 

IRIS 

SANOLABOR 

AESCULAP 

J.S.EURO MEDICAL COMPANY 

EMPORIO MEDICAL 

ECOLAB  

PAUL HARTMANN ADRIATIC 

INTERPART 

BTT tekstil 

 

Vsem se najlepše  zahvaljujemo! 
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