


2

Organizacijski odbor: Manica Rebernik Mili�
Andreja Kušter 
Veronika Kocuvan 

Strokovni odbor:  Manica Rebernik Mili�
Andreja Kušter 
Marija Brezovec 

ZBORNIK XXII – 
PERIOPERATIVNA ZDRAVSTVENA NEGA V ENDOSKOPIJI 

Izdala in založila:
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije –  
Zveza društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije 
Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v operativni dejavnosti 

Vidovdanska cesta 9, 1000 Ljubljana 

Urednica zbornika:  Manica Rebernik Mili�
Lektorirala:  Elvira Žibrat 
Priprava za tisk in tisk: DeSIGNIA – Iztok Jan�ar s.p.

Naklada: 200 izvodov 1. izdaja 

Maribor, junij 2007 

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

617-089:616-083(063) 
616-072.1-083(063) 

   PERIOPERATIVNA zdravstvena nega v endoskopiji : zbornik XXII /  
[urednica zbornika Manica Rebernik Mili�]. - 1. izd.  
- Ljubljana : Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije, Zveza društev medicinskih sester, 
babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v 
operativni  dejavnosti, 2007 

ISBN 978-961-92113-0-4 
1. Rebernik-Mili�, Manica 
233297920



3

Spoštovani!

Ideja in želja, da se na enostaven na�in direktno pregleda notranjost �loveka in 
njegovih organov, je mnogo starejša kot pa so napravljeni prvi poskusi.   

Razvoj znanosti in tehnologije in želja �loveštva po odkrivanju novega in 
boljšega, so pripeljali do izvajanja minimalno invazivnih postopkov v vseh vejah 
medicine. Prehod na izvedbo diagnosti�nih in operativnih postopkov s pomo�jo
endoskopije je danes postal rutina. Minimalno invazivni postopki se izvajajo in 
razvijajo na podro�jih na katerih je do nedavno bilo rezervirano mesto le za 
klasi�no izvedbo operativnih posegov.  

Ponosni smo, da v slovenskih bolnišnicah ne zaostajamo z uvajanjem in uporabo 
endoskopije, tako v diagnostiki kot v operativnem zdravljenju. Še ve�, saj na 
posameznih podro�jih skupaj s kirurgi in celotnim operativnim timom razvijamo 
in izvajamo nove metode in operativne posege.  

Prikaz razvoja in uporabe endoskopije ter prispevek  operacijskih medicinskih 
sester in zdravstvenih tehnikov v operativni dejavnosti pri tem je rde�a nit 
strokovnega sre�anja. Vedno pa ostaja naša prva skrb varnost za pacienta in 
uvajanje takšnih metod in postopkov kot si jih želi vsak posameznik – to pa je 
nedvoumno uspešno zdravljenje z minimalnimi stranskimi u�inki.  

Manica Rebernik Mili�, org. dela.,  
predsednica Sekcije 
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PREDSTAVITEV ENDOSKOPIJE V 
CENTRALNEM OP BLOKU (COB) 

SPLOŠNE BOLNIŠNICE SLOVENJ GRADEC 
Veronika Kocuvan, Andreja Kušter, Berta Pirnat,

Bojan Krznar 

UVOD
Minimalno invazivni posegi so se uveljavili v vseh kirurških strokah. Danes lahko 
z endoskopsko (ENDO) tehniko izvajamo zelo zahtevne posege. 16 let je minilo 
od prve laparoskopske operacije (OP) pri nas. Razvila se je v vseh kirurških 
strokah. V tem �asu so posegi ENDO postali rutinski in vsakodnevni. Sledimo 
razvoju ENDO kirurgije v Evropi in v svetu. Bili smo pionirji v uvajanju ENDO 
OP metod, predvsem v abdominalni kirurgiji in urologiji, pa tudi – tesno za njima 
– v ginekologiji in ortopediji. Z doseženim smo danes zadovoljni. Kongres je 
priložnost za objektivno ocenitev doseženega na podro�ju ENDO kirurgije v 
Sloveniji ter za izmenjavo izkušenj: oboje je cilj našega predavanja!  

Ob pripravi tega predavanja smo kot metodo uporabili statisti�no obdelavo 
zadnjih nekaj let dela, kronološki pregled dela – od za�etkov do danes, ocenitev 
dobrih, slabih strani dela ter možnost izboljšav na osnovi diskusij.  

POGLED NAZAJ  
Ob prvem simpoziju o endoskopski kirurgiji, ki je potekal v letu 1994 v bolnišnici 
Slovenj Gradec, je bilo med drugim – kot zanimivost - zapisano v zborniku: 

»Instrumenti so dolgi, majhni in ob�utljivi, kamera ne daje tretje dimenzije in ker 
ni incizije, operater izgubi starega prijatelja – lasten prst... Pravzaprav je to bistvo 
vsakega laparoskopskega posega. O�itno je, da ENDO operiranje dobiva 
pomemben prostor v kirurgiji, kjer je to naravnost idealna rešitev z vsemi 
prednostmi. Dejstvo pa je, da vsega ENDO kirurgija v bodo�nosti pa� ne bo 
mogla rešiti. Na osnovi dosedanjih izkušenj se strinjamo s trditvijo, da je pri 
laparoskopski operacijski tehniki število zapletov v glavnem odvisno od tehni�ne
podkovanosti operaterja in ekipe ter objektivne ocene razlogov za konverzijo.« 
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Tabela 1. Iz zbornika ob prvem endoskopskem kongresu. 

Predstavili bomo celotno delo ENDO-posegov v naši bolnišnici. Kot je verjetno 
enako po drugih bolnišnicah, opravljamo ENDO-posege po posameznih 
specifi�nih operacijskih enotah. Nimamo prostorov, kjer bi se izvajali le ENDO-
posegi. Naš COB vklju�uje 5 OP dvoran: travmatološko-ortopedsko, dve kirurški, 
urološko in ginekološko. Delo ENDO-kirurgije se je v njih razli�no razvijalo 
glede na leto prvih za�etkov. 
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ENDO-POSEGI V SPLOŠNI BOLNIŠNICI 
SLOVENJ GRADEC 

1. GINEKOLOGIJA

Laparoskopija in histeroskopija imata 
na našem ginekološkem oddelku že 
dolgo tradicijo. Uvedel ju je prim. dr. 
Dimitrij Mikuš, pionir na tem 
podro�ju v naši bolnišnici in silno 
napreden ter sposoben operater. Na 
za�etku sta bili pretežno diagnosti�ni 
metodi.  

Skladno z razvojem tehnike, postopoma 
oz. z izpopolnjevanjem instrumentov je 
bilo mogo�e za�eti tudi z razli�nimi 
terapevtskimi intervencijami: npr. adhe-
ziolize, operacije izvenmaterni�ne no-
se�nosti, ciste ovarijev itd.. 

Slika 1. Videolinija v ginekološki ope-
racijski dvorani danes.

Leta 1962 je bila med prvimi v tedanji Jugoslaviji opravljena pri nas prva 
kuldoskopija (''na oko''- okular, neposredno gledanje skozi optiko, brez ekrana). To je 
bila diagnosti�na metoda za odkrivanje izvenmaterni�ne nose�nosti. 

Slika 2. Stari instrumenti za kuldoskopijo. 
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Slika 3. Položaj pri kuldoskopiji.

Leta 1971 pri�nemo z diagnosti�nimi laparoskopijami (''na oko''). Ob tem pa že 
operiramo vse, kar je mogo�e narediti brez ekrana: adheziolize, majhne ciste, dreeling. 

Po izidu zakona leta 1976 smo izvajali tudi sterilizacije, od leta 1983 pa per 
laparoskopiam (še vedno ''na oko'').  

Leta 1995 smo dobili svojo video linijo. Prej smo si jo sposojali od kirurgov. Od 
takrat izvajamo prakti�no vse endoskopske operacije.  
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Slika 4. Iz preteklosti v ginekološki operacijski dvorani. 

2. UROLOGIJA

Urologija je imela v svoji dejavnosti 
ve� prelomnic.  

Prva je bila leta 1974 s prihodom prim. 
dr. Bojana Pirkmajerja – pionirja 
endoskopske operativne tehnike v 
takratni Jugoslaviji (TUR prostate in 
se�nega mehurja). 

Druga prelomnica je bila leta 1985 – 
ko smo opravili prvo perkutano odstra-
nitev kamna iz ledvice in istega leta 
ureterorenoskopijo za diagnostiko in 
terapijo ureterolitiaze in tumorjev 
ureterja.

Slika 5. Videolinija v urološki opera-
cijski dvorani danes. 
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Tretjo prelomnico predstavlja za�etek laparoskopske kirurgije –leta 1990 smo 
naredili prvo laparoskopsko holecistektomijo. 

Leta 1992 smo opravili prvo laparoskopsko ligaturo spermati�ne vene, sledile so 
– laparoskopska fenestracija ledvi�nih cist, laparoskopska nefrektomija, 
laparoskopska hernioplastika, laparoskopska nefropeksija, laparoskopska 
pelvi�na limfadenektomija pri karcinomu prostate, retroperitoneoskopska 
nefrektomija in pielonplastika, radikalna in parcialna nefrektomija,laparoskopska 
cistektomija ter laparoskopska radikalna prostatektomija, ki smo jo od leta 1999 
do nedavnega izvajali edini v Sloveniji in na podro�ju nekdanje Jugoslavije in 
predstavlja enega izmed najzahtevnejših laparoskopskih posegov v urologiji. 

Na urologiji smo organizirali veliko te�ajev iz laparoskopske operativne tehnike 
in prvi slovenski kongres o laparoskopski kirurgiji leta 1994. Naš oddelek je 
postal tudi center za izobraževanje. 

Tako kot je ime prim. Bojana Pirkmajerja povezano z endoskopsko transuretralno 
operativno metodo, tako je tudi ime prim. doc. dr. Nada Vodopije dr. med., tesno 
povezano z laparoskopsko operativno tehniko v slovenskem prostoru. 

Slika 6. Iz preteklosti v urološki operacijski dvorani. 
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3. KIRURGIJA

Prvi za�etki so bile holedokuskopije preko okularja okoli l.1987. 

Slika 7. Videolinija v prvi kiruški operacijski dvorani danes. 

Kljub za�etni skepsi, predvsem v abdominalni kirurgiji, se je z minimalno 
invazivno kirurgijo za�elo leta 1990. Junija tega leta sta prim. Vodopija in  
dr. Gorjanc prva opravila laparoskopsko odstranitev žol�nika. V slovenskem 
prostoru je bila metoda uvedena v izredno kratkem �asu, glede na druge zahodne 
države, saj so prvo laparoskopsko odstranitev žol�nika opravili v Lyonu, l. 1987. 
Operativna tehnika je lahka in enostavna, zahteva pa ustrezne izkušnje in opremo.  

Prednosti:

– manj travmatizma, 
– boljša vidljivost, 
– boljše prepariranje, 
– hitrejše okrevanje, 
– boljše po�utje, 
– krajša ležalna doba in s tem tudi manj odsotnosti z dela, 
– ter nenazadnje za marsikaterega pacienta zelo pomemben kozmeti�ni u�inek. 



16

Slabosti: 

– slabo uigrana ekipa, 
– nepopolni instrumentarij, 
– vsaka improvizacija kompromitira rezultat.  

Slika 8. Videolinija v drugi kirurški 
operacijski dvorani danes. 

Pri nas izvajamo v abdominalni kirurgiji 
poleg laparoskopskih odstranitev žol�ni-
ka tudi laparoskopsko odstranitev sle-
pi�a, kile (popkovne, pooperativne, epi-
gastri�ne, ventralne in nekaj manj 
dimeljske), diagnosti�ne laparoskopije 
pri ileusih, laparoskopske kolorektalne 
operacije (posegi na sigmi, tumorji na 
razli�nih delih �revesa in s tem odstra-
nitev razli�nih delov �revesa, Chronova 
bolezen, polipi debelega �revesa, nasta-
vitve anus pretra …), nastavitve gastro-
stom, laparoskopsko odstranitev vranice 
in najnovejše laparoskopske operacije 
morbidno debelih (SAGB, sleve gast-
rektomija in by-pass). 

Tabela 2. Prikaz laparoskopskih posegov v zadnjih treh letih v SB SG. 

POSEG / LETO 2004 2005 2006 
lap. odstranitev žol�nika 382 556 468 
lap. odstranitev slepi�a 21 15 14 
lap. operacija kile 5 10 13
diagnosti�na laparoskopija 14 12 15 
ileus 1 1 2
lap. posegi na �revesju 27 19 23 
lap. nastavitev gastrostome 4 / / 
lap. odstranitev vranice / 1+1 1
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4. TRAVMATOLOGIJA Z ORTOPEDIJO 

Slika 9. Videolinija v travmatološki 
operacijski dvorani danes. 

Artroskopija je poseg, ki ga ortopedi uporabljajo za ogled, diagnozo in 
zdravljenje sklepov. Beseda artroskopija prihaja iz grške besede Arthros – sklep 
in Scopos – pogledati, torej pogledati v notranjost sklepa.  

Artoskopija ni nov pojem, ampak je že vrsto let stara, le tehni�ni napredek je 
korenito spremenil njen namen. 

V bolnišnici Slovenj Gradec so bili za�etki artroskopij leta 1978, ko je dr. Ocepek 
naredil prvo artoskopijo kolena, ki je bila tudi terapevtska, saj je uspešno napravil 
resekcijo meniskusa. Takrat so bili še za�etki, ni bilo še v uporabi kamer in 
televizijskih ekranov in je zato bil poseg opravljen direktno skozi optiko s 
pomo�jo okularja. Uporabljalo se je perilo za ve�kratno uporabo, kar je otežilo 
celoten potek dela. Tudi artroskopije so bile, predvsem kolena, na za�etku zgolj 
diagnosti�ne narave. 
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Slika 10. Pri artoskopiji neko�.

Slika 11. Pri artoskopiji neko�.

Sedaj uporabljamo sodobne aparature – dobili smo jih l.1994, pokrivanje je za 
enkratno uporabo že vrsto let, kar olajšuje same operacije. Delajo se predvsem 
artroskopije kolena, ostale artroskopije le izjemoma. Pri artroskopijah kolena 
naletimo v najve�ji meri na naslednje težave: 
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– raztrgan ali degenerativno poškodovan meniskus, 
– raztrgane križne vezi, 
– prosto plavajo�i koš�ki hrustanca in kosti, 
– poškodba sklepne površine (artikularnega hrustanca), 
– poškodbe poga�ice (patele), 
– vnetje sklepne ovojnine (synovitis). 

Slika 12. Pri artoskopiji danes. 

V zadnjih treh letih smo pri nas opravili naslednje število artroskopij kolena: 

– leta 2004: 137 operacij od tega 50 zaradi bolezni (artroza, stare okvare 
meniskusov, prosta telesa) in 87 zaradi poškodb, 

– leta 2005: 129 operacij od tega 62 zaradi bolezni in 67 zaradi poškodb, 
– leta 2006: 122 operacij od tega 32 zaradi bolezni in 90 zaradi poškodb. 

Artroskopija je v ortopedski kirurgiji dokazala svojo vrednost. Od za�etkov do 
sedaj se je vloga artroskopij spremenila iz diagnosti�nih v terapevtske zaradi 
drugih diagnosti�nih metod, dviguje pa se število tovrstnih operacijskih posegov.  
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ZAKLJU�EK
Prvi laparoskopski OP poseg je bil v naši bolnišnici opravljen l.1990 
(laparoskopska holecistektomija) - samo tri leta za prvim takim postopkom v 
svetu. Za nami je dolgo, pregledno obdobje, z dobrimi rezultati. Smo sodobno 
opremljen center in u�na baza. Prostori niso novi, jih pa po najboljših mo�eh
obnavljamo, dograjujemo, opremljamo. Gremo v korak s �asom in sledimo 
trendom v svetu na vseh podro�jih. Naj ne zveni kot samohvala! Je samo realen 
pogled na prehojeno pot. �e se osredoto�im le na nas, instrumentarke, lahko 
re�em, da delamo vestno, zavzeto, strokovno, teamsko in dobro. Endoskopska 
kirurgija je varna za paciente. Negovalni proces je razumen, kakovosten in 
sprejemljiv tako za pacienta kot za negovalno in zdravstveno osebje. Dobro delo 
predstavlja zadovoljstvo, le to pa je vzpodbuda za naprej! 
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OPERACIJSKA MEDICINSKA SESTRA IN 
ENDOSKOPSKI POSEGI 

Zdenka Razgoršek 

IZVLE�EK 

Operativni endoskopski posegi so v kirurgiji privedli do minimalno invazivne 
tehnike kirurškega zdravljenja, ki so predvsem za pacienta mnogo bolj 
sprejemljivi, saj s sabo prinašajo manjšo travmo in hitrejšo rehabilitacijo 
pacienta po samem posegu. 

 Operacijsko medicinsko sestro (OPMS) je uvedba operativnih endoskopskih 
posegov primorala v nenehno izobraževanje, saj se endoskopska kirurgija 
skokovito razvija in s sabo prinaša vedno nove tehnike, pristope in instrumentarij, 
ki ga OPMS mora obvladati, da lahko suvereno sodeluje pri celotnem poteku 
operativnega posega. Prav tako pa mora znati strokovno in natan�no reševati 
težave in zaplete, ki nemalokrat nastanejo med samim posegom, tako da sam 
proces ni moten in je usmerjen v dobrobit pacienta. 

Klju�ne besede: operacijska medicinska sestra (OPMS), endoskopski posegi, 
problemi 

PROBLEMI – TEŽAVE PRED OZ. MED SAMIM 
POSEGOM
– postavitev videolinije, generatorja za elektrokoagulacijo, generatorja za 

harmoni�ni skalpel, aspiratorja itd., 
– obilica kablov in prepletanje le-teh, 
– pravilno priklapljanje vseh aparatur 
– izpad kablov, 
– lega pacienta, ki pogosto ni ugodna za pacienta (na glavo, noge, levo, desno, 

…),
– položaj umite OPMS glede na položaj monitorja otežuje spremljanje posega - 

pogled nazaj, 
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– osvetljenost delovnega mesta - skoraj popolna tema na instrumentarski mizi, 
– nenehni vizualni prehod z monitorja na skoraj neosvetljeno instrumentarsko 

mizo, 
– razpadanje laparoskopskih instrumentov za ve�kratno uporabo med posegom 

- iztrošenost instrumentov in pregrobo rokovanje z njimi, 
– rosenje optike, nejasna slika, 
– puš�anje ventilov in tesnil- upad pritiska CO2 v trebušni votlini  
– zamašitev aspiracijskega sistema, 
– dim v trebušni votlini, 
– hitrost uvajanja novih instrumentov in tehnik, ponavadi brez posebnega 

izobraževanja. 

MOŽNI PRISTOPI ZA REŠEVANJE NASTALIH 
TEŽAV
– postavitev potrebnih aparatur naj bo sistematizirana oziroma v naprej 

dogovorjena z operaterjem; 
– priklop kablov naj poteka po dolo�enem zaporedju, da se izognemo 

prepletanju in morebitni nesterilnosti operativnega polja; 
– priklop aparatur naj izvaja za to usposobljena oseba (neumita OPMS), 
– kontrola delovanja aparatur pred pri�etkom posega; 
– dolžina kablov in bližina aparatur mora biti pravilno odmerjena, da 

zagotovimo nemoteno delo in sterilnost; 
– položaj pacienta mora biti optimalen in pravilen, glede na vrsto posega. Pred in 

tudi med posegom skrbimo, da ne pride do nepravilnosti – rane zaradi pritiska, 
opekline (negativna elektroda in ozemljitev operacijske mize!), staze okon�in; 

– OPMS naj izbere tak položaj za mizo, ki ji bo omogo�al �imbolj optimalno 
sodelovanje in spremljanje posega na monitorju; 

– �e je le mogo�e naj endoskopske posege ne izvajamo v popolni temi; �e pa to 
ni mogo�e namestimo nemote�o lu�ko nad instrumentarsko mizo; 

– �e sam prostor ni popolnoma v temi, je prehod in s tem adaptacija o�i manj 
agresivna; 

– po kon�anem op. posegu naj se sama operacijska dvorana osvetljuje 
postopoma – najprej lu�i na stativih in šele nato operacijske lu�i;

– razstavljanje laparoskopskih instrumentov po uporabi naj izvaja za to 
usposobljena oseba; prav tako se morajo instrumenti za ve�kratno uporabo 
po op. posegu razstaviti, položiti v razkužilo potem še umiti, prepihati, 
sestaviti in pripraviti za sterilizacijo; 

– neposredno pred posegom mora umita OPMS preveriti delovanje instrumentov. 
�e instrument med posegom razpade, ga mora zamenjati oz. sestaviti in opozoriti 
operaterja na pravilno rokovanje, �e je le-to pregrobo in nepravilno; 
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– �e je slika nejasna ali zarosena se poslužujemo raznih pristopov: topla voda, 
insuflacija ogretega CO2, industrijski pripravki za brisanje optike med 
posegom; seveda pa na za�etku preverimo ostrino in vidljivost s pomo�jo
nastavkov na glavi kamere; 

– kontrola ventil�kov in tesnil pred posegom in menjava le-teh tudi med 
posegom, �e je potrebno (zadostna sterilna rezerva); 

– uporaba dovolj debelih cevi, konektov in aspiratorja (5 oz. 10 mm); 
– optimalno oddimovanje iz trebušne votline ; 
– ustrezno strokovno izobraževanje in prenašanje informacij med zaposlenimi. 

ZAKLJU�EK
Endoskopski posegi prinašajo nenehne novosti in visoko frekvenco dela. OPMS 
mora svoje delo optimalno poznati in suvereno sodelovati v celotnem procesu 
dela, da le-ta poteka nemoteno. Seveda je težav, s katerimi se sre�ujemo 
vsakodnevno med endoskopskimi posegi, še precej in ne dvomim, da jih korektno 
in uspešno rešujemo v korist pacienta. 

�e želimo svoje delo resni�no dobro in korektno opraviti v svoje in v pacientovo 
zadovoljstvo, je zelo pomembno, da si OPMS nenehno izpolnjuje svoje znanje in 
spremlja tehnologijo ter napredek kirurgije.  
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ENDOSKOPSKE OPERACIJE ADNEKSOV 
Jelka Re�nik, Veronika Kocuvan, Polona Luter 

UVOD
Vse, ki smo zaposleni v zdravstvu, obvezuje, da si prizadevamo za �im boljšo 
kakovost dela. Endoskopski posegi predstavljajo velik delež "imetja" vsake 
bolnišnice ter velik delež kakovosti sodobnega na�ina dela; v smislu prednosti 
pred klasi�nimi posegi, kar so potrdile številne raziskave po svetu. 

Endoskopski posegi na adneksih so ženski "prijazne" operacije v �asu, ko ženska 
ni ve� le gospodinja doma, temve� aktivna in enakovredna udeleženka v procesu 
vsakodnevnega družbenega dela. 

PREDSTAVITEV ENDOSKOPSKIH POSEGOV V 
GINEKOLOŠKI OPERACIJSKI DVORANI V 
SPLOŠNI BOLNIŠNICI SLOVENJ GRADEC 
V zadnjih treh letih od 1. 1. 2004 do 31. 12. 2006 smo v naši operacijski enoti 
opravili 1875 endoskopskih posegov. Od tega velik delež predstavljajo 
histeroskopije. Ostali endoskopski posegi pa so: sterilizacije, izvenmateri�ne 
nose�nosti, obdelave sterilnosti, diagnosti�ne laparoskopije, ciste na andneksih. 

STANDARDNA PRIPRAVA NA OPERATIVNI 
POSEG
Umita OPMS pripravi: 

– osnovni komplet kirurških instrumentov, 
– komplet instrumentov za endoskopski operativni poseg:  

- optika s kamero + opti�ni kabel, 
- veressova igla + cev za insuflacijo CO2,
- skalpel,
- trokarji s kanilami, 
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- prijemalke (travmatske in atravmatske), 
- škarje,
- šivalni material, 
- set za enkratno pokrivanje, 
- ostali pripomo�ki. 

PRIPRAVA BOLNICE 
Priprava bolnice na endoskopsko operacijo se izvaja v operacijski dvorani, kamor 
jo sprejmemo. 

Anestezijska ekipa bolnico anestezira. 

Neumita OPMS namesti bolnico v ginekološki položaj. 

Namesti negativno elektrodo. Pripravi linijo z monitorjem, insuflatorjem, kamero, 
fontano, kutor za elektrokoagulacijo z možnostjo uporabe monopolarne in 
bipolarne metode ter aspirator. 

PRIPRAVA OPERATIVNEGA POLJA 
– umivamo s 5 % sterilnim milom in tinkturo, 
– pokrivanje – material za enkratno uporabo. 

Endoskopska operacija na adneksih predstavlja za bolnico manj bole� poseg, saj 
trebuh ni prerezan. Napravimo le tri manjše incizije, da uvedemo trokarje, skozi 
katere operiramo. Tak na�in pomeni hitrejše okrevanje po operaciji, manjše 
možnosti postoperativnih zapletov, hkrati pa s to metodo skrajšamo �as 
bolnišni�nega zdravljenja. 

PRIMERJALNI STATISTI�NI PODATKI 
Primerjave s klasi�nimi operacijami kažejo, da število endoskopskih operacij 
naraš�a, ter da so postale v današnjem �asu že rutina, kar kaže zadovoljstvo 
pacientk in zadovoljstvo negovalnega tima. 
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ZAKLJU�EK
Minimalna invazivna kirurgija oz. endoskopski na�in operiranja je bistveno 
spremenil proces ZN v operacijski dvorani. Prinaša nove zahteve in zadolžitve v 
delo operacijske medicinske sestre (OPMS): poznavanje vrhunskih sodobnih 
aparatur, pripomo�kov, materialov ter princip njihovega delovanja za uspešno, 
varno in kakovostno delo, tako za pacientke kot za OPMS in ostalo osebje. 
Izkušnje potrjujejo, da so vsi napori in stresni trenutki pozabljeni po uspešno 
opravljenem posegu, zadovoljstvo pa je ob tem še toliko ve�je.
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LAPAROSKOPSKE SUPRACERVIKALNE 
HISTEREKTOMIJE

Igor But, Branka Žegura, Saša Raki�, Maja Pakiž,  
Manica Rebernik Mili�, Sonja Ciglar, Silva Stiplošek 

UVOD
Laparoskopska supracervikalna histerektomija (LSCH) je minimalno invaziven 
endoskopski poseg, pri katerem odstranimo telo maternice, vrat maternice pa 
pustimo v telesu in s tem ohranjamo podporo medeni�nega dna. Priporo�amo jo 
pri ženskah z adenomiozo, pri tistih z velikimi simptomatskimi miomi oz. 
multiplimi miomi in seveda samo pri tistih ženskah, ki so zaklju�ile svojo željo 
po otrocih. LSCH tako predstavlja alternativo klasi�nemu operativnemu rezu 
(laparotomija) in jo izvajamo praviloma takrat, ko ni motenj statike rodil. Prvo 
LSCH smo na našem oddelku izvršil 22. 9. 2005 in sedaj prikazujemo naše 
rezultate. 

Metode

LSCH operacijo smo v zadnjih 18-ih mesecih priporo�ali ženskam, ki so bile 
napotene na naš oddelek zaradi predvidene abdominalne histerektomije zaradi 
miomov in adenomioze. Ženske smo seznanili z operacijo in z morebitnimi 
zapleti endoskopskega posega. Bris materni�nega vratu je bil pri vseh pacientkah 
normalen. Spremljali smo �as operacije, izgubo krvi, nivo hemoglobina po 
operaciji, �as hospitalizacije, morebitne zaplete; ob odpustu smo merili tudi 
dolžino vratu maternice z endovaginalno ultrazvo�no preiskavo. Za statisti�no 
analizo smo uporabli deskriptivno statistiko, korelacijo po Spearmanu in 
Wilcoxon Signed Ranks Test. Za statisti�no zna�ilno smo imeli p< 0,05. 

Rezultati 

V 18-ih mesecih smo napravili 42 LSCH operacij, tukaj pa prikazujemo rezultate pri 
prvih 39-ih pacientkah. Njihova povpre�na starost je bila 48,3 let (37–70 let), ki so 
rodile v povpre�ju 1,5-krat (0–3 porodi). Operacija je v povpre�ju trajala 82,3 minut 
(45–145 minut), izguba krvi pa je znašala 242,8 ml (20–1000 ml). Povpre�na teža 
uterusa je znašala 260,5 g (32–810 g). Izguba krvi je bila zna�ilno povezana s težo 
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materni�nega telesa (r= 0,62; p< 0,000) in s �asom operacije (r= 0,72; p< 0,000). 
Morebitnih intraoperativnih zapletov in tudi konverzij ni bilo. Po operaciji so šle 
ženske v povpre�ju domov 2,6 dni po operaciji (2-6 dni), od morebitnih zapletov smo 
ugotovili le 3 uroinfekte oz. v 7,7 % (pozitivna urinokultura po Sanfordu). Ob odpustu 
je bil nivo hemoglobina zna�ilno nižji kot je bil pred operacijo (112,3 vs. 121,0 g/l,  
p= 0,000). Povpre�na dolžina cerviksa pa je znašala 24,5 mm. Po operaciji sta prišli 
dve pacientki na pregled zaradi krvavitve iz vagine, pri eni smo nožnico tamponirali, 
pri drugi pa je bilo potrebno nastaviti dva hemostatska šiva. Vse ženske so bile 
zadovoljne s posegom. 

Razprava 

LSCH operacija predstavlja u�inkovito in varno metodo zdravljenja miomov 
maternice in adenomioze in kot takšna predstavlja minimalno invazivno 
alternativo abdominalni histerektomiji. V primerjavi z abdominalno 
histerektomijo imajo pacientke po LSCH bistveno manj bole�in, gredo domov 
bistveno prej, hitrejše je tudi njihovo okrevanje in vrnitev na delo.  

�as operacije je sicer nekoliko daljši kot pri klasi�ni abdominalni histerektomiji, 
razlogi za to pa so po naših izkušnjah predvsem tehni�ne narave. Imamo namre�
precejšnje težave z instrumenti in med njimi predvsem z ro�nim morselatorjem, 
ki je dotrajan in pogosto se zgodi, da sama morselacija traja tudi do polovico �asa 
celotnega posega. Morebitnih skrbi v zvezi z rakom materni�nega vratu pa 
nimamo, saj so vse ženske obveš�ene, da morajo po tej operaciji še naprej hoditi 
na redne ginekološke preglede in odvzeme brisov. 
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VLOGA OPERACIJSKE MEDICINSKE 
SESTRE PRI ENDOSKOPSKEM ODVZEMU 

VENE SAFENE MAGNA 
Zlata Spahija, Ika Voje 

IZVLE�EK 

V Klini�nem centru v Ljubljani je veliko endoskopskih operacij že uveljavljenih, 
nekatere pa šele uvajamo. V kardiovaskularni kirurgiji smo med prvimi v svetu 
vpeljali endoskopske operacije na srcu, prvi smo endoskopsko zamenjali aortno 
zaklopko. Endoskopski odvzem arterije radialis že izvajamo, medtem ko endoskopski 
odvzem vene safene magna uvajamo. 

Ishemi�na sr�na bolezen je najpogostejši vzrok smrti v razvitem svetu. Ishemi�na 
sr�na bolezen se zdravi medikamentozno, z metodami interventne radiologije, in 
operativno. �e je indicirana operacija, se izvaja poseg premostitve ven�nih 
arterij. Za premostitev se najpogosteje uporabljajo venski grafti (vena safena 
magna). 

Operacijska medicinska sestra (OPMS) za�ne s pripravo na operativni poseg za 
vsakega pacienta individualno. Pri endoskopskem odvzemu vene safene magna si 
pripravi poleg klasi�nih instrumentov tudi endoskopske. Operacijska medicinska 
sestra zna varno ravnati z vso tehni�no in drugo opremo, ki je potrebna pri 
operaciji. 

Ob sprejemu pacienta v operacijsko sobo OPMS zagotavlja kontinuirano 
zdravstveno nego, poskrbi za pacientovo varnost ter ga z drugimi �lani 
zdravstvenega tima namesti v ustrezen položaj. V asepti�ni tehniki pripravi 
operativno polje in pristopi k operaciji. Odvisno od števila aortokoronarnih 
obvodov se pripravi ena ali obe nogi. Noga se v rahli fleksiji rotira navzven, 
naredi se rez kože 2–3 cm nad kolenom v poteku vene safene magna. Asistent, ki 
jemlje veno safeno magna spremlja operacijo na monitorju, ki je nameš�en na 
levi strani pacienta. OPMS vse potrebne postopke vestno dokumentira. 

Klju�ne besede: operacijska medicinska sestra, vena safena magna, endoskopska 
kirurgija



30

UVOD
Sr�na mišica dobiva kri po koronarnih arterijah. Leva koronarna arterija in njene 
veje s krvjo prehranjuje ve�ji del levega prekata in levi preddvor, desna 
koronarna arterija in njene veje pa desni preddvor in prekat ter ve�ji del 
prevodnega sistema. �e je ena ali ve� koronarnih arterij delno ali v celoti 
okludiranih, sr�na mišica ni zadostno oskrbovana s krvjo. To imenujemo 
ishemi�na bolezen srca. Klini�no se bolezen lahko pokaže z napadi stiskajo�e
bole�ine za prsnico (angina pektoris), kot akutni miokardni infarkt, kot naklju�no
odkriti znaki prebolelega miokardnega infarkta v EKG ali kot nenadna smrt. 

Ishemi�na sr�na bolezen je najpogostejši vzrok smrti v razvitem svetu. Vzrok za 
ishemi�no sr�no bolezen je ateroskleroza koronarnih arterij, ki prizadene notranjo 
plast, kar povzro�i zožitev ali zamašitev ven�nih arterij. Revaskularizacija ali 
premostitev ven�nih arterij je najpogostejša operacija na srcu. 

ISB zdravimo:  

– z zdravili; 
– z metodami interventne kardiologije (balonska razširitev zožitve ven�ne 

arterije – PTCA, vstavitev žilne opornice ali stenta); 
– operativno. 

�e se z zdravili in metodami interventne kardiologije pacientu ne pomaga v 
zadostni meri, je potem pri bolniku indicirana operacija, s katero želijo zdravniki 
odpraviti ali zmanjšati ishemijo sr�ne mišice. Izvaja se poseg premostitve ven�nih 
arterij ali aortokoronarni obvodi. 

Pri operaciji aortokoronarnih obvodov je prsni koš odprt, sámo srce pa ne. 
Medtem ko kirurg in drugi asistent delata v prsnem košu, prvi asistent 
endoskopsko jemlje veno safeno. Vena se šiva nad (v aorto) in pod zaporo 
koronarne arterije. 

Za premostitev se lahko uporabijo: 

– venski (za aortokoronarne obvode z veno se uporablja velika vena safena 
magna z ene noge ali obeh in vena safena parva), 

– arterijski presadki (za arterijske presadke se uporablja – notranja prsna 
arterija, radialna arterija, redko gastroepiploi�na in epigastri�na arterija). 
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Operira se lahko v sr�nem zastoju z uporabo zunajtelesnega krvnega obtoka, ki 
za�asno prevzame vlogo srca in plju�. Kirurg tako operira na mirujo�em srcu. V 
zadnjih letih se je uveljavila operacija brez uporabe zunajtelesnega krvnega 
obtoka (off pump), ko s tehni�nimi pomagali umirijo predel srca, kjer se izvaja 
anastomoza, tako da na delujo�em srcu naredijo aortokoronarne obvode. 

PRIPRAVA NA OPERATIVNI POSEG 
1. Priprava operacijske sobe, instrumentov, medicinskih aparatov in operacijske 

mize
2. Priprava pacienta, operativnega polja in prekrivanje pacienta 
3. Vloga operacijske medicinske sestre (OPMS) pri endoskopskem odvzemu 

vene safene magna in posebnosti operativnega posega 
4. Pokrivanje rane 
5. Oskrba instrumentov 
6. Medoperativna dokumentacija zdravstvene nege 

1.  PRIPRAVA OPERACIJSKE SOBE, INSTRUMENTOV, 
MEDICINSKIH APARATOV IN OPERACIJSKE MIZE 

OPMS za�ne s pripravo na operativni poseg za vsakega pacienta individualno. 
Priporo�ljiva temperatura sobe je 19 °C. Poskrbi za urejenost sobe, pripravi 
potrebne aparature, instrumente in operacijski material. Za endoskopsko jemanje 
vene safene magna pripravi: 

– set instrumentov; 
– endoskopski stolp (videomonitor, aparat kamero, aparat za vir hladne 

svetlobe); 
– aparat harmoni�nega skalpela; 
– jeklenko s CO2;
– endoinstrumente (optiko 30°, endoretraktor, endoškarje za harmoni�ni 

skalpel); 
– opti�ni kabel, kabel za hladno svetlobo, kabel za harmoni�ni skalpel, cev s 

filtrom za dovod CO2;
– sponke. 

Nadalje pripravi grelec za gretje fiziološke raztopine, namenjene pripravi 
obkladkov, aparat za elektrokirurški nož, aspirator, napravo za zunajtelesni krvni 
obtok, elektri�no žago, monitor in stojalo z perfuzorji. 
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Na ploš�o operacijske mize položi vodno grelno blazino, ki lahko greje ali hladi 
pacienta. Mizo skupaj z grelno blazino zaš�iti z nepremo�ljivim platnom in ga 
pokrije z rjuho. Na pacientovo desno stran namesti kompreso, v katero kasneje 
položi njegovo roko ter jo na ta na�in fiksira ob telo. 

2.  PRIPRAVA PACIENTA, OPERATIVNEGA POLJA IN 
PREKRIVANJE PACIENTA 

OPMS sodeluje pri nameš�anju pacienta v pravilen položaj. Bolnik leži na hrbtu z 
odro�eno levo in priro�eno desno roko. Nevtralno elektrodo elektrokirurškega 
noža namesti na glutealno mišico. Na mizo namesti dve stojali za potrebe 
anestezijskih infuzij in locen. Zaradi lažjega dostopa do srca bolniku podloži 
zvitek rjuhe pre�no pod lopatici. Urinski kateter se spelje pod levo nogo ter se 
fiksira, tako da ni tenzije. Rjuha, ki je pod pacientom, je poravnana in vsa kriti�na 
mesta, kjer je možen nastanek razjede zaradi pritiska, so podložena. 

Operativno polje tj. celoten prsni koš, obe nogi in spolovilo se obrije z 
elektri�nim brivnikom, ki dlako striže tik nad površino kože. Nato se koža razkuži 
z obarvano alkoholno raztopino, ki jo pustimo, da se posuši. Pri endoskopskem 
odvzemu vene safene magna vedno umijemo eno ali obe nogi, odvisno od števila 
aortokoronarnih obvodov.  

Za prekrivanje pacientov se uporabljajo paketi, rjuhe in komprese za enkratno 
uporabo, ki zadoš�ajo standardom. 

Eno ali obe nogi prekrijemo z rjuho za enkratno uporabo, ki ima U ali dvojni U 
izrez, odvisno od posameznega primera. S samolepilno kompreso zavijemo 
stopalo in oblepimo prsni koš z obeh strani. Nato uporabimo set prilagojen za 
kardiovaskularne operacije, s katerim prekrijemo pacienta. Na sredini seta se 
nahaja jodova folija, ki se za�ne pritrjevati pri bradi in se nadaljuje navzdol po 
telesu do sredine stegen. Na obeh straneh folije se nahaja rjuha, ki poteka vzdolž 
celega telesa. Od brade navzgor je prav tako rjuha, ki pokrije obe roki in prekrije 
locen ter se fiksira na stojali. Dodatno prosojno jodovo folijo namestimo na 
nepokriti del nog. Nogi sta v celoti gibljivi, z bombažno rjuho se podloži, da se 
noga v rahli fleksiji rotira navzven. 
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3.  VLOGA OPMS PRI ENDOSKOPSKEM ODVZEMU 
VENE SAFENE IN POSEBNOSTI OPERATIVNEGA 
POSEGA

OPMS si kirurško umije roke, oble�e sterilen kirurški plaš� in rokavice, pripravi 
instrumentarsko in dve sterilno pokriti mizi (instrumente, rjuhe, komprese, 
obvezilni material). Z neumito OPMS prešteje obvezilni material, instrumente, 
sodeluje pri obla�enju kirurške ekipe, sodeluje pri razkuževanju operativnega 
polja in prekrivanju pacienta. 

Endoskopski stolp je nameš�en na levo stran pacienta, harmoni�ni skalpel in 
jeklenka s CO2 pa na desni strani. OPMS priklju�i instrumentarsko mizo in 
pomožni dve sterilno pokriti mizi k sterilnemu polju in razporedi sterilne 
priklju�ke na aparature: 

– kabel od elektrokirurškega noža, aspirator; 
– previdno poda neumiti OPMS vse kable na stran kjer se nahaja endoskopski 

stolp, in sproti preverja pravilno priklju�itev kablov v ustrezne aparature; 
– poda kabel do harmoni�nega skalpela; 
– cev s filtrom do jeklenke s CO2;
– priklju�i ustrezne endoinstrumente (optiko, endo-retraktor, endoškarje) na 

ustrezne kable in preveri njihovo delovanje; 
– pred za�etkom operativnega posega pomaga asistentu, ki bo jemal veno za 

pravilno razporeditev endoinstrumentarija; 
– ves �as spremlja operacijo na monitorju in pripravlja naslednji instrument, ki 

ga asistent potrebuje; 
– ves �as nadzira asepti�no vedenje kirurške ekipe. 

Medtem ko kirurg in drugi asistent delata v prsnem košu, prvi asistent sam 
endoskopsko jemlje veno safeno magna za razliko od klasi�ne metode, kjer 
potrebuje še drugo asistenco. 

 Sama endoskopska tehnika jemanja vene safene magna vklju�uje rez kože 2–3 
cm nad kolenom, po potrebi se še naredi rez kože v podro�ju dimelj ali pri 
gležnju. Ko se vena poiš�e, se naredi dovolj prostora za uvajanje endo-retraktorja 
z opti�no kamero v podkožno tkivo. Z njegovo pomo�jo kirurg spremlja operacijo 
na monitorju, preparira tako da reže stranske veje s harmoni�nim skalpelom, 
ve�je stranske veje pa tudi prekine s titanijevimi sponkami. Pri tem si še pomaga 
z venedisektorjem, s katerim lo�i veno od podkožja, s dovajanjem CO2 pa si 
izboljša vidljivost. Z endo-retraktorjem se pomika naprej proti dimljam oziroma 
proti gležnju.  
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Vena se pridobi v celi svoji dolžini. Pregleda jo asistent, ki jo je jemal, tako da 
veno prebrizga s heparinizirano fiziološko raztopino. OPMS zato ima 
pripravljeno v pateni 500 ml NaCl s 5.000 I.E. heparina. Vena se shrani v 
heparinizirani fiziološki raztopini do njene uporabe.  

Za razliko od endoskopske tehnike se pri klasi�nem odvzemu vene safene naredi 
rez kože, ki poteka medialno od gležnja do dimelj. Velika vena safena se najprej 
preparira pri gležnju in naprej, tako da se stranske veje na strani vene ligirajo z 
4/0 neresorbilnimi pletenimi ligaturami, na drugi strani pa prekinejo s titanijevimi 
sponkami. Vmes se veje prekinejo tako da se vena pridobi v celi svoji dolžini. Ta 
tehnika vklju�uje najdaljšo incizijo kože, ki se pojavlja v kirurgiji. 

4. POKRIVANJE RANE 

Operativna rana se pokrije z primernimi obliži, ki so za zunanje mikroorganizme 
neprepustni vendar rana lahko vseeno diha, kar je zelo pomembno za pravilno 
celjenje le-te. �ez obliže na nogi dodatno namestimo povoj, ki ga želvasto 
povijemo. 

5.  OSKRBA INSTRUMENTOV 

Po kon�anem posegu vse uporabljene instrumente oskrbimo v skladu s 
standardnimi postopki za �iš�enje in vzdrževanje kirurških instrumentov. 
Termolabilne instrumente steriliziramo v plazma sterilizatorju. 

6.  MEDOPERATIVNA DOKUMENTACIJA 
ZDRAVSTVENE NEGE 

Za vsakega pacienta izpolnimo preglednico operativne dejavnosti, kamor poleg 
podatkov o pacientu, bolezni in vrsti posega vpišemo še �asovni potek operacije, 
�lane ekipe ter morebitno uporabljen material. V instrumentarski operacijski 
protokol prav tako vpišemo zgoraj navedene podatke, zdravila, ki smo jih 
uporabili, kontrolo štetja obvezilnega materiala in morebitne vzorce tkiva za 
razli�ne preiskave. Štetje obvezilnega materiala mora biti vestno in pravo�asno v 
prisotnosti umite in neumite instrumentarke. Neumita instrumentarka se mora 
podpisati v operacijski protokol, da je celotna zadeva veljavna. 
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ZAKLJU�EK
Endoskopski odvzem vene safene magna je metoda, ki se vse bolj uporablja v 
ZDA, tudi do 80 % v nekaterih centrih; v Nem�iji pa je ta metoda omejena na 
nekaj centrov. Minimalno invazivna tehnika odvzema vene safene magna ima za 
cilj zmanjšati dolžino reza kože, medtem ko dolžina podkožnega tunela ostane 
ista pri klasi�ni in minimalno invazivni tehniki. 

Raziskovalci so z ve� vidikov primerjali te dve tehniki. Raziskave so pokazale, da 
je pri minimalni invazivni tehniki manjša verjetnost okužbe operativne rane, 
nastanka hematoma, edema, dehiscence rane, nekroze kože, pacienti navajajo 
manj bole�in, manj je senzori�nih izpadov, kar vse prispeva h krajšemu bivanju v 
bolnišnici. Nenazadnje tudi estetski rezultat, in s tem zadovoljstvo pacienta sta 
boljša.  

Medicinska sestra nenehno sledi novostim v medicini in na podro�ju zdravstvene 
nege, s tem pridobiva nova znanja potrebna za zagotavljanje kakovostne in varne 
zdravstvene nege pacienta. 

Vsaka novost pri delu je na za�etku težka in stresna za ves zdravstveni tim, 
vendar se kljub težavam ob�uti zadovoljstvo in osebnostna rast po opravljenem 
delu v korist pacienta. 
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PREDSTAVITEV CENTRALNEGA 
OPERACIJSKEGA BLOKA NOVO MESTO

Marjeta Berkopec, Sonja Šuštarši�

IZVLE�EK 

Centralni operacijski blok (COB) je samostojen oddelek bolnišnice, ki ponuja 
storitve oddelkom operativnih strok. COB predstavlja tehni�no najzahtevnejšo in 
najdražjo ureditev prostorov. Koncept treh con in enosmerne poti zagotavljajo 
asepti�ne pogoje dela in predstavljajo temelj za delo v operacijskih sobah. V 
prispevku je predstavljena organizacija dela v COB-u Novo mesto, ki je trenutno 
najnovejši operacijski blok v Sloveniji. 

Klju�ne besede: centralni operacijski blok, organizacija 

UVOD
Temeljni kamen za ta del bolnišnice je bil položen že leta 1991. Prva faza 
izgradnje je bila dokon�ana leta 1997 s preselitvijo porodnišnice in ORL oddelka. 
Potem se je za�elo obdobje razli�nih razpisov, najprej za gradbeno-obrtniška dela, 
za nabavo medicinske in nemedicinske opreme in najbolj odmeven za nabavo 
operacijskih miz. 24. novembra 2006, je bila uradna otvoritev COB-a, 8. januarja 
2007, pa smo zabeležili kot prvi dan delovanja. �as od uradne otvoritve do 
zagona se je nekoliko podaljšal zaradi izvajanja dodatnega programa in boži�no-
novoletnih praznikov. Projektna skupina se je oblikovala že leta 2005, pripravila 
je projektno nalogo Organizacija dela v COB-u. Decembra 2006 je bila projektna 
naloga dopolnjena in predstavlja podlago za delovanje COB-a. Cilj projekta je bil 
vzpostavitev organizacije dela, tako da zagotovimo obvladovanje tveganj, z 
možnostjo merjenja kakovosti, dokumentiranja in sledenja rezultatov. Na podlagi 
izkušenj se bo dokument dopolnjeval in posodabljal.  
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1.  ORGANIZACIJA DELA V CENTRALNEM 
OPERACIJSKEM BLOKU (COB) 

COB je samostojni oddelek bolnišnice, ki izvaja storitve za potrebe kirurškega in 
ginekološko-porodniškega oddelka. V okviru COB-a deluje šest operacijskih sob. 
Septi�na operacijska soba in operacijska soba v porodnem bloku sta dislocirani 
enoti, ki stroškovno in kadrovsko delujeta v okviru COB-a. 

1.1. Opis funkcije prostorov 

Koncept treh obmo�ij (ne�iste, �iste in sterilne), ter enosmerne poti zagotavljajo 
obvladovanje asepse, ki predstavlja temelj dela v operacijski sobi (OPS). 

1.1.1. Obmo�je brez omejitev ali ne�isto obmo�je

Dovoljuje vstop v osebni ali delovni obleki. Poti vstopanja in izstopanja se lahko 
križajo. V ne�istem obmo�ju so naslednji prostori: 

– nadzor vhoda v COB, 
– sanitarije, 
– prostor za �akanje bolnikov na sprejem v COB, 
– hodnik za transport bolnikov do elektri�ne prelagalne mize, ki predstavlja 

mejo med ne�isto in �isto cono, 
– prebujevalnica, 
– prostor za sprejem materiala iz lekarne, 
– prostor za odvoz odpadkov in perila, 
– ne�ista filtra za vstop osebja v COB, 
– soba glavne medicinske sestre COB in soba glavne medicinske sestre za 

anestezijo.

1.1.2. Obmo�je z delnimi omejitvami ali �isto obmo�je

�isto obmo�je dovoljuje vstop le skozi filter. Iz �istega hodnika vodijo poti v: 

– prostore za anesteziološko pripravo bolnika. Prostorov je 6, po eden pred 
vsako OPS. 

– prostore za transport bolnikov iz OPS. Ti prostori so trije, za dve OPS en 
prostor. 
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– substerilizacija. Ti prostori so trije. Eden je opremljen z avtoklavom, za 
potrebe prioritetnega reprocesiranja instrumentov. 

– prostor za odmor osebja in protokole  

1.1.3. Obmo�je z omejitvami ali sterilno obmo�je

V sterilnem obmo�ju so naslednji prostori:  

– prostori za kirurško umivanje. Iz �istega hodnika je vstop v šest standardno 
opremljenih umivalnic. 

– operacijske sobe. V COB-u je šest operacijskih sob, ki so sicer poimenovane 
glede na specifi�nost operativnih intervencij (travmatološko-ortopedska, 
plasti�na, žilna, abdominalna, urološka in ginekološka), vendar o njihovi 
uporabi odlo�ata nujnost operativnega posega in maksimalna izkoriš�enost 
prostorov. Operacijske sobe so praviloma prazne, vsa mobilna oprema stoji 
na sterilnem hodniku in se zapelje v OPS pred za�etkom dela. 

1.2. Pot osebja 

Osebje vstopa v ne�isto obmo�je COB-a skozi vrata, ki se odpirajo s pomo�jo 
kartice za registracijo delovnega �asa. V zaprti del COB-a pa osebje vstopa preko 
filtra. Oba filtra, moški in ženski imata ne�isti in �isti del. Namenjena sta 
vzdrževanju asepti�nih pogojev dela v �istem in sterilnem hodniku COB-a. V 
ne�istem delu osebje v omarico odloži delovno obleko in obuvalo in preko rde�e
�rte prestopi v �isti del filtra. Tu se oble�e v zeleni komplet, obuje nogavice in 
cokle, si natakne kapo in masko in si razkuži roke po znanih standardih. Sanitarije 
so v ne�istem delu filtra. Sledi vstop v �isti del COB-a. Vrata v �isto cono so 
urejena tako, da se odpirajo samo s strani �istega filtra. Osebje, ki zapuš�a COB, 
gre lahko le skozi vrata, ki vodijo v ne�isti del filtra, tudi tu obratne poti ni. 

1.3.  Pot bolnika 

1.3.1. Sprejem bolnika v COB 

Klicanje bolnikov v COB opravi zdravstveni tehnik (ZT) iz nadzorne sobe. Za 
osnovo mu služi dnevni razpis operacij, fleksibilno pa mora upoštevati tudi vse 
dnevne spremembe. Bolnika z vso dokumentacijo pripelje transportna služba do 
prelagalne mize, kjer se bolnika sle�e in pokrije s toplo rjuho, lase zaš�iti s kapo, 
intimni predel pa z mrežastimi hla�kami. �e je potrebno pri tem delu pomagata 
bolni�ar in ZT iz kontrole vhoda. ZT preveri identifikacijo bolnika in zabeleži v 
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ra�unalnik vrsto operacije, operacijsko sobo kjer bo bolnik operiran, operaterja in 
�as prihoda bolnika v COB. Ostale �ase, ki so vezani na anestezijo in samo 
operacijo, v ra�unalnik zabeleži anesteziološka oziroma kirurška ekipa 

1.3.2.  Sprejem bolnika v operacijsko sobo 

Bolnik se na operacijski ploš�i, s transporterjem prepelje v pripravljalnico. Po 
identifikaciji bolnika in pregledu bolnikove dokumentacije anesteziološki tim 
za�ne z anesteziološko pripravo bolnika na operacijo. Iz pripravljalnice se bolnik 
prepelje v operacijsko sobo, kjer se operacijska ploš�a namesti na steber, 
transporter pa se odstrani.  

1.3.3. Pot bolnika iz COB-a 

Po kon�ani operaciji se operacijsko ploš�o iz stebra namesti na transporter in se 
bolnika skozi prostor odvoz bolnikov iz OPS odpelje v prebujevalnico.  

1.4.  Pot materialov 

1.4.1. Lekarna 

Iz lekarne transportna služba pripelje material v prostor za sprejem materiala. 
Bolni�ar iz ne�iste cone odstrani zunanjo embalažo in material preko predajnega 
okna poda ZT, ki material zloži v omare v �istem hodniku, sterilno operacijsko 
perilo pa v sterilno cono. 

1.4.2.  �isto operacijsko perilo 

Iz pralnice transportna služba pripelje operacijsko perilo. Bolni�ar iz ne�iste cone 
ga zloži v grelno omaro ob prelagalni mizi, nekaj pa ga preko predajnega okna v 
prostoru za sprejem materialov poda bolni�arju v �isti coni. 

1.4.3. Umazano perilo, odpadki in tkivni vzorci 

Vre�ke z umazanim perilom in odpadki se iz vseh prostorov zbirajo v prostoru za 
odvoz odpadkov. V prostoru je tudi hladilnik za preparate in tkivne vzorce. 
Prostor je z rde�o �rto lo�en na �isti in ne�isti del. V ne�istem delu sta vozi�ka za 
umazano perilo in odpadke, v katera bolni�ar iz �iste cone vrže zavezane vre�e.
Infektivni odpadki se zbirajo lo�eno v posebnem kontejnerju. Odvoz opravlja 
transportna služba. 
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1.5. Pot instrumentov 

1.5.1. Pot uporabljenih instrumentov 

Po kon�ani operaciji operacijska medicinska sestra umazane instrumente zloži nazaj v 
mrežo. Celotno mrežo prešteje. Mrežo postavi v zabojnik, v katerega doda tudi svoj 
kovanec. S kovancem potrjuje, da je mreža prešteta in števil�no ustreza seznamu. Vse 
ostre predmete (skalpeli, Watzon noži, noži za dermatom) odstrani z držal. Zabojnik 
pokrije s pokrovom in ga z vozi�kom odpelje do dvigala za prevoz umazanih 
instrumentov. Uporabljene igle in skalpele pospravi v kontejner za uporabljene igle, ki 
stoji pri dvigalu za prevoz umazanih instrumentov. Kontejner z uporabljenimi iglami 
bolni�ar po kon�anem operativnem programu odloži v zabojnik za infektivne 
odpadke v prostoru za odvoz materiala. Ves odstranjen osteosintetski material, 
porabljene staplerje, endoklipe, endoprijemalke, nastavke za shever, vapr,... se ozna�i
z napisom ZA UNI�ENJE in se jih z dvigalom za prevoz umazanih instrumentov 
pošlje v centralno sterilizacijo. Vozi�ek s katerim se pripelje umazane instrumente do 
dvigala se pusti pred termodezinfekcijsko komoro, kjer ga bolni�ar o�isti. O�iš�en 
vozi�ek bolni�ar odpelje skozi substerilizacijo v sterilni hodnik, da se ga lahko 
ponovno uporabi. Ves instrumentarij, ki se pošlje v centralno sterilizacijo, operacijska 
medicinska sestra z elektronsko naro�ilnico, naro�i v centralni sterilizaciji. 
Instrumenti se iz centralne sterilizacije vrnejo v COB v treh urah. V COB-u se 
reprocesira samo instrumentarij, za katerega se predvideva, da bo uporabljen prej kot 
v treh urah in ga zato ni možno reprocesirati preko centralne sterilizacije. 

1.5.2. Pot sterilnih instrumentov 

Centralna sterilizacija pošilja sterilen instrumentarij v COB preko dvigala za 
prevoz sterilnih instrumentov, ki se nahaja v sterilnem hodniku. Zdravstveni 
tehnik iz substerilizacije instrumentarij prevzame, kontrolira opremljenost 
zabojnika s številko šarže, datumom sterilizacije, plombo in indikatorjem 
sterilnosti. Zabojnike zloži na police za zabojnike v sterilnem hodniku, glede na 
operacijsko dvorano. Instrumentarij, ki iz centralne sterilizacije prihaja v COB v 
popoldanskem �asu zložijo dežurne operacijske medicinske sestre. 

2.  KADROVSKA STRUKTURA COB-A 
Vodstveno strukturo COB-a sestavljata predstojnik COB-a in glavna medicinska 
sestra COB-a. Odgovorne operacijske medicinske sestre skrbijo za zalogo 
specialnih materialov in seznanjajo kolektiv z novostmi v posameznih strokah, 
enkrat tedensko se sre�ujejo na operativnih sestankih. Tim operacijskih 
medicinskih sester sestavlja 19 medicinskih sester, ki so tedensko razporejene 
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glede na operativni program. Dežurno službo pokrivajo tri operacijske 
medicinske sestre. Team zdravstvenih tehnikov (ZT) sestavljajo trije ZT in 
mav�ar, ki je v travmatološko-ortopedsko operacijski sobi. ZT delajo samo v 
dopoldanskem �asu v nadzoru vhoda, substerilizaciji in na sprejemu materiala. 
Operacijske strežnice in bolni�arji opravljajo dela in naloge, vklju�no z dnevnim 
�iš�enjem, v vseh treh conah COB-a, Razporejeni so v triizmensko delo. 
Generalna �iš�enja izvaja �istilni servis enkrat tedensko. 

ZAKLJU�EK
Kar nekaj je prednosti, ki jih je prinesla selitev v nove prostore. Pri vseh operacijah 
uporabljamo materiale za enkratno uporabo za prekrivanje operativnega polja. Prav 
tako uporabljamo plaš�e za enkratno uporabo. Operacijske sobe so prazne. Vse 
potrebno za operacijo se pripelje na vozi�kih. V operacijski sobi je samo steklena 
omara za šivalni material, vsi aparati so nameš�eni na stativih in po tleh ni kablov. 
Skoraj ves instrumentarij je v zabojnikih. Reprocesiranje instrumentov poteka preko 
centralne sterilizacije in je kljub za�etnim težavam postalo ustaljena praksa. Pol leta ni 
dolga doba, vendar so se v tem �asu pokazale tudi dolo�ene pomanjkljivosti. Kljub 
tedenskemu planiranju operacij in korekcijah dnevnega programa še vedno prihaja do 
razhajanja med na�rtovanimi in dejansko izvedenimi operacijami. Program se pogosto 
spremeni zjutraj tik pred za�etkom, prihaja tudi do podaljšanja operativnega programa 
preko delovnega �asa. Medicinska sestra na porti je obremenjena izklju�no z 
administrativnim delom in ne utegne sodelovati pri sprejemu bolnika, preveriti vso 
njegovo dokumentacijo in oceniti ali je ustrezno pripravljen na operacijo. Kljub temu, 
da je v vsaki operacijski dvorani ra�unalnik, ima medicinska sestra zaradi neustreznega 
ra�unalniškega programa preve� administrativnega dela, ki se pogosto podvaja. Z 
elektronsko naro�ilnico se naro�a pralnica, sterilizacija in lekarna, vendar je naro�anje 
možno samo na dveh ra�unalnikih, ki pa nista v operacijski sobi. Problem predstavlja 
dislokacija septi�ne operacijske, ki jo kadrovsko in materialno pokriva COB. V 
zadnjem �asu se ukvarjamo tudi s kadrovsko problematiko. Zaradi premajhnega števila 
osebja prihaja do preobremenjenosti, slabe volje, izgorelosti in posledi�no tudi 
zapuš�anja COB-a. V prihodnosti na�rtujemo ra�unalniško sledenje materialov in 
instrumentov. Tako bo možen natan�en vpogled v stanje zalog, dobili pa bomo tudi 
pregled in izra�un porabljenega materiala na posameznega bolnika. S stroškovnim 
obvladovanjem želimo dose�i pozitivno poslovanje oddelka. Prav tako na�rtujemo 
izdelavo ra�unalniškega programa za perioperativno negovalno dokumentacijo. 

Literatura 
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SLEEVE GASTRECTOMY 
Andreja Kušter 

IZVLE�EK 

Sleeve gastrectomy (SG) je nova metoda laparoskopskih operativnih posegov v 
bariatri�ni kirurgiji, ki smo jo za�eli opravljati tudi v SB SG. Spada med 
restriktivne metode bariatri�ne kirurgije, kjer se zmanjša vnos hrane. Zelo 
pomembna je selekcija pacientov in kasnejši izbor za tovrsten poseg.  

Klju�ne besede: pacient, prekomerna telesna teža (TT), SG (sleeve gastrectomy) 

UVOD
V zadnjem desetletju so se laparoskopski posegi uveljavili že povsod v kirurgiji. 
Nekateri še vedno zmotno mislijo, da je laparoskopska kirurgija še na preizkušnji, 
vendar je postala dominantna skoraj na vseh podro�jih kirurgije. Predvsem se je 
razvila v bariatri�ni kirurgiji. 

SLEEVE GASTRECTOMY

KAJ JE TO? 

SLEEVE GASTRECTOMY (SG) je nova metoda v bariatri�ni kirurgiji, kjer se 
odve�na TT zmanjša zaradi zmanjšanega vnosa hrane. Pri tem posegu kirurg odstrani 
skoraj ¾ želodca in ostanek želodca ostane v abdomnu v obliki rokava – »sleeve«. Od 
tod tudi ime. Rokav je velik približno 200 ml. Odrezani del želodca pa odstranimo. 

Poseg se izvaja preko minimalnih odprtin, da se namestijo 4 trokarji, ki 
omogo�ajo prehod operacijskih instrumentov v abdomen. Izmenjaje vstavimo 4 
trokarje (10, 12, 12 in 5 mm). Vstavimo 3° optiko. Pri tem posegu uporabljamo 
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specifi�ne, �revesne, atraumatske prijemalke, harmoni�ne škarjice in poseben 
linearni spenjalnik za želodec. Ta spenjalnik spne v 6-ih linijah želodec in ga po 
sredini prereže. Tako ostanejo na vsaki strani po 3 spenjalne linije. Na �eljusti 
spenjalnika pa še namestimo posebno biabsorbilno (po 6-ih mesecih se ta material 
absorbira) zaš�ito za steplersko linijo, ki prepre�uje krvavitev iz linije. 

Po devaskularizaciji velike krivine želodca, se za�ne preparacija ob robu želodca 
navzgor in se kon�a pri požiralniku. Anesteziologinja vstavi še debelo 
nasogastri�no sondo (ch 34). Potem kirurg uporabi spenjalnik, spne in prereže 
želodec navzgor ob sondi. Želodec se za�ne oblikovati v obliki rokava. Kirurg 
porabi 4–6 nastavkov, prav toliko tudi zaš�it za steplersko linijo. Ko je želodec 
odrezan, še kirurg preveri kompletno steplersko linijo in morebitne ostale 
krvavitve. Pripravimo si mešanico metilenskega modrila, ki ga vbrizga 
anesteziologinja skozi sondo v rokav želodca. Obi�ajno, vsaj pri nas, ni bila linija 
nikoli modra. Po kon�anih testih, odstranimo odrezani del želodca skozi luknjo za 
trokar v levem delu trebuha. Potem še oskrbimo rane.  

Pri tem posegu ni omejitvenega traku in s tem ni tako zmanjšan vnos hrane kot 
pri SAGB. Vendar se tek naenkrat zmanjša in manjši obroki hrane zapolnijo 
ostanek želodca oz. pacienti se zadovoljijo z manjšimi obroki. Za�etni rezultati so 
zelo obetajo�i.

IZBIRA PACIENTOV 
Primerni pacienti za to vrsto posega so: 

– BINGE EATERSI (obsesivni jedci), 
– SWEET EATERSI (sladkosnedi), 
– OVER OBESE (izrazito pretežki). 

Indikacije za ta poseg: 

– super debeli pacienti, pri katerih se TT zreducira in se kasneje lahko opravi 
bypass; 

– pacienti, ki niso primerni za trak, vendar by passa ne želijo; 
– pacienti, ki ne želijo traku ali bypassa kot njihovo prva možnost.  

Obi�ajno je ta metoda primerna za »superdebele« paciente, saj je njihov BMI 
ve�ji od 50 ali pa pri visoko rizi�nih pacientih, kjer se bo še kasneje izvedla druga 
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vrsta posega (gastric bypass). SG je nekakšen prehod med dvema posegoma, ko 
trak ni mogo�, bypass pa pomeni preveliko tveganje. Kasneje pa se je pri mnogih 
ugotovilo, da bypass ni niti potreben. 

DEJSTVA O SG 
1. Rokav želodca se lahko raztegne in TT lahko za�ne naraš�ati nazaj, namesto 

da bi izginjala.  
2. Izguba TT je obi�ajno med 40–60 % od presežka obi�ajne TT v prvih 1–2 

mesecih.
3. Tukaj ni malabsorbcije hranil. 
4. �e po SG TT za�ne ponovno naraš�at potem je tu druga stopni�ka (duodenal 

switch ali gastric bypass). Oboje se lahko opravi laparoskopsko. 

DIETA
SG je obi�ajno prvi korak za naslednji op poseg. Naslednjih 6 pravil je zelo 
pomembnih pri prehranjevalnih navadah: 

– Jej samo v malih koli�inah. Velikost želodca se je spremenila, in zato se 
mora spremeniti tudi vnos hrane. 

– Dobro žve�i in požiraj samo dobro prežve�eno hrano. Potrebuješ ve� �asa za 
žve�enje in hranjenje. 

– Nikoli ne jej in pij ob istem �asu. Zmanjšana velikost želodca ne dovoljuje 
isto�asnega pitja in žve�enja. Bolje je piti med posameznimi obroki ali pred 
obrokom. Potrebuješ 2–3 litre teko�ine na dan. 

– Ne po�ivaj ali lezi po obroku. V leže�em položaju je refluks pogostejši. 
– Jej 5-krat na dan. Ni� vmesnih prigrizkov. �e ješ 5-krat na dan imaš ve�ji 

izbor pri prehrani, kot �e bi imel samo 2–3 obroke na dan. Tudi pri 
ve�kratnih obrokih dobiš v telo dovolj vitaminov, mineralov in proteinov. Pri 
ve�kratnih obrokih ne dobiš nenadnih napadov lakote. To pa se najverjetneje 
zgodi pri manj obrokih dnevno. 

– Pazi na bogato kalorijske pija�e. To so vro�a �okolada, razni mle�ni napitki 
in drugi sokovi. Po operativnem posegu je s takimi pija�ami možnost za ve�ji 
vnos kalorij. Torej razmislite, katere pija�e boste pili. Tip pija�e naj varira 
med �aji in kavami, sadnimi in zelenjavnimi napitki, lahke pija�e z manj ali 
ni� dodanega sladkorja, negazirane pija�e.  
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Po preživelem �asu v bolnišnici, si pacienti že lahko za�nejo delati svoje menije. 
Vendar so izredno pomembne 3 stvari:  

– mali obroki, 
– pogosti obroki, 
– dobro prežve�iti hrano.  

�e nimajo pacienti popolne diete, potem ne bi smeli imeti nobenih problemov v 
procesu zdravljenja.  

Pacienti ne smejo dvigovati težkih bremen najmanj 2 tedna po operativnem 
posegu.  

Zelo pomembno je, da pacienti ne uživajo aspirina ali katerih drugih nesteroidnih 
antirevmatskih zdravil, ki lahko dražijo želodec. Seveda, �e so brez zaš�ite za želodec. 
Pred tem, da bi jim mogo�e doma�i zdravnik predpisal katero od teh zdravil, ga 
morajo informirati, da jim potem zdravnik predpiše ustrezno zaš�ito za želodec.  

REZULTATI
Za�etne raziskave kažejo 40-60 % izgubo odve�ne TT z odli�nimi obeti; po 
raziskavah veliko pacientov izgubi 30-50 % TT v 6-12 mesecih.  

V SB SG smo naredili 14 takšnih posegov (maj 2007). Prvi SG smo naredili oktobra 
2006. operiranih je bilo 10 žensk in 2 moška v starostnem razponu 29-60 let.  

ZA�ETNA
TT, BMI 

PO 1 MESECU 
TT in BMI 

PO 3 MESECIH 
TT in BMI 

PO 6 MESECIH 
TT in BMI 

1. 112 kg 101 kg (-11 kg) 94 kg (-18 kg) 90 kg (.22 kg) 
 BMI-42 BMI-38 BMI-35 BMI-33 

2. 135 kg 126 kg (-9 kg) 
 BMI-53  BMI-49  

3. 130 kg 124 kg (-6 kg) 119 kg (-11 kg) 
 BMI-51 BMI-48 BMI-46  

4. 132 kg 122 kg (-10 kg) 115 kg (-17 kg) 
 BMI-57 BMI-53 BMI-50  

5. 126 kg 115 kg (-11 kg) 104 kg (-22kg) 
 BMI-53 BMI-48 BMI-44  

6. 128 kg 120 kg (-8 kg) 99 kg (-29 kg) 
 BMI-48 BMI-45 BMI-37  

Nadaljevanje tabele na naslednji strani 
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Nadaljevanje tabele s prejšnje strani 
ZA�ETNA

TT, BMI 
PO 1 MESECU 

TT in BMI 
PO 3 MESECIH 

TT in BMI 
PO 6 MESECIH 

TT in BMI 
7. 163 kg 134 kg (-29 kg) 112 kg (-51 kg) 
 BMI-53 BMI-43 BMI-36  

8. 149 kg 135 kg (-14 kg) 122 kg (27 kg) 
 BMI-46 BMI-42 BMI-38  

9. 142 kg 129 kg (-13 kg) 
 BMI-49 BMI-45  

10. 158 kg 146 kg (-12 kg) 
 BMI-56 BMI-52  

11. 172 kg  
 BMI-58  

12. 132 kg  
 BMI-48  

13. 122 kg  
 BMI-42  

14. TT-122  
 BMI-49  

Iz te tabele je razvidno, kako našim operiranim pacientom upada TT. Enim bolj, 
drugim manj,  

vendar vsi uspešno hujšajo. Najbolj pomembno pa je dejstvo, da se vse 
spremljajo�e bolezni izboljšujejo. Povišan sladkor, hipertenzija, bole�ine v 
sklepih, kolenih, hrbtenici, putiki in druge bolezni. Nekateri pacienti so 
popolnoma izlo�ili zdravila, drugi so zmanjšali dozo. Tudi njihovo psihi�no
stanje je boljše. Ena pacientka mora shujšat, da bo lahko šla na operacijo za 
kolensko protezo. Ko se z njimi sre�ujemo na klubih, so zelo zadovoljni, sre�ni, 
ker se jim ostale bolezni izboljšujejo in seveda ker uspešno hujšajo.  

ZAPLETI
Pri naših operirancih ni bilo zapletov.  

Sicer pa v literaturi navajajo možne zaplete:  

– Krvavitev iz steplerske linije (manj kot 1 %), 
– Nekroze preostalega dela želodca (še ni znano), 
– Poškodbe vranice ali �revesja, 
– Obstrukcije �revesja, 
– Umrljivost. 
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Iz razli�ne literature je razvidno 3–5 % pooperativnih zapletov. Sem prištevajo 
infekcije, plju�nice ali krvavitve.  

ZAKLJU�EK
Zelo pomembna je selekcija pacientov. Za tovrstno operacijo moramo izbrati 
potencialne paciente, ki so dobro informirani, motivirani, ki sprejemajo 
operativne rizike. Pacienti morajo biti ocenjeni multidisciplinarno (kirurg, 
psiholog, gastroenterolog, endokrinolog, dietetik).  

Tudi postoperativno spremljamo paciente redno, 1-krat mese�no v klubih. Po 
oceni pacientov je klub zelo dobrodošel. Vsi ga zelo radi obiskujejo, saj imajo 
možnost govorit s kirurgom, psihologinjo, dieteti�arko in seveda z vsemi ostalimi 
operiranci.  
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USPEHI PRI HUJŠANJU Z ŽELOD�NO
PREVEZO
Andreja Kušter 

IZVLE�EK 

Bariatri�na kirurgija je kirurgija morbidno debelih. Kirurška pomo� pri hujšanju 
postaja vedno bolj pogost, uveljavljen in predvsem dolgoro�no uspešen na�in 
zdravljenja, �e so se druge možnosti pri debelih pacientih kljub trudu izkazale za 
neuspešne. Kirurškim posegom seveda sledi primerna dieta, spremenjen na�in 
življenja in redne kontrole.  

Klju�ne besede: pacient, prekomerna telesna teža (TT), SAGB (SWEDISH 
ADJUSTABLE GASTRIC BAND) 

UVOD
Debelost je bolezen. Leta 1997 je to dejstvo potrdila Svetovna zdravstvena 
organizacija (WHO) po dolgih letih zmede med laiki in zdravniki. Laiki so s 
številnimi težavami, ki so jih hkrati imeli s �ezmerno TT, zaman iskali 
razumevanje in pomo� pri zdravnikih. Ti so sicer vedeli, da je debelost potrebno 
zdraviti, a doktrine niso imeli. 

Šele v 90-ih letih je zdravstvena služba za�ela izvajati vse u�inkovitejše in 
kompleksnejše programe za zdravljenje debelosti in nevarnih spremljajo�ih 
bolezni, ki mo�no slabšajo kakovost življenja in pomembno skrajšujejo 
življenjsko dobo (kroni�ne bole�ine v kolkih, kolenih, stopalih in hrbtenici, 
sladkorna bolezen, hipertenzija, bolezni srca, hiperlipidemija, hormonsko 
neravnovesje, žol�ni kamni, apneja med spanjem, neplodnost …). 
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KLASIFIKACIJA PACIENTOV 
Ljudje, ki presegajo svojo normalno TT za ve� kot za 45 kg, se tretirajo kot 
bolezensko debeli.  

INDEX TELESNE MASE ali BODY MASS INDEX (ITM ali BMI) se uporablja 
za definicijo debelosti.  

BMI= TT (kg) / TV(m2)

Tabela 1. BMI PRIPORO�ILA 
NORMALNI manj kot 25 manj kot 23 
PRETEŽKI ve� kot 25 ve� kot 23 
DEBELI ve� kot 30 ve� kot 27,5 
DOSLEDNO DEBELI ve� kot 35 ve� kot 32,5 
BOLEZENSKO DEBELI ve� kot 40 ve� kot 37,5 

Pacientom z BMI ve� kot 40 se priporo�a kirurško zdravljenje. Tudi pacientom z BMI ve� kot 35, s 
spremljajo�imi boleznimi, se priporo�a kirurško zdravljenje.  

VRSTE KIRURŠKEGA ZDRAVLJENJA 
Ameriško združenje za bariatri�no kirurgijo opisuje 2 glavna pristopa pri 
uspešnem zdravljenju prekomerne TT: 

1. RESTRIKTIVNE METODE 
2. MALABSORPTIVNE METODE 
3. KOMBINACIJA RESTRIKTIVNE IN MALABSORPTIVNE METODE 
4. NE RESTRIKTIVNE IN MALABSORPTIVNE METODE 

1.  RESTRIKTIVNE METODE 

Pri tej metodi se zmanjšuje vnos hrane. Sem sodijo:  

– VERTICAL BANDED GASTROPLASTY  
Pri tem posegu se zgornji del želodca vertikalno s spenjalnikom spne za 
okrog 6 cm, da se ustvari manjši želod�ni rezervoar. Pod tem rezervoarjem se 
plasira trak ali prstan, ki upo�asni praznjenje rezervoarja oz. prehod hrane. 
Ta poseg izgublja popularnost, saj je izguba odve�ne TT bolj po�asna in 
manjša.  
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– ADJUSTABLE GASTRIC BANDING  
Na�elo SAGB posega temelji na »vezanju kot s pasom« zgornjega dela 
želodca s pritrditvijo traku okoli njega. 

Delamo s 4-imi trokarji. 10 mm trokar za optiko, 15 mm je delovni in 
kasneje za uvajanje traku ter dva 5 mm trokarja. Eden je delovni, drugi pa za 
držanje jeter. Vanj vstavimo sestavljiv 5 mm retraktor za jetra. Kirurg si 
izpreparira Hissov kot med ezofagusom in želodcem z navadno monopolarno 
kljukico. Zraven uporablja posebne fine �revesne prijemalke. Po preparaciji 
si odmeri 5 cm od ezofagusa in na tej razdalji skozi pars flacida za želodcem 
uvede gibljiv »gold finger«. Med tem �asom operacijska medicinska sestra 
(OPMS) testira trak po navodilih. Nato kirurg uvede trak skozi 15 mm trokar 
v trebušno votlino in ga zapne za gold finger. Potem ga potegne za želodec in 
ga spne pred želodcem. Seveda mora biti trak pravilno obrnjen – balon�ek je 
na notranji strani, okrog želodca. Naredi še test tesnosti z gold fingerjem. 
Kirurg še zašije z 2 do 3 šivi spodnji del želodca �ez trak, da se trak fiksira. 
Nato cev�ico, ki vodi od traku do rezervoarja, potegne ven, in si tkivo 
izpreparira do fascije. Cev�ico spnemo z rezervoarjem in le-tega kirurg 
fiksira na fascijo pod levim rebrnim lokom s posebno napravo. Zašije še kožo 
na mestu 15 mm trokarja. Ostale odprtine zlepimo s steri stripom.  

– GASTRIC SLEEVE RESECTION  

2.  MALABSORBTIVNE METODE  

Pri tej metodi je prav tako zmanjšan vnos hrane, vendar se hrana revno prebavi in 
nekompletno absorbira. Sem sodijo: 

– BILIOPANCREATIC DIVERSION (BPD) 
Pri tem posegu se odstrani ¾ želodca, da se naredi obenem zmanjšan vnos 
hrane in zmanjšana proizvodnja kisline. Mora pa se pustiti dovolj želodca za 
vzdrževanje normalne prehrane. Manjši del �revesja se razdeli in se doda na 
ostanek želodca – želod�no vre�o. Naredi se t.i. "alimentary limb" ali 
"prebavna veja". Vsa hrana gre skozi to prebavno vejo in se je veliko 
absorbira. Biliarni in pankreati�ni sokovi se pretakajo skozi 
"biliopankreati�no vejo", ki je pripeta na konec �revesja in na konca zaprta. 

– EXTENDED (DISTAL) ROUX -en- Y GASTRIC BYPASS 
– BILIOPANCREATIC DIVERSION WITH DUODENAL SWITCH 
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3.  KOMBINACIJA RESTRIKTIVNE IN 
MALABSORPTIVNE METODE 

Sem sodi GASTRIC BYPASS ROUX -en- Y. Delamo ga že tudi pri nas. Do 
sedaj smo naredili 3 takšne posege in so zelo zadovoljivi rezultati. Za ta poseg so 
posebej selekcionirani pacienti, ki niso primerni za SAGB.  

4.  NE RESTRIKTIVNE IN NE MALABSORPTIVNE 
METODE

Sem sodita 2 metodi: 

– IMPLANTABLE GASTRIC STIMULATION 
Proizvaja elektri�no stimulacijo za želodec.  

– INTRAGASTRIC BALLOON 
Je mehak, silikonski balon, ki je plasiran v želodcu in je napolnjen s sterilno 
raztopino. Odstrani se po 6-ih mesecih.  

SAGB
Opisali bomo trenutno najpopularnejšo tehniko zdravljenja morbidne debelosti s 
švedskim prilagodljivim trakom. 

SAGB se uporablja vse od l. 1985. Trak zoži in razdeli želodec na dva dela v 
obliki peš�ene ure. Za postavitev traku ni potrebno rezanje, spenjanje ali 
odstranjevanje kateregakoli dela želodca. Trak lahko odstranimo in obnovimo 
prvotno obliko želodca. Prav tako lahko premer traku prilagajamo glede 
pacientovega po�utja. To pomeni, da teko�ino vbrizgamo skozi rezervoar�ek, ki 
je pripet na fasciji, po cev�ici v balon traku. Polnitve potekajo na rentgenu. Prva 
polnitev je praviloma po 6-ih tednih, 1–2 ml. Za naslednje polnitve pa se 
dogovarjamo na klubu. Polnimo po malem, odvisno od pacientovega ob�utka in 
rentgenskih kriterijev. �e bolnik navaja, da z lahkoto je, polnimo, dokler prehoda 
dovolj ne zapremo. Ko slikamo, se mora videti zna�ilna oblika �ebule (glava je 
vsebina v krnu pred trakom, nato je zožitev-trak in v želodcu je rep �ebule).  

Trak povzro�i hiter ob�utek sitosti, ker zaužita hrana zapolni zgornji, manjši del 
želodca. Trak odvrne paciente od prenajedanja, in s tem se zmanjša vnos hrane in 
kalorij.  
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DIETA
Že pred samim posegom za�nejo pacienti z dieto. Posebna dieta sledi po posegu. 
Prve 4 tedne pijejo zgolj teko�o hrano (�iste juhe, �aj, kava, sadni in zelenjavni 
sokovi, jogurti …), v manjših koli�inah, ve�krat na dan. Nadaljnja dva tedna 
lahko za�nejo uživati majhne porcije kašaste hrane. Kasneje se dieta postopno 
dopolnjuje z obi�ajno hrano. Pomembna je samodisciplina in kontrola. Pacienti si 
morajo vzeti �as za hranjenje in hrano morajo temeljito prežve�iti. Vsak dietni 
prekršek lahko pomeni tveganje za dislokacijo traku ali pa pove�anje zgornjega 
dela želodca. Ve� je prekrškov, bolj se pacienti oddaljujejo od zastavljenega cilja. 
Lahko pa tudi pomeni odvzem traku.  

STATISTIKA
Znanstvene študije so dokazale, da se 50 % izgube odve�ne TT ohranja celo po 10–
15-ih letih. Še bolj pomembno pa je, da so druge raziskave dokazale, da se 96 % 
zdravstvenih težav povezanih z debelostjo izboljša ali pa celo popolnoma izginejo.  

V SB SG delamo tovrstni kirurški poseg že dve leti. V teh dveh letih smo naredili 
90 posegov. Statisti�no smo obdelali prvih 50 pacientov. V prvih treh mesecih so 
v povpre�ju shujšali za 12,9 kg ali 4,3 kg na mesec. V pol leta so bili lažji za 2,9 
kg ali 3,8 kg na mesec. Po letu dni pa je njihova TT v povpre�ju manjša za 26,6 
kg ali 2,2 kg na mesec. Leto dni smo spremljali 8 pacientov, pol leta 15 pacientov 
in 48 pacientov 3 mesece (statistika je bila narejena konec marca 2007).  

Od 5-ih diabetikov 4 nimajo ve� terapije, eden pa je bistveno zmanjšal odmerek 
insulina. Zdravstveno stanje operirancev se je bistveno izboljšalo (hipertenzija v 
mejah normale,bole�ine v hrbtenici in sklepih so se bistveno zmanjšale, …).  

Postoperativnih zapletov nismo imeli, tudi komplikacij ne. Odstranili smo le dva 
traka (dietni prekršek, preve� zategnjen trak). 

ZAKLJU�EK
Zelo pomembna je timska obravnava pacientov pred in po operativnem posegu. 
Sodelujejo kirurg, endokrinolog, gastroenterolog, psiholog, dieteti�arka, OPMS in 
medicinske sestre na oddelku. V SB SG imamo organiziran Klub operiranih 
zaradi morbidne debelosti. Enkrat na mesec se operiranci sre�ujejo na tem klubu. 
Najprej jih stehtamo in skupaj izra�unamo BMI. Sledi pogovor oz. seansa s 
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psihologinjo, ki je organizirana kot pri drugih odvisnikih. Po tej seansi pa se še 
pogovorijo z dieteti�arko. Redno spremlja naš klub in dogajanje novinarka revije 
Rina. Nazadnje pa sledi še pogovor s kirurgom. Kakršnikoli problemi nastanejo, 
jim svetuje kirurg. In on se tudi odlo�i, kdo je za polnitev. Skupaj gredo na 
rentgen in tam potem potekajo polnitve. Obi�ajno še pacientom pokažemo, kako 
poteka operacija, �e želijo. In �e kdo želi, lahko tudi dobi svoj posnetek posega. 
Vse posege namre� snemamo in jih arhiviramo.  

Zmanjšanje TT lahko podaljša življenjsko dobo. Po ve�kratnih, neuspešnih 
konzervativnih metodah, se bolezensko debelim priporo�a kirurško zdravljenje. 
Ob upoštevanju vseh priporo�il, je metoda laparoskopske vstavitve traku 
sorazmerno varna in daje dobre rezultate. Pacienti so zadovoljni tako z 
zmanjšanjem TT, kot tudi s subjektivnim ob�utkom sitosti. Razveseljivo pa je 
tudi prenehanje soobolevnosti. Kar pa je posebej pomembno dejstvo, da se 
pacienti ne redijo, ampak vzdržujejo TT ali pa jo še zmanjšujejo.  
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ZDRAVSTVENA NEGA PACIENTA PRED 
IN PO OPERATIVNEM POSEGU PRI 

MORBIDNI DEBELOSTI S ŠVEDSKIM 
PRILAGODLJIVIM TRAKOM (SAGB) 

Snježana Valcl 

IZVLE�EK  

Prekomerna debelost predstavlja resno tveganje za pacienta, njegov organizem in 
njegovo zdravje. Predstavljena je zdravstvena nega pacienta pred in po 
operativnem posegu s švedskim prilagodljivim trakom glede na vse življenjske 
aktivnosti in po procesu zdravstvene nege. Z multidisciplinarnim pristopom in s 
sodelovanjem pacienta, le to zagotavlja uspeh samega posega in njegovo 
zadovoljstvo.  

Klju�ne besede: pacient, prekomerna debelost, zdravstvena nega, SAGB (švedski 
prilagodljiv trak). 

OBRAVNAVA PACIENTA 
Ko se po obravnavi in pregledih na kateremkoli nivoju zdravstvene službe kot ena 
od možnih na�inov terapije izkaže možnost operativnega zdravljenja, je tak 
pacient napoten v kirurško ambulanto za dogovor termina operativnega posega. 
Po pogovoru s kirurgom opravi preiskave za opredelitev splošnega stanja 
(osnovni laboratorij, EKG, spirometrija., gastroskopija.). Pred posegom se 
pogovori z dietetikom, psihologom, endokrinologom., zaradi ocene sposobnosti 
in tveganja anestezije je predstavljen še anesteziologu. 

SPREJEM PACIENTA 
Sprejem pacienta je na�rtovan, programski. Z njim se seznanimo, ga stehtamo, 
izmerimo višino, sr�ni utrip, krvni tlak, telesno temperaturo in odvzamemo kri za 
krvno skupino. Pregledamo dokumentacijo, povprašamo ga o dieti in morebitnih 
zdravilih, ki jih jemlje doma. 
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Pokažemo mu oddelek, sanitarije, kopalnico in vse ostale prostore ter ga 
predstavimo sopacientom v sobi. Poskrbimo za prijetno vzdušje in prijazno 
odgovarjamo na vprašanja. 

Ob sprejemu izpolnimo poro�ilo zdravstvene nege, terapevtski list, negovalni list 
in identifikacijski trak. 

Pred operativnim posegom se mora s pacientom pogovoriti operater, pregledati 
dokumentacijo in podpisati privolitev za operativni poseg. 

PREDOPERATIVNA ZDRAVSTVENA NEGA 
PSIHI�NA priprava pacienta se za�ne že s trenutkom, ko se pacient odlo�i za 
operativni poseg. Na psihi�no pripravo vplivajo: starost pacienta, strah pred 
anestezijo in operacijo. Strah pred navzo�nostjo bole�ine, slabostjo, bruhanjem, 
…V razmišljanju je vedno prisotna tudi skrb za družino.  

Pomen predoperativnega pogovora: 

– vzpostavitev stika s pacientom; 
– ocenitev pacientove osebnosti, inteligence, potreb; 
– vklju�itev negovalnega tima, multidisciplinarni pristop; 
– pisna navodila. 

FIZI�NA priprava pacienta je priprava organizma na operacijo in anestezijo: 

– ocena pacientovega stanja (�e pride do sprememb po�utja sporo�imo 
zdravniku); 

– priprava prebavnega trakta - 6 ur teš� pred operacijo;  
– priprava respiratornega trakta (fizioterapevt, vitalna kapaciteta, inspirij 

4000ml); 
– higienska oskrba (prhanje, ureditev nohtov, odstranitev laka, li�il, nakita, 

priprava operativnega polja – britje, sveže perilo); tik pred anestezijo 
odstranimo zobno protezo, o�esne le�e, o�ala, slušni aparat oz. tehni�na
pomagala; 

– antikoagulantna zaš�ita (nizkomulekularni heparin na ve�er pred operacijo), 
na dan operacije namestimo pacientu elasti�ne nogavice, kar predstavlja 
fizikalno tromboprofilakso; 

– izpraznitev mehurja (na za�etku leta 2005 smo vsakemu pacientu vstavljali 
stalni urinski kateter); 
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– deponija vrednostnih stvari pacienta; 
– aplikacija premedikacije, antibiotika (najpogosteje Cefamezin 2 g); 
– preverjanje in ureditev pacientove dokumentacije; 
– varen transport v operativno dvorano. 

POOPERATIVNA ZDRAVSTVENA NEGA 
Namen pooperativne zdravstvene nege je: 

– varen transport pacienta iz prebujevalnice na oddelek; 
– pomo� operirancu k �im boljšemu po�utju; 
– vzdrževanje psihi�nega in fizi�nega ravnovesja; 
– prepre�evanje in zgodnje odkrivanje možnih pooperativnih zapletov;  
– pomo� operirancu, da �im hitreje postane samostojen in neodvisen. 

Medicinska sestra mora imeti stalni nadzor nad pacientom, opazovati fiziološke 
in psihi�ne spremembe, na�rtovati, izvajati in vrednotiti negovalne intervencije 
ter prepoznati zaplete in odgovore na zdravljenje. 

V okviru zdravstvene nege je potrebno opazovanje in pomo� pri življenjskih 
aktivnostih, opredeljenih v modelu V. Henderson.  

Dihanje

Preko dihal dobi telo kisik in izlo�i iz telesa ogljikov dioksid, ki nastaja pri oksidaciji 
organskih snovi v telesu. �e v pooperativnem poteku ni respiratornih zapletov oz. �e
pacient nima spremljajo�ih obolenj, (astma, kroni�ni bronhitis, KOPB), je dihanje 
praviloma spontano, brez težav. Pacientu moramo zagotoviti le ustrezno temperaturo 
in vlažnost zraka, zra�nost prostora, na kakovost dihanja pa bistveno vpliva tudi 
njegov položaj, ob�utek varnosti in dobra analgezija. Pacient ima inspirij, (4000 ml) s 
katerim krepi dihalno muskulaturo in vzdržuje predihanost plju�.

Hranjenje in pitje 

Zavedati se moramo, da je uravnovešena prehrana, h kateri spada tudi zaužita 
teko�ina, eden od klju�nih dejavnikov, ki nam krepijo organizem in nas varujejo 
pred raznimi bolezenskimi pojavi.  
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Naš pacient po kirurškem posegu za�ne z dieto, ki mu jo predpiše kirurg in jo je 
spoznal pred operacijo. 

Na dan operacije, to je popoldne ali zve�er, že pije vodo po požirkih. 

1.dan po operaciji:

Nesladkan �aj in negazirana voda, po�asi po požirkih (en požirek na minuto). Med 
posami�nimi požirki po�akajo minuto ali dve, ne spijejo ve� kot 100 ml naenkrat. 
Med posami�nim pitjem po�akajo vsaj 10 minut, dnevna koli�ina naj bo 2–2,5 litra. V 
kolikor je pacient izsušen, ali ne pije dovolj, dobi infuzijo (Hartman, Nutrifleks …). 

2. do 6. dan po operaciji

Prvi naši pacienti so štiri dni pili samo vodo. Zdaj smo manj strogi in kmalu že 
dobijo teko�o hrano (sadni in zelenjavni sokovi, proteinski napitki, jogurti, �iste 
juhe..) po požirkih, po�asi, ne ve� kot 200 ml naenkrat. 

7. do 13. dan po operaciji

Kašasta hrana (zelenjavne, sadne, mesne kašice). Jedo jo s �ajno žli�ko, po�asi,
ne ve� kot 200 ml naenkrat, izogibajo se vlaknin, ki napenjajo. Priporo�ljivo je 
pred obrokom spiti nekaj teko�ine, ki prej daje ob�utek sitosti. 

14. do 27. dan po operaciji

Mehko, malo vlaknato hrano jedo po�asi, dobro jo zgrizejo, poskusijo lahko ribe, 
salame, šunke. 

Nato dieto postopoma dopolnjujejo z obi�ajno hrano. 

Bistvenega pomena je: 

– hrano dobro in dlje �asa žve�iti;
– držati se ure obrokov; 
– popiti vsaj 2 do 3 litre teko�ine (nizko ali ne kalori�no); 
– ne pozabiti jemati predpisanih zdravil, vitaminov… 

Negovalni problemi:s labost, izsušena sluznica, žeja, potreba po hrani…(vseh teh 
problemov je bilo ve� pri za�etnem strogem režimu,- pitje vode štiri dni po operaciji.)  

Ukrepi: svetovanje, vzpodbujanje. 
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Izlo�anje in odvajanje 

Tako kot po vsaki operaciji moramo biti tudi tu pozorni na izlo�anje vode in 
odvajanje blata. 

V okviru te aktivnosti so možni naslednji negovalni problemi: nevarnost izsušitve 
telesa, zaprtje zaradi premajhnega vnosa teko�in. Ukrepi zdravstvene nege so 
predvsem pou�evanje glede uživanja teko�in in predpisane diete. 

Gibanje in ustrezna lega 

V okviru te aktivnosti ocenjujemo sposobnost gibanja, hoje, pomi�nosti. Glede na 
to, da se za te posege odlo�ajo ve�inoma mlajši pacienti, težav pri tej aktivnosti 
ni. Vsi pacienti naj bi na dan operacije vstali in hodili. 

Spanje in po�itek 

Spanje in po�itek sta pomembna za normalno delovanje telesa in premagovanje 
psihi�ne in fizi�ne utrujenosti. V okviru te aktivnosti so možni naslednji 
negovalni problemi:  

– moteno spanje in po�itek zaradi spremenjenega zdravstvenega stanja, 
bole�in, stresa, lakote, neprimernega ležiš�a.

Ukrepi zdravstvene nege: 

– pogovor;  
– psihi�na vzpodbuda in podpora; 
– skrb za ustrezno okolje.  

Obla�enje

Najbolj primerna so udobna, ne pretesna obla�ila. Negovalni problem pri nas v 
bolnišnici so neprimerne, pretesne spalne srajce ali pižame. Zato so pacienti v 
svojih obla�ilih. 
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Vzdrževanje telesne temperature 

Slednje je tesno povezano z namestitvijo pacienta v ustrezno posteljo, v 
ustreznem prostoru in uporabo pravilnih obla�il. V nobenem primeru ne sme priti 
do podhladitve ali pregretja pacienta, zato telesno temperaturo skrbno 
spremljamo. V prvih dneh so subfebrilne temperature lahko posledica operacije, 
stresa, v naslednjih dneh pa napovedujejo zaplete bodisi v podro�ju operativnega 
delovanja ali izven njega. 

Osebna higiena in urejenost 

Osnova zdravstvene nege je skrb za telesno �isto�o, ustno nego in osebno 
urejenost pacienta, ki mora biti vedno prilagojena njegovemu zdravstvenemu 
stanju.

Negovalni problem je lahko okvara kože, ukrepi pri tej pa pravilna nega le te in 
zdravstveno vzgojno delo.  

Izogibanje nevarnostim v okolju 

Bistvo te aktivnosti je, da nevarnost prepoznamo in se nanjo ustrezno odzivamo 
tako, da nam bo v okolju uspelo prepre�iti, zmanjšati ali vsaj omiliti neugoden 
vpliv na zdravje. Sem spadajo ukrepi za prepre�evanje infekcij, prepre�evanje 
padcev (predvsem iz postelje, katere niso primerne za naše paciente), 
prepre�evanje opeklin …  

Komuniciranje, izražanje �ustev, ob�utkov … 

Spretnost v komuniciranju pomeni pošiljati tako izražena sporo�ila, da jih drugi 
brez težav razbere, ter pazljivo poslušanje, ki zagotavlja, da drugega razumemo 
(Lamovec, 1991). Komunikacija je lahko verbalna ali neverbalna, odprta ali 
zaprta. Dobra komunikacija ja pogoj za uspešno rehabilitacijo pacienta. Možni 
negovalni problemi so nevarnost doživljanja lastne vrednosti, samopodobe, 
negotovost glede operativnega posega, diete, spremenjenega na�ina življenja … 
Pomembno je, da znamo pacientom prisluhniti, jih razumeti, pomembno je, da jih 
vzpodbujamo, jim svetujemo … 
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Koristno delo, razvedrilo in rekreacija 

Delo nas zaposluje, zadovoljuje in nam zagotavlja eksistenco. Uspešno 
opravljeno delo nam dviguje samozavest in motivira za nadaljnje delo. Pri tem je 
pomembna tudi sprostitev, po�itek in rekreacija, da lahko naberemo nove no�i.

Telesna aktivnost je nujno potrebna po operaciji, seveda intenzivnejša, ko se telesna 
teža nekoliko zmanjša in je le ta možna. Ta se potem postopoma ve�a. Pacienti so v 
bolniškem staležu en mesec. Negovalni problemi, ki so prisotni že pred operacijo, so 
oteženo opravljanje del, športnih aktivnosti ... Pacientu svetujemo vsakodnevne 
telesne aktivnosti in ga spodbujamo za športne aktivnosti. 

U�enje in pridobivanje znanja 

U�enje in pridobivanje znanja v primeru odpravljanja prekomerne debelosti 
predstavlja dolgotrajen, predvsem pa postopen proces, ki v razli�nem obsegu poteka 
že pred sprejemom v bolnišnico in traja še dolgo po odpustu iz bolnišnice. Pri 
pou�evanju pacienta uporabljamo ustne informacije in pisna navodila, ki zajemajo 
dietni režim, na�in življenja, telesno aktivnost… Naši pacienti naj bi bili motivirani za 
ta poseg in naj ne bi bilo problemov glede u�enja, seveda pa morda kdo vseeno ni bil 
pripravljen na tak režim in mu zmanjka energije, volje. Dobesedno so takšni nemo�ni 
ljudje razdražljivi, in spet je potrebno veliko vzpodbude. 

Bole�ina

Pooperativna bole�ina je posledica operativnega posega, v veliki meri pa jo stopnjuje 
zaskrbljenost, strah, napetost in neorientiranost v prostoru in �asu. Ob prebujanju 
pacienta iz anestezije smo prisotni, odgovarjamo na njegova vprašanja in ga skušamo 
pomiriti. Razložimo mu položaje in na�ine obra�anja, da je bole�ina �im manjša. Po 
operaciji prejema analgetike (analgin, izjemoma dipidolor), na dan operacije na ure, 
nato po potrebi. Dobra analgezija je klju�nega pomena za zagotovitev dobrega 
dihanja, potrebnega po�itka in kakovostnih razgibalnih vaj. 

Nega rane 

�e ni posebnih razlogov (krvavitev, okužba, ...), prvi� previjemo rano po 48 urah. 
To so tri do štiri male rane, ki niso šivane (steristrip) in obi�ajno celijo per 
primam. Izjemoma je lahko vstavljen rokavi�ni dren na mestu, kjer je vstavljena 
komora – polnilec. �e se v rani pojavi vnetje, po posvetu z zdravnikom rano 
razpremo in vzamemo brise za ciljano antibioti�no terapijo. 
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ODPUST IZ BOLNIŠNICE 
�e po operaciji ni prišlo do zapletov, so pacienti drugi do �etrti postoperativni 
dan odpuš�eni domov. 

Pacient še pred odpustom dobi odgovore na vprašanja glede na�ina življenja, 
prehrane, fizi�ne aktivnosti, možnih problemih, bolniškem staležu (tudi v pisni 
obliki!). Zelo je zaželeno, da prejme tudi telefonsko številko, kamor se lahko 
obrne v primeru stiske ali potrebe. 

Prejeti mora tudi navodila glede ambulantnih kontrol po odpustu, (te so v za�etku
vsake štiri tedne, potem pa se intervali daljšajo), glede prve polnitve traku, 
seznaniti ga je treba s termini in lokacijo delovanja skupine debelušnih, ki poteka 
zadnji torek v mesecu. Tam si pomagajo, izmenjujejo izkušnje, se veselijo 
vsakega uspeha … Bistveno je, da niso sami! Z njimi so vsi, kirurg, psiholog, 
dietetik, instrumentarka… 

Ob odpustu, �e je potrebno, obvestimo svojce, odpust dokumentiramo in se 
poslovimo od pacienta. 

ZAKLJU�EK
Svetovna zdravstvena organizacija »WHO« je razglasila prekomerno debelost za 
epidemijo 21. stoletja. 

Prekomerna telesna teža je tesno povezana z nekaterimi bolezenskimi stanji, ki 
imajo velik vpliv na kakovost življenja. 

V Sloveniji ima kar tretjina prebivalstva prekomerno telesno težo, vendar pa 
obstaja možnost za paciente, ki so že neuspešno poskušali z raznimi 
shujševalnimi metodami. 

Zavedati se morajo, da vsakršna izguba telesne teže po kirurškem posegu ni 
takojšnja in da zahteva spremembo na�ina življenja, prehrambenih navad, 
dolgoro�no sodelovanje in upoštevanje nasvetov zdravniške ekipe. 

Zdravstvena nega pacienta temelji predvsem na zdravstveno vzgojnem delu. Z 
individualnim, holisti�nim in multidisciplinarnim pristopom je zagotovljena 
kakovostna oskrba in zadovoljstvo pacienta. Najve�ji uspeh je obisk pacienta, ki 
je dosegel svoj cilj, je shujšal, se bolje po�uti, izžareva veselje in radost.  
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Kaj je pomembno vedeti, kakšne kriterije moramo upoštevati in na kakšna 
vprašanja moramo poznati odgovore, da bi zagotovili kakovost zdravstvene nege, 
nam lepo pove naslednji verz: 

 » Držim se šestih zvestih služabnikov (Nau�ili so me vse kar sem spoznal); 
Njihova imena so Kaj in Zakaj in Kdo In Kako in Kje in Kdo.« 

Rudyard Kipling, Just So Stories (1902) 
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ZDRAVSTVENA NEGA PACIENTA MED 
PERKUTANO ODSTRANITVIJO 

LEDVI�NIH KAMNOV 
Suzana Hajtnik 

Klju�ne besede: zdravstvena nega pacienta med operacijo, perkutana odstranitev 
kamnov, nefrostoma 

UVOD
Perkutano odstranjevanje kamnov iz ledvice pri nas izvajamo od leta 1985. Ta 
metoda zdravljenja je dovolj varna in uspešna. Njena prednost se kaže zlasti v 
manjši invazivnosti operativnega posega in posledi�no hitrejšem okrevanju 
pacientov. Velikost in položaj kamnov v ledvici bistveno ne vplivajo na 
indikacijo za perkutani operativni pristop. Posebnost operacijske tehnike je 
pacientov položaj, ki se med posegom menja. 

Glavna naloga medicinske sestre - instrumentarke je, da varuje in š�iti pacienta – 
zato mora imeti ustrezno znanje in izkušnje ter sposobnost, da se povezuje z 
drugimi �lani zdravstvenega in negovalnega tima; tako zagotavlja pacientu med 
kirurškim zdravljenjem uspešno, varno in u�inkovito zdravstveno nego. 

ZDRAVSTVENI TIM V OPERACIJSKI SOBI 
Delo v operacijski sobi mora biti usklajeno, �e ho�emo dosegati želene cilje. 
Vsak �lan mora svoje delo dobro poznati in ga obvladovati. 

Operacijski tim sestavlja sterilno in nesterilno osebje. Sterilno osebje je oble�eno 
v sterilne plaš�e, imajo sterilne rokavice in izvajajo operacijo – operater, 
asistenca in instrumentarka. Nesterilno osebje so anesteziolog, medicinska 
anestezijska sestra, nesterilna instrumentarka in drugo osebje. 
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Naloge sterilne instrumentarke so: 

1. Priprava instrumentov in drugih pripomo�kov za operacijo na sterilno 
delovno površino. 

2. Vzdrževanje sterilnega operacijskega polja in pripomo�kov med operacijo. 
3. Nadzoruje �lane, da ostanejo sterilni. 
4. Skrbi za ustrezne sterilne instrumente, šivalni material in drugo. 
5. Nadzoruje in skrbi za potrebe operaterja in mu instrumentira. 
6. Natan�no upošteva navodila glede uporabe razkužil, instrumentov in ostrih 

predmetov. 
7. Dosledno vzdržuje asepti�ne metode dela, skrbi za varnost in dobro po�utje 

pacienta.

Naloge nesterilne instrumentarke so, da asistira operacijski ekipi, pacienta 
psihi�no podpira, pomaga pri njegovi namestitvi in skrbi za njegovo dobro 
po�utje (zasebnost, lega, toplota, tišina v okolju). 

1. Ocenjuje pacientovo stanje in njegove potrebe. 
2. Zagotavlja varnost pacienta in varnost v okolju. 
3. Skrbi za nemoten potek asepti�nih postopkov. 
4. Pravo�asno odkriva nevarnosti v okolju, ki bi vplivale na pacienta in 

operacijski tim ter ustrezno ukrepa. 
5. Kontrolira in dokumentira koli�ino porabljenega materiala. 
6. Skrbi za povezavo z drugim osebjem izven operacijske sobe. 

OPERACIJSKI PROSTORI 
Operacijski prostori morajo zagotavljati nemoteno izvajanje operacij. Napisana 
morajo biti natan�na navodila za gibanje v posameznih prostorih, kontrolo 
infekcije, zagotavljanje varnosti pacienta in osebja, morebitno pove�anje obsega 
dela in povezave z drugimi oddelki. 

VZDRŽEVANJE ASEPSE V OPERACIJSKIH 
PROSTORIH
Asepsa pomeni popolna odsotnost vseh mikroorganizmov v dolo�enem �asu in na 
dolo�enem mestu; dosežemo jo z antisepti�nimi postopki: �iš�enje, dezinfekcija 
in sterilizacija. Popolno asepso zagotavlja sterilizacija, ki uni�i vse oblike vseh 
mikroorganizmov. 
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Vsi �lani operacijskega tima so odgovorni za vzdrževanje asepse, ki je za 
kirurgijo odlo�ujo�a. Medicinska sestra v operacijski sobi mora poznati principe 
asepse, dosledno vzdrževati higieno in uporabljati ustrezna obla�ila in obutev, 
zagotavljati dovolj materiala za operacijski tim, razvijati dobro sporazumevanje 
in odkrivati pacientove potrebe ter biti še posebej pozorna pri posebnih kirurških 
posegih ali rizi�nih pacientih. 

VARNOST IN ZAŠ�ITA PACIENTA 
Med premeš�anjem pacienta mora biti operacijska miza dobro nameš�ena. Vse 
cevi pri pacientu (infuzija, dreni, kateter) morajo biti varno pritrjene in zaš�itene. 
Operater je odgovoren za pravilen položaj zlomljenega uda. Prizadeti in ostareli 
pacient mora biti previdno premeš�en, da mu ne poškodujemo kože. 

Za izvedbo operacije je potreben ustrezni položaj pacienta. Lega pacienta vpliva 
na cirkulacijo, dihanje, živ�ni in miši�noskeletni sistem. 

OPERATIVNI POSEG 
Sterilna instrumentarka si oble�e rentgenski plaš�, namesti dozimeter, oble�e
sterilne rokavice, plaš� in pripravi operacijsko mizo s potrebnimi instrumenti. 
Pomaga ji nesterilna instrumentarka. 

Poleg instrumentov potrebujemo ultrazvo�no sondo, lahko tudi laser in rentgenski 
aparat. Ultrazvo�na sonda, ali laser nam omogo�ata drobljenje kamnov.  

Pacient je v splošni anesteziji. Za izvedbo operacije je potreben ustrezni položaj 
pacienta – operaterju mora omogo�iti dostop do operacijskega mesta; zagotavljati 
mora pravilno držo telesa, nemoteno cirkulacijo in gibanje prsnega koša; 
anestezistu mora omogo�ati nadzorovanje pacientove dihalne poti, dajanje 
anestetikov, zdravil in infuzijske teko�ine; prepre�evati mora poškodbe živcev in 
kože; pacientu zagotavljati zasebnost in dobro po�utje. 

Namestimo ga v ginekološki položaj. Pacient je v hrbtnem položaju z dvignjenimi in 
abduciranimi nogami. Tako je možen dostop do perinealne regije. Noge morajo biti 
ustrezno podložene, da ne pride do poškodbe živcev in ven. Ve�ji pritisk je na križni 
predel, zato mora biti ustrezno podložen z blazino. Operater sterilno umije operativno 
polje in sterilno pokrijemo pacienta. Nato naredi cistoskopijo in uvede ureteralni 
kateter. Ta nam služi za vbrizgavanje kontrastnega sredstva, tudi kasneje med 
operativnim posegom. Ureteralni kateter pritrdimo na pacientovo nogo. 
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Pacienta namestimo v trebušni položaj.Pacient je v trebušnem položaju, kadar je 
potreben operacijski pristop iz hrbtne strani. Pacient mora biti podložen tako, da 
se diafragma lahko premika. Roke so upognjene navzgor, in sicer z navzdol 
obrnjenemi dlanmi. Noge so podložene, tako da se prepre�i pritisk na prste in 
plantarna fleksija stopala. Pri�vrstimo pas nad koleni in pri tem pazimo, da pas ne 
pritiska na pacienta. Operacijsko mizo namestimo v položaj, da se pacientov 
ledvi�ni del maksimalno izbo�i. Operater sterilno umije operativno polje in 
pacienta sterilno pokrijemo.Uporabljamo perilo za ve�kratno uporabo in 
prevleko, ki ne prepuš�a vode. Pacientova koža je po posegu suha, da prepre�imo 
podhladitev, kajti potrebujemo veliko vode. Vodo ogrevamo v termostatu. 

Po kon�anem posegu naredimo drenažo, ki jo imenujemo nefrostoma. 
Nefrostoma je cevka, imamo razli�ne debeline in služi za izpiranje iz ledvice. Na 
kožo jo pritrdimo s šivom, lahko ostane nekaj �asa zaprta ali pa jo konektiramo 
na vre�ko. Rano sterilno oskrbimo in pokrijemo. Obveza absorbira sekrecijo iz 
rane, š�iti rano pred okužbo, daje oporo, vzdržuje ustrezno temperaturo in 
prepre�uje krvavitev. 

Pacienta obrnemo na hrbet. Gre za najbolj nevtralen in tudi najpogostejši položaj. 
Glava mora biti v isti �rti s hrbtenico ali prsnico. Manjša blazinica je primerna za pod 
glavo in lumbalnim predelom, da se mišice sprostijo. Noge so stegnjene, stopala 
nekoliko narazen in po potrebi podprta z blazino, tudi pete morajo biti razbremenjene. 

Pri obra�anju pacienta moramo biti pozorni na nefrostomo. Ureteralni kateter 
odstranimo. 

PREMESTITEV PACIENTA IZ OPERACIJSKE 
SOBE
Po kon�ani operaciji skrbi instrumentarka za prevoz pacienta iz operacijske sobe. 
Pacientova koža mora biti �ista, elektrode in drugi pripomo�ki odstranjeni. Pacient 
mora biti pokrit s svežo rjuho. Infuzija in dren morata biti tako nameš�ena, da ne 
ovirata premestitve in transporta ter namestitve pacienta v posteljo. Pri premeš�anju
pacienta v posteljo morajo biti prisotne vsaj štiri osebe – ena je pri pacientovi glavi, 
druga pri nogah, tretja in �etrta pa na njegovi levi in desni strani. Anesteziolog skrbi 
med premeš�anjem za pacientovo dihanje in glavo ter odlo�i, kdaj bodo pacienta 
premestili, ostale tri osebe pa isto�asno pomaknejo pacienta na posteljo. Premestitev 
mora biti po�asna in previdna, da ne povzro�i motenj v cirkulaciji, poškodbe 
operacijske rane in bole�ine. Zdravnik anesteziolog in medicinska sestra predajo 
pisno in ustno poro�ilo o pacientu medicinski sestri, ki prevzema pacienta., in tako 
zagotavljajo neprekinjenost zdravstvene nege. 
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ZAKLJU�EK
Naše izkušnje reševanja ledvi�nih kamnov s to metodo kažejo dobre rezultate. 
Seveda pa moram omeniti, da nam metoda ESWL – zunajtelesno drobljenje 
kamnov v naši bolnišnici ni dostopna. Omenjeni aparat pa ne more odstraniti vseh 
kamnov iz ledvic, zato uporabljajo pogosto kombiniranje omenjene metode s 
perkutano litotripsijo. 
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PREDSTAVITEV CENTRALNE 
STERILIZACIJE V SPLOŠNI BOLNIŠNICI 

NOVO MESTO 
Nataša Pileti�

IZVLE�EK 

Centralna strerilizacija je medicinska preskrbovalna služba, ki s sterilnim 
materialom oskrbuje vse operacijske sobe, bolnišni�ne oddelke, ambulante in 
bolnišni�no lekarno. S centralalizacijo dela smo dosegli ve�ji in smoternejši 
izkoristek aparatur, poenotenje delobnega procesa, poenoten nadzor in 
razbremenitev medicinskih sester na oddelkih in operacijskih sobah. 

UVOD
Maja 2006 je bila vzpostavljena enota CENTRALNE STERILIZACIJE (CS). 

V bolnišnici imamo preskrbo s sterilnim materialom, ki ga pripravljamo sami, v 
celoti centralizirano. Substerilizacije so tri, aktivirane le v primeru potrebnega 
prioritetnega reprocesiranja instrumentarija. 

PREDSTAVITEV CS 
CS je zgrajena po sodobnih standardih. Poti so enosmerne, tako da je že 
prostorsko onemogo�eno križanje umazanega, �istega in sterilnega. 

Prostori CS so razdeljeni na tri cone: 

– ne�ista,
– �ista, 
– sterilna. 

Ne�ista cona je prostor s svojim vhodom, kamor se steka umazan material iz 
vseh oddelkov, dislociranih operacijskih sob, ambulant in lekarne. V tem prostoru 
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je tudi »ne�isto« dvigalo za transport umazanega instrumentarija iz 
CENTRALNEGA OPERACIJSKEGA BLOKA (COB-a). 

�ista cona je namenjena pripravi in pakiranju setov, perila, instrumentarija in 
ostalega materiala.V tem delu imamo tudi priro�no skladiš�e za perilo z vhodom 
iz glavnega hodnika in prehodom v �isto cono. 

Prehodna parna sterilizatorja in neprehodni plazma sterilizator fizi�no lo�ujejo 
�isto cono od sterilne. V tej coni se steriliziran material zlaga iz sterilizatorjev in 
pripravlja za izdajo in transport na oddelke, oziroma skladiš�enje. Tu je tudi 
»�isto« dvigalo za transport materiala v COB. Material steriliziran v plazma 
sterilizatorju, ki ni prehoden, iz sterilizatorja zložimo že v �isti coni in ga takoj 
skozi predajno lino oddamo v sterilno cono. 

Odprtje oddelka CS v naši bolnišnici prinaša tudi dolo�ene spremembe v sami 
pripravi materialov oz. setov, ki so poenoteni, in s tem doseženo, da enak set 
zadovolji �im ve� uporabnikov. 

Instrumentarij se zavija lo�eno od sanitetnega materiala in perila (razen setov za 
prevez in manjše posege). Prav tako se lo�eno zavijajo operacijske mreže in 
operacijsko perilo. 

Lastniki instrumentov so oddelki, ambulante, dislocirane operacijske sobe in 
COB. Iz tega sledi, da preko naro�ilnic izdajamo le toliko instrumentarija, kot ga 
dobimo iz oddelkov. 

Naro�anje materiala je ra�unalniško podprto, želimo pa si pridobiti tudi program 
sledenja, ki bi olajšal delo naro�anja in izdajanja ter zagotavljal natan�en vpogled 
tudi v zaloge sterilnega materiala tako v CS kot na vseh deloviš�ih. 

Za dobro in u�inkovito delo pa so pomembne vse faze dela: 

– TRANSPORT UMAZANEGA MATERIALA V CENTRALNO 
STERILIZACIJO 

– �IŠ�ENJE IN DEZINFEKCIJA INSTRUMENTOV 
– PAKIRANJE  
– STERILIZACIJA 
– SKLADIŠ�ENJE, ODDAJA IN TRANSPORT STERILNEGA 

MATERIALA 
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1.  TRANSPORT UMAZANEGA MATERIALA V 
CENTRALNO STERILIZACIJO 

1.1.  TRANSPORT IZ ODDELKOV IN DISLOCIRANIH 
OPERACIJSKIH SOB 

Ne�isti material in instrumentarij iz dislociranih operacijskih sob, oddelkov, 
ambulant in lekarne v CS dostavlja transportna služba. Ves instrumentarij se na 
deloviš�ih odlaga neposredno po uporabi v zaprto posodo, ki je hkrati tudi 
transportna posoda. Transportno posodo v CS mehani�no o�istimo in 
dezinficiramo. Na vsakem deloviš�u imajo dve transportni posodi. Transportna 
služba ne�isti material po deloviš�ih prevzema po dolo�enem urniku.  

Zbirna mesta in urnik transporta za vsa deloviš�a so dolo�eni in definirani v 
navodilih za pripravo instrumentov za transport. 

1.2. TRANSPORT IZ CENTRALNEGA OPERACIJSKEGA BLOKA  

Ves umazan instrumentarij iz COB je v prostore CS oddan preko »ne�istega« 
dvigala, ki povezuje COB in ne�isto cono.  

Vse medicinske sestre v CS in COB - u imamo izdelane kovance s svojimi 
številkami, ki nam služijo za kontrolo oddanega instrumentarija. Operacijska 
medicinska sestra (OMS) v COB - u ob preštetju in oddaji operacijske mreže 
priloži kovanec s svojo številko ter s tem potrdi, da je op. mreža pravilno oddana.  

Z OMS smo pripravili slikovni prikaz mrež, tako, da delo poteka �im bolj 
nemoteno. Vsak seznam op. mreže spremlja fotografija mreže. 

2. �IŠ�ENJE INSTRUMENTOV 

V CS imamo dva termodezinfektorja. Kljub vsemu ostaja kar velik obseg 
ro�nega �iš�enja. Instrumentarij, ki se �isti ro�no, najprej zložimo v posodo z 
razkužilom. Po dezinfekciji, material ro�no o�istimo, osušimo in preko predajne 
line predamo v �isto cono. 

Proces termodezinfekcije vklju�uje tudi fazo sušenja, tako, da imamo po 
kon�anem ciklusu osušene instrumente in pripomo�ke.

V �isti coni imamo sušilni stroj za cevi, kar nam delo poenostavi in skrajša 
delovni proces. 
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V termodezinfektorjih uporabljamo izklju�no �istilna sredstva, ki jih predpiše 
proizvajalec.  

Ves instrumentarij in material iz COB-a medicinska sestra v ne�isti coni sprejema 
preko dvigala. Vsaka mreža je opremljena z kovancem operacijske medicinske 
sestre. V CS preštejemo in pregledamo dobljeno mrežo. Po tej kontroli gre 
instrumentarij in material v raz�lenjevanje in nato v termodezinfektor. Ves 
instrumentarij, bodisi pokvarjen (pincete, škarje..) ali porabljen (vijaki, ploš�e …) 
izlo�ajo in nadomeš�ajo neposredno v operacijskih sobah OMS. 

3.  PRIPRAVA MATERIALA ZA STERILIZACIJO  

3.1. PRIPRAVA MATERIALA ZA STERILIZACIJO V AVTOKLAVU 

3.1.1.  COB 

Z nakupom zabojnikov za operativni instrumentarij je tudi odpravljena dilema 
kako le tega zavijati. Vsak zabojnik je opremljen s kovinsko ploš�ico, ki ozna�uje 
vrsto instrumentarija oziroma t.i. vrsto mreže. Po pregledu in preštetju 
instrumentov medicinska sestra v CS na dno zabojnika položi absorbcijski papir, 
zloži instrumente ter doda potujo�i integrator. Pri sestavi op. mreže svoj kovanec 
priloži MS CS, in s tem potrdi, da je mreža sestavljena po seznamu. 

Tako vedno vemo kdo je mrežo uporabljal v operacijski sobi in kdo pripravljal v 
CS. S tem skušamo dose�i ve�jo delovno odgovornost posameznika. Zabojnik 
opremi s plombo, trak indikatorjem za sterilizacijo, številko šarže in datumom.  

Tako opremljen zabojnik je pripravljen za sterilizacijo. 

Postopoma v naši bolnišnici prehajamo na operacijsko perilo za enkratno 
uporabo. V celoti ga že uporablja COB, delno dislocirane operacijske sobe. 

Dolo�eni instrumenti, pripomo�ki in obvezilni material je pripravljen in 
steriliziran tudi posamezno v sterilizacijske rokave, ki so že opremljeni z 
indikatorji za sterilizacijo. Vse kar v sterilizacijskih vre�kah pripravljamo za 
operacijske sobe, pakiramo dvojno. Namen take priprave je zgolj lažje rokovanje 
v operacijski sobi.  

S posebnim svin�nikom na zunanjem robu (nad varom) ozna�imo vsebino vre�ke.
Varilni aparat ob varjenju vtisne še datum. Etiketiramo s številko šarže. 
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3.1.2.  Oddelek 

Vse sete, posamezne instrumente, pripomo�ke in obvezilni material pripravljamo 
v rokavih. Na zunanji rob nad varjenim mestom ozna�imo vsebino. Etiketiramo 
številko šarže. 

Instrumentarij za manjše posege (torakalna punkcija, subklavija …) zavijamo 
dvoslojno. Setom dodamo potujo�i integrator, iz zunanje strani ga opremimo s 
trak–indikatorjem za sterilizacijo, številko šarže, etiketo z vsebino in datumom 
sterilizacije. Vedno ozna�imo tudi lastnika seta oz. zavoja. 

3.2. PRIPRAVA MATERIALA ZA STERILIZIRANJE V PLAZMA 
STERILIZATORJU 

Vse instrumente in pripomo�ke, ki so ob�utljivi na toploto in vlago steriliziramo s 
pomo�jo plazme iz vodikovega peroksida pri nizki temperaturi in v suhem okolju. 
Ves materil, ki ga steriliziramo s pomo�jo plazme vodikovega peroksida, mora 
biti pred zavijanjem dobro osušen, sicer prihaja do prekinitve cikla. V sušilni 
omari predhodno osušimo ves material. 

Na zunanjem robu nad varjenim mestom set ozna�imo z vsebino, številko šarže in 
datumom sterilizacije ter lastnikom. 

4. STERILIZACIJA 

V novih prostorih sterilizacije razpolagalmo z dvema novima prehodnima 
avtoklavoma (Belimed, tip MST-V 6-6-12 VS2), skupne prostornine 16 StE 
oziroma 1130 l in plazma sterilizatorjem, ki ni prehoden (STERRAD 100 S).  

Predhodno pripravljen material se glede na vsebino zavojev zlaga v sterilizatorje. 

4.1.  STERILIZACIJA Z NASI�ENO VODNO PARO POD PRITISKOM-
AVTOKLAVIRANJE 

Pri avtoklaviranju je sterilizacijski agens para pod pritiskom, ki zelo dobro 
prodira v material in je zanesljiv na�in sterilizacije, vendar neprimeren za 
termolabilne predmete. Pomembna komponenta je tudi �as delovanja, izbiramo 
pa med dvema temperaturama (121 °C in 134 °C), glede na vsebino. 

Vsakodnevno zjutraj ob zagonu aparata opravimo vakum test in BOWIE-DICK 
(BD) test.  
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Ob vsaki polnitvi avtoklava, torej v vsako šaržo obvezno vložimo testni paket s 
potujo�im integratorjem in ozna�enim s trak indikatorjem, datumom in številko 
šarže.

Po kon�anem programu izpraznimo komoro na drugi strani - v sterilni coni. 

�iš�enje komore izvajamo 1-krat dnevno in sicer zjutraj pred vklopom aparata. 
Komora se prebriše le z vlažno krpo brez �istila.

4.2.  STERILIZACIJA S PLAZMO VODIKOVEGA PEROKSIDA 

Plazma sterilizacija deluje na principu difuzije vodikovega peroksida v 
sterilizacijsko komoro in prehoda peroksidih molekul v stanje plazme. 

Primerna je za sterilizacijo razli�nih instrumentov in medicinskih pripomo�kov, 
ob�utljivih na toploto in vlago. 

Sterilizator nam omogo�a izbiro dveh ciklov. Prvi cikel je namenjen sterilizaciji 
vseh termolabilnih instrumentov in traja 56 minut. Drugi cikel pa nam s pomo�jo 
posebnih nastavkov omogo�a sterilizacijo fleksibilnih endoskopov in traja 72 
minut. 

Kontrolo procesa sterilizacije izvaja aparat sam in podatke posreduje na izpis, ki 
nam služi tudi kot dokumentacija.  

Po kon�anem ciklu se sterilni material zloži iz aparata in preko predajne line 
preloži v sterilno cono. 

�iš�enje komore plazma sterilizatorja ni potrebno. 

4.3.  VRSTE NADZORA V PARNIH STERILIZATORJIH 

4.3.1.  Fizikalni nadzor 

Medicinska sestra v CS mora sprotno opazovati merilne instrumente in krivulje 
na diagramih.  

4.3.2. Kemi�ni nadzor 

– BD TEST: izvajamo vsak dan pred prvo polnitvijo komore. Kaže nam 
uspešnost delovanja vakuumske �rpalke in iz�rpavanja zraka iz komore. 

– KEMI�NI INDIKATORJI: 
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- zunanji: s spremembo barve pokažejo,da je bil set v procesu sterilizacije. 
Nalepimo ga na vsak set. �e indikator ni spremenjen, material ni bil 
steriliziran. 

- notranji - potujo�i integrator: so�asno reagirana vse tri parametre (�as,
temperatura, para). S spremembo barve kaže na prisotnost pogojev, ki so 
potrebni za sterilizacijo. Potujo�i integrator vložimo v vsak set in ga 
opremimo z datumom. Ob odpiranju seta je treba preveriti obarvanost 
integratorja. �e obarvanje ni enakomerno, se set obravnava kot 
nesterilen. Potujo�i integrator iz seta OMS vloži v bolnikovo 
dokumentacijo. Za kontrolo v CS v vsako polnitev vložimo integrator 
opremljen s šaržno številko, zaprt v sterilizacijski rokav. Po kon�anem 
ciklu od�itamo integrator ter ga vložimo v našo dokumentacijo. 

4.3.3. Biološki nadzor 

– TESTNE AMPULE
Za biološki nadzor uporabljamo standardne testne ampule nepatogenih spor 
Bacillusa Stearotermophilusa - ATTEST. 
Attest izvajamo vsak dan na obeh programih. Na cikel vložimo dve testni 
ampuli. Mesto vlaganja dnevno menjavamo. Po kon�anem ciklu ampule 
aktiviramo, inkubiramo in rezultat od�itamo po 3 urah.  

– LABORATORIJSKO PRIPRAVLJENE SPORE
Spore so že pripravljene v zavoj�ku. V cikel vložimo na obeh programih po 
dve spori. Mesto vlaganja spor menjavamo. Po kon�ani sterilizaciji zavoj�ek
odpošljemo v mikrobiološki laboratorij. Rezultat dobimo po sedmih dneh.  
Ta na�in biološke kontrole izvajamo redno enkrat mese�no in po servisih. 

4.4. VRSTE NADZORA V PLAZMA STERILIZATORJIH 

4.4.1. Fizikalni nadzor  

Medicinska sestra v sterilizaciji mora nenehno spremljati izpis na plazma 
sterilizatorju, in tako sprotno zaznavati nepravilnosti. 

4.4.2. Kemi�ni nadzor 

– KEMI�NI INDIKATORJI 
- zunanji: indikator je že vtisnjen na rob rokava ali pa v obliki lepilnega 

traku. 
- notranji: v obliki listi�ev, ki se vložijo v set. 

Pri obeh je po sterilizaciji potrebna sprememba barve, �eprav nam to le potrdi, da 
je bil set v procesu sterilizacije. 
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4.4.3. Biološki nadzor 

Zelo pomemben je dokaz, da so bili med procesom doseženi sterilni pogoji. 
Sterilnost kontroliramo z uporabo biološkega indikatorja STERRAD CYCLE 
SURE, ki vsebuje mikroorganizme, odporne na metodo sterilizacije s plazmo in 
so najboljši na�in testiranja sterilizatorja.  

Biološki nadzor izvajamo v vsakem ciklu. 

5.  SKLADIŠ�ENJE, ODDAJA IN TRANSPORT 
STERILNEGA MATERIALA 

Za sterilnost materialov ni pomembno le �iš�enje, dezinfekcija, zavijanje in 
proces sterilizacije, temve� se krog kakovosti sklene s pravilnim rokovanjem že 
steriliziranega. Pomembna sta skladiš�enje in transport. 

Skladiš�enje je pomemben dejavnik, ki vpliva tudi na rok sterilnosti.  

Ves steriliziran material, zložen v transportne košare, preko predajne line 
preložimo v zaprte transportne vozi�ke v ekspeditu sterilnega materiala. Po 
urniku ga prevzema transportna služba. 

Z vrnitvijo transportnih vozi�kov za sterilni material, se v CS vra�ajo tudi 
transportne košare. Le-te o�istimo v termodezinfektorju, zložimo v �isti coni in 
jih skupaj z materialom tudi steriliziramo. 

6.  DOKUMENTIRANJE 

Sodobna zdravstvena nega nam nalaga dokumentiranje vseh postopkov in 
procesov. Medicinske sestre v CS ne delamo neposredno ob bolniku, vendar za 
bolnika. Zato je dokumentiranje dela pomembno tudi na našem podro�ju. 

Sodobna aparatura nam omogo�a pridobivanje izpisov iz vsakega aparata za vsak 
cikel posebej. 

Vsi izpisi iz aparatur se hranijo v mapah, in sicer za vsak aparat posebej. Hkrati 
pa se za vsak aparat vodi še eviden�ni list, pripravljen za en dan. Mapa se nahaja 
neposredno ob aparatu in se menja enkrat tedensko. 

Ves instrumentarij, sanitetni material in medicinski pripomo�ki v CS pred 
nalaganjem v sterilizator opremimo s šaržno številko. Tako imamo pregled kdaj 
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in v katerem sterilizatorju se je kaj steriliziralo. Parna sterilizatorja sta vezana na 
ra�unalnik, ki omogo�a pridobitev grafi�nega zapisa za posamezno polnitev. 

V svetu in tudi že pri nas se vse bolj uveljavlja proces sledenja, ki nam na 
enostaven in hiter na�in omogo�a pridobivanje podatkov o gibanju posameznega 
seta in medicinskega pripomo�ka v dolo�enem �asu. Tudi mi smo si za cilj 
postavili pridobitev tega programa.  

7.  KADROVSKA STRUKTURA CS, DELOVNI �AS

Oddelek CS sestavlja tim ene DMS, ki je tudi vodja CS, osmih SMS ter ene 
bolniške strežnice. 

Ne�isti del: V ne�istem delu v izmeni delata medicinska sestra in bolniška 
strežnica. Medicinska sestra prevzema material iz oddelkov in operacijskih sob. 
Preverja prispeli material in naro�ilnico. Po razvrstitvi instrumentarija glede na 
vrsto �iš�enja, zlaga material v termodezinfektor, izbira program in izvaja nadzor 
nad aparatom. 

Bolniška strežnica sodeluje pri zlaganju umazanega materiala iz transportnih 
posod in ro�nem �iš�enju instrumentov.  

Mehani�no o�isti in dezinficira vse prispele transportne vozi�ke in transportne 
posode. 

Medicinska sestra in bolniška strežnica v ne�isti coni uporabljata rde�o filter 
uniforno oz. zaš�itno haljo ter posebno obutev, ki prenese termodezinfekcijsko 
obdelavo.  

�isti del: CS pripravlja sterilen material za celo bolnišnico, zato so tu potrebne 
vsaj tri medicinske sestre. Delo se lo�uje po fazah: 

zlaganje materiala iz termodezinfektorja, sestavljanje mrež in setov, zavijanje in 
opremljanje s kontrolnimi indikatorji, nalaganje materiala v sterilizator, izbiranje 
programa ter kontrola nad aparaturami.  

Zaradi neprehodnosti plazma sterilizatorja med.sestra v �istem delu zloži sterilen 
material iz sterilizatorja ter ga preko predajne line preda v sterilni del. 

V �isti coni se uporablja zeleno filter uniformo in belo obutev. 
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Sterilni del: V tem delu dela ena medicinska sestra, ki skrbi za zlaganje materiala 
iz sterilizatorjev, pripravlja material po naro�ilnicah za transport oziroma sterilni 
material zlaga na police. Po potrebi sodeluje tudi v �isti coni. V sterilni coni se 
uporablja zeleno filter uniformo in belo obutev.  

Medicinska sestra v sterilnem delu za prehod v �isti oziroma nazaj v sterilni, ne 
menjava filter uniforme in obutve. Pogoj je le dosledno razkuževanje rok. 

Delo je organizirano v dopoldanski in popoldanski izmeni. Dopoldne je team 
sestavljen iz DMS, petih SMS in bolniške strežnice. Delovni �as dopoldanske 
izmene je od 7. do 15. ure. 

V popoldanski izmeni delajo tri medicinske sestre. Delovni �as popoldanske 
izmene je od 13. do 21.00 ure.  

S takšno organizacijo delovnega �asa smo dosegli s kadrom dobro pokriti �as, ko 
je frekvenca dovoza umazanega materiala najve�ja. 

8.  FINAN�NI NA�RT

Izdelan imamo katalog artiklov in za vsakega dolo�eno ceno. 

Znotraj enote redno spremljamo stroške. 

Plansko analitska služba nam na podlagi realiziranih elektronskih naro�ilnic 
mese�no poda izra�un stroškov za posamezno delovno enoto. 

9.  TRŽENJE STORITEV 

Sterilizacija termolabilnih instrumentov in medicinskih pripomo�kov predstavlja 
težavo vsem tistim zdravstvenim ustanovam, ki ne razpolagajo s plazma ali 
plinskim sterilizatorjem.  

Tako nudimo usluge plazma sterilizacije nekaterim zdravstvenim ustanovam, kar 
pomeni dodaten priliv denarja. 

Glede na prostor in sodobno opremo bi bilo možno izvajati še ve� storitev za 
zunanje naro�nike. 
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ORGANIZACIJSKI PREDPIS 
OBVLADOVANJE PROCESA OPERACIJ 

Marija Fabjan 

Klju�ne besede: proces operacij, kakovost, standard 

UVOD
Hitro naraš�ajo�e zdravstvene potrebe ter pove�anje izdatkov za zdravstvo sta 
tako v svetu, kot tudi pri nas spodbudili zanimanje za ekonomske vidike 
delovanja celotnega sistema zdravstva. Vodstvo Splošne bolnišnice Novo mesto 
je sklenilo, da bo izboljšalo ekonomsko u�inkovitost svojega poslovanja in 
kakovost zdravstvenih storitev s pomo�jo na�rtovanja poslovnih sprememb. Tako 
je svet zavoda marca 2002 sprejel finan�ni in poslovni na�rt, v katerem je bilo 
dolo�eno, da Splošna bolnišnica Novo mesto v svojem poslovanju uveljavi sistem 
kakovosti po standardu ISO 9001:2000 in pridobi certifikat kakovosti po tem 
standardu. 

V mesecu aprilu 2006 je Slovenski inštitut za kakovost in meroslovje izvedel 
certifikacijsko presojo. Tako smo po dolgih štirih letih mnogih aktivnosti v 
mesecu juniju 2006, kot prva regijska bolnišnica v Sloveniji, pridobili certifikat 
za vzpostavljen in ustrezno vzdrževan sistem vodenja, ki izpolnjuje zahteve 
standarda ISO 9001:2000. 

STANDARD ISO 9001:2000 IN OPERATIVNA 
DEJAVNOST
Standard vsebuje poglavje Realizacija proizvodov. Tu so vklju�ene zdravstvene 
storitve in procesi zdravstvene nege. Eden od 15 procesov (proces bolnišni�nega 
zdravljenja, proces zdravljenja v intenzivni terapiji, procesa fizioterapije, proces 
bolnišni�ne prehrane, proces preskrbe s perilom, proces ravnanja z odpadki, itd.,) 
je tudi proces operacij. V tem projektu smo sodelovale operacijske medicinske 
sestre.
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Rezultat tega je izdelan Organizacijski predpis (OP) Obvladovanje procesa 
operacij.  

Dokument vsebuje namen uporabe organizacijskega predpisa, podro�je uporabe, 
razlago pojmov, osnovne parametre procesa (vsebina procesa), postopek procesa 
v obliki diagrama in v opisni obliki in izvedbene dokumente. 

1.  NAMEN 

OP je namenjen opredelitvi postopka obvladovanja procesa operacij v SB Novo 
mesto. 

2.  PODRO�JE UPORABE 

OP uporabljamo v operacijskih sobah Centralnega operacijskega bloka SB Novo 
mesto. 

3.  POJMI 

3.1.  RAZLAGA OKRAJŠAV 

KRG ODD - kirurški oddelek 
KRG OPS - kirurške operacijske sobe 
MS - medicinska sestra 
OP - organizacijski predpis 
OPS - operacijska soba 
OPMS - operacijska medicinska sestra 
SB NM - Splošna bolnišnica Novo mesto 
ZN - zdravstvena nega 

3.2.  RAZLAGA POJMOV 

Anestezija - umetna neob�utljivost, ki jo ustvari zdravnik v bolniku z uvajanjem 
raznih kemi�nih sestavin v telo zaradi odstranitve ob�utkov v �asu kirurškega 
posega. 
Anestezijski list - opisuje vodenje in vrsto anestezije. 
Anestezijski protokol - vsebuje podatke o vrsti anestezije in ekipi, ki je izvedla 
anestezijo.
Asepsa - idealno stanje popolne odsotnosti katerekoli oblike mikroorganizmov v 
dolo�enem okolju in dolo�enem �asu. Skrb za asepso je temelj dela v OPS. 
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Asepti�na tehnika - je prilagojena dolo�enem okolju in dolo�enem �asu. Skrb za 
asepso je temelj dela v OPS. 
Bolnik - oseba v razli�nih stanjih bolezni, ki vstopa v zdravstveni sistem 
�iš�enje - odstranjevanje umazanije, organskih ostankov in mikrobov s 
predmetov in površin. 
Dokumentacija bolnika - vsebuje zdravstveno dokumentacijo in dokumentacijo 
zdravstvene nege bolnika. 
Dokumentacija perioperativne ZN - zajema preoperativno, intraoperativno ZN 
ter posebna sporo�ila za pooperativno ZN. 
Izjava o varnosti pri delu z oceno tveganja SB NM - je listina, ki vsebuje opis 
delovnega procesa z ocenjevanjem tveganja za poškodbe in zdravstvene okvare 
ter dolo�a varnostne ukrepe. 
Mapa s seznamom setov in posameznih instrumentov - vodenje štetja 
instrumentov pred in po operativnem posegu. 
Napotnica za histološki pregled - spremni dokument za pošiljanje odvzetih 
tkivnih vzorcev in organov na oddelek za patomorfologijo. 
Napotnica za mikrobiološke preiskave - spremni dokument za pošiljanje 
vzorcev na mikrobiološke preiskave. 
Obvladovanje tveganj - program, ki skuša dose�i delovne pogoje za zdrav in 
varen proces osebju v OPS in bolnikom z možnostjo merjenja kakovosti izboljšav 
problemov, dokumentiranja incidentov in sledenje rezultatom. 
Operacija - ostro instrumentalno prodiranje v bolno �loveško telo, ki ga izvaja 
zdravnik z namenom, da iz njega odstrani vir bolezni, del ali cel organ, 
rekonstruira poškodovanega ali nadomesti z novim. Na ta na�in ustvari pogoje za 
za�asno ali trajno ozdravljenje. 
Operacijska soba - prostor s pogoji in opremo za varen operativni poseg. 
Operacijsko okolje - tehni�no najzahtevnejša in najdražja ureditev prostorov v 
bolnišnici zaradi zahtevnosti operativnih posegov in zagotavljanja asepti�nih 
pogojev operiranja, katerih cilj je zagotoviti bolniku, ki mora na operacijo, 
varnost in najvišjo stopnjo kakovosti dela. 
Operacijsko osebje - v OPS sme delati le osebje, ki ga dolo�a pravilnik o 
sistemizacija delovnih mest SB NM z dodatnimi spezializacijami in edukacijo za 
operativno podro�je ter spoštovanjem etike in medicinske deontologije. 
Operater - specialist kirurg - zdravstveni delavec, ki je za opravljanje 
zahtevnejših nalog v zdravstveni dejavnosti opravil specializacijo na posameznem 
ožjem zdravstvenem strokovnem podro�ju. 
Pisno soglasje za anestezijo - bolnik s podpisom potrjuje seznanjenost z 
na�inom anestezije in nadzorom življenjsko pomembnih funkcij med operacijo in 
v zgodnjem pooperativnem obdobju. Anesteziolog s podpisom potrdi 
informiranost bolnika. 
Poro�ilo o incidentu - opis poškodb bolnika ali osebja med operativnim 
posegom ali pri delu v OPS. 
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Postoperativni list - vsebuje sporo�ila anestezisti�ne ekipe osebju ZN v 
prebujevalnici. 
Pravilnik o pogojih za pripravo in izvajanje programa prepre�evanja in 
obvladovanja bolnišni�nih okužb - pravilnik dolo�a strokovne, organizacijske 
in tehni�ne pogoje za pripravo in izvajanje programa prepre�evanja in 
obvladovanja bolnišni�nih okužb. 
Pravilnik o varnosti in zdravju pri delu - dokument splošnega pomena in je 
povezan z zakonskimi dolo�ili. 
Priporo�ila Komisije za obvladovanje bolnišni�nih okužb SB NM (Higienska 
mapa).
Proces operacij - sklop aktivnosti, s katerimi se zagotovi bolniku, ki mora na 
operacijo, varno terapevtsko okolje, prepre�i okužbo kirurške rane in s tem 
doseže najvišji možni standard kakovosti operativnega posega, nege in oskrbe v 
SB NM. 
Protokol štetja materiala - vodenje štetja materiala pred, med in po kon�anem 
operativnem posegu 
Razkuževanje - postopek, s katerim zmanjšamo število patogenih 
mikroorganizmov do stopnje, ko niso ve� škodljivi in ne morejo povzro�iti
okužbe. 
Razpis operacij na dan - dolo�a dnevno delo v operacijskih sobah. 
Skrbnik procesa - je pooblaš�ena oseba, ki je odgovorna in pooblaš�ena za 
opredelitev posameznega procesa, uvajanje tega procesa v prakso in nadzor nad 
izvajanjem ter stalno izboljševanje procesa. 
Soglasje za zdravniški poseg - bolnik s podpisom potrjuje seznanjenost z 
boleznijo in na�inom operativnega zdravljenja, prednostjo in možnimi zapleti, 
rizikom in posledicami, �e se poseg ne naredi. Kirurg s podpisom potrdi 
informiranost bolnika. 
Sterilizacija - postopek, ki uni�i vse mikroorganizme in odporne bakterijske 
spore.
Sterilnost - odsotnost vseh živih mikroorganizmov, vklju�no s sporami. Potrebna 
je za vse predmete, ki pridejo v stik s krvjo in tkivom, oziroma poškodovano kožo 
ali sluznico bolnika. 
Strokovni standardi ZN v operativni dejavnosti - dokumenti, v katerih je jasno 
izražen pogoj, potreben za varno in kakovostno perioperativno ZN (kader, 
prostor, material, znanje, vrednote). Opredeljujejo najvišjo možno raven ZN v 
danem položaju. 
Uporabnostni standardi procesa operacij - pomenijo doktrino procesa operacij. 
Za posamezna podro�ja dolo�ajo tehnike dela, materiale, instrumente, položaj 
bolnika in uporabo strokovnih standardov ZN. 
Zdravstveno informacijski sistem - mehanizem za zbiranje, analizo in 
distribucijo zdravstvenih podatkov. 
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4. OSNOVNI PARAMETRI PROCESA 

– Skrbnik procesa: predstojnik oddelka 
– NOP: nosilci (celotno osebje, ki je vklju�eno v proces) 
– Viri (kadrovski, materialni, finan�ni in informacijski) 
– Vhodi (bolniki, medicinska dokumentacija bolnika) 
– Izhodi (bolniki, dopolnjena dokumentacija bolnika) 
– Kontrolne to�ke (pripravljenost bolnika za operacijo, ustreznost 

identifikacije in dokumentacije bolnika, ustreznost štetja) 
– Kazalniki uspešnosti in u�inkovitosti (statisti�ni podatki in analize 

pooperativnih zapletov, sledenje okužb, rezultati brisov na �istost, sledenja 
sodobne doktrine postopkov, poro�ila o incidentih, zadovoljstvo bolnikov in 
svojcev, izpolnjevanja pogodb do ZZZS). 

5.  POSTOPEK  

Dokument vsebuje diagram poteka osnovnih aktivnosti in opis postopka.  

Osnovne aktivnosti so: naro�anje bolnika na operacijo, planiranje operacije, 
dnevni razpis operacij, priprava bolnika na operacijo, bolnik pripravljen za 
operacijo, izbira operativne ekipe, opredelitev operacijskega okolja, opredelitev 
tveganj, priprava OPS za operacijo, sprejem bolnika v operacijsko okolje, 
identifikacija in dokumentacija bolnika ustreza, priprava bolnika na operacijski 
mizi, izvedba operacije, štetje ustreza, oskrba bolnika po operaciji, 
dokumentiranje operacij, merjenje procesa, arhiviranje in nadzor nad izvajanjem. 
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DIAGRAM POTEKA OSNOVNIH AKTIVNOSTI 
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6.  PREHODNE IN KON�NE ODLO�BE

Prejemniki tega dokumenta so �lani strokovnega sveta in glavna medicinska 
sestra SB. 

7.  IZVEDENI DOKUMENTI 

– strokovni standardi ZN v operativni dejavnosti 
– zbirka standardov na podro�ju sterilizacije 
– navodila za postopek sterilizacije v avtoklavu  
– higienska mapa 
– uporabnostni standardi procesa operacij 

Viri

1) VMA- programsko orodje informacijskega sistema Splošne bolnišnice Novo mesto 
2) Josip Smodej, Biserka Sim�i�: Zaklju�en Projekt uvajanja sistema vodenja 

kakovosti na podlagi zahtev standardea ISO9001:2000, Vizita, interno glasilo 
Splošne bolnišnice Novo mesto 

3) SIST ISO 9001 – slovenski standard, tretja izdaja, december 2000 



87

ESSURE – TRANSVAGINALNA 
STERILIZACIJA

Lucija Mulec, Manica Rebernik Mili�, Darinka Reisman, 
Simona Pahole, Branka Žegura 

Sistem Essure (Conceptus Inc., San Carlos, CA, ZDA) je najnovejša metoda 
kontracepcije (transvaginalna sterilizacija). 

Sterilizacijo izvedemo v histeroskopski ambulanti z uporabo histeroskopa in 
sistema Essure. 

Po vstavitvi histeroskopa vložimo v istmi�ni del in proksimalni del jajcevoda  
4 cm mikrovložke iz niklja in titana s posebnimi mikrovlakni. 

Vložek povzro�i brazgotinjenje, kar privede do totalne okluzije jajcevoda in s tem 
do neplodnosti.   

Slika 1. Sistem ESSURE. 
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Prednosti v primerjavi z drugimi postopki (LPSC sterilizacija, sterilizacija 
sec. Po-Meroy, idr.): 

� poseg izvedemo ambulantno 

� uporabimo lokalno anestezijo ali brez (atravmatsko uvajanje histeroskopa) 

� brez dodatnih preiskav 

� izvedljivo pri pacientkah, ki ne morejo prejeti splošne anestezije 

� �as potreben za izvedbo op. posega je krajši 

� pacientka je sposobna za vrnitev na delovno mesto naslednji dan 

� število oseb v timu, ki izvaja poseg je manjše 

� poseg je cenejši, efektiven in svetovno priznan 

� 99,8 % uspešnost postopka (Klini�na raziskava - 518 žensk / postopki 
izvedeni v Evropi, USA, Avstraliji) 

� prvo sterilizacijo z sistemom Essure smo v Sloveniji izvedli v SB Maribor – 
13. aprila 2007. 

Slabosti: 

� kontrola uspešnosti z histerosalpingografijo 

� 3 mesece do rentgenske kontrole po posegu uporaba druge zaš�ite pred 
zanositvijo 

� primerna metoda za 98 % pacientk  

� visoka cena seta za enkratno uporabo. 
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Slika 2. Postopek vstavljanja vložka ESSURE. 

Literatura

1) Žegura B., Borko E., Sterilizacija,2007.
2) www.Conceptus.com 
3) Duffy S, March F, Rogerson L, Hudson H, Cooper K, Jack S, Huner D, Phillips G. 

Female sterilisation: a cohort controlled comparative study of essure versus 
laparoscopic sterilisation. BJOG 2005; 112: 152-8. 
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Zahvaljujemo se vsem sponzorjem, ki so omogo�ili sre�anje! 
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