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RECENZIJA 

 

V pričujočem zborniku je 22 strokovnih prispevkov, avtorjev iz največjih 
slovenskih bolnišnic, na čelu z Univerzitetnim kliničnim centrom Ljubljana in 
Univerzitetnim kliničnim centrom Maribor. Prispevki izkazujejo veliko širino in 
različnost strokovne problematike, s katero se spopadajo in s katero se dnevno 
srečujejo operacijske medicinske sestre.  

Prikazan je sodoben organogram dela v OP-bloku ter reorganizacija OP-bloka v 
Kliničnem centru Ljubljana, s posebnim prikazom nalog, ki jih ima koordinator v 
OP-bloku. Izjemno velika raznolikost strokovnih nalog, ki jih mora obvladovati 
operacijska medicinska sestra in daleč nadpovprečno dnevno obremenjevanje 
vseh zaposlenih v OP-bloku, so osnova za pojavljanje sindroma izgorevanja, ki 
jih obravnavajo nekateri prispevki. Del borbe proti sindromu izgorevanja je tudi 
stalno dodatno strokovno izobraževanje, le-to pa je vodilna naloga združenja 
sester, zaposlenih v OP-bloku, organizacija in uspešnost tega, sta zajeti v 
nekaterih, prav dobrih, prispevkih. Podana je tudi poglobljena analiza 
komunikacij in osebnostne rasti zaposlenih medicinskih sester v OP-bloku, v nizu 
prispevkov so prikazane specifične naloge ob uvajanju novih tehnologij na 
različnih poljih operative, kakor tudi nove tehnične možnosti pri izobraževanju, 
tako operacijskih medicinskih sester, kakor tudi drugih profilov zaposlenih v OP-
bloku. 

Problematika komunikacije med zaposlenimi v OP-bloku ter ostalimi zaposlenimi 
v zdravstveni ustanovi je prav tako tema, ki se je lotevajo operacijske medicinske 
sestre, saj specifičnost strokovnega dela nalaga nujno avtonomijo tega segmenta v 
bolnišnici, kar pa nalaga nove naloge na področju dobre komunikacije v ustanovi, 
kakor tudi vrednotenja dela operacijskih medicinskih sester. Učinkovito 
zdravstveno varstvo lahko dosežemo s procesnim pristopom organiziranega dela, 
ki daje stalne pokazatelje kakovosti delovnega procesa in se ne nanaša samo na 
pokazatelje tehničnega poteka operacije v ožjem smislu, ampak zajema proces 
dela od sprejema do odpusta bolnika in prispevke vseh zaposlenih v OP-bloku. 

Iz prispevkov je razvidno, da operacijske medicinske sestre želijo izboljšati 
kakovost svojega dela in k temu pristopajo načrtno, sistematično in stalno. 

 

Prim. dr. Borut Gorišek, dr. med., višji svetnik 
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UČINKOVITO IZVAJANJE ZDRAVSTVENE 
DEJAVNOSTI 

Anka Kenda, Manica Rebernik Milič, Borut Gorišek 

1 UVOD 

Sistem zdravstvenega varstva je namenjen zadovoljevanju zdravstvenih potreb 
prebivalstva. Ko govorimo o možnostih zadovoljevanja potreb in zahtev ljudi, 
moramo vedeti, da se v zdravstvenem varstvu soočamo z omejeno ponudbo 
zdravstvenih zmogljivosti in neomejenimi zahtevami ter pričakovanji ljudi 
(Dorneich 1980, str. 57–58). Cilj vsake bolnišnice naj bi bil vzpostavitev 
racionalnega in stabilnega zdravstvenega varstva s stalnim izboljševanjem 
učinkovitosti in kakovosti storitev ob obvladljivih stroških in sledenju 
zdravstvenih podatkov.  

2 KAKOVOST STORITEV 

Sistem kakovosti integrira aktivnosti, ki so povezane z dokumentiranjem, 
načrtovanjem, planiranjem, izvajanjem in nadzorovanjem procesov. 
Zagotavljanje kakovosti daje poudarek preprečevanju nastankov problemov v 
zvezi s kakovostjo, ki se jo dosega z dobrim planiranjem in sistematičnim 
izvajanjem dejavnosti, kar zmanjšuje možnost nastopa neustreznih storitev. 
Kakovost lahko definiramo kot eno glavnih meril, po katerem upravičenci 
zdravstvene oskrbe ocenjujemo delovanje zdravstvenih zavodov. Kakovost 
storitev ni dana sama po sebi, je odraz  rezultatov prave določitve diagnoze in 
izbire pravega postopka pri obravnavi pacienta. Delo mora biti izvedeno 
pravočasno, z nadzorovanjem odklonov v izvedbi postopka, timskim kreiranjem 
strategije ter zagotavljanjem kakovosti. Izvajanje dela zdravstvenih delavcev naj 
bo načrtovano, koordinirano in v skladu s standardi kakovosti. 

3 PROCESNI PRISTOP 

Osredotočenost na procesni pristop je bistvena značilnost standarda ISO 
9001:2000, kar organizacijam omogoča, da neposredno povezuje svoje poslovne 
cilje s poslovno uspešnostjo. 
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Zdravstveni zavodi, ki imajo dobro urejeno delovanje zdravstvene dejavnosti, se z 
izboljševanjem kakovosti ukvarjajo načrtno, sistematično in stalno. Pri tem 
uporabljajo različna orodja. Vsaka bolnišnica, ki želi izboljšati učinkovitost 
svojega poslovanja, znižati stroške in dvigniti kakovost outputa, mora pristopiti k 
vsaki storitvi strokovno in skušati stalno izboljševati odstopanja v procesu. 

Točka 3.4.1 standarda ISO 9000:2000 opredeljuje ''proces '' kot skupek med seboj 
povezanih ali vzajemno vplivajočih aktivnosti, ki pretvarjajo vhode v izhode. Pri 
tem navaja, da so vhodi v proces na splošno vhodi drugih procesov. Procesi v 
organizaciji so običajno planirani in izvedeni v obvladovanih razmerah, da bi se 
dodala vrednost. (SIST 2005,23) 

O procesnem pristopu govorimo takrat, ko organizacija sistematično: 
– identificira svoje procese ter jih razdeli v ključne, podporne in delne 

procese; 
– proučuje povezave med procesi ter njihov medsebojni vpliv; 
– določi kriterije in merila za nadzor, merjenje in spremljanje procesov; 
– zagotovi potrebne informacije in vire. 

Prednosti in koristi v zdravstvu, ki jih prinaša procesni pristop se kažejo v tem, da 
omogoča: 

– natančno opredeljevanje delavnih nalog in razmejitev odgovornosti; 
– izboljšanje komuniciranja, dvig kulture zaposlenih in demokratično 

vodenje; 
– evalvacijo postopkov dela in obvladovanje resursov; 
– uspešno vodenje in koordinacijo organiziranosti dela; 
– obvladovanje vsebine in zapisov dokumentov; 
– načrtovanje, merjenje in vrednotenje dela; 
– učinkovito in kakovostno izvajanje nalog; 
– urejenost in zanesljivost organizacije; 
– izvajanje notranjih presoj; 
– analize in preglednost nad kakovostjo storitev; 
– zadovoljstvo zaposlenih in njihovih uporabnikov. 

Pri določitvi načina izvajanja procesov v javnih zdravstvenih zavodih naj bi se 
upoštevalo tudi učinkovitost procesov. Organizacija v očeh uporabnikov 
zdravstvenih procesov je odraz kakovosti izvedenih  nalog in opravil, ki jih v njej 
opravljajo zaposleni. Vsak posameznik, ki nastopa v takšnem procesu s svojim 
znanjem, izkušnjami, strokovnostjo in prizadevanjem, lahko pripomore k 
učinkovitemu izboljšanju procesa oz. višji kakovosti storitve.  
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Kdaj proces ne deluje pravilno oz. so rezultati izvajanja nalog neprimerni? 
– kadar posameznik nima dovolj znanj in za katera si ne upa vprašati, 
– kadar izvaja naloge na svoj poljuben način, 
– kadar izvaja delo rutinsko, saj je enako plačan za kakovostno kot 

nekakovostno delo. 

Če analiziramo izvajanje procesa nekoliko podrobneje, lahko ob identificiranju 
dejavnosti procesa prepoznamo možnosti za izboljšanje izvajanja vsakodnevnih 
nalog. Merjenja nam ne koristijo samo za spoznavanje, kako dobro procesi ne 
delujejo, vendar tudi za spreminjanje naporov za izboljšanje. S pomočjo 
procesnega pristopa in pravilno izbranih meril učinkovitosti sistema kakovosti ter 
s  pomočjo strokovno oblikovanih in poenotenih standardov bi dobili osnovo za 
izboljšanje kakovosti v javnem zdravstvu. 

Aktivnosti, ki se nanašajo na zahteve po dokumentiranju procesa, in s tem 
vzpostavitev njegove transparentnosti; kar pomeni opis procesa, strukturiranje 
dela in predstavitev potekov izvajanja nalog. Vizualizacija potekov procesa je pri 
doseganju transparentnosti procesov najpomembnejši instrument. Vključevanje 
zahtev glede kakovosti v vsakokratne procese se izvede preko dokumentacije, ki 
določa natančno tiste postopke, s katerimi organizacija zagotavlja kakovost 
storitev v procesu. Vsak udeleženec procesa mora poznati vlogo in cilje tima, v 
katerem dela in na kakšen način lahko prispeva k uspehu celotnega procesa. 

4 UČINKOVITOST SISTEMA 

Vse definicije učinkovitosti v glavnem govorijo o tem, »da je učinkovitost 
razmerje med doseženimi rezultati in zanje porabljenimi viri«, kjer se kot vire 
običajno upošteva denar, čas, sredstva za delo, material in kadre. Učinkovitost 
procesa v katerikoli zdravstveni organizaciji je torej odvisna od tega, kako je 
opravljeno določeno delo. Visoka učinkovitost procesa se doseže z ustrezno 
komunikacijo in odnosom s pacientom, s konstantnim spremljanjem potreb 
pacientov ter s točnimi in pravočasnimi zapisi v dokumentaciji. 

Sistem nenehnih izboljšav je vodilo uspešne in učinkovite organizacije tako 
profitne kot neprofitne. K dvigu kakovosti izvajanja kliničnih poti pripomore 
vpeljava standardov kakovosti za vsa področja dela, s pomočjo katerih lahko 
dosežemo zastavljene cilje in nam hkrati dopušča prepoznavnost potrebe 
pacientov oz. uporabnikov zdravstvenih storitev. Učinkovitost sistema merjenja je 
odvisna od hitrih in točnih podatkov, ki jih zdravstveno osebje pridobiva s 
pomočjo doslednega beleženja načina izvajanja procesa. Le-ta pa bi moral 
narekovati enotno formo obrazca za evidentiranje izvajanja kliničnih poti za vse 
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bolnišnice in ob natančnem dokumentiranju vključevati usmeritev k ciljnemu 
zmanjševanju in vrednotenju odklonov od standardizirane izvedbe zdravstvene 
storitve. Izkušnje zunaj naših meja kažejo, da je procesno učinkovit sistem ključ 
do visoke kakovosti rezultatov, ki pripeljejo do odvisnosti.  

Natančno dokumentiranje nalog v operativni dejavnosti bi moralo vključevati: 
– natančen zapis DTP (diagnostično terapevtskega pristopa) v procesu 

obravnave pacienta z vključitvijo kazalca kontrole kakovosti – indikacije 
za operativni poseg (nepopolnost izvidov, nepravočasni sprejem na 
oddelek, neizvedena premedikacija, …); 

– kontinuirano beleženje porabe materiala in medikamentov za izbrani 
kirurški poseg; 

– natančen zapis delokroga za posameznega izvajalca z opredelitvijo nalog; 
– določitev kadra za izvedbo procesa z natančno časovno opredelitvijo 

delovišč; 
– beleženje časovne izvedbe; pričetka in zaključka kirurškega posega, 

sprejema in odpusta iz op. sobe, sprejema in odpusta iz bolnišnične 
oskrbe; 

– odstopanj v postopku izvedbe in poročil o idejnih rešitvah izboljšav 
odklonov. 

Takšen  pristop omogoča: 
– izdelavo standardiziranih tehnoloških postopkov za  izvajanje zdravstve-

ne dejavnosti; 
– nudi možnost periodične izdelave samoocene za identificiranje de-

janskega stanja in pomanjkljivosti delovanja organizacije; 
– omogoča natančno definirane postopke dela, ki se od dosedanjega 

uvajanja kliničnih poti razlikujejo v vključujevanju spremljanja kazalcev 
kakovosti v operativni dejavnosti, s čimer procesi postanejo merljivi, 
pregledni in razumljivi; 

– daje možnost transparentnejšemu poslovanju javnih zdravstvenih 
zavodov in omogoča učinkovitejšo uporabo virov; 

– zagotavlja preglednejše informacije za planiranje finančnega poslovanja 
bolnišnic; 

– nudi specializacijo v vzpostavitvi in dopolnitvi sistema obračunavanja 
po skupinah primerljivih primerov DRG (Diagnostic Related Groups); 

– poglavitna  prednost nove metodologije je v omogočanju usklajevanja 
poslovnih procesov s standardom ISO 9001:2000, ki nudi zadostno 
podlago za računalniško spremljanje, obdelavo in analizo podatkov, kar 
bi lahko poleg pregleda nad upravljanjem, izvajanjem in zagotavljanjem 
kakovostnih zdravstvenih procesov predstavljalo akreditacijo 
zdravstvenih standardov. 
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ZAKLJUČEK 

Javni zdravstveni zavodi so v veliki meri odvisni od stopnje učinkovitosti 
njihovega managementa. Učinkovitost in zadovoljstvo zaposlenih v javnih 
zdravstvenih zavodih je moč doseči le ob upoštevanju načel kakovosti, ob izbiri 
pravilne tehnologije in procesnim pristopom, ki omogočajo opuščanje hibridnih 
zdravstvenih storitev in dopuščajo uvajanje novih. Preglednost organizacije, 
optimiranje postopkov dela in dvig produktivnosti je mogoče doseči le s pomočjo 
pravilno definiranih standardov. Z njimi izboljšujemo in dvigujemo zavest o 
kakovosti, zmanjšujemo obseg presoj s strani uporabnikov in nam omogočajo 
mednarodno primerljiv sistem dela. Standardi omogočajo, da so zaposleni točno 
seznanjeni z vsebino svojega dela, medtem ko so uporabniki seznanjeni s 
potekom del in točno vedo, kaj bodo dobili. Ob tem je zdravstvenim izvajalcem 
treba zagotoviti redno, kontinuirano in raznovrstno spremljanje odklonov v 
procesu zdravstvenih storitev in jim omogočati  javne razprave o njihovem 
zmanjševanju odklonov.  

Menimo, da je ni bolnišnice v slovenskem prostoru, ki si nebi želela pohval 
uporabnikov zdravstvenih storitev, ki bi ob izbiri zdravnika, po ustrezni 
zdravstveni obravnavi in oskrbi ob odhodu iz bolnišnice izrekli, vam, 
zdravstvenim izvajalcem, priznanje s preprosto besedo:      '' UAUU''. Temu lahko 
rečemo odličnost. 
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USPEŠNA REORGANIZACIJA 
CENTRALNEGA OPERACIJSKEGA BLOKA 

V UKC LJUBLJANA 

Dominika Oroszy 

1 UVOD 

Prehod na novi način financiranja bolnišničnih zdravstvenih storitev s skupinami 
primerljivih primerov (SPP) in vodenja kakovosti v UKC Ljubljana sta povod 
številnim organizacijskim spremembam, katerih skupni cilji so boljša kakovost in 
učinkovitost zdravstvenih storitev ter uspešno poslovanje. 

Zaradi velikega števila zaposlenih in visokih materalnih stroškov operativne 
oskrbe bolnikov predstavlja operacijski blok pomembno stroškovno mesto (do 50 
% celotnih stroškov bolnišnične obravnave).Učinkovitejši potek operativne 
dejavnosti postaja pomemben dejavnik uspešnega poslovanja bolnišnic. 

Različne organizacijske strukture, medsebojni odnosi zaposlenih v operacijskem 
bloku in povezava operacijskega bloka z bolnišničnimi oddelki predstavljajo 
zapleteno organizacijsko strukturo. 

Posamezne poklicne skupine imajo lastno infraskrukturo in pogosto različne 
poglede na potek operativne dejavnosti v operacijskem bloku in niso usklajene z 
načelom centralnega vodenja operacijskega bloka. 

V UKC smo izvedli obsežen projekt centralnega vodenja operacijskega bloka. 

Cilj reorganizacije je učinkovitejša perioperativna oskrba kirurškega bolnika, 

Prehod iz nekoordiniranega in negospodarnega vodenja posameznih operacijskih 
dvoran k učinkovitejšemu centralnemu vodenju operacijskega bloka omogoča 
usklajevanje potreb posameznih kirurških oddelkov s kapacitetami operacijskega 
bloka in pri tem upošteva razpoložljive kadrovske, prostorske in materialne vire. 
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2 METODE 

Centralno vodenje operacijskega bloka zahteva določene organizacijske in 
strukturne spremembe, zato je bila ustanovljena projektna skupina, ki je vodila 
reorganizacijo in koordinirala posamezne kirurške klinike in poklicne skupine. 

Pripravili smo delovni načrt reorganizacije in se osredotočili na tista področja, ki 
bodo zagotovila osnovne pogoje za centralno vodenje operacijskega bloka: 

– načrtovanje operativnega programa; 
– koordinacija izvajanja operativne dejavnosti; 
– učinkovita vključitev operativne dejavnosti v celotno bolnišnično 

obravnavo; 
– strukturiranje in nadzor dokumentacije operativne dejavnosti; 
– informacijska mreža. 

V sodelovanju z vodstvom UKC smo pripravili organizacijsko strukturo vodenja 
in Pravilnik operacijskega bloka, kot zavezujoč dokument, ki ureja vse 
pomembne vidike sodelovanja poklicnih skupin. 

Tako smo zagotovili osnovne pogoje za delo koordinatorja operacijskega bloka, 
ki z jasnimi pristojnostmi in pooblastili vodi posamezne poklicne skupine pri 
izvajanju operativne dejavnosti. 

Koordinator operacijskega bloka pri svojem delu tesno sodeluje z vodji 
posameznih poklicnih skupin (nadzorno medicinsko sestro pri anesteziji in 
nadzorno operacijsko medicinsko sestro in nadzornim anesteziologom), ki 
sestavljajo koordinatorski tim. 

3 REZULTATI IN DISKUSIJA 

Analiza operativne dejavnosti v prvih osmih mesecih kaže na boljšo izkoriščenost 
operacijskih dvoran in večjo učinkovitost dela posameznih poklicnih skupin. 

Povečalo se je število opravljenih operativnih posegov v rednem delovnem 
času. 

Opravili smo 460 dodatnih operativnih posegov kot prikazuje graf 1. 
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Graf 1. Število načrtovanih in dodatnih operativnih posegov v COB 

 

Dodatni operativni posegi predstavljajo nenačrtovane in urgentne posege, ki so 
bili opravljeni poleg načrtovanega operativnega programa. 

Veliko dodatnih operativnih posegov so posamezni klinični oddelki opravili v 
drugih operacijskih dvoranah, s tem so izkoriščene proste prostorske in kadrovske 
kapacitete. 

Graf 2. Premeščeni operativni posegi. 
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Premeščanje operativnih posegov predstavlja organizacijski izziv za posamezne 
poklicne skupine, še zlasti za operacijske medicinske sestre saj zahteva 
multidisciplinaro usposobljenost za posamezne kirurške stroke. 

Graf 3. Realizacija načrtovanega operativnega programa se je na posameznih 
kliničnih oddelkih postopno povečala. 
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Za boljšo realizacijo operativnega programa bo treba urediti načrtovanje 
operativnega programa na posameznih kliničnih oddelkih, obveščanje bolnikov in 
potrditev datuma operacije, izboljšati organizacijo predoperativne priprave 
bolnikov in dela anesteziološke ambulante. 

Začetki in konci operativnih posegov 

Pomemben rezultat reorganizacije je pravočasni začetek prve operacije, tako smo 
uspeli v večini operacijskh dvoran začeti s prvo operacijo v povprečju 20 min 
prej. 
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Graf 4. Začetki prve operacije v posameznih OP dvoranah. 
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Pravočasni prihod kirurgov v operacijski blok se je izkazal za najpomembnejši 
dejavnik začetka prve operacije. 

Graf 5. Podaljševanje operativnega programa preko rednega delovnega časa. 

 

Podaljševanje operativnega programa preko rednega delovnega časa predstavlja 
dodatno obremenitev zaposlenih in finančno breme bolnišnici (nadure). 
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Z dobrim načrtovanjem operativnega programa in koordinacijo poteka operativne 
dejavnosti v posameznih operacijskih dvoranah lahko zmanjšamo število nadur. 

4. ZAKLJUČEK 

Prvi rezultati reorganizacije so spodbudni, večina poklicnih skupin je pozitivno 
sprejela novo obliko organizacije. 

Bistvena prednost je učinkovitejša koordinacija in organizacija operativne 
dejavnosti, hitro prilagajanje dinamičnemu dogajanju v operacijskemu bloku in 
potrebam posameznih kliničnih oddelkov. 

Za zaposlene pa je pomembno, da koordinator s svojimi pristojnostmi ob kršitvah 
lahko ustrezno ukrepa in transparentnost njegovih odločitev. 
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KOORDINATOR OPERACIJSKEGA BLOKA 
UKC LJUBLJANA 

Mateja Stare  

Izvleček 

S februarjem 2007 smo v UKC Ljubljana začeli z reorganizacijo dela v 
Operacijskem bloku Kirurške klinike. Namen reorganizacije je zagotoviti 
učinkovitejši potek elektivnega operativnega programa s pomočjo obstoječih 
kadrovskih, materialnih in prostorskih virov. Reorganizacija dela vzpostavlja 
centralno koordinacijo in sistemizirano je novo vodstveno delovno mesto – 
koordinator Operacijskega bloka. Naloga koordinatorja je, da organizira delo in 
odloča o vseh organizacijskih vprašanjih, ki vplivajo na izvajanje operativne 
dejavnosti. Koordinator Operacijskega bloka sodeluje s predstavniki vseh 
poklicnih skupin pri vodenju Operacijskega bloka, ki zajema načrtovanje, 
koordinacijo, vodenje in nadzor izvajanja operativne dejavnosti. 

Ključne besede: koordinator Operacijskega bloka, Operacijski blok Kirurška 
klinika, UKC Ljubljana 

UVOD 

Kirurška klinika UKC Ljubljana je sestavljena iz devetih kirurških kliničnih 
oddelkov (v nadaljnjem besedilu KO) in sicer: 

• KO za abdominalno kirurgijo, 
• KO za kirurške okužbe, 
• KO za maksilofacialno in oralno kirurgijo, 
• KO za nevrokirurgijo, 
• KO za plastično, rekonstrukcijsko, estetsko kirurgijo in opekline, 
• KO za kirurgijo srca in ožilja, 
• KO za travmatologijo, 
• KO za torakalno kirurgijo in 
• KO za urologijo. 

Reorganizacija dela zajema 26 operacijskih dvoran, ki sestavljajo Operacijski 
blok Kirurške klinike in se nahajajo na različnih lokacijah: 
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• Zaloška 7: 
– centralni operacijski blok: 11 operacijskih dvoran, 
– urgentni operacijski blok: 4 operacijske dvorane, 
– otroški operacijski blok: 2 operacijski dvorani, 
– opekline operacijska: 1 operacijska dvorana. 

• Zaloška 2: 5 operacijskih dvoran. 
• Vodnikova 62: 3 operacijske dvorane. 

Reorganizacija dela se je za začela prvo izvajati februarja 2007 v centralnem 
operacijskem bloku, z novembrom 2007 pa tudi na dislocirani enoti 
maksilofacialne in oralne kirurgije. Načrtujemo, da bo do reorganizacije dela v 
vseh 26 operacijskih dvoranah prišlo najkasneje v 2 letih od začetka projekta. 
Reorganizacija dela predvideva centralno koordinacijo, vodenje in nadzor poteka 
operativne dejavnosti, zato je bilo sistemizirano novo delovno mesto – 
koordinator Operacijskega bloka (v nadaljnjem besedilu koordinator), ki naj bi 
opravljal vse zgoraj naštete funkcije. V začetku tega leta smo tako bili preko 
internega razpisa izbrani štirje koordinatorji in prihajamo iz treh poklicnih skupin: 
operacijska medicinska sestra, medicinska sestra oz. tehnik pri anesteziji in 
zdravnik anesteziolog, ki po obdobju uvajanja izmenično opravljamo funkcijo 
koordinatorja. 

Vodenje Operacijskega bloka zajema načrtovanje, koordinacijo, vodenje in 
nadzor izvajanja operativne dejavnosti. Koordinator ni vodja Operacijskega bloka 
ampak skupaj s predstavniki drugih poklicnih skupin skrbi za učinkovit potek 
elektivnega operativnega programa. 

Slika 1. Organigram 
vodenja OP bloka. 
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Dobra komunikacija med vsemi sodelujočimi poklicnimi skupinami je osnova za 
učinkovito vodenje Operacijskega bloka. Koordinator neposredno komunicira s 
predstavniki posameznih poklicnih skupin in odgovornimi zdravniki za razpis 
operativnega programa KO. Tako je koordinator vir vseh informacij in med sabo 
koordinira oziroma obvešča vse poklicne skupine med seboj. 

Pristojnosti in naloge koordinatorja so točno določene s Pravilnikom 
Operacijskega bloka, ki so ga podpisali vsi predstojniki KO, glavna medicinska 
sestra in strokovni direktor Kirurške klinike. Pravilnik predstavlja osnovo za 
sodelovanje vseh poklicnih skupin in določa pristojnosti ter odgovornosti pri 
organizaciji izvajanja operativne dejavnosti. 

Glavne naloge koordinatorja so: 
– koordinacija in realizacija dnevnega operativnega programa, 
– koordinacija udeleženih poklicnih skupin, 
– vključevanje nujnih operacij v redni operativni program, 
– vir informacij, 
– odrejanje prostih operacijskih kapacitet, 
– dokumentacija operativne dejavnosti, 
– poročila in statistika. 

Koordinator ima tudi pristojnost odločati o vseh organizacijskih vprašanjih ter 
pravico do informacijske oblasti. Spremembe, nujne operacije, kadrovska 
zasedba, razpolaganje z materialom, težave na oddelku, prostorska stiska v 
prebujevalnici, proste postelje v intenzivni terapiji, težave s premestitvijo na 
oddelek … so razlogi, o katerih mora biti koordinator obveščen za nemoten potek 
operativnega programa. Koordinator, če je kadrovsko in prostorsko mogoče, 
lahko prestavi operativni poseg iz ene operacijske dvorane v drugo in v skrajnem 
primeru tudi odpove operativni poseg zaradi dolžine predhodnega posega. 

Delovni čas in delo koordinatorja je med delavnikom od 7.00 do 17.00 ure. 
Vsako jutro ponovno pregledamo razpored operativnega programa še pred 
načrtovanim prihodom prvega bolnika in lahko spremenimo zaporedje programa 
(nujni oziroma odloženi operativni posegi, okužba, otroci, intenzivna terapija, 
dolžina operativnega posega …), koordinator sodeluje pri sprejemu prvih 
bolnikov, preveri začetek prvega operativnega posega (rez kože ob 8.45, šiv kože 
ob 15.00), spremlja nadaljnji potek operativnega programa in predvideva 
morebitne zastoje (zamuda, podaljšanje, medicinska opremna, nujne operacije)…. 

Med rednim delovnim časom preko elektronske pošte (koordinatoropbloka@kclj.si) 
prejmemo elektivne operativne programe za naslednji delovni dan. Razpisane 
operativne programe pregledamo in morebitne nejasnosti še pravočasno 
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razrešimo s kirurgi, odgovornimi za razpis operativnega programa (okužba, 
različna delovišča operaterjev, uporaba medicinskih aparatov …). 

Po končanem dnevnemu operativnemu programu naredimo dnevno statistiko 
operativne dejavnosti, ki nam služi za izdelavo mesečne statistike (časovni 
začetki in konci operativnih posegov, število operativnih posegov na KO, 
realizacija razpisanega operativnega programa, število nujnih, dodatnih, 
premeščenih in odpadlih operativnih posegov ter število podaljšanega 
operativnega programa preko rednega delovnega časa). 

Poleg tega pišemo tudi mesečna poročila, ki jih predstavimo vsem poklicnim 
skupinam zaposlenih, Delovni skupini za reorganizacijo Operacijskega bloka, 
vodstvu Kirurške klinike in vodstvu UKC Ljubljana. 

ZAKLJUČEK 

Delo koordinatorja je pestro in predstavlja velik izziv za nas, saj je pri tovrstnem 
delu potrebna velika mera organizacijskih sposobnosti, iznajdljivosti, korektnosti, 
občasno tudi potrpežljivosti, vešči moramo biti komunikacije ter nenazadnje tudi 
skrbeti za dobro delovno vzdušje in reševati konfliktne situacije. 

Koordinator je odgovoren za potek operativnega progama v Operacijskem bloku 
in ne odloča o strokovnih vprašanjih (bolnik, vrsta operacije ali anestezije), 
odloča le o organizaciji dela. 
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POSEBNI POGOJI DELA – PRAVNE 
PODLAGE ODGOVORNOSTI IN 

OBVEZNOSTI DELODAJALCA V ZVEZI Z 
NAŠO VARNOSTJO PRI DELU 

Saša Bobnar 

Izvleček 

Intenzivni čustveni vidiki življenja kot so bolezen in strah, trpljenje in smrt ter 
odgovornost povezana z njimi naj bi bili vzrok, da so poklici ljudi, ki delajo v 
zdravstvu, težki. Vendar so poleg tega delavci v zdravstvu izpostavljeni fizikalnim, 
kemičnim in biološkim škodljivostim, ki vplivajo na zdravje, delajo preko 
običajnega delovnega časa z motenim ritmom budnosti in spanja, in se morajo 
velikokrat, predvsem v enotah intenzivne terapije in nege ter v službi nujne 
medicinske pomoči, odločati pod časovnim pritiskom. 

Podatki iz literature kažejo, da naj bi zdravstveni delavci, tisti s specifičnim 
medicinskim znanjem, zbolevali in umirali manj pogosto kot enako stari ostali 
prebivalci. Zaradi bolezni v katerih nastanek so vpleteni dejavniki tveganja, ki so 
jim zdravstveni delavci izpostavljeni na delovnem mestu, kot so ionizirajoče 
sevanje, citostatiki in kemoterapevtiki ter določeni virusi, pa umirajo pogosteje. 

V nadaljevanju bom skušala opozoriti na pomembnejše zakonske določbe, ki 
delavca kot šibkejšo stranko v delovnem razmerju ščitijo pred ravnanjem 
delodajalca. Pregled pravne »kulture« na tem področju pokaže, da veliko 
delodajalcev še vedno razmišlja po starem in delavcem odreka njihove pravice. K 
dvigu pravne ravni lahko veliko prispevajo delavci sami, s tem da se sploh zavejo 
svojih pravic, ki jim po zakonu pripadajo, in da jih pri delodajalcu (ali pa kasneje 
na sodišču) tudi uveljavljajo. 

Temeljni cilj Zakona o varnosti in zdravju pri delu in tudi cilj vsakega 
delodajalca mora biti zagotavljanje take ravni varnosti in zdravja pri delu, da 
delavec med delom in po preteku delovne dobe ni prizadet zaradi opravljanja 
svojega dela. 

Ob zavedanju, da pravni red v prvi vrsti ščiti delavca in ne delodajalca, da 
obstaja neodvisno (in tudi učinkovito) inšpekcijsko nadzorstvo ter da spori na 
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sodišču ne čakajo na vrsto več kot nekaj mesecev, bo delavcu lažje zbrati pogum 
in z odločnim uveljavljanjem pravic, delodajalca postaviti v položaj, kjer bo 
moral razmisliti o svojem položaju v moderni pravni družbi in o nujnem 
drugačnem odnosu do delavcev. 

Ključne besede: posebni pogoji dela, varnost na delovnem mestu, zakonska 
določila 

1  UVOD 

Intenzivni čustveni vidiki življenja kot so bolezen in strah, trpljenje in smrt ter 
odgovornost povezana z njimi naj bi bili vzrok, da so poklici ljudi, ki delajo v 
zdravstvu, težki. Vendar so poleg tega delavci v zdravstvu izpostavljeni 
fizikalnim, kemičnim in biološkim škodljivostim, ki vplivajo na zdravje, delajo 
preko običajnega delovnega časa z motenim ritmom budnosti in spanja, in se 
morajo velikokrat, predvsem v enotah intenzivne terapije in nege, v službi nujne 
medicinske pomoči ter v operativni dejavnosti odločati pod časovnim pritiskom. 

2  ZDRAVJE ZDRAVSTVENIH DELAVCEV 
OCENJENO NA PODLAGI EPIDEMIOLOŠKIH 
PODATKOV 

Podatki iz literature kažejo, da naj bi zdravstveni delavci, tisti s specifičnim 
medicinskim znanjem, zbolevali in umirali manj pogosto kot enako stari ostali 
prebivalci. Vendar pa pogosteje zaradi bolezni, v katerih nastanek so vpleteni 
dejavniki tveganja, ki so jim zdravstveni delavci izpostavljeni na delovnem mestu 
kot so ionizirajoče sevanje, citostatiki in kemoterapevtiki ter določeni virusi. 

V Sloveniji je narejenih le nekaj raziskav, ki govorijo o zdravju zdravstvenih 
delavcev1, zato je analiza zdravja zdravstvenih delavcev na podlagi podatkov 
zdravstvene statistike, ki se zbirajo na Inštitutu za varovanje zdravja (IVZ), 
pomemben prispevek k tej temi. 

Analiza zdravja zdravstvenih delavcev kaže, da je zadržanost z dela zaradi 
bolezni med zdravstvenimi delavci višja kot med ostalo populacijo, so pa bile 
pogostost bolnišničnega zdravljenja in stopnje umrljivosti nižje kot med ostalo 
enako staro populacijo. Vzroki bolniške odsotnosti z dela in bolnišničnega 

                                                 
1 Avtorji raziskav iz tega področja so: Fortič D,1998; Šelb J, Albreht T, 2000; Kvas A. Seljak J, 2004. 
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zdravljenja govorijo, da so zdravstveni delavci, na delovnem mestu, v večji meri 
kot ostali prebivalci izpostavljeni različnim infekcijam in tudi stresu ter da si 
zaradi specifičnega znanja nekatere bolezni zdravijo sami, saj so najštevilnejši 
vzroki za sprejem v bolnišnico pri ženskah povezani z reprodukcijo in rodili, a pri 
moških zaradi majhnih absolutnih številk nismo našli značilnega vzorca. 

Na podlagi ishemične bolezni srca in možganske kapi, ki ju najdemo kot pogosta 
vzroka smrti, bi lahko sklepali na psihično obremenjenost zdravstvenih delavcev, 
različni raki pa poleg raka dihal, ki je povezan s kajenjem, kažejo na kemične in 
biološke škodljivosti, ki so jim zdravstveni delavci izpostavljeni pri svojem delu.2 

V štiridesetih letih delovne dobe preživi človek na delovnem mestu tretjino 
svojega življenja. To pomeni sto dni v letu in približno enajst let v celem 
življenju. Na delovnem mestu preživimo več časa kot doma s svojimi najbližjimi. 

Da je zdravje za naše življenje in delo zelo pomembno, se navadno zavemo šele 
tedaj, ko zbolimo ali se poškodujemo. Pametno je, da začnemo o tem 
premišljevati že prej – dokler smo še zdravi. Še pametneje pa je, če ne ostanemo 
zgolj pri mislih in besedah, ampak se odločimo za konkretna dejanja. 

Naše zdravje je odvisno tudi od delovnega okolja in našega ravnanja. Vsako delo 
mora potekati v takih pogojih in na tak način, da ne ogroža varnosti in zdravja 
zaposlenih. S podpisom pogodbe o zaposlitvi se zavežemo, da bomo za plačo 
prodali svoje delo, ne pa tudi zdravja.3 

3  PRAVNE PODLAGE ODGOVORNOSTI IN 
OBVEZNOSTI DELODAJALCA V ZVEZI 
VARNOSTJO PRI DELU 

V nadaljevanju bom skušala opozoriti na pomembnejše zakonske določbe, ki 
delavca kot šibkejšo stranko v delovnem razmerju ščitijo pred ravnanjem 
delodajalca. Pregled pravne »kulture« na tem področju pokaže, da veliko 
delodajalcev še vedno razmišlja po starem in delavcem odreka njihove pravice. K 
dvigu pravne ravni lahko veliko prispevajo delavci sami, s tem da se sploh zavejo 
svojih pravic, ki jim po zakonu pripadajo in da jih pri delodajalcu (ali pa kasneje 
na sodišču) tudi uveljavljajo. 

                                                 
2 Šelb Šemrl J. Zdravje zdravstvenih delavcev ocenjeno na podlagi epidemioloških podatkov, IVZ 
RS, 2004. 
3 Teržan M, Žebovec S, Žagar J, Švab V, Stergar E, Bizovičar V, Ružič B in Skulj-Schwinger B. 
Varnostna Knjižica za delavke in delavce. Ljubljana, 2000. 
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Najprej je pomembno vedeti, kateri viri sploh določajo delavčeve pravice. 
Osrednji predpis, ki ureja individualna delovna razmerja, je Zakon o delovnih 
razmerjih (ZDR), ki je bil sprejet aprila 2002, veljati pa je začel 1. 1. 2003. ZDR 
je splošni zakon, ki velja za vsa delovna razmerja, seveda pa posamezna področja 
urejajo posebni zakoni.4 

Eno raven nižje so kolektivne pogodbe, najprej Splošna kolektivna pogodba za 
gospodarske dejavnosti, Zakon o varnosti in zdravju pri delu, Zakon o 
varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti, njem podrejene so 
kolektivne pogodbe dejavnosti (npr. Kolektivna pogodba za dejavnost 
zdravstva in socialnega varstva Slovenije). 

Še nižje so interni akti zavoda, ki se sklepajo med delodajalcem in sindikatom 
(npr. Pravilnik o delovni obleki, obutvi in osebni varovalni opremi, Pravilnik o 
delovnem času in vrednotenju oblik delovnega časa v KC Ljubljana, ...). 

Veljavni tehnično–varnostni predpisi na podlagi omenjenih zakonov: 

• Na podlagi tretjega odstavka 1. člena Zakona o varnosti in zdravju pri delu 
(Uradni list RS, št. 56/99 in 64/01) izdaja minister za delo, družino in 
socialne zadeve Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi 
izpostavljenosti biološkim dejavnikom pri delu ter Pravilnik o osebni 
varovalni opremi, ki jo delavci uporabljajo pri delu. 

• Na podlagi drugega odstavka 48. člena Zakona o varnosti in zdravju pri delu 
pa izdaja Pravilnik o opravljanju strokovnega izpita iz varnosti in zdravja pri 
delu. 

• Na podlagi Zakona o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti 
(Uradni list RS, št. 50/03 – prečiščeno besedilo) izdaja minister za zdravje 
Pravilnik o pogojih za uporabo virov ionizirajočih sevanj v zdravstvu ter 
Pravilnik o izvajanju zdravstvenega nadzora izpostavljenih delavcev. 

                                                 
4 ZDR velja za delovna razmerja z delodajalci, ki imajo sedež ali prebivališče v RS in za razmerja 
med tujimi delodajalci in delavci, če je pogodba sklenjena na območju Slovenije. Delavec je vedno 
fizična oseba, delodajalec pa je lahko fizična ali pravna. 



28 

4  TEMELJNA NAČELA 

 »Delodajalec mora zagotavljati pogoje za varnost in zdravje delavcev v skladu s 
posebnimi predpisi o varnosti in zdravju pri delu.«5 

V ta namen mora delodajalec izvajati ukrepe, potrebne za zagotovitev varnosti in 
zdravja delavcev, vključno s preprečevanjem nevarnosti pri delu, obveščanjem in 
usposabljanjem delavcev, z ustrezno organiziranostjo ter potrebnimi materialnimi 
sredstvi. 

Delodajalec je dolžan izvajati take preventivne ukrepe in izbirati take delovne in 
proizvajalne metode, ki bodo zagotavljale večjo stopnjo varnosti in zdravja pri 
delu ter bodo vključene v vse aktivnosti delodajalca in na vseh organizacijskih 
ravneh. 

Delodajalec izvaja ukrepe, tako da pri tem upošteva naslednja temeljna 
načela: 

– izogibanje tveganjem, 
– ocenjevanje tveganj, ki se jim ni mogoče izogniti, 
– obvladovanje tveganj pri njihovem viru, 
– prilagajanje dela posamezniku z ustreznim oblikovanjem delovnega 

mesta in delovnega okolja, izbiro delovne opreme ter delovnih in 
proizvajalnih metod, 

– zagotavljanje ukrepov za ohranjanje in krepitev zdravja, 
– prilagajanje tehničnemu napredku, 
– nadomeščanje nevarnega z nenevarnim ali manj nevarnim, 
– razvijanje celovite varnostne politike, ki vključuje tehnologijo, 

organizacijo dela, delovne pogoje, medčloveške odnose ter dejavnike 
delovnega okolja, 

– dajanje prednosti splošnim varnostnim ukrepom pred posebnimi, 
– dajanje ustreznih navodil in obvestil delavcem. 

4.1 Obveznosti delodajalca 

Izjemno pomembne so določbe o zdravstvenem varstvu, glede dela in delovnega 
okolja, za kar po predpisih o varstvu pri delu (ZVD) skrbijo podjetja, zavodi, 
druge organizacije ter posamezniki, ki zaposlujejo delavce (delodajalci).6 

                                                 
5 Zakon o delovnih razmerjih (ZDR), Uradni list RS, št. 42/02, 43. člen. 
6 Novak M, Cvetko A. Socialna varnost. Maribor: Pravna fakulteta, 2005: 61-62. 
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Vsak delodajalec mora izdelati in sprejeti izjavo o varnosti v pisni obliki, s katero 
določi način in ukrepe za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu ter jo 
dopolnjevati ob vsaki novi nevarnosti in spremembi ravni tveganja. 

– delodajalec je dolžan zagotoviti varnost in zdravje delavcev v zvezi z 
delom, 

– delodajalec mora izvajati ukrepe in izbirati delovne metode, ki stalno 
izboljšujejo stopnjo varnosti in zdravja pri delu, 

– delodajalec ne more prenesti svoje odgovornosti na nikogar. 

Ukrepi, ki jih izvaja delodajalec in ki se nanašajo na varnost in zdravje pri delu, 
ne smejo delavcem povzročiti nobenih finančnih obveznosti. 

4.2 Obveznosti delodajalca glede varnosti pri delu: 

– izdelati in sprejeti izjavo o varnosti z oceno tveganja, 
– določiti strokovnega delavca, 
– določiti pooblaščenega zdravnika, 
– sprejem ukrepov požarnega varstva, 
– izdaja navodil za varno delo, 
– sprejem ukrepov prve pomoči in evakuacije, 
– usposabljanje za varno delo, 
– zagotavljanje delavcem sredstva in opremo za osebno varnost pri delu in 

njihovo uporabo,7 
– obveščanje delavcev o nevarnostih, 
– zagotavljanje periodičnih preiskav delovnega okolja in delovne opreme, 
– zagotavljanje zdravstvenih pregledov delavcev, 

4.3 Pregled pomembnejših členov Zakona o varnosti in zdravju 
pri delu (ZVZD): 

S tem zakonom se določajo pravice in dolžnosti delodajalcev in delavcev v zvezi 
z varnim in zdravim delom ter ukrepi za zagotavljanje varnosti in zdravja pri 
delu. Določbe tega zakona se uporabljajo v vseh dejavnostih za vse osebe, ki so 
po predpisih o pokojninskem in invalidskem zavarovanju ter zdravstvenem 

                                                 
7 Osebna varovalna oprema je vsaka oprema, ki jo delavec nosi, drži ali kako drugače uporablja pri 
delu, tako da ga varuje pred enim ali več istočasno nastopajočimi tveganji za njegovo varnost in 
zdravje. 
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zavarovanju zavarovane za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni, kakor 
tudi za vse druge osebe, ki so navzoče v delovnem procesu.8 

4.3.1 Za delodajalca 

Delodajalec je dolžan zagotoviti varnost in zdravje delavcev v zvezi z delom. 
Zato mora izvajati ukrepe, potrebne za zagotovitev varnosti in zdravja delavcev, 
vključno s preprečevanjem nevarnosti pri delu, obveščanjem in usposabljanjem 
delavcev, z ustrezno organiziranostjo ter potrebnimi materialnimi sredstvi.9 

Delodajalec mora delavce, ki opravljajo posebno težka in zdravju škodljiva dela 
obvezno poklicno zavarovati v skladu s predpisi. Obveznost delodajalca iz 
zavarovanja za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni je odvisna od ravni 
varnosti in zdravja pri delu.10 

Delodajalec določi posebne zdravstvene zahteve, ki jih morajo izpolnjevati 
delavci za določeno delo v delovnem procesu, ali za uporabo posameznih 
sredstev za delo, na podlagi strokovne ocene pooblaščenega zdravnika.11 

Delodajalec mora za opravljanje strokovnih nalog v zvezi z zagotavljanjem 
varnosti pri delu določiti enega ali več strokovnih delavcev.12 

Delodajalec mora zagotoviti, da naloge zdravstvenega varstva pri delu opravlja 
pooblaščeni zdravnik.13 

Delodajalec mora delavce obveščati o varnem delu tako, da izdaja pisna obvestila 
in navodila. V izjemnih primerih, kadar delavcem grozi neposredna nevarnost za 
življenje in zdravje, so obvestila in navodila lahko tudi v ustni obliki. 

Delavce mora seznaniti o vrstah nevarnosti na delovnem mestu ter o varnostnih 
ukrepih, potrebnih za preprečevanje nevarnosti in zmanjšanje škodljivih posledic. 
Zagotoviti obveščenost nosečih delavk, mladih delavcev, starejših delavcev in 
delavcev z zmanjšano delovno zmožnostjo o rezultatih ocenjevanja tveganja ter o 
ukrepih delodajalca za varnost in zdravje teh delavcev pri delu.14 

                                                 
8  2. člen ZVZD 
9  5. člen ZVZD 
10 12. člen ZVZD 
11 16. člen ZVZD 
12 18. člen ZVZD 
13 20. člen ZVZD 
14 23. člen ZVZD 
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Delodajalec mora delavca usposobiti za varno opravljanje dela ob sklenitvi 
delovnega razmerja, ob razporeditvi na drugo delo, ob uvajanju nove tehnologije 
in novih sredstev za delo ter ob spremembi v delovnem procesu, ki lahko 
povzroči spremembo varnosti pri delu.15 

Delodajalec mora inšpekciji dela takoj prijaviti vsako smrtno poškodbo oziroma 
poškodbo, zaradi katere je delavec nezmožen za delo najmanj tri zaporedne 
delovne dni, kolektivno nezgodo, nevarni pojav ali ugotovljeno poklicno 
bolezen.16 

4.3.2  Za delavca 

Delavec ima pravico do dela in delovnega okolja, ki mu zagotavlja varnost in 
zdravje pri delu. Delovni proces mora biti prilagojen telesnim in duševnim 
zmožnostim delavca, delovno okolje in sredstva za delo pa morajo glede na 
naravo dela zagotavljati delavcu varnost in ne smejo ogrožati njegovega 
zdravja.17 

Delavec mora spoštovati in izvajati ukrepe za zagotavljanje varnosti in zdravja pri 
delu. Uporabljati mora varnostne naprave ter sredstva in osebno varovalno 
opremo pri delu skladno z njihovim namenom18. Če ne izpolnjuje dolžnosti v 
zvezi z varnostjo in zdravjem pri delu, ne ogroža le sebe, ampak tudi svoje 
sodelavce. To je tako huda kršitev obveznosti iz delovnega razmerja, da lahko 
delodajalec prekine celo delovno razmerje z njim. 

Delavec ima pravico odkloniti delo, če ni bil predhodno seznanjen z vsemi 
nevarnostmi ali škodljivostmi pri delu ali če delodajalec ni zagotovil 
predpisanega zdravstvenega pregleda. Prav tako ima pravico odkloniti delo, če 
mu grozi neposredna nevarnost za življenje in zdravje, ker niso bili izvedeni 
predpisani varnostni ukrepi, in zahtevati, da se nevarnost odpravi.19 

                                                 
15 24. člen ZVZD 
16 27. člen ZVZD 
17 8. člen ZVZD 
18 9. člen ZVZD 
19 33. člen ZVZD 
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5  VREDNOTENJE OTEŽENIH DELOVNIH 
POGOJEV IN VPLIVOV DELOVNEGA 
OKOLJA 

Če se delo na delovnem mestu opravlja pod takimi pogoji dela in vplivi 
delovnega okolja, ki niso normalni in katerih ni mogoče odpraviti, so delavci 
upravičeni do povišanja plače iz tega naslova. 

Če se ti pogoji dela pojavljajo občasno, se določijo in obračunajo kot dodatek.20 

a) vplivi delovnega okolja in obremenitev pri delu 
 Za ocenjevanje oteženih vplivov okolja se upoštevajo naslednji kriteriji: 

– mikroklima 
– osvetlitev in bleščanje 
– ropot in vibracije 
– aerosoli, plini, pare in škodljive kemijske snovi 
– voda 
– okužbe – infekcije21 
– delo na terenu 
– nevarnost nesreč pri delu 
– fizične obremenitve 

b) delo s citostatiki in kontaminiranimi odpadki 
c) delo s psihično motenimi osebami 
d) ionizirajoče sevanje 

6  POGOJI DELA V OPERACIJSKIH PROSTORIH 

Delo operacijske medicinske sestre (OPMS) je zelo specifično in zahtevno. Pri 
svojem delu se srečuje z mnogimi stresnimi dejavniki, ki so posledica neugodnih 
vplivov okolja: 

• Delovni čas – poleg rednega osem urnega dopoldanskega dela, še delo preko 
rednega časa v obliki dežurstva in pripravljenosti, ki poteka vse dni v tednu. 

                                                 
20 Kolektivna pogodba za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije (neuradno prečiščeno 
besedilo),Uradni list RS, št. 15/94, 57/95, 19/96, 56/98, 76/98, 102/2000 in 62/2001, 61. in 75. člen. 
21 Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti biološkim dejavnikom pri delu 
določa minimalne zahteve za zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev pred tveganji, ki so ali so 
lahko posledica vpliva bioloških dejavnikov pri delu, kakor tudi ukrepe za preprečevanje takšnih 
tveganj. 
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• Način in intenzivnost dela - OPMS dela v zaprtih prostorih, stoječem 
položaju, pogosto v prisilni drži telesa, zaradi tega obstaja nevarnost poškodb 
hrbtenice. Pogosto je prisotna časovna stiska pri opravljanju dela ter 
priučenost »inštrumentiranja«. 

• Sterilni pogoji dela - OPMS pri opravljanju svojega dela uporablja zaščitna 
sredstva, kot so delovna obleka, ki s svojim racionalno funkcionalnim krojem 
zmanjšujejo udobje, obutev, maska, ki uvira dihanje, pokrivalo, zaščitna 
očala, rokavice, operacijski plašč, rentgenski plašč, … 

• Zadovoljevanje osnovnih fizioloških potreb – ni v naprej določenega 
odmora za malico in toaleto. 

• Kemični vplivi – škodljivi vplivi plinov, hlapov razkužil, aerosolov in 
drugih vnetljivih tekočin ter kislin. 

• Fizikalni vplivi – mikroklima (vročina, vlaga, neprijeten vonj), ionizirajoče 
sevanje, razsvetljava (umetna svetloba zgoščena na enem delu operativnega 
polja, tema pri endoskopskih ali mikrokirurških operativnih posegih). 

• Biološki vplivi – obstaja velika nevarnost okužbe z mikroorganizmi z 
biološkimi materiali, incidentov, ki nastanejo pri delu z iglami, ostrimi 
inštrumenti, nečistimi predmeti, steklenicami,… 

• Psihološki vplivi – medsebojni odnosi med člani tima, ekonomična 
izkoriščenost operacijskih prostorov, po konceptu čas je denar, ki dodaja 
nepotreben pritisk pri menjavi bolnikov, pogosto uvajanje nove moderne 
tehnologije in s tem povezano individualno učenje. 

7  RAZPRAVA IN ZAKLJUČEK 

V naši delovni organizaciji je zelo velika fluktuacija zaposlenih zaradi težkih 
pogojev dela, in s tem tudi povezana pogosta bolniška odsotnost. 

Poleg vseh pravnih norm, ki jih delodajalec izpolnjuje nam zaposlenim, bi bilo 
primerno razmisliti tudi o neformalnih oblikah. 

Posvetiti se je treba smiselnemu zadovoljevanju interesov zaposlenih, prisluhniti 
njihovim težavam ter s tem graditi na skupnih vrednotah. 
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Temeljni cilj Zakona o varnosti in zdravju pri delu in tudi cilj vsakega delodajalca 
mora biti, zagotavljanje take ravni varnosti in zdravja pri delu, da delavec med 
delom in po preteku delovne dobe ni prizadet zaradi opravljanja svojega dela. 

Vendar pa skrb za varnost in zdravje pri delu za delodajalca ni zgolj obveznost, ki 
jo mora izpolniti skladno z zakonom. 

Temveč ukrepi za varno in zdravo delo prinašajo podjetju tudi vrsto prednosti, 
kot je: 

– večja produktivnost, 
– kakovostnejše delo, 
– večji ugled stroke, 
– zadovoljstvo zaposlenih in 
– na koncu tudi zadovoljstvo bolnikov. 

Prav ti dejavniki lahko odločilno prispevajo k doseganju boljšega ekonomskega 
učinka, ki je poglavitni cilj vsakega podjetja. 

Ob zavedanju, da pravni red v prvi vrsti ščiti delavca in ne delodajalca, da obstaja 
neodvisno (in tudi učinkovito) inšpekcijsko nadzorstvo ter da spori na sodišču ne 
čakajo na vrsto več kot nekaj mesecev, bo delavcu lažje zbrati pogum in z 
odločnim uveljavljanjem pravic, delodajalca postaviti v položaj, kjer bo moral 
razmisliti o svojem položaju v moderni pravni družbi in o nujnem drugačnem 
odnosu do delavcev. 

8  LITERATURA IN VIRI 

8.1  PRAVNI VIRI: 

1) Zakon o delovnih razmerjih (ZDR), Uradni list RS, št 42/02, 43.člen. 
2) Zakon o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD),Uradni list RS, št. 56/1999, 64/01, 1-

33. člen. 
3) Kolektivna pogodba za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije 

(neuradno prečiščeno besedilo), Uradni list RS, št. 15/94, 57/95, 19/96, 56/98, 
76/98, 102/2000 in 62/2001, 61. in 75. člen. 

4) Pravilnik o osebni varovalni opremi, ki jo delavci uporabljajo pri delu, Uradni list 
RS, št. 89/1999, 97/00, 73/03. 

5) Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti biološkim 
dejavnikom pri delu, Uradni list RS, št. 4/2002, 39/2005. 

6) Zakon o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti (uradno prečiščeno 
besedilo), Uradni list RS, št. 50/03. 
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7) Pravilnik o pogojih za uporabo virov ionizirajočih sevanj v zdravstvu, Uradni list 
RS, št. 111/2003. 

8) Pravilnik o izvajanju zdravstvenega nadzora izpostavljenih delavcev, Uradni list 
RS, št. 2/2004. 

8.2  LITERATURA: 

9) Trotovšek T. Stresni dejavniki pri operacijskih medicinskih sestrah ob odvzemu 
organov in tkiv. Diplomsko delo: Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Visoka šola za 
zdravstvo, 2003. 

10) Novak M, Cvetko A. Socialna varnost. Maribor: Pravna fakulteta, 2005: 61–2. 
11) Šelb Šemrl J. Zdravje zdravstvenih delavcev ocenjeno na podlagi epidemioloških 

podatkov, IVZ RS, 2004. 
12) Teržan M, Žebovec S, Žagar J, Švab V, Stergar E, Bizovičar V, Ružič B in Skulj-

Schwinger B. Varnostna Knjižica za delavke in delavce. Ljubljana, 2000. 

8.3  DRUGI VIRI: 

Spletni viri 

13) Posebni pogoji za nezgodno zavarovanje oseb, [http://www.generali.si/fileadmin/ 
datoteke/Datoteke/Pogoji zavarovanj/P-NEZ-07 1kor.pdf],11.3.2007. 

14) Japti – varnost pri delu, [http://www.pcmg.si/index.php?id=885], 11.3.2007. 
15) Varstvo pred sevanji, [http://www.zvd.si/predpisi/sevanje.htm], 10.3.2007. 
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DELOVNI ČAS V ZDRAVSTVU IN ODMOR 
ZA MALICO 

Tatjana TrotovšekPovzetek 

Izvleček 

Zakon omejuje polni delovni čas na 40 ur na teden. Delodajalec lahko prekorači 
polni delovni čas za največ 8 ur tedensko, samo v izjemnih primerih, oziroma 
mora delavec o tem soglašati. Delovni čas se lahko neenakomerno razporedi ob 
pogoju, da se delovna obveznost v določenem časovnem obdobju izravna na 
povprečno 40 ur na teden in so zagotovljeni zakonsko določeni minimalni dnevni 
in tedenski počitek. Predstavljene so oblike delovnega časa v Kliničnem centru 
Ljubljana (KC) 

Pravica delavca do odmora in počitka je pomembna pravica iz delovnega 
razmerja. Namenjena je regeneraciji delovnih sposobnosti in varovanju zdravja 
delavca, ter zagotavljanju splošne varnosti. Delavec ima med delom pravico do 
30 minutnega odmora, oziroma sorazmerno daljšim časom v primeru 
neenakomerne razporeditve delovnega časa. Čas odmora je vštet v delovni čas. 

Izpostavljen je problem zagotavljanja časa za odmor med delovnim časom pri 
operacijskih medicinskih sestrah. 

Ključne besede: delavec, delavni čas, odmor za malico 

UVOD 

Pravno zaščito delavca, kot šibkejšo stranko v delovnem razmerju, najprej določa 
Zakon o delavnih razmerjih, ki določa temeljne pravice in obveznosti iz 
delovnega razmerja. Raven nižje so kolektivne pogodbe, Splošna kolektivna 
pogodba in podrejene kolektivne pogodbe po dejavnosti, Kolektivna pogodba za 
dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije, Kolektivna pogodba za 
zaposlene v zdravstveni negi. Še raven nižje so kolektivne pogodbe, ki se 
sklepajo med delodajalcem in sindikatom pri delodajalcu, oziroma jih podjetje 
določi s splošnim aktom, Pravilnik o delovnem času in vrednotenju oblik 
delovnega časa v KC, Pravilnik o disciplinski in odškodninski odgovornosti... 
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Hierarhično podrejeni pravni viri vsebujejo za delavca bolj ugodna določila kot 
sam zakon, oziroma hierarhično nadrejeni pravni vir. 

Delovno razmerje sklene delavec s pogodbo o zaposlitvi. Pomemben segment 
delovnega razmerja, kjer je potrebno zaščititi delavca je delovni čas. 
Pomembnejša pravica delavca je tudi pravica do odmora in počitka. 

1.  DELOVNI ČAS 

Delovni čas je pomemben element delovnega razmerja za delodajalca in delavca 
z organizacijskega ter pravnega vidika. Opredelitev trajanja delovnega časa je 
sestavina pogodbe o zaposlitvi. 

Delovni čas je obdobje: 
– efektivnega delovnega časa,1 
– časa odmora, 
– upravičenih odsotnosti z dela v skladu z zakonom in kolektivno pogodbo 

oziroma splošnim aktom.2 

V skladu s sodno prakso Sodišča Evropskih skupnosti je pri obravnavanju 
značilnosti pojma »delovni čas« odločilni dejavnik zahteva po prisotnosti na 
kraju, ki ga določi delodajalec in mu biti na razpolago, da lahko takoj izvede 
storitve, kadar je potrebno.3 

Maksimalni polni delovni čas je 40 ur na teden, kar pomeni, da noben zakon ali 
kolektivna pogodba, ne more določiti večje število ur in je v skladu z Direktivo 
93/104/ES.4 

Z zakonom ali kolektivno pogodbo se lahko za polni delovni čas določi čas od 36 
do 40 ur na teden. Izjema so samo delavna mesta, kjer obstaja večja nevarnost za 
poškodbe ali zdravstvene okvare, kjer se lahko polni delovni čas manj od 36 ur na 
teden.5 

                                                 
1 Efektivni delovni čas je čas v katerem delavec dela in je na razpolago delodajalcu, ter izpolnjuje 
svoje delovne obveznosti. 
2 141. člen Zakona o delovnih razmerjih, definicija delovnega časa.  
3 Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta o predlogu Direktive Evropskega parlamenta in 
Sveta o spremembi Direktive 2003/88/ES o določenih vidikih organizacije delovnega časa. 
4 Direktiva 93/104/ES določa omejitev polnega delovnega časa v sedemdnevnem obdobju, vključno z 
nadurami na največ 48 ur.  
5 142. člen Zakona o delovnih razmerjih, polni delavni čas. 
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Delovni čas v zavodih in pri delodajalcih s področja zdravstva in socialnega 
varstva traja 40 ur na teden. Delavci, ki imajo po zakonu pravico skrajšanega 
delovnega časa zaradi posebnih pogojev dela, se ta delovni čas šteje kot polni 
delovni čas.6,7 

Zaposleni v zdravstveni negi imajo pravico do 30 minutne dnevne strokovne 
priprave na delo pri delodajalcu in je del delovnega procesa v rednem delovnem 
času.8 

1.1  Nadurno delo 

Delo preko polnega delovnega časa je nadurno delo in je povezano z opredelitvijo 
polnega delovnega časa. Če ni polni delovni čas določen s posebnim zakonom ali 
kolektivno pogodbo, je nadurno delo vsako delo, ki presega polni delovni čas 
posameznega delavca. Nadurno delo opravlja delavec na svojem delovnem mestu 
in je enako delo, kot ga opravlja v polnem delovnem času. 

Nadurno delo lahko delodajalec odredi delavcu pri:9 
– izjemno povečanem obsegu dela; 
– nadaljevanju delovnega in proizvodnega procesa, da se prepreči 

materialna škoda ali nevarnost za življenje in zdravje ljudi; 
– odvrnitvi okvare ne delovnih strojih, ki bi jih povzročila prekinitev dela; 
– zagotovitvi varnosti ljudi, premoženja, ter varnosti prometa. 

Skupna značilnost navedenih primerov je v tem, da preprečujejo negativne 
posledice, ki bi jih lahko prinesle nepredvidljive situacije.10 

Nadurno delo mora delodajalec odrediti pisno pred začetkom dela. Če ni možno 
zaradi narave dela ali nujnosti nadurnega dela odrediti pisno, lahko tudi ustno.9 

Časovna omejitev je toga, omejena na 8 ur na teden, delovni dan naj traja največ 
10 ur na dan. Omiljena je z odločbo, da se dnevna, tedenska in mesečna omejitev 
lahko upošteva kot omejitev v obdobju določenem z zakonom ali kolektivno 
pogodbo..9 

                                                 
6 29. člen Kolektivne pogodbe za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije, delovni čas . 
7 2. člen Pravilnika o delovnem času in vrednotenju oblik delovnega časa v KC. 
8 43. člen Kolektivne pogodbe za zaposlene v zdravstveni negi. 
9 143. člen Zakona o delovnih razmerjih, nadurno delo. 
10 v skladu z Direktivo 93/104/ES, ki določa največ 8 ur na teden nadurnega dela. 
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V Kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva je navedeno, 
da se direktor zavoda lahko v soglasju s sindikati odloči za delo preko polnega 
delovnega časa v primerih, kot jih določa zakon, če je delavec seznanjen s cilji 
dela.11 

1.2 Dodatno delo v primeru naravne ali druge nesreče 

Delo preko polnega ali dogovorjenega krajšega delovnega časa se lahko uvede v 
zvezi z odpravljanjem ali preprečevanjem naravne ali druge nesreče in lahko traja 
dokler se ne rešijo človeška življenja, obvaruje zdravje ali prepreči materialna 
škoda. Vrsta dela se lahko v primeru naravnih ali drugih nesreč in izjemnih 
okoliščin začasno spremeni tudi brez soglasja delavca.12 

1.3 Prepoved opravljanja dela preko polnega delovnega časa 

Nadurno delo je mogoče uvesti samo v primeru določenih okoliščin,13 ki jih ni 
mogoče opraviti v polnem delovnem času. Delodajalec ne sme naložiti dela preko 
polnega delovnega časa naslednjim kategorijam delavcev: 

– delavki ali delavcu zaradi varstva nosečnosti in starševstva;14 
– starejšemu delavcu, brez njegovega soglasja;15 
– delavcu pred dopolnjenim 18. letom starosti; 
– delavcu, ki bi se mu njegovo zdravstveno stanje, po mnenju zdravniške 

komisije poslabšalo; 
– delavcu, ki ima polni delovni čas krajši od 36 ur na teden zaradi pogojev 

na delovnem mestu, ki bi lahko povzročili poškodbe ali zdravstvene 
okvare; 

– delavcu, ki dela krajši delovni čas v skladu s predpisi o pokojninskem in 
invalidskem zavarovanju, predpisi o zdravstvenem zavarovanju in 
drugimi predpisi.16 

                                                 
11 29. člen Kolektivne pogodbe za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije, delovni čas. 
12 144. člen Zakona o delovnih razmerjih, dodatno delo v primeru naravne ali druge nesreče. 
13 143. člen Zakona o delovnih razmerjih, nadurno delo. 
14 190. člen Zakona o delovnih razmerjih, varstvo v času nosečnosti in starševstva v zvezi z nočnim in 
nadurnim delom. 
15 203. člen Zakona o delovnih razmerjih, omejitev nadurnega in nočnega dela. 
16 145. člen Zakona o delovnih razmerjih, prepoved opravljanja dela preko polnega delovnega časa. 
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1.4 Razporeditev delovnega časa 

Razporeditev delovnega časa in pogojev za morebitno prerazporeditev mora biti v 
skladu s pogodbo o zaposlitvi, kolektivno pogodbo in zakonom. Razporeditev 
delovnega časa je v domeni delodajalca in je pomembna za delavca, ker 
opredeljuje njegov prosti čas. Delodajalec mora na začetku koledarskega leta, o 
letnem razporedu delovnega časa, obvestiti delavca in sindikat. V primer začasne 
prerazporeditve mora delodajalec delavca pisno obvestiti. Pri enakomerni ali 
neenakomerni razporeditvi delovnega časa mora delodajalec upoštevati zakonske 
omejitve. Enakomerna razporeditev polnega delovnega časa ne sme biti 
razporejena na manj kot štiri dni v tednu, neenakomerna razporeditev pa se 
upošteva za polni delovni čas, kot povprečna delovna obveznost v obdobju, ki ne 
sme biti daljši od šest mesecev.17 

Zdravstveni delavec in zdravstveni sodelavec ima pravico do dnevnega počitka v 
trajanju nepretrgoma najmanj 12 ur. Tedenski počitek mora trajati najmanj 24 ur. 
Za zagotavljanje dežurstva lahko delovni čas traja nepretrgoma največ 32 ur, od 
tega v okviru polnega delovnega časa največ 10 ur v enem delovnem dnevu, v 
dveh zaporednih delovnih dneh pa največ 16 ur. Za delovni čas, ki traja 
nepretrgoma več kot 16 ur, je potrebno pisno soglasje zdravstvenega delavca in 
zdravstvenega sodelavca.18 

V Kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije je 
opredeljeno nepretrgano zdravstveno ali drugo varstvo z: 

– z razporeditvijo letnega delovnega časa; 
– delom v izmenah; 
– delom v dežurstvu in stalni pripravljenosti.19 

Za zagotavljanje neprekinjenega zdravstvenega varstva je v Univerzitetnem 
kliničnem centru Ljubljana je delovni čas organiziran v naslednjih oblikah:20 

– delo v eni izmeni, praviloma od ponedeljka do petka po 8 ur na dan, v 
času od 7.30 do 15.30 ure, lahko tudi od 12.00 do 20.00 ure, poteka tudi 
do 12 ur na dan; 

– delo v dveh izmenah poteka tam kjer je potrebna stalna zdravstvena nega 
in nadzor ter izvajanje storitev pogostokrat preko celega dne, delovni čas 

                                                 
17 147. člen Zakona o delovnih razmerjih, razporejanje delovnega časa. 
18 52.c člen Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstveni dejavnosti. 
19 32. člen Kolektivne pogodbe za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije, delovni čas. 
20 4., 4.a, 5., 6., 7., 8., 8.a, 9., do 19. člen Pravilnika o delovnem času in vrednotenju oblik delovnega 
časa v KC. 
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poteka od 6.30 do 14.30 ure in 14.30 do 20.30 ali od 7.00 do 19.00 in 
19.00 do 7.00; 

– delo v dveh izmenah s trajanjem ene izmene 12 ur na dan, poteka tam 
kjer je potrebna stalna zdravstvena nega in nadzor, ter izvajanje storitev 
pogostokrat preko celega dne; 

– delo v treh izmenah poteka tam, kjer je potrebna stalna zdravstvena nega 
in nadzor ter izvajanje storitev pogosto preko celega dne, delovni čas 
poteka od 6.30 do 14.30 ure in 14.30 do 20.30 in od 20.30 do 6.30, 
poteka vse dni v letu, dopoldanska, popoldanska in nočna izmena si 
sledijo, delavec ne sme biti brez pisnega soglasja razporejen za več kot 
sedem dni na mesec v nočno izmeno; 

– delo s drsečim pričetkom dela v obliki ene oziroma dveh izmen; 
– gibljiv delovni čas; 
– dežurstvo je oblika dela na delovnem mestu za katerega se šteje obseg 

opravljenega dela v višini 40 % in obseg obvezne prisotnosti 60 %, 
oziroma se na podlagi podatkov prejšnjega leta preveri upravičenost, 
oziroma višina vrednotenja dela v dežurstvu za naslednje leto, če je 
obremenjenost v dežurni službi večja od 50 % je treba preiti na 
izmensko delo, poteka od ponedeljka do petka, po rednem delovnem 
času v času od 7.30 do 15.30 ure, od 15.30 do 7.30 ure, oziroma med 
sobotami, nedeljami in prazniki od 7.30 do 7.30 naslednjega dne; 

– stalna pripravljenost je posebni delovni pogoj, ko mora biti delavec ves 
čas dosegljiv po telefonu ali s pomočjo drugih sredstev, da se zagotovi 
možnost svetovanja in po potrebi prihoda na delovno mesto, v primeru 
opravljanja storitev; 

– nadurno delo. 

Nočno delo poteka med 23.00 uro in 6.00 uro naslednjega dne, upoštevati je treba 
pravice delavcev21, ki delajo ponoči in omejitve dela ponoči22. 

Delovni čas je lahko enakomerno razporejen, zaradi narave, organizacije dela ali 
potreb bolnikov je lahko delovni čas neenakomerno razporejen ali začasno 
prerazporejen, o čimer mora biti zaposleni vnaprej obveščen.23 

Razpored dela mora biti objavljen najkasneje do 30. v mesecu za naslednji 
mesec.24 

                                                 
21 150. člen Zakona o delovnih razmerjih, pravice delavcev, ki delajo ponoči 
22 151. člen Zakona o delovnih razmerjih, omejitve dela ponoči 
23 3. člen Pravilnika o delovnem času in vrednotenju oblik delovnega časa v KC 
24 31.a člen Kolektivne pogodbe za dejavnost zdravstva in socialnega varstva 
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2 ODMOR IN POČITEK MED DELOVNIM 
ČASOM 

Odmor in dnevni ter tedenski počitki posredno vplivajo na dolžino delovnega 
časa, njegovo razporeditev in količino prostega delovnega časa delavca. 
Delodajalec mora pri določitvi delovnega časa upoštevati določbe o razporeditvi 
delavnega časa, minimalni dnevni in tedenski počitek in pri izračunu efektivnega 
delovnega časa tudi odmor. 

2.1 Odmor med delovnim časom 

Delavec, ki dela polni delovni čas, ima pravico do odmora v času 30 minut. 
Delavec, ki dela krajši delovni čas, ima pravico do odmora le, če dela najmanj 
štiri ure na dan, dolžina odmora pa je v sorazmerju z dolžino delovnega časa. V 
primeru neenakomerne razporeditve ali začasne prerazporeditve delovnega časa 
se določi dolžina odmora sorazmerno z dolžino dnevnega delovnega časa. 
Določitev odmora na začetku ali ob koncu dneva ni možna. Odmor je vštet v 
delovni čas.25 

Direktiva 93/104/ES določa, da naj bi delavec, čigar dnevni delovni čas je daljši 
od šestih ur, upravičen do odmora 

Vse ure v dežurstvu se s stališča pravice do odmorov in počitkov štejejo v delovni 
čas.26, 27 Kolektivna pogodba za zaposlene v zdravstveni negi omenja pravico do 
odmora med delovnim časom, ki naj traja 30 min.28 Kolektivna pogodba za 
dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije in Pravilnik o delovnem času 
in vrednotenju oblik delovnega časa v KC odmora med delovnim časom ne 
omenjata. 

3 RAZPRAVA 

Zakonska določila glede delovnega časa in odmora za malico so jasna. Težave se 
pojavljajo v zdravstvu, kjer zaradi zagotavljanja neprekinjenega zdravstvenega 
varstva in pomanjkanja zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev 

                                                 
25 154. člen Zakona o delovnih razmerjih, odmor med delovnim časom. 
26 6. člen Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstveni dejavnosti. 
27 2. člen Pravilnika o določitvi vrste in števila delovnih mest na katerih se opravlja dežurstvo v 
Kliničnem centru Ljubljana. 
28 43. člen Kolektivne pogodbe za zaposlene v zdravstveni negi. 
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delodajalec pogosto maksimalno obremeni delavca v okviru zakonskih določb. 
Neredko se zgodi, da delavec sam zavestno želi kršiti zakonska določila o 
zagotavljanju počitka, zaradi lažjega razporejanja svojega prostega časa. 

Poseben problem nastaja pri zagotavljanju odmora med delovnim časom pri 
medicinskih sestrah in zdravnikih, ki delajo v operativni dejavnosti. 

Predstavila bom problem pri OPMS, ki so vsakodnevno prisotne v operacijski 
sobi. Delovni čas poteka: 

– eno-izmensko, od 7.30 do 15.30 ali od 12.00 do 20.00, od ponedeljka do 
petka; 

– med tednom je zagotovljena dežurna služba od 15.30 do 7.30 
naslednjega dne, med prazniki, soboto in nedeljo pa od 7.30 do 7.30 
naslednjega dne; 

– stanje pripravljenosti za Transplantacijsko dejavnost od 7.30 do 7.30 
naslednjega dne. 

Operativni posegi se pričnejo ob 8.30 in naj bi se končali do 14.30. Pri 
operativnem posegu so prisotni: 

– kirurška ekipa 
- zdravnik operater, 
- najmanj dve OPMS, kadrovski normativ je 2,5 OPMS na 

operacijsko sobo, od teh ima ena vlogo »umite« OPMS (sodeluje 
direktno pri operativnem posegu, je sterilno oblečena…) in ena vlogo 
»neumite« OPMS (sodeluje pri dodajanju sterilnega materiala …); 

 
– anestezijska ekipa 

- zdravnik anesteziolog 
- medicinska sestra pri anesteziji. 

Operativni poseg je lahko krajši, nekaj minut ali traja ves dan, lahko tudi 12 ur in 
več. Med tem časom umita OPMS sodeluje pri operativnem posegu in ne more 
oditi na odmor med delovnim časom, opraviti svoje fiziološke potrebe. Pri 
operativnem posegu je od začetka do konca posega oziroma konca delovnega 
dne. Neumita OPMS ima možnost, da odide na 30-minutni odmor, če so prisotne 
tri OPMS, kar je na žalost redkost, zaradi pomanjkanja medicinskih sester. 

Možna rešitev je, da bi imeli OPMS, ki bi zamenjevala sodelavke (označena na 
razporedu dnevne službe), da bi lahko odšle na malico in se potem vrnile nazaj. 
Ta možnost bi bila izvedljiva za neumito OPMS. 
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Težje izvedljiva bi bila za umito OPMS, ker bi zdravnik operater med 
operativnim posegom (vsaj večina po mojem prepričanju) težko prenesel dve 
menjavi v 30. minutah. 

Ali bi se lahko zdravniki operaterji navadili? 

4 SKLEP 

Spoštovanje pravic delavca do 40 urnega delavnika in odmora za malico je v 
veliki meri odvisna od delavcev samih. Poznavanje osnovnih pravic delovnega 
razmerja vodi do mehanizmov, ki te pravice lahko uveljavlja. Veliko je na 
delavcih samih kako bodo te pravice izkoristili. Zavedati se je potrebno, da pravni 
red ščiti delavca, če se odloči uveljaviti svoje pravice. 
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VARNOST V OPERACIJSKI DVORANI 
POKRIVANJE OPERACIJSKEGA POLJA 

KOT PREVENTIVA BOLNIŠNIČNIH 
INFEKCIJ 

Sanda Gavranovič 

ZGODOVINA ASEPSE MED OPERATIVNIMI POSEGI: 

– Odyssey – poskušal se je znebili “smole, slabe izkušnje” z molitvijo. 
– v IX. stoletju p.n.š. so Indijanci uporabljali živo srebro in arzenik za 

dezinfekcijo 
– Hippokrates (460-377 p.n.š.) je očistil rano s prevreto deževnico v katero 

je dodal vino, galunovec in bakrov sulfat 
– Jews – Talmud  prepovedal dotik rane z golo roko  

NADALJNJI RAZVOJ ... 

– Kakšna je korist uporabe impresivne kirurgije, če le-ta ne prispeva k 
bolnikovem zdravju in ozdravljenju (I. pol. 19. stol. G. Dupuytren). 

– Luis Pasteur (1822–1895) – ovrgel teorijo o avtogenezi in opisal 
mikrobe kot vir infekcije.   

Ignaz Philipp Semmelweis  (1818–1865)  

1847 
• defininiral je pot prenosa infekcije   
• predstavil je umivanje rok z raztopino kalcijevega klorida  – zmanjšal 

umrljivost mater   
• vpeljal dezinfekcijo inštrumentov in povojev 
• ločil je bolne matere od otrok 
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Ernst von Bergmann (1836-1907) 

• izoliral je operacijsko polje 
• 1886 preskrbel OP dvorano z avtoklavom 

MIKROBI 

Primerjava velikosti 
• če bi bile človeške celice velike kot  hladilnik 
• bi bili mikrobi veliki kot banana 
• virusi bi bili veliki kot lešnik 

MIKROBI SO AKTIVNI POD NASLEDNJIMI POGOJI: 

• Dobra prehrana  
• Primerna vlaga   
• Primerna temperature (20–40 °C) 

Delitev celic – po vsaki delitvi celica raste in se deli naprej. Vsaka faza delitve 
traja priblužno 20 minut: na primer - 10 mikrobov bo v 3 urah 5120 mikrobov in 
v 6 urah 2.423.440 mikrobov  
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BOLNIŠNIČNE INFEKCIJE (POLJSKA) 

Zaradi posledic bolnišničnih infekcij porabi Poljska cca. 200 milijonov € letno. 
Ležalna doba se poveča v povprečju za 20 dni. Dodatni indirektni stroški , 
povezani s smrtjo, povzročeno zaradi infekcij znašaja cca. 110 milijonov €.1 

Bolnišnične infekcije so najpogostejši vzrok smrti kot rezultat komplikacij po 
infekciji na Poljskem.2 

POTI PRENOSA BOLNIŠNIČNIH INFEKCIJ 

1. Zrak (aerosol) 
• delci prahu (iz zraka, iz materialov za pokrivanje OP polja, iz oblačil – 

tkanin) 
• delci kože (ponošena oblačila, bombažni materiali za pokrivanje) 

 

2. Kontakt 
• zdravstveno osebje (roke, obleka, obutev, lasje, bolezensko stanje) 
• insekti 
• medicinske naprave 
• medicinska oprema  

3. Krvni sistem 

4. Prebavni sistem 

NAJPOGOSTEJŠI SIMPTOMI BOLEZNI, KI NASTANEJO 
ZARADI BOLNIŠNIČNIH INFEKCIJ3 

• infekcija kirurške rane 
• pljučnica  
• zastrupitev krvi 
• infekcije urinskega trakta 

                                                 
1 Różańska A., Heczko P.B.: Koszty zakażeń szpitalnych – rodzaje i metody oceny, Zakażenia 2002, 
nr 1-2, 82-84. 
2 Juszczyk J. i wsp.: Raport o zakażeniach szpitalnych, Klin. Chor. Zak. Zak. Szpit. 1997, 1,7-48. 
3 Wg rekomendacji Centers for Disease Control and Prevention (CDC, USA) z 1988/1992 roku wraz z 
uzupełnieniami opublikowanymi w 1996 roku. 
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PREVENTIVA INFEKCIJE KIRURŠKE RANE 

Priprava na OP poseg:4 

• »pokrivanje OP polja s sterilnimi, nepremočljivimi, materiali s samolepilnimi 
robovi. Materiali ki ustrezajo Evropskim standardom.«   

POKRIVANJE OP POLJA 

• V 18. stol je preživelo le 10–30% bolnikov po OP posegu. 
• Ernst Bergmann,  nemški kirurg je v 19. stol. izumil aseptično oskrbo rane in 

predstavil zgodovinsko grobo tkano bombažno tkanino, s katerimi so 
pokrivali OP polje. Ta “drape” je bila v uporabi več kot 50 let. 

• In 1952 William Beck predstavil OP oblačila in nov način pokrivanja OP 
polja, baziran na osnovi tanjše tkane pomožne tkanine.  

 

Pokrivanje OP polja

Operacijsko  
polje

Operacijska 
kompresa

Dezinficirana 
površina

Samolepilni 
robovi na OP 
kompresah, 
rjuhah omejijo 
OP polje 

 

                                                 
4 Rekomendacje Polskiego Towarzystwa Zakażeń Szpitalnych dotyczące zapobiegania zakażeniom 
miejsca operowanego (ZMO); Zakażenia 2002, nr 3-4, 8-14. 
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POKRIVANJE OP-POLJA S TRADICIONALNIMI BOMBAŽNIMI 
TKANINAMI 

• Vsako pranje in dezinfekcija povzročijo povečanje por v tkanini.  
• Vsako spenjanje v tkanino povroči nastanek naslednje, druge luknjice v 

tkanini. 

Pokrivanje OP polja

(1) „Pokrivanje operacijskega polja z 
bombažnimi tkaninami naj se ne bi 
več uporabljalo v OP dvoranah.”

(1) Maria Jolanta Ciuruś: Pielęgniarstwo operacyjne; Adi Łódź 1998, str 125.  

 

DANES  JE LETO 2007 

• MDD ( 93/42/EEC) 1993: 
– zaščita za uporabnike 
– varnost in uporabnost medicinskih pripomočkov 

• Trenutni status Standarda za operacijske materiale: 

EN 13795 - 1 SPLOŠNE ZAHTEVE V VELJAVI 

EN 13795 - 2 TESTNE METODE V VELJAVI 

EN 13795 - 3 NIVOJI NAMEMBNOSTI V VELJAVI 
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KARAKTERISTIKE PRIMERNEGA MATERIALA  

• odpornost na prepuščanje mikroorganizmov (suho/mokro) 
• čistost (mikrobiološka/drobni delci) 
• odpadanje delcev (muckanje) 
• odpornost na prepuščanje tekočin 
• tržna jakost (suho/mokro ) 
• natezna trdnost (suho/mokro ) 
• Omejitev OP polja z lepilnim nanosom – lepila ne smejo povzročati 

poškodbe kože.  
• zračen material 
• antistatičen material 
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AVTONOMIJA OPERACIJSKE 
MEDICINSKE SESTRE IN RAZKORAK 

MED TEORIJO IN PRAKSO 

Vesna Vrečer 

Izvleček 

V članku so predstavljena dela in naloge operacijske medicinske sestre (OPMS) v 
operacijskem (OP) bloku Ginekološke klinike Ljubljana. Članek želi opozoriti, na 
kaj mora biti OPMS še pozorna poleg izvajanja svojih del in nalog (študentje, 
zdravniki na strokovnem izpopolnjevanju, sodelovanje z babicami, terapevtskimi 
medicinskimi sestrami, aparature in inštrumentarij, sterilizacija …). Ključno je 
upoštevanje pravil antisepse in asepse. 

Predstavljena so teoretična izhodišča, ki jih mora OPMS pri svojem delu 
upoštevati (Kodeks etike, Statut KC, Standardi…). 

Primerjava prikaza praktičnega primera in teoretičnih izhodišč zastavlja precej 
vprašanj npr.. Kako OPMS polna teoretičnih znanj prihaja v prakso ter razvija 
novo teorijo? Kje je naša pacientka? Ali je OPMS res suverena na svojem 
področju? Kakšno je razumevanje timskega dela zdravnikov - operaterjev? 

UVOD 

Operativna dejavnost na Ginekološki kliniki v Ljubljani poteka na treh lokacijah: 
– Klinični oddelek za reprodukcijo (KOR), 
– Klinični oddelek za porodništvo (KOP), 
– Klinični oddelek za ginekologijo (KOG). 

KOR se nahaja v stavbi »stare porodnišnice«. Obsega dve OP sobi, kjer se 
izvajajo predvsem endoskopske operacije ter malo OP sobo za umetno oploditev 
(IVF). Letno se opravi pribl. 1200 laparaskopskih, 600 histeroskopskih operacij, 
nekaj tuboskopij, 50 laparatomij in nekaj deset manjših posegov (abrazije, 
ekscizije, vakuumske aspiracije za prekinitev nosečnosti). 
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KOP se nahaja v »novi« porodnišnici. V okviru porodnega bloka sta dve OP sobi. 
Letno se opravi pribl. 850 planiranih in urgentnih carskih rezov (15 % vseh 
porodov), 40 posegov pri bolnicah s cervikoistmično insuficienco, 100 posegov 
pa predstavljajo operacije ob porodu (sekundarni šivi, raztrganine …) ter 
intrauterini posegi (intrauterine transfuzije). 

KOG se nahaja v drugem nadstropju Univerzitetnega Kliničnega centra (UKC). 
Obsega štiri OP sobe, tri so namenjene večjim in ena manjšim posegom. Letno se 
opravi približno 2500 večjih posegov, od tega 550 laparatomij, 1200 vaginalnih 
operacij in 750 laparaskopskih operacij. V mali OP sobi pa opravimo pribl. 3500 
manjših posegov (abrazij, vakuumske aspiracije za prekinitev nosečnosti, 
ekscizije, cistoskopije, …). 

V OP bloku Ginekološke klinike je zaposlenih 15 OPMS in 2 zdravstvena tehnika 
(ZT) s specialnimi znanji. Na KOP in KOG same skrbimo za sterilizacijo 
instrumentarija, iz KOR pa pošiljamo material v sterilizacijo, ki se nahaja v novi 
porodnišnici. 

Dežurstvo je na naši kliniki organizirano v dveh hišah:1 OPMS v novi 
porodnišnici in 1 OPMS v KC. 

Avtonomija (Veliki slovar tujk, Cankarjeva založba 2002) samouprava, pravica 
kake dežele ali teritorialne enote, da vlada po svojih zakonih ali samostojno 
rešuje vprašanja notranje uprave. Figuralno: samostojnost, neodvisnost. 

Avtonomen (F. Verbinc, Slovar tujk 10. izd., Cankarjeva založba v Lj. 1991) 
samostojen, samoupraven. Figuralno: neodvisen. 

Teoretična izhodišča, ki jih mora OPMS pri svojem delu upoštevati: 
– Statut KC, 
– Kodeks etike medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije, 
– Pravilnik o organizaciji in delovanju Službe zdravstvene nege (ZN), 
– Standardi operacijske zdravstvene nege (OPZN) v OP bloku 

Ginekološke klinike Ljubljana, 
– Priporočila SPOBO in drugih služb. 

Dela in naloge OPMS v OP bloku Ginekološke klinike v 
Ljubljani 

1. Poznavanje pravil vstopa v OP blok: 
– vstop skozi »filter« (preoblačenje, zamenjava obutve, odstranitev nakita, 

umivanje in razkuževanje rok), 
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– namestitev osebne zaščite (kapa, maska). 
2. Poznavanje antiseptičnih in aseptičnih postopkov dela v OP bloku: 

– čiščenje, dezinfekcija, sterilizacija, 
– pokrivanje operacijskega polja, aseptični način dela s sterilnimi 

instrumenti, sterilnim materialom. 
3. Umivanje in razkuževanje rok: 

– higiensko, kirurško. 
4. Pravilna uporaba rokavic: 

– zaščitne rokavice, 
– sterilne kirurške rokavice. 

5. Poznavanje prostorov in opreme v OP bloku: 
– upoštevanje pravil čistih in nečistih delovnih poti. 

6. Poznavanje OP sobe in opreme v njej: 
– OP miza, OP luč, aparature (aspirator, elektrokirurški nož, aparature za 

endoskopsko kirurgijo, harmonični skalpel, morselator, ligasure…). 
7. Poznavanje in delovanje elektrokirurškega noža: 

– nevtralna elektroda, 
– aktivna elektroda, 
– varnostni ukrepi (odstranitev nakita, suha podlaga, suho OP polje, 

kovinski deli se ne smejo dotikati kože pacientke, vrečka za odlaganje 
aktivne elektrode), 

– uporaba monopolarnega, bipolarnega toka, avtomatsko delovanje 
bipolarne koagulacije. 

8. Neposredna priprava vseh potrebnih pripomočkov in materiala za posamezno 
operacijo: 
– priprava seta s sterilnimi instrumenti, 
– priprava seta za pokrivanje op. polja, 
– priprava šivalnega, sanitetnega in ostalega materiala, 
– priprava dodatnih aparatur. 

9. Pomoč pri namestitvi pacientke na OP mizo v ustrezen položaj za različne 
vrste operacij: 
– laparatomija, vaginalna operacija, laparaskopija, histeroskopija, 

kombinirane operacije, 
– pravilna uporaba nastavkov za OP mizo, 
– upoštevanje varnostnih ukrepov. 

10. Neposredna priprava OP polja: 
– umivanje, razkuževanje, sušenje, 
– pokrivanje OP polja, dodatna zaščita. 

11. Poznavanje tehnike instrumentiranja pri ginekoloških OP posegih in strežba 
umite OPMS: 
– manjši posegi (abrazije, ekscizije, punkcije, ...), 
– večji posegi (laparatomije, vaginalne operacije, laparaskopske in 

histeroskopske operacije, kombinirane operacije, ...). 
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12. Poznavanje postopkov ravnanja z odpadnim materialom: 
– razvrščanje, način zbiranja, način odstranjevanja, prevoz, 
– ustrezna zaščita in pravilen način rokovanja z odpadnim materialom. 

13. Skrb za pravilno čiščenje in razkuževanje delovnih površin in pripomočkov v 
OP sobi: 
– velika in mala miza za instrumente, pulti, 
– pomična oprema. 

14. Priprava materiala in instrumentov na sterilizacijo: 
– dezinfekcija, čiščenje, pakiranje, sterilizacija in shranjevanje 

instrumentov in pripomočkov, 
– poznavanje dela s tlačnimi posodami. 

15. Poznavanje vseh standardov OPZN. 
16. Primeren odnos do pacientk in sodelavcev ter ustrezna komunikacija! 
17. Prevzemanje odgovornosti za svoje delo! 

Vse naštete naloge OPMS so usmerjene k našemu globalnemu cilju: SKRBI ZA 
VARNOST IN ZADOVOLJSTVO NAŠIH PACIENTK. 

RAZPRAVA 

Poleg opravljanja naših osnovnih del in nalog se OPMS vsakodnevno srečujemo s 
številnimi obveznostmi, ki jih moramo vzeti za svoje. To je sprejemanje in 
poučevanje študentov Visoke šole za zdravstvo, uvajanje in poučevanje 
pripravnic ter novo zaposlenih OPMS ter seznanitev študentov medicine in 
zdravnikov na specializaciji o organizaciji dela v OP bloku. OPMS pogosto 
opozarjamo bodoče zdravnike na spoštovanje osnovnih pravil v OP bloku 
(namestitev OP kape, kirurške maske, umivanje in razkuževanje rok, gibanje v 
OP prostoru, …). Sprašujemo se, kje so naše kompetence?! Dolžnost mentorjev 
je, da svoje študente primerno poučijo in jim dajejo vzgled. 

OPMS si v času dežurstva pomagamo pri strežbi z babico oz. terapevtsko 
medicinsko sestro. Terapevtske medicinske sestre oz. babice so bile na krajšem 
usposabljanju za strežbo v OP bloku, seveda pa je njihova profesionalnost na 
drugem področju zdravstvene oz. babiške nege. Zato je takšna strežba kadrovsko- 
strokovno primerna, za umito OPMS pa veliko bolj naporna in odgovorna. Takrat 
se počutim »sestra in pol«. Ali je dolžnost umite OPMS v času dežurstva 
opravljati dvojno delo in biti odgovorna tudi za strežbo? 

Ena od nalog OPMS je poznavanje in delo z aparaturami ter skrb za brezhibnost 
instrumentarija. Dogaja se nam, da so instrumenti že zelo iztrošeni ter da se 
aparature zaradi prevelikih obremenitev hitreje kvarijo, kot nam zagotavlja 
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proizvajalec oz. njihov zastopnik. Zato smo OPMS velikokrat deležne 
negodovanja kirurgov (verbalno nasilje?!). Kljub skrbnemu naročanju naših 
nadzornih medicinskih sester ostaja oprema v našem OP bloku močno obrabljena. 
Glede na to, da želimo OPMS zagotavljati kakovostno OPZN in ponuditi našim 
kirurgom najboljše instrumente in pripomočke za izvedbo operacij, se večkrat 
sprašujem, kako naj to storim in kje je moja avtonomija?!? Ali so samo 
nadzorne OPMS kompetentne, da skrbijo za vzdrževanje in naročanje 
instrumentov in pripomočkov? Ali lahko del odgovornosti prevzamejo 
nosilci zdravstvene dejavnosti? Potrebno je sodelovanje nadzorne OPMS in 
zdravnikov kirurgov pri dogovarjanju o prioriteti nakupa novih instrumentov in 
opreme. 

Ena od naših nalog je tudi priprava materiala in instrumentov na sterilizacijo in 
sterilizacija. Da bi čiščenje instrumentov potekalo varneje in hitreje, si pomagamo 
s pomivalnim strojem. Ali menite, da je za čiščenje endoskopskih 
instrumentov primerno uporabljati pomivalni stroj? V kateri bolnišnici v 
Sloveniji se poslužujejo enake metode in ali je tovrstno čiščenje podkrepljeno 
z brisi? Naša želja je čiščenje endoskopskih instrumentov v termodezinfektorju 
oz. specialnem stroju za čiščenje endoskopskih instrumentov. Menim, da 
ekonomski vidik ne sme nadvladati strokovnega. 

Za izvedbo dnevnega OP programa pogosto nimamo dovolj instrumentarija, zato 
sprotno preštevamo in kontroliramo porabljene instrumente in pošiljamo v 
sterilizacijo. Potrebna bi bila dodatna OPMS. Ali bi za negovanje in pošiljanje 
instrumentov v sterilizacijo lahko skrbel ZT? Včasih je zaradi pomanjkanja 
instrumentov in aparatur potrebna menjava OP programa tekom OP dneva, zgodi 
se tudi, da je OP poseg prestavljen. Ali je to avtonomija OPMS? V izogib 
neljubim dogodkom je potrebna boljša organizacija pri pisanju OP programov. 
Potrebna je konzultacija z nadzorno OPMS oz. timski pristop pri pisanju op. 
programov. Zaželjen je koordinator v OP bloku za nemoten potek operacij in 
tako boljše počutje naših pacientk. 

Ključno je poznavanje pravil antisepse in asepse. 

Antisepsa je skupno ime za vse postopke, s katerimi zmanjšamo število 
mikroorganizmov oz. odstranimo vse vegetativne oblike vseh mikroorganizmov, 
ali pa uničimo vse oblike vseh mikroorganizmov v celoti. Ti postopki so čiščenje, 
dezinfekcija in sterilizacija. 

Asepsa je idealno stanje popolne odsotnosti katerekoli oblike mikroorganizmov v 
določenem okolju in določenem času. Asepso dosežemo z antiseptičnimi 
postopki, vzdržujemo pa jo z aseptičnim načinom dela. 
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V OP sobi je prisotno le osebje, ki je nujno potrebno pri posegu. Gibanje v OP 
sobi je podrejeno točno določenim pravilom (»face to face«), ni tekanja, ni 
nepotrebnega govorjenja. 

Zanimiva bi bila raziskava, kakšno je upoštevanje pravil antisepse in asepse 
zaposlenih v OP bloku GK? Kdo od zaposlenih pravila ne upošteva in zakaj? 
Ali je dolžnost OPMS, da vedno opozarja nekatere sodelavce na 
nepravilnosti (preoblačenje, umivanje in razkuževanje rok), kje so naše 
kompetence? Enotna pravila kirurškega umivanja in razkuževanja rok! 

Da naše delo poteka kar se da brezhibno in učinkovito, predvsem pa varno za 
naše pacientke, je potrebno dnevno usklajevanje in prilagajanje programa in 
vzporednih dejavnosti celotnega OP tima. Zato je potrebna velika mera strpnosti 
in zrelosti vseh nas in dobro znanje komunikacije. Na tem področju prihaja 
večkrat do nesoglasij. Razumevanje timskega dela nekaterih zdravnikov 
operaterjev je vprašljivo. Operater mora upoštevati OPMS, kakšen material 
in instrumenti so na voljo za OP poseg. Vemo, da komunikacija poteka v več 
smereh, horizontalno in vertikalno. OPMS komuniciramo s pacientko, predvsem 
ob prihodu v OP sobo in ob nameščanju na OP mizo. Pri tem stiku je še posebno 
pomembna neverbalna komunikacija, pacientke so premedicirane, strah jih je 
posega in anestezije, skrbi jih razplet oz. prognoza po OP. 

Zaradi strahu in vznemirjenosti so manj dovzetne za naše besede. Pacientke je 
sram, zebe jih, zato poskrbimo, da je pacientka pokrita. Na področju 
komunikacije in prepoznavanja potreb pacientke, smo OPMS povsem 
avtonomne, naše ugotovitve tudi beležimo na obrazec OPZN. Ob tem pa se 
srečujemo s težavo - pomanjkanje časa. Kadar je poseg daljši, ni težav. Ob 
kratkem, kombiniranem (endoskopskem) posegu ima OPMS, ki je zadolžena za 
strežbo, preveč dela. Ali se bo posvetila izpolnjevanju vse dokumentacije ali si bo 
vzela več časa za stik s pacientko ali bo poskrbela za pripravo naslednjega 
posega, da bo delo potekalo hitro in brez zastojev. Poskušamo postoriti vse, 
vendar je to zelo težko. 

Časovna stiska in pomankanje avtonomije vodi OPMS v stres. Stres je 
nespecifičen odziv organizma na katerokoli zahtevo. Po raziskavah Foxalove in 
sodelavk (1990), je delovna preobremenitev na prvem mestu stresorjev OPMS. 
Po Breakwellovi lestvici (1990) pa je pomankanje avtonomije in nesodelovanje v 
procesih odločanja na petem mestu stresorjev. 

Velik poudarek je v zadnjem času na dokumentaciji, premalo pa na 
racionalizaciji le-te. V OP bloku pogrešamo tudi povratne informacije o 
pooperativnem poteku ZN oz. morebitnih komplikacij. Evidentno je, če 
dokumentacija ni v celoti izpolnjena. Nikjer pa se ne da razbrati, če smo pacientki 



58 

posvetili premalo časa. Za razvoj stroke je nujno teoretično znanje, 
dokumentiranje in razvijanje novih teorij. Za vsako pacientko pa je bistvenega 
pomena sočutna in razumevajoča OPMS, ki je pripravljena prisluhniti njenim 
trenutnim potrebam in stiskam. Le v tem primeru bo naša pacientka zadovoljna z 
OPZN, kar je kazalec kakovosti naših storitev. Menim, da si pacientka v primeru 
časovne stiske OPMS zasluži prednost pred dokumentacijo. Ker pa je naš 
globalni cilj kakovostna OPZN, moramo vestno izpolnjevati tudi negovalno 
dokumentacijo, zato je treba upoštevati kadrovske normative: 3 OPMS / 1 OP 
sobo za endoskopske posege. 

ZAKLJUČEK 

O popolni avtonomiji na področju OPZN lahko govorimo le, kadar so izpolnjeni 
osnovni pogoji za naše delo. OPMS ugotavljamo, da je naša avtonomnost zelo 
okrnjena iz več razlogov. Eden od vidikov je organizacijske narave (dve hiši, 
čiste in nečiste poti …), kar je v tem trenutku in danih okoliščinah težko 
spremeniti. Vsekakor je treba načrtovati v bodoče in uvajati spremembe v okviru 
možnosti. Drugi vidik je ekonomski. Strinjamo se, da je potrebno varčevanje, 
nikakor pa ne sme ekonomski vidik nadvladati strokovnih zahtev. Upoštevati je 
treba kadrovske normative in določiti razmejitve del in nalog. OPMS si moramo 
zagotoviti dovolj časa, da kakovostno opravimo svoje delo. Potrebna je 
racionalizacija dokumentacije ter pridobitev povratnih informacij o naših 
pacientkah. Uvesti je treba enotna pravila kirurškega umivanja in razkuževanja 
rok, čiščenje op. polja mora postati del priprave na oddelku. Mentorji morajo 
svoje študente primerno poučiti in jim dajati vzgled. Pri pisanju OP programov in 
določanju prioritete naročanja in vzdrževanja instrumentov je potrebna 
konzultacija z nadzorno OPMS (timski pristop). Za nemoten potek dela je 
potreben koordinator v op.bloku. 

Le tako lahko pričakujemo kakovostne storitve OPZN, rezultat pa je zadovoljna 
pacientka z oskrbo, OPMS pa s svojim delom. Povrnitev avtonomije OPMS je 
nujna za kakovostno delo in razvoj naše stroke. 

PROBLEMA NE MOREMO REŠITI, ČE UPORABLJAMO ISTO MIŠLJENJE 
KOT TAKRAT, KO SMO GA USTVARILI. 

(Albert Einstein 1879-1955) 
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OSEBNA RAST IN KOMUNIKACIJA 

Renata J. Roban 

Izvleček 

Siegel pravi, da je spomin način, kako pretekli dogodki oblikujejo prihodnje 
delovanje (1999, str.24; po Kompan-Erzar, 2006). Implicitni spomin je oblika 
zgodnjega neverbalnega spomina, ki je prisoten od rojstva naprej. Pravimo mu 
tudi telesni spomin. Delujemo in čutimo, ne da bi se zavedali vpliva preteklih 
izkušenj. Pričakovanja do drugih ljudi so zapisana v možganih izven zavestnega v 
obdobju otroštva in dajejo temelj našemu vedenju in odnosom skozi življenje. 
Večina otrok ima izkušnjo, da jim starši pomagajo iz stanja vznemirjenosti v 
udobno stanje. Otroci, ki odraščajo brez takega pričakovanja so ne-varno 
navezani. Naš odnos z osebo na katero smo bili navezani, vpliva, kako vidimo 
sebe in druge, to daje vzorce naši percepciji in oblikuje naše odgovore svetu. V 
primeru, da so za posameznika travmatične izkušnje v otroštvu nesprejemljive 
eksplicitno, se lahko intenzivno implicitno odražajo kasneje v življenju, ko 
nezavedno ponavljamo stare vzorce. Teologija to imenuje izvirni greh, 
psihologija kompulzivno ponavljanje, antropologija pa zasledovanje podobnih 
vzorcev. 

UVOD 

Strokovnjaki s področja psihologije iščejo v intrapsihični strukturi individuuma 
tiste vsebine, ki so bile nekoč za posameznika tako travmatične, da jih telo ni bilo 
sposobno sprejeti in predelati, zato jih je potisnilo v nezavedno. Iščejo temeljni 
afekt (osnovno čustvo), ki je posledica travmatičnih izkušenj; nasilja v družini, 
psihičnih in fizičnih zlorab. Le preko temeljnega afekta: sramu, jeze, veselja, 
gnusa ali žalosti, lahko pridejo do bolečih in potlačenih vsebin. Ravno te vsebine 
imajo neverjetno moč, saj v možganih oblikujejo modele, ki vplivajo na naše 
vedenje, čustva, zaznavanje in razumevanje. V skladu z njimi se odzivamo na 
impulze iz okolja: na ljudi, situacije in dogodke. Tako nam pretekle izkušnje 
nezavedno kreirajo sedanjost in določajo kakovost življenja, ki se kaže v 
kakovosti odnosov in komunikaciji z drugimi ljudmi. 
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ČLANEK 

Človeški možgani so najbolj kompleksna stvar v vesolju. Izkušnja je tisto, kar 
daje življenje oziroma duh vsakemu od 20 biljonov nevronov, ki so povezani s 
povprečno 10 000 drugimi nevroni. Zakaj si stresne situacije zapomnimo 
drugače od netravmatičnih? V času stresa je moteno fiziološko delovanje 
telesa. Inhibirano je hipokampusovo procesiranje vnosa; stres usposobi delovanje 
implicitnega in onesposobi delovanje eksplicitnega spomina. To je posledica 
izpraznjenja ali nevrotranmitorjev ali stresnih hormonov med travmatičnim 
dogodkom. Naslednji mehanizem za blokiranje vključuje razdeljevanje 
pozornosti, v kateri je zavestna pozornost osredotočena na netravmatizirajoč vidik 
okolja med delovanjem stresa. To pomeni, da je telo sposobno opraviti le 
implicitni vtis, medtem ko je hipokampus blokiran, saj za eksplicitno kodiranje 
potrebuje zavestno pozornost. Tako se implicitni spomin prebuja v nas kasneje v 
ekstremnih situacijah v obliki »flashbackov« ali pa deluje kot model, ki blokira 
starševsko sposobnost fleksibilnosti. 

»Razvoj človekove notranje psihične strukture temelji na posameznikovih 
izkušnjah odnosov z najpomembnejšimi osebami v zgodnji mladosti v družinskem 
sistemu, iz katerega posameznik izhaja« (Gostečnik, 2004, str. 295). 

Po Freudu naj bi človek potreboval drugega za zadovoljevanje svojih potreb, kar 
bi pomenilo, da je libido osnovno gonilo človeštva. Danes vemo, da je človek 
najbolj socialno bitje na svetu. Že ob rojstvu je opremljen s sposobnostjo 
neposrednega vzpostavljanja odnosa človek – človek. Otrok doživlja svoja prva 
občutja z materjo in očetom, torej s starši. Od materine odzivnosti na otrokove 
potrebe že v prvih mesecih življenja je odvisno, kakšno podobo o sebi bo otrok 
shranil v nežne strukture svojega intrapsihičnega sveta. Način, kako se mati 
odziva na otrokove potrebe v različnih obdobjih njegovega razvoja, zaznamuje 
otrokove odzive na vplive iz okolja skozi vse življenje. 

Od 2 mesecev in pol do pet mesecev in pol: Poleg telesnega zaznavanja so v 
tem obdobju oči za otroka osnovno čutilo za dojemanje okolja. Če se starši vedejo 
vsiljivo in otroku ne dovolijo, da sam določi potrebo po očesnem stiku, se bo 
kasneje v življenju očesnemu stiku vedno izogibal. Zgodaj se bo naučil, da so 
njegove potrebe nepomembne ali se bo sramoval, da jih sploh ima. Iz strahu pred 
zavrnitvijo bo vedno zadovoljil potrebe vseh drugih. Šele nato bo smel upati, da 
ga bodo morda le opazili in zadovoljili tudi njegove potrebe. In če ga ne bodo, se 
bo ponovno sprožil proces razočaranega samoobtoževanja in podcenjevanja 
samega sebe. 

Od 5 mesecev in pol do 9. meseca: Primeri, ko starši prekinjajo otrokovo igro, 
mu ponujajo novo igračo in nasilno jemljejo iz rok staro, ker se je po njihovem 
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mnenju že dovolj dolgo igral z njo, puščajo otroka v prepričanju, da je vsaka 
njegova samostojnost staršem neprijetna in ogrožujoča zanj, ker ni v skladu s 
starševskimi načeli. S strahom bo opazoval okolico in se bal vsake samostojne 
pobude. Kasneje v življenju se bo srečal z občutji, da je nerazumljen in da nikoli 
zares ne bo mogel izraziti svojih želja. 

Od 9. do 12. meseca: Otrok v tem obdobju počasi odhaja od matere in se vedno 
znova vrača k njej. Če mora otrok s strahom in jokom iskati starše, se bo kasneje 
v življenju ob vsakem odhodu od doma bal, da staršev ne bo več, ko se bo vrnil 
domov. V nasprotnem primeru, če starši v tem obdobju omejujejo otrokovo 
gibanje (odhode in prihode), se bo kasneje z vsakim odhodom bal, da bo prizadel 
starše. V partnerskem odnosu bo s strani partnerja čutil pretirano posesivnost ali 
zavrženost. 

Od 18. do 24. meseca: To je obdobje lingvistike in povečanih fizično-motoričnih 
sposobnosti. S spodbujanjem govora starši otroka naučijo preko jezika vstopati v 
odnos, razreševati čustvene zaplete in kompleksne odnose z okoljem. V 
nasprotnem primeru bo otrok neizgovorjene čustvene stiske vedenjsko uprizarjal 
z impulzivnim vedenjem, kar se bo odslikavalo v izbruhih jeze z razmetavanjem 
igrač, vpitjem, jokom ali metanjem ob tla. Če mu bodo starši odgovarjali z 
grobostjo in grožnjami, bo v teh oblikah starševskih odzivov iskal navezanost in 
pozornost. Kasneje v življenju bo ponavljal nesprejemljive vzorce nasilja, saj se 
bo naučil, da je to edini način, kako od staršev dobiti pozornost. V partnerskem 
odnosu bo stisko izražal z neupravičeno kritiko, fizičnimi napadi, brutalnostjo in 
zlorabami, vse z namenom, da bi partnerju posredoval svoja notranja občutja, ki 
se jih ni nikoli naučil ubesediti. Te vzorce bo kasneje prenesel na svoje otroke, 
kjer se bo ista vsebina ponovila v novi obliki. 

Starševska vztrajnost in kontinuiteta odnosa otroku dasta jasne razmejitve, kaj je 
prav in kaj ni, hkrati pa se ob jasno definiranih strukturah obnašanja otrok počuti 
varnega. Nepredvidljivi, impulzivni starši, ki pravila obnašanja stalno 
spreminjajo, otroku ne morejo nuditi občutka varnosti. V odrasli dobi se bo bal 
vsake spremembe, ker jo bo doživljal kot grozo in teror.(povzeto po Gostečnik, 
2001). 

Otrokova navezanost na starše je prvi odgovor na njihovo odzivnost in uglašenost 
z otrokom. Tip navezanosti, ki ga je Ainsworthova opazila pri letu in pol starih 
otrocih, se je kasneje pokazal kot trajen vzorec navezovanja odnosov z 
drugimi v odrasli dobi. 

Slogi navezav močno vplivajo na načine, kako se posameznik sooča z okolico in 
kako v njej deluje, torej na posameznikovo identiteto oziroma samopodobo. Naše 
življenje je zunanji odraz notranjih konfliktov. Vsaka faza razvoja je vsota 
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prejšnjih. V življenju vedno iščemo znano vzdušje iz primarne družine, tudi, če je 
polno bolečine in travmatičnih izkušenj ker nam samo to vzdušje obljublja odnos. 
Že kot otroci prevzemamo različne vloge v družinskem sistemu, da bi regulirali 
napetosti med staršema. Tako postanejo nekateri otroci dežurni krivci ali klovni v 
družini, drugi so popolnoma neopazni, nekateri pa prevzamejo vlogo enega izmed 
staršev in postanejo postaršeni otroci. Vedno, kadar mora otrok zadovoljiti 
potrebe staršev pred svojimi potrebami, govorimo o čustveni zlorabi. Vsaka 
zloraba za telo pomeni stres. V primerjavi z živalskim svetom (hrček lahko 
zamrzne stokrat na dan) je človek za stres popolnoma neopremljen. Za vsako 
»zamrznitev« terja telo kasneje v življenju velik davek v obliki depresij, strahu, 
paničnih napadov, motenj hranjenja, odvisnosti ali nezmožnosti ustvariti dober 
odnos. Ta čutenja nosimo s seboj tudi na delovno mesto in se skladno z njimi 
odzivamo na impulze iz okolja. Manj, kot imamo »nepredelanih« travm, večja 
je naša možnost, da bomo vzpostavilil zdrav in odprt odnos do kolegov, 
sodelavcev in pacientov. 

Vsak dan znova odslikavamo vzorce iz modela primarne družine v svoje delovno 
okolje. Če se zavedamo, kako so izkušnje iz preteklosti vplivale na nas, lahko 
odreagiramo bolje, drugače. 
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SINDROM IZGORELOSTI PRI 
OPERACIJSKIH MEDICINSKIH SESTRAH 

BURNOUT SYNDROME IN OPERATING 
ROOM NURSES 

Renata Gregorčič1 

Izvleček 

Izgorelost je sindrom čustvene izčrpanosti, depersonalizacije in znižane osebne 
izpolnitve, ki se pojavi pri ljudeh, ki delajo z ljudmi. Nastane zaradi okoliščin 
dela, osebnostnih dejavnikov in širših družbenih dejavnikov, ki delujejo drug na 
drugega. Pričujoča študija lahko pripomore k oblikovanju programov za 
preprečevanje in zdravljenje izgorelosti. 

Anketni vprašalnik je izpolnilo 77 operacijskih medicinskih sester, od tega 43 v 
Kliničnem centru Ljubljana, Operacijski blok, in 34 v Splošni bolnišnici Maribor, 
Operacijski blok. Dobljeni podatki so obdelani kvantitativno in kvalitativno. 
Avtorica je ugotovila, da operacijske medicinske sestre kažejo občutja čustvene 
izčrpanosti in depersonalizacije. 

Na osnovi ugotovitev bo treba v prihodnje izdelati izobraževalne programe s 
primerno organizirano mrežo medsebojne pomoči in podpore, ponuditi 
operacijskim medicinskim sestram priložnost, da se izobražujejo ter si s tem 
izboljšajo svoje znanje in spretnosti na strokovnem področju, izboljšati plače in 
organizacijo dela, kar bi povečalo njihovo osebnostno zadovoljstvo. 

Ključne besede: sindrom izgorelosti, izgorelost, operacijska medicinska sestra, 
perioperativna zdravstvena nega 

                                                 
1 Članek je nastal na podlagi raziskave v okviru diplomskega dela avtorice na Visoki šoli za 
zdravstvo v Ljubljani, pod mentorstvom Marije Gorše Muhič, prof. zdr. vzg., pred. in  somentorstvom 
Tatjane Trotovšek, dipl. med. ses. 
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Abstract 

Burn-out is a syndrome of emotional exhaustion, depersonalization and lack of 
personal accomplishment affecting persons working with people. Burn-out 
syndrome is a consequence of work environment, personality factors and wider 
social factors affecting each other. The present study can help formulate 
programs for the prevention and treatment of burn-out. 

The questionnaire was filled in by 77 nurses: 43 from the Clinical Center, 
Operating Theatre, and 34 from the General Hospital in Maribor, Operating 
Theatre. The gathered results were processed quantitatively and qualitatively and 
revealed that operating room nurses display feelings of emotional exhaustion and 
depersonalization. 

On the basis of the present findings educational programs will have to be formed, 
based on an organissed network of mutual help and support, as well as 
opportunities offered, which will enable nurses to upgrade their education, widen 
their knowledge and skills on the professional level, achieve better income and 
better work organization which will bring more personal satisfaction. 

Key words: burn-out syndrome, burn-out, operating room nurse, perioperative 
nursing care 

UVOD 

V razvitem svetu je v zadnjem stoletju obolevnost in umrljivost zaradi nalezljivih 
bolezni in bolezni pomanjkanja, ki so posledica revščine in neznanja, upadla. 
Narašča pa število bolezni izobilja, ki jih imenujemo tudi civilizacijske ali 
kronične nenalezljive bolezni. Med njimi je vse bolj razširjen stres in posledično 
izgorevanje, ki imata lahko usodne posledice na človeka. Mednarodni urad za 
delo v svojih raziskavah ugotavlja, da izgorelost in depresija postajata 
najpogostejši poklicni bolezni 21. stoletja. Tretjina vseh bolezni, ki nastanejo in 
se poslabšajo kot posledica dela, je povezana s psihološkimi okoliščinami dela in 
odzivi nanje (IVZ RS, 2006, cit. po Kukovec-Pšeničny, 2006). 

Delovne preobremenitve, delovni čas, odnosi na delovnem mestu, stalne 
spremembe, negotovost, povezanost dela in družine ter drugi dejavniki vplivajo 
na človeške misli, čustva, obnašanje, učinkovitost in na rezultate dela. 
Dolgotrajna izpostavljenost stresu nima le negativnih učinkov na posameznika, ki 
se kažejo v zdravstvenih težavah, nezadovoljstvom z delom, strahu, izgorevanju, 
ampak vpliva tudi na stroške organizacije in družbe. V Sloveniji je zaradi 
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bolniške odsotnosti izgubljenih več kot 13 milijonov delovnih dni letno (IVZ RS, 
2006, cit. po Kukovec-Pšeničny, 2006), letni stroški pa znašajo več kot 300.000 
evrov. 

Zdravstvena nega omogoča številna zadovoljstva, vendar doživljanje izčrpanosti 
in čustvene prizadetosti ni redko, saj se medicinska sestra srečuje s pojavi, ki so 
zelo obremenjujoči. Medicinske sestre so ravno zaradi zahtevnega in 
odgovornega dela še toliko bolj izpostavljene številnim stresnim situacijam, ki so 
prepogoste, premočne ali dolgo trajajoče, in to jih uvršča med ogrožene skupine 
za nastanek izgorelosti. Raziskave so pokazale, da so medicinske sestre v skupini 
z višjo stopnjo zgodnje umrljivosti od povprečja (Gooding in Magnusson, 2000). 
Novejše študije pa kažejo, da so ogroženi prav vsi poklici. Nizozemska 
primerjalna študija kaže, da so najbolj ogroženi učitelji, nato zaposleni v 
gostinstvu in šele na šestem mestu delavci v zdravstvu (Jurančič Šribar, 2006). 

Na strokovnem področju perioperativne zdravstvene nege je prišlo v zadnjih 
desetletjih do velik sprememb, ki so povezane s hitrim razvojem znanja, novimi 
ugotovitvami, postopki, tehnologijami, novimi paradigmami, kar vse povečuje 
preobremenjenost na delovnem mestu. Zato predpostavljam, da je delovno mesto 
operacijske medicinske sestre obremenjujoče tako fizično kot psihično in vsebuje 
vrsto stresogenih okoliščin, ki lahko pripeljejo do izgorelosti. Operacijska 
medicinska sestra je dragocen vir znotraj zdravstvenega sistema, ki ji je treba 
zagotoviti najboljše možne delovne pogoje za izvajanje kakovostne 
perioperativne zdravstvene nege, ki jo lahko opravlja le zadovoljna medicinska 
sestra. 

Namen članka je v teoretičnem delu predstaviti sindrom izgorelosti ter v 
empiričnem delu ugotoviti občutja čustvene izčrpanosti in depersonalizacije pri 
operacijskih medicinskih sestrah, ki sta pomembni sestavini sindroma izgorelosti. 

SINDROM IZGORELOSTI 

Prvi, ki je uvedel pojem izgorelost (angl. burn-out), je bil Bradely (1969, cit. po 
Findeisen, 2005), ki ga je poimenoval kot poseben stres, ki izhaja iz dela. Kasneje 
je izraz povzel Herbert Freudenberger (1974, cit. po Findeisen, 2005), ki opisuje 
izgorelost kot »stanje kronične utrujenosti, depresije in frustriranosti, do česar 
pride, ker je oseba predana neki ideji, načinu življenja ali odnosu, od koder 
nazadnje ne dobi pričakovane nagrade. Takrat se zmanjšajo delovna vnema in 
delovni dosežki«. Med definicijami, ki opredeljujejo sindrom izgorelosti, je 
najbolj razširjena definicija Christine Maslach (1986, cit. po Kovačev, 2004), ki 
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je opredelila izgorelost kot »sindrom čustvene izčrpanosti, depersonalizacije in 
znižane osebne izpolnitve, ki se pojavi pri ljudeh, ki delajo z ljudmi«. 

Čustvena izčrpanost se kaže v občutkih preobremenjenosti in izčrpanosti, ki so 
odziv na pretirane čustvene zahteve (Kovačev, 2004). 

Depersonalizacija označuje stanje, ko subjekt zaradi prehudih obremenitev 
razvije cinično in dehumanizirano zaznavanje drugih oseb. Doseže lahko različne 
stopnje intenzivnosti, od blage depersonalizacije in zmanjšane skrbi za kliente, do 
brezosebnosti, brezčutnosti in toposti, ki so značilne za izgorelost (Kovačev, 
2004). 

Znižana osebna izpolnitev se kaže v občutkih neuspešnosti in neučinkovitosti. 
Posameznik ima občutek neučinkovitosti, kar zmanjšuje motivacijo za nadaljnje 
delo, ki se pojavi vedno, ko povečevanje naporov ne vodi do pozitivnega 
rezultata. Razvijejo se znaki stresa in depresije, prenehajo tudi prizadevanja za 
izboljšanje obstoječe situacije (Kovačev, 2004). 

Christina Maslach meni, da je nujni pogoj izgorelosti čustvena izčrpanost, ki ji 
sledi depersonalizacija; visoke stopnje depersonalizacije vodijo do znižanega 
občutka osebne izpolnitve pri osebah z visoko čustveno izčrpanostjo (Maslach, 
Schaufeli, Leiter, 2001, Shirom, 2002, cit. po Demerouti et al., 2004). 

Prvi raziskovalci, ki so proučevali izgorelost, so izvajali študije predvsem v 
poklicnih skupinah, ki se ukvarjajo s pomočjo ljudem: zdravstveni delavci, 
socialni delavci, učitelji in policisti in so proučevali sindrom izključno v povezavi 
s stresi v delovnem okolju. V zadnjem času proučujejo medsebojni vpliv med 
delovnim okoljem in osebnostmi značilnosti (Beckstead, 2002). Večina avtorjev 
je dokazovala izgorelost z doživljanjem stresa na delovnem mestu, manj pogosto 
pa so preverjali delovanje življenjskega stresa na izgorelost. Kukovec-Pšeničny 
(2006) je ugotovila močno negativno povezanost med izgorelostjo in telesnimi, 
čustvenimi potrebami ter potrebo po varnosti, kar se ujema z recipročnimi 
modelom izgorelosti, ki pravi, da je vzrok za izgorelost neravnotežje med 
vlaganjem (črpanjem) energije (telesne, čustvene, kognitivne) in zadovoljevanjem 
potreb (obnavljanjem energije) ter načini odzivanja oseb na nerecipročne situacije 
(osebnostna struktura) v življenjskih in delovnih okoliščinah. 

Pogosto pride ravno zaradi kroničnega stresa na delovnem mestu in delovnih 
značilnosti do sindroma poklicne izgorelosti. Sindrom poklicne izgorelosti je 
kumulativni proces, ki se razvija postopoma. Prva stopnja v razvoju sindroma 
izgorelosti se kaže kot velika predanost delu s spremljajočo navdušenostjo, 
zaposleni so polni energije in imajo visoka pričakovanja, navdajata jih veselje in 
navdušenje ob doseženih uspehih. Iz prvega, tako imenovanega »entuziastičnega« 
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obdobja sledi prehod v drugo obdobje »stagnacije«, ko začne človek opažati 
dolge ure dela, slabo plačo, nujnost nenehnega izobraževanja, moti ga, da je 
njegovo delo in delo sodelavcev težko oceniti oziroma se za neuspešno 
opravljeno delo čuti krivega. Pravega zadovoljstva pri delu ne občuti. Tretja 
stopnja je obdobje »frustracije«, ko zaposleni začne opažati, da tistega, kar si je 
želel in pričakoval, ne more izpolniti. Pogosto se počuti nemočnega, da bi 
spremenil sodelavce, podrejene ali nadrejene. Vedno znova se sooča z dejstvom, 
da kljub njegovemu znanju, izkušnjami in prizadevanjem ne napreduje. Dvomi o 
svojih sposobnostih in znanju, v delovni skupini začuti težave, ki se mu zdijo 
težko rešljive. Izmika se nekaterim vrstam dela, jezi ga pretirana administracija in 
čuti, da ga vse bolj obhajajo občutki brezperspektivnosti in nemotiviranosti (Ilin, 
2000). 

Drugačen pogled na poklicno izgorelost ponuja model o delovnih zahtevah in 
delovnih virih (angl. Job Demands-Resources model), katerega namen je 
predvsem pregled, kako delovne značilnosti in izgorelost prispevajo k 
razumevanju razlik med glavnimi in dodatnimi delovnimi storitvami. Ena izmed 
glavnih domen modela je razdelitev modela v dve obsežni kategoriji, to sta 
delovne zahteve in delovni viri, kljub temu da ima vsak poklic svoje lastne 
specifične delovne značilnosti. Delovne zahteve se nanašajo na fizične, 
psihološke, socialne ali organizacijske vidike dela, ki zahtevajo stalen trud in so 
zato povezane z določeno fiziološko in/ali psihološko oceno. Primeri so velik 
delovni pritisk, preobremenjujoče delo, emocionalne zahteve in slabe delovne 
razmere. Delovni viri pa se nanašajo na fizične, psihološke, socialne ali 
organizacijske vidike dela, ki so: 

– funkcionalnost pri doseganju delovnih ciljev, 
– zmanjševanje delovnih zahtev in s tem fizioloških in psiholoških 

sredstev in 
– spodbujanje osebnostne rasti in razvoja. 

Delovni viri so lahko omejeni na raven organizacije (plača, možnost 
napredovanja, varnost pri delu), medosebna in socialna razmerja (podpora 
sodelavcev in nadzornih sodelavcev, timsko delo), organizacijo dela (jasnost 
vlog, udeleževanje pri sprejemanju odločitev) in raven zadolžitve (»feedback« 
dela, raznolikost veščin dela, pomembnost naloge, identiteta naloge, avtonomija). 
Na splošno so delovne zahteve in delovni viri negativno povezani, kajti delovne 
zahteve, kot sta npr. velik delovni pritisk in emocionalno zahtevne interakcije s 
klienti, lahko onemogočijo aktiviranje delovnih virov. Na podoben način delovni 
viri, kot je npr. velika socialna podpora in »feedback« lahko zmanjšujejo delovne 
zahteve. 

Druga domneva modela je, da lahko delovne karakteristike izzovejo dva 
psihološko različna procesa. Pri prvem procesu zahtevani vidiki dela (prevelika 
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obremenitev pri delu) vodijo v konstantno preobremenitev in na dolgi rok 
privedejo do izčrpanosti. Na podlagi so avtorji predvidevali, da ima izčrpanost 
osrednjo vlogo v odnosu med delovnimi zahtevami in glavnimi značilnostmi dela 
(»in-role performance«). V drugem procesu modela pomanjkanje delovnih virov 
prepreči izpolnitev cilja (naloge), kar vodi v neuspeh in frustracije. Iz tega sledi, 
da so delovni viri najpomembnejši kazalci dodatnih delovnih storitev (»extra-role 
performance«), ki prek njih vpliva na prenehanje dela. Zaradi tega so avtorji 
predvidevali, da ima prenehanje dela osrednjo vlogo v povezavi med delovnimi 
viri in dodatnimi delovnimi storitvami (»extra-role performance«) (Demerouti et 
al., 2004). 

Poleg izraza izgorelost se v zadnjem času pojavlja pojem »karoshi«, smrt zaradi 
dela. Gre za dokazan pojav, ki je nadaljevanje procesa izgorevanja oziroma 
njegov zaključek v skrajni obliki (Heller in Hindle, 2001). 

VZROKI IZGORELOSTI 

Proučevanje sindroma izgorelosti je pokazalo, da gre za skupine vzrokov, ki 
medsebojno vplivajo na nastanek izgorelosti. 

Vzroki, povezani z okoliščinami dela 

Maslach in Leiter (2002) menita, da se izgorevanje pojavi zaradi neskladja med 
naravo dela in naravo človeka. Kazalci teh neskladij so: 

– delovna preobremenjenost je neusklajenost med zahtevami dela in 
individualnimi zmogljivostmi ter se kaže v intenziteti dela, kar pomeni, 
da manj ljudi opravi več dela, v časovni stiski in razpetosti med 
različnimi vlogami (Demorouti, 2004; Maslach in Leiter, 2002; 
Rakovec-Felser, 2006); 

– pomanjkanje nadzora nad delom, kar pomeni, da ima posameznik pri 
delu pomanjkljivo možnost samoodločanja in avtonomnost, da so 
oslabljene organizacijske strukture in da je prisotno centralizirano 
nadzorovanje, predvsem avtokratski način vodenja (Maslach in Leiter, 
2002); 

– (nezadostno nagrajevanje: zamrznitev in znižanje plač, omejitev 
osnovnih prispevkov za socialno varnost, manjša možnost sekundarnega 
nagrajevanja, kar pomeni, da je manj priložnosti za napredovanje v 
službi, izguba notranjega zadoščenja, to je potrebe po priznanju dobro 
opravljenega dela, kar je od oblik zunanjega nagrajevanja, učinkovitejši 
dejavnik v pojavu izgorevanja na delovnem mestu (Maslach in Leiter, 
2002); 
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– razpad skupnosti, kar pomeni, da je pomanjkljiva podpora med 
sodelavci, individualnost dela, slabi odnosi med sodelavci in odnosi z 
nadrejenimi, ki vključujejo pomanjkanje zaupanja, pomanjkanje 
medsebojnega spoštovanja, majhno podporo in pomanjkanje interesov 
pri obvladovanju problemov skupine ali člana skupine, kar vodi do 
nezadovoljstva pri delu (Ivancevich in Matteson, 2002; Maslach in 
Leiter, 2002); 

– nasprotujoče si vrednote: neskladje med osebnimi in organizacijskimi 
vrednotami Maslach in Leiter, 2002). 

Vzroki, povezani z osebnostnimi lastnosti 

Študije proučevanja izgorevanja so pokazale, da so osebnosti dejavniki, ki so 
povezani z izgorelostjo, višja stopnja nevroticizma in zunanja kontrola dogajanja. 
Ti so prisotni predvsem pri osebah, ki jih je moč hitro pritegniti z zunanjim 
vtisom. Pojav je bolj opazen pri osebah z nizkim spoštovanjem, pri osebah, ki se 
v kriznih trenutkih izogibajo soočenju z resnico, in pri osebah, ki imajo visoka, 
nerealna pričakovanja (Demorouti, 2004; Rakovec-Felser, 2006). Na podlagi 
statističnih analiz Rahin (1995, cit. po Čebašek Travnik, 2002) ugotavlja, da 
imajo osebe z večjo sposobnostjo notranje kontrole manj izraženo izgorelost, pri 
tem se socialna podpora kaže kot manj pomembni dejavnik. 

Širši družbeni dejavniki 

Čas postindustrijske družbe prinaša krizo vrednostnega sistema, ker družbene 
vrednote, kot so pridnost, delavnost in poštenost, niso več samoumevne. 
Spreminjajoče se okolje je privedlo do tega, da ni več varnih delovnih mest in 
posledično ekonomske in socialne varnosti (Kukovec-Pšeničny, 2006). Ameriški 
sociolog C. Kluckhohn (1951, cit. po Musek, 2000) označuje vrednote kot 
»pojmovanja zaželenega, ki vplivajo na to, kako se ljudje odločajo za akcije in 
kako ocenjujejo pojave«. 

ZNAKI IZGOREVANJA 

Doslej so odkrili 130 znakov izgorevanja, ki jih lahko razporedimo v pet skupin: 
– čustvene motnje (nestrpnost, razdražljivost, čustvena praznina), 
– kognitivne težave (raztresenost, nezmožnost ohranjanja in poglabljanja 

pozornosti, težave pri zapominjanju podatkov), 
– telesni simptomi (motnje spanja, glavobol, utrujenost), 
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– vedenjske spremembe (neprilagodljivost, cinizem v odnosu do drugih, 
zavračanje sprememb in izzivov), 

– spremembe motiviranosti (izguba delovne vneme, brezvoljnost, 
nezanimanje) (Rakovec-Felser, 2006). 

SPOPRIJEMANJE S SINDROMOM IZGORELOSTI 

Številni avtorji so skušali odkriti načine uspešnega obvladovanja izgorelosti, 
vendar je splošno veljavne programe pomoči težko razviti. Prilagojeni morajo biti 
značilnostim poklica in delovnega mesta. Pri vseh oblikah je odločilnega pomena 
vzpostavitev mreže socialne podpore (Kovačev, 2004). Socialna podpora je 
multidimenzionalni koncept, ki ima pomembno vlogo pri ohranjanju 
posameznikovega mentalnega zdravja in hkrati preprečevalno vpliva na pojav 
izgorelosti. Socialno podporo lahko posameznik dobi od družine, prijateljev, 
sodelavcev, supervizorja in drugega strokovnega osebja. Fenlason in Beehr 
(1994, cit. po Jenkins et al., 2004) pri tem razlikujeta med naslednjim: 

– Emocionalna podpora pomeni, da posameznik v delovni skupini dobi 
emocionalno pomoč, da ga poslušajo pri izražanju njegovih občutkov in 
mu pokažejo, da je sprejet. 

– Inštrumentalna podpora ali praktična pomoč je neposredna pomoč pri 
izvrševanju delovne naloge in je ena od učinkovitejših oblik podpore. 

Rakovec-Felser (2006) omenja še dve obliki socialne podpore, to sta 
informacijski in posvetovalni suport. Informacijski suport nudi posamezniku v 
delovnem okolju (od sodelavcev) informacijo v primeru pomoči, medtem ko 
posvetovalni suport pomaga posamezniku, ki se znajde pred problemom, ki ga ne 
pozna in ne ve, kako nastalo situacijo razrešiti. Ta svoje dileme in probleme 
predstavi sodelavcu ali članom skupine, se skupaj z njimi posvetuje ter s tem 
pridobi nove informacije in nov pogled na problem in možno rešitev. 

Rezultati švedske študije (Sundin et al., 2007) kažejo, da je visoka podpora s 
strani supervizorja in sodelavcev pri medicinskih sestrah povezana z nižjo 
čustveno izčrpanostjo, depersonalizacijo in višjo osebnostno izpolnitvijo. Prav 
tako so ugotovili, da podpora s strani supervizorja bolj vpliva na čustveno 
izčrpanost, medtem ko podpora s strani sodelavcev vpliva na vse tri dimenzije 
sindroma izgorelosti. Rafferty et al. (2001, cit. po Sundin et al., 2007) so 
ugotovili, da socialna podpora ne učinkuje na sindrom izgorelosti, če so delovne 
zahteve, kot so znanje, možnost odločitve in visoka avtoriteta, kontrolirane. 
Pogosto pride do neravnotežja med sprejemanjem in dajanjem socialne podpore, 
lahko pa ju sploh ni. Odsotnost podpore je posebej prisotna pri povečanih 
delovnih stresnih situacijah in pogosto se dogaja, da posameznik čuti 
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pomanjkanje podpore s strani sodelavcev in drugih strokovnjakov. Ravno tako so 
avtorji poudarili, da posameznik, ki prosi za pomoč drugih, tako da poudari svoje 
potrebe in nemoč, načne svoj ugled in doživi neodobravanje predpostavljenih in 
zavračanje s strani sodelavcev (Billeter-Koponen in Freden, 2005). Zato je za 
zagotavljanje socialne podpore na delovnem mestu potrebno skupinsko delo 
zaposlenih, kjer si člani skupine med seboj zaupajo, se vzpodbujajo, sodelujejo 
pri odločitvah in določajo cilje, pri čemer vsak prispeva k končnemu uspehu s 
svojim znanjem (Rakovec-Felser, 2006; Žmauc 2003). West (2004, cit. po 
Rakovec-Felser, 2006) je ugotovil, da dobro sodelovanje med zdravstvenim 
osebjem posledično dvigne raven njihove strokovne in osebnostne rasti, kar vodi 
do izboljšav pri delu, boljše oskrbe pacientov in nižjih stroškov. 

Posledice izgorelosti so velik strošek za organizacijo, zato bi morala vsaka 
organizacija izdelati strategijo za zmanjševanje delovnega stresa in posledično 
izgorelosti, ki je odvisna od velikosti organizacije in razpoložljivih denarnih 
sredstev. Strategija za zmanjševanje stresa v organizaciji naj bi vključevala 
program za zvišanje ravni zavesti o višini stroškov zaradi stresa na delovnem 
mestu, poleg tega je potrebno v organizaciji izdelati program, s pomočjo katerega 
bodo zaposleni poznali izvore stalnega stresa pri delu, prepoznavali odzive in 
reakcije nanj ter načine obvladovanja stresa (Heller in Hindle, 2001). 

Posameznik, ki trpi za sindromom izgorelosti, potrebuje prav tako profesionalno 
obravnavo, ki je individualna. Psihoterapevtske intervencije se izvajajo 
preventivno (trening za obvladovanje stresa) in posameznika učijo 
samozaščitnega ravnanja v primeru izpostavljenosti stresu, in terapevtsko 
(svetovanje, kognitivno-vedenjska terapija itd.), ko se pri posamezniku že kažejo 
telesni in psihični znaki stresne izčrpanosti (Rakovec-Felser, 2006). Na Univerzi 
v Massachusettsu (Cohen-Katz et al., 2005) so razvili metodo za premagovanje 
stresa in izgorelosti na delovnem mestu, ki temelji na konceptu pozornosti in 
zahteva od posameznika, da se popolnoma zaveda svojih misli in dejanj, brez 
obsodb ali odpora. Gre za skupinska srečanja (trening za obvladovanje stresa) v 
okviru osem tedenskega programa, ki je osnovan na kombinaciji formalnih 
didaktičnih navodil za komunikacijske veščine, odzivanja na stres in 
premagovanja stresa z izkustvenimi primeri. V študiji so ugotovili, da sta se s 
pomočjo te metode pri medicinskih sestrah zmanjšala čustvena izčrpanost in 
depersonalizacija, hkrati pa so avtorji poudarili, da sta potrebni stroga disciplina 
in vztrajnost skozi vse življenje. Nekatere študije so pokazale, da so glede težav, 
ki jih občutijo zaposleni zaradi pritiskov in napetosti pri poklicnem delu, 
učinkovitejše kognitivno-vedenjske psihoterapevtske intervencije (Fitrh-Cozens 
in Payne, 1999, cit. po Rakovec-Felser, 2006). 
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Sindrom izgorelosti pri operacijskih medicinskih sestrah 

Čeprav je sindrom izgorelosti pri medicinskih sestrah zelo razširjen pojav, je bilo 
s pregledom literature in virov zaslediti veliko manj oziroma nedostopnost virov 
o sindromu izgorelosti pri operacijskih medicinskih sestrah. Največ študij je bilo 
narejenih na področju Amerike in Velike Britanije. Raziskava, ki je bila narejena 
v splošni bolnišnici v Massachusetssu (Stahl et al., 2005), je merila vpliv nove 
tehnologije na sindrom izgorelosti pri osebju. Pokazalo se je, da nove tehnološke 
izboljšave predstavljajo večje tveganje za stres in sindrom izgorelosti, veliko pa je 
odvisno od posameznika in od tega, kako hitro se je sposoben prilagoditi nanj 
Hkrati pa avtorji poudarjajo, da izboljšave vplivajo na lažje in zanimivejše delo, 
kar se kaže v večji in učinkovitejši delovni storilnosti in s tem povezanim večjim 
zadovoljstvom na delovnem mestu. Opazovanja raziskave so pokazala, da se je 
po prvih šestih mesecih med osebjem močno zmanjšala čustvena izčrpanost, 
zlasti pri kirurgih, manj pa pri operacijskih medicinskih sestrah. Poleg tega je bila 
osebna izpolnitev pri kirurgih večja, ker so bili zadovoljni na delovnem mestu, v 
nasprotju z operacijskimi medicinskimi sestrami, ki so imele manjši občutek 
osebne izpolnitve, ker so težje sprejele nove tehnologije, saj so bolj navajene na 
tradicionalno klinično vlogo. Poleg tega so imele zaradi novih metod in hitrejšega 
dela manj stika s pacienti in zaradi bolj strukturiranega okolja v operacijski sobi 
manj avtonomnosti pri sprejemanju odločitev. Demografski podatki so pokazali, 
da se je osebje, ne glede na stopnjo izobrazbe, ki ima 6–10-letne izkušnje v 
operacijskem okolju, težje prilagodilo na nove tehnologije, zato je bilo pri njih 
bolj očitno povečanje čustvene izčrpanosti, depersonalizacije in manjši občutek 
osebne izpolnitve. 

Študija, ki je bila narejena v Chicagu (Browning in Greenberg, 2003), je 
pokazala, da imajo operacijske medicinske sestre, ki delajo na urgenci, višjo 
zaznano stopnjo vseh treh komponent sindroma izgorelosti in več psihosomatskih 
simptomov kot medicinske sestre, ki delajo na drugih oddelkih, kar deloma 
pojasnjuje višja stopnja dejavnikov tveganja, ki prevedejo do sindroma 
izgorelosti. 

Pomemben dejavnik zmanjševanja negativnih vplivov delovnega stresa na 
izgorelost je uporaba ustreznih načinov spoprijemanja s stresom. Raziskava 
izgorelosti pri operacijskih medicinskih sestrah v Veliki Britaniji (Mackintosh, 
2006) je pokazala, da uporabljajo operacijske medicinske sestre z višjo stopnjo 
izgorelosti več regresivnih strategij spoprijemanja. Najpogostejši obrambni 
mehanizem pred sindromom izgorelosti v tej študiji, v kateri je avtorica uporabila 
metodo intervjuja, je ta, da operacijske medicinske sestre ne povezujejo službenega 
življenja z zasebnim življenjem, kar pomeni, da imajo v službi vlogo operacijske 
medicinske sestre, torej profesionalno vlogo, doma pa vlogo matere, žene ali hčere. 
Hkrati je bilo s to študijo ugotovljeno, da se operacijske medicinske sestre, ki imajo 
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več izkušenj na delovnem mestu, lažje soočajo oziroma uporabljajo te metode, kot 
tiste, ki imajo manj izkušenj na delovnem mestu. 

NAMEN 

Avtorico je zanimalo prisotnost občutja čustvene izčrpanosti in depersonalizacije 
pri operacijskih medicinskih sestrah. Namen je tudi ugotovitev zadovoljstva 
operacijskih medicinskih sester s poklicem, z odnosi v timu in z nadrejenimi, 
organizacijo dela, nagrajevanjem, izobraževanjem in napredovanjem pri delu, ki 
so pomembni delovni kazalci sindroma izgorelosti. 

HIPOTEZE 

Hipoteze so naslednje: 
– operacijske medicinske sestre zaznajo več čustvene izčrpanosti kot 

depersonalizacije, 
– operacijske medicinske sestre, ki so manj zadovoljne s poklicem, 

zaznajo več čustvene izčrpanosti in depersonalizacije, 
– starost in delovna doba operacijskih medicinskih sester sta v povezavi s 

čustveno izčrpanostjo in depersonalizacijo, 
– operacijske medicinske sestre, ki zaznajo slabše delovne odnose, imajo 

višjo stopnjo čustvene izčrpanosti in depersonalizacije, 
– operacijske medicinske sestre so nezadovoljne s plačo, nagrajevanjem 

dela in možnostjo napredovanja in izobraževanja, kar vpliva na čustveno 
izčrpanost in depersonalizacijo. 

METODE 

Uporabljena raziskovalna metoda je deskriptivna. Podatki so zbrani s pomočjo 
anketnega vprašalnika, ki je vseboval tri sklope vprašanj. Prvi sklop je vseboval 
sedem demografskih podatkov zaprtega (spol, zakonski stan, delovna doba na 
mestu medicinske sestre, delovna doba v sedanji službi), polodprtega (izobrazba) 
in odprtega tipa (letnica rojstva). Drugi sklop vprašalnika se nanaša na 
zadovoljstvo na delovnem mestu. V tem delu so anketiranci odgovarjali na 
dvanajst trditev Likertovega tipa (zelo nezadovoljni, nezadovoljni, delno 
zadovoljni, zadovoljni in zelo zadovoljni). S tem smo pridobili podatke o 
zadovoljstvu s poklicem, z odnosi na delovnem mestu, s količino odgovornosti, z 
organizacijo dela, s plačo, z nagrajevanjem dela, s priznanjem za dobro 
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opravljeno delo in z možnostjo napredovanja in izobraževanja. Tretji sklop 
zajema šestnajst trditev standardiziranega oldenburškega vprašalnika izgorelosti 
(angl. Oldenburg Burnout Inventory). Vprašanja so se navezovala na čustveno 
izčrpanost in depersonalizacijo, z izbranim stopnjujočim se odgovorom (se 
popolnoma strinjam, se delno strinjam, se delno ne strinjam, se sploh ne 
strinjam). 

Uporabljene so bile neodvisne spremenljivke spol, starost, stan, izobrazba, 
delovna doba in odvisne spremenljivke zadovoljstvo na delovnem mestu ter 
stopnja čustvene izčrpanosti in depersonalizacije. 

Literaturo, ki je uporabljena v teoretičnem delu diplomskega dela, smo poiskali s 
pomočjo podatkovnih baz Cobiss, Cinahl, Medline in Science Direct.  

Uporabljene ključne besede so: 
– burnout and nurses, stress and nurses, nurses job satisfaction, stress and 

operating room nurses, stress and theatre nurses, burnout and operating 
room nurses, burnout and theatre nurses, organ transplatation and 
operating room nurses, 

– stres, sindrom izgorelosti, izgorevanje, operacijske medicinske sestre. 

Udeleženci raziskave 

Za anketiranje so bile izbrane operacijske medicinske sestre, zaposlene v 
Kliničnem centru Ljubljana, SPS Kirurška klinika, Operacijski blok, in v Splošni 
bolnišnici Maribor, Operacijski blok. Klinični center Ljubljana in Splošna 
bolnišnica Maribor imata kot največji bolnišnici v Sloveniji največ zaposlenih 
operacijskih medicinskih sester. V raziskavo je bilo vključenih 50 operacijskih 
medicinskih sester, ki so zaposlene v Kliničnem centru Ljubljana, SPS Kirurška 
klinika, Operacijski blok, in 50 operacijskih medicinskih sester v Splošni 
bolnišnici Maribor, Operacijski blok. Operacijske medicinske sestre v Kliničnem 
centru Ljubljana, SPS Kirurška klinika, Operacijski blok so vprašalnik 
izpolnjevale v času dela med 19. 3. 2007 in 23. 3. 2007. Vprašalnik je izpolnilo 
43 (86 %) operacijskih medicinskih sester. Operacijskim medicinskim sestram v 
Splošni bolnišnici Maribor, Operacijski blok, je bil anketni vprašalnik poslan po 
pošti dne 5. 3. 2007. Izpolnjene so prav tako vračali po pošti v priloženi kuverti. 
V času med 5. 3. 007 in 16. 3. 2007 je bilo vrnjenih 34 (68 %) izpolnjenih 
vprašalnikov. Skupaj je bilo izpolnjenih 77 (77 %) anketnih vprašalnikov. 
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Statistična obdelava podatkov 

Podatki, pridobljeni z vprašalnikom, so statistično obdelani s pomočjo 
računalniškega programa SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) in 
Microsoft Office Excel ter prikazani v besedilu, tabelah in grafih. Hipoteze so 
testirane s Pearsonovim korelacijskim koeficientom. 

REZULTATI 

Anketni vprašalnik je izpolnilo 43 (86 %) operacijskih medicinskih sester, ki so 
zaposlene v Kliničnem centru Ljubljana, Operacijski blok, in 34 (68 %) 
operacijskih medicinskih sester v Splošni bolnišnici Maribor, Operacijski blok. V 
Ljubljani je na vprašalnik odgovorilo 40 (93 %) žensk, v Mariboru 32 (94,1 %) 
žensk. Odstotek moških je večji v Ljubljani (7,0 %) kot v Mariboru (5,9 %). 
Skupaj je v anketi sodelovalo 72 (93,5 %) žensk in 5 (6,5 %) moških. V Ljubljani 
je bila povprečna starost sodelujočih 32,8 let, v Mariboru 39,2 leti. Najnižja 
starost v Ljubljani je 23 let, v Mariboru 26 let, najvišja v Ljubljani je 52 let in v 
Mariboru 55 let. V povprečju se vrednosti okrog povprečja odklanjajo za 8,5 let v 
Ljubljani in 8,1 leta v Mariboru in so statistično značilne (p<0,05). 

Slika 1. Stan operacijskih 
medicinskih sester v obeh 
bolnišnicah. 

 

 

 

V sliki 1 je prikazan odstotek 
operacijskih medicinskih se-
ster, ločen po stanu, ki 
prikazuje statistično značilne 
razlike (p<0,05), kar potrjuje 
vrednost hi-kvadrata (8,642). 
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Slika 2. Izobrazba operacijskih 
medicinskih sester v obeh 
bolnišnicah. 

 

 

 

Slika 2 prikazuje strukturo 
izobrazbe v obeh bolnišnicah, 
razlike so statistično značilne 
(p<0,05), kar potrjuje tudi 
vrednost hi-kvadrata (10,181). 

 

 

Slika 3. Delovna doba na 
mestu operacijske medicinske 
sestre v obeh bolnišnicah. 

 

 

 

Iz slike 3 je razvidno, da med 
bolnišnicama glede delovne 
dobe v sedanji službi ni 
statistično značilnih razlik 
(p>0,05), kar potrjuje tudi 
vrednost hi-kvadrata (5,678). 
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Slika 4. Neto osebni dohodek 
operacijskih medicinskih ses-
ter v obeh bolnišnicah. 

 

Slika 4 prikazuje razliko v 
neto dohodku operacijskih 
medicinskih sester v obeh 
bolnišnicah, iz katere je 
razvidno, da imajo v pov-
prečju operacijske medicinske 
sestre v Kliničnem centru, 
Operacijski blok, večji neto 
dohodek in razlike med 
bolnišnicama so statistično 
značilne (p<0,05). 

 

Slika 5. Zadovoljstvo operacijskih medicinskih sester na delovnem mestu v obeh 
bolnišnicah. 
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*vrednost 1 pomeni zelo nezadovoljni in 5 zelo zadovoljni 

Razlike med bolnišnicama so statistično značilne za trditve 1, 2, 3, 4 in 6. 
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Slika 6. Primerjava povprečja v obeh bolnišnicah glede na čustveno izčrpanost in 
depersonalizacijo. 
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Razlika med bolnišnicama je statistično različna, kar kaže nizka stopnja 
značilnosti (p<0,05). 

Tabela 1. Pearsonov korelacijski koeficient med čustveno izčrpanostjo in 
depersonalizacijo. 

 N r 

čustvena izčrpanost in depersonalizacija 74 0,722* 

*p<0,01 

Pri posameznikih, pri katerih se pojavlja večji občutek čustvene izčrpanosti, se 
pojavlja večji občutek depersonalizacije, kar kaže nizka stopnja značilnosti. 

Tabela 2. Pearsonov korelacijski koeficient med starostjo in sindromom 
izgorelosti. 

 čustvena izčrpanost depersonalizacija 

Starost 0,127* -0,03* 

*p>0,05 
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Tabela 3. Pearsonov korelacijski koeficient med delovno dobo in sindromom 
izgorelosti. 

 čustvena izčrpanost depersonaliazcija 

delovna doba 0,083* -0,015* 

delovna doba kot OPMS -0,008* -0,096* 

*p>0,05 

Tabela 4. Pearsonov korelacijski koeficient med zadovoljstvom s poklicem in 
sindromom izgorelosti. 

 čustvena izčrpanost depersonalizacija 

Zadovoljstvo s poklicem - 0,403* - 0,520* 

*p<0,01 

Iz tabele 4 je razvidno, da so indikatorji statistično značilni (p<0,01), kar potrjuje 
tudi koeficient; to pomeni, da je med indikatorjem srednja močna povezanost. 

Tabela 5. Pearsonov korelacijski koeficient med odnosi in sindromom izgorelosti. 

Odnosi … čustvena izčrpanost depersonalizacija 

z glavno MS -0,21 -0,044 

z nadzorno MS -0,381** -0,479** 

z drugimi MS -0,319** -0,328** 

s kirurgi -0,354** -0,284* 

z drugim osebjem -0,348** -0,377** 

*0,01<p<0,05 
**p<0,01 
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Tabela 6. Pearsonov korelacijski koeficient med zadovoljstvom z odgovornostjo, 
organizacijo, plačo, nagrajevanjem, priznanjem, napredovanjem in 
izobraževanjem ter sindromom izgorelosti. 

Zadovoljstvo … čustvena izčrpanost depersonalizacija 

… s količino odgovornosti -0,270* -0,347** 

… z organizacijo dela -0,275* -0,426** 

… s plačo -0,180 -0,202 

… z nagrajevanjem dela -0,174 -0,269* 

… s priznanjem za dobro opravljeno 
delo -0,217 -0,296* 

… z možnostjo napredovanja in 
izobraževanja -0,231* -0,276* 

*0,01<p<0,05 
**p<0,01 

RAZPRAVA 

Operacijske medicinske sestre v Kliničnem centru Ljubljana, Operacijski blok, in 
operacijske medicinske sestre v Splošni bolnišnici Maribor, Operacijski blok, ki 
so bile vključene v raziskavo, kažejo občutja čustvene izčrpanosti in 
depersonalizacije, kar kaže povprečna vrednost rezultatov. Prav tako je moč 
ugotoviti, da v povprečju večji občutek čustvene izčrpanosti in depersonalizacije 
občutijo operacijske medicinske sestre, ki so zaposlene v Splošni bolnišnici 
Maribor, Operacijski blok. Med bolnišnicama obstajajo statistično značilne 
razlike (p<0,01). Demir in sod. (2003) so ugotovili, da medicinske sestre, 
zaposlene v splošnih bolnišnicah, občutijo več čustvene izčrpanosti in 
depersonalizacije kot tiste, ki delajo v univerzitetnih bolnišnicah. Po njihovem 
mnenju je v univerzitetnih bolnišnicah organizacija dela boljša in neodvisna, kar 
pomeni, da je izbran pravi pristop k delu, hkrati pa univerzitetne bolnišnice 
omogočajo več izobraževanja in znanstvenega raziskovanja, kar ugodno vpliva na 
razvoj stroke in s tem na poklicno zadovoljstvo. Vendar iz rezultatov raziskave 
delno tega ne moremo potrditi, saj so operacijske medicinske sestre v Splošni 
bolnišnici Maribor v povprečju bolj zadovoljne z organizacijo dela kot 



83 

operacijske medicinske sestre v Kliničnem centru Ljubljana. Medtem pa so 
operacijske medicinske sestre v Kliničnem centru Ljubljana bolj zadovoljne z 
možnostjo izobraževanja in napredovanja, ki je po mnenju Maslachove in Leiterja 
(2002) učinkovitejši dejavnik proti pojavu izgorevanja na delovnem mestu. 

Christina Maslach (Demerouti et al., 2004) meni, da se pri izgorelosti vselej kaže 
čustvena izčrpanost, ki ji sledi depersonalizacija. Golembiewski in Munzenrider 
(1992, cit. po Penko, 1994) sta s svojim modelom predvidevala, da visoka 
čustvena izčrpanost bolj prispeva k izgorelosti in je izrazitejša kot 
depersonalizacija, kar potrjujejo rezultati raziskave, saj je pri operacijskih 
medicinskih sestrah, ki so bile vključene v raziskavo, v povprečju izrazitejša 
čustvena izčrpanost kot depersonalizacija. S tem je tudi potrjena hipoteza, da 
operacijske medicinske sestre zaznajo več čustvene izčrpanosti kot 
depersonalizacije. 

Hipoteza, ki se nanaša na zadovoljstvo s poklicem glede na čustveno izčrpanost 
in depersonalizacijo, je bila testirana s Pearsonovim korelacijskim koeficientom. 
Rezultati testa so pokazali povezavo med indikatorji, kar pomeni, da se pri 
operacijskih medicinskih sestrah, ki so manj zadovoljne s poklicem, pojavlja večji 
občutek čustvene izčrpanosti in depersonalizacije. Prav tako je moč ugotoviti, da 
so operacijske medicinske sestre v Splošni bolnišnici Maribor, Operacijski blok, v 
povprečju manj zadovoljne s poklicem kot operacijske medicinske sestre v 
Kliničnem centru, kar je tudi statistično značilno, ter kažejo večja občutja 
čustvene izčrpanosti in depersonalizacije. Tudi Nagy (2002, cit. po Piko, 2006), 
Allen in Mellor (2002), Burke (2002, cit. po Piko, 2006), Aiken et al. (2002) 
ugotavljajo, da nizko zadovoljstvo s poklicem vpliva na sindrom izgorelosti, 
predvsem na čustveno izčrpanost, kar potrjuje rezultate te raziskave. Murray, 
(2002, cit. po Piko, 2006) je ugotovil močno korelacijo z nizkim zadovoljstvom s 
poklicem in odhajanjem iz poklica s sindromom izgorelosti, kar vpliva na 
kakovost dela, saj medicinske sestre, ki tako ostajajo v manjšem številu, ne 
zmorejo omogočiti pacientom kakovostne nege in jim zagotoviti zadostne oskrbe 
ter se počutijo preobremenjene. Zadovoljstvo medicinskih sester pa je posredno 
odvisno od stopnje obremenitve pri delu. Prav tako je že dolgo pereč problem 
pomanjkanje operacijskih medicinskih sester v Sloveniji, zaradi česar priporočeni 
kadrovski standard ni dosežen. V Kliničnem centru Ljubljana, Operacijski blok 
(Trotovšek in sod., 2005), so z raziskavo ugotovili, da je večina operacijskih 
medicinskih sester zadovoljnih s poklicem, kar lahko potrdimo tudi z rezultati 
raziskave, vendar navajajo, da jih skoraj polovica razmišlja o novi zaposlitvi. 
Podatek je zaskrbljujoč, saj je vztrajanje zaposlenih na delovnem mestu 
pomemben kazalec zadovoljstva s poklicem. 

Povprečna starost in delovna doba nista povezani s čustveno izčrpanostjo in 
depersonalizacijo. Razlike bi bilo pričakovati, saj rezultati tujih študij (Demir et 
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al., 2003; Donmez et al., 2004; Garossa et al., 2006; Piko, 2006) navajajo, da se 
pojavi večji občutek izgorelosti pri mlajših medicinskih sestrah z manj delovnimi 
izkušnjami, saj so zaradi svoje neizkušenosti izpostavljene večjemu stresu in 
posledični izgorelosti. Zanimiv je podatek, da operacijske medicinske sestre v 
Kliničnem centru Ljubljana, ki so v povprečju mlajše in imajo krajšo delovno 
dobo, kažejo manj občutij sindroma izgorelosti kot operacijske medicinske sestre, 
ki so zaposlene v Splošni bolnišnici Maribor. 

Po mnenju strokovnjakov je eden izmed dejavnikov, ki povzročajo sindrom 
izgorelosti, odnos na delovnem mestu. Rezultati raziskave kažejo, da odnos z 
glavno medicinsko sestro operacijskega bloka za čustveno izčrpanost in 
depersonalizacijo ni statistično značilen (p>0,05), kar kaže nizka vrednost 
koeficienta. Raziskave (Požarnik, 2003) o medsebojni podpori medicinskih sester 
kažejo, da podpora glavne medicinske sestre v smislu spoštovanja in empatije 
prispeva k zmanjšanju čustvene izčrpanosti, česar pa naše raziskave ne pokažejo. 
Odnosi z nadzorno medicinsko sestro, drugim osebjem in drugimi medicinskimi 
sestrami ter s kirurgi so za nastanek čustvene izčrpanosti in depersonalizacije 
statistično značilni in srednje močno povezani. Garossa et al. (2006) so ugotovili, 
da je depersonalizacija bolj povezana z medosebnimi odnosi kot čustvena 
izčrpanost, kar lahko potrdimo z rezultati naše raziskave. V povprečju je večina 
operacijskih medicinskih sester zadovoljnih z medsebojnimi odnosi, v Splošni 
bolnišnici Maribor so najmanj zadovoljne z odnosi s kirurgi, v Kliničnem centru 
Ljubljana pa z glavno medicinsko sestro operacijskega bloka, kar je statistično 
značilno. Predvidevam, da je to posledica hierarhične strukture zaposlenih, saj je 
Požarnikova (2002) v raziskavi ugotovila, da večina operacijskih medicinskih 
sester doživlja medosebne odnose kot hierarhične. Menijo, da se redko srečujejo z 
avtokratskimi odnosi, še manj z demokratičnimi. Prav tako menijo, da je 
spoštovanje truda in strokovnosti najmanj prisotno s strani vodstva in zdravnikov. 
Ti rezultati so pričakovani, saj je že od vzpostavitve moderne medicine in 
zdravstvene nege izobraževanje za ta dva poklica ločeno in ima različne 
poudarke. Pri medicinskih sestrah je bil poudarek na praktičnem usposabljanju in 
razumevanju zdravnikovih navodil. Prav tako so si zdravniki priborili razmeroma 
veliko avtonomijo in ugled, medtem ko so ostale poklicne skupine v zdravstvu, 
zlasti medicinske sestre, odvisne od zdravnikov, ki večinoma določajo njihov 
položaj v okviru sistema, vsebino in obliko izobrazbe ter poklicnega 
napredovanja (Pahor, 2006), kar lahko vpliva na odnose med medicinskimi 
sestrami in zdravniki. Trotovšek in sod. (2005) so ugotovili, da operacijske 
medicinske sestre menijo, da niso enakovredne sodelavke zdravnikov, imajo pa z 
njimi dobre medosebne odnose. Po njihovem mnenju so boljši medosebni odnosi 
z zdravniki v Kliničnem centru Ljubljana zaradi timskega dela in potrebe po 
dobrem medsebojnem sodelovanju. Ti podatki so sicer pozitivni, čeprav nekatere 
raziskave (Požarnik, 2003; Trotovšek in sod., 2005) kažejo, da kar tretjina 
operacijskih medicinskih sester meni, da je med sodelavci posameznik, s kateri ne 
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bi nikoli delale, če bi imele možnost izbire. S tem dejstvom ne moremo biti 
zadovoljni, saj operacijske medicinske sestre delajo v timu, za katerega je 
značilna medsebojna odvisnost. 

Pri preverjanju zadovoljstva s količino odgovornosti, z organizacijo dela, s plačo, 
z nagrajevanjem dela, s priznanjem za dobro opravljeno delo in z možnostjo 
napredovanja ter izobraževanja se je pokazalo, da so v povprečju operacijske 
medicinske sestre predvsem v Splošni bolnišnici Maribor nezadovoljne s plačo, 
vendar povezava s sindromom izgorelosti ni statistično značilno, kar pomeni, da 
so posredi še drugi dejavniki. Iz rezultatov raziskave lahko sklepamo, da je v 
Splošni bolnišnici Maribor struktura izobrazbe nižja, saj ima 50 % operacijskih 
medicinskih sester srednjo izobrazbo ter nižji življenjski standard, kar lahko 
vpliva na osebni dohodek. Neto osebni dohodek kaže, da operacijske medicinske 
sestre v povprečju zaslužijo med 850 in 1.300 evri. Po podatkih Statističnega 
urada RS (2007) je povprečna mesečna bruto plača medicinskih sester v letu 2004 
znašala 1.240 evrov, medtem ko je v dejavnosti zdravstvo znašala 1.410 evrov, 
kar pomeni, da imajo medicinske sestre za 12 % nižjo plačo od povprečja v 
omenjeni dejavnosti. To deloma razložimo s tem, da se za poklic medicinske 
sestre odloča predvsem ženska populacija, kar je pokazala tudi naša raziskava, 
ženske pa po podatkih Komisije evropske skupnosti (2006) zaslužijo za 15 % 
manj kot moški. Razveseljiv je podatek Statističnega urada RS (2007), ki kaže, da 
je zanimanje za tovrstni poklic med moškimi vedno večje, saj se je njihovo 
število v zadnjih šestih letih povečalo za 39,4 %, pri ženskah pa za 2,3 %. Vendar 
tudi druge študije (Zaletel, 1997, cit. po Levec, 2006) ugotavljajo, da medicinske 
sestre s plačami niso zadovoljne, ker v plačilu njihovega dela ni v zadostni meri 
upoštevana težavnost dela, delo v manj ugodnem delovnem času, deficitarnost na 
nekaterih delovnih področjih, vodoravno napredovanje in dodatek za delovno 
uspešnost. Za zadovoljstvo na delovnem mestu ni toliko pomembno plačilo, kot 
so pomembni fleksibilno delovno okolje, kakovost delovnega mesta, priložnost za 
učenje in napredovanje ter avtonomnost (Skela Savič, 2006). 

Iz rezultatov je razvidno, da je nizko zadovoljstvo z organizacijo dela in s 
količino odgovornosti bolj povezana z depersonalizacijo kot s čustveno 
izčrpanostjo, kar potrjuje korelacijski koeficient. Tuje študije (van den Berg et al., 
2006; Sundin et al., 2007) prav tako kažejo statistično povezavo med sindromom 
izgorelosti in organizacijo dela. Operacijske medicinske sestre so delno 
zadovoljne z organizacijo dela. Trotovšek in sod. (2005) so ugotovili, da 
operacijske medicinske sestre glede organizacije najbolj moti neprimerne in 
nesodobne organizacijske strukture in nesodobno organiziranje delovnih 
procesov. Kovner (2001, cit. po Čuk in Gnezda, 2007) je preučil učinek 
zaposlovanja in organizacije dela na rezultate pri pacientih in medicinskih 
sestrah. Aiken in sod. (2001, cit. po Pahor, 2006) so ugotovili, da je v 
bolnišnicah, kjer so medicinske sestre zadovoljne z delom, imajo dobre odnose v 
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timu, so pri svojem delu avtonomne in imajo nadzor nad njim, umrljivost 
pacientov kar za 4,6 % manjša. Kot najpomembnejši ključni element zadovoljstva 
med medicinskimi sestrami so identificirali podporno organizacijsko ozračje. 

Povezanost med nagrajevanjem dela in depersonalizacijo je statistično značilna, 
kakor tudi povezanost med priznanjem za opravljeno delo in depersonalizacijo, 
medtem ko povezanost med nagrajevanjem dela in čustveno izčrpanostjo ni 
statistično značilna, kakor tudi povezanost med priznanjem za opravljeno delo in 
čustveno izčrpanostjo. Z raziskavo je moč odkriti, da so v povprečju operacijske 
medicinske sestre nezadovoljne z nagrajevanjem dela in s priznanjem za dobro 
opravljeno delo. Takšni rezultati so pričakovani, saj študija v okviru Društva 
medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Ljubljana (2001, cit. po Kvas in 
Seljak, 2004) ugotavlja, da medicinske sestre najpogosteje pohvalijo pacienti, 
sledijo sodelavci in nazadnje nadrejeni. Pri operacijskih medicinskih sestrah je 
zaradi specifičnosti dela komunikacija s pacientom okrnjena, zato ne morejo 
pridobiti povratnih informacij o zadovoljstvu pacienta z operacijsko zdravstveno 
nego. Priznanje oziroma pohvala za dobro opravljeno delo je zato toliko 
pomembnejša s strani nadrejenih, saj vpliva na notranjo motivacijo pri delu in s 
tem na zadovoljstvo na delovnem mestu. Predvsem v Splošni bolnišnici Maribor 
so operacijske medicinske sestre nezadovoljne z nagrajevanjem dela, kar kaže 
nizko povprečje. Po mnenju Maslachove (Maslach in Leiter, 2002) zaposleni 
pričakujejo nagrade v obliki denarja, ugleda in varnosti, vendar je mnenja, da je 
učinkovitejši dejavnik v pojavu izgorevanja na delovnem mestu izguba notranje 
nagrade v obliki zadoščenja, da zaposleni opravljajo delo, ki jim je v veselje in 
izpolnjujejo strokovno znanje s sodelavci. Takšna sestavljena izguba notranjega 
in zunanjega nagrajevanja zmanjšuje možnosti, da bi bil človek predan delu, ki ga 
opravlja. Vprašalnik bi moral vsebovati odprto vprašanje, ki bi ugotavljajo 
zadovoljstvo notranjega in zunanjega nagrajevanja. 

Povezanost med možnostjo napredovanja in izobraževanja s sindromom 
izgorelosti je statistično značilna, vendar je med indikatorji rahla povezanost. 
Hkrati so operacijske medicinske sestre v povprečju le delno zadovoljne z 
napredovanjem in izobraževanjem, kar je pričakovano, saj delajo kot priučene 
medicinske sestre, in to na empiričnih izkušnjah starejših sodelavk, ker v 
formalnem strokovnem izobraževanju ne pridobijo osnovnega znanja o 
perioperativni zdravstveni negi. V Sloveniji se je pričelo leta 1946 organizirano 
izobraževanje operacijskih medicinskih sester, ko je bil organiziran prvi tečaj za 
operacijske medicinske sestre. Kasneje, od leta 1972 do leta 1984, je bilo v okviru 
Zdravstvene šole Maribor organizirano izobraževanje, ki so ga smele obiskovati 
le srednje, diplomirane in višje medicinske sestre. Ob zaključku so kandidatke 
opravile tridnevni praktični izpit ter teoretični zagovor iz operativne tehnike 
kirurgije, ginekologije in porodništva, predoperativne in pooperativne nege 
pacienta z reanimacijo in organizacijo dela v operacijski sobi (Rebernik Milić, 
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2005). Sicer v Mariboru na Fakulteti za zdravstvene vede poteka že od leta 2003 
specializacija iz perioperativne zdravstvene nege, vendar se po raziskavi sodeč le 
malo operacijskih medicinskih sester odloča za ta način izobraževanja, saj sta le 
dve (4,7 %) navedli, da sta specializirali iz perioperativne zdravstvene nege. Tudi 
druge raziskave v Sloveniji kažejo podobno sliko. Operacijske medicinske sestre 
menijo, da nimajo dovolj možnosti za vertikalno napredovanje, premalo sta 
spodbujani inovativnost in kreativnost in dosežki posameznikov niso vidni 
(Levec, 2006). Vsekakor si operacijske medicinske sestre želijo dodatnega 
izobraževanja, saj izobrazba ne vpliva samo na opravljanje poklicne dejavnosti, 
ampak oblikuje tudi način mišljenja, stališča in vrednostni sistem in ni omejena le 
na dodiplomsko, postaja tudi vse bolj permanentna (Pahor, 2006). 

V Sloveniji je veliko napisanega o izgorevanju, vendar je samemu izgorevanju, 
njegovim posledicam in preprečevanju posvečeno premalo pozornosti. Zavedati 
se moramo, da izgorelost na delovnem mestu ni le značilnost menedžerskega 
dela, pač pa se pojavlja v vseh poklicih in na vseh organizacijskih ravneh, ne 
glede na starost in delovno dobo, kar je pokazala naša študija. 

Ta raziskava odpira nova vprašanja, zlasti glede odnosa med osebnostnimi 
lastnostmi, zadovoljstvom z življenjem in vrednotami ter tveganim vedenjem za 
izgorevanje. Vsekakor bi jo bilo koristno ponoviti in vanjo zajeti večje število 
operacijskih medicinskih sester, prav tako bi bilo zanimiva primerjava z 
doživljanjem operacijskih medicinskih sester iz drugih bolnišnic. Zanimivo bi 
bilo anketirati ostale člane tima, kirurge, zdravnike anesteziste, medicinske sestre 
pri anesteziji ter ugotoviti njihova mnenja. Vprašalnik bi lahko vseboval tudi 
vprašanja, ki bi ugotavljala zadovoljstvo z življenjem, vrednotami in osebnostne 
lastnosti in tako razširili pojem izgorevanje ne le na delovni proces. 

ZAKLJUČEK 

Sindrom izgorelosti ima za zdravstvo velike posledice, saj napoveduje nižjo 
delovno učinkovitost zaposlenih, posledično slabšo oskrbo pacienta ter slabše 
sodelovanje s sodelavci in drugimi. Pri zdravstvenem osebju pa pričakujemo 
večjo obolevnost, višjo fluktuacijo, absentizem ter številne negativne telesne, 
psihične in socialne posledice izgorevanja, kar pomeni tudi znatno finančno 
breme in negativnih ekonomskih posledic za družbo. 

Že hiter pregled rezultatov sporoča, da imajo operacijske medicinske sestre 
občutja čustvene izčrpanosti in depersonalizacije in da je čas, da organizacija 
ukrepa. Dobro in zaželeno bi bilo, da bi bilo operacijskim medicinskim sestram in 
drugim članom tima omogočeno skupinsko delo ter bili deležni socialne podpore, 
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kjer se posamezniki v skupini sestajajo, izmenjajo informacije, določajo cilje in 
izbirajo poti, pri čemer vsak član prispeva k uspehu po svojih močeh in znanju. 
Posamezniki bi tako krepili svojo osebno in poklicno avtonomnost ter 
kompetentnost. 

Ta članek je med prvimi, ki segajo na področje čustvene izčrpanosti in 
depersonalizacije v perioperativni zdravstveni negi v Sloveniji in ponuja 
priložnost za nadaljnje raziskave. 
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POMEN VSEŽIVLJENJSKEGA 
IZOBRAŽEVANJA V PERIOPERATIVNI 

ZDRAVSTVENI NEGI 

Sanja Arnautovič 

Izvleček 

Spreminjajoča se narava družbe, vedno večja zapletenost organizacije dela, 
uvajanje bolj fleksibilnih načinov dela in timskega dela, naraščanje števila nalog, 
ki jih mora zaposleni opravljati, nove informacijsko komunikacijske tehnologije 
ipd., vse to pomeni, da se seznam spretnosti, ki so potrebne za opravljanje dela, 
širi. 

Z vstopom v službo se izobraževanje ne konča, temveč se šele začne. Znanje, 
sposobnosti, razumevanje, ki se jih naučimo kot otroci in mladi v družini, šoli, na 
univerzi, ne trajajo vse življenje. Trdnejša integracija učenja v življenje odraslega 
je zelo pomemben del udejanjanja vseživljenjskega učenja. Temeljno 
izobraževanje, ki mu sledi poklicno izobraževanje in usposabljanje naj bi 
posameznika opremilo z novimi temeljnimi spretnostmi, ki jih zahteva na znanju 
temelječa družba. 

Za doseganje resnične usposobljenosti kadrov na delovnih mestih se organizacija 
ne more več zadovoljiti z njihovo formalno izobrazbo in se zanašati na njihove 
izkušnje, ki kaj kmalu zastarajo z razvojem novih tehnologij.  

Vsem globalnim spremembam je sledila tudi perioperativna zdravstvena nega, ki 
se je skozi trend hitrih tehnoloških sprememb zelo razvijala. Znanje, ki smo si ga 
pridobili v formalnem izobraževanju, hitro zastara. Tehnologija je močno posegla  
tudi v bolnišnice je, zahteva pa nenehno izobraževanje in usposabljanje za delo. 

Članek prikazuje pomen vseživljenjskega izobraževanja posameznika in pomen 
permanentnega izobraževanja v perioperativni zdravstveni negi kot pomemben 
dejavnik zagotavljanja kakovosti perioperativne zdravstvene nege. 

Ključne besede: vseživljenjsko izobraževanje, perioperativna zdravstvena nega, 
kakovost 
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UVOD 

Pojem vseživljenjskega izobraževanja zaposlenih ima že dolgo tradicijo. 
Spremembe v gospodarskem in političnem prostoru so prinesle nove zahteve po 
primerljivosti z drugimi državami, znanje zaposlenih pa je ključni dejavnik 
uspešnosti. Hiter razvoj tehnologije je posegel tudi v medicino. 

Izobraževanje poteka skozi celo življenje. Z vstopom v šolo nastopi formalno 
izobraževanje. Z vstopom v službo se izobraževanje ne konča, temveč se šele 
začne. Znanje, sposobnosti, razumevanje, ki se jih naučimo skozi proces 
izobraževanja, ne trajajo vse življenje. Trdnejša integracija učenja v življenje 
odraslega je zelo pomemben del udejanjanja vseživljenjskega učenja. Temeljno 
izobraževanje, ki mu sledi poklicno izobraževanje in usposabljanje, naj bi 
posameznika opremilo z novimi temeljnimi spretnostmi, ki jih zahteva na znanju 
temelječa družba (Memorandum o vseživljenjskem učenju, 2000). 

Za doseganje resnične usposobljenosti kadrov na delovnih mestih se organizacija 
ne more več zadovoljiti z njihovo formalno izobrazbo in se zanašati na njihove 
izkušnje, ki kaj kmalu zastarajo z razvojem novih tehnologij.  

Permanentno izobraževanje ima v zdravstveni negi poseben pomen, torej v stroki, 
ki se izredno hitro razvija, ki težko pridobiva na veljavi in ki težko pridobiva 
avtonomnost (Hoyer, 2004). 

V času hitrih tehnoloških sprememb  formalno znanje hitro zastara, zato so 
strokovna izobraževanja način, kako se najhitreje seznaniti z novostmi iz klinične 
prakse. 

OPREDELITEV OSNOVNIH POJMOV 

Pogosto se niti ne zavedamo, da se dejansko učimo ves čas in v vseh okoliščinah 
ter da je učenje proces, ki poteka skozi vse življenje. Mnogi pojem učenja 
zamenjujejo z izobraževanjem, vendar je učenje širši pojem kot izobraževanje. 
Poznamo tako formalno kot neformalno izobraževanje, od učenja pa se v največji 
meri razlikuje v dejstvu, da je izobraževanje navadno že vnaprej usmerjeno k 
nekemu cilju z namenom pridobiti želeno znanje, vedenje ali spretnost (Teghe in 
Knight, 2004). Kot pravi Medveš (1998) je izobraževanje sicer možno razumeti 
kot proces učenja, toda le tistega učenja, ki je normativno ciljno opredeljeno.  

Rezultat oziroma učinek učenja in izobraževanja pa je znanje. 
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UČENJE 

Učenje je spreminjanje dejavnosti pod vplivom izkušenj in razmeroma trajnim 
učinkom, učimo pa se vedno in povsod, da bi obvladovali spreminjajoče se okolje 
(Lipičnik, Možina, 1993).  

V najosnovnejšem pomenu gre za pridobivanje znanja ali spretnosti. Temeljni 
proces je razmišljanje, ki vključuje povezovanje dejstev in njihovo povezovanje v 
veljavne ugotovitve. V organizaciji se učenje odvija na treh ravneh: kot 
individualno, skupinsko in organizacijsko učenje (Meglič, 2002). 

IZOBRAŽEVANJE 

Izobraževanje so dejavnosti, ki so usmerjene k razvijanju znanja, sposobnosti, 
navad in moralnih vrednot ter razumevanju vseh področij življenja. Izobraževalni 
programi so namenjeni predvsem posredovanju znanja, ki ga je mogoče uporabiti 
v praksi. Po končanem izobraževanju naj bi bili udeleženci zmožni svoja znanja 
uporabiti za učinkovitejše reševanje težav (Jelenc 1991; Jelenc, S., 1996). 

ZNANJE 

Drucker (1993) je zapisal: »Osnovni ekonomski vir – sredstvo za produkcijo – ni 
več kapital, ne zemlja in ne delo. To je in bo znanje.« 

Znanje kot posledica učenja in izobraževanja je odločilen dejavnik, ki pripomore 
k hitrejšemu razvoju tako posameznikov kot celotne družbe. Pomembno postaja 
ne le za doseganje ekonomskih in družbeno–razvojnih ciljev, temveč tudi za 
uspešno delovanje na vseh področjih družbe in v zasebnem življenju (Jelenc 
Krašovec, 2003). Tako znanje postaja osnovni proizvodni resurs in dejavnik 
kakovosti življenja (Bregar, 1997). 

NOVE ZAHTEVE NA PODROČJU 
PERIOPERATIVNE ZDRAVSTVENE NEGE 

Moderno, hitro spreminjajoče okolje zahteva nenehno nadgradnjo znanja. Kot 
pravi Zhang (2001), ne gre le za zahtevo po večjem obsegu izobraževanja, temveč 
tudi po drugih oblikah izobraževanja.  
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To prinaša zahteve po vseživljenjskem učenju, bolj odprtih izobraževalnih 
sistemih in potrebo po spremenjenem odnosu posameznikov do tega procesa. 
Poleg tega takšno okolje zahteva razširitev pojma temeljnih znanj oz. pismenosti. 
Ob temeljnih znanjih s področja zdravstvene nege je sedaj potrebno tudi 
poznavanje vseh sodobnih instrumentov in aparatur, ki se uporabljajo. 

Rigidnost šol je nezdružljiva z naravo znanja in potrebami sodobne družbe. 
Sodobna družba bo morala vzpostaviti izobraževalni sistem, ki bo posamezniku 
omogočal sodobna znanja in izobraževanje izven formalnih institucij. 
Tradicionalno je bila šola tam, kjer se človek uči, služba pa mesto, kjer človek 
dela. Ta meja pa sedaj postaja zamegljena (Drucker, 1993). 

Vsem globalnim spremembam je sledila tudi operativna dejavnost, ki se je skozi 
trend hitrih tehnoloških sprememb zelo razvijala. Znanje, ki smo si ga pridobili v 
formalnem izobraževanju, hitro zastara. Tudi v bolnišnice je tehnologija močno 
posegala, zahteva pa nenehno izobraževanje in usposabljanje za delo.   

FORMALNO IN NEFORMALNO 
IZOBRAŽEVANJE 

Formalno izobraževanje je izobraževanje za pridobitev formalne izobrazbe in je 
namenjeno pridobivanju širšega strokovnega, in s tem splošnega znanja, po-
trebnega za strokovno delo. Ponavadi se s tem izobraževanjem pridobi 
verificirana stopnja izobrazbe, potrjena z uradnim spričevalom (Jelenc, 1991). 

Neformalno izobraževanje obsega izobraževanje za osebnostni razvoj, 
izobraževanje za družbene vloge in družbeno blaginjo. Med oblike neformalnega 
izobraževanja uvrstimo tudi uvajanje ali privajanje na delo ter vsa 
izpopolnjevanja formalne izobrazbe ali drugače pridobljenega znanja (Jelenc S., 
1996). 

Neformalno strokovno izobraževanje operacijskih medicinskih 
sester 

Pri neformalnem strokovnem izobraževanju so v ospredju učne vsebine, ki 
posredujejo strokovno znanje, sposobnosti in spretnosti namenjene delu. 
Strokovno izobraževanje pomeni usposabljanje, kvalificiranje za poklicno delo. 
Gre bolj za učenje, urjenje za pridobivanje enostavnejših poklicnih spretnosti in 
navad, kot pa za bolj poglobljeno teoretično izobraževanje (Strmčnik 2001 v 
Kaučič, 2005). 
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Zbornica zdravstvene in babiške Slovenije (2006) je opredelila, da strokovno 
neformalno izpopolnjevanje lahko organizirajo strokovne sekcije, delovna telesa, 
imenovana za organizacijo strokovnih izpopolnjevanj in regijska društva. 

UPORABNOST ZNANJ ZA POSAMEZNIKA 

Ni dovolj, da se udeleženci izobraževanja samo dobro počutijo, pomembno je, da 
dosežejo predvidene cilje izobraževanja. V mislih moramo imeti korist, ki jo 
imajo posamezniki ob koncu izobraževanja.  

Rezultat izobraževanja ni le sistem znanja, ampak naj izobraževanje razvija tudi 
različne navade in spretnosti. Uporaba pridobljenega znanja je v izobraževanju 
končna faza učenja, brez nje je vzgojni proces nepopoln (Kranjc, 1998). Tako je 
smiselno vpeljati pojem usposabljanje, kjer gre za proces razvijanja sposobnost, 
ki jih človek potrebuje pri opravljanju nekega konkretnega dela v okviru določene 
dejavnosti. Daljši ali krajši čas usposabljanja je danes nujna sestavina vsakega 
izobraževalnega procesa (Jereb, 1998). 

Proces izobraževanja, proces vzgajanja in proces usposabljanja so neločljivo 
povezani. Kot družbeno pogojeno in usmerjeno dejavnost jih označujeta 
predvsem dve značilnosti: intencionalnost in sistematičnost. Izobraževanje torej 
ni isto kot učenje; učenje namreč predstavlja kakršnokoli spreminjanje subjekta 
pod vplivom zunanjih dejavnikov. Izobraževanje pa ni kakršnokoli, ampak le 
sistematično pridobivanje znanja. 

ZAKLJUČEK 

Vsakodnevno se spoprijemamo z novimi izzivi, informacijami in znanji. Prisiljeni 
smo živeti v družbi neprestanega tekmovanja, spreminjanja in inovacij. Soočamo 
se s potrebo po znanju, ki nam zagotavlja osebni razvoj in s tem delo. Hiter razvoj 
prinaša s seboj spremembe in nenehno potrebo po izobraževanju in prilagajanju. 
Smo na prehodu v družbo znanja. V družbi znanja pa se krog znanja vse hitreje 
vrti. Vedno več ljudi se vrača v izobraževanje, pojavlja se koncept 
vseživljenjskega učenja, organizacije pa postajajo generatorji znanja. Znanje 
posameznika bistveno vpliva na konkurenčnost organizacij, tudi na področju 
zdravstva. 

 



94 

Literatura 

1) Bregar L. Sodobna tehnologija- razvojni izziv izobraževanju.  Uporabna 
informatika 1997; 5: 7–13. 

2) Drucker P. Post-Capitalist Society. Oxford: Butterworth-Heinemann, 1993. 
3) Hoyer S. Pomen permanentnega izobraževanja v zdravstveni negi. Obzor Zdr N 

2004; 38: 113–7. 
4) Jelenc Krašovec S. Univerza za učečo se družbo. Ljubljana: Založba Sophia, 2003. 
5) Jelenc S. ABC izobraževanja odraslih. Ljubljana: Andragoški center Slovenije, 

1996. 
6) Jelenc Z. Terminologija izobraževanja odraslih. Ljubljana: Pedagoški inštitut pri 

Univerzi v Ljubljani, 1991.  
7) Jereb J. Teoretične osnove izobraževanja. Kranj: Založba Moderna organizacija, 

1998. 
8) Kaučič B. Management v izobraževanju-stališča medicinskih sester do 

vseživljenjskega izobraževanja. Obzor Zdr N 2005; 39: 153–63. 
9) Kranjc A. Vseživljenjsko izobraževanje strokovni, vseživljenjsko učenje 

populistični izraz. V: Jelenc Z (ur.). Vseživljenjsko izobraževanje in vseživljenjsko 
učenje. Ljubljana: Andragoški center Slovenije, 1998: 31–8. 

10) Lipičnik B, Možina S. Psihologija v podjetju. Ljubljana: Državna založba 
Slovenije, 1993. 

11) Medveš, Zdenko. 1998. Izobraževanje je dejavnost, učenje psihični proces. V: 
Jelenc Z. (ur.).Vseživljenjsko izobraževanje in vseživljenjsko učenje. Ljubljana: 
Andragoški center Slovenije, 1998: 15–20. 

12) Miglič G. Analiza potreb po usposabljanju. Ljubljana: Ministrstvo za notranje 
zadeve, 2002. 

13) Pravilnik o strokovnem izobraževanju in delu komisije za izobraževanje. Statut 
zbornice zdravstvene in babiške nege. Zbornica zdravstvene in babiške nege 
Slovenije. 2006.  

14) Teghe D, Knight BA. Productivist Education and the Place of 'Flexibility' in 
Discourses of Online Education Systems. Turkish Online Jurnal of Distance 
Education – TOJDE 2004; 5. Http://www.tojde.anadolu.edu.tr/tojde15/articles/-
knight.htm [10. 10. 2007]. 

15) Zhang S. Human capacity building for the new economy. Development Outreach, 
Putting knowledge for development. World bank institute, 2001. 

 

 

 

 

 

 



95 

STALIŠČA OPERACIJSKIH MEDICINSKIH 
SESTER DO IZOBRAŽEVANJA 

Tatjana Požarnik 

Izvleček 

Članek prikazuje stališča slovenskih operacijskih medicinskih sester (OP MS) do 
različnih oblik izobraževanja, predstavlja njegov namen in vpliv na 
profesionalizacijo stroke zdravstvene nege (ZN). Pojasnjuje namen 
specialističnega študija v ZN in utemeljuje njegovo upravičenost na področju 
perioperativne ZN. 

Predstavlja temeljne dejavnike, ki vplivajo na razvoj osebnosti, kakor tudi 
izobraževanje kot vseživljenjski ali permanentni proces, ki se izvaja na formalen 
ali neformalen način. Formalni poteka večinoma organizirano v šolah, 
neformalni pa je velikokrat naključen in se izvaja v vseh življenjskih obdobjih v 
različnih situacijah in okoliščinah. Predstavljeno je izobraževanje medicinskih 
sester (MS) v Sloveniji ter možnosti izobraževanja MS v Sloveniji. 

Ključne besede: operacijske medicinske sestre, izobraževanje, stališča, 
izobrazbena struktura 

UVOD 

Ena izmed definicij o izobraževanju, ki jo je opredelil Jereb (1998) pravi, da je 
izobraževanje dolgotrajen in načrten proces razvijanja posameznih znanj, 
sposobnosti in navad, ki nam omogoča vključitev v družbeno življenje in delo ter 
oblikuje znanstveni pogled na svet. 

Vzgoja in izobraževanje je vseživljenjski proces, ki zajema tako predšolskega in 
šolskega otroka ter mladostnika kot tudi odrasle ljudi različnih starosti. 
Permanentnost ali vključenost človeka v vzgojo in izobraževanje pomeni 
kakovostno spreminjanje celotne vzgoje in izobraževanja. Izobraževanje postaja 
način življenja, ne le priprava nanj; vse bolj postaja pomembno razvijanje 
sposobnosti in pripravljenosti za samostojno učenje in izobraževanje skozi vse 
življenje. 
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Celotno izobraževanje razdelimo na dve fazi, in sicer: 
– Začetno izobraževanje (izobraževanje otrok in mladine), ki je po svoji 

funkciji namenjeno predvsem za pridobitev temeljne splošne in poklicne 
izobrazbe po stopnjah in za optimalen razvoj osebnosti ter priprave na 
življenje in delo. 

– Nadaljevalno izobraževanje ali izobraževanje odraslih, ki se začne takoj, 
ko se posameznik po prekinitvi začetnega izobraževanja znova vključi v 
izobraževanje. To vključuje izobraževanje za pridobitev višje stopnje 
izobrazbe in tudi vse vrste usposabljanja in izpopolnjevanja za življenje 
in delo (Jelenc, 1996). 

PERMANENTNOST IZOBRAŽEVANJA 

Permanentno oziroma nenehno izobraževanje, vseživljenjsko izobraževanje ter 
kontinuirano učenje so izrazi, ki jih lahko uporabimo kot sinonime. Življenje 
samo je trajajoč učni proces, toda vsak človek potrebuje tudi posebne priložnosti 
za nadaljevalno namensko in sosledično organizirano učenje, da bi mogel slediti 
tehnološkim in družbenim spremembam, da bi se lahko prilagodil spremembam v 
svojem osebnem življenju ter tako uresničil svoje razvojne možnosti (Jelenc, 
1996). Cilj permanentnega izobraževanja znotraj neke stroke je spremljanje tokov 
napredka znotraj tega področja. 

Permanentno (vseživljenjsko) izobraževanje se torej razvija vse življenje, 
omogoča pa razvoj človeških potencialov, je permanenten podporni proces, ki 
stimulira in daje posamezniku moč, omogoča pridobivanje znanja, vrednot, 
spretnosti in razumevanja, razvija samozaupanje, kreativnost in užitek pri učenju, 
vključuje vsa pravila, okoliščine in okolja (Kvas, 2001). 

Permanentno izobraževanje in vzgoja sta hkrati posledica in pogoj pospešenega 
družbenega razvoja. Valentinčič (1983) meni, da smo ujeti v ritem sodobnega 
življenja in moramo iti z njim v korak. Vključeni smo v pospešeno gibanje 
sodobnega človeštva in se želimo prebiti med razvite države, zato moramo sproti 
osvajati znanstvene in tehnološke dosežke, jih ustvarjalno uporabljati in razvijati 
dalje. 
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FORMALNO IN NEFORMALNO 
IZOBRAŽEVANJE 

A. Formalno izobraževanje 

Sem sodijo vse tiste vrste učenja ljudi, ki so organizirane v obliki šolskega dela 
oz. pouka in se začnejo v predšolskih vzgojnovarstvenih ustanovah ter se 
nadaljujejo z osnovno, srednjo, višjo in visoko šolo. Tukaj oseba dobi javno 
priznano stopnjo izobrazbe: 
– formalno izobraževanje za pridobitev javno priznane stopnje splošne 

izobrazbe; 
– formalno izobraževanje za pridobitev javno priznane stopnje strokovne ali 

poklicne izobrazbe. 

B. Neformalno izobraževanje 

Sem sodijo razne vrste izobraževanj, predvsem odraslih, ki potekajo v 
najrazličnejših okoljih (doma, v službi, med potjo na delo ali z dela, na dopustu, 
seminarji, tečaji, …) in ne poteka po običajni poti običajnega šolskega dela. 
Tukaj gre za: 

– Neformalno splošno izobraževanje: 
– izobraževanje za lastni osebni razvoj, 
– izobraževanje za družbene vloge, 
– izobraževanje za družbeno blaginjo. 

– Neformalno izobraževanje za poklic ali poklicno delo: 
– uvajanje ali privajanje na delo ali drugo usposabljanje za opravljanje 

delovnih ali poklicnih nalog ali funkcij, 
– izpopolnjevanje. 

IZOBRAŽEVANJE IZ DELA IN IZOBRAŽEVANJE 
OB DELU 

A. Izobraževanje ob delu 

Oseba se izobražuje vzporedno z delom in ne prekine delovne aktivnosti, ampak 
uporablja svoj prosti čas. 
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Shema 1. Izobraževanje ob delu (Kranjc, 1979: 29). 

Izobraževanje 

Delo 

B. Izobraževanje iz dela 

Oseba začasno prekine svoje redno delo in se za odmerjeno obdobje posveti 
izobraževanju – imenujemo ga tudi povratno izobraževanje. 

Shema 2. Izobraževanje iz dela (Kranjc, 1979: 29). 

Izobraževanje            Delo               Izobraževanje       Delo 

PODIPLOMSKI ŠTUDIJ PERIOPERATIVNA 
ZDRAVSTVENA NEGA 

Senat VZŠ Univerze v Mariboru je 25. 10. 2001 na svoji redni seji potrdil 
podiplomski specialistični študijski program Perioperativna ZN ter ga posredoval 
v nadaljnjo obravnavo in sprejem. Nato je 15. 3. 2002 Svet za visoko šolstvo 
Republike Slovenije podal dokončno pozitivno mnenje k podiplomskemu 
specialističnemu študijskemu programu Perioperativna ZN. 

Temeljni cilji študijskega programa so usposobitev specialistov/specialistk 
kirurške ZN za strokovno kompetentno delo in evalvacijo dela z ljudmi, ki 
potrebujejo operativni način zdravljenja 

Podiplomski študij Perioperativna ZN traja dva semestra s 300 urami 
organiziranega študijskega dela, ovrednoten je s 60 ECTS kreditnimi točkami ter 
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obsega štiri module. Študij se zaključi s samostojno specialistično nalogo pod 
vodstvom mentorja. Naloga je ovrednotena s 30 ECTS kreditnimi točkami. 

Določeni so tudi pogoji za vpis, ki so v skladu s splošnimi določili statuta 
Univerze v Mariboru (Visoka zdravstvena šola, 2002). To so: 

– vpišejo se lahko kandidati, ki so zaključili dodiplomski visokošolski 
strokovni študijski program ZN in univerzitetni dodiplomski študijski 
program ZV; 

– povprečna ocena dodiplomskega študija najmanj 7,5; 
– vpis z nižjo oceno od 7,5 je možen v primeru izkazane strokovne 

uspešnosti, ki jo kandidat dokazuje z objavljenimi in opravljenimi deli; 
– najmanj dve leti strokovne prakse s področja perioperativne ZN; 
– kandidati, ki obvladajo vsaj en tuji jezik. 

Predvideno število vpisa je 30-40 kandidatov, vendar se ob povečanem zanimanju 
za študij število kandidatov lahko zviša oziroma se ob manjšem interesu program 
izvaja periodično, na 2-3 leti. 

Strokovni naslov, ki si ga kandidat/kandidatka pridobi po uspešno opravljenih 
obveznostih, je specialist/specialistka perioperativne ZN. S tem strokovnim 
naslovom imajo osebe možnost zaposlitve v operacijskih dvoranah, na oddelkih 
za anestezijo in reanimatologijo v vseh splošnih bolnišnicah, kliničnih centrih, 
endoskopskih centrih ter v enotah za intenzivno terapijo. 

V študijski program Perioperativna ZN, ki se je pričel sredi študijskega leta 
2003/2004, je bilo vpisanih 12 kandidatk (od teh je ena opustila študij) iz 
različnih krajev po Sloveniji. Predavanja so potekala ob petkih popoldan in 
sobotah dopoldan v prostorih VZŠ v Mariboru. Praktični del študijskega procesa 
je potekal v učni bolnišnici Splošna bolnišnica (SB) Maribor, Kliničnem centru 
(KC) na Kirurških klinikah v Ljubljani ter SB Celje, v specialističnih operacijskih 
dvoranah na različnih področjih. Po opravljenih predavanjih je bilo potrebno 
najprej opraviti seminarske ali klinične vaje ter nato pristopiti k pisnemu ali 
ustnemu preverjanju znanja s posameznega področja. Študijski program je 
narejen iz 4 modulov, od katerih se trije nanašajo na OP ZN ter eden na 
anestezijsko ZN, zato je namenjen tako OP MS kot tudi anestezijskim MS ter 
MS, ki delajo v enotah za intenzivno terapijo. 

 »Za delo, ki ga OP MS opravlja, je potrebno veliko strokovnega znanja. MS v 
operativnih enotah izvajajo direktno in indirektno ZN. Tu ni dovolj vedeti, kako 
se kaj naredi, ampak tudi, zakaj se tako naredi. V operacijski dvorani OP MS 
upravlja z dragimi aparaturami in instrumenti, uporablja rešitev podatkov in daje 
prav toliko informacij. In to vsak dan več! Ni naklučje, da ZN v operacijskih 
dvoranah dobiva nove dimenzije in se čedalje glasneje postavlja zahteva po 
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diplomirani MS – specialistki perioperativne ZN,« je navedeno v knjižici 
Podiplomski študijski program Perioperativna zdravstvena nega (2002), ki ga 
študent dobi ob vpisu v študijski program. 

METODE DELA 

Raziskava je empirična, osnovni raziskovalni metodi pa deskriptivna in ne-
eksperimentalna kavzalna metoda pedagoškega raziskovanja. 

Podatke smo zbirali s pomočjo anketnega vprašalnika, kjer so vprašanja 
večinoma zaprtega tipa, z možnostjo dopisa lastnega mnenja ali stališča. Anketa 
je anonimna, tako smo skušali zagotoviti čim večjo iskrenost odgovorov. 
Vprašalnik za raziskavo Stališča operacijskih medicinskih sester do izobraževanja 
obsega 40 vprašanj, ki so razdeljena v tri sklope: 

A) v prvem so vprašanja, s pomočjo katerih smo dobili splošne podatke o 
anketirancih (spol, starost, naziv bolnišnice, v kateri so zaposleni, delovna 
doba, stan, status ter s kakšnim nazivom so zaključili šolanje); 

B) v drugem delu so vprašanja, ki se nanašajo na izobraževanje s področja ZN; 

C) tretji sklop vprašanj pa se nanaša na izobraževanje, ki ni neposredno 
povezano z ZN. 

Nekatera vprašanja so bila vzeta iz raziskave Medicinske sestre v Sloveniji, ki je 
bila leta 2001 opravljena v okviru DMSZT Ljubljana; od njih smo dobili 
dovoljenje za uporabo teh vprašanj. Ostala vprašanja so bila oblikovana posebej 
za to raziskavo. 

Za obdelavo podatkov je bila uporabljena metoda opisne statistike in grafično 
prikazovanje podatkov. Rezultati so predstavljeni tako, kot so si sledila vprašanja. 
Za zbiranje, analizo in interpretacijo podatkov v raziskovalnem procesu smo 
uporabili različne tehnike in inštrumente. Dobljeni podatki so bili sproti 
pregledani in vneseni v tabele, ki so služile za grafični prikaz s programom 
Microsoft Excel. Statistična obdelava je bila opravljena s pomočjo programa 
SPSS 12.0. 
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NAMEN 

Namen raziskave je ugotoviti stališča OP MS v Sloveniji do formalnih in 
neformalnih oblik izobraževanja ki so jim na voljo. 

CILJI 

Cilji raziskave so: 
– ugotoviti stališča OP MS v Sloveniji do formalnih in neformalnih oblik 

izobraževanja, ki so jim na voljo, ter kakšne so želje OP MS po 
izobraževanju; 

– ugotoviti, ali je uspeh po končani srednji šoli povezan z nadaljnjim 
izobraževanjem OP MS ter kakšna je izobrazbena struktura OP MS; 

– ugotoviti, kakšnih načinov in oblik izobraževanja se poslužujejo OP MS 
v Sloveniji ter ali imajo pri izobraževanju tudi podporo okolja; 

– vzpodbuditi OP MS v Sloveniji k razmišljanju, da je izobraževanje 
permanenten proces, ki je na področju operacijske ZN zelo pomemben, 
saj zagotavlja boljšo kakovost dela, in s tem tudi večjo zadovoljstvo tako 
bolnikov kot tudi izvajalcev operacijske ZN. 

HIPOTEZE 

H1. Želja operacijskih medicinskih sester po izobraževanju se razlikuje glede na 
starost in spol. 

H2. Operacijske medicinske sestre si želijo tako formalnega kot neformalnega 
izobraževanja, želijo se izobraževati na podiplomskih specialističnih 
programih in imajo pozitivno stališče do izobraževanja. 

REZULTATI 

Ciljna populacija so bile vse OP MS v Sloveniji, medtem ko je dosegljivo 
populacijo predstavljalo 372 OP MS po slovenskih bolnišnicah, kjer opravljajo 
kirurško dejavnost. Realizacija vzorca je 69,9 % (od poslanih 372 vprašalnikov je 
bilo 260 vrnjenih in obdelanih). 

V raziskavi je sodelovalo 210 (80,8 %) Ž in 7 (2,7 %) M, iz česar lahko 
sklepamo, da je poklic OP MS močno feminiziran. 
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Če pogledamo starost zaposlenih OP MS vidimo, da jih je malo več kot polovica 
(52,6 %) starih do 40 let in 48,7 % starih več kot 40 let. Največ OP MS (36,9 %) 
je v starostnem razredu od 41-50 let in najmanj (0,4 %) v razredu do 20 let, zato 
je povprečna starost OP MS 43 let. 

Glede na skupno delovno dobo jih ima 45,3 % OP MS več kot 20 let delovnih 
izkušenj. Največ OP MS (36,4 %) ima delovno dobo od 16-25 let, najmanj (11,9 %) 
pa ima delovno dobo do 5 let. Podatki o skupni delovni dobi se ujemajo s podatki o 
starosti OP MS, zato lahko trdimo, da je populacija slovenskih OP MS dokaj stara z 
veliko delovnimi izkušnjami. 

Večina OPMS (56,5 %) je poročenih, nekaj pa jih živi tudi v izvenzakonski zvezi 
(18,8 %) oz. so samski (15,8 %). 

OP MS so v ZN v večini zaposlene za nedoločen čas (91,1 %), kjer jih večina 
(73,1 %) opravlja zaposlitev brez vodilnega oz. vodstvenega položaja. 2 % OP 
MS pa opravlja več funkcij istočasno. 

38,1 % OP MS ima srednješolsko izobrazbo (imajo naziv SMS, ZT ali SMS-
babica), 24,2 % jih ima višješolsko izobrazbo (VMS) in 37 % jih ima 
visokošolsko izobrazbo (DMS/DZDR, DMS-babica).V nekaterih bolnišnicah je 
zahtevana izobrazba za OP MS visokostrokovna, vendar pa je ponekod še vedno 
premalo osebja, zato je tam še vedno kar nekaj OP MS s srednješolsko izobrazbo. 
Trenutno ni še nobene OP MS z univerzitetno izobrazbo. Rezultati so pokazali, da 
je največ OP MS s srednješolsko izobrazbo v starostni skupini od 41-50 let in 
več, z visokošolsko izobrazbo pa v starosti od 21-30 let. 

Vse OP MS so se na srednji šoli izobraževale redno, približno enak je odstotek 
(nekaj čez 40 %) tistih OP MS, ki so se na višji/visoki šoli izobraževale redno ali 
izredno ter 17,7 % OP MS je višjo šolo opravilo redno in visoko šolo izredno.     
7 OP MS opravlja podiplomski specialistični študij, in sicer s področja 
Perioperativne ZN 6 oseb in 1 oseba Informatiko v ZN na VZŠ v Mariboru, na 
fakulteti pa se tudi vsi izobražujejo izredno (7,7 %). Glede na uspeh po končani 
srednji šoli, je bilo nekoliko več kot polovica prav dobrih (51,2 %), 26, 5 % 
dobrih in 22,3 % odličnih. 

Trenutno se še formalno izobražujete 26,2 % OP MS. Glede na zaključni uspeh v 
srednji šoli se jih še trenutno formalno izobražuje 15 (22 %) odličnjakov, 35 (51,5 %) 
prav dobrih in 18 (26,5 %) dobrih. S srednješolsko izobrazbo se jih trenutno formalno 
izobražuje 39,7 % (27 anketirancev), zato lahko v prihodnosti pričakujemo porast 
števila OP MS z visokošolsko, pa tudi z univerzitetno izobrazbo, z višješolsko 
izobrazbo 29,4 % (20 anketirancev) in z visokošolsko izobrazbo 30,9 % (21 
anketirancev). Največ tistih, ki se formalno izobražujejo, je trenutno vpisanih na VZŠ 
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Univerze v Mariboru (40 %) in VŠZ Univerze v Ljubljani (15,4 %). V manjših 
procentih pa OP MS se izobražujejo še na Fakulteti za organizacijske vede, Pravni 
fakulteti, Filozofski fakulteti in Fakulteti za družbene vede ter Ekonomsko poslovni 
fakulteti. 

Zanimalo nas je tudi, ali je uspeh po končani srednji šoli povezan z izobrazbo OP 
MS, neke vidne ni, kar pomeni, da stopnja pridobljene izobrazbe v večini ni 
odvisna od uspeha po končani srednji šoli. Glede na uspeh po končani srednji šoli 
vidimo, da se približno enak procent odličnih, prav dobrih in dobrih anketiranih 
OP MS še vedno formalno izobražuje. Prav tako se jih še vedno formalno 
izobražuje največ tistih OP MS, ki so zaključile srednjo šolo s prav dobrim 
uspehom. 

Na vprašanje, kdo je vplival na odločitev, da ste po osnovni šoli nadaljevali za 
poklic v zdravstvu jih večina meni, da sami, v manjših odstotkih pa tudi starši in 
vzornik. Iz rezultatov je razvidno, da se OP MS po končani srednji šoli 
najpogosteje odločijo za nadaljevanje študija predvsem zaradi osebnega 
napredovanja v življenju ter da jih to osebno obogati. 

Pri analizi dobljenih rezultatov smo prišli tudi do zaključka, da pridobljena 
izobrazba staršev anketiranih OP MS ni povezana z izobrazbo OP MS. Vidimo 
lahko, da ima nekoliko manj kot polovica očetov poklicno šolo in več kot 
polovica mater OP MS opravljeno osnovno šolo. Nihče od staršev pa nima 
magisterija ali doktorata. 

Največ podpore za nadaljevanje izobraževanja imajo OP MS (ne glede na 
izobrazbo) s strani svoje družine ter sodelavcev, s katerimi delajo, nekoliko manj 
jih podpirajo njihovi nadrejeni (v primerih, ko izobraževanje ni povezano z ZN), 
medtem ko jih drugi nadrejeni (vodstvo, zdravniki) večinoma ne podpirajo. 

V večini primerov si OP MS šolnino plačujejo same oz. delno same, delno 
ustanova v kateri so zaposlene (pri tistih OP MS, ki se izobražujejo na VŠZ v LJ 
in VZŠ v MB). Tiste, ki pa se izobražujejo na drugih fakultetah. pa si plačujejo 
šolnino same, saj to izobraževanje običajno ni v interesu ustanove, temveč 
njihova lastna želja in interes. 

Malo več kot polovica (58,7 %) OP MS si želi nadaljevati šolanje na področju 
ZN. Rezultati raziskave so pokazali, da želja po nadaljevanju izobraževanja z leti 
pada. Največja je pri OP MS v starostni skupini od 21 do 30 let, najmanjša pa v 
starostni skupini nad 51 let. Glede izobrazbe pa so željee po nadaljevanju šolanja 
različne. Največja želja pri OP MS s srednješolsko izobrazbo je v starostni 
skupini od 31 do 40 let, z višješolsko izobrazbo v starosti od 41 do 50 let in 
visokošolsko izobrazbo v starostni skupini od 21 do 30 let. OP MS z visoko 
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izobrazbo imajo največjo željo nadaljevati študij. Veliko OP MS po nekaj letih 
dela ugotovi, da je za stalni profesionalni razvoj poklicne skupine in širjenje 
možnosti njihovega odločanja nadaljnje izobraževanje nujno potrebno. 
Najpogostejše ovire pri izobraževanju odraslih (izredni študij): splošno 
pomanjkanje časa, finančne ovire, družinske obveznosti in slaba ponudba 
izobraževanja. 

V letu 2003 se je kar 77,6 % anketiranih OP MS udeležilo strokovnih 
izpopolnjevanj, na katerih je 22,4 % OP MS sodelovalo z lastnim strokovnim 
prispevkom. Večinoma se OP MS udeležujejo enodnevnih strokovnih 
izpopolnjevanj, o katerih jih najpogosteje seznanijo nadrejeni ali pa o njih 
preberejo same iz strokovnih revij (Utrip), vendar je iz rezultatov razvidno, da OP 
MS kažejo premajhen interes, da bi se same informirale o poteku strokovnih 
izpopolnjevanj. Najpogostejši vzroki, da se ne morejo udeležiti več strokovnih 
izpopolnjevanj je v pomanjkanju finančnih sredstev ter pomanjkanju osebja. 
Svoje prispevke OP MS predstavijo na srečanjih Sekcije medicinskih sester in 
zdravstvenih tehnikov v operativni dejavnosti ter na srečanjih drugih strokovnih 
sekcij. Znanje si OP MS lahko pridobijo tudi s proučevanjem predvsem tuje 
literature, saj je domače zelo malo. Skoraj tretjina OP MS prebira Obzor Zdr N,v 
katerem je svoj članek objavilo tudi 7 OP MS (v večini primerov gre za povzetek 
diplomskih nalog na dodiplomskem izobraževanju). 

Večina OP MS (86,5 %) se zaveda, kako pomembno je stalno strokovno 
izpopolnjevanje, tako za lasten osebni razvoj, kot tudi za razvoj stroke ZN. 

V nekoliko manjšem odstotku (18,1 %) so se anketirane OP MS udeležile 
neformalnih oblik izobraževanja, med katerimi smo upoštevali predvsem tiste, ki 
niso neposredno povezana z ZN. Najpogosteje se udeležujejo tečajev 
računalništva, učenja tujih jezikov, varstva pri delu, tečajev komunikacij, tečajev 
sprostitvenih tehnik in podobno. 

Najpogosteje OP MS izvedo za pomembne dogodke preko medijev, in sicer preko 
TV in teleteksta in časopisa in revij. Anketiranci najpogosteje prebirajo 
informativni bilten ZZNS - ZDMSZTS Utrip in to kar več kot polovica (57,2 %). 
Na prvih pet mest so postavili še naslednje: lokalne časopise (33,2 %), Bilten 
sindikata (30,8 %), Obzor Zdr N (27,2 %) in Večer (25,6 %). Najbolj so brane 
vsebine, ki obravnavajo zdravstvo in socialno varstvo (68,7 %), sledi humor  
(52,8 %), nato črna kronika (46,7 %) in lokalne vesti. Več kot polovica OP MS je 
v zadnje pol leta prebralo kakšno leposlovno knjigo. Skoraj polovica OP MS se 
ne udeležuje kulturnih dejavnosti, kot npr. gledališko, operno ali baletno 
predstavo. Poleg službenih obveznosti se OP MS ukvarjajo tudi z ročnimi deli, da 
igrajo inštrument, plešejo, v 5 % slikarijo in kiparijo ter pojejo v zboru. Internet v 
manjšem številu OP MS pomeni povezovanje s svetom. Največ OP MS 
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uporabljajo računalnik doma, nekoliko manj kot 20 % pa računalnika sploh ne 
uporablja. 

Pri vprašanju, katere tuje jezike razumete, govorite ali pišete je razvidno, da 
anketiranci najpogosteje uporabljajo angleški jezik ter nemški jezik. Od drugih 
jezikov so še navedli italijanskega, španskega, francoskega, švedskega, češkega, 
madžarskega, srbskega in hrvaškega ter makedonskega. 

ZAKLJUČEK 

– OP MS bi se morale v večjem številu udeleževati tako formalnih kot tudi 
neformalnih oblik izobraževanja; 

– OP MS je potrebno zagotoviti permanentno izobraževanje na 
visokošolski ali fakultetni ravni pri nas in v tujini, različna funkcionalna 
izobraževanja v delovnih organizacijah in strokovna srečanja v okviru 
strokovnih sekcij MS in regionalnih društev; 

– nujno potrebna vnovična vzpostavitev fakultetnega študija, ki je bil leta 
1996 prekinjen; 

– delovne organizacije v katerih so OP MS zaposlene naj jih motivirajo za 
nadaljevanje izobraževanja, v smislu študijskega dopusta pred izpiti, 
posebnih dopustov za udeležbo na seminarjih in vajah, včasih skrajšan 
delovni čas, materialne ugodnosti itd; 

– čim večja udeležba OP MS na podiplomskem študijskem programu 
Perioperativna ZN; 

– omogočiti čim več dostopa do domače in tuje literature; 
– omogočiti čim večjo ponudbo dopolnilnega izobraževanja (neformalno 

in informalno izobraževanje); 
– OP MS se morajo zavedati, da je izobraževanje permanenten proces, ki 

je na področju operacijske ZN zelo pomemben. 
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SISTEM STERIGEST  

Peter Kozin 

Izvleček 

V preteklih desetih letih smo se srečevali s skokovitim razvojem tehnologije in 
vključevanjem le-te v vsakdanje življenje. S tem razvojem je mišljena predvsem 
informacijska tehnologija, razvoj materialov in postopkov proizvodnje. Zanimivo 
je, da z lahkoto opazimo, da vsa razvijajoča tehnologija ne prinaša samo 
ugodnosti, ampak nam nalaga tudi odgovornost. To je še posebno opazno v 
dejavnosti, kjer so posledice morebitnih napak težko popravljive ali celo usodne. 
Vsakomur je jasno, da je zdravstvo tipičen predstavnik takšne rizične dejavnosti. 

Zanimivo je, da so se zahteve po bolj kakovostnih in transparentnih postopkih 
dela v zdravstvu na splošno pojavile že mnogo prej, kot je bilo to področje 
zakonsko urejeno s standardi in regulativami. Sčasoma je prišlo do 
neobvladljivih težav pri določanju pravnih podlag za normalno delovanje 
dejavnosti. Kot posledico tega, na evropski ravni v zadnjem času opažamo 
naravnost mrzlično zakonsko usklajevanje in uvajanje novih norm. V zadnjem 
letu je bilo sprejetih preko 150 novih evropskih norm na področju zdravstva. 
Nova norma ki ureja področje sterilizacije je EN ISO 11607 ki je delno 
nadomestila in deloma nadgradila obstoječo in do aprila 2007 veljavno normo 
EN ISO 868. Nova norma v svojem drugem delu predpisuje validacijo postopkov 
sterilizacije. Validacija pa je v bistvu zagotavljanje nadzora, sledljivosti in 
ponovljivosti postopkov, kar je tudi tema tega članka. 

V veliki večini bolnišnic se zagotavlja sledenje in nadzor s pomočjo različnih 
papirnih obrazcev. Dobra stran takšnega sledenja je v tem, da so obrazci 
običajno zelo dobro prilagojeni proceduri dela na posameznem oddelku in ne 
zahtevajo preveč dodatnega dela, slaba stran pa je, sorazmerno malo podatkov 
na obrazcu, težko arhiviranje in možnost zlorabe. Alternativa, če hočemo 
zadostiti normam, je samo ena: elektronsko arhiviranje. Različne so samo 
izvedbe. 

...Če bi vas nekdo vprašal ali je bila vaša jutranja kava šestega februarja pred 
štirimi leti malo pregrenka ali malo presladka, je verjetnost, da bi mu znali 
zanesljivo odgovoriti, približno enaka, kot če bi bilo vprašanje ali je bila para v 
vašem avtoklavu tega dne za spoznanje presuha ali za spoznanje premokra. … 
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UVOD 

Vsi vemo, da se nihče nima namena ukvarjati s tisto kavo, medtem ko je v službi 
stvar zelo drugačna, predvsem veliko bolj resna, saj se vprašanja podobne vrste 
pojavijo vedno tedaj, ko gre kaj narobe. Sterigest je računalniško podprto orodje 
za popoln nadzor in sledljivost v sterilizaciji, katerega namen je, da vam omogoči 
nadzor in arhiviranje celo takšnih podrobnosti kot je malenkostno premokra para 
pri procesu sterilizacije. 

V zadnjem času veliko govorimo o nadzoru procesa sterilizacije in o sledenju 
steriliziranih produktov. V praksi se nadzor izvaja z različnimi izpisi iz 
sterilizatorjev, kemičnimi in biološkimi testi, katerih prednosti in slabosti vsi 
poznamo. Sledljivost pa z veliko nestandardiziranimi oblikami zapiskov o 
sterilizaciji. Vse to nam omogoča le pogojno sledljivost in nadzor, poleg tega pa 
arhivi zelo hitro postanejo preveliki in delo z njimi zelo zamudno. 

Sterigest je orodje, ki računalniško povezuje senzorje za nadzor sterilizacije, 
sistem za etiketiranje in označevanje in sistem za sledenje ter nam na ta način 
omogoča enostavno izvedbo nadzora in arhiviranja nad celotnim postopkom 
proizvodnje, sterilizacije, vključno s spremljanjem predpriprave, izdaje materiala, 
sledenjem v obe smeri (od predpriprave do pacienta in obratno) in še celo 
knjigovodsko vodenje naše proizvodnje. 

Gre za prvo in edino računalniško podprto orodje za popoln nadzor procesa 
sterilizacije prilagojen slovenskemu tržišču v slovenskem jeziku. 

Kot vsak sistem za arhiviranje tudi sistem Sterigest zahteva vnašanje podatkov, ki 
pa je lahko zelo zamudno opravilo, ki si ga v že tako preobremenjenem delovnem 
okolju težko privoščimo. V ta namen je bil pri Sterigestu razvito označevanje 
izdelkov sestavin in zaposlenih s pomočjo črtnih kod in vnos podatkov z pomočjo 
ročnih čitalcev črtnih kod. Sistem dela je podoben kot na blagajnah v 
veleblagovnicah, je enostaven ne vzame veliko časa in v veliki meri izključuje 
napake zaradi človeškega dejavnika. 

RAZVOJ 

Programsko opremo je leta 1994 razvilo francosko podjetje DELTA 
SCIENTIFIQUE v sodelovanju z podjetjem SPS. Že naslednjega leta pa je bil 
Sterigest poskusno nameščen v realnem delovnem okolju v Marseillskem 
Kliničnem centru. 
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Prva izvedba je bila narejena v DOS okolju in od takrat dalje se nenehno razvija. 
Zadnje izvedbe pa imajo uporabniku izredno prijazen grafični vmesnik, ki deluje 
v Windows okolju in omogoča enostavno delo z orodjem Sterigest. 

Delo z novejšimi različicami orodja Sterigest ne zahteva mnogo dodatnega 
izobraževanja, saj delo, ko smo seznanjeni z orodjem, v veliki meri poteka 
intuitivno. 

Označevanje vseh predmetov in osebja, ki nastopa v  sistemu Sterigest poteka s 
pomočjo črtnih kod, ki nam omogočajo enostaven vnos podatkov in enolično 
določanje brez možnosti ponavljanja ali zamenjave. 

FUNKCIJE 

Orodje Sterigest je večfunkcijsko, vsekakor pa je nekaj glavnih funkcij, ki jih 
moramo omeniti: 

– upravljanje s produkti, 
– upravljanje s komponentami produktov, 
– prikaz sestave produktov, 
– upravljanje s storitvami, 
– vodenje evidence produktov, 
– sledenje pretečenih produktov, 
– stroškovna analiza, 
– vodenje skladišča, 
– sledenje v proizvodnji, 
– sledenje izdanemu materialu, 
– upravljanje z procesom sterilizacije. 

Sledenje poteka s pomočjo nalepk s črtnimi kodami, ki so lahko dvojno tiskane 
tako, da omogočajo označevaje, na primer nalepljanje drugega dela nalepke na 
bolnikov karton, s čimer dosežemo končno stopnjo sledljivosti brez dodatnih 
obremenitev delavcev v sterilizaciji in na oddelkih 

VZPOSTAVITEV SISTEMA 

Ko sistem vzpostavljamo v podatkovne baze, vnesemo podatke o naših izdelkih, 
sestavinah naših izdelkov, osebju, ki nastopa v procesu sterilizacije, sterilizatorjih 
in ostalih pripomočkih, ki jih uporabljamo v sterilizaciji. Skratka, vneseni so vsi 
predmeti in osebe, ki nastopajo v našem proizvodnem procesu. Sterigest nato 
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vsem vnesenim enotam določi črtno kodo, ki izdelek oz. predmet ali osebo 
enovito določuje. Opcijsko se Sterigest lahko tudi poveže z že obstoječimi bazami 
v bolnišnici in podatke nato črpamo direktno iz glavne baze. 

DELO Z STERIGESTOM 

Samo delo s sistemom je izredno rutinsko, 
enostavno in ne predstavlja dodatne 
obremenitve delavcev ali izgube časa. Proces 
Sterilizacije se v Sterigestu začne z vnosom 
oziroma sprejemom naročila. Na podlagi 
naročila zgeneriramo in na posebnem tiskalniku 
natisnemo nalepke za naše izdelke. Te nalepke so v bazi podatkov avtomatsko 
povezane s podatki o sodelujočih osebah in orodjih, kar nam zagotavlja 
sledljivost v proizvodnji. Natisnjene nalepke nato nalepimo na izdelke in s 
pomočjo čitalca črtnih kod vnesemo v sistem vsebino sarže, ki jo nameravamo 
sterilizirati. Vložimo saržo v sterilizator skupaj s senzorjem CalivaC in po 
končani sterilizaciji s pomočjo računalnika preberemo podatke o temperaturi in 

tlaku pare, času sterilizacije, podtlaku, skratka lahko podrobno 
preverimo proces. 

Če proces zadosti želenim pogojem sterilizacije, nam sistem 
dovoli prenos sarže v skladišče, kjer spet s pomočjo čitalcev 
črtnih kod opravimo izdajo materiala. 

Podatkovna baza se z vnosi podatkov s čitalci črtnih kod sproti posodablja in na 
koncu tedna ali meseca si administratorji sistema lahko natisnejo poročilo o 
porabi materiala, stanju zalog ali obračunu stroškov, saj si za vsak vhodni 
material lahko določimo ceno in nato sistem sproti obračunava stroške. Na ta 
način imamo pokrit tudi sicer zelo zamuden knjigovodski del našega posla. 

Nadzor poteka tako, da po končanem ciklu sterilizacije operater, ki ni nujno 
specialist, prenese podatke iz sonde v računalnik in preveri graf in podatke o 
sterilizacijskemu ciklu, zajete z merilno sondo na enem izmed računalnikov v 
sistemu. To je zelo lahko izvedljivo z grafičnim vmesnikom, s katerim lahko 
beremo tudi arhiv. Vsi podatki o sterilizacji so prikazani grafično, zbrani na 
zaslonu in avtomatsko ovrednoteni. 
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Kljub kompleksnosti orodja pa nam enostavnost upravljanja s sistemom 
zagotavlja množica prilagojene strojne opreme, ki je opisana v nadaljevanju: 

– čitalec črtne kode (za vnos podatkov v bazo v neposredni bližini bazne 
postaje); 
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– temperaturni senzorji za vodo (opcija za nadzor v predpripravi v 
sterilizaciji); 

– periferni računalnik (računalniška postaja za delo s sistemom na 
prevzemu ali izdaji); 

– prenosni čitalec črtne kode (omogoča vnos podatkov in upravljanje s 
sistemom po celem delovnem prostoru); 

– periferna radio postaja (skrbi za povezovanje prenosnih čitalcev s 
podatkovno bazo); 

– tiskalnik nalepk (tiskanje označevalnih nalepk); 
– CalivaC (senzor za nadzor sterilizatorjev); 
– povezava senzorjev z računalnikom (povezovalni sistem prilagojen 

prenosu podatkov iz CalivaC-a v podatkovno bazo; 
– bazni računalnik (računalnik za glavno podatkovno bazo); 
– tiskalnik poročil (za tiskanje poročil in izpise grafov). 

Fizična postavitev sistema je različna od uporabnika do uporabnika, enostavnejša 
prezentativna konfiguracija je predstavljena na spodnji shemi: 

NADZOR STERILIZACIJE Z SENZORJI CALIVAC 

Eden najpomembnejših delov sistema Sterigest je nadzor 
procesa sterilizacije s senzorji CalivaC. 

Senzorični del za nadzor avtoklavov lahko deluje kot 
samostojni sistem in ga kot samostojno orodje lahko tudi 
nabavimo. 

Ker ima nadzor nad samim procesom v avtoklavu 
največjo težo pri nadzoru same sterilizacije, si ga malce 
podrobneje oglejmo: 

Senzorji CalivaC so alternativa konvencionalnim 
procesom kontrole z kemičninmi indikatorji imajo pa več 
prednosti: 

– prednost tega sistema je, da ni zgolj indikator napak, ampak se nadzor 
izvaja s pomočjo meritev v realnem času in nam omogoča pregled nad 
dogajanjem v sterilizatorju v vsakem trenutku; 

– druga prednost je arhiviranje podatkov v digitalnem spominu; 
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– tretja prednost, pa je zmanjševanje stroškov, če sistem primerjamo s 
konvencionalnim procesom nadzora ugotovimo, da se nam investicija 
povrne v dveh letih. 

Nadzor poteka s pomočjo majhne sonde CalivaC, ki vsebuje senzor za tlak in 
senzor za temperaturo, s katerima spremlja proces sterilizacije.Vgrajena je tudi 
kvarčna ura, ki skrbi, da so podatki merjeni v realnem času. Naslednja sestavina 
je analogno digitalni konverter, ki je namenjen prenosu podatkov iz merilne 
sonde v podatkovno bazo v sistemu Sterigest in baterija, ki zadostuje za merjenje 
približno 100 ciklov sterilizacije. 

DELO Z SONDO 

Sondo, katero prej z pomočjo računalnika aktiviramo, enostavno vložimo skupaj s 
saržo v avtoklav in normalno zaženemo proces sterilizacije. Po končani 
sterilizaciji vzamemo sondo iz avtoklava in jo s posebnim kablom povežemo z 
računalnikom. V meniju za izbiro sterilizacijskih ciklov si izberemo cikel, ki smo 
ga opravili: 
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Nato pa sprožimo prenos podatkov in pregledamo rezultate na izpisu podobnem 
vzorcu: 

 

Vsi podatki se avtomatsko shranijo v arhiv, iz katerega si lahko v vsakem 
trenutku natisnemo poročilo, katerega primer je na naslednji strani, označene 
številke pa pomenijo: 

1. Ime ustanove 
2. Številka polnitve sterilizatorja 
3. Številka sterilizatorja 
4. Datum sterilizacije 
5. Vsebina sarže 
6. Koda operaterja 
7. Datum 
8. Zapis cikla 
9. Nastavljene vrednosti 
10. Poročilo cikla in primerjava z nastavljenimi vrednostmi 
11. Vrednost odgovarja nastavljeni vrednosti 
12. Vrednost je pod nastavljeno vrednostjo 
13. Vrednost ne zadostuje nastavljeni vrednosti 
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Začetni vložek v sistem Sterigest se v primerjavi s klasičnim načinom arhiviranja 
in nadzora povrne v dveh letih, pri bistveno večji zanesljivosti in funkcionalnosti. 
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Na kratko: Bistvene prednosti sistema Sterigest so: 

– vzpostavitev nedeljive povezave med sterilizacijskim ciklom,  sterilnim 
produktom in pacientom; 

– omogoča podrobno sledljivost v realnem času; 
– zanesljivost nadzora in sledljivosti dosežemo s spremljanjem parametrov 

popolnoma neodvisno od parnega sterilizatorja; 
– zmanjševanje možnosti človeških napak; 
– poenostavljanje in omogočanje dolgotrajnega arhiviranja; 
– lažje iskanje informacij o izdelkih in produkciji; 
– omogoča takojšnjo sledljivost v obe smeri; 
– zvečanje kakovosti evidence; 

Če ničesar drugega lahko s pomočjo koledarja, ki je vgrajen v Sterigest, 
komurkoli zanesljivo dokažete, da para šestega februarja leta 2000, ni bila ne 
mokra ne suha, saj je bila tisti dan vaša nedelovna nedelja, kava pa je bila ravno 
pravšnja, saj si jo ob nedeljah sami skuhate natančno takšno, ki jo imate 
najrajše!!! 
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ALTERNATIVNE METODE SIMULACIJ V 
ELEKTROKIRURGIJI – KOAGULACIJA 

JAJČNEGA RUMENJAKA 

Miljenko Križmarić, Breda Jerenko, Borut Gorišek, Manica 
Rebernik Milić, Dušanka Mičetić-Turk 

Povzetek 

Za učenje osnovnih principov elektrokirurgije izven kliničnega okolja, je prvi 
izbor simulator v obliki tkiv živalskega izvora.  V našem prispevku smo raziskali 
nekatere druge alternativne metode, ki nam dovolj dobro predstavijo učinke 
elektrokirurgije. Kot izvor visokofrekvenčnega toka smo uporabljali generator 
MARTIN MAXIUM ME 402. Simulacije smo izvedli na tkivih rastlinskega izvora, 
jajčnem rumenjaku in na jajčnem beljaku, v Centru za biomedicinsko tehnologijo 
FZV UM Maribor. Rezultati kažejo dobro simulacijsko vernost na tkivih 
rastlinskega izvora, medtem ko simulacije na jajčnem beljaku in rumenjaku ne 
priporočamo. S stališča poučevanja se z alternativnimi metodami dobro simulira 
segrevanje tkiva, ki se pojavi zaradi majhnih stičnih površin tkiva z nevtralno 
elektrodo. Segrevanje pod nevtralno elektrodo je namreč glavni varnostni 
problem glede opeklin z elektrokirurško opremo, zato je izobraževanje za 
preprečevanje teh nevarnih pogojev ključnega pomena. Predstavljene oblike 
simulacij so cenene, hitro dostopne, enostavne, praktične, nastali kirurški dim pa 
je sprejemljivejši in varnejši za šolsko okolje. 
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UVOD 

Medicinske sestre v operativni dejavnosti potrebujejo za suvereno delo na svojem 
področju, več let učenja in pridobivanja znanja. Največ znanja in izkušenj si 
pridobijo z delom v kliničnem okolju, kjer poteka učenje ob bolniku. Etična 
načela vse manj dopuščajo tak način učenja, prav tako pa ima bolnik pravico 
odkloniti sodelovanje. Po drugi strani simulacije omogočajo učenje v varnem 
okolju, brez nevarnosti poškodb bolnika ali zdravstvenega osebja. Skrbno 
pripravljene simulacije nam zmanjšajo čas učenja in pridobivanje znanja je 
uspešnejše ter predvsem varnejše v kontroliranem okolju. V prispevku smo se 
omejili na opremo za elektrokirurgijo, ki je nepogrešljiva v vsakem operacijskem 
prostoru. Preden zdravstveno osebje nastopi z delom v realnem kliničnem okolju, 
bi se bilo treba naučiti in spoznati različne učinke elektrokirurgije v simuliranem 
okolju. Za simulacije na področju elektrokirurgije se sicer največkrat uporablja 
živalsko tkivo, ki nam najbolj verno prikazuje učinek visokofrekvenčnega 
električnega toka na biološko tkivo.  

Operacijska soba je prostor, kjer so delovni pogoji natančno kontrolirani. V 
prostoru je potrebnih najmanj 15 oziroma največ 20 izmenjav na uro, od tega 20 
% zunanjega svežega zraka. Takšno okolje skupaj s HEPA filtri filtrira in odvaja 
elektrokirurški dim, ki nastane v elektrokirurgiji. V šolskih zgradbah takih 
sistemov prezračevanja ni, zato se elektrokirurški dim nabira na okoliški opremi. 
Prav tako je težje prezračevati učilnice, zato je bil dim eden od razlogov, zakaj 
smo iskali alternativne načine simulacijam živalskega izvora. Menimo da je dim, 
ki nastane iz rastlin, manj tvegan za zdravje v primerjavi z dimom živalskega 
izvora, kar je pomemben dejavnik, saj gre za edukacijske procese. V literaturi 
nismo zasledili podobnih simulacij. 

MATERIALI IN METODE 

Za simulacijo smo uporabili jajčni rumenjak, beljak in sadje ki smo jih 
koagulirali/rezali s sodobnim aparatom za elektrokirurgijo MARTIN Maxium ME 
402, ki je prikazan na sliki 1. 
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Slika 1. Elektrokirurški aparat MARTIN Maxium ME 402. 

Aparat ima varnostni sistem CQM – Contact Quality Monitoring, ki preverja 
ustrezen stik kože in nevtralne elektrode. Nevtralna elektroda mora biti dobro 
pritrjena na kožo bolnika po celotni površini. Če popusti stik na določenem mestu 
pod elektrodo, se tam poveča upornost in pojavi se nevarnost lokalnih opeklin 
zaradi segrevanja. CQM je varovalo in se uporablja le pri razdeljenih elektrodah. 
Vsaka posamezna polovica nevtralne elektrode je električno povezana z 
elektrokirurškim aparatom. Var-
nostni sistem proizvaja majhen 
testni električni tok, ki ga najprej 
usmeri v eno polovico elektrode. 
Od tam tok steče skozi tkivo 
bolnika in skozi drugo polovico 
elektrode ter se vrne nazaj v aparat 
(slika 2). 

 
 
Slika 2. Razdeljena elektroda za 
CQM varnostni sistem. 
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Če je stik ustrezen, potem aparat dovoli aktivacijo, sicer so vse delovne funkcije 
aparata blokirane. Za simulacijo je ta varnostni mehanizem moteč, saj se med 
nevtralno elektrodo in aktivno elektrodo nahaja simulirano tkivo, ki se ne prilega 
po celotni površini. Alarm je nepretrgoma aktiven in z elektrokirurškim aparatom 
ne moremo delati. Zato smo morali poiskati rešitev, kako onemogočiti ta 
varnostni sistem. 

        

Slika 3. Nevtralni elektrodi proizvajalca 3M serija 9130 enojna (levo) in serija 
9160 razdeljena (desno). 

Na sliki 3 sta predstavljeni nevtralni elektrodi proizvajalca 3M. Na levi strani je 
elektroda, katero smo precej uporabljali, saj ni razdeljena in tako ni bilo težav z 
varnostnim sistemom CQM, ki ni aktiven v primeru uporabe enojne nevtralne 
elektrode. Na desni strani slike je razdeljena elektroda, ki pa mora biti ustrezno 
pritrjena na bolnika, sicer aparat ne deluje. 

Dodatni pripomočki, ki smo jih uporabljali v raziskavi, so prikazani na sliki 4. 
Imeli smo držalo aktivne elektrode E2100, ki ima na sebi dva stikala za aktivacijo 
načina koagulacije in rezanja. Aktivno elektrodo smo na omenjeno držalo 
priključili zaradi lažje manipulacije preko podaljška Valleylab E1502. 
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Slika 4. Uporabljeno držalo aktivne 
elektrode Valleylab E2100 (levo), nevtralna 
elektroda Valleylab E7509 (sredina) in 
aktivna elektroda Valleylab E1551G s 
podaljškom E1502 (desno) 
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REZULTATI 

Razdeljeno nevtralno elektrodo Valleylab E7509 smo najprej poskušali električno 
premostiti s fiziološko raztopino 0,9 % NaCl. Na ta način smo onemogočili 
varnostni sistem CQM in pripravili aparat na simulacijske pogoje. V drugem delu 
raziskave smo raziskali, kako je s koagulacijo jajčnega rumenjaka in beljaka. V 
zadnjem delu raziskave smo rezanje izvedli na tkivih rastlinskega izvora.  

Razdeljena nevtralna elektroda 

Maxium ME 402 avtomatsko prepozna, ali je na njega priključena enojna ali 
razdeljena elektroda. Simbol nevtralne elektrode se pojavi na aparatu in v primeru 
priključene razdeljene elektrode je simbol takšen, kot je prikazan na sliki 5.  

 

Slika 5. Indikator CQM na aparatu Martin Maxium 
ME 402 –  področje neustrezne pritrditve 
elektrode. 

 

 

 

 

Ko elektroda še ni priključena na bolnika je indikator rdeče barve (slika 5). Slika 
6 nam prikazuje indikator kakovosti stika nevtralne elektrode, ki je v ustreznem 
področju, kar pomeni da je elektroda ustrezno pritrjena na bolnika. Elektroda se v 
tem primeru obarva v zeleno barvo. Trak pod elektrodo označuje, kako 
kakovosten je stik elektrode z bolnikom. Črni pravokotnik se pomika na traku od 
rdečega območja preko rumenega na zeleno. Ta sistem MAXIUM aparatov ima 
veliko prednost, saj vidimo trend spreminjanja stika elektrode ter ukrepamo, še 
preden izgubimo stik, ki meji na varnostno mejo. 
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Slika 6. Indikator CQM v zelenem ustreznem 
področju. 

 

 

 

 

Pri izvajanju simulacij je treba takšno razdeljeno elektrodo na nek način 
premostiti, da pride v zeleno območje in nam omogoči delovanje aparata. 
Premostitev smo najprej izvajali z električno prevodno raztopino 0,9 % NaCl, 
kjer so raztopljeni nosilci električnega toka – ioni natrija in klora. 

 

količina  
0,9% NaCl 

indikator nevtralne 
elektrode 

0,5 ml brez pomika 
1,0 ml brez pomika 
1,5 ml rdeče 
2,0 ml rdeče-rumeno 
2,5 ml rumeno 
3,0 ml rumeno 
3,5 ml zeleno 
4,0 ml zeleno 
4,5 ml zeleno 
5,0 ml zeleno 

 

Tabela 1. Količina fiziološke raztopine kot električni prevodnik med obema 
polovicama razdeljene nevtralne elektrode. 

Fiziološko raztopino smo vlivali v režo med obema polovicama razdeljene 
nevtralne elektrode po korakih 0,5 ml. V tabeli 1 so rezultati pomika indikatorja 
varnostnega sistema monitoringa kvalitete kontakta –  CQM. Pri količini 3,5 ml 
fiziološke raztopine se je vzpostavil ustrezen stik med obema polovicama 
elektrode in indikator se je pomaknil v zeleno območje. Pri tej količini je aparat 
lahko deloval. Na sliki 7 je prikazana nevtralna elektroda s fiziološko raztopino 
na sredini elektrod. Pri količini nad 5 ml se indikator ni več pomikal, saj je 
dosegel maksimalni odmik v zeleno polje. 
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Slika 7. Fiziološka raztopina 0,9% NaCl, ki deluje kot električni stik med obema 
polovicama razdeljene nevtralne elektrode Valleylab. 

 

Slika 8. Premostitev nevtralne elektrode s pomočjo pincete. 
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Tak način z vlivanjem fiziološke tekočine med obe polovici elektrode, se nam ni 
zdel ravno praktičen za simulacijske namene in robusten, zato smo se odločili za 
premostitev s prevodnimi kovinskimi deli. S kirurško iglo smo povezali levo in desno 
polovico nevtralne elektrode, a se indikator ni pomaknil. Ko smo položili pinceto med 
obe polovici se je indikator pomaknil v zeleno polje in v tem primeru alarm CQM ni bil 
več moteč. Premostitev je prikazana na sliki 8. Na ta način lahko izvajamo 
simulacije na eni od polovic razdeljene nevtralne elektrode. Kljub uspešni premostitvi 
CQM monitoringa smo večino simulacij izvajali na enojni elektrodi proizvajalca 3M. 

Koagulacija jajčnega rumenjaka in beljaka 

Koagulacija je prehajanje snovi iz tekočega v trdo agregatno stanje. V 
elektrokirurgiji se uporablja za strjevanje krvi oziroma zapiranje krvavečih žil. 
Koagulacija se lahko izvaja na dva načina: kontaktna koagulacija in fulguracija. 
Elektrokirurška koagulacija in rezanje sta v nekaterih primerih združena v en 
način (BLEND – mešanje). Osnovno delovanje elektrokirurgije temelji na 
segrevanju tkiva, skozi katerega teče električni tok. Ta tok mora imeti veliko 
gostoto, da ustvari segrevanje tkiva. Velika gostota se doseže pod aktivno 
elektrodo zaradi manjše površine, medtem ko je pod nevtralno elektrodo manjša 
gostota toka in tam ni kirurškega učinka. 

 

Slika 9. Koagulacija jačnega rumenjaka. 
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Slika 9 prikazuje prehajanje visokofrekvenčnega (HF) električnega toka skozi 
jajčni rumenjak. Koagulacija v tem primeru ni bila vidna s prostim očesom, 
nastavljena moč je bila v področju 100 W. Rumenjak se je porazdelil po elektrodi 
v višini 0,5 do 1,0 cm, kar predstavlja nevarno razdaljo med aktivno in nevtralno 
elektrodo.  

Nevarnost zaradi bližine aktivne in nevtralne elektrode se je pokazala upravičeno, 
saj se je večkrat zgodilo, da smo napravili kratek stik prikazan na sliki 10. Kratek 
stik povzročimo, če neposredno povežemo aktivno in nevtralno elektrodo ter 
aktiviramo aparat. Maxium ME 402 se je kljub kratkim stikom zelo dobro izkazal 
in ni bilo opaziti močnejšega segrevanja na samem aparatu.  

Dodatna slaba stran takega načina simulacije jajčnega rumenjaka je, da moramo 
imeti plastično posodo (ELEKTRIČNO IZOLIRANO!), v katero vlijemo jajčni 
rumenjak. Prav tako moč v razredu 100 W ni bila dovolj visoka za prikaz 
koagulacije, zato smo moč morali povečati na 200 W. Tekoče agregatno stanje 
jajca prav tako ne ustreza praktičnim zahtevam simulacije. 

 

Slika 10. Kratek stik na nevtralni elektrodi. 
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Slika 11. Koagulacija jajčnega beljaka. 

Rumenjaku smo v posodi dodali beljak (slika 11), ki je bil bolj dovzeten za 
koagulacijo v primerjavi z jajčnim rumenjakom. Koagulacija je na rumenjaku 
bolj vidna, vendar smo zopet morali uporabljati maksimalne možne moči aparata. 
Beljak se je v primeru prikazanem na sliki 11 razlil stran od nevtralne elektrode, 
vendar je še vedno ostajal v električnem stiku z nevtralno elektrodo. Na ta način 
smo se izognili mogočim ponovnim kratkim stikom med aktivno in nevtralno 
elektrodo. 

Tkiva rastlinskega izvora 

Tkiva rastlinskega izvora so nam bolj ustrezala za prikaz osnovnih mehanizmov 
elektrokirurgije. Na slikah 12 do 15 so prikazane simulacije na sadju. Vsak sadež 
smo prerezali na polovico, da smo zagotovili dober stik oziroma veliko površino 
z nevtralno elektrodo. 
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Slika12. Elektrokirurško rezanje jajčevca (melancane). 

 

Slika 13. Elektrokirurško rezanje banane. 
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Simulirali smo prav tako bipolarno koagulacijo. Pri bipolarni elektrokirurgiji teče 
električni tok med dvema bližnjima elektrodama, s katerima držimo manjši kos 
tkiva. Ti dve elektrodi sta v obliki funkcionalnih krakov prijemalke, s katero 
prijemamo tkivo. Obe elektrodi sta v tem primeru, za razliko od monopolarnega 
načina, aktivni elektrodi, saj se med njima aktivno dogaja kirurški učinek.  

 

Slika 14. Koagulacija jabolke posredno preko prijemalke 

S simulacijo smo prikazali tudi možnost koagulacije posredno preko prijemalke, 
kar je prikazano na sliki 14. 
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Slika 15. Elektrokirurško rezanje paradižnika 

Pri rezanju bučke (slika 16) in pomaranče (slika 17) smo ugotovili, da ni potrebno 
rezanje sadja na polovico, da zagotovimo kirurški učinek. Dovolj je, da 
posamezni sadež v celoti postavimo na nevtralno elektrodo in učinek 
elektrokirurškega rezanja se da dobro prikazati.  

Če je bila površina med sadežem in nevtralno elektrodo manjša, se ja na mestu 
stika dvignila temperatura, ki smo jo čutili s prsti. Funkcija nevtralne elektrode je 
namreč zbiranje razpršenega električnega toka, ki se mora porazdeliti po celotni 
površini elektrode. Če je površina stika med elktrodo in sadežem majhna, je 
gostota visokofrekvenčnega toka velika. 
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Slika 16. Elektrokirurško rezanje bučke. 

 

Slika 17. Elektrokirurško rezanje pomaranče. 
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RAZPRAVLJANJE 

Neustrezno ravnanje z elektrokirurško opremo, lahko izpostavi tako bolnika, kot 
zdravstveno osebje številnim nevarnostim. Najbolj pogoste nevarnosti so 
neželene opekline bolnika, ki nastanejo zaradi uhajajočih tokov in še bolj pogosto 
zaradi neustrezno pritrjene nevtralne elektrode. 

Pri simulacijah smo uporabljali rastlinske celice, ki imajo okrog membrane 
dodaten zaščitni sloj – celično steno iz celuloze. V citosolu so številni celični 
organeli z lastno membrano, ki opravljajo pomembne celične funkcije.  

Večina organelov je skupna tako rastlinski, kot živalski celici. Rastlinske celice 
imajo dva dodatna organela, ki jih živalske celice nimajo: plastide (kloroplasti, 
kromoplasti, levkoplasti) in vakuole. Plastidi dajejo rastlinam barvo, vakuole pa 
so z membrano obdani večji razdelki s shranjevalno funkcijo, kjer je celični sok. 
Rastlinske celice so se dobro pokazale v simulaciji osnovnih principov 
elektrokirurgije. Tkiva rastlinskega izvora vsebujejo dovolj prostih nosilcev 
(ionov) električnega toka, da se prikaže učinek elektrokirurgije. 

ZAKLJUČEK 

Pomembni izsledek raziskave je možnost simuliranega segrevanja pod nevtralno 
elektrodo. Če na primer sadež pomaranče postavimo na nevtralno elektrodo tako, 
da je zelo majhna stična površina (slika 18), občutimo na sadežu s prosto roko 
dvig temperature.  

 

Slika 18. Velika stična površina med nevtralno elektrodo in pomarančo – 
normalna temperatura (TEMP) 
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Seveda, z roko tipamo sadež po delovanju elektrokirurgije! Kakršenkoli poseg 
med aktivacijo je lahko nevaren! V primeru, da imamo večjo površino med 
sadežem in nevtralno elektrodo, skicirano na sliki 19, se temperatura ne 
spreminja. 

Površina elektrod je v praksi odvisna od proizvajalca, znaša pa pri novorojenčkih 
okrog 33 cm2, pri dojenčkih 75 cm2 in pri odraslih 137 cm2. Če predpostavimo 
površino aktivne elektrode 1 mm2 (igelna elektroda), potem zlahka izračunamo, 
da je površina nevtralne elektrode večja kar za 13700 krat. 

 

 

Slika 20. »Bolniki« po koncu posega dobro okrevajo v »vzbujevalnici« 

Slika 19. Majhna stična po-
vršina med nevtralno elektrodo 
in pomarančo – povečana tem-
peratura (TEMP) 
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Rastlinsko tkivo v obliki sadja je lažje dostopno in predvsem cenovno ugodno. 
Vonj eletrokirurškega dima pri rezanju rastlinskih tkiv je prijaznejši, še posebej 
pri uporabi pomaranče. Vonj pri koagulaciji jajčnega rumenjaka/beljaka, pa je 
primerljiv z vonjem koaguliranega biološkega tkiva. 

ZAHVALA 

Hvala podjetju KLS Martin Group, ki nam je posodilo  elektrokirurški generator 
Martin Maxium ME 402. Prisrčno hvala gospodu Rolandu Herzogu iz nemškega 
podjetja Gebrüder Martin GmbH & Co. KG in zastopnici Anki Kenda, brez 
katerih ne bi bilo te raziskave. 
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HEMODINAMSKI NADZOR BOLNIKA MED 
OPERATIVNIM POSEGOM 

Janja Slemenjak, Miljenko Križmarić 

Povzetek 

V prispevku smo opisali biomedicinsko opremo, ki je v zadnjih letih novost v 
naših operacijskih prostorih – LiDCO sistem za nadzor hemodinamskih 
spremenljivk. Medicinskim sestram v operativni dejavnosti smo predstavili 
osnovna znanja o tehnologiji, delovanju in pripravi tega sistema, ki se uporablja 
v OP pri hemodinamsko nestabilnih bolnikih oziroma pri rizičnih operacijah, 
predvsem na področju kardiokirurgije, torakalne in žilne kirurgije. Razložili smo 
osnovne pojme razredčitve z litijem pri kalibraciji in pomen glavnih izmerjenih 
spremenljivk.    

UVOD 

Samo navidez se sprehodimo na drugo stran mostu znanj, ki vodi medicinske 
sestre iz operacijskih dejavnosti, k medicinskim sestram, zadolženim za ane-
stezijo. Kljub temu, da gre za dva različna delovna profila, menimo, da je treba 
poznati vsaj osnove sorodnega sosednjega delovnega mesta.  

Razvoju in novim spoznanjem v medikamentnem zdravljenju sledi tudi napredek 
v biomedicinski tehnologiji, predvsem diagnostični. Sodobni diagnostični aparati 
omogočajo nepretrgan nadzor nad stanjem bolnika med operativnim posegom 
(OP). Stopnja prizadetosti srčnožilnega sistema je neposredno povezana z 
ogroženostjo bolnika med OP. V določenih primerih so potrebne hemodinamske 
meritve, ki zdravnika in medicinsko sestro nepretrgoma obveščajo o prekrvavitvi 
življenjsko pomembnih organov. 

Glavna naloga hemodinamskega nadzora nestabilnih bolnikov je pridobivanje 
informacij o ustrezni prekrvitvi vitalnih organov. Srce kot črpalka poganja kri v 
ožilje z namenom, da se zagotovi ustrezna tkivna prekrvitev. Spremembe v 
arterijskem tlaku so največkrat posledica sprememb v sistemskem krvnem 
obtoku. Glede na te informacije oziroma meritve, se zdravniki odločajo o ustrezni 
terapiji. Glavni koncept klasičnega hemodinamskega monitoringa je nadzor nad 
funkcijo srca in ožilja. 



137 

HEMODINAMSKI NADZOR 

Začetki hemodinamskega nadzora segajo v obdobje, ko so s prstom tipali pulz in 
na ta način ocenjevali hemodinamsko stabilnost. Tipanju pulza so sledile 
natančnejše naprave kot so sfingomanometer, elektrokardiogram in stetoskop. 
Werner Forssmann je leta 1929 sam sebi vstavil kateter v srce, kar predstavlja 
mejnik v terapiji hemodinamsko nestabilnih bolnikov. Leta 1970 sta Jeremy 
Swan in William Ganz predstavita pljučni arterijski kateter (Swan-Ganzov 
kateter), ki se uporablja že 30 let. Danes ga predvsem zaradi visoke invazivnosti 
zamenjujejo manj invazivne tehnologije, ki ocenjujejo pretoke krvi na podlagi 
analize invazivno izmerjenega arterijskega tlaka. Na tržišču je nemški sistem 
PiCCO, ki analizira krivuljo arterijskega pulznega vala in sistem angleškega 
proizvojalca LiDCO (LiDCO Ltd, Cambridge, UK), ki izračuna močnostne 
spektre arterijskega tlaka s pomočjo avtokorelacijske funkcije. Zadnjega bomo v  

LIDCO PLUS – SISTEM ZA HEMODINAMSKI 
NADZOR 

LiDCO Plus je aparat (slika 1), ki je preko električnega kabla povezan z 
obstoječim standardnim monitorjem za spremljanje življenjskih funkcij, in meri 
invazivni arterijski tlak v radialni ali femoralni arteriji. Invazivni monitoring 
arterijskega tlaka je standardna medicinska diagnostična oprema v primeru 
hemodinamsko nestabilnih bolnikov. Iz obstoječega monitorja se signal 
izmerjenega arterijskega tlaka prenese po kablu v sistem LiDCO plus, kjer se s 
posebnimi računalniškimi algoritmi natančno, zanesljivo in nepretrgoma ocenjuje 
hemodinamski status bolnika.  

LiDCO Plus je kombinacija dveh sistemov:  
• LiDCO, 
• PulseCO.  

Sistem LiDCO je kalibracijski sistem, ki nam izmeri absolutni minutni srčni iztis 
(CO – Cardiac output) s pomočjo razredčine litijevega klorida. Sistem PulseCO 
pa so računalniški algoritmi za nadaljnje nepretrgane izračune minutnega srčnega 
iztisa, utripnega volumna, prenosa kisika, sistemske upornosti in ostalih 
spremenljivk, ki se izračunajo oziroma ocenijo glede na obliko signala 
arterijskega tlaka. 
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Slika 1. LiDCO sistem za hemodinamski nadzor bolnika. 

Na sliki 2 je prikazan signal arterijskega tlaka, ki ga prenesemo iz analognega 
izhoda standardnega monitorja. Ta signal je osnova za oceno ostalih 
hemodinamskih spremenljivk.  

 
Slika 2. Analogni signal arterijskega tlaka iz konvencionalnega monitorja. 

Na isti sliki je prav tako podatek o spremembi utripnega volumna (SV var – 
Stroke Volume variation), ki je dinamična spremenljivka o odzivnosti bolnika na 
tekočine. Ta spremenljivka je skupaj s spremembo sistoličnega tlaka (SP var – 
Systolic Pressure variation) in spremembo pulznega tlaka (PP var – Pulse 
Pressure variation) namenjena kardiovaskularni optimizaciji. Z njimi lahko 
napovedujemo hemodinamsko odzivnost na dodajanje tekočin. Spremenljivke se 
spreminjajo glede na respiratorni cikel bolnika in so veljavne le pri mehansko 
predihavanih bolnikih. Med mehanskim predihavanjem namreč prihaja do 
sprememb v utripnem volumnu in arterijskem tlaku. V zadnjih letih se pospešeno 
išče klinična vrednost teh parametrov. 
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Slika 3. Spremembe v utripnem volumnu. 

Spremembe sistoličnega tlaka, spremembe pulznega tlaka in spremembe 
utripnega volumna se v LiDCO sistemu merijo na vsakih 10 sekund (slika 3). 

KALIBRACIJA SISTEMA LIDCO 

Sistem se mora za natančno delovanje kalibrirati oziroma umeriti. Pri kalibraciji 
se enkratno izračuna minutni srčni iztis (CO) in določi se korelacijski faktor, ki ga 
uporablja algoritem PulseCO za izračune spremenljivk. Za kalibracijo se 
uporablja litijeva razredčina (dilucija). Litij se v bolusu vbrizga v periferno ali 
centralno veno in ko razredčina pripotuje do arterijskega dela ožilja, se izmeri 
koncentracija litija v odvisnosti od časa. Pred vbrizganjem litija v periferno ali 
centralno veno je potrebno v aparat vpisati podatke o bolniku. Podatki o masi in 
višini so potrebni zaradi izračuna telesne površine, CVP je potreben zaradi 
izračuna SVRI, od vrednosti hemoglobina, arterijske in venske nasičenosti s 
kisikom pa je odvisen prenos kisika (DO2). Vnesti je treba tudi vrednost natrija, 
saj je senzor litijevih ionov občutljiv tudi na koncentracijo natrija. Kalibracija ni 
natančna brez podatka o količini natrija v plazmi. 

Enkratno merjenje minutnega srčnega iztisa (CO) deluje po principu redčenja 
indikatorja. Redčenje indikatorja za merjenje minutnega srčnega iztisa ima dolgo 
zgodovino. Indikator za katerega moramo poznati točno količino, se vbrizga 
intravensko, njegovo redčenje se nato meri v arterijski krvi in izračuna se CO. Indikator 
pri Swan-Ganz (SG) katetru je fiziološka raztopina ohlajena na nekaj stopinj nad ničlo. 
Indikator je lahko tudi indocianinsko zeleno barvilo (ICG – Indocyanin Green). Za 
izračun minutnega srčnega iztisa (CO) se uporablja Stewart-Hamiltonova enačba. 
Izračuna se površina oziroma področje pod krivuljo koncentracije v odvisnosti od časa. 
Ti indikatorji so eksogeni (zunanji) indikatorji, poznamo pa izračune minutnega srčnega 
iztisa s pomočjo endogenih (notranjih) indikatorjev, ki se nahajajo v krvi. Tak primer 



140 

endogenega indikatorja je kisik, kjer je minutni srčni iztis funkcija razlike med 
vrednostjo kisika v arterijski krvi (CAO2) in vrednostjo kisika v zgornji votli veni 
(CvcO2). Minutni srčni iztis je v tem primeru odvisen od porabe kisika (VO2) in razlike 
med CAO2 in CCVO2. Tej metodi merjenja pravimo Fickova metoda. 

 

Slika 4. Postopek kalibracije LiDCO. 

Na sliki 4 je prikazan tehnični del kalibracije LiDCO sistema. Količina 2 ml 
litijevega klorida (0,3 mmol) se najprej »parkira« v mrtvem prostoru centralnega 
katetra. S pomočjo dodatne 20 ml fiziološke raztopine se v naslednji fazi litij 
vbrizga iz katetra v ožilje (»park and ride«). Ob istem času mora biti na 
arterijskem delu zagnana peristalktična valjčna črpalka, ki  črpa s hitrostjo 4,5 
ml/minuto arterijsko kri.  

 

Slika 5. Krivulja koncen-
tracije litija v odvisnosti 
od časa. 
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Kri teče skozi senzor, ki je občutljiv na litijeve ione in na aparatu dobimo izris 
krivulje, ki ponazarja koncentracijo litija v odvisnosti od časa. Krivulja je 
prikazana na sliki 5. 

Krivulja hitro naraste in počasneje pada, njena površina pod krivuljo pa je merilo 
za določanje minutnega srčnega iztisa (CO). Če je oblika krivulje ozka, pomeni 
da je CO velik  in obratno. Če je krivulja široka, pomeni da je CO majhen, saj litij 
počasi potuje po ožilju in je zaradi tega hrib krivulje širši. 

 

Slika 6. Komponente sistema za umerjanje LiDCO. 

Na sliki 6 so posamezne komponente, potrebne za umerjanje. Levo zgoraj je 
črpalka, ki črpa arterijsko kri skozi litijev senzor. Kri se prečrpa v vrečko in se 
zavrže. Senzor je preko električnega kabla priključen na aparat, ki nam izriše 
kalibracijsko krivuljo. Štiri-potni ventil na spodnji strani slike nam usmerja kri v 
kalibracijaki sistem in po prenehanju kalibracije 4-potni ventil obrnemo tako, da 
arterijsko kanilo povežemo s sistemom za merjenje arterijskega tlaka 
konvencionalnega monitorja. Kalibracijo lahko izvedemo tudi brez 4 potnega 
ventila preko odvzemnega mesta na arterijskem sistemu z nastavkom za odvzem 
krvi. 
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Ko je kalibracija končana, se izmerjen kalibracijski faktor avtomatsko uporabi za 
izračune nepretrganega minutnega srčnega iztisa in ostalih parametrov prikazanih 
na slikah 7–9. 

 
Slika 7. Prikaz izmerjenih spremenljivk. 

 
Slika 8. Ciljno usmerjeni prikazi vrednosti spremenljivk. 
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Slika 9. Ciljno usmerjeni prikazi vrednosti spremenljivk. 

POMEN PARAMETROV DOBLJENIH  Z LIDCO 
SISTEMOM 

Poleg parametrov arterijskega krvnega tlaka in minutnega volumna srca CO, 
sistem hemodinamskega monitorja LIDCO izračuna številne izpeljane parametre. 

Iztisni delež srca ali minutni volumen srca je zelo pomembna spremenljivka, ki 
nam pove, koliko krvi prečrpa srce v eni minuti. Pri bolnikih z oslabelim srcem je 
CO nizek. Bolniki imajo posledično nizek arterijski tlak, ker srce ne more 
prečrpati dovolj krvi. Pod vplivom zdravil za spodbujanje srčne mišice (Inotropi) 
se zviša vrednost CO in posledično tudi vrednost arterijskega tlaka. Indeks 
minutnega srčnega iztisa je označen z CI in je izračunan glede na telesno 
površino (BSA). Nižja kot je telesna površina, nižji je CI.  

Druga pomembna spremenljivka je indeks sistemskega žilnega upora (SVRI), ki 
je prav tako izračunan glede na telesno površino. Sistemski žilni upor je 
pokazatelj krčljivosti žil na periferiji. Nizek arterijski tlak je lahko posledica 
nizkega SVRI, ob normalnem CI. To pomeni, da so žile na periferiji razširjene, in 
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zato srce ne more dobiti dovolj krvi. Z zdravili, ki naredijo vazokonstrikcijo žil na 
periferiji (vazopresorji), dobi srce več krvi in posledično se zvišajo tudi vrednosti 
arterijskega tlaka. Indeks količine krvi v presnem košu (ITBVI) nam da 
informacijo o polnitvi (preload). Pri nizkem ITBVI bo bolnik zelo dobro reagiral 
na dodajanje tekočine. 

LIDCO sistem je v primerjavi z PICCO sistemom manj invazivna metoda, saj ne 
potrebuje centralne arterije ampak ima bolnik lahko vstavljeno arterijsko linijo 
periferno. Oba sistema omogočata enake meritve, LIDCO sistem ne meri 
zunajžilne vode v pljučih, ki je zelo pomemben pokazatelj bolnikove obremenitve 
z tekočino in nevarnost za pljučni edem.  

ZAKLJUČEK 

LIDCO sistem je enostaven za priključitev in izvajanje meritev. Priključitev in 
meritve lahko izvede medicinska sestra sama, če ima bolnik vstavljeno arterijsko 
linijo. Za priključitev in izvedbo meritev porabi medicinska sestra, ki je že 
izurjena, 15 do 20 minut. Ta čas je zanemarljiv v primerjavi s prednostmi, ki jih 
lahko pridobimo, če je pri bolniku priklopljen hemodinaski sistem LIDCO. 
Zdravnik se na podlagi izmerjenih vrednosti odloči za terapijo, ki bo bolniku 
pomagala, in ne ugiba, zakaj ima bolnik nizek arterijski krvni tlak, ter ne aplicira 
nepotrebnih zdravil.  

Hemodinamske meritve so nepogrešljive pri oceni srčne funkcije tako pri kritično 
bolnih v intenzivni terapiji, kot pri bolnikih med operacijo. 

Paziti je treba na položaj senzorja za merjenje tlaka, še posebej pri merjenjih 
centralnih venskih tlakov. Na sliki 10 je prikazano, za koliko se spremeni 
izmerjena vrednost, če senzor pomaknemo pod ustrezni nivo ali nad ustrezni 
nivo. Slika sicer prikazuje spremembe pri merjenju zagozditvenega pljučnega 
arterijskega tlaka s Swan-Ganz katetrom, vendar lahko potegnemo analogijo z 
merjenjem centralnega venskega tlaka. Za vsakih 10 cm odmika od potrebnega 
nivoja na ravnini srca, se tlak spremeni za 8 mmHg. Pri dvigu in spuščanju 
operacijske mize moramo imeti v mislih, da je potrebno pomakniti senzor na 
ustrezno višino, sicer bodo merjenja neustrezna. Višina senzorja nima tako 
velikega vpliva na merjenje arterijskega tlaka, ima pa vpliv na merjenje manjših 
tlakov v centralni veni (CVP), tlaka v desnem atriju (RAP) in tlaka v pljučni 
arteriji (PAP) oziroma zagozditvenega tlaka v pljučni arteriji (PAOP). 
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Slika 10. Sprememba izmerjenega zagozditvenega tlaka v pljučni arteriji glede na 
višino senzorja. 
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POTEPANJE PO IRSKI 

Sonja Ramšak 

Izvleček 

Izobraževanje v tujini je prijetna izkušnja. Potovanje pa je tudi pot do novih 
spoznanj. V prispevku je predstavljena pot po Irskem v enem tednu. Pravo 
doživetje, avantura, raziskovanje sveta, kultur, ljudi. 

UVOD 

Operacijske medicinske sestre smo lani obiskale 4. evropski kongres EORNAC. S 
kolegico Renato Jakob sva prvič dobili priložnost obiskati kongres v tujini. Ker je 
potekal prav na Irskem, sva se odločili, da si jo zaradi njenih lepot tudi ogledava. 
Potepanje po Irski človeka popolnoma prevzame. Tradicionalni pubi so zavetje 
kamor se lahko zatečeš pred življenjem na ulici. V njih lahko poslušaš 
tradicionalno irsko glasbo ob srkanju znanega piva. Srce dežele so prestolnica 
Dublin, mogočni klifi na zahodu, gradovi in kamnita kraška pokrajina. Vse to je 
prava Irska, država, ki se je v zadnjih dvajsetih letih prelevila iz dežele tretjega 
sveta v bogato in sodobno evropsko državo. Irska je velika dežela in jo je v tednu 
dni težko prepotovati, zato sva imeli začrtano pot, mesta in zanimivosti, ki si jih 
bova ogledali. V Dublinu sva najeli avto. Zadnji dan kongresa sva se poslovili od 
svojih kolegic, zataknili slovensko zastavo na avtomobil in se odpravili na pot. 
Irska ima levi vozni režim – tako kot Angleži. 

DUBLIN PRESTOLNICA Z DUŠO 

V mesecu maju lani smo se udeležile 4. evropskega kongresa operacijskih 
medicinskih sester. Potekal je od 25.–28. maja v mestu Dublin na Irskem. 
Predavanja in posterje različnih tem operacijske zdravstvene nege so predstavile 
kolegice iz številnih evropskih držav: Švedske, Švice, Norveške, Finske, Cipra, 
Danske, Izraela, Nizozemske, Španije, Grčije, Islandije, Nemčije, Italije, 
Slovenije…. Na otvoritvi kongresa nam je med drugimi zaželela dobrodošlico 
tudi predsednica republike Irske. Predstavnice Slovenije smo bile deležne 
posebnega sprejema pri veleposlaniku Republike Slovenije na Irskem. V 
uvodnem predavanju je gospa Irini Antoniadou (Švedska), predsednica EORNA 
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(European operating room nurses association), podala smernice vizije 
perioperativne zdravstvene nege. Ob poslušanju predavanj sem se strinjala, da pri 
našem delu poskušamo slediti evropskim tokovom in se lahko primerjamo z 
njimi. Srečujemo se s podobnimi težavami in vprašanji. V večini evropskih držav 
primanjkuje medicinskih sester na delovnih mestih, pogosti so stresi, prisotno je 
izgorevanje. Poudarjen je bil pomen komunikacije, uporaba sodobne 
informacijske tehnologije v praksi zdravstvene nege in za področje izobraževanja. 
Prijetna druženja so se po predavanjih nadaljevala v različnih pubih in na 
slavnostni večerji. Lepa priložnost za poznanstva in izmenjavo izkušenj. 

Slika 1. V družbi inštrumentark 
iz Londona. 

 

Kljub natrpanemu urniku 
predavanj smo si ogledali lepo 
mesto Dublin. Prestolnica 
navdušuje s skladnostjo starih, 
znamenitih hiš iz 18. stoletja in 
novega dela mesta, ki je zrasel v 
letih, od kar je Irska del 

evropske skupnosti. To je središče z bogato kulturno in zgodovinsko dediščino. 
Znamenita in dragocena Knjiga iz Kellsa (Book of Keells) iz leta 800, ki velja za 
najlepšo knjigo na svetu, se nahaja v knjižnici Kolidža sv. Trojice (Trinity 
College). Iz narodnega muzeja (National Museum) vejeta zgodovinsko srce in 
duh Irske. V njem se nahaja čudovita zbirka prazgodovinskih ročnih izdelkov, 
vinski izdelki iz lesa, igrače in igre iz srednjega veka…. Stolnica sv. Patricija (St. 
Patrick's Cathedral) je veličastna cerkev iz leta 1190, z 68 metrov visokim 
zvonikom in stolpom. Kilmainhamski zapori (Kilmainham Gaol), so narodna 
zanimivost, ki skriva velik del irske zgodovine. Tu so bili zaprti in usmrčeni razni 
uporniki. V bližini muzeja in shrambe črne pijače Guinness Hop Store 

(Guinnessovo skladišče za hmelj) se 
nahaja tudi velika pivovarna značilnega 
Guinness piva. 

 

 

 
 
Slika 2. Dublin. 
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AVANTURA PO IRSKI 

Iz glavnega mesta Dublin se najino potovanje prične proti zahodu, proti okrožju 
Offaly. Prvi del poti proti Athloni, okrog 40 km po avtocesti, sva uvodno 
spoznavali sistem vožnje po levi. 

Slika 3. Reka Shannon, Athlone. 

 

Nadaljevali sva vožnjo preko otoka na 
zahodno stran, mimo Kibeggana ter preko 
največje irske reke Shannon v Athlono – 
simpatično mesto, ki leži na obeh 
bregovih reke, naprej do bližnjega 
Clonmacnoisa, kjer je bilo eno 

najpomembnejših evropskih središč sakralne in posvetne učenosti. Ogledali sva si 
ostanke samostana iz 6. stol. ter okrogli stolp in katedralo. Ob reki Shannon so se 
v samostanu Clonmacnoise zbirali menihi, da bi v skupnosti živeli v skladu s 
krščanskimi ideali. Sledila je vožnja v najbolj neokrnjen in slikovit predel Irske 
do živahnega mesta Galway, obalni ribiški kraj, ki ga krasijo kamnite hiše, ozke 
ulice in prepolni pubi, iz katerih se sliši glasba. Sprehodili sva se po lesenih 
mostovih in slikovitih ulicah do živahnega osrednjega trga Eyre, srednjeveškega 
gradu Lynch's Castle in sprehajalne Shop Street. Namestitev sva poiskali v 
zasebnih sobah, ki ponujajo nočitev z zajtrkom (bed & breakfast). 

Slika 4. Galway. 

 

Po zgodnem zajtrku sva se zapeljali 
na sever v pokrajino Connemara. Ta 
pokrajina je navdihovala številne 
irske pisatelje in pesnike. 
Connemara so neskončne zelene 
planjave in šotišča, na katerih se 
pasejo ovce. Tu je tudi zelo zanimiv 

samostan Kylemore, ki se ponaša z zelo lepimi vrtovi, v njem sta dekliška šola in 
lončarska delavnica, ki je vir dohodkov benediktinskih redovnic, ki skrbijo za 
samostan. 
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Slika 5. Cliffs of Moher. 

 

Vožnjo sva nadaljevali ob prelepi obali 
Galwayskega zaliva, skozi mistično 
kraško pokrajino Burren, ki jo 
zaznamujeta siv apnenec in neposeljenost, 
v nasprotju s tem pa najdemo čudovito 
travniško cvetje, sijajno glasbo in na 

stotine starih spomenikov do znamenitih navpičnih sten Cliffs of Moher 
(Moherske pečine), ki se v dolžini okrog 8 km povzpnejo celo do 203 m visoko. 
To so tisti klifi, ki smo jih neštetokrat videli na predstavitvenih spotih na 
Evroviziji. Po ogledu tega nenavadnega geološkega čudeža sva nadaljevali 
potovanje skozi Ennis v Limerick ter obiskali Bunratty Castle, grad iz. 15. stol., 
kjer je prikazano življenje Ircev v zgodnjem 20. stol. v značilnih podeželskih in 
mestnih stanovanjih. Sledila je vožnja v eno najlepših irskih vasic Adare, ki ima 
očarljivo lego in s slamo krite zidanice, kjer sva spet poiskali prenočišče v 
zasebnih sobah. 

Slika 6. Značina hiša, Adare. 

 

Prijetna je bila vožnja do vasice 
Tralee, kjer lahko poleti na delu 
železniške proge vidimo 
restavriran, še vedno vozeč parni 
vlak nekoč ene najpočasnejših 
podeželskih železnic na svetu. 
Nadaljevali sva pot v Killarney, 
katerega značilnost je Muckross 
House, v kateri je muzej in 

čudovita okolica Gardens, nato je sledila vožnja po panoramski cesti, ki vodi 
okrog polotoka Iveragh in jo imenujejo »Ring of Kerry«. Ta 160 km dolga krožna 
cesta nudi čudovite razglede na obalno pokrajino in vodi mimo številnih 
predzgodovinskih in zgodnjekrščanskih spomenikov ter nekaterih prijetnih 
obmorskih letovišč, npr. Waterwill, kjer je počitnikoval Charlie Chaplin, in 
Sneem, ki velja za najbolj urejen kraj. Večer in noč sva preživeli v tem kraju. 
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Slika 7. Waterwil. 

 

Po zajtrku je sledila vožnja na 
južno obalo Irske proti Corku. 
Spotoma sva obiskali grad 
Blarney Castle, ki je povezan z 
različnimi legendami. Najbolj 
znana pravi, da bo vsakdo, ki 
lahko poljubi blarneyski kamen, 
čudežno obdarjen s posebno 
zgovornostjo. Seveda sva to 

preizkusili tudi midve. Mesto Cork je svojo zadnjo podobo dobilo v 18. stoletju, 
izredno zanimiva je pokrita viktorijanska tržnica. Večerni utrip Corka sva občutili 
v prelepem pubu ob značilni irski hrani in pivu. Na stari železniški postaji v 
Cobhu sva si ogledali The Queenstown Story (muzej). Čudovita razstava 
prikazuje bolečine ob ločitvi, stiske in nevarnosti, ki so jih doživljali sto tisoči 
tistih, ki so se v zadnjih dvesto letih izselili in odpluli v Ameriko. Od tu je odplula 
tudi znana ladja Titanik, katere usodo poznamo med drugim iz filma Titanik. 
Sledila je vožnja v Cashel in tam postanek za ogled znane »Rock of Cashel«, 
impresivnega narodnega spomenika, kjer se je pričelo pokristjanjevanje Ircev. 
Samostan je mogočna romanska utrdba, ki je danes v celoti spremenjena v muzej. 
Po ogledu pa dalje v Kilkeny, ki je eno najatraktivnejših mest v irski notranjosti 
in srednjeveški biser z mogočnim gradom in utrjeno stolnico. Po zajtrku sva 
nadaljevali vožnjo čez Carlow in naprej po soteski Sally Gap v dolini dveh jezer v 
pogorju Wicklow. Slikovita hribovita pokrajina velja za zelena pljuča Irske in je 
bila prizorišče mnogih filmov, posnetih o Irski. Nato sva nadaljevali pot na 
vzhodno obalo do priljubljenega irskega letovišča Brey, ki sta ga obiskovala tudi 
Oscar Wilde in James Joyce. Od tu sva se vrnili na letališče v Dublinu, oddali 
avtomobil in poleteli proti Benetkam. 

ZAKLJUČEK 

Prepotovali sva več kot 1500 km, prvič v obliki samostojnega avanturističnega 
potovanja Vsak večer napornega, srečnega potovanja sva zaključili v značilnih 
pubih s kozarčkom. 

Guinnes piva. Na Irskem pomeni pijača pivo, pa naj bo svetlo ali temno. Med 
priljubljenimi alkoholnimi pijačami so tudi viskiji in Irci so pionirji njihove 
proizvodnje. Dober turistični proizvod je tudi irska kava (Irish coffee). Pri hrani 
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so Irci bolj skromni. Tradicionalno ti postrežejo s klobasami, govedino, 
jagnjetino, svinjino in ribami. Med najbolj poznane jedi sodijo irska obara, 
Coddlle in Guinness cake, priljubljena sadna sladica. Vsem, ki so obiskali Irsko, 
ostanejo topli in nepozabni spomini nanjo. Irska je čudovita dežela in z izredno 
prijaznimi ljudmi, ki si vzamejo čas za tujca. Ostali so nama nepozabni spomini, 
polno doživetij in bogatih izkušenj. 



152 

MEDICINSKE SESTRE SE SOOČAMO Z 
BOLEČINO 

Lidija Borak 

UVOD 

Bolečina je zelo neprijetna osebnostna izkušnja, ki jo spoznamo hitro po rojstvu 
in nas spremlja skozi celo življenje. Najpogosteje je opozorilni znak, ki nas 
opozarja na poškodbo ali bolezen. Na področju bolečine potekajo intenzivne 
raziskave in vsak nov dan nam prinaša nova spoznanja in upanja za učinkovitejše 
obvladovanje bolečinskih situacij (Krčevski, 2000). 

Bolečina je varovalni mehanizem, ki človeka varuje pred škodljivimi dejavniki v 
okolici in v nas samih. Glede na izvor jo delimo na nociceptivno in nevropatsko. 
Nociceptivna bolečina je posledica poškodbe nekega tkiva (somatska ali 
visceralna bolečina), vzdražijo se nociceptorji. Nevropatska bolečina pa je 
posledica funkcionalne ali morfološke motnje v delovanju perifernega oziroma 
centralnega živčevja pri kateri pride pogosto do neustrezne spontane aktivnosti 
nevronov (Mahkovic-Hergouth, 2004). 

AKUTNA BOLEČINA 

AKUTNA BOLEČINA je celostna in neprijetna izkušnja, ki nastane zaradi 
poškodbe tkiva, vnetja ali bolezenskega procesa. Ima pozitivno fiziološko funkcijo. 
Takšna bolečina je največkrat prvi opozorilni znak za ugotavljanje in preprečevanje 
dogodkov, ki lahko organizmu prizadenejo fizično poškodbo in okvaro. Ko fizična 
poškodba nastane, kar se zgodi tudi po operaciji, bolečina ni več fiziološko koristna in 
postane vzrok za različne zaplete, kot so pospešeno delovanje srca, spremenjene 
vrednosti krvnega tlaka, napetost mišic, slabšanje dihalne funkcije. Zavest o potrebi 
učinkovitega lajšanja pooperativne bolečine narašča. 

Možnosti lajšanja akutne pooperativne bolečine bolečine: 
– predoperativno uveden epiduralni kateter (EDK), 
– lajšanje bolečine dovolj zgodaj z razpololožljivimi analgetiki, 
– uvedba kontinuirane analgezije pooperativno z PCA (pain control 

analgesia) črpalkami. 
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Akutno pooperativno bolečino moramo začeti lajšati pravi čas, kar pomeni še v 
času trajanja operativnega posega. Glede na vrsto operativnega posega se 
anesteziolog odloči, kako bo lajšal bolnikovo bolečino. Naloga medicinske sestre 
je, da to analgezijo tudi pripravi in aplicira. 

Anestezijska medicinska sestra in anesteziolog predata bolnika v prebujevalnico 
tako, da se opišejo glavne značinosti poteka anestezije in operativnega posega, 
stanje bolnika ob odhodu iz operacijske sobe ter napisan protokol pooperativne 
analgezije. 

Bolnik ostane v pebujevalnici toliko časa da je vitalno stabilen, da je obvladana 
pooperativna bolečina in ima nastavljeno kontinuirano analgetično mešanico v 
kolikor je to potrebno. 

Kadar bolnik potebuje kontinuirano analgezijo, ki lahko teče i.v. ali po EDK, bo 
medicinska sestra še v času trajanja operativnega posega po protokolu, ki ga 
napiše anesteziolog pripravila analgetično mešanico na CADD PCA črpalko. 
PCA črpalko z analgetično mešanico bo bolniku po pravilu 6 P: 

• pravo zdravilo, 
• pravemu bolniku, 
• na pravo mesto, 
• ob pravem času, 
• na pravi način, 
• pravi odmerek tudi nastavila. 

List kontinuirane analgezije se piše v tojniku, da lahko dobimo povratne 
informacije o učinkovitosti lajšanja bolečine in počutju bolnika. 

Na list kontinuirane analgezije anesteziolog napiše podatke o bolniku, anesteziji, 
analgetično mešanico, način apliciranja ter dodatna protibolečinska zdravila. Na 
ta list se piše tudi stanje bolnika v prebujevalnici, kot so vitalne funkcije, VAS, 
dodatna zdravila, kot tudi stanje bolnika na oddelku po enakem protokolu. 

Vsi podatki pridobljeni v prebujevalnici po procesni metodi dela, se posredujejo 
anesteziologu, ki odloči ali je bolnik pripravljen za odhod na oddelek. 

Ob odhodu bolnika na oddelek se bolnik preda oddelčni medicinski sestri. Preda 
se protokol, ki ga obe podpišeta. Dva lista protokola kontinuirane analgezije 
oddamo z bolnikom, kjer se bodo naprej vpisovali podatki o bolnikovih vitalnih 
funkcijah, VAS, dodatna zdravila ter če je nastavljen EDK tudi motorika. 
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Vodimo knjigo kontinuirane analgezije, v katero vpišemo vse bolnikove podatke, 
analgetično mešanico ter stanje ob odpustu iz prebujevalnice. Tretji list 
kontinuirane analgezije damo v knjigo kontinuirane analgezije. Dežurni 
anestezijska medicinska sestra, ki bo skrbela za neprekinjeno analgezijo v 
popoldanskem in nočnem času, bo tako lahko ukrepala po protokolu. Tako smo 
ves čas v stiku z zdravstvenim timom, ki skrbi za bolnika po operativnem posegu. 
Ves čas imamo kontrolo nad tem, kako poteka kontinuirana anlgezija in njeno 
učinkovitost. V primeru težav na ta način pravi čas obvestimo anesteziologa, da 
se preprečijo večje zaplete. 

Na oddelku so medicinske sestre seznanjene, kako ravnati s črpalko in tudi kako 
voditi bolnika, ki ima kontinuirano analgezijo. Anestezijske medicinske sestre 
smo znanju, ki so ga oddelčne medicinske sestre že imele, dodale še znanja, kako 
voditi bolnika s kontinuirano analgezijo. Seznanile smo jih z delovanjem PCA 
črpalk ter ukrepi ob zapletih. Na oddelkih kjer so bolniki, ki potrebujejo 
kontinuirano analgezijo, smo organizirale delavnice na to temo. Na ta način smo 
vsem članom tima, ki skrbi za bolnika omogočili, vpogled v delovanje takšne 
analgezije in PCA črpalk. 

Delo smo z nemalo napora z obeh strani dobro zastavili in lahko rečem, da glede 
na možnosti, ki jih imamo tudi zelo dobro sodelujemo v celotnem zdravstvenem 
timu (anesteziolog, anestezijska medicinska sestra, oddelčna medicinska sestra in 
oddelčni zdravnik), kjer skrbimo, da bolnika po operativnem posegu ne boli 
oziroma je bolečina znosna. 

Ko bolnik ne potrebuje več kontinuirane analgezije, se ta odstrani po naročilu 
zdravnika, zabeleži se na list kontinuirane analgezije. En list oddamo v arhiv na 
anesteziji, drugi pa se vloži v bolnikovo dokumentacijo. 

Zaključimo lahko, da imamo medicinske sestre veliko vlogo v zdravstvenem 
timu, ki skrbi za pooperarivno analgezijo, saj smo vezni člen med bolnikom in 
zdravnikom ter skrbimo, da tim ob sodelovanju bolnika res deluje. 

V želimo bolniku vzbuditi zaupanje in mu pokazati hotenje, da vso svoje znanje 
in moči usmerimo v to, da je bolečina obvladana. Sklepamo lahko, da je 
komunikacija med člani zdravstvenega tima zelo pomembna, saj je le ta način 
pravi za učinkovito obvladovanje pooperativne bolečine. 
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KRONIČNA BOLEČINA 

IASP - International Association for the Study of Pain, deklarira za kronično 
bolečino tisto, ki traja po običajnem času zdravljenja bolezni ali poškodbe. Ko 
bolečina izgubi vlogo opozorila, prevzema status bolezni in kot takšna bistveno 
doprinese k osebnostnemu, fiziološkemu in psihološkemu poslabšanju. 

Vloga medicinske sestre pri zdravljenju bolečine je zelo pomembna. Medicinska 
sestra kot izvajalka zdravstvene nege, se z bolnikom, ki trpi za akutno ali 
kronično bolečino, srečuje v različnih fazah bolezni in v različnih zdravstvenih 
ustanovah. Pri procesu zdravljenja in lajšanja bolečine aktivno in kreativno 
sodeluje z zdravnikom in ostalimi člani zdravstvenega tima. Od medicinske sestre 
se pričakuje, da bo znala oceniti bolnikovo bolečino, imela sposobnost 
komunikacije in ter vzbudila v bolniku in svojcih občutek zaupanja, da mu 
verjame, ga razume in mu želi pomagati z vsem svojim znanjem in po vseh svojih 
močeh. Cilj delovanja medicinske sestre je s pomočjo multidisciplinarnega 
pristopa doseči, da bolečino obvladujemo popolnoma ali do meje znosnosti, kadar 
je ne moramo v celoti obvladati. 

V Protibolečinski ambulanti (PBA) se medicinske sestre srečujemo z bolniki, ki 
že dolgo trpijo kronično bolečino ter tudi z bolniki, ki trpijo akutno bolečino kot 
je nevropatska bolečina (herpes zoster, nevropatska bolečina v čeljusti, maligna 
bolečina). 

Naloga medicinske sestre je sprejem bolnika, kratka anamneza, ocena po VAS, 
kontrola vitalnih funkcij, priprava na pregled pri zdravniku specialistu algologu in 
kratek pregled dokumentacije. 

V PBA izvajamo zdravljenje oziroma lajšanje bolečine na različne načine: 
– predpis per os analgezije, 
– transdermalni protibolečinski obliži (transtec, durogesic ...), 
– različne vrste blokad: fasetne, paravertebralne, epiduralne, blokade z 

nevrostimulatorjem, infiltracija bolečih mest, 
– i.v. analgezija – xylocainske infuzije, 
– TENS terapija, 
– akupunkture, 
– vstavitev stalnega EDK s tunelizacijo, 
– nastavitev elastomerske črpalke. 

Vsi ti posegi zahtevajo visoko strokovno usposobljenost zdravstvenega tima. 
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Naloga medicinske sestre je, da z svojim znanjem, hotenjem, odgovornostjo 
vzpostavi medosebni odnos z bolnikom in v celotnem zdravstvenem timu. 
Asistira pri posegih in samostojno izvaja določene posege in postopke. Izvaja 
zdravstveno vzgojno delo. 

Medicinska sestra je samostojna pri izvajanju terapije po shemi, ki jo predpiše 
algolog, negi in nadzoru bolnika pred, med in po posegu. Samostojno skrbi za 
preveze EDK in izobraževanju bolnikov, svojcev in tudi patronažnih medicinskih 
sester o negi EDK. Prav tako pripravlja analgetičnie mešanice za EDK in 
elastomerske črpalke po shemi, ki jo predpiše zdravnik specialist algolog. 
Pripravi vso dokumentacijo z načrtom intervencij za patronažno medicinsko 
sestro, list kontinuirane analgezije, navodila ob pojavu težav in telefonske 
številke, kamor bolniki ali svojci lahko pokličejo, če pride do težav. 

Posebene obravnave so deležni onkološki bolniki. In sicer takrat, ko imajo 
nastavljeno kontinuirano analgezijo (EDK, elastomerska črpalka). Ustvari se 
poseben tim: algolog, medicinska sestra v PBA, bolnik, osebni zdravnik, 
patronažna medicinska sestra, svojci, HOSPIC. Koordinatorica v zdravstvenem 
timu je medicinska sestra v PBA, ki ima najboljši pregled nad stanjem bolnika. 
Vse se informacije vseh članov tega tima se stekajo k njej. Te informacije 
usklajuje in jih posreduje naprej ostalim članom tima. Dobra komunikacija 
ustvari prijazno okolje za bolnika, ki ima dobro vodeno analgezijo v zadovoljstvo 
celotnega tima. 

Težave se vedno pojavljajo in se bodo, a s strokovnim delom, znanjem, 
sposobnostjo hitrih reakcij, hotenjem pomagati, učinkovitostjo, ustvarjamo 
zadovoljstvo na profesionalnem in človeškem področju. 
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PRIPRAVA BOLNIKA NA ARTERIJSKO 
KEMOEMBOLIZACIJO JETER 

Petra Zidarič 

TACE (transkteterska arterijska kemoembolizacija jeter) je terapevtski poseg, ki 
zahteva usklajeno delo celotnega zdravstvenega tima. Bolniki pri katerih 
izvajamo TACE, so hudo bolni. Nekateri vedo zakaj je poseg potreben, večina pa 
ne. Zato je toliko bolj pomembno, kako bolnika sprejmemo in mu sam poseg tudi 
na razumljiv način predstavimo na oddelku. Trudimo se, da je bolnik pomirjen in 
da se dobro počuti. 

ARTERIJSKA KEMOEMBOLIZACIJA JETER 

Se opravlja pri bolnikih s HCC – hepatocelularnim karcinomom, ki ju primarni 
jetrni tumor in se razvije v cirotičnih jetrih. Poseg opravijo pri solitarnih tumorjih 
večjih od 5 cm in pri treh ali več manjših od 3 cm. 

Je poseg interventne radiologije in se izvaja na oddelku za radiologijo. 

Izvaja se v lokalni anesteziji po Seldingerjevi metodi z aplikacijo lipiodola, 
mitomyciaa, kontrastnega sredstva in heparinizirane fiziološke raztopine. 
Lipiodol je oljna raztopina, ki se kopiči bolj v tumorju kot v zdravih jetrih. 

TACE 

Predoperativno se izvaja, kadar želijo tumor zmanjšati do resektabilnosti ali pa v 
tolikšni meri, da ima bolnik možnost za eventuelno transplantacijo. 

Paliativno se poseg izvaja najpogosteje. S tem se bolniku podaljša preživetje, 
predvsem pa izboljša kakovost življenja. 

Prednosti posega pred sistemsko kemoterapijo: 
– lokalna koncentracija citostatika ja veliko večja kot pri sistemskem 

zdravljenju 
– čas delovanja citostatika je podaljšan - 1 mesec 
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– sistemski učinki citostatika so zmanjšani, saj 85 % citostatika ostane v 
jetrih 

Shema 

Preden bolnika napotijo na TACE, opravi še druge preiskave, ki se opravljajo na 
oddelku za radiologijo: 

UZ – je prvi in temeljni diagnostični postopek za odkrivanje jetrnih obolenj in 
sledi kliničnemu pregledu in laboratorijskim preiskavam. Oceni obliko, položaj in 
velikost jeter, poda velikost žolčnih vodov in ožilja ter njihov potek. 

CT – je sodobna diagnostična metoda, ki temelji na uporabi RTG sevanja. Slika 
po plasteh in zazna spremembe manjše od 1 mm. Za boljši prikaz jeter se 
uporabljajo neionska kontrastna sredstva, ki omogočajo večjo ločljivost med 
jetrnim parenhimom in lezijami. 

MR – deluje na osnovi magnetnega valovanja in ima številne prednosti pred CT. 
Odlično prikaže strukturo mehkih tkiv. S slikanjem z MR je možen neposreden 
prikaz anatomskih struktur v vsaki želeni ravnini. 

KONTRASTNE PREISKAVE so še vedno nepogrešljiva diagnostična metoda, 
ki pa postaja vse bolj terapevtski poseg. Preden pa bolnika napotijo na kontrastno 
preiskavo, morajo biti izčrpane vse druge diagnostične možnosti. 

PROCES ZDRAVSTVENE NEGE 

UGOTAVLJANJE POTREB 

Strah – bolnik pride v neznan prostor poln aparatur 

Zvišana možnost infekcije – se poveča, ko bolnika brijemo. Pred, med in po 
posegu je treba upoštevati aseptično metodo dela. 

Bolečina – je minimalna 

Krvavitev – med ali po posegu, motnje koagulacije 
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NAČRTOVANJE 

Bolnika ne bo strah, bolečina bo minimalna, možnost infekcije in krvavitve bo 
zmanjšana na minimum. Glede na cilje izdelamo načrt ZN. 

IZVAJANJE 

Priprava bolnika: 
– psihična – predstavitev, seznanitev, bolnika pomirimo in prosimo za 

sodelovanje, 
– fizična – položaj, britje. 

Priprava izvajalcev: 
– Sodelujeta dve operacijski medicinski sestri, radiološki inženir in 

zdravnik radiolog. MS inštrumentarka potrebuje za opravljanje svojega 
dela specifična znanja kot so poznavanje anatomije, materialov, poteka 
preiskave, spremljanje poteka preiskave na ekranu. 

– MS se mora pred sevanjem primerno zaščititi, nadene si kapo in masko, 
kirurško si umije in razkuži roke. 

Priprava prostora 
– primerna mikroklima, zapremo vrata, spustimo žaluzije. 

Priprava materiala 
– pripravimo heparinizirani NaCl, set za pokrivanje, material ki ga bomo 

potrebovali, kontejner za citostatike. 

Izvedba posega: 
– po punkciji stegenske arterije uvedemo žico skozi Seldingerjevo iglo, 
– Seldingerjevo iglo po žici zamenjamo z žilnim uvajalom, 
– žico uvedemo do določenega mesta, 
– po žici uvedemo kateter, 
– pripravimo kontrastno sredstvo za orientacijsko slikanje, 
– po potrebi zamenjamo žico in katetre, 
– katetre in žice sproti prebrizgamo z heparinizirano NaCl, 
– poseg ves čas spremljamo na ekranu, 
– pripravimo suspenzijo mitomycina, lipiodola, kontrasta in NaCl, 
– med posegom opazujemo bolnika, 
– pokrijemo in obtežimo vbodno mesto. 
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VREDNOTENJE 

– poseg ovrednotimo, 
– Pisno dokumentiramo vsa zdravila in materiale, 
– bolnika MS inštrumentarka preda sestri iz oddelka in pove naj bolnik 6 

ur mirno leži na hrbtu s peščeno vrečko, kontrolirati je potrebno mesto 
vboda. 
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IMPLANTATI V KARDIOVASKULARNI 
KIRURGIJI 

Ika Voje, Zlata Kidrič  

Izvleček 

Število pacientov s srčno žilnimi obolenji se povečuje. Vrsta zdravljenja 
(konzervativno, operativno...) je odvisno od različnih dejavnikov. 

Pri operativnem zdravljenju se nadomesti okvarjeno srčno zaklopko z umetno 
zaklopko ali obolelo arterije z žilno protezo. 

Operacijska medicinska sestra (OPMS) mora poznati vse vrste in načine 
rokovanja z implantati. 

Ključne besede: operacijska medicinska sestra, kardiovaskularni implantati, 
zdravstvena nega. 

UVOD 

S povečanjem starostne meje prebivalstva naraščajo srčno žilna obolenja. 
Okvarjene srčne zaklopke se lahko nadomestijo z umetno srčno zaklopko, obolelo 
arterijo pa z žilno protezo. Uporabljajo se umetne in biološke srčne zaklopke, 
obroči, žilne proteze, kardiovaskularne krpice. 

Vsi kardiovaskularni implantati so narejeni po standardnih dimenzijah. 

VLOGA OPERACIJSKE MEDICINSKE SESTRE 

OPMS je na področju zdravstvene nege (ZN) samostojna. Priprava na operativni 
poseg je za vsakega pacienta individualna: 

– urejena operacijska soba, 
– medicinski aparati, 
– medicinski material, 
– seti instrumentov izbrani glede na vrsto operacije. 
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Pomembna naloga OPMS na področju ZN kardiovaskularnega bolnika je pravilno 
rokovanje in dokumentiranje implantatov, potrebnih za določen operativni poseg 
pri posameznem pacientu. 

OPMS pred začetkom operativnega programa preveri: 
– število posameznih implantatov (vrsta in velikost), 
– celovitost ovoja implantata, 
– rok sterilnosti. 

ZAKLOPKE 

Zaklopke so lahko umetne ali biološke, uporabimo jih, kadar je okvara tako huda, 
da je potrebno zaklopko zamenjati. 

1 UMETNE ZAKLOPKE 

Umetne zaklopke so narejene iz pirolita, ki je zelo trden in dopušča različne 
preiskave (MR). Obroč na katerega se nastavijo neresorbilni šivi, je pleten. Pri 
tečajih lističev so luknjice skozi katere konstantno teče kri, kar zmanjša možnost 
nastanka trombusov. Umetna zaklopka je trajna, zahteva pa doživljenjsko jemanje 
antikoagulantne terapije. Hranimo jih na sobni temperaturi in so pripravljene za 
takojšnjo uporabo. 

Umetno zaklopko z žilno protezo uporabljamo, kadar je poleg zamenjave aortne 
zaklopke potrebno zamenjati še del aorte (Bentallova operacija). 

2 BIOLOŠKE ZAKLOPKE 

Biološke zaklopke so narejene iz govejega perikarda ali iz prašičje aortne 
zaklopke. Poznamo: 

a) nestentirane biološke zaklopke, ki so brez obroča. Pri šivanju z 
monofilamentnim šivom se prilagodijo obliki obroča izrezane zaklopke. 
Shranjene so v soluciji s konzervansom (Paraben). Pred uporabo zadostuje 
samo spiranje s fiziološko raztopino. 

b) stentirane biološke zaklopke, imajo pleten obroč in se šivajo z neresorbilnimi 
pletenimi šivi. Shranjene so v glutaraldehidu in pred uporabo je treba 
petnajstminutno spiranje s fiziološko raztopino. 
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OPMS je dosledna in upošteva navodila proizvajalca. Nekateri proizvajalci 
zahtevajo shranjevanje zaklopk v hladilniku, nekateri pa na sobni temperaturi. 
Življenjska doba biološke zaklopke je v poprečju 10 let. Pacient je prve tri 
mesece na antikoagulantni terapiji. Primerne so za starejše in tiste, ki ne smejo 
jemati antikoagulantov. 

UMETNI OBROČI 

Pri popuščanju mitralne in trikuspidalne zaklopke se lahko obroč zaklopke 
(anuloplastika) stisne s šivom ali z umetnim obročem. Na ta način je zaklopka 
ohranjena in funkcija srca izboljšana. Umetni obroč je pleten. Poznamo trde in 
mehke umetne obroče. 

ŽILNE PROTEZE 

Žilne proteze se uporabljajo za premostitev prizadetih žil. Poznamo cevaste in 
večcevaste žilne proteze. Narejene so iz posameznih filamentnih niti, z načinom 
tkanja, ki omogoča protezi prožnost in trdnost. Notranja plast žilne proteze je 
gladka, kar ščiti pred nastankom mini trombusov. 

Nekatere od žilnih protez imajo v svoji steni oporo in se uporabljajo za 
nadomestitev manjših arterij. Opora v steni umetne žile omogoča nemoten pretok 
krvi. 

KARDIOVASKULARNE KRPICE 

Kardiovaskularne krpice uporabljamo za razširitev lumna žile. Tkane so iz 
poliesterskih niti. Zelo so tanke, kar jim omogoča optimalno prilagajanje arteriji 
na katero se všijejo. Obložene so s kolagenom, kar jih naredi neprepustne. 
Pomembno je upoštevati navodila proizvajalca. 

Vsi implantati so namenjeni enkratni uporabi. 

Pred uporabo implantata se OPMS: 
– prepriča o ustreznosti izbranega implantata, 
– o roku sterilnosti. 
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Neumita OPMS v skladu z načeli aseptične tehnike odpre implantat iz zunanjega 
ovoja, umita OPMS ustrezno poda implantat operaterju. 

DOKUMENTIRANJE 

Dokumentiranje ZN sodi med temeljne elemente sodobne ZN. Nepogrešljivo je v 
vseh fazah procesa ZN in zagotavlja kontinuirano delo MS. Poleg tega je 
nedvoumno in natančno beleženje podatkov pomembno za razvoj stroke. 
Zagotavlja tudi učinkovito izvajanje, vrednotenje dela MS v sami ZN, 
sodelovanje v diagnostično terapevtskem programu in v intradisciplinarnem timu. 

Za vsakega pacienta izpolnimo preglednico operativne dejavnosti, kamor 
vpisujemo podatke o pacientu, časovni potek operacije, člane operativnega tima 
ter vpišemo idente uporabljenih implantatov. V negovalno dokumentacijo prav 
tako vpišemo zgoraj navedene podatke, vpišemo še bolezen in vrsto posega, 
kontrolo štetja obvezilnega materiala in uporabljene implantate (nalepka iz 
ovojnine) ter morebitne odvzete vzorce tkiv. 

Iz dokumentiranega je razvidno: 
– vrsta implantata, 
– velikost implantata, 
– količina implantata, 
– rok sterilnosti implantata. 

ZAKLJUČEK 

Vsi člani zdravstvenega tima se moramo zavedati odgovornosti. Dolžnost 
vsakega posameznika v zdravstvenem timu je, da svoje delo opravi kakovostno, 
odgovorno in dosledno. 

OPMS pri rokovanju z implantati upošteva navodila proizvajalca ter obstoječe 
standarde. 

OPMS se mora nenehno izobraževati na področju ZN in sledi novostim s 
področja medicine. Na ta način se zagotavlja pacientu varna in učinkovita 
perioperativna ZN. 
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UPORABA STEREOTAKSIJE NA ODDELKU 
ZA NEVROKIRURGIJO UKC MARIBOR 

Sebastijan Tišler, Slavica Somer 

Stereotaksija je minimalno invaziven postopek v nevrokirurgiji. Uporabljamo jo 
za diagnostiko globje ležečih tumorjev.  

Nevrokirurg vsako globoko lezijo najprej verificira, tako da se napravi 
stereotaktična biopsija. Izurjen patalog pa nato že v nekaj minutah opredeli lezijo. 
Šele na tej osnovi se kirurg odloči o nadaljnjem zdravljenju. V izbranih primerih 
že lahko pri istem posegu prične terapijo ( drenažo ciste ali vzstavitev izvora 
ionizirajočega sevanja). V primeru metastatske lezije oziroma kadar je lezija 
manjša od 3 do 4 cm, vstavijo vanjo jod 125. To je enostaven, učinkovit in poceni 
postopek. Na osnovi izračuna pustijo jod nekaj dni, nato pa ta nosilec odstranijo. 
posegi niso preveč zapleteni in potekajo ambulantno. Ta oblika zdravljenja 
metastaz  in tudi gliomov je v Nemčiji lepo uveljavljena in razširjena. Predstavlja 
cenejšo alternativo gama nožu. S stereotaksijo pa lahko zdravimo tudi motnje v 
gibanju – funkcionalna stereotaksija. Stereotaktični posegi pri funkcionalni 
nevrokirurgiji bistveno izboljšajo kakovostno življenja bolnikov z motnjami 
gibanja ali s hudimi bolečinami. Uporablja se tudi pri bolnikih s Parkinsonovo 
boleznijo.  

Lani decembra smo se udeležili izobraževanja v Freiburgu, kjer je drugi največji 
evropski center za stereotaksijo. V Mariboru uporabljamo stereotaktični okvir 
podjetja MHT. Začetki MHT stereotaktičnega okvirja sodijo v petdeseta leta, 
osnove zanj so postavili znani nemški nevrokirurgi – T. Reichert, F. Mundiger in 
C. Ostertag. 

Stereotaktični sistem je zgrajen iz enote za glavo in enote z merilnim lokom. 
Pomembna je programska oprema za izračunavanje nastavitve merilnega loka. 
Vse nastavitve se najprej naredi na fantomu. MHT–jev stereotaktični sistem 
temelji na kartezijanskem koordinatnem sistemu.  Potrebno  je določiti 
koordinatne tarče x, y in z ter kordinate za vrtino. Omenjene koordinate se določi 
s pomočjo računalniškega programa. Na osnovi koordinat nato z uporabo 
programa izračunamo kote, ki jih moramo nastaviti, da dosežemo tarčo. Sledi 
nastavitev dobljenih vrednosti (stranski kot, višinski kot) na stereotektičnem 
okvirju ter na držalu za instrumente, posebej nastavimo globino. S pomočjo 
programa, ki omogoča zlitje slik CT–ja in MR–ja, si ogledamo predvideno pot – 
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trajektorijo. Pred posegom preverimo pripravljen okvir na fantomu in izvedemo 
manjše popravke, če so ti potrebni. Po kontroli prenesemo lok in vodilo za 
biopsijsko iglo na stereotaktični obroč, na glavo bolnika in lahko pričnemo 
izvajati poseg. 

Sam stereotaktični poseg poteka tako, da se bolniku na oddelku namesti 
stereotaktični okvir v lokalni anesteziji. bolnika se nato odpelje na CT slikanje in 
nato v operacijsko dvorano. Bolnik je med tem časom ves čas buden in v lokalni 
anesteziji. Slike CT–ja z okvirjem in slike MRI brez okvirja, ki so bile opravljene  
že dan pred posegom, se z radiološkega oddelka prenesejo na računalniški 
program in planiranje se začne. Po planiranju sledi priprava operacijskega polja in 
delo na sterilnem fantomu, v katerega se vnesejo koordinate za preverjanje. nato 
se sname lok in vodilo za biopsijsko iglo in se vse prenese na instrumentarsko 
mizo. lok se namesti na obroč na bolnikovo glavo. Napravi se vrtina in odpre 
dura. Vodilno iglo se uvede do globine, ki se je označila za jemanje vzorcev in se 
jo učvrsti. Izvleče se stilet in uvedejo se biopsijske klešče za odvzem vzorca. Ko 
se klešče izvlečejo, s konico igle prenesemo vzorec na objektno stekelce. Nato 
preparat takoj pogleda citopatolog, ki je prisoten  v operacijski dvorani. Ta 
postopek se ponovi skozi celo debelino tumorja. Ob koncu, ko se ugotovi 
histologija, se odstrani vodilo, koža se zašije in rana sterilno pokrije. Bolnika se 
sprosti iz okvirja in odpelje na oddelek. 

Do sedaj smo opravili 20 stereotaktičnih biopsij. V prihodnosti načrtujemo 
stereotaktično zdravljenje določenih nevroloških obolenj, npr. parkinsonikov, ki 
pri nas nimajo možnosti kirurškega zdravljenja, npr. vgradnje nevrostimulatorjev, 
ki pomembno izboljšajo kakovost življenja teh bolnikov. 
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ZAPIRANJE ANEVRIZME S 
PLATINASTIMI ŽIČKAMI 

Franci Pajk 

Izvleček 

Bolečine v glavi so največkrat le nedolžen znak nekega dogajanja znotraj glave. 
Določeno število ljudi ima bolečino, ki jo povzroči anevrizma na ožilju 
možganov. 

Ko anevrizma poči pride do subarahnoidalne krvavitve (SAH). Reševanje 
anevrizme je bilo do leta 2004 le kirurško. Istega leta je bilo v Kliničnem centru 
prvič opravjeno zapiranje anevrizme v glavi s platinastimi žičkami na Inštitutu za 
radiologijo. Prednosti mini invazivnega posega so doprinesle, da sedaj opravimo 
več kot šestdeset odstotkov anevrizm na Inštitutu za radiologijo. 

Bolnika, z nenadno hudo bolečino v glavi,sprejmejo na nevrološko kliniko. 
Nevrologi mu po dogovoru z radiologom odredijo diagnostično slikanje 
možganskih žil, kamor spada računalniška tomografija (CT), magnetna 
resonanca (MR) ali digitalno slikanje možganskega žilja. Po končani diagnostiki 
se zdravniški konzilij (nevrolog, nevroradiolog, nevrokirurg) odloči za način 
zdravljenja možganske anevrizme. 

UVOD 

Pogostost subarahnoidalne krvavitve (SAH) je v razvitih državah ocenjena s 5–10 
na 100 000 prebivalcev. Na leto.okoli 40 % bolnikov umre že pred prihodom v 
bolnišnico ali pa takoj po prihodu.Tretjina bolnikov ostane trajno prizadeta zaradi 
SAH-a, ostala tretjina pa se vrne v normalno življenjne. 

Kaj sploh je anevrizma? Anevrizma je trajno lokalizirana vrečasta razširitev žilne 
stene, ki nastane kot posledica ošibitve žilne stene zaradi različnih vzrokov. 

PO KLINIČNIH ZNAKIH LOČIMO DVE VRSTI ANEVRIZEM (SLIKA 1) 

1. HLADNA ANEVRIZMA 
2. VROČA ANEVRIZMA 
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HLADNA ANEVRIZMA - Hladna povzroča samo simptomatske znake, vendar 
še ni počila in povzročila SAH-a. 

Vedeti moramo, da se žilna stena intrakranialnih arterij močno razlikuje od 
perifernih žil. Intrakranialne arterije imajo zelo tanko adventicijo, prav tako je 
tanka tunica media, na razcepiščih pa je sploh ni. Tako vidimo, da so razcepišča 
arterij idealno mesto za nastanek anevrizme. 

 

Slika 1. Prikaz anevrizme. 

Ko je postavljen klinični sum na anevrizmo ali SAH, je treba izvesti ustrezno 
diagnostično obravnavo bolnika. Kot prva preiskava je računalniška tomografija  
glave in CT angiogafija možganskih žil. Naredimo tudi 3D rekonstrucijo 
možganskega žilja, ki še dodatno prikaže odnos anevrizme do sosednjih struktur. 
Ta preiskava nam potrdi, ali gre za SAH ter kako obsežna je. CT angiografija 
poda dodatne informacije o samem poteku možganskih žil in obliki anevrizme. 
Naslednja preiskava je digitalna subtrakcijska angiografija, ki je tudi zlati 
standard za diagnostiko anevrizm. DSA, nam da tudi dokončno diagnozo. 

NAČIN REŠEVANJE ANEVRIZME 

Ko je diagnoza enkrat postavljena, se pojavi vprašanje, kakšno terapijo je 
potrebno izbrati. V uporabi sta dve metodi za izločitev anevrizme iz krvnega 
obtoka (slika 2.): 

– kirurško zdravljenje 
– endovaskularno zdravljeneje s pomočjo platinastih žičk. 
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Endovaskularne metode lahko opredelimo kot minimalno invazivne, ker v 
območje posega, ki je v našem primeru anevrizma na možganski arteriji, 
dostopamo prek vodilnih sistemov skozi notrajnost arterijskega sistema. 

 

Slika 2. Shematski prikaz kirurškega in endovaskularnega zdravljenja. 

Samo endovaskularno zdravljenje zahteva tudi nekaj pogojev, ki morajo biti 
izpolnjeni, če hočemo uporabiti ta način. Diagnostične metode nam morajo dati 
točne podatke o velikosti anevrizme, njenem vratu in izstopiščih okolnih arterij. 
Vse to moramo vedeti za varno endovaskularno zdravljenje anevrizme. 

Pomemben podatek za izvedbo je tudi prehodnost in oblika medeničnih arterij, saj 
skozi te žile vstopamo do možganskih žil. 

TEHNIKA ZAPIRANJE ANEVRIZME 

V žilo vstopamo skozi femoralno arterijo, v katero vstavimo žilno uvajalo. Za 
slikanje možganskih žil pripeljemo kateter po aorti do artertije carotis comunis ali 
a. vrtebralis,. Nato skozi kateter vbrizgamo kontrastno sredstvo in slikamo žilo 
vsaj v dveh projekcijah. Za prikaz same anevrizme se poslužujemo še dodatnih 
projekcij, ki nam morajo natančno prikazati vrat anevrizme ter izstopišča bližnjih 
žil. Ko imamo projekcijo anevrizme in njen vrat, ta angiogram zamrznemo in ga 
kasneje prikažemo na živo diaskopsko sliko. To je tako imenovani road map, ki 
nam je vodilo za uvajanje vodilne žice do vratu anevrizme. Preko te vodilne žice 
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se uvede mikro kateter  v anevrizmo. Pod diaskopsko kontrolo se skozi kateter  
uvede GDC (coil oz. platinasta žička) v anevrizmo. Platinasta žlička predstavlja 
notranji ovoj ob steni anevrizme (backet), ki ščiti anevrizmo pred raztrganjem 
anevrizme. Naredi se kontrolna angiografija v dveh projekcijah. Če je pa še 
platinasta žička pravilno nameščena, tako da ne ovira pretoka po glavni žili, 
potem se sprosti od kovinskega vodila. Ločevanje poteka s pomočjo elektrolize. 
Nadalje v anevrizmo vstavimo toliko platinastih žličk, kolikor je potrebno, da se 
anevrizma zapolni. Za uvajanje ostalih platinastih žličk je postopek enak. 

Kadar ima anevrizma širok vrat moramo uporabiti intrakranialni stent. Ta nam 
kasneje preprečuje, da bi platinaste žličke uhajale v žilno svetlino in s tem ovirale 
normalen pretok krvi po žili. Nadalje se poseg nadaljuje, kot je predhodno 
opisano, samo da se v kateter zapelje žilno opornico (stent), ki zapre svetlino 
anevrizme. Pacient je v splošni anesteziji.  

PRIHODNOST 

Ker je dosedanja praksa endovaskularnega zdravljenja anevrizem pokazala veliko 
pozitivnih strani, se v prihodnosti na tem področju obeta veliko izboljšav in 
novosti. Eno takšnih je tudi uporaba hidrospiral. Hidrospirale so prevlečene z 
določeno snovjo, ki ob stiku s tekočino nabrekne. Ko je postavljena v anevrizmo, 
zatem nabrekne in povzroči trombozo v anevrizmi. 

Od septembra 2004 je bilo pri nas opravljeno več kot 150 endovaskularnih 
posegov,od tega preko 80 % pri bolnikih z rupturirano anevrizmo. Ker je 
endovaskularno zdravljenje možganskih anevrizem minimalno invaziven, je 
lahko prva izbira zdravljenja. 
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VLOGA OPERACIJSKE MEDICINSKE 
SESTRE PRI BALONSKI KIFOPLASTIKI 

Tanja Štubelj, Metka Krašovic 

Izvleček 

Balonska kifoplastika je minimalno invazivna kirurška metoda zdravljenja 
kompresijskih zlomov vretenc. Operacija temelji na stabilizaciji zloma in 
ohranitvi oblike vretenca, z izpolnitvijo poškodbe vretenca. Delo operacijske 
medicinske sestre je pri pripravi instrumentov in pripomočkov specifično, kakor 
so specifični tudi pripomočki, s katerimi rokuje. To dejstvo zahteva, poleg znanj s 
področja zdravstvene nege, tudi permanentno izobraževanje operacijskih 
medicinskih sester na področju medicinske tehnologije. 

Ključne besede: zlomi vretenc, minimalni invazivni pristop, vloga operacijske 
medicinske sestre, kakovost življenja po operaciji 

UVOD 

Osteoporoza je progresivna, napredujoča bolezen, pri kateri se masa kosti, njena 
specifična teža in trdnost zmanjšujeta, kar poveča njihovo krhkost in poveča 
možnost lomljivosti. Je najpogostejša metabolna bolezen kosti. Pomembnost 
osteoporoze je podcenjena in pride do izraza šele takrat, ko privede do zlomov. 
Osteoporoza postaja zaradi njenih zapletov- osteoporotičnih zlomov, eden od 
glavnih problemov razvitih družb. 

KOMPRESIJSKI ZLOMI VRETENC 

Najpogostejši zapleti pri bolnikih z osteoporozo so kompresijski zlomi vretenc. 
Pojavijo se že pri fizioloških obremenitvah hrbtenice (7). So posledica 
lokaliziranih sprememb na vretencu. 

Ob kompresijskem zlomu vretenc se pojavi močna bolečina, ki se med gibanjem 
stopnjuje. Kompresijski zlomi vretenc so se zdravili predvsem z mirovanjem, 
sredstvi za lajšanje bolečin in opornicami. Bolniku so s tem odvzeli bolečino, 
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stabilizirali zlom, ostala pa je deformacija hrbtenice (2, 3). Ta je vodila k 
spremenjeni fiziologiji hrbtenice in s tem k obremenitvi drugih vretenc. Pojavila 
se je nagnjenost k prelomom drugih vretenc – učinek domin (6). Kasnejši dodatni 
zlomi vretenc vodijo do kronične tope bolečine. Pri bolniku se je pojavila grba in 
motnje v preostalem lokomotornem aparatu, zapleti pri dihanju zaradi zmanjšane 
gibljivosti prsnega koša in nevrološki izpadi ob kompresiji spinalnega kanala 
(8,9). Zaradi vsega tega se pojavljajo nove kirurške metode zdravljenja 
kompresijskih zlomov vretenc, ki popravijo in preprečijo kasnejšo deformacijo 
hrbtenice. Takšna operacija je tudi balonska kifoplastika. Izvajamo jo pri 
osteoporotičnih ali osteolitičnih kompresijskih zlomih prsnih ali ledvenih vretenc, 
zaradi primarne ali sekundarne osteoporoze ali osteolitičnih metastaz, pri starejših 
od 40 let brez nevroloških izpadov (2). 

 

 

Slika 1. Kompresijski zlom vretenca. 

OPERACIJA 

Bolnika namestimo v trebušni položaj s podloženim prsnim košem in medenico. 
Operacijska medicinska sestra pripravi mešalec za kostni cement, kostni cement, 
kontrastno sredstvo, kanile za perkutani dostop do vretenca, balončka za 
raztezanje, brizgalki in kanile za uvajanje kostnega cementa. Preveri balončka in iz 
njih s posebno brizgalko na zaklep potegne zrak. Pripravi brizgalki in navleče 
kontrastno sredstvo do kontrolne točke - 0, da se lahko kontrolira pritisk ustvarjen v 
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vretencu. Iztisne zračne mehurčke in aktivira brizgalko tako, da je pritisk PSI – 0. S 
pomočjo RTG monitorja določimo vstopno mesto. Skozi majhno incizijo vstavimo 
kanilo v zlomljeno telo vretenca. Nato skozi kanilo uvedemo balonček, ki ga s 
pomočjo kontrastne tekočine napolnimo in razpremo. Najpogosteje je treba uvesti 
dva balončka, vsakega iz ene strani, da enakomerno razpremo vretence, in tako 
ustvarimo prostor za kostni cement. 

 

Slika 2. Razpiranje vretenca. 

 

Balončka nato odstranimo in praznino v vretencu zapolnimo s posebnim kostnim 
cementom. Kostni cement mora biti pred uvajanjem primerne viskoznosti. Pri 
mešanju kostnega cementa je pomembna temperatura prostora. Pri temperaturi 
prostora 23 °C je čas od spojitve substanc (tekočine in prahu), mešanja, polnjenja 
polnil, uvedbe kostnega cementa, pa do zatrditve 18 minut. Vsaka porast 
temperature nad 23 °C, skrajša čas zatrditve kostnega cementa. Kostni cement je 
primeren za vbrizgavanje v telo vretenca takrat, ko potisnemo cement skozi 
uvajalno kanilo in ne kaplja. Takrat je prave viskoznosti. Po končanem 
vbrizganju cementa zadržimo bolnika v trebušnem položaju do konca poli-
merizacije oz. zatrditve kostnega cementa. 
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Slika 3. Zapolnitev defekta s kostnim cementom. 

REZULTATI 

Po balonski kifoplastiki se bolečina zmanjša, včasih že takoj po opravljenem 
posegu. Bolniki so sposobni vsakodnevnih opravil že nekaj dni po opravljenem 
posegu. Rezultati kažejo o izboljšanju kakovosti življenja, kar nakazujejo tudi 
svetovne statistike (1). V skupini bolnikov, ki so utrpeli kompresijski zlom 
vretenca in so bili zdravljeni z balonsko kifoplastiko, se je čas, ki so ga prebili v 
postelji po posegu, zmanjšal za 50 % (5). Izboljša se tudi funkcija hrbtenice. K 
izboljšanju kakovosti življenja pa lahko štejemo tudi popravo deformacije 
hrbtenice, ki ima tudi velik fiziološki in psihološki učinek (4). 

ZAKLJUČEK 

Balonska kifoplastika je novejša metoda zdravljenja osteoporotičnih in 
osteolitičnih kompresijskih zlomov hrbtenice. Zaradi dobrih rezultatov se je 
metoda hitro uveljavila. »Velike« operacije hrbtenic se tako spreminjajo v 
maloinvazivne, ki so krajše, prijaznejše do bolnikov in zahtevajo druga znanja. 
Delo operacijske medicinske sestre je pri pripravi instrumentov in pripomočkov 
specifično. Potrebno je natančno poznavanje tehnologije pripomočkov in 
operativne tehnike. To dejstvo zahteva, poleg znanj s področja zdravstvene nege, 
tudi permanentno izobraževanje operacijskih medicinskih sester na področju 
medicinske tehnologije, saj njeno znanje in delo v veliki meri vplivata na potek 



178 

operacije. Z razvojem različnih operativnih postopkov se odgovornost operacijske 
medicinske sestre nenehno povečuje. Nujno potrebno je, da operacijska 
medicinska sestra stalno spremlja ta razvoj in s tem veliko doprinese k uveljavitvi 
in ugledu zdravstvene nege v operacijskih dvoranah. 
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KLINIČNA POT ZA ENDOPROTEZO 
KOLKA 

Jožica Avguštin 

Izvleček 

Kontinuirana zdravstvena obravnava je zelo pomembna za kakovostno obravnavo 
pacienta. Da bi povečali učinkovitost in preprečili podvajanja v zdravstveni 
obravnavi, smo v Splošni bolnišnici Novo mesto uvedli klinično pot tudi za 
paciente, ki prihajajo na ortopedske operacije. V nadaljevanju je predstavljena 
klinična pot za endoprotezo kolka. Predstavljen je celoten proces pred, med in po 
operaciji, s poudarkom na medoperativni zdravstveni negi.  

Ključne besede: medoperativna zdravstvena nega, klinična pot, endoproteza kolka 

1 UVOD 

Klinična pot je orodje, ki je osnovano na izsledkih medicine, zdravstvene nege in 
drugih strok ter krajevni organizaciji, s katerim je opredeljen standartni načrt 
večdisciplinarne zdravstvene oskrbe tipične vrste pacientov z določenim 
obolenjem ali načrtovanim posegom. 

Klinična pot obsega celotno oskrbo od začetka do konca obravnave pacienta. Je 
živ dokument, ki se nenehno izpopolnjuje na podlagi izkušenj o njeni uporabi, 
ugotovljenih odklonih od predpisane klinične poti in novih spoznanj, ki se 
pojavijo v strokovni literaturi. 

Klinične poti povečajo usklajenost dela in sodelovanje zdravstvenega osebja, ki 
se kaže z: 

– nepotrebnimi zastoji pri obravnavi pacienta, 
– skrajšanimi ležalnimi dobami, 
– nepodvajanjem dela,  
– zmanjševanjem možnosti napak,  
– racionalno porabo sredstev, 
– racionalno porabo časa,  
– boljšim timskim delom,  
– boljšo kakovostjo zdravstvene oskrbe pacienta. 
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Uporaba kliničnih poti omogoča: 
– doseganje visokih standartov zdravstvene obravnave pacienta,  
– spodbujanje timskega dela in sodelovanje med zdravniki, medicinskimi 

sestrami in drugimi člani multidisciplinarnega tima, 
– zmanjševanje števila odstopanj od najboljšega načina zdravljenja,  
– več komunikacije med zdravnikom in pacientom ter med zdravstvenimi 

delavci, 
– vrednotenje dela in možnosti izboljšav. 

Na ortopedsko-travmatološkem oddelku za planirano operacijo totalne kolčne 
endoproteze uporabljamo klinično pot kot eno izmed dokumentacij, ki jo vodimo 
pri bolniku. Klinična pot predstavlja celovito dokumentacijo, ki združuje delo 
medicinske sestre, fizioterapevta, anesteziologa in operaterja.  

Klinična pot zajema pripravo na poseg, predoperativno obdobje, medoperativni 
potek s poudarkom na medoperativni zdravstveni negi ter oskrbo pacienta v 
pooperativnem obdobju. 

2 PREDOPERATIVNO OBDOBJE 

Pacient se s klinično potjo prvič sreča teden dni pred planirano operacijo, ko po 
pregledu v preanesteziološki ambulanti zdravnik anesteziolog poda dokončno 
mnenje o sposobnosti za operativni poseg. Razgovor vodi medicinska sestra v 
specialistični ortopedski ambulanti. Preveri ali je opravil vse potrebne preiskave, 
oddal kri za avtotransfuzijo (če se je za to pacient odločil), ali ima pripravljene 
vse izvide in soglasja za operativni poseg, ali je bil na pregledu v 
preanesteziološkim ambulanti...  

Pacient je v bolnišnico sprejet en dan pred operacijo. Sprejem opravi v 
specialistični kirurški ambulanti, kjer se še enkrat preveri vsa potrebna bolnikova 
dokumentacija. 

V predoperativno obdobje spada še priprava pacienta na operativni poseg na 
oddelku. Bolnik mora biti sčiščen, stuširan, brez nakita, ortodontskih in 
ortopedskih pripomočkov. 
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3 MEDOPERATIVNO OBDOBJE 

Medoperativno obdobje se začne s prihodom pacienta v centralni operacijski 
blok. Sprejme ga anesteziološka medicinska sestra in zdravnik anesteziolog. 
Operacija se izvede v splošni, regionalni ali kombinirano anesteziji.  

Za operacijsko medicinsko sestro se klinična pot prične z vstopom pacienta v 
operacijsko sobo. Ta del poti zajema podatke, ki so zajeti na listu medoperativne 
zdravstvene nege in ga v naši bolnišnici uporabljamo že dalj časa. V prvem delu 
dokumenta zapišemo čas prihoda pacienta v operacijsko sobo, čas operacije od 
reza do oskrbe operativne rane ter čas odhoda pacienta v prebujevalnico. 

Ko pacienta na ustrezno pripravljeni operacijski plošči pripeljemo v operacijsko 
sobo, ocenimo kožo operativnega predela in preverimo označeno mesto operacije. 
Nogo označi operater že na oddelku. Drugo nogo preventivno povijemo z 
elastičnim povojem. Pacienta namestimo v operativni položaj, ki zahteva veliko 
nastavkov za mizo in sodelovanje celotne operativne ekipe (operater, asistent, 
operacijska medicinska sestra, zdravstveni tehnik, bolničar). Pred razkuževanjem 
operativnega polja nogo umijemo z milom in ščetko. Nevtralno elektrodo nalepimo 
na trebušni predel. Za razkuževanje uporabljamo obarvana razkužila. Za pokrivanje 
operativnega polja v večini uporabljamo material za enkratno uporabo ter incizijsko 
folijo. Bombažne komprese so le še dodatna zaščita. Za svojo zaščito uporabljamo 
ortopedske rokavice in zaščitna očala. Ker mora biti temperatura v operacijski 
sobi zaradi preprečevanja infektov čim nižja (okoli 19 °C), uporabljamo dodatna 
zaščitna oblačila (puli ovratnik), saj smo zaradi stropnega prezračevanja in 
klimatiziranja izpostavljeni neustreznim delovnim pogojem.  

Operacijski medicinski sestri (umita in neumita) priravita ves potreben material 
za izvedbo operativnega posega (material za pokrivanje operativnega polja, 
osnovni in specialni inštrumentarij, sanitetni material ter implantate). Pri pripravi 
preverjata indikatorje sterilizacije in preštejeta sanitetni material. Sodelujeta in 
nadzirata pokrivanje operativnega polja ter priključita pripomočke na aparature. 
Umita operacijska medicinska sestra je med operacijo še posebej pozorna na 
morebitno poškodbo operacijskega perila zaradi uporabe ostrih in težkih 
inštrumentov.  

Operacija traja običajno od 40 do 90 minut. Med operacijo operater odstrani 
poškodovani hrustanec in kost, nato pa vstavi nov sklep, ki zagotovi funkcijo 
kolka. Že pred operacijo izbere najprimernejši tip proteze. Pri starejših pacientih 
vstavi običajno cementno endoprotezo, pri kateri je umetni sklep v kost pritrjen s 
kostnim cementom. Pri mlajših, bolj aktivnih pa se ponavadi odloči za vstavitev 
brezcementne endoproteze, ki se vraste v kost. 
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Pri cementnih endoprotezah uporabljamo cement, ki ga shranjujemo v hladilniku 
in s tem pri uporabi podaljšamo čas strjevanja iz 11 na 14 minut. Za mešanje 
cementa uporabljamo odprt vakumski sistem s pištolo, ki omogoča kakovostno 
pripravo cementa ter natančno in enostavno aplikacijo le-tega tako za operaterja 
kot za operacijsko medicinsko sestro.  

Operativno rano je potrebno med operacijo veliko spirati. Poleg brizge 
uporabljamo tudi pištolo za spiranje, ki deluje na zrak pod pritiskom. Na zrak 
uporabljamo tudi univerzalne pištole za oblikovanje acetabula in oscilacijske žage 
za odžaganje femurja. V zadnjem času smo začeli z uporabo baterijskih žag in 
pištol, ki so lažje za uporabo in ne potrebujejo spiral, ki ogrožajo sterilnost. 
Sterilnost pa močno ogrožajo delci kosti in tekočine, ki se pri resekciji femurja z 
oscilacijsko žago iz rane odbijajo od mask na obrazu kirurške ekipe (najbolj od 
operaterja) in od tam nazaj v rano ali njeno okolico. Ta problem lahko reši le 
uporaba sterilnih skafandrov, ki pa so za današnji čas v naši bolnišnici le velika 
želja. Glede na to, da jih nekatere ortopedske klinike po svetu že uporabljajo, 
upamo, da bodo čimprej dosegljivi tudi nam, saj je za operacijsko medicinsko 
sestro sterilnost in s tem preprečevanje infektov na prvem mestu. 

V operacijski sobi je nujno potrebno upoštevati pravila aseptičnega vedenja: brez 
nepotrebnega govorjenja, motečih telefonov, nepotrebnega odpiranja vrat in 
sprehajanja po operacijski sobi. 

V naši bolnišnici v večini uporabljamo minimalno invazivno tehniko operacije, 
kar pomeni da operater pri kirurškem pristopu nobene mišice ne prereže ampak 
inštrumente uvaja med njimi. 

Prednosti minimalno invazivne operacije so: 
– manjša izguba krvi med operacijo, 
– manjše pooperativne bolečine, 
– manjša poškodba mišic, 
– manjša možnost izpaha kolka, 
– manjši kožni rez, 
– estetska rana, 
– hitrejše okrevanje po operaciji, 
– krajša ležalna doba v bolnišnici. 

Oskrba operativne rane je pomemben del zdravstvene oskrbe pacienta. Za 
zmanjševanje pooperativne bolečine operater injicira lokalni anestetik v 
podkožje. Za oskrbo operativne rane uporabljamo netkane, močno vpojne 
vatirance, ki pokrijejo celo operativno rano, vključno z rano, kjer je dren. 
Vatiranec povijemo s široko vato okoli stegna in okoli trebuha, nato enako še s 
širokim krep povojem. Operirano nogo povijemo z elastičnim povojem. 
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Med dokumetacijo, ki jo mora med operacijo izpolniti operacijska medicinska 
sestra sodi poleg klinične poti še: 

– protokol štetja kompres in zložencev, 
– vpis podatkov v računalniški program obravnave pacienta, 
– vpis narkotikov v knjigo za narkotike, 
– beleženje porabljenih inštrumentov za naročanje sterilizacije, 
– beleženje porabljenih ortopedskih endoprotez za našo evidenco, 
– beleženje porabljenih ortopedskih endoprotez za obračun, 
– izpolnitev knjižice ortopedske endoproteze.  

Knjižica ortopedske endoproteze je uraden dokument, ki vsebuje osebne podatke 
o pacientu, operaciji in implantatih. Ker je ortopedska endoproteza delno 
sestavljena iz kovine, jo detektorji kovin lahko zaznajo. S knjižico, ki jo pacient 
dobi v last, dokazuje, da ima vstavljen umetni medicinski vsadek. 

4  POOPERATIVNO OBDOBJE 

Zadnji del klinične poti zajema potek oskrbe v pooperativnem obdobju. To je čas, 
ko je pacient iz operacijske dvorane premeščen v prebujevalnico, neposredno na 
oddelek ali v enoto intenzivne terapije. Med ležanjem v postelji ima pacient obe 
nogi iztegnjeni na ravni podlagi, med nogama pa ima mednožni trikotnik, ki 
preprečuje izpah umetnega kolka.  

Prvi dan po operaciji pacient s fizioterapevtom izvaja dihalne vaje, posedanje z 
nogami preko postelje in aktivne vaje s stopali za poživitev krvnega obtoka. V 
naslednjih dneh prične pacient s hojo (ob pomoči fizioterapevta) s hoduljami in 
berglami s ciljem, da začne čimprej samostojno hoditi po ravnem in po stopnicah. 

Drugi ali tretji dan po operaciji se pacientu previje operativna rana, kontrolira 
krvne izvide in odstrani sukcijske cevke.  

Pacient je iz bolnišnice odpuščen predvidoma 5. do 12. dan po operaciji. Drugi 
dan po odpustu ga po telefonu pokliče medicinska sestra, ki preveri pacientovo 
počutje in morebitne težave. Pacienta vpraša ali je obiskal svojega zdravnika, 
odstanil šive in dobil odpustno pismo. S tem razgovorom je klinična pot za 
pacienta zaključena.  
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5  ZAKLJUČEK 

Klinična pot za endoprotezo kolka je ena izmed mnogih kliničnih poti, ki se 
uporabljajo v naši bolnišnici. Le-ta je zaživela šele v letošnjem letu. Prve izkušnje 
so dobre, vendar pa mora biti zdravstveni tim pripravljen na možnosti 
posodabljanja. 
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VLOGA MEDICINSKE SESTRE
PRI ENDOSKOPIJI V ORL PODROÈJU

Endoskopija omogoèi zdravniku, da prodre globoko v telo  skozi telesne odprtine.
Govorimo o pregledovanju notranjih organov in telesnih votlin.

ENDOSKOPSKI POSEGI V ORL PODROÈJU
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- otoskopija, timpanoskopija
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endoskopija nosu in
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MEJNA PODROÈJA
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RIGIDNI FLEKSIBILNI

PRED ENDOSKOPSKIM POSEGOM MED ENDOSKOPSKIM POSEGOM PO ENDOSKOPSKEM POSEGU
- sprejem bolnika na oddelek
- premedikacija bolnika
- priprava prostora
- razporeditev opreme
- priprava bolnika v OP sobi

- plan dela
- seznanitev z bolnikovim  bolezenskim stanjem
- sodelovanje z operaterjem

- predaja bolnika na oddelek
- kontrola zavesti in dihanja
- glede na vrsto posega še opazovanje krvavitve,

otekline, perforacije
- skrb za instrumente
- pisna in ustna navodila ob odpustu iz bolnišnice
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