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Zbornik strokovnih predavanj na sekcijskem 
sestanku operacijskih medicinskih sester 
 
 
Srečanje operacijskih medicinskih sester ima obsežno gradivo predavanj. 
Prispevke je moč razdeliti v več sklopov, ki se dotikajo širokega kroga 
problematike, s katerimi se srečujejo operacijske medicinske sestre.  
 
V prispevku o načrtovanju kadrovanja in o dolžnostih razvijanja kariere 
operacijskih medicinskih sester so podane možnosti in trenutne 
pomanjkljivosti na tem področju. Prispevek ugotavlja številne nerešene 
probleme, ki čakajo menedžerje zdravstvenih ustanov, kakor tudi Sekcijo 
operacijskih medicinskih sester. Prispevki, ki obravnavajo problematiko 
izobraževanja, nakazujejo prav tako številne nerešene probleme, ki se kažejo 
v tem, da tako pomembna veja zdravstvene nege, kot je perioperativna nega 
bolnika, nima v osnovnem izobraževanju svoje začrtane usmeritve, v kateri bi 
kandidatke za bodoče operacijske medicinske sestre pridobile neobhodna 
teoretična znanja, ki so specifična za delo v operacijskem bloku in je ni moč 
dobiti v ostalem strokovnem gradivu osnovnega izobraževanje iz nege 
bolnika. Ustrezno bazično šolanje bo tudi omogočilo mnogo lažje in bolj 
kakovostno nadaljevanje izobraževanja na področju specializacije v 
posameznih vejah operativne stroke, kakor tudi v znanstveno raziskovalni 
dejavnosti. 
 
Delo v OP bloku je ena od najbolj nevralgičnih točk delovnih procesov v 
zdravstvenih organizacijah. Tukaj poteka delo skoraj vedno z zvišanim nivojem 
adrenalina. Prav zaradi tega se pojavljajo številni problemi v komunikacijah 
tako v horizontalnih kot v vertikalni smeri. Pomemben prispevek, ki se tesno 
dotika te problematike, govori o etičnih dilemah operacijskih medicinskih 
sester. Delo v OP bloku je izrazito timsko in prav zaradi tega posebno odvisno 
od visoke etične ravni vseh zaposlenih, ki delujejo po principu 
multidisciplinarnega teama.  
 
Med prispevki, ki obravnavajo posamezne podrobnejše vrhunske operacije in 
naloge operacijske medicinske sestre znotraj teh postopkov, se kažejo novi 
problemi in naloge na področju mikroinvazivne kirurgije, kakor tudi izkušnje, 
ki jih imajo operacijske medicinske sestre pri operacijah na odprtem srcu, na 
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ožilju, prikazan pa je tudi izjemno pomemben segment s specifično 
problematiko pri odvzemanju materialov za transplantacije.  
 
Zbornik kot celota deluje na prvi pogled manj povezano, vendar je prav v tem 
njegova privlačnost, saj nam prikaže izredno širino delovanja in številne 
nerešene probleme ter nakazuje potrebo po temeljitem razmisleku o 
nadaljnjem razvoju tega nadvse pomembnega segmenta nege bolnika, zlasti  
kadrovanje in izobraževanje. 
 
 
 

prim. dr. Borut  Gorišek, dr. med.,višji svetnik 
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RAZVOJ KADROV V PERIOPERATIVNI 
DEJAVNOSTI 

Manica Rebernik Milić 

Izvleček 
V prispevku  prikažemo problem izobraževanja operacijskih medicinskih sester ter 
slabosti sistemizacije kadrov v zdravstvenih zavodih Slovenije. Nakazana je rešitev 
ter razmišljanje o uvajanju novih profilov zaposlenih v operativni dejavnosti.  
 
V raziskavi, ki smo jo izvedli s pomočjo anketnega vprašalnika, so sodelovale vodilne 
operacijske medicinske sestre Slovenije. Seznanjenost le-teh z načinom izračuna 
kadrovskih potreb v operativni dejavnosti je 41 %. V 88 % podpirajo predlog izračuna 
kadrovskih potreb, sprejete na Sekciji medicinskih sester in ZT v operativni 
dejavnosti.  Vse anketiranke podpirajo potrebo po specialnem izobraževanju.  88 % 
vodilnih operacijskih medicinskih sester meni, da v operativni dejavnosti nimajo 
dovolj možnosti za nadaljnji karierni razvoj. 
 
Ključne besede: operacijska medicinska sestra; razvoj kadrov; perioperativna 
zdravstvena nega; sistemizacija; kariera 
 
 

UVOD 
V zgodovini razvoja zdravstvene nege imajo ženske velik pomen. Svojo 
poklicno pot so pričele kot negovalke in zagovornice pravic bolnih ljudi. Z 
nadgradnjo svojega dela ter s pomočjo izobraževanja in modernih pristopov  
kot je raziskovanje svojega dela,  so zdravstveno nego postavile na nove 
temelje. Zdravstvena nega tako dobi drugačen pomen in vlogo pri celostnem 
pristopu pri zdravljenju bolnih ljudi. 
 
Razvoj je nezadržen in v zdravstveni negi  kakor tudi v medicini, se ustanavljajo 
vedno ožja specifična področja del. Nemogoče je posamezniku obvladovati vse 
specialnosti, saj razvoj tehnologije in uporabe informatike v zdravstvu preprosto 
zahteva izobraževanje specialistov za posamezna področja oziroma naloge.  
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Operacijske medicinske sestre so nedvomno del zdravstvene nege, vendar se 
dela in naloge specifično prepletajo z deli in nalogami zdravnikov v operacijski 
dvorani. Delo je timsko, vsak posameznik prispeva h kakovostni izvedbi in 
uspehu zadanih nalog. Naloge so prerasle samo pripravo pacienta na 
operacijski poseg, vključno s pripravo prostora, opreme, materiala in aparatur 
ter instrumentiranje ob izvedbi operativnega posega. Danes operacijske 
medicinske sestre odgovorno razvijajo stroko perioperativne zdravstvene 
nege, jo organizirajo in vodijo. 
 
Žal v Sloveniji nimamo oblikovanih oziroma sprejetih standardov o načinu 
sistemizacije kadrov v operativni dejavnosti. Raziskava  je pokazala, da je 
sistemiziranje kadrov v bolnišnicah ter v obeh univerzitetnih kliničnih centrih 
različno z ozirom na zahtevano stopnjo izobrazbe ter številčnih potreb. Hkrati 
ugotavljamo, da še vedno ni bazičnega izobraževanja, saj sedanji način 
izobraževanja diplomiranih medicinskih sester ne daje znanj, ki jih potrebujejo 
za opravljanje specifičnih nalog v operativni dejavnosti. 

RAZVOJ IN IZOBRAŽEVANJE OPERACIJSKIH MEDICINSKIH 
SESTER V SLOVENIJI 
Organizirano izobraževanje se je pričelo leta 1946, ko je bil organiziran prvi 
tečaj v Ljubljani pod vodstvom sestre Livije Merlak, in je trajalo vse do leta 
1959. Od leta 1959 pa vse do leta 1972 ni bilo organiziranega izobraževanja. 
Nadaljevalo se je v okviru Zdravstvene šole Maribor v letu 1972 in se zaključilo 
leta 1984. Obiskovale so ga lahko diplomirane srednje in višje medicinske 
sestre (deficitarnost kadra). Vse so opravile enako izobraževanje ne glede na 
stopnjo predhodne izobrazbe ter le to zaključile s tridnevnim teoretičnim in 
praktičnim izpitom. 
 
Vrzel, ki je nastala po prenehanju izobraževanja, je deloma zapolnila leta 1975 
ustanovljena Sekcija operacijskih medicinskih sester. Njeno vodstvo si je ves 
čas prizadevalo, da bi se udeleženkam tečaja omogočilo opravljanje potrebnih 
izpitov  na višji šoli, vendar posluha za ureditev kadrovski razmer z ozirom na 
stopnjo izobrazbe ni bilo. Zavedamo se, da je izobraževanje na delovnem 
mestu in pridobivanje znanj s prakso pomemben način vseživljenjskega 
izobraževanja, vendar ne daje oziroma vsaj dosedaj ni dajal ustreznih 
certifikatov in priznavanja, da si kompetenten za opravljanje teh specifičnih 
del. Seveda je vse povezano tudi z nagrajevanjem, uvrščanjem v plačne 
razrede in zahtev, da se za enako delo pridobi enako plačilo. 
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Mejnik predstavlja leto 1996, ko postanejo operacijske medicinske sestre 
Slovenije članice Evropskega združenja  operacijskih medicinskih sester - 
EORNA. Temeljni cilji tega združenja so namreč zagotavljanje visoke ravni 
zdravstvene nege pacienta v operacijskih sobah, izmenjava idej in informacij, 
prispevek k ohranitvi etičnih načel, predstavitev znanstveno-raziskovalnih 
prispevkov iz perioperativne zdravstvene nege, izenačevanje stopnje 
izobrazbe operacijskih medicinskih sester v Evropi ter omogočanje 
sodelovanja z drugimi profesionalnimi združenji, ki imajo enake cilje.  
 
EORNA je registrirana pri Evropski komisiji, ima svoj poslovnik in splošni 
obvezni učni načrt ter program za izobraževanje. Zasnovan je tako, da ga 
lahko vsaka država prilagaja svojemu sistemu zdravstvenega varstva, vsebuje 
pa kontrolne mehanizme, ki zagotavljajo ohranjanje sprejetih osnovnih 
standardov. 
 
Ob upoštevanju učnega načrta ter programa za izobraževanje EORNA je v letu 
2003 na Visoki zdravstveni šoli Maribor (sedaj Fakulteta za zdravstvene vede) 
potekalo izobraževanje za specialiste perioperativne zdravstvene nege. 
Izobraževanje ni naletelo na velik odziv, saj ga delovne organizacije niso 
sprejele. V praksi se je pokazalo, da način izobraževanja specialistov 
perioperativne zdravstvene nege ne daje potrebnih znanj za osnovna dela v 
operativni dejavnosti (pomanjkanje prakse) temveč izobražuje kader za 
opravljanje vodilnih nalog ter znanstveno raziskovalni pristop za razvoj stroke 
v perioperativni dejavnosti.  
 
Bazično izobraževanje v okviru rednih izobraževalnih institucij v programu ne 
zajema specifičnih nalog operacijskih medicinskih sester in jih le-te še 
nadaljnje pridobivajo s prakso na delovnem mestu. Prav iz teh razlogov 
medicinske sestre z »neustrezno« izobrazbo niso želele ali pa jim delovna 
organizacija ni omogočila nadaljevanja študija ob delu v izobraževalni 
ustanovi. Nujno je organiziranje izobraževanja za operacijske medicinske 
sestre v okviru  bazičnega izobraževanja v obliki modula. 
 
 

PLANIRANJE KADROV  
Do nedavnega je osnovo za izračun kadrov v operativni dejavnosti 
opredeljevala tako imenovana »Zelena knjiga«. Zavodi so se posluževali tudi 
načrtovanja kadrov po deloviščih oziroma na operacijsko mizo. Tako so v 
zdravstvenih ustanovah opredeljene sistemizacije delovnih mest in potrebno 



Zbornik XXIV – VSEŽIVLJENJSKO IZOBRAŽEVANJE 

 

12 
 

število in izobrazba vseh vrst kadrov v operativni dejavnosti tudi različni. 
Večina operacijskih blokov v Sloveniji nima v sistemizaciji opredeljena 
delovišča, kjer je zahtevana srednja izobrazba ter delovišča z visoko izobrazbo. 
Anomalijo lahko spremljamo skozi zgodovino razvoja operativne dejavnosti v 
Sloveniji in izobraževanja za to vrsto del in nalog. To potrjujejo tudi vodilne 
operacijske medicinske sestre, saj je z načinom izračuna kadrovskih potreb 
seznanjeno le 41 % anketiranih.  
 
Na Sekciji medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v operativni dejavnosti 
smo problematiko obravnavali, iskali rešitve ter dajali pobude vse od 
ustanovitve naprej.  V Sekciji smo kadrovske normative ( predlog) v operativni 
dejavnosti prvič poenotili leta 2005. Žal jih v praksi uporabljajo le v 
Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana. Zapisani normativi so nadgradnja 
že obstoječih, ki jih pomanjkljivo obravnava »Zelena knjiga«. Skupno obojim 
je, da jih obstoječa zakonodaja zdravstvenega sistema še ne opredeljuje in jih 
Ministrstvo za zdravje ni potrdilo kot nacionalne kadrovske standarde. 
Nacionalni program zdravstvenega varstva RS obravnava le splošne kadrovske 
normative zdravstvene nege. Tega specializiranega področja znotraj 
zdravstvene nege omenjeni program ne vključuje. Zanje odgovorna na 
slovenskem področju je skupina za bolnišnično zdravstveno nego pri RSKZN 
(Razširjen strokovni kolegij za zdravstveno nego), ki pripravi in oblikuje 
predloge in jih posreduje Ministrstvu za zdravje v obravnavo in sprejem.  
 
Predlagani kadrovski normativi bi morali upoštevati (Slak, 2005): 

– VOP – velika operativa; 2,0 dipl. m. s + 1ZT (z NPK/ nacionalna 
poklicna kvalifikacija) ali 2,5 dipl. m. s. 

– MOP – mala operativa:1,0 dipl. m. s. in 1,0 ZT (zdravstveni tehnik z 
NPK) 

– FE – oskrbovalna enota, substerilizacija: 2,0 ZT 
– Vodenje OP bloka: 1,0 dipl. m. s. / op.manager 

 
Razlaga kratice VOP: sem štejemo operativni poseg, kjer ekipo sestavljajo kirurg, en ali dva 
asistenta, umita instrumentarka oz. z drugimi besedami pripravljena za izvedbo operativnega 
posega in neumita instrumentarka - asistentka, ki streže kirurški ekipi (po potrebi vključimo dve, 
odvisno od obsega, zahtevnosti in nepredvidljivih urgentnih dejavnikov skozi čas izvajanja 
operativnega posega). 
Razlaga kratice MOP: sem štejemo operativni poseg, ki ga opravi kirurg sam, pri tem pa mu 
asistira neumita instrumentarka. 

 
Število kadrov je treba izračunati, tako da je število posegov ali storitev v 
preteklem letu pomnoženo s povprečnim časom trajanja storitve in 
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povprečnim številom potrebnih izvajalcev storitve po posameznem profilu. 
Dobljeno vrednost delimo z letnim fondom ur za posameznega zaposlenega. 
Za delovišča, kjer ne vemo letnega števila opravljenih storitev lahko 
upoštevamo obratovalni čas. Prvo izjemo predstavljajo kadri kjer je že vnaprej 
priznano večje število zaradi narave dela (rentgen). Drugo izjemo 
predstavljajo anesteziologi, anestezijske medicinske sestre ter operacijske 
medicinske sestre. Pri teh kadrih je zaradi dela v posebnih okoliščinah 
(neprekinjeno delo v operacijskih dvoranah) fond letnih delovnih ur zmanjšan. 
Takšen normativ zagotavlja večji »pool« delavcev na teh deloviščih.  
 
Vsekakor je ob tem treba upoštevati tudi dejavnik odsotnosti (malica, dopust, 
bolniška odsotnost, odsotnost zaradi izobraževanj po kolektivni pogodbi, 
odsotnost po dežurstvu, druge izredne odsotnosti) (Slak, 2005).  
 
Predlog takšnega izračuna potreb po kadrih  v operativni dejavnosti 
predlagajo tudi vodilne operacijske medicinske sestre (88 %), ki se pri svojem 
delu nenehno srečujejo s pomanjkanjem kadrov. Želijo poenotenje kriterijev v 
sistemizaciji kadrov v operativni dejavnosti za celotno Slovenijo. 
 
 

KADRI IN KARIERA 
Obstajajo posamezniki, ki trdijo, da je načrtovanje in vodenje kariere odveč, 
saj je večina dogodkov, ki določa kariero, slučajnih. Pomena naključja v 
življenju ne gre zanikati. Sodoben čas je gotovo bolj naklonjen ženski kot 
delovni sili, tako glede možnosti izbora poklica  kot napredovanja. Ena najbolj 
raziskanih strukturalnih teorij je Hollandova teorija kariere, imenovana tudi 
teorija osebnostnih tipov. Osebnostne tipe je razvrstil v šest skupin in sicer: 
realističen, raziskovalen, umetniški, socialen, podjeten, konvencionalen tip. 
 
Donald Super je najpomembnejši predstavnik razvojne karierne teorije. 
Osnovni dejavnik je predstava o sebi, še posebej poklicna samopodoba. Ta se 
razvija skozi posameznikov telesni in duševni razvoj, delovnim in življenjskim 
okoljem, identifikacijo s poklicem in sodelavci, s pridobivanjem izkušenj 
(Ettinger, 1996). Ljudje težijo k razvoju kariere ter zadovoljstvu z njo in pri tem 
zavzemajo različne poklicne vloge, v katerih lahko izrazijo lastne osebnostne 
poteze in ambicije in tako razvijajo predstavo o sebi. 
 
Čim bolj posameznik pozna sebe, tem lažje načrtuje kariero. Vsak sam prevzame 
skrb za načrtovanje kariere. Dogodki v okolju in osebni razvoj spodbujajo vsakega 
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posameznika, da se občasno vprašuje, ali je pri svoji delovni karieri uspešen, in kaj 
bi moral narediti, da bi v tem pogledu dosegel več.  
 
Ob prvi zaposlitvi so ambicije in pričakovanja različna. Med razvojem poklicne 
poti pridobivamo izkušnje in tako lahko ocenimo primernost poklica oziroma 
skladnost z našimi osebnimi interesi in cilji. Nekateri o tem nikoli ne 
razmišljajo, nekatere do tega privede nezadovoljstvo z delom, okolica, slabe 
delovne razmere, želja po novih izzivih, želja po napredovanju tako na 
poklicnem kot osebnem področju. Vse to nas privede k razmišljanju o sebi, o 
nadaljnjem razvoju, o načrtovanju naše kariere. 
 
Stalno prilagajanje zahtevam okolja ustvarja nove poklice in kadri se morajo 
prilagajati takšnim novim načinom organiziranja. Gre za manj hierarhičnih 
nivojev, timsko delo, učečo se organizacijo, kakor tudi stalno pridobivanje 
novih znanj in veščin na področju stroke. Vodilni managament, kakor tudi 
zaposleni, morajo razmišljati o uvajanju novih kadrovskih profilov ter načina 
izobraževanja. 
 
In kakšen je položaj vodilnih operacijskih medicinskih sester ter njihovo 
razmišljanje o poklicni karieri? 
 
Status vodilnih operacijskih medicinskih sester je različen. 35 % anketiranih je na 
vodstvenem položaju brez reelekcije, 65 % pa z reelekcijo. Temu primerno je tudi 
nagrajevanje, kompetence ter odgovornosti. 6 % predstavljajo medicinske sestre s 
srednjo izobrazbo in dodatnim izobraževanjem za operacijske medicinske sestre, 
35 % ima višjo izobrazbo, 47 % si je pridobilo visoko strokovno izobrazbo in 12 % 
ima univerzitetno izobrazbo. Število zaposlenih v operacijskih blokih Slovenije je 
različno odvisno od organiziranosti operativne dejavnosti (najmanj Postojna, 
največ UKC Ljubljana). Izobrazbena struktura je prav tako različna. Razloge smo že 
navedli, vsekakor pa je rešitev v organiziranem izobraževanju v bazičnem študiju. 
 
88 % vodilnih operacijskih medicinskih sester meni, da nimajo možnosti 
kariernega razvoja, 20 % se različno opredeljuje in razmišlja o tem, kaj je tisto, 
kar želijo doseči. 35 % je doseglo svojo kariero, s tem da so postale glavne 
operacijske medicinske sestre. 53 % bi uresničilo svoja pričakovanja z 
zaključenim magisterijem na področju perioperativne zdravstvene nege. Za  
asistenta v operativni dejavnosti bi se odločilo 24 %, veliko anketiranih bi 
želelo postati koordinator operacijskega bloka (53 %). Vrh kariere na tem 
področju vidijo na delovnem mestu OP menedžerja (59 %). Le redki vidijo 
nadaljevanje svoje poklicne kariere izven operacijskega bloka. 
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ZAKLJUČEK 
V zdravstvenih ustanovah v Sloveniji nimamo enotno izdelanih kriterijev, na 
osnovi katerih bi posamezne ustanove pripravile sistemizacijo kadrov za 
perioperativno zdravstveno nego. Kriteriji, oblikovani na Sekciji medicinskih 
sester in zdravstvenih tehnikov v operativni dejavnosti Slovenije leta 2005, 
predstavljajo temelj za ureditev razmer na tem področju. Managament karier 
in kakovost dela v perioperativni zdravstveni negi bomo zagotavljali le z 
izobraževanjem  v bazičnem izobraževanju medicinskih sester z modulom za 
operacijske medicinske sestre. Uvajanje novih kadrovskih profilov v 
operacijske dvorane in drugačen pristop k razvoju in vrednotenju kadrov v 
perioperativni zdravstveni negi, pa so naloge, ki jih moramo uresničiti. 
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VSEŽIVLJENJSKO IZOBRAŽEVANJE 
Sanja Arnautovič 

Izvleček 
Včasih je bila izobrazba privilegij posameznih slojev, danes pa je konkurenčna 
prednost vsakega posameznika. Izobrazba je eden ključnih vidikov kakovosti delovne 
sile oziroma kakovosti človeškega dejavnika. Spoznanje, da znanje, ki ga posameznik 
pridobi s formalnim izobraževanjem, ne pomeni veliko, je že dodobra uveljavljeno. 
 
Izobraževanje je eno temeljnih področij  družbenega življenja. S samim 
izobraževanjem se prenaša družbeno izročilo, in s tem se družba obnavlja in živi. 
 
Članek prikazuje vseživljenjsko izobraževanje in učenje, učečo se organizacijo, razvoj 
vseživljenjskega izobraževanja in pomenu le-tega za posameznika in organizacijo. 
 
Ključne besede: vseživljenjsko izobraževanje, vseživljenjsko učenje 
 
 

UVOD 
Razmah informacijske in komunikacijske tehnologije je povzročil hiter 
napredek na vseh področjih našega delovanja. Tako ni nobena izjema niti 
izobraževanje. Spremembe lahko opazujemo tako pri učenju kot pri 
poučevanju. 
 
Izobrazba ni več vrednota, namenjena izključno posamezniku, temveč postaja 
čedalje bolj merilo družbenega razvoja. 
 
Zaposleni bi se morali neprenehoma izobraževati. Poznamo več razlogov, 
zakaj je nenehno izobraževanje nujnost: 

– hitre družbene spremembe, 
– kriza življenjskih vzorcev, 
– razvoj znanosti in tehnologije. 
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Znanje v vseh svojih pojavnih oblikah postaja osnovni proizvodni resurs in 
dejavnik kakovosti življenja (Bregar, 1997). Organizacije poskušajo slediti novo 
nastalim razmeram in dohiteti konkurenco. Posledično iščejo alternative na 
vseh področjih, tudi v izobraževanju. 
 
 

VSEŽIVLJENJSKO UČENJE 

Učeča se organizacija 
Če hočemo uspeti, moramo zgraditi učečo se organizacijo. Kaj pomeni učeča 
se organizacija? Poznamo več definicij. 
 
Učeča se organizacija pomeni organizacijo, ki je sposobna prilagajati se hitrim 
spremembam v okolju. To je organizacija, v kateri ljudje na vseh nivojih,na 
različnih mestih in funkcijah, individualno in kot kolektiv nenehno skrbijo za 
razvoj svojih sposobnosti pri doseganju rezultatov, ki si jih resnično želijo, 
organizacija, v kateri se ljudje učijo učenja, ker je to zahteva okolja in ker to 
pomeni osebno zadovoljstvo (Berlogar, 2002). 
 
 »To je podjetje, v katerem poteka nenehno učenje, ki mora zajeti vse njegove 
dele. Od klasične organizacije se razlikuje po tem, da je sposobno 
sistematično reševati probleme, da sistematično išče, pridobiva in preizkuša 
nova znanja, da se uči iz lastnih uspehov in napak ter tujih izkušenj, sposobno 
pa je tudi hitrega pretoka znanja med zaposlenimi« (Peršak, Volk, 2002). 
 
Koncept učeče se organizacije se je pričel razvijati v Združenih državah 
Amerike in Veliki Britaniji pred več kot desetimi leti. S tem konceptom so se 
največ ukvarjali Hayes, Wheelwright in Clark. Njena kultura sestoji iz 
neprestanega pridobivanja znanja, ki je hkrati tudi podlaga spreminjanja 
vedenja članov organizacije. 
 
Učeča se organizacija ter klasična organizacija se razlikujeta v več stvareh: v 
sistematičnem reševanju problemov, sistematičnem iskanju, pridobivanju in 
preizkušanju novih znanj v praksi; učenju iz lastnih preteklih uspehov in 
napak, učenju iz tujih izkušenj in hitrem ter učinkovitem prenosu znanja skozi 
organizacijo. 
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Smiselnost učeče se organizacije je v tem, da začnejo zaposleni spreminjati 
svojo miselnost s ciljem čim večje uspešnosti podjetja kot celote ter na ta 
način doseči cilje organizacije (Loborec, 2000). 

Razvoj vseživljenjskega učenja 
Misel o permanentnosti izobraževanja je že stara, saj jo lahko zasledimo skozi 
tisočletja pri mnogih mislecih, v ljudskih izrekih. Sodobna zamisel izhaja iz 
pospešenega znanstveno-tehničnega in družbenega razvoja zadnjih desetletij. 
 
Janez Pavel II. Je leta 1991 zapisal: »Nekoč je bila zemlja odločilni dejavnik v 
proizvodnji, pozneje pa jo je izrinil kapital … Danes je odločilni dejavnik človek 
s svojim znanjem« (Janez Pavel II. v Nordsrom, Riddersdale, 2001). 
 
Zaradi vseh sprememb govorimo o t. i. revoluciji izobraževanja. V takšnih 
časih smo vsi obsojeni na nenehno izobraževanje oz. vsakič znova se zavemo, 
da nič ne vemo. Več stoletij nazaj je že Sokrat govoril: »Vem, da nič ne vem«. 
Veščine, navade, vprašanja, odgovori, ki jih bomo potrebovali jutri, ne bodo 
enaki današnjim. 
 
Koncept vseživljenjskega učenja so v Sloveniji sprejeli že leta 1970 z resolucijo 
zveznega izvršnega sveta (Kranjc, 1977). 

Pomen vseživljenjskega izobraževanja za organizacijo in 
zaposlenega 
Nova spoznanja so zrušila dejstvo, da je pridobivanje znanja del in privilegij 
mladosti. Vendar je izobrazba dejavnik, ki deluje na dolgi rok. Treba je čakati 
vsaj eno desetletje, da študij pokaže ekonomske in druge učinke. 
 
Sodobni razvoj zahteva nenehno učenje in izobraževanje od vsakogar, v  vseh 
starostnih obdobjih in na vseh področjih znanja in človekovega delovanja 
(Valentinčič 1983). 
 
V interesu države je imeti izobraženo prebivalstvo, saj okoliščine od nas 
zahtevajo znanje. Če hočemo delovati dolgoročno in preživeti, moramo 
omogočiti ljudem izobraževanje. Država je dolžna z zakonom nuditi 
zaposlenim, ki se želijo izobraževati določene ugodnosti. O tem govori 11. 
poglavje Zakona o delovnih razmerjih. 
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V okviru organizacije je treba razviti in vzdrževati sisteme za pridobivanje 
kadrov in razvijanje tistih, ki so že v organizaciji. To mora biti skladno s 
poslovnimi cilji podjetja. Danes so organizacije uspešne zaradi ljudi, ki jih 
sestavljajo. 
 
 

ZAKLJUČEK  
Ljudje se soočamo s potrebo po znanju, ki nam zagotavlja osebni razvoj, in s 
tem delo. Treba je spremeniti tradicionalni potek izobraževanja in biti odprt 
za nove oblike pridobivanja potrebnega znanja. Zato so pomembne 
spremembe. Široka splošna in strokovna izobrazba je temelj nadaljnjega 
izobraževanja. 
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NOVI PRISTOPI K IZOBRAŽEVANJU V 
OPERACIJSKEM BLOKU 
Breda Jerenko, Miljenko Križmarić 

Izvleček 
Na področju perioperativnega zdravljenja tehnika in tehnologija nezadržno 
napredujeta. Glede na hiter napredek, se je treba vse življenje izobraževati na tem 
področju, če hočemo vzdrževati kakovostno in strokovno delo. V prispevku se 
omejimo na nove izobraževalne pristope z uporabo medicinskih simulatorjev. Naše 
raziskovalno vprašanje je bilo, ali je simulator SimMan, ki je sicer namenjen 
izobraževanju na področju anestezije, uporaben tudi v domeni perioperativnega 
zdravljenja. Dodatno smo poiskali, kakšna je percepcija zaposlenih operacijskih 
medicinskih sester (OPMS) na pomen izobraževanja in poznavanja tehnologije, ter 
koliko časa je potrebnega, da OPMS osvojijo potrebno znanje. Rezultati kažejo, da 
kljub nekaterim vrzelim, operacijske medicinske sestre dobro poznajo tehnologijo in 
da je simulator uporaben za edukacijo tudi na področju perioperativne zdravstvene 
nege. Čas potreben za osvajanje znanja je visok, zato predlagamo pridobivanje 
znanja in veščin v kontroliranem okolju simulatorjev, kar bi to pomanjkljivost 
odpravilo. 
 
Ključne besede: izobraževanje medicinskih sester, nove tehnologije, simulatorji 
 
 

UVOD 
Simulatorji imajo precej dobrih lastnosti med samim procesom izobraževanja, 
med drugim tudi ni etično, da se študentje učijo na pacientih. 
Najpomembnejša prednost simulatorjev je, da pri izobraževanju ne moremo 
napraviti škode pacientu, ker njegovo vlogo prevzame simulator. Druga 
prednost je, da se lahko predvsem izredni študentje ali že zaposleni, 
izobražujejo za krizne situacije, ki jih redko srečajo v kliničnem okolju. Po 
drugi strani je za redne študente pomembnejše, da se izobražujejo za najbolj 
pogoste procedure, ki se pojavljajo v kliničnem okolju. V teh posegih se med 
kliničnim delom uporablja zelo zapletena tehnologija, ki jo morajo medicinske 
sestre dobro poznati. Simulator uspešno prikazuje takšne klinične razmere, če 
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je njegovo okolje čim bolj podobno pravim razmeram v operacijskem bloku. 
To nalogo smo si zadali v našem raziskovalnem delu – pripraviti okolje, kjer se 
bo uporabljal simulator, ki bo ustrezalo realnim razmeram. 
 
V zgodovini razvoja zdravstvene nege imajo medicinske sestre velik pomen. 
Skozi zgodovino vse do danes se pojavljajo kot strokovnjakinje na svojem 
področju in zagovornice pravic bolnih ljudi. Hipokrat je 400 let pred našim 
štetjem opisal operacijsko sobo in pogoje dela v njej. Danes v naših 
bolnišnicah izvajamo strokovno in tehnično zelo zahtevne operacijske posege, 
vzporedno pa se razvijajo nove operativne tehnike. Perioperativna 
zdravstvena nega postaja vidna, hkrati pa se povečuje odgovornost za 
opravljeno delo. Lahko smo ponosni na strokovni razvoj naše stroke, ki skoraj 
z vsakim dnem vse bolj napreduje.  
 
Operacijska medicinska sestra (OPMS) ni samo podajalka instrumentov, 
ampak razvija perioperativno zdravstveno nego, ki vključuje prepoznavanje 
fizioloških, psiholoških in socialnih potreb pacienta. Načrtuje, izvaja ter 
vrednoti zdravstveno nego. Delo v timu se združuje, prepleta in dopolnjuje. 
Vsak član v timu ima svojo vlogo od bolničarja do zdravnika, vsi pa imajo 
skupen cilj, da opravijo poseg na strokoven in za pacienta varen način. Pri tem 
naj bi spoštovali pacientove pravice do zaupnosti in zasebnosti (Fabjan, 2005 
str. 5).  
 
OPMS potrebujejo za suvereno delo na svojem področju več let učenja, tako 
teoretičnega od poznavanja anatomije, fiziologije in patologije, ter več let 
učenja in pridobivanja znanja z delom v operacijski dvorani. Delo OPMS pa se 
začne že veliko prej, preden kirurgu poda rezilo s katerim ta prereže 
pacientovo telo. Pomembna je že priprava in sterilizacija inštrumentov, 
priprava operacijske sobe, psihična in telesna priprava pacienta na operativni 
poseg, namestitev pacienta na operacijsko mizo ter preverjanje vseh 
biomedicinskih aparatov.  
 
V današnjem času se vedno bolj uveljavljajo endoskopske tehnike, kjer so 
posegi minimalno invazivni za pacienta zaradi majhnih incizij, kot na primer, 
da odstranimo žolčnik, manjše tumorje, bezgavke, ali da naredimo 
rekonstrukcijo križnih vezi. Endoskopija nam služi tudi za diagnostiko, kadar 
ne poznamo primarnega obolenja. Za pacienta je ugodno, da že isti ali 
naslednji dan zapusti bolnišnico. S tem se skrajša ležalna doba, okrevanje je 
hitrejše, po-operativna bolečina je manjša in vrnitev na delovno mesto 
hitrejše.  
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METODE 
Metode raziskovalnega dela so zajemale pripravo simulatorja v kontroliranem 
okolju izven kliničnega, ki pa bi naj čim bolj ustrezalo pravim kliničnim 
razmeram. Namen raziskave je bilo pripraviti čim bolj učinkovito učno okolje 
za učenje na področju biomedicinske tehnologije, ki se uporablja v 
perioperativni zdravstveni negi. Operacijska dvorana je najbolj kompleksno 
mesto, kjer je kakovost zdravljenja odvisna predvsem od sodobne tehnologije. 
Z anketnim vprašalnikom smo raziskali izkušnje OPMS o času, ki so ga 
potrebovale, da so spoznale tehnologijo za obvladovanje operativnih 
posegov, poznavanje aparatov in njihovo delovanje, ter pomen izobraževanja 
za delo v operacijski dvorani. 

Izobraževanje operacijskih medicinskih sester 
Izobraževanje je 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 (Jereb, 1988, str. 32-45). 
 
Izobraževanje OPMS se je pričelo leta 1946, ko je bil organiziran prvi tečaj za 
OPMS v Sloveniji. Tečaj je bil organiziran pod vodstvom sestre Livije Merlak. V 
okviru srednje Zdravstvene šole Maribor je bil organiziran tečaj za OPMS vse 
od leta 1972 pa do leta 1984. Predavanja iz teorije so potekala po 
predmetniku in sicer 384 ur teorije in 840 ur praktičnega dela v vseh 
operacijskih dvoranah. Ob zaključku so medicinske sestre opravile tri dnevni 
praktični izpit ter teoretični zagovor svojega diplomskega dela. Pomembno 
delo na področju strokovnega izpopolnjevanja OPMS je leta 1975 prevzela 
ustanovljena Sekcija OPMS pod vodstvom sestre Jože Tomšič, ki je uspešno 
izpolnjevala zadane cilje združenja ter delo ves čas nadgrajevala (Rebernik 
Milić, 2005, str. 14). 
 
Leta 2003 se je na Visoki zdravstveni šoli v Mariboru pričel podiplomski 
specialistični študijski program iz perioperativne zdravstvene nege. Strokovni 
naslov, ki si ga s študijem pridobila medicinska sestra, je specialist/specialistka 
iz perioperativne zdravstvene nege. Pomemben mejnik predstavlja tudi leto 
1996, ko so bile OPMS sprejete v članstvo Evropskega združenja OPMS 
EORNA. Temeljni cilj združenja OPMS Evrope zagotavlja visoko raven 
zdravstvene nege pacienta v operacijskih dvoranah, omogoča izmenjavo idej 
in informacij, prispeva k ohranitvi etičnih načel, omogoča predstavitev 
znanstveno raziskovalnih prispevkov, izenačuje stopnjo izobrazbe OPMS v 



Zbornik XXIV – VSEŽIVLJENJSKO IZOBRAŽEVANJE 

23 
 

Evropi ter omogoča sodelovanje z drugimi profesionalnimi združenji, ki imajo 
enake cilje (Rebernik Milić, 2005, str. 15).   
 
OPMS Slovenije se dvakrat na leto srečajo na enodnevnih strokovnih srečanjih 
iz perioperativne zdravstvene nege, kjer s članki predstavijo novosti o 
operativnih tehnikah, instrumentih, materialih, organizaciji dela in 
izmenjujejo mnenja, izkušnje ter predloge. 
 
Največ znanja in izkušenj se pridobi OPMS z delom v klinične okolju, kjer 
poteka učenje ob pacientu. Etična načela vse manj dopuščajo tak način 
učenja, prav tako pa ima pacient pravico odkloniti sodelovanje. Ko se 
pacientovo zdravje poruši do take mere, da potrebuje medicinsko pomoč, 
nastopi odnos med zdravstvenim delavcem in pacientom, ki ima skupen cilj, 
povrnitev zdravja. Kadar pa bolezni ne uspemo premagati, je ta odnos 
namenjen spoštovanju pacienta ob nudenju ustrezne zdravstvene nege. Ob 
nastopu bolezni, ki zaradi diagnostičnih in terapevtskih postopkov zahtevajo 
bolnišnično zdravljenje ali operacijo, se pacient znajde v težavnem položaju. V 
trenutku se mora prilagoditi novemu okolju, bolečim diagnostičnim 
preiskavam, opustiti razvade in navade, ki so zanj bile do nastopa bolezni 
bistvenega pomena. V bolnišnici se pacient sreča z zdravstvenim osebjem, 
vendar je največ časa ob pacientu medicinska sestra. Njen odnos do pacienta 
mora biti etičen in izhaja iz njenih moralnih vrednot. Pri oblikovanju etičnih 
vrednot ji pomaga kodeks etike medicinskih sester in zdravstvenih delavcev 
(Brezovec, 2002, str. 134–137). 

Izobraževanje za delo z biomedicinsko tehnologijo 
Kirurgija je v zadnjih nekaj desetletjih napravila velike korake, ki so posledica 
predvsem uvajanja novih tehnoloških in znanstvenih spoznanj. Z razvojem 
kirurgije se je razvijala tudi perioperativna zdravstvena nega; poleg 
poznavanja vseh novih tehnologij in biomedicinskih aparatov, povezanih z 
njimi, so tu še nove tehnike sterilizacije, nova spoznanja o patogenih klicah in 
novih boleznih, ki jih te povzročajo. Ves ta napredek postavlja pred vse, ki 
delajo v operacijskih dvoranah, še posebej OPMS, potrebo po vedno 
hitrejšem učenju in osvajanju novih tehnologij in tehnik (Šikovec, 2005, str. 5).  
Da ne bi prišlo do kršitev etičnih načel za bodoče OPMS, simulacije v 
izobraževanju z biomedicinsko tehnologijo omogočajo učenje v varnem 
okolju, brez nevarnosti poškodb pacienta in zdravstvenega osebja. Skrbno 
pripravljene simulacije nam zmanjšujejo čas, pridobivanje znanja je 
uspešnejše in bolj varno v takšnem kontroliranem okolju. Preden zdravstveno 
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osebje nastopi z delom v realnem kliničnem okolju, bi se bilo treba naučiti in 
spoznati različne tehnike operacij in njihove pristope, položaje pacienta na 
operacijski mizi, osnove tehnike instrumentiranja, operacijsko perilo, čiščenje 
in priprava instrumentarija za sterilizacijo, gibanje v operacijski dvorani, 
tehnike asepse. 
 
Vseživljenjsko (permanentno) izobraževanje ima v zdravstveni negi poseben 
pomen, torej v stroki, ki se izredno hitro razvija, ki težko pridobiva veljavo in 
avtonomnost (Hoyer, 2004, str. 38). Vseživljenjsko izobraževanje se razvija vse 
življenje, omogoča razvoj človekovih potencialov, je 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 okolje (Kvas, 2001, str. 84–95). 
 
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, vse to pomeni, da se seznam spretnosti, ki so potrebne za 
opravljanje dela, širi (Arnautovič, 2007, str. 89). 
 
Z vstopom v službo se izobraževanje ne konča, temveč se še le začne. Znanje, 
sposobnost, 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 in usposabljanje naj bi posameznika opremilo z 
novimi spretnostmi, ki jih zahteva na znanju temelječa družba. 
 
V operacijskem bloku se nahaja najbolj napredna tehnologija v bolnišnici. 
Operacijski blok je mesto, kjer so najdražji stroški zdravljenja, zaradi 
kompleksne in sofisticirane tehnologije. Tehnologijo ni enostavno vzdrževati, 
še težje pa je z njo upravljati. OPMS morajo biti suverene pri delu s to 
ehnologijo, saj le tako pacient pridobi največ s strani strokovnega dela OPMS.  
 
 

REZULTATI 
Med OPMS v UKC Maribor je bilo razdeljenih 65 vprašalnikov, od tega je bilo 
vrnjenih 49 (75 %).Vprašalnik je bil anonimen, vprašanja pa so se nanašala na 
pomen izobraževanja, ki ga vidijo OPMS in koliko časa je potrebnega, da se 
OPMS naučijo in osvojijo osnove za delo v operacijski dvorani in  pri 
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operativnih posegih. Prav tako so se vprašanja nanašala na poznavanje in 
delovaje medicinskih pripomočkov ter poznavanja varnostnih mehanizmov 
aparatov. 

Starostna struktura OPMS  
34 % OPMS je starih  med 46 in 50 let. Iz tega je razvidno, da je v 
operacijskem bloku predvsem starejša populacija kadra. S tem je povezana 
tudi zelo visoka delovna doba.  
 

  

Nevtralna elektroda 
Nevtralna elektroda mora biti dobro pritrjena na kožo pacienta, če popusti 
stik pod elektrodo lahko pride do opeklin, elektrodo namesti neumita OPMS v 
49 %. Funkcija nevtralne elektrode je zbiranje po telesu razpršenega toka. 
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Kirurški dim 
86 % OPMS se zaveda nevarnosti kirurškega dima. Koagulacija in rezanje 
ustvarita termalno uničenje tkiva. Stranski  produkt je dim, ki je biološko in 
kemijsko kontaminiran, kar predstavlja tveganje za osebje, ki je dan za dnem 
izpostavljena takim pogojem dela. 
 

 

Izobraževanje 
45 % OPMS se je v lanskem letu udeležilo enega izobraževanja. OPMS 
Slovenije se dvakrat na leto srečajo na enodnevnih strokovnih srečanjih iz 
perioperativne zdravstvene nege, kjer s članki predstavijo novosti o 
operativnih tehnikah, instrumentih, materialih, organizaciji dela, 
managementu, ter izmenjujejo svoja mnenja, izkušnje ter predloge. 
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71 % OPMS meni, da je izobraževanje pomembno za njihovo delo, znanje, 
sposobnost, razumevanje ter izkušnje, ki se jih naučijo skozi proces dela, niso 
dovolj za delo, ki ga opravljajo.  
 

 

Osvojitev tehnik instrumentiranja 
Delo OPMS je zelo zahtevno in specifično, zato je treba veliko časa za 
osvojitev znanja o instrumentiranju. 70 % OPMS je potrebovalo leto in več, da 
so osvojile osnove tehnike instrumentiranja. 
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78 % OPMS je odgovorilo, da je potrebno leto in več, da osvojijo kompleksne 
tehnike instrumentiranja. Splošno pravilo, ki se ga mora držati OPMS je, da 
nenehno in pazljivo spremlja delo operaterja, mora biti korak ali fazo pred 
operaterjem.  
 

 

Pomoč pri učenju 
Pogoj, da bo OPMS razvila svoje spretnosti od «začetnika do strokovnjaka« je tudi 
teoretično poznavanje instrumentarija in operativnih tehnik. 70 % OPMS je največ 
pomoči pri učenju osnov in tehnik instrumentiranja dobilo od svojih sodelavk.  
 

  
 
 

REZULTATI – IZDELANO SIMULACIJSKO OKOLJE 
Pri načrtovanju simulacijskega okolja je treba upoštevati specifične zahteve, 
potrebne za delovanje simulatorjev. Napačni začetni koraki pri načrtovanju 
simulacijske učilnice lahko privedejo do situacij, da  ne bomo mogli uporabiti 
vseh funkcij simulatorja. 
 
V simulacijskem okolju moramo imeti možnost predstaviti študentom različno 
medicinsko opremo, kot so aparati, materiali, instrumenti ter drugi izdelki, da 
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se na praktičen način prikaže delo, ter se s tem  poveča dojemljivost za 
posredovano snov.  
 
Kompleksni simulatorji so po obliki podobni pravim bolnikom, na njih pa je 
mogoče spremljati različne življenjske funkcije. Na sliki 1 je simulator Laerdal 
SimMan, ki se ga trenutno da dobiti na tržišču. Simulator je namenjen 
predvsem izobraževanju v anesteziji, saj simulira vitalne funkcije (EKG, krvni 
tlak, SpO2, EtCO2, koncentracija anestetikov, ipd.). 
 
Podoben simulator bolnika je tudi METI simulator, ki pa je cenovno veliko 
dražji. METI simulator diha zrak in v izdihu mu lahko izmerimo pline enako kot 
pri živem človeku. Simulator se odziva na zdravila, saj ima vgrajene 
farmakološke in farmakodinamične modele. Poseben sistem služi za 
avtomatsko razpoznavanje apliciranih zdravil preko črtne kode in prepozna 
aplicirani odmerek zdravila. Na simulatorju lahko simuliramo 
perikardiocentezo, pneumotoraks, tipamo pulze in izvajamo anestezijo s 
pravimi lahkohlapnimi anestetiki, kot sta na primer izofluran in sevofluran. 
 
Simulator SimMan smo v naši raziskavi postavili v okolje, kjer lahko 
demonstriramo pripravo pacienta za operacijski poseg in pripravo različnih 
aparatov. Na sliki 1 je prikazana namestitev nevtralne elektrode 
elektrokirurškega aparata Martin Maxium, v ozadju pa je pripravljen 
anestezijski aparat. Simulator leži na grelni blazini KANMED. 
 
Slika 1. Uporaba simulatorja anestezije za izobraževanje v perioperativni 
zdravstveni negi. 
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Na sliki 2 je predstavljen operacijski set, ki smo ga prav tako postavili v 
simulacijsko okolje. Operacijski set za enkratno uporabo je izdelan iz naravnih 
vlaken celuloze, bombaža in volne ali iz umetno pridobljenih vlaken 
poliamida. Zagotavljati mora: 

– zaporo za mikroorganizme in tekočine,  
– material mora biti močan in ne sme se trgati,  
– vlakna ne smejo odpadati,  
– perilo naj bo mehko in naj se prilega na pacientovo kožo, dobro naj 

se prilepi na kožo,  
– ne sme biti gorljivo, vpija naj odvečne tekočine, 
– neprepustno za zrak. 

 
V okolju, kjer ne moremo škodovati pacientu, lahko predstavimo študentom 
napake pri rokovanju z operacijskimi seti. Tak način izobraževanja je 
nemogoče izvajati v realnem kliničnem okolju, kjer se moramo držati pravil. 
Ideja, ki jo nameravamo raziskati v bodoče, je, da poiščemo napake, ki so se 
zgodile pri rokovanju z operacijskimi seti in te napake simuliramo. Tako se 
tudi drugi učijo na napakah, ki se naj ne bi več ponovile. 
 
Slika 2: Priprava operacijskega seta v simulacijskem okolju. 
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Instrumenti za spenjanje tkiv postajajo različnih oblik in z njimi se različno 
ravna. Tkivo pacienta se lahko spoji tudi s kovinskimi sponkami, ki so narejene 
iz titana (stapler). Dobre lastnosti sponk so predvsem, da ne dražijo tkiva, so 
čvrste, trajne, omogočajo hitro spenjanje in so vidne na rentgenskih 
posnetkih.  
 
Razlikujejo se po:  

– velikosti,  
– debelini,  
– širini,  
– odpornosti na stisk,  
– vrsti, 
– namenu. 

 
Naše mnenje je, da je pripravo za rokovanje s temi instrumenti v začetni fazi 
izobraževanja, boljše postaviti v simulacijsko okolje. Na sliki 3 so predstavljeni 
nekateri instrumenti za spenjanje. Vidimo različne oblike instrumentov, za 
vsakim pa se skriva zajetno navodilo o pripravi in uporabi. Kljub temu da je 
uporaba na strani zdravnika, ne smemo pozabiti, da je OPMS njegova desna 
roka, ki mu priskoči v pomoč v primeru nejasnosti delovanja oziroma uporabe 
kompleksnega instrumenta. 
 
Slika 3. Instrumenti za vstavljanje sponk. 
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Pri sami izvedbi simulacij so lahko prisotni timi različnih strok, kot na primer 
anesteziologi in kirurgi. Problem, ki se pri tem pojavi, je, da na tržišču ni tako 
kompleksnega simulatorja, ki bi zadovoljil hkratne potrebe tako kirurgov kot 
anesteziologov. V takih primerih lahko izvedemo fuzijo simulatorjev in 
istočasno uporabljamo dva popolnoma različna simulatorja. Prvi simulator je 
že omenjen klasični simulator bolnika SimMan, drugi simulator pa je 
endoskopski simulator, prikazan na sliki 4.  
 
Simulator SimMan, ki je v prvem redu namenjen anesteziji, ne moremo 
uporabljati kot simulator za endoskopske posege. Endoskopski simulator smo 
zato izvedli z obstoječim enostavnim endoskopskim simulatorjem TYCO. S 
pomočjo tega demonstracijskega simulatorja se študentom prikaže uporaba 
različnih laparaskopskih instrumentov. Na tem področju fuzije simulatorjev je 
odprtih mnogo možnosti za nadaljnje raziskave, ki se jih že lotevamo. 
 
Slika 4. Endoskopski simulator TYCO. 
 

 

 



Zbornik XXIV – VSEŽIVLJENJSKO IZOBRAŽEVANJE 

33 
 

Pri pripravi okolja za učenje za delo z elektrokirurško opremo smo v 
simulacijsko okolje postavili že preverjeno demonstracijo termalnih učinkov 
električnega toka. Uporabili smo tkiva rastlinskega izvora, katera je mogoče 
termalno uničiti s pomočjo elektrokirurških tokov. Demonstracija je primerna 
za učenje osnovnih principov delovanja elektrokirurškega noža. S stališča 
poučevanja se s takimi alternativnimi metodami, ki zamenjajo danes vse bolj 
drago meso iz mesnic, dobro simulira segrevanje tkiva, ki se pojavi zaradi 
majhnih stičnih površin tkiva z nevtralno elektrodo. Segrevanje pod nevtralno 
elektrodo je glavni varnostni problem glede opeklin. Ta oblika simulacij je 
cenena, hitro dostopna, enostavnejša, praktična, nastali elektrokirurški dim 
pa je sprejemljivejši in varnejši za šolsko okolje. Podrobno je tematika opisana 
v prispevku (Križmarić, 2007). 
 
Slika 5. Uporaba tkiv rastlinskega izvora za prikaz učinkov elektrokirurgije. 
 

 
 
Za konec predstavljamo spletno stran, ki smo jo preko velikega monitorja 
umestili v simulacijsko okolje kot pomoč pri izobraževanju. Spletna stran 
WebSurg portala prikazuje animacije in mnogo uporabnih učnih vsebin za 
lažje učenje in boljše razumevanje. Ponuja tudi realne posnetke, ki nam 
približajo uporabo biomedicinske tehnologije. 
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Slika 6. Implementacija WebSurg portala v simulacijsko okolje. 
 

 
 
 

ZAKLJUČEK 
Iz rezultatov vprašalnika smo ugotovili, da je šolanje za delo s tehnologijo 
traja precej časa. Medicinska sestra potrebuje več let, da je njeno delo 
suvereno. 
 
Pripravljeno simulacijsko okolje je učinkovito učno orodje za študente in 
druge profile zdravstvenih delavcev, da pridobijo osnovno znanje o tem, kaj 
se dogaja v operacijski dvorani in se obenem seznanijo z medicinskimi 
pripomočki. Simulacijsko okolje lahko še dodatno nadgrajujejo z bolj 
zapletenimi aparati in instrumenti. Simulator SimMan ustreza v določenih 
pogledih simulacijam na področju perioperativne zdravstvene nege. 
 
Šolanje v takem simuliranem okolju pripomore k boljšemu in hitrejšemu 
razumevanju vsebin povezanih s tehnologijo.  
 
Prispevek predstavlja prvo fazo izgradnje okolja za simulacije, ki jo v bodoče 
nameravamo dopolniti z novimi vsebinami. 
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VAJE ŠTUDENTOV II. LETNIKA VISOKE 
ŠOLE ZA ZDRAVSTVO LJUBLJANA V 

OPERACIJSKEM BLOKU 
UNIVERZITETNEGA KLINIČEGA 

CENTRA LJUBLJANA (UKC) 
 

Katarina Pirnat 

Izvleček 
Prispevek prikazuje vodenje in izvajanje vaj študentov II. letnika Visoke šole za 
zdravstvo Ljubljana, Univerze v Ljubljani, v Operacijskem bloku UKC Ljubljana. 
Opisuje vlogo mentorjev in pomen motivacije v izobraževalnem procesu. Članek 
predstavlja učne metode, ki se uporabljajo pri vodenju in izvajanju vaj  ter kratko 
analizo izvedenih vaj.  
 
Ključne besede: operacijska medicinska sestra, operacijski blok, študent, vaje, 
mentor 
 
 

UVOD 
S članstvom Slovenije kot enakopravne članice Evropske unije je bilo potrebno 
usklajevanje izobraževalnih programov Zdravstvene nege z evropskimi 
programi. Visoke zdravstvene šole v Sloveniji so usklajen program začele 
izvajati v študijskem letu 2004/2005. V skladu z novim študijskim programom 
smo v Operacijskem bloku pripravili prenovljen izobraževalni program za 
informativne vaje iz Operacijske zdravstvene nege (OPZN). Po tem programu 
jih izvajamo od istega študijskega leta. 
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VLOGA MENTORJA 
V klinični praksi sta uveljavljena dva načina vodenja vaj. Pri prvem načinu je 
mentor učitelj na šoli, istočasno pa je mentor na kliniki in vodi vaje. Pri 
drugem načinu je mentorstvo študentom dodatna zadolžitev zaposlenih v 
zdravstveni negi, ki so istočasno vključeni v delovni proces.  Predstava, da so 
študenti samo gosti na kliniki in ne bodoči sodelavci, v današnjem načinu 
vodenja vaj ni sprejemljiva. Študent je v tujem okolju, mentor pa  v domačem, 
dobro poznanem okolju. Pozna osebje, dnevno rutino, razume specifičen 
jezik, odnose med osebjem in dokumentacijo. Študenti potrebujejo čas, da 
vsaj približno spoznajo vse omenjeno. Operacijski prostori so še bolj 
specifični, zato je stalna prisotnost mentorja nujno potrebna.  
 
Mentor je ves čas svojega dela opazovan in presojan. Študenti cenijo točnost, 
zanesljivost in strokovnost na področju, kjer vodi vaje. Pomemben je dober 
prvi vtis, za kar je pomembna dobra priprava, znanje ter izkušnje, ki jih 
posredujemo, in prijazen sprejem. Vloga mentorja se spreminja, iz eksperta 
na posameznem področju, prenosnika znanja in kordinatorja do 
enakopravnega partnerja v učnem procesu.  
 
Učne metode mentor izbere glede na cilj, ki ga želi doseči ter vsebino vaj. 
Upošteva značilnost  skupine študentov, materialne in prostorske pogoje ter 
čas, ki ga ima na voljo.  Strokovni krogi v zdravstveni negi (ZN) mentorja 
opisujejo kot svetovalca, spremljevalca in sogovornika osebi, ki se usposablja 
in izobražuje, je vzor mlademu posamezniku in moralna opora. Mentor se 
mora zavedati, da je tudi molk bogat s sporočili. Droben gib roke ali izraz 
obraza lahko pokažeta, česar študent ni želel povedati. 
 
 

VODENJE VAJ 
V Operacijskem bloku v UKC v Ljubljani klinične vaje vodi pedagoška 
medicinska sestra, ki je hkrati tudi nadzorni mentor. Pri vodenju vaj sodeluje 
tudi  medicinska sestra za kakovost. Glede izbire mentorjev za vodenje vaj 
smo zelo omejeni, ker je za to delo zahtevana habilitacija za zunanjega 
strokovnega s področja ZN. V Operacijskem bloku imamo habilitacijo tri  
operacijske medicinske sestre (OPMS). Poudariti moram pripravljenost vseh 
OPMS za delo s  študenti in razumevanje ob  prisotnosti večjega števila 
študentov v operacijski sobi.  
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Vaje s področja OPZN so za študente II. letnikov Visoke šole za zdravstvo 
Ljubljana obvezne. Trajajo 8 pedagoških ur za študente rednega študija in 4 
pedagoške ure za študente izrednega študija. So enodnevne in potekajo med 
osmo in trinajsto uro pri rednih študentih in med osmo in enajsto uro pri 
izrednih študentih. Skupino 20 študentov rednega študija sprejmemo v 
ponedeljek. V predavalnici jim v obliki predavanja predstavimo potek, 
organizacijo in vsebino vaj. Izredni študenti uvodnega predavanja v takšni 
obliki nimajo. Študenti so nato od torka do petka razdeljeni v  skupine po  pet, 
vsak dan pride na vaje pet novih študentov. Skupina 20 novih študentov pride 
na vaje vsak drugi teden, tako da lahko mentorji  preostale službene 
obveznosti opravljamo v tednu, ko ni študentov. V enem študijskem letu pride 
na vaje okvirno 240 študentov. 
 
Praktični potek vaj sledi teoretičnim okvirom in zajema: 

– ogled Centralnega operacijskega bloka UKC Ljubljana, 
– higienska pravila v operacijskih prostorih, 
– pravila gibanja in vedenja v operacijski sobi, 
– sprejem pacienta v Operacijski blok, 
– neposredna priprava pacienta na operativni poseg, 
– naloge in opravila OPMS v vseh obdobjih OPZN, 
– zagotavljanje varnosti pacientov in osebja v operacijski sobi, 
– aplikacija procesne metode dela v OPZN. 

 
Pri študentih ves čas vaj vzpodbujamo kritično mišljenje in jih skušamo voditi 
k naslednjim veščinam kritičnega mišljenja: 

– postavljanje vprašanj, 
– jasna in natančna raba jezika, 
– prepoznavanje in analiziranje že zbranih podatkov, 
– izogibanje pretiranemu poenostavljanju ali zapletanju, 
– dopuščanje in sprejemanje različnih interpretacij posameznih 

dogodkov. 
 
S tem dosežemo aktivno sodelovanje študentov in jim približamo OPZN. 
Aktivno sodelovanje študentov je odvisno poleg mentorjevega pristopa tudi 
od študentove učne motivacije. Učna  motivacija je lahko zunanja, kjer se 
študent uči  zaradi ocene, pohvale, želje, da nekomu ustreže. Učenje je pri 
zunanji motivaciji zgolj sredstvo za doseganje pozitivnih posledic. Viri notranje 
motivacije so radovednost, želja po spoznavanju novega, interes za določeno 
področje ter težnja po ustvarjalnosti. Pri notranji učni motivaciji se študent uči 
zaradi lastnega interesa. Pri notranje motiviranih študentih je mentor 
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predvsem spodbujevalec in tisti, ki pripravi študente za nadaljnje učenje v 
začrtani smeri. Takšni študenti med vajami sami spoznajo kako pomembno 
področje  je OPZN v ZN kirurškega pacienta. Pri tako motiviranih študentih je 
vodenje vaj lažje in je naloga  mentorja predvsem skrb za ohranjanje 
pozornosti študentov.  
 
Ključne sestavine za ohranjanje pozornosti so: 

– ohranjanje spoštljivega odnosa, 
– jasno in razumljivo izražanje, 
– vodenje od problema do rešitve, 
– izžarevanje prepričanja o vsebini vaj, 
– dobra volja. 

 
Ob zaključku vaj tedenske skupine študentov evalviramo izvedene vaje. Prvi 
dve leti izvajanja vaj so študenti izpolnjevali anketne vprašalnike o načinu, 
vsebini, organizaciji in vodenju vaj. Analiza vprašalnikov je pokazala, da so bili 
študenti z vajami zelo zadovoljni, prav tako z mentorji, le časovno so se jim 
vaje zdele prekratke. Ob zaključku vaj tistim študentom, ki želijo bolj 
podrobno spoznati delo OPMS ponudimo delo preko študentskega servisa v 
Operacijskem bloku UKC v Ljubljani. Zanimanje je zelo veliko, zato običajno 
izberemo študente 3. letnika ali absolvente. Tak način  je pokazal pozitivne 
rezultate, saj smo po zaključku šolanja zaposlili večino naših študentov. V času 
dela preko študentskega servisa so spoznali delo in delovno okolje OPMS. 
Zaposleni v Operacijskem bloku UKC v Ljubljani smo spoznali študentov 
interes do dela in način vključevanja v različne poklicne skupine. Po 
opravljenem pripravništvu in strokovnem izpitu jih nato hitro vključimo v 
delovni proces in v vse oblike dela, kar je želja obeh strani. 
 
Pregled podatkov o zaposlenih v ZN v Operacijskem bloku UKC v Ljubljani od 
leta 2004 do leta 2008 je pokazal, da se nam takšna kadrovska politika 
obrestuje. V letu 2004 se je zaposlilo 5 naših študentov, diplomantov Visoke 
šole za zdravstvo Univerze v Ljubljani. V letu 2005 se jih je zaposlilo 10, v letu 
2006 so se zaposlili trije študenti, leta 2007, 6 študentov in v letu 2008  dva. 
Trenutno pa čakamo še tri študente, ki so tik pred zagovorom diplome.  Izmed 
vseh naštetih so odšli štirje na druga delovna mesta. Po analizi teh štirih 
odhodov, smo ugotovili, da je ena študentka dobila delo v domačem kraju, 
dve sta bili diplomirani babici in sta se  zaposlili  na področju ginekologije. 
Četrta pa je odšla na enoizmensko delovno mesto.  Trenutno dela v 
Operacijskem bloku 10 študentov preko študentskega servisa. Sedem je 
absolventk, ena je v III. letniku, dve študentki pa ponavljata II. letnik Visoke 



Zbornik XXIV – VSEŽIVLJENJSKO IZOBRAŽEVANJE 

 

40 
 

šole za zdravstvo, Univerze v Ljubljani, večina je že izrazila željo, da bi se pri 
nas zaposlila. 
 
 

ZAKLJUČEK 
V obdobju hitrih sprememb na vseh področjih, se tudi v OPZN kažejo zahteve 
po novem znanju, spretnostih in sposobnostih prilagajanja. V poslovnem 
svetu postaja vse  pomembnejši intelektualni kapital, zato se tudi vse več 
vlaga v izobraževanje zaposlenih. Pričakuje se, da tudi zaposleni vložijo svoj 
čas in energijo v izobraževanje (Ličen, 2006, povzeto po Lokajner A., Žagar A., 
2007). 
 
V Operacijskem bloku UKC Ljubljana z izobraževanjem začnemo s študenti in 
nadaljujemo z zaposlenimi. Prihodnja vloga mentorjev v Operacijskem bloku 
bo še bolj poudarjena. Poleg sodelovanja v izobraževalnem procesu nas čaka 
uvajanje v delo novo sprejetih diplomantov visokih zdravstvenih šol. Uvajalni 
program, ki smo ga pripravili, traja 12 mesecev. Pretežni del je s področja 
OPZN. Izobraževanje OPMS je ena izmed mnogih naših zadolžitev. Zavedati se 
moramo, da so to naši sodelavci, ki nas bodo nadomestili. Imamo pomembno 
dolžnost in odgovornost, da jih naučimo in vzgojimo v OPMS, na katere bomo 
lahko ponosni. Lahko trdimo, da pojem vseživljenjskega izobraževanja ni več 
neznanka, je eden poglavitnih pogojev za razvoj lastnega znanja, spretnosti in 
posledično zadovoljstva pri delu. (Miglič, 2005, povzeto po Lokajner A., Žagar 
A., 2007).  
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KOMUNIKACIJA – KLJUČNI DEJAVNIK 
VARNE IN UČINKOVITE 

PERIOPERATIVNE ZDRAVSTVENE 
NEGE 

Yania Lesar 

Izvleček 
Uvod. Komuniciranje v perioperativni zdravstveni negi zajema celotno paleto 
medsebojnih odnosov verbalnih in neverbalnih sporočil, ki se med seboj dopolnjujejo 
in vplivajo na  medsebojne profesionalne odnose v zdravstvenem timu ter 
profesionalno komunikacijo s pacienti.  
 
Namen. Namen članka je predstaviti strokovne, organizacijske, sociološke in 
psihološke dejavnike, ki preko komunikacije posredno vplivajo na varnost in 
učinkovitost v perioperativni zdravstveni negi.  
 
Metode dela. Uporabljena je deskriptivna raziskovalna metoda pregleda domače in 
tuje strokovne literature s področja medosebne komunikacije v perioperativni 
zdravstveni negi.  
 
Rezultati. Ključna vloga operacijske medicinske sestre v zdravstvenem timu je 
profesionalno komuniciranje s sodelavci in terapevtsko s pacienti. Medicinska sestra 
je vpeta v okvir materialnih, kadrovskih in finančnih virov ter organizacije dela, ki ga 
pogojuje vodstvo  bolnišnice. Hiter tehnološki razvoj in hierarhično pogojeni odnosi 
stresno vplivajo na psihofizično počutje in medosebne odnose v timu. To močno 
vpliva na pomanjkljivo profesionalno komunikacijo, kar posredno lahko privede do  
neželenih dogodkov oziroma strokovnih napak, kar potrjujejo tudi tuje raziskave.  
 
Razprava in sklep. O komunikaciji v zdravstveni negi je veliko napisanega, manjka 
pa osnovnih komunikacijskih veščin in uvajanja supervizije v prakso. Tega se 
zdravstveni delavci že zavedamo, zato potrebujemo na tem področju več 
formalnega in neformalnega izobraževanja.  
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Ključne besede: profesionalna komunikacija, terapevtska komunikacija, 
perioperativna zdravstvena nega, zdravstveni tim, varnost 
 
 

1  UVOD 
Članek je nastal na podlagi deskriptivne raziskovalne metode v okviru 
diplomskega dela. Opozori na strokovne, organizacijske, psihološke in 
sociološke dejavnike komunikacije, ki včasih prikrito, a odločilno vplivajo na  
delovno vzdušje pri timskem delu v operacijski dvorani. S tem posredno, a 
močno vplivajo na profesionalno komunikacijo med sodelavci in terapevtsko 
komunikacijo s pacienti. 
 
Pomanjkanje zadovoljstva in komunikacijskih veščin zdravstvenega osebja 
pomembno vpliva na kakovost medosebnih profesionalnih odnosov v 
kirurškem zdravstvenem timu in je eden od poglavitnih  vzrokov, ki vpliva na 
varnost pacienta, saj lahko privede do neželenih dogodkov oziroma usodnih 
napak (Lingard in sod., 2004).  
 
 

2 METODE 
Deskriptivna raziskovalna metoda je potekala po  podatkih, ki so bili zbrani iz 
podatkovnih bibliografskih baz Cobiss in Medline. Uporabljena je bila tuja 
literatura v obliki člankov, objavljenih v strokovnih revijah, veliko uporabnih 
člankov pa je avtorica  našla v  zbornikih, ki jih je izdala Sekcija operacijskih 
medicinskih sester Slovenije. Uporabila je tudi strokovne vsebine domačih in 
tujih  monografskih publikacij in diplomskih nalog študentk Visoke šole za 
zdravstvo Ljubljana. 
 
 

3 REZULTATI 
Izsledki iskanja po literaturi so predstavljeni  v treh sklopih. Najprej je 
predstavljena komunikacija na splošno, nato komunikacija v zdravstveni negi, 
v tretjem sklopu pa je predstavljeno komuniciranje v perioperativni 
zdravstveni negi. 
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3.1  Proces in vrste komunikacije 
Komuniciranje je kompleksen proces pretoka informacij med dvema 
udeležencema ali več, ki so hkrati oddajniki in sprejemniki sporočil. Sporočila 
(informacije) potekajo po komunikacijski poti (kanalu) in se zaradi 
subjektivnega dojemanja vsakega udeleženca različno dojemajo in 
interpretirajo, kar posredno vpliva na nebesedno oz. neverbalno, 
paraverbalno ali verbalno povratno komunikacijsko reakcijo. Z raziskavo je 
ugotovljeno, da je neverbalnega sporočanja največ, kar 55 %. Paraverbalno 
sporočamo v 38 % in samo 7 % je verbalnega sporočanja (Mehrabian, 1972, 
cit. po Northouse in Northouse, 1998). Za uspešno in učinkovito komunikacijo 
je potrebno poznavanje vseh treh vrst sporočanja, poznavanje sebe kot 
osebnosti, možnosti podajanja sporočil in možnosti sprejemanja le-teh pri 
sprejemniku. Tisti, ki sporočilo oddaja, mora predvideti namen in cilj, ki naj bi 
ga oddano sporočilo doseglo, sprejemnik pa s povratno informacijo oddajniku 
nedvoumno sporoči, ali  oziroma v kolikšni meri je sporočilo razumel.  

3.1.1  Verbalna komunikacija 
Verbalno ali besedno komunikacijo največkrat omogoča govor, pri čemer 
ljudje z besedami oddajamo in sprejemamo različne informacije. Tako 
medsebojno navezujemo stike in vzpostavljamo psihosocialna razmerja. Poleg 
ustnega sporazumevanja komuniciramo tudi pisno. 
 
Pri prenosu besednih sporočil se lahko v komuniciranju (komunikacijski kanal) 
pojavijo različne motnje, kot na primer: govorna napaka, hrup v prostoru ali 
slaba telefonska zveza, slaba vidljivost ali nečitljivost napisanega besedila, 
napake pri poštnem pošiljanju, težave z elektronsko pošto ipd. Včasih je 
možno predvideti možne motnje in se na to ustrezno pripraviti. 
 
Možina in Damjan (1993) navajata  napake, ki se pojavljajo pri komuniciranju 
in tako posredno vplivajo na profesionalno in terapevtsko komunikacijo 
zdravstvenih delavcev: 

– preden spregovorimo, ne vemo natančno, kaj bomo povedali; 
– hočemo povedati preveč naenkrat; 
– informacije so pomanjkljive, nepovezane in ni jasno, kaj bomo 

povedali; 
– ne upoštevamo stopnje informiranosti prejemnika o določeni temi; 
– sporočilo ni prilagojeno referenčnemu okvirju prejemnika; 
– prejemnik ne posveča ključne pozornosti pošiljatelju; 
– prejemnik se osredotoči na podrobnosti namesto na celoto; 
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– prejemnik razmišlja, kaj bo odgovoril, še preden je slišal do konca; 
– prejemnik ocenjuje, če ima pošiljatelj prav ali ne, še preden je dobro 

razumel sporočilo. 

̶ 3.1.2  Neverbalna komunikacija 
V nebesedno  komuniciranje spadajo vse vrste komunikacij, kjer ne 
uporabljamo govora oziroma besed. Neverbalni znaki igrajo odločilno vlogo 
pri izražanju in prepoznavanju emocij posameznika ter njegovi osebnosti.  
 
Splošno znano je, da bolj ko je neka oseba socializirana, osebnostno razvita, 
bolj je sposobna prikrivati neverbalna sporočila ali jih tudi zaigrati. Zato so 
neverbalna sporočila najbolj izrazita pri otrocih (Hoyer, 2005). 
 
Rosenthal in njegovi sodelavci  s Harvardske univerze so v letu 1979 razvili 
posebno tehniko testiranja zmožnosti ocenjevanja neverbalnih sporočil 
(Profile of Nonverbal  Sensitivity – PONS) in v različnih študijah ugotovili, da 
ženske bolj točno prepoznavajo neverbalna sporočila  kot moški. Točnost 
prepoznavanja s starostjo narašča, vendar nanjo ne vplivajo intelektualni 
dejavniki, temveč osebnostna občutljivost, ekstrovertiranost  značaja ter 
občutek za demokratičnost (Northouse in Northouse, 1998). 

3.1.2.1  Pogled 
Skozi usmerjanje pogleda med pogovorom se izraža pozornost udeležencev v 
komunikacijskem procesu. Pogled iz oči v oči je lahko tog, skromen, 
preplašen, vzburjen ali, nasprotno, umirjen, odprt in vesel. Obstaja cela vrsta 
nenapisanih pravil, kako in koliko časa naj gledamo sogovorniku v oči. 
Običajno traja pogled v oči 30 do 60 % pogovornega časa, čas trajanja pogleda 
pa je približno ena sekunda.  Če oddajnik sporočila prehitro umakne pogled s 
sprejemnika, le-ta lahko to obliko neverbalne komunikacije dojema kot 
nespoštovanje, neupoštevanje, neiskrenost ali avtoritarnost, kar se prav tako 
izraža s predolgim gledanjem v oči (Trček, 1998). Nasprotno se ob odkritem 
pogledu v obraz – oči, posameznik počuti varnega in sprejetega, med 
udeležencema pa se vzpostavi intimen, pristen stik, ki omogoča nadaljnjo 
sproščeno komunikacijo. Z raziskavo je bilo ugotovljeno, da medicinske sestre 
med terapevtsko komunikacijo veliko dlje zrejo pacientom v oči, medtem ko 
le-ti  pogled bolj ali manj umikajo (Hardin in Halaris, 1983, cit. po Northouse 
in Northouse, 1998).  
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Oči so ogledalo duše, saj marsikatero besedo, izrečeno v kočljivih trenutkih, 
pozabimo, medtem ko nekaterih pogledov nikoli (Trček, 1998). 

3.1.2.2  Izrazna mimika in pozornost 
Izraz oči, obrvi, ust, srednjega in spodnjega obraznega področja ter čela 
predstavlja mimiko – izraz obraza. Tako je ugotovljeno, da se morajo ženske 
pogosteje vljudno nasmehniti kakor moški, prav tako pa kar v 90 % vrnejo 
nasmeh, medtem ko ga moški le v 67 % (Trček, 1998). 
 
Pri izrazni mimiki imajo usta, ki jih mišice različno zategujejo, za gluhoneme 
ljudi še prav poseben pomen, saj opazujejo gibanje ust hkrati z opazovanjem 
kretenj rok oziroma telesa v celoti. 
 
Prav tako  je za zdravstveno osebje opazovanje obrazne mimike pri pacientih 
ključnega pomena, saj lahko izraža bolečino oziroma neugodje. Tako so bile z 
raziskavo ugotovljene številne razlike  v izražanju in prepoznavanju bolečine 
(Prkhacin in Craig (1995, cit. po Northouse in Northouse, 1998):  

– zelo diskretno izraženi znaki;  
– izražanje bolečine na obrazu se pojavi, ko  bolečina že nekaj časa 

traja;  
– obrazna mimika ne izraža bolečine, čeprav je ta prisotna;  
– nagnjenost zdravstvenih delavcev k omalovaževanju izražanja 

bolečine z izrazno mimiko.  

3.1.2.3  Drža telesa, gibanje in geste 
Drža telesa je zlasti pomembna na začetku komuniciranja, ko se vzpostavlja 
medosebni odnos. Pretirano nagibanje s telesom naprej sogovornik lahko 
tolmači kot agresivnost,  nagnjenost nazaj pa lahko razume kot vzpostavljanje 
distance in nesproščenost (Hoyer, 2005). 
 
Gibi ali geste kažejo pozornost do osebe, s katero komuniciramo. Preveč ali 
premalo gibov rok in glave, prekrižane roke, sklenjeni prsti, bobnanje s prsti, 
zavijanje las, mašenje ušes ter polaganje rok na usta lahko sogovornika v 
komuniciranju zavre (Kristančič in Ostrman, 1999).  

3.1.2.4  Dotik  
Raziskave so pokazale, da so pacienti, ki so bili deležni več dotikanja 
negovalnega osebja, več verbalno komunicirali in lažje izražali svoje želje in 
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potrebe po zdravstveni oskrbi in negi (Aguilera, 1967, cit. po Northouse in 
Northouse, 1998). Trček (1998) trdi, da je nevsiljiv, nežen dotik bolnika pri 
zdravstveni negi lahko zelo pozitiven, saj zmanjša napetost in strah, pomirja, 
vliva upanje in zaupanje ter celo zmanjšuje bolečino, povišano telesno 
temperaturo ter aritmijo srca. Dotik je najvažnejši v komunikaciji z dojenčki in 
malimi otroki, saj med drugim stimulira tudi proizvajanje hormonov, ki 
vplivajo na ugoden fiziološki in psihološki razvoj.  

3.1.2.5  Fiziološki odziv 
Stresne situacije, zadrega, strah, sram lahko pri človeku sprožijo fiziološke 
reakcije, kot so: rdečica obraza, znojenje, pospešeno dihanje, povišan krvni 
tlak, povišan pulz, široke zenice, prebavne motnje ipd. Medicinska sestra 
mora z opazovanjem te znake prepoznati in probleme rešiti skupaj z bolnikom 
(Filipič, 1998). 

3.1.2.6  Prostor in čas 
Osebni prostor, kot trdi Trček (1998), je človekova permanentna potreba in 
hkrati pomembna komunikacija. Če je osebnega prostora premalo, ljudje 
postanemo nemirni, razdražljivi in hitreje zaidemo v konflikt. Prav tako na 
sproščenost komunikacije vpliva kvalitativna razsežnost prostora, v katerem 
se nahajamo: obarvanost sten, osvetlitev v prostoru ter oblikovanost in 
postavitev medicinske in druge opreme, ki omogoča pravo mero intimnosti v 
profesionalni komunikaciji s pacienti, hkrati pa preprečuje hrup iz okolice. 
 
V komunikaciji med medicinsko sestro in bolnikom ima čas poseben pomen. 
Bolnik vedno želi, da ga poslušamo, pri čemer se ne moremo izgovarjati na 
pomanjkanje časa. Bolnik namreč dobro razume, da imamo zelo malo časa, 
hkrati pa še bolj razume, da se na to izgovarjamo in se izogibamo pogovorov 
(Trček, 1998). 
 
Glede na vse navedene dejavnike verbalne  in neverbalne komunikacije je 
zanimiv  podatek (Kristančič in Ostrman, 1999), da:  

– pomnimo le 5 % tistega, kar slišimo; 
– pomnimo 25 % tistega, kar vidimo; 
– pomnimo 90 % tistega, kar delamo! 
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3.2  Komunikacija v zdravstveni negi 
Komunikacija v zdravstveni negi je postala bolj aktualna z razvojem stroke, z 
uveljavljanjem sodobnih metod dela, ki aktivno vključujejo bolnika. Delo z 
bolnikom in ne več za bolnika je povezano s stalno komunikacijo (Krošelj-
Naumov, 1996). 
 
Zadovoljstvo pacienta med zdravstveno oskrbo je eden ključnih pokazateljev 
kakovosti zdravstvene nege. Tudi med operativnim posegom imajo pacienti 
zaradi specifične situacije izjemno izostren čut za empatijo zdravstvenega 
osebja; želijo obdržati občutek dostojanstva in spoštovanja in pričakujejo 
ustrezno fizično in psihično strokovnost v procesu zdravstvene nege (Rhodes 
in sod., 2006). 
 
Poleg terapevtske komunikacije s pacienti se zdravstveni delavci 
profesionalno sporazumevamo tudi med seboj, saj je to sestavni del 
poklicnega delovanja medicinske sestre (Filipič, 1998). Tako sodelujemo pri 
različnih diagnostičnih in terapevtskih postopkih, kot sodelavci zdravstvenih in 
negovalnih timov, pa tudi pri pedagoških in izobraževalnih ter organizacijsko - 
vodstvenih nalogah.  

3.2.1  Komunikacija z bolnikom – pomen prvega srečanja 
Za oblikovanje dobrega medsebojnega odnosa med pacientom in medicinsko 
sestro je zelo pomemben prvi stik. Pacient si zaradi svoje subjektivne situacije 
želi iskren, zaupljiv odnos, pri čemer naj bi ga medicinska sestra sprejela in 
razumela kot sebi enakovredno osebnost. Pri vzpostavljanju tovrstne 
komunikacije je ključnega pomena t. i. kontaktna kultura medicinske sestre, ki 
naj na pacienta in njegove svojce deluje vzpodbudno, pokaže pripravljenost za 
sodelovanje, morda tudi z etično naravnanim smislom za humor. Pomembna 
je diskretnost, profesionalno izražena empatija in poznavanje širše 
zdravstvene problematike in obravnave pacienta. Pri tem naj MS  s pacientom 
komunicira jasno in razločno, umirjeno in dovolj razumljivo, brez nepotrebnih, 
pacientu nerazumljivih latinskih izrazov, ki jih sicer stalno uporablja v 
profesionalni komunikaciji s sodelavci. 
 
Profesionalni odnos med sodelavci  pomembno vpliva na prvo srečanje s 
pacientom. Med sodelavci morajo biti razjasnjene vloge, nujna je delitev 
nadzora in vzdrževanje stikov med člani zdravstvenega tima, kar predstavlja 
soodvisne komunikacijske dejavnike, ki zagotavljajo učinkovite medstrokovne 
odnose (Dumič in sod., 2006). 
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Raziskave zadovoljstva pacientov z zdravstvenimi delavci potrjujejo, da se kot 
razlog nezadovoljstva pacientov na prvem mestu nahaja pomanjkljiva 
komunikacija, (Dumič in sod., 2006). 

3.2.1.1  Terapevtska komunikacija  
Značilnost terapevtske komunikacije je sprejemanje pacienta kot subjekta, ki 
ima svojstven način dojemanja in razumevanja ter prilagajanja novim 
informacijam in postopkom zdravljenja, negovanja. Ko je med MS in 
pacientom vzpostavljena določena ugodna raven zaupanja, pacient veliko 
bolje dojema in sprejema vse pomembne informacije. Pri tem ima sporočilo 
tudi terapevtski pomen, s pomočjo katerega MS skuša doseči spremembo v 
znanju, potrebah, pričakovanjih, stališčih in čustvih pacienta. Zato mora 
postavljati odprta, vendar ne preveč neposredna vprašanja, na katera pacient 
odgovarja z daljšimi stavki. Drugače je ob urgentnih stanjih in posegih, kjer 
MS postavlja kratka in jasna vprašanja, s katerimi čim manj obremenjuje 
pacienta.  
 
Pojavi, ki spremljajo bolezen, starost, invalidnost in umiranje so tisti, ki jih je 
smiselno upoštevati pri komunikaciji, saj gre za specifičen odnos do posebej 
občutljivega dela populacije, ki je sestavljena iz nepregledne množice 
posameznikov s svojimi zgodbami, stiskami, željami in pričakovanji. Motnje 
govora, sluha, vida, nepokretnost, demenca, težave z inkontinenco, tremor pa 
tudi bolečine, strah in zaskrbljenost zaradi zdravstvenega stanja, diagnoze, 
prognoze, nesposobnost koncentracije so samo nekateri izmed 
psihofizioloških dejavnikov, ki vplivajo na potek profesionalne komunikacije 
(Klemenc, 2006). 

3.2.2  Komunikacija in etika 
Načela Kodeksa etike medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije 
kot so načelo dobronamernosti, pravičnosti in enakosti ter načelo spoštovanja 
avtonomnosti, se tesno dotikajo in prepletajo z različnimi oblikami 
komunikacije v zdravstveni obravnavi, tako z medicinskimi sestrami, zdravniki, 
in ostalimi zdravstvenimi delavci.  
 
Najpomembnejša metoda, ki podpira in spoštuje avtonomijo pacienta, je 
informiran pristanek, ki natančno določa, da moramo od pacienta pridobiti 
dovoljenje, preden kar koli storimo v zvezi z njim. Zavrnitev intervencije za MS 
pomeni dolžnost spoštovanja odločitve in prenehanje s posegom (Šmitek, 
1998). 
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V komunikaciji s pacienti je stvarnost pogosto drugačna, kot zdravstvenim 
delavcem narekuje profesionalna in splošna človeška etika (Brezovec, 2002):  

– pacientu se ne predstavi; 
– napačno se naslavlja (ti namesto vi;  mamca, očka...); 
– pozornost je od pacienta usmerjena k bolezni, posameznemu 

organu, zato se pacienta imenuje kar s številko popisa, diagnozo ali 
številko postelje v bolniški sobi; 

– pacient se mora po nepotrebnem razgaliti  pred drugimi pacienti ali 
zdravstvenim osebjem;  

– verbalna in neverbalna komunikacija s strani zdravstvenega osebja ni 
pristna, vzajemna; 

– verbalna komunikacija je zaprta, ne pusti izraziti osebnega mnenja 
pacientu, zveni avtokratsko, s prizvokom obsojanja; 

– nepopolna informiranost o postopkih zdravljenja, negovanju, 
prostorski in časovni orientaciji; 

– profesionalna in terapevtska ali splošna komunikacija zdravstvenega 
osebja mimo pacienta, kot da ni prisoten; 

– izdaja poklicne skrivnosti o pacientu javnosti. 
 
Medicinske sestre bi se morale bolj zavedati, da pri njihovem delu prihaja do 
vsakodnevnih kršitev kodeksa etike.  
 
Bistvo etičnega delovanja je blažitev trpljenja, tolažba in podpora. Etično 
ravnanje pomeni  slabo, težavno situacijo uspeti obrniti v dobro. Raziskava je 
pokazala, da kar dve tretjini zdravstvenih delavcev tega preobrata nista bili 
sposobni izvesti, kar so delavci občutili kot ujetost v dano situacijo, odbijanje 
in odtujitev. Postali so nedostopni, s tem pa prekinili možnost pomoči v 
pravem pomenu besede (Pahor, 2003). 
 
Pri razreševanju neetičnih dogodkov je iskreno opravičilo prvi terapevtski 
ukrep, ki se ga moramo posluževati. Opravičilo je način spoštovanja in 
empatije do osebe, ki smo ji povzročili (duševno) škodo (Engel, 2002, cit. po 
Šmitek, 2003) in predstavlja način priznanja nepravilnega ravnanja, ki vpliva 
na medsebojni odnos, če v osnovni obliki ostane nerazrešeno. 
 
Bolj izobražene medicinske sestre pogosteje razmišljajo o etičnosti svojega 
dejanja in pogosteje opažajo kršitve pravic pacientov na večini področij (Kvas 
in Seljak, 2004). To mnenje potrjuje tudi Killen (2002), ki dodaja, da 
kompetence medicinske sestre predstavljajo bistvo v kakovosti zdravstvene 
nege ter strokovnega in etičnega ravnanja s pacienti. 
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Velepič (2003) navaja, da je pritožb na  slovensko Častno razsodišče pri 
Zbornici zdravstvene nege pravzaprav malo, saj se večji del pritožb rešuje v 
zdravstvenih zavodih, kar je pravilno. Večina pritožb se nanaša na 
neprimeren, nekorekten, nespoštljiv, torej nestrokoven odnos. Verjetno so 
osebnostne lastnosti in reakcije, nepoznavanje veščin komunikacije ter slabo 
organiziranje dela z veliko obremenitvijo negovalnega kadra tisto, kar privede 
do neustreznih dialogov. 

3.2.3  Tim in timsko delo  
Z vidika medosebne profesionalne komunikacije je delo v zdravstvenem ali 
negovalnem timu najpogostejša organizacijska oblika dela v zdravstvenih 
ustanovah. Pri tem sta sodelovanje in medosebna odvisnost članov  ključnega 
pomena. Najbolj so učinkoviti  timi, v katerih so njihovi člani  različni po 
znanju in informacijah, ki jih imajo, ter  enotni glede vrednot, ki jih 
zagovarjajo (Tschannen, 2004, cit. po Ovijač in sod., 2006). 

3.3  Perioperativna zdravstvena nega in komunikacija 
Bull in Fitzgerald (2006) menita, da je osnovna komunikacijska veščina 
operacijske medicinske sestre sposobnost v zelo kratkem času, ki je na 
razpolago v medoperativni fazi za terapevtsko komunikacijo, zbrati 
pomembne podatke na osnovi hitre, strokovne ocene psihofizičnega stanja 
pacienta, pri tem pa vplivati nanj pomirjujoče in mu ponuditi informacije, ki 
jih potrebuje. Pri kratkih operativnih posegih, kjer pacient dobi lokalno 
anestezijo, so te komunikacijske veščine še toliko pomembnejše.  

3.3.1  Pomen   dobre   profesionalne   komunikacije   za   
varnost  pacienta v procesu  perioperativne 
zdravstvene nege 

Chapy (2006) navaja rezultate enoletne raziskave o odklonih in napakah v 
operacijskih dvoranah, ki so bili zabeleženi v več bolnišnicah po Ameriki. 
Največ odklonov je bilo glede nepravilnega štetja obvezilnega materiala in 
inštrumentov (25 %), sledile so okvare na aparaturah in opremi, na tretjem 
mestu so bile napake pri aplikaciji medikamentov. Podatki navajajo, da kar v 
polovici primerov nepravilnega štetja  rentgensko slikanje ni bilo uporabljeno; 
večinoma zato, ker »je bil kirurg prepričan, da v rani ni ničesar«. Veliko 
odklonov na splošno sploh ni zabeleženih in tudi ne raziskanih, zato je toliko 
pomembnejša vpeljava standardnih postopkov, pravil in dokumentov, saj 
pomembno vplivajo na varnost v perioperativni zdravstveni negi. 
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Allard in sod. (2007) poročajo, da se napake oziroma odkloni v perioperativni 
dejavnosti pogostejše kot na drugih bolnišničnih oddelkih. Zato je 
pomembno, da se s posebnimi preventivnimi komunikacijskimi metodami v 
obliki kratkih, jedrnatih sporočil ali »check-list« zagotovi preverjanje vseh 
pomembnih podatkov glede  pacienta, kirurške ekipe, ustreznosti  aparatur in 
medicinskih pripomočkov, implantatov in podobno. Sistem predoperativnega 
preverjanja vseh dejavnikov, ki vplivajo na varnost pacienta in kirurške ekipe, 
je bil prirejen po vzorcu iz letalskega prometa, kjer je varnost potnikov in 
posadke  prav tako  zelo  rizična. Krifta in sod., (2006, cit. po Allard in sod., 
2007) trdijo, da so analize v letalstvu pokazale na  pomanjkljivo komunikacijo 
kot  ključnega  povzročitelja napačnih odločitev, dejanj in nesreč. V praksi 
zdravstvene nege obstajajo interprofesionalni negovalni listi, ki so velikokrat 
formalni, nestrukturirani in ne zadoščajo multiprofesionalnemu timskemu 
delu. Številne študije pri uvajanju takih multiprofesionalnih »check-list« so 
pokazale znaten pozitiven učinek varovanja pacientov (Powell in sod. 2005; 
Risser in sod., 1999, cit. po Allard in sod., 2007). Dokazujejo pa tudi izreden 
pomen pravega timskega sodelovanja (Awad in sod., 2005; Morey in sod., 
2002, cit. po Allard in sod., 2007), 50 % skrajšanje ležalne dobe na oddelkih 
intenzivne terapije (Lazarou, 2003, cit. po Allard in sod., 2007) in 58 % 
zmanjšanje napak na urgentnih enotah (Shapiro in Morey, 2004, cit. po Allard 
in sod., 2007). 

3.3.1.1 Dokumentiranje –  ključni    element    
profesionalne  komunikacije 

Vsako sistematično delo je zasnovano na dobri dokumentaciji. 
Dokumentiranje je eno od elementov profesionalne komunikacije in je z 
diagnostično – terapevtskega, organizacijskega in  razvojno raziskovalnega 
vidika nepogrešljiv sestavni del  kakovosti  zdravstvene nege. Dobra 
dokumentacija omogoča sledljivost, preglednost, selektivnost, spremljanje in 
analizo, kar vodi v izboljševanje sistemov, povečanje varnosti pacienta in 
članov zdravstvenega tima (Škrabl, 2006). Zdravstvena nega z 
dokumentiranjem postane dobesedno vidna, torej prepoznavna. Hitro lahko 
ugotovimo, kako dobro je bilo delo opravljeno, ali pa npr. zaradi kadrovskega 
primanjkljaja to ni bilo mogoče…Tako se lahko praktično prikaže deficitarnost 
poklica medicinske sestre, hkrati pa se izpostavijo pristojnosti posameznih 
profilov zdravstvenih delavcev. 



Zbornik XXIV – VSEŽIVLJENJSKO IZOBRAŽEVANJE 

53 
 

3.3.1.1.1  Načela dokumentiranja 
Vse zapisane in dokumentirane informacije morajo biti napisane čitljivo, sicer 
so popolnoma brez vrednosti. Pri dokumentiranju pišemo s pisalom, ki ga ni 
mogoče izbrisati. Če se zmotimo pri pisanju, besedo prečrtamo in se zraven 
podpišemo. Vse podatke dokumentiramo objektivno, brez osebne 
interpretacije dogodkov ali stanj. Dokumentiramo popolno, natančno, vendar 
kratko, nedvoumno in ustrezno, pri čemer uporabljamo strokovne 
terminološke izraze in pazimo na jezikovno neoporečnost. Dokumentiramo 
vedno sproti, da posamezni dogodki ostanejo verodostojni. Pozneje vpisane 
podatke vnašamo po standardiziranem načinu vnosa zapoznelih podatkov. 
Dokumentacija mora biti vedno pisana v dvojniku. Izredno pomembno je, da 
je vsa pacientova dokumentacija, ki je v procesu zdravljenja in zdravstvene 
nege na vpogled in razpolago, varno shranjena.  

3.3.1.1.2  Ovire in napake pri dokumentiranju 
Pri vpisovanju podatkov lahko nastopijo določene ovire (Naka, 2006), ki so 
lahko subjektivne, včasih pa objektivne narave: 

– pomanjkljivo terminološko izrazoslovje; 
– pomanjkljivo znanje uporabe slovenskega knjižnega jezika, 

nenatančno izražanje; 
– nejasna navodila; ni dovolj standardiziranih dokumentov; 
– pomanjkljiva zakonska podlaga; 
– izvajalci zdravstvene nege niso dovolj motivirani; 
– pomanjkanje časa. 

 
Največkrat se pri pisanju v negovalno dokumentacijo pojavljajo naslednje 
napake: 

– predčasno ali prepozno vpisovanje podatkov; 
– zapisovanje subjektivnih, netočnih navedb, tujih navedb; 
– zapisovanje v napačne rubrike oziroma v napačno vrsto 

dokumentacije; 
– pozabi se napisati ključne dejavnike, ki lahko akutno, življenjsko 

ogrozijo pacientovo zdravstveno stanje (alergija, srčni spodbujevalec 
– monopolarna koagulacija ipd.); 

– pozabi se zabeležiti, da je zdravilo odstavljeno zaradi reakcije oz. 
stranskih učinkov; 

– pozabi se navesti spremembe v zdravstvenem stanju ali počutju 
pacienta. 
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3.3.1.1.3  Elektronsko dokumentiranje 
Kakovostna obravnava in holističen pristop pri spremljanju pacienta na 
klinični poti zahteva povezanost dokumentacije ZN z drugimi dokumenti. Zato 
je poleg papirnate oblike dokumentacije potrebno razvijati računalniško 
podprte rešitve, ki omogočajo elektronsko evidentiranje podatkov o ZN 
(Ramšak Pajk, 2006). 
 
Elektronska dokumentacija o pacientu bo zaradi aktualnih, najnovejših točnih  
podatkov sčasoma postala poglavitno orodje MS pri zagotavljanju kakovostne 
kontinuirane ZN. V skladu z uvajanjem elektronske dokumentacije ZN se 
razvija tudi standardizacija in formalizacija jezika v ZN, ki omogoča pospešen 
razvoj enotne terminologije. Standardizirani jezik je nujno treba razviti do te 
mere, da bo zagotovil odlično profesionalno komunikacijo in razumevanje 
potreb pacienta po ZN, hkrati pa omogočil hitrejše dokumentiranje in enoten 
sistem zbiranja podatkov. Zaradi naštetih dejstev je uvajanje elektronske 
dokumentacije nujno, saj bi se tako posredno zmanjšalo število odklonov  
oziroma napak v perioperativni zdravstveni negi (Smithers, 2007). 

3.3.2  Neposredni    in    posredni    dejavniki,   ki    vplivajo    
na medosebno komunikacijo v zdravstvenem timu 

Specifičnost dela v operacijski dvorani zahteva timsko delo 
multidisciplinarnega zdravstvenega tima, ki izvaja zahtevne zdravstveno  
negovalne postopke. V teh procesih nastopa vrsta dejavnikov, ki vplivajo na 
medosebno komunikacijo. 

3.3.2.1  Zadovoljstvo na delovnem mestu 
Dobri medsebojni odnosi v delovnem kolektivu so temelj za dobro počutje in 
uspešno delo. Zadovoljstvo je dober motivacijski dejavnik, ki zaposlenim daje 
občutek povezanosti in pripadnosti (Weibl - Hrabar, 2002). Na ugodno počutje 
sodelavcev v zdravstvenem timu predvsem vpliva vodenje in organizacija dela 
s strani managementa, ki zagotavlja pravočasno in popolno informiranost, 
omogoči zadostna in ustrezna materialna sredstva in kadrovske vire. To 
omogoča kakovostno izvajanje ZN po standardih, manjše število konfliktnih 
situacij v procesu zdravljenja in ZN. Pomembna je možnost zaposlenih, da se 
ob hitrem razvoju tehnologije in s tem povezanih terapevtsko – diagnostičnih 
postopkov, neprestano izobražujejo. Medicinske sestre z večjo stopnjo 
izobrazbe in teoretičnega znanja vsekakor vplivajo na  člane zdravstvenega 
tima, ki so še navajeni » igranja svojih vlog« po avtoritativnih, s hierarhijo 
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pogojenih vzorcev obnašanja. Zlasti to velja za zdravnike, ki jim je sodobna 
filozofija ZN tuja in nekako nesprejemljiva. Uvajanje supervizije kot oblike 
zrcalne refleksije občutenja raznih vlog s strani pacientov in zdravstvenih 
delavcev igra vedno večjo vlogo pri preprečevanju stresa na delovnem mestu. 
Prav tako so nepogrešljive komunikacijske delavnice. 

3.3.2.2  Stres in sindrom izgorelosti 
Dejavniki, ki povzročajo stres pri MS, tako v svetu kot pri nas v Sloveniji, so 
predvsem preobremenjenost in neprimerni odnosi nadrejenih. MS menijo, da 
nimajo podpore pri sodelavcih, ko se soočajo s problemi (Gooding in 
Magnusson, 2000, cit. po Gregorčič, 2007). 
 
Flin in sod. (2006) navajajo podatke iz raziskave 17 bolnišnic na Škotskem 
glede razmerja med kakovostjo profesionalnih odnosov pri timskem delu in 
varnostjo bolnika. Ugotavlja, da kar 79 % zdravnikov in 73 % medicinskih 
sester meni, da so bili ob utrujenosti in stresu manj uspešni pri delu, večina 
od teh pa je mnenja, da je bil stres močnejši negativni dejavnik. Avtorji trdijo, 
da so podatki raziskav v drugih državah podobni. 
 
Na komunikacijo medicinske sestre s pacienti in sodelavci v zdravstvenem 
timu poleg stresnih dejavnikov vsekakor vpliva tudi sindrom izgorelosti, kjer 
gre za pojav telesne in čustvene izčrpanosti, ki vodi do negativnega odnosa do 
sebe, do lastnega poklica in zmožnosti prisluhniti sočloveku.  
 
Muray (2002, cit. po Piko, 2006, cit. po Gregorčič, 2007) je ugotovil močno 
korelacijo med nizkim zadovoljstvom s poklicem in odhajanjem iz poklica s 
sindromom izgorelosti, kar vpliva na kakovost dela, saj so preostale 
medicinske sestre tako preobremenjene. 

3.3.2.3  Problemi in konflikti  
Zdravstvena nega si počasi utira pot k profesionalizaciji, vendar v praksi še 
nima priznane avtonomije stroke (Bohinc in sod., 1999). Hierarhija v 
medosebnih odnosih v zdravstvu je  še vedno močno prisotna. Tako 
medicinske sestre zaradi podrejenosti položaja ne čutijo prave motivacije za 
delo in ne morejo razviti osebnostnih lastnosti, ki bi vplivale na profesionalno 
komunikacijo. Včasih zaradi nezadovoljstva in pomanjkanja samospoštovanja 
pride do nepotrebnih napetosti in konfliktov, ki vplivajo na kakovost 
zdravstvene nege in morda lahko ogrozijo tudi varnost pacienta. Šmitek 
(2006) navaja, da raziskave dokazujejo negativen učinek motečega  oziroma 
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nasilnega vedenja na medsebojne odnose, koncentracijo, sodelovanje, prenos 
informacij in frustracije pri vseh zdravstvenih delavcih, ki sodelujejo pri 
timskem delu. Tako je veliko večja možnost za slabšo kakovost oskrbe, manjše 
zadovoljstvo bolnikov, nastanek strokovnih napak ter posledično večjo 
umrljivost. Vzpostavljanje medsebojnih odnosov s temeljnimi sestavinami 
čustvene inteligence bi moralo glede na rezultate raziskav postati nujna 
vsebina strokovnega izobraževanja vseh zdravstvenih delavcev (Šmitek, 2006). 
Vendar so tovrstnemu izobraževanju zdravniki manj naklonjeni kot 
medicinske sestre (Sterchi, 2007), saj menijo, da za uspeh zdravljenja ni tako 
zelo pomembno. 
 
Obstaja nekaj načel (Powell, 2001; Lipe in Beasley, 2004), ki jih je dobro 
upoštevati, da bi izboljšali medsebojno komuniciranje oziroma osmislili 
konfliktne situacije: 

– pri razsojanju vedno argumentirajmo svoje razmišljanje, da se 
izognemo negativnim reakcijam sodelavcev; 

– v nastali konfliktni situaciji se vedno osredotočimo na koristnost 
problema za reševanje le-tega v prihodnje; 

– izogibamo se osebnim sodbam. Vprašamo se, kaj bi lahko naredili, da 
bi se druga oseba spremenila. Pri tem skušamo svoje subjektivne 
občutke in izkušnje z osebo posredno potrditi z izkušnjami 
sodelavcev; 

– nastali problem skušamo razrešiti čimprej, ko so vtisi še sveži in lažje 
dokazljivi; 

– nikoli ne obsojamo sodelavcev ali pacientov vpričo drugih ljudi, 
temveč problem razrešimo ob primernem trenutku »na štiri oči«; 

– vedno sodelavcem podamo le najbolj pereč problem, ga skušamo 
razložiti na način, ki bo razumljiv vsem in ga ne bodo razumeli kot 
osebno kritiko, ampak sodelovali kot aktivni pomočniki pri reševanju 
le-tega; 

– pri predstavljanju problema moramo biti neposredni in objektivni; 
– dobro je, če se predstavljena problematika dokumentira, pri čemer 

se zabeležijo imena, datumi in neposredna dejstva, ki so se zgodila. 
Tako si sodelavci lažje ustvarijo točno predstavo o nastali situaciji in 
lažje podajo specifično mnenje; 

– v razmislek podamo svoj pogled na problem in ponudimo  možno 
rešitev; 

– diskusija bo tako lahko konstruktivna, z veliko mero objektivnosti. 
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4  RAZPRAVA IN ZAKLJUČEK 
Vsi se zavedamo pomena medčloveške komunikacije, ki ga tudi hiter 
napredek informacijske tehnologije nikoli ne bo mogel  nadomestiti. Zaradi 
hitrega tempa življenja, ki pogojuje izrabo časa in prostora, je toliko 
pomembnejša pristna človeška komunikacija. 
 
Kakovostna komunikacija z bolnikom je možna le, če se bolnik znajde v okolju, 
ki mu daje občutek varnosti, in kjer so prisotni pogoji za medsebojno 
zaupanje. Takšne razmere je možno ustvariti le v timu, ki deluje enovito, kjer 
vlada zaupanje med različnimi profili, kakovostna komunikacija in 
medsebojno spoštovanje (Poredoš, 2006). Da je tim učinkovit, mora vsak 
posameznik imeti in jasno prepoznati svojo lastno poklicno identiteto in biti 
mora pripravljen na soočenje mnenj z drugimi. Pri tem se medicinske sestre 
premalo zavedamo, da kompetence medicinske sestre predstavljajo bistvo v 
kakovosti zdravstvene nege ter strokovnega in etičnega ravnanja s pacienti 
(Killen, 2002). Bolj izobražene medicinske sestre pogosteje razmišljajo o 
etičnosti svojega dejanja in pogosteje opažajo kršitve pravic pacientov, ki se  v 
praksi žal vsakodnevno in prevečkrat dogajajo (Pahor, 2006). 
 
Operacijske medicinske sestre so vsakodnevno izpostavljene manjšim ali 
večjim stresnim situacijam, ki jih pogojujejo nerazumevanje med člani tima, 
nereševanje problemov, konflikti ter nezadostna kadrovska politika, 
pomanjkanje materialnih sredstev ter slaba organizacija dela. Zaradi nemoči 
reševanja stalni stresi večkrat preidejo v sindrom izgorevanja, kar tudi vpliva 
na slabšo medosebno profesionalno in terapevtsko komunikacijo.  
  
Dokumentacija  predstavlja temelj profesionalne komunikacije, v praksi pa je 
večkrat nepopolna in neprofesionalna, zato bi ji morali posvetiti več 
strokovne pozornosti. 
 
V tujini velja perioperativna faza diagnostike in zdravljenja kot eno izmed 
visoko rizičnih področij zdravstvene oskrbe. Opravili so mnoge raziskave s 
področja odklonov in neljubih dogodkov ter napak v času operativnih posegov 
in ugotovili, da se ti kar v tretjini primerov zgodijo zaradi pomanjkljive 
komunikacije, zaradi česar  pride tudi do smrtnih izidov (Yule in sod., 2006). 
Zato po vzorcu, ki so ga prenesli iz prakse v letalskem prometu, uvajajo 
kontrolne mehanizme:  večkratno preverjanje negovalno zdravstvene 
dokumentacije pacienta tik pred operativnim posegom s strani  anestezijske 
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ekipe, kirurgov in operacijskih medicinskih sester. Menim, da bi morali 
tovrstno organizacijsko shemo  prenesti tudi v slovenski prostor.  
 
Operacijske medicinske se danes dobro zavedamo, kako pomembno je 
teoretično znanje in poznavanje komunikacijskih veščin o komunikaciji s 
pacientom, manj pa je znanja  o medosebni profesionalni  komunikaciji. Zato 
si močno želimo več tovrstnega formalnega in neformalnega izobraževanja. V 
praksi ugotavljamo, da bi znanje komunikacijskih veščin in uvajanje vaj iz 
timske supervizije še bolj kot medicinske sestre potrebovali kirurgi, s katerimi 
vsakodnevno komuniciramo. Ker je kakovost in učinkovitost zdravstvene nege 
v tesni soodvisnosti z  empatijo in etiko, bi supervizija kot novejša veja 
znanosti lahko pomembno vplivala na razvoj komunikacijskih veščin.  
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ŽIVLJENJSKI SLOG OPERACIJSKE 
MEDICINSKE SESTRE 

Mateja Stare 

Izvleček 
Poklic operacijske medicinske sestre (OPMS) je eden najbolj stresnih in 
obremenjujočih poklicev v zdravstveni negi. Delo poteka 24 ur na dan, vse dni v 
tednu. OPMS vsak dan v letu delajo v izmeni, dežurni službi in v pripravljenosti. 
 
NAMEN: ugotoviti življenjski slog OPMS po vsej Sloveniji, njihovo zadovoljstvo z 
delom, uspehom, zdravjem, prostim časom in življenjem. 
 
METODE: anketa s strukturiranim, nestandardiziranim vprašalnikom, sestavljenim iz 
38 vprašanj. Vprašalnik je vseboval vprašanja s področja demografije, zadovoljstva 
na delovnem mestu, stresa pri delu, samopodobe, zdravja in gibalnih aktivnosti. 
Vprašalnik je bil razdeljen OPMS, ki so bile spomladi 2005 zaposlene v 17-ih 
slovenskih bolnišnicah. 
 
REZULTATI:  v raziskavi je sodelovalo 309 OPMS. 94,5 % anketiranih je ženskega 
spola. Največ je starih (N=156) od 40 do 49 let,  117 OPMS ima doseženo srednjo 
izobrazbo, 85 višjo in 105 visoko izobrazbo.  35 % jih opravlja delo v operacijski sobi 
več kot 20 let. Največ, 40 % OPMS  je zaposlenih v ljubljanski regiji. Mesečno kar 41 
% OPMS preživi na delovnem mestu od 280 do 330 ur. 98,7 % OPMS meni, da je 
njihovo delo stresno in stres najpogosteje premagujejo s telesno aktivnostjo 
(N=168). Povprečna telesna višina OPMS je 166,4 cm in telesna teža 64,8 kg. 28 % 
OPMS redno kadi povprečno 11,8 cigarete na dan. Zobozdravnika redno obiskuje 80 
% OPMS, ginekologa pa 45,6 %. Največ, 36 %, jih živi na podeželju, kar 40,1 % vseh v 
lastni hiši. Od službe so povprečno oddaljene 15,9 km, za kar povprečno potrebujejo 
29 minut. 47,7 % OPMS je srečnih in zadovoljnih s svojim življenjem. 
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ZAKLJUČKI: OPMS so izpostavile, da se navkljub naravi svojega dela trudijo živeti 
zdravo (zdrava prehrana, redna telesna dejavnost, zavedanje škodljivosti kajenja in 
pitja alkoholnih pijač, pravilno razmerje med spanjem in počitkom, obvladovanje in 
premagovanje stresnih situacij, preventivni zdravniški pregledi) in s svojim načinom 
življenja dajejo zgled ljudem okoli sebe. 
 
Ključne besede: operacijska medicinska sestra, življenjski slog 
 
 

1  UVOD 
Na ohranitev zdravja, prav tako pa tudi na preprečevanje nastanka bolezni, 
človek lahko vpliva s svojim načinom življenja, kar poimenujemo življenjski 
slog ali življenjski stil. Uletova definira življenjski stil kot način, kako živeti 
življenjsko zgodbo (Ule, 2003). Po drugi definiciji pa je življenjski slog skupek 
karakteristik določene družbene skupine, ki ga določajo ekonomske in 
socialne razmere ter kulturne, duhovne in ideološke vrednote in se izražajo v 
načinu govora, mišljenju, izrabi prostega časa ter drugih vzorcih vedenja, ki so 
neposredno ali posredno povezani z denarjem (Hanžek, Turnšek, 1997). 
Ottawska listina (1986) navaja, da imajo na človekovo zdravje velik vpliv 
zagotovljene osnovne življenjske možnosti in potrebe, kot so ustrezen prostor 
za bivanje, hrana, redni osebni dohodek, delo, izobrazba, socialne pravice in 
enakopravnost (Korošec, Javornik, 2003). 
Zdrava hrana, telesna aktivnost, izogibanje škodljivim vplivom iz okolja, 
odvajanje od škodljivih navad in razne oblike sprostitve so bistvene navade za 
ohranjanje zdravja in dobrega počutja. »Zdi se, da ni več problem v 
odstranjevanju napačnih navad, temveč v promociji zdravega načina življenja 
in v vzpodbujanju vedenja, ki podpira zdravje« (Ule, 2003).  

1.1  POKLIC OPERACIJSKE MEDICINSKE SESTRE 
Poklic OPMS je eden najbolj stresnih in obremenjujočih poklicev v zdravstveni 
negi. OPMS za opravljanje svojega dela ne potrebujejo samo dovolj 
strokovnega znanja, ampak morajo znati tudi pravilno komunicirati, biti 
morajo prijazne, v vsakem času in prostoru pripravljene prisluhniti sočloveku 
in mu pomagati. V Sloveniji že vsa leta primanjkuje OPMS, še posebej tistih s 
končano visoko strokovno šolo, kar še dodatno vpliva na obremenjenost. 
OPMS v času izobraževanja pridobijo mnogo znanja o zdravem načinu 
življenja, preprečevanju bolezni ter ohranjanju zdravja. Tako naj bi razvile 
pozitiven odnos do zdravja in s svojim zgledom vplivale tudi na ljudi okoli 
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sebe. Vendar pa so nekateri pomembni dejavniki, ki vplivajo na življenjski slog 
OPMS, kot so stres, nezadovoljstvo na delovnem mestu, nočno delo, problemi 
z varstvom otrok, neurejena prehrana na delovnem mestu ter družbeni 
dejavniki, kot so oporečna hrana, razni karcenogeni dodatki v hrani, 
onesnažena pitna voda, bivanje v bližini virov onesnaženja ali v objektih, 
zgrajenih iz oporečnih materialov, izpostavljenost strupenim snovem na 
delovnem mestu ter drugim rezultatom razvoja industrije in tehnologije. 
 
 

2  ŽIVLJENJSKI SLOG 
Na področju zdravstva življenjski slog pomeni način življenja, povezan z 
različnimi vedenji na področju načina prehranjevanja, telesne aktivnosti, 
izogibanje škodljivim vplivom iz okolja, izogibanje pitja alkoholnih pijač, 
uživanja mamil, kajenje tobaka in druga vedenja, ki kakorkoli vplivajo na 
zdravje (Kvas, Seljak, 2004).  

2.2  ZDRAV NAČIN ŽIVLJENJA 
Zdravo življenje vključuje zdrav življenjski slog in skrb za lastno zdravje, ki 
obsega: redno nadziranje krvnega tlaka enkrat na leto, kontroliranje krvnega 
sladkorja na 2 leti in holesterola enkrat na 5 let ter redni obiski pri 
zobozdravniku enkrat na leto. Ženske naj samopregledujejo prsi enkrat na 
mesec skozi vse življenje ter hodijo na redne ginekološke preglede vsaj na 3 
leta (Stanič - Stefan, Bulc, Maučec Zakotnik, Čakš, Kovač - Blaž, Jež et al, 
1996). 
 
Za bolezni, ki dandanes povsem ogrožajo prebivalstvo razvitih dežel (rak, 
srčne bolezni) velja, da je vsaj 50 % smrtnih primerov povezanih s 
sprejemljivim življenjskim slogom (vzorci vsakdanjih navad) in da je torej 
možno preprečiti bolezen z bolj zdravim načinom življenja. Pomembna so 
torej vedenja, ki izboljšujejo in ohranjajo zdravje.  
 
Zdrav način življenja poudarja: 

– pravilno prehrano, 
– redno telesno dejavnost, 
– vzdrževanje telesne teže, 
– škodljivost kajenja (tudi pasivnega), 
– kulturo pitja alkoholnih pijač, 
– sposobnost obvladovanja in premagovanja stresnih situacij, 
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– pravilno razmerje med delom in počitkom, 
– sposobnost vzpostavljanja in ohranjanja dobrih medsebojnih 

odnosov, prilagajanja okolju, 
– preventivne preglede (skrb za lastno zdravje), 
– skrb za okolje (Donatelle, Snow, Wilcox, 1998; Stanič Stefan, Bulc, 

Maučec Zakotnik, Čakš, Kovač - Blaž, Jež, et al, 1996; Strojin, 1996). 

2.2.1  ZDRAVA PREHRANA 
Zdrava prehrana je priporočena prehrana, ki je po strokovnih in zdravstvenih 
merilih najbolj preudarna. Taka prehrana je: 
uravnotežena prehrana - daje človeku vse potrebne esencialne in energetske 
snovi v optimalni količini, preprečuje nastanek deficitarnih bolezni, bolezni 
zaradi pomanjkanja esencialnih hranil; 
varna prehrana - ne presega maksimalne dovoljene količine aditivov in 
kontaminantov v hrani, ki zastruplja organizem; 
varovalna prehrana - varuje pred nastankom civilizacijskih bolezni (Pokorn, 
1997). 
 
Uravnotežena, pravilna, zdrava in varovalna prehrana so izrazi, ki označujejo: 

– pravilen način prehranjevanja, 
– pravilno pripravo hrane, 
– pravilno sestavo hrane. 

2.2.1.1 PRAVILEN NAČIN PREHRANJEVANJA 
V vsakdanjem življenju naredimo največ napak prav pri načinu 
prehranjevanja. Pravilen način prehranjevanja priporoča: 

– celodnevna prehrana naj vsebuje 3 do 5 obrokov; 
– glavni obroki so trije: zajtrk, kosilo, večerja; 
– med temi obroki naj bo vsaj 3 do 4-urni razmak; 
– med glavnimi obroki sta 2 manjša (dopoldanska in popoldanska 

malica); 
– pri 3 obrokih naj bi bila energijska porazdelitev dnevnih potreb po 

kalorijah: 40 % zajtrk, 40 % kosilo in 20 % večerja. Pri 5-ih obrokih na 
dan pa 25 % zajtrk, 15 % dopoldanska malica, 30 % kosilo, 10 % 
popoldanska malica in 20 % večerja; 

– obroki naj bi bili količinsko primerni, da se nikoli ne najemo do sitega 
– optimalna temperatura obroka; 
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– hrano naj bi uživali počasi v mirnem in sproščenem okolju in jo dobro 
prežvečili. Počasno uživanje hrane vzdraži parasimpatikus, hitro pa 
simpatikus, kar ima vpliv na počutje in prebavo; 

– zadnji obrok naj bo 2–3 ure pred spanjem; 
– razporeditev in sestava obrokov naj bo prilagojena delovnemu ritmu 

človeka (Pokorn, 1997). 
 
Zajtrk je najpomembnejši obrok in podpre telo z energijo tako za telesno kot 
za umsko delo. Varuje naše zdravje in zmanjša možnost nenadzorovanega 
pretiranega hranjenja čez dan. Prav tako je ob zanemarjanju zajtrka manjša 
delovna sposobnost. Prvi stranski učinek je velikokrat razdražljivost, ker se 
zaradi energetskega primanjkljaja slabo počutimo.  

2.2.2  REDNA TELESNA DEJAVNOST 
Redna telesna dejavnost povečuje delovno sposobnost, ki pomeni sposobnost 
organizma, da brez pretirane utrujenosti uspešno opravlja vsakodnevno 
zmerno ali težje delo, uspešno rešuje nepredvidljive situacije ter uživa v 
dejavnostih prostega časa. Dobra telesna pripravljenost je obenem objektivni 
kazalec redne telesne dejavnosti. Za začetek ukvarjanja s športom ni nikoli 
prepozno. Dokazano je, da je življenje ljudi, ki se ukvarjajo s športom, bolj 
kakovostno in polnejše ter da jih občutno manj pestijo različne zdravstvene 
težave. Tradicionalen recept za telesno dejavnost, ki omogoča razvoj in 
vzdrževanje aerobne pripravljenosti, je 20 minut intenzivne telesne dejavnosti 
trikrat na teden. 

2.2.3  OBVLADOVANJE IN PREMAGOVANJE STRESNIH 
SITUACIJ 

Stres je za organizem vnaprej pripravljena uvedba izrednega stanja, ki jo 
sproži ogrožujoča poškodba, bolezen, pretiran napor, stradanje, mraz ali 
kakšna druga nevarnost (Ihan, Simonič - Vidrih, 2005). 
 
Dogodkov in okoliščin, ki sprožijo stresno stanje, je veliko in so različni. Lahko 
so povzročeni z zunanjimi vplivi (kot je glasen zvok ali promet) ali z notranjimi. 
Najpogostejši vzrok sprožitve stresa v našem življenju je delovni stres. Tempo 
dela in zahtevnosti se povečuje. Ljudje se morajo spoprijemati z novimi 
informacijami in tehnologijo, kar posledično vodi v podaljševanje delovnika. 
Zaradi pomanjkanja delovnih mest ljudje tako rajši ostanejo na takih 
deloviščih, saj se bolijo izgube delovnega mesta, četudi jim to ne ustreza. Drug 
najpogostejši vzrok nastanka stresa je družina in partnerski odnosi. Zakonske 



Zbornik XXIV – VSEŽIVLJENJSKO IZOBRAŽEVANJE 

 

68 
 

težave, razposajeni otroci, alkoholizem v družini in nasilje so problemi 
širokega spektra. Te težave moramo pravilno razumeti in jih preprečiti, saj 
lahko vodijo v resne posledice, kot so ločeno življenje oz. ločitev. Tretji 
najpogostejši vzroki za nastanek stresa je izguba bližnje osebe, finančni 
problemi, velike spremembe v življenju (poroka, selitev) in okolje (gneča v 
prometu, onesnaženost mest) (Cohen, 2001). 

2.2.3.1   PRISOTNOST STRESA PRI ZDRAVSTVENIH 
DELAVCIH 

nam včasih pomeni spodbudo in motivacijo. Če deluje na nas pozitivno, je to 
dobro, če pa negativno, nastanejo težave. To, kar imajo vsi zdravstveni delavci 
skupnega, je delo z ljudmi. Ti ljudje pa imajo pogoste čustvene in druge težave 
v svojem življenju. Delo z ljudmi, ki imajo težave, je samo po sebi stresno. Vse 
pa je povezano z našo poklicno dolžnostjo skrbeti za druge. Največkrat 
pravijo, da je nevarnost stresa takrat, ko začnemo svoje »delo nositi domov« 
in ko to začne vplivati na naše zasebno življenje. MS predstavljajo poklicno 
skupino v velikem obsegu. Razne raziskave dokazujejo, da so MS bolj 
izpostavljene stresu v primerjavi z učitelji, socialnimi delavci in tajnicami. 
Sutherland in Cooper (1990) navajata, da MS kadijo več kot ženske v ostalih 
poklicih, bolj so nagnjene k samomorom, večkrat posegajo po alkoholnih 
pijačah in kofeinu, kar je posledica velikih stresnih obremenitev. 
 
Vzroki stresa pri MS (Anon, www.icn.ch/matters_stress.htm): 

– soočanje s smrtjo in umiranjem, 
– medosebni konflikti s kolegi, 
– nezadostna pripravljenost MS za soočanje z emocialnimi potrebami 

bolnikov in njihovih svojcev, 
– pomanjkanje podpore vodilnih, 
– preobremenjenost. 

 
Pri obvladovanju stresa je pomembno upoštevanje pozitivnih dejavnikov za 
doseganje uravnoteženega življenja: zdrava prehrana, redna telesna 
dejavnost, izraba prostega časa, poznavanje stresorjev iz okolja, pozitivno 
naravnan odnos do samega sebe in do ljudi iz okolice ter pomirjenost s 
situacijo, ki se je ne da spremeniti. Pri zdravljenju stresa pomagajo razne 
sprostitvene tehnike, kot so joga, meditacija in avtogeni trening. Če vse to ne 
pomaga, je treba poiskati pomoč strokovnjaka (Požarnik, 2002).  
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2.2.4  IZOGIBANJE ŠKODLJIVIM VPLIVOM IZ DELOVNEGA 
OKOLJA 

 
OPMS so na svojem delovnem mestu izpostavljene mnogim škodljivim 
dejavnikom, kot so: ionizirajoče sevanje, anestezijski plini, zdravila, razkužila 
in mikrobiološke nevarnosti. Delodajalci morajo za delavce organizirati 
brezplačno izobraževanje o toksičnih snoveh. Delavec se mora pri rokovanju z 
nevarnimi snovmi ravnati po navodilih ter uporabljati predpisana zaščitna 
sredstva.  

2.2.4.1  IONIZIRAJOČE SEVANJE 
V vsakdanjem življenju je človek izpostavljen različnim virom sevanja. Lahko je 
naravnega izvora – neionizirajoče sevanje (toplotno sevanje, UV - sevanje, 
mikrovalovi) in sevanje, ki ga je ustvaril človek – ionizirajoče sevanje 
(televizijski zasloni, rentgenski aparati, radioaktivni atomi), ki se uporablja za 
diagnostiko in zdravljenje nekaterih bolezni.  
 
Osnovna načela zaščite pred ionizirajočim sevanjem: 

– uporabiti zaščitni plašč, ovratnik za ščitnico, rokavice in očala (s 
svinčeno oblogo), 

– omejiti čas izpostavitve sevanju, 
– večja je razdalja od vira sevanja, manjša je prejeta doza, 
– mesečno registriranje količine prejete doze sevanja in ustrezno 

ukrepanje pri preseženi dozi (Statkiewicz - Sherer, Visconti, Ritenour, 
1993). 

2.2.4.2  ANESTEZIJSKI PLINI 
Inhalacijski in hlapni anestetiki povzročajo onesnaženost zraka v operacijski 
sobi. V zrak prihajajo preko anestezijskega sistema. Povečana onesnaženost 
zraka je pri otroški in ambulantni anesteziji, pri anesteziji, kjer mešiček tubusa 
ne tesni, pri anesteziji z laringealno masko in vmesnem odklapljanju 
anesteziranega bolnika od dihalnega sistema ter ob koncu anestezije po 
ekstubaciji bolnika.  
 
Možnosti preprečevanja onesnaženosti z anestetiki:  

– stalno preverjanje anestezijske opreme  (tesnjenje dihalnega 
sistema), 

– odsesavanje odvečnih anestezijskih plinov, 
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– prezračevanje operacijskih prostorov (klima naprave),  
– merjenje količine anestezijskih plinov v zraku, 
– sistem dvojnih mask pri anestezijah, ki povzročajo največjo 

onesnaženost (pri nas jih ne uporabljamo),  
– uporaba intravenske anestezije (Pečan, 1992). 

2.2.4.3  MIKROBIOLOŠKE NEVARNOSTI 
OPMS so na svojem delovnem mestu izpostavljene okužbam zaradi vbodov s 
krvavimi iglami in drugimi ostrimi predmeti, obrizganja kože ali sluznic s krvjo 
in drugimi telesnimi izločki ter zaradi kontakta z bolnikom s kužno boleznijo. 
Incident lahko povzroči okužbo z življenjsko nevarnimi virusi kot, so virus HIV, 
hepatitis B in hepatitis C. Vsi bolniki niso testirani na nevarne viruse, zato je 
treba pri vseh bolnikih ravnati kot z okuženimi osebami (zaščitni ukrepi). 
 
Preprečevanje okužb pri zdravstvenih delavcih:  

– izobraževanje zdravstvenih delavcev o možnosti okužbe ter načinih 
prenosa virusov; 

– uporaba zaščitnih sredstev – rokavice pri delu z vsemi bolniki. Pri 
okuženih  bolnikih je potrebna dodatna zaščita zdravstvenega 
delavca (zaščitni plašč, očala, dvojne rokavice, zaščitna maska ter 
zaščita za obuvalo); 

– redno umivanje, predvsem pa razkuževanje rok in delovnih površin; 
– izogibanje vbodom in vrezom. Igle in rezila po uporabo odvreči v 

zbiralnik za ostre predmete; 
– ustrezno ukrepanje pri incidentu (prva pomoč in prijava incidenta); 
– cepljenje – hepatitis B; 
– kemoprofilaksa; 
– obdobno ugotavljanje imunosti v dispanzerju medicine dela; 
– zaščita vseh poškodb kože na rokah zdravstvenega delavca z 

vodotesnimi obliži (Mednarodna zveza za nadzorovanje okužb, 
1997). 

2.2.4.4  RAZKUŽILA 
Na koži rok je veliko število bakterij, obenem pa zdravstveni delavci 
kontaminirajo svoje roke pri delu z bolniki, njegovimi izločki ter opremo. 
Zaradi preprečevanja prenosa infekcij je potrebna posebna skrb za higieno 
rok. Vidno umazane roke je treba umiti, sicer pa samo razkužiti. Razkuževanje 
manj okvarja kožo kot pogosto umivanje, obenem pa je tudi bolj učinkovito 
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pri uničevanju bakterijske flore rok. Zaradi nenehnega izpostavljanja 
razkužilom in umivanju se pri OPMS pogosto pojavlja dermatitis.   

2.2.5  RAZMERJE MED DELOM IN POČITKOM 
Delo se menjava s počitkom. V fazah počitka se človek vrača v stanje ponovne 
storilnostne zmogljivosti. Preobremenitev pušča za seboj utrujenost. Mišična 
utrujenost nastaja zaradi aerobnih produktov, ki se v mišicah nakopičijo ter 
med počitkom kemično obnovijo. Mišična utrujenost ima za posledico 
upočasnitev gibov, zmanjšanje mišične moči in zaradi nadomestitve prvotnih 
mišic s pomožnimi, manj utrujenimi mišicami, spremembo motoričnega 
modela. Mentalna in senzorična utrujenost nastajata po delu, ki zahteva 
koncentracijo in veliko delovno mobilnost, ki je monotono, konfliktno, ki 
povzroča skrbi, pa tudi če je razsvetljava slaba in okolje hrupno ali vroče. 
Mentalna utrujenost prizadene percepcijo informacij, delovni spomin ter 
sposobnost odločanja. Človek je razdražljiv, deprimiran in neemotivno 
prestrašen (Sušnik, 1993).  
 
Utrujenost je pojav, na katerega gledamo z različnih vidikov, čeprav ima skoraj 
en sam objektivni dokaz, to je zmanjšanje delovnega učinka z vidika 
proizvodnje. Kaže se v upadanju delavčeve storilnosti med trajanjem dela. Z 
zdravstvenega stališča je utrujenost pojav, ki ga spremlja cela vrsta procesov 
znotraj organizma, kar zmanjšuje njegovo odpornost in sposobnost. 
Utrujenost, ki se pojavlja pri OPMS, je odraz mnogih vplivov, ki delujejo na 
njen organizem. Lahko je slaba organizacija dela, neprimerno delovno mesto, 
dolgotrajno in težko delo, pomanjkanje sposobnosti, težave v zasebnem 
življenju, bolezen in slaba prehrana, nezainteresiranost za delo, slabi 
medsebojni odnosi v kolektivu ipd. 
 
Dandanes poklicno delo traja praviloma osem ur. Tudi spanje naj bi trajalo 
okrog osem ur. Prosta sobota in nedelja sta socialno dragocena dneva za 
življenje z družino ali prijatelji, za družbeno aktivnost ali pa za izživljanje 
konjičkov. 

2.2.5.1  DELO V IZMENI 
Študije MS so pokazale, da so pri delu najučinkovitejše tiste MS, katerih 
biološka ura se je prilagodila vzorcu, po katerem poteka njihovo delo v 
izmenah. Če delajo v času med polnočjo in 7 uro zjutraj, se njihova biološka 
ura tako prilagodi, da prepozna čas, ko se vrnejo domov, kot začetek časa, 
namenjenega spanju. In ko se zvečer zbudijo, je njihova biološka ura 
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prepričana, da je čas budnosti. Pri MS, ki težko opravljajo svoje delo, pa se 
biološka ura ni prilagodila spremembam vzorcu dneva in noči – in s takimi 
težavami se sooča približno tri četrtine vseh ljudi, ki delajo v izmenah, ne 
glede na poklic.  
 
Nočno delo je za organizem nefiziološko. Biološki ritem organizma je tako 
zasnovan, da za normalno delovanje potrebuje tudi počitek, ki omogoča, da 
se telo regenerira in pripravi na nove napore. Delo v nočni izmeni ta biološki 
ritem poruši. Poveča se možnost ishemičnih srčnih in želodčnih obolenj. MS 
navajajo motnje v spanju tako čez dan kot tudi ponoči. Po nočnem delu težko 
zaspijo, ko zaspijo, se težko zbudijo. Pri MS, ki leta delajo v nočni izmeni in 
imajo pomanjkanje spanja, lahko nastopijo motnje v imunskem sistemu, 
motena je motivacija, koncentracija, zmožnost pomnjenja. Z leti se zmanjša 
zmožnost prilagajanja na nočno delo. 

2.2.5.2  PROSTI ČAS OPERACIJSKE MEDICINSKE SESTRE 
Na način preživljanja prostega časa delno vpliva tudi družbenoekonomski 
položaj. Vsaka socialna skupina opredeljuje svoj prosti čas v nekem 
referenčnem okviru. Čim boljši je družbenoekonomski položaj, tem večja je 
možnost izbire. Način preživljanja prostega časa je povezan tudi s psihičnimi 
in duhovnimi sposobnostmi posameznika, da si vzame čas. S tem, da si vzame 
čas zase, prekine rutino vsakdanjega življenja in tako prisluhne sebi in okolju, 
v katerem živi. Preživljanje prostega časa je izredno pomembno za 
vzpostavljanje psihofizičnega ravnovesja (Weibl - Hrabar, 2002). Prosti čas je 
običajno povezan z ugodnimi vplivi na posameznika, kot je bivanje v 
domačem okolju, počitnice, druženje s prijatelji, obiskovanje kulturnih 
prireditev, posvečanje svojim konjičkom, popravila pri hiši, delo na vrtu, 
nikakor pa ne opravljanje službenih obveznosti (Klemenc, 2001).  
 
Najbolj razširjena aktivnost OPMS v prostem času je obiskovanje sorodnikov 
in prijateljev. Branje knjig in obiskovanje kulturnih prireditev sta pogostejši pri 
ženskah kot moških. S športom se ukvarja večina ljudi, vendar je skrb za 
ohranjanje psihofizične kondicije povezana tudi s stopnjo izobrazbe. Razne 
sprostitvene tehnike, meditacija ali različne duhovne aktivnosti so vedno bolj 
razširjena prostočasna dejavnost (Weibl - Hrabar, 2002). 
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2.2.6  VZPOSTAVLJANJE IN OHRANJANJE MEDSEBOJNIH 
ODNOSOV 

Zdravstveno varstvo je eno od področij, kjer je hierarhija na delovnem mestu 
najbolj opazna. Zdravniški poklic je eden izmed najuglednejših poklicev, 
medtem ko ima poklic MS nižji status, ne glede na stopnjo izobrazbe. Razlike 
med MS in zdravniki izhajajo iz statusnih razlik že v času študija, nadaljujejo pa 
se tudi v profesionalni karieri (Ule, 2003).  
 
Mnogi opozarjajo da so statusne razlike posledica spolne hierarhije v 
medicini. Zdravniški poklic je predvsem moški, medtem ko so  MS povečini 
ženske. Podrejen položaj vpliva in nehote ustvarja nadaljnje delitve in 
hierarhije med MS. Različne raziskave kažejo, da na kakovost ZN pomembno 
vplivajo medsebojni odnosi med ZD. Nezadovoljstvo z odnosi, pomanjkanje 
samostojnosti, samospoštovanja in spoštovanja drugih, ne prinese visoke  
kakovosti dela še tako dobro kadrovsko in materialno opremljenih oddelkov. 
Dodelitev odgovornosti in avtonomnosti v organizaciji službe ZN povečuje 
kakovost ZN (Pahor, 1990).  
 
Sedem konceptov uspešnega medsebojnega odnosa: 

– zaupanje – je osnova vsakega uspešnega sodelovanja – dovoliti 
drugim, da sami dokončajo delo brez vmešavanja; 

– raznolikost – kako ima vsak posameznik drugačen pogled na svet in 
okolico – vzpodbujanje različnih mnenj in pogledov na situacije; 

– previdnost – ljudje so odprti do novih idej in iščejo načine za učenje 
in izboljšanje – nikoli delati rutinsko; 

– medsebojni odnos – še posebej pri bolj občutljivih ljudeh – 
previdnost pri posameznikih in kako njihove funkcije vplivajo na 
druge; 

– spoštovanje – ljudje, ki spoštujejo drug drugega, spoštujejo tudi 
ostala mnenja in njihove pripombe – biti pozoren, pošten in obziren; 

– mešano vzajemno delovanje – povezava delovnega in privatnega 
življenja –vzpodbujati ljudi za različno delovanje izven službe; 

– uspešna komunikacija – zadostna komunikacija »face-to-face 
meeting« je osebni pogovor ali telefonski pogovor pri občutljivih 
zadevah, nezadostna komunikacija pa e-pošta in sporočila pri 
rutinskih zadevah – potrebni sta obe vrsti (Tallia, Lanham, McDaniel, 
Crabtree, 2006). 
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2.2.7  SKRB ZA LASTNO ZDRAVJE 

2.2.7.1  PREVENTIVNI ZDRAVNIŠKI PREGLEDI 
Priporočeno je, da si redno nadziramo: 

– krvni tlak (enkrat na leto) 
– krvni sladkor (enkrat na dve leti) 
– holesterol (enkrat na pet let) (Accetto, 1998). 

 
Raven krvnega tlaka se stalno spreminja. O normalnem krvnem tlaku 
govorimo, ko je sistolični do 139 mm Hg in diastolični do 89 mm Hg. Zvišan 
krvni tlak je glavni dejavnik tveganja za bolezni srca in ožilja: za hipertrofijo in 
odpoved levega prekata, za koronarno bolezen (ishemične okvare možganov, 
možganske krvavitve), za ateriosklerozo in za ledvično odpoved. 
 
Zvišan holesterol v krvi je eden od glavnih dejavnikov tveganja za bolezni, ki 
jih povzroča aterioskleroza, med njimi je najpomembnejša koronarna 
bolezen. Glavni dejavnik, ki povečuje raven holesterola v krvi, je prehrana z 
veliko maščob, zlasti nasičenih maščobnih kislin. Zvišuje ga tudi kalorično 
prebogata hrana (Accetto, 1998). 
 
Normalna vrednost krvnega sladkorja v krvi pri zdravem človeku je  4 do 6 
mmol/l  na tešče. O sladkorni bolezni (diabetes) govorimo, ko je krvni sladkor 
v krvi na tešče večkrat čez 7 mmol/l. Največkrat jo odkrijemo, ko bolezen še 
ne dela težav, ponavadi na sistematičnih pregledih. Polovica in več sladkornih 
bolnikov ima tudi povišan krvni tlak. 90 % sladkornih bolnikov ima tudi bodisi 
čezmerno telesno težo bodisi so celo debeli (Mrevlje, www.med.over.net). 
 
Redno moramo obiskovati zobozdravnika. Pogosto se niti ne zavedamo, če so 
usta, ustna votlina in zobje zdravi. Zobna gniloba (karies) je najbolj razširjena 
bolezen zob. Tako karies kot paradontopatijo preprečujemo s temeljito ustno 
higieno. Redno in temeljito čistimo zobe in zmanjšajmo uživanje sladkarij in 
sladkih pijač.  
 
Ženske pa naj še: 

– enkrat na leto hodijo h ginekologu tudi v postmenopavzalnem 
obdobju, 

– enkrat na mesec, vse življenje sistematično samopregledujejo dojke. 
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Samopregledovanje dojk je enostavna, neboleča in cenena metoda, a žal za 
njeno učinkovitost ni dovolj dokazov. Dokazali pa so, da se s 
samopregledovnajem zmanjša delež napredujočega raka in da z njim zgodaj 
odkrijejo »intervalne« vrste raka (tiste, ki nastanejo v obdobju med dvema 
mamografijama). Po drugi strani pa samopregledovanje lahko vzbudi 
zaskrbljenost pri nekaterih ženskah, ki preiskavo povezujejo z rakom. Prestraši 
jih lahko vozličavost dojk pred menopavzo, kar lahko povzroči nepotrebne 
preiskave in biopsijo (Accetto, 1998). 
 
Kmalu po 45 letu starosti začnejo moški zaznavati obstoj žleze – prostate, ki 
se nahaja v spodnjem delu trebuha okoli sečnice, in ki s svojim postopnim 
povečanjem povzroča neprijetne težave pri odvajanju urina. Sprva gre samo 
za nekoliko šibkejši curek urina in občasno nočno mokrenje, z naraščajočo 
zaporo odtoku urina pa se kasneje težave stopnjujejo in mokrenje moškemu 
vzame več časa, začetek mikcije je nekoliko obotavljajoč, konec pa kapljajoč, 
pogost je občutek nepopolne izpraznitve mehurja, nočno vstajanje zaradi 
siljenja na vodo postane ustaljena praksa, zelo moteče pa je tudi uhajanje 
urina, ki ga moški opaža kot vsakodnevne madeže na spodnjem perilu. Ob 
pojavu teh simptomov je potreben obisk pri urologu zaradi izključitve raka 
prostate, ki se kaže z zelo podobnimi težavami. Zato se svetuje preventivni 
pregled prostate pri vsakem moškem po 45. letu starosti, tudi če ta nima 
težav (Hrovatin, www.med.over.net). 

2.2.7.2  KAJENJE 
Kajenje je razvada, ki jo štejemo med sindrome odvisnosti. Kadilci so osebe, ki 
redno kadijo. Bivši kadilci so prenehali kaditi pred več kot 12 meseci. Pasivni 
kadilci živijo in delajo v zaprtem okolju, kjer se pokadi 6 ali več cigaret na dan. 
Nekadilci so tisti, ki ne kadijo in niso nikoli kadili, ali kadijo občasno manj kot 
eno cigareto na dan. Pasivno kajenje pomeni, da nekadilci vdihujejo dim 
cigaret, ki so jih kadili kadilci, ponavadi neprostovoljno. Tudi tukaj gre za 
pljučno kajenje (inhaliranje), vendar dim vsebuje manj nikotina in ogljikovega 
monoksida, v njem pa je več katrana (Anon, www.med.over.net). Kajenje je 
pogostejše med nižjimi družbenogospodarskimi kategorijami kot med višjimi. 
Na splošno velja, da kadi vse manj prebivalcev razvitih in vse več prebivalcev 
nerazvitih držav. Za pljučnim rakom zboli v Sloveniji približno 1000 ljudi na 
leto, pri čemer je bolezen kar dvajsetkrat pogostejša pri kadilcih kot pri 
nekadilcih (Anon, www.med.over.net). 
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2.2.7.3  PITJE ALKOHOLNIH PIJAČ 
Pojem zmernega pitja je zelo raztegljiv, zato naj bi pili čim manj alkohola in še 
to ne vsak dan. Moški naj ne bi popili več kot dve enoti na dan, ženske ne več 
kot eno. Enota je 1 dl vina, 2,5 dl piva ali 0,3 dl žgane pijače. 
 
Slovenija se po registrirani uporabi čistega alkohola na osebo uvršča med 
evropske države, ki so v najbolj neugodnem položaju. Od leta 1980 poraba 
alkohola v Sloveniji niha med 9 in 13 litri na leto in v celotnem obdobju 
presega povprečno porabo alkohola v Evropi, v večini tudi povprečno porabo 
alkohola v Evropski skupnosti. Statistični podatki za Slovenijo kažejo, da naj bi 
povprečni prebivalec Slovenije v tem letu popil oz. drugače zaužil 10,4 litrov 
čistega alkohola ali z drugimi besedami 104 litre piva, 43 litrov vina in dober 
liter žganih pijač. Ker so v povprečje vštete vse osebe in ker vemo, da 
nekatere osebe ne uživajo alkohola, to pomeni, da ga nekatere osebe popijejo 
precej več (Hovnik Keršmanc, Kastelic, Zorec Karlovšek, www.med.over.net). 
 
Psihične motnje, povezane s pitjem alkoholnih pijač: 
depresija, 

– tesnobnost; pomeni občutek strahu brez pravega vzroka, 
– samomorilnost predvsem pri tistih, kjer je prisotna depresija, 
– alkoholna ljubosumnostna blodnjavost, 
– alkoholna psihotična motnja, kar pomeni izguba pravilnega 

presojanja stvarnosti zaradi vsebinskih motenj mišljenja (npr. blodnih 
prepričanj, da skuša bolnika nekdo zastrupiti) ali motenj zaznavanja, 

– spominske motnje (Židanik, 2001). 

2.2.8  SKRB ZA OKOLJE 
Vsa človeška zgodovina je povezana z okoljem, vsak človekov korak, vsako 
dejanje je poseg v okolje. Na okolje je vezano človekovo življenje, kakovost 
okolja vpliva na zdravje, delo in počitek. Okolje je celovitost fizičnih, socialnih 
in kulturnih danosti, v katerih živi in dela. Zdravo življenjsko okolje šteje med 
bistvene dejavnike osebne sreče in človekove blaginje tako kot zdravje, 
izobrazba, poklic, družina in standard. 
 
Zdravo življenjsko okolje zahteva naslednje elemente: 

– varnost pred naravnimi danostmi, ki omogočajo in pospešujejo razvoj 
raznih bolezni (npr. divja odlagališča), 

– skrb za ustrezne fizične, mentalne in higienske razmere, ki 
zagotavljajo človeku pogoje za bivanje, delo, počitek in zabavo, 
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– preprečitev zdravju škodljivih posledic, ki nastanejo kot stranski in 
škodljivi vplivi v proizvodnem, energetskem in prometnem procesu, 

– izboljšanje danih življenjskih razmer z asanacijo osnovnih naravnih 
prvin (zraka, vode, tal), uvedbo tehničnih pripomočkov ter upravnih 
ukrepov za izboljšanje kakovosti življenja zlasti v urbaniziranih in 
industrijskih conah (Strojin, 1996). 

 
 

3 OPIS METODOLOGIJE IN METODE DELA 
Leta 2005 smo za potrebe raziskave specialističnega dela za podiplomski 
študij Perioperativne ZN na Fakulteti za zdravstvene vede Univerze v 
Mariboru izdelali vprašalnik, sestavljen iz 38 vprašanj, kjer je bila večina 
vprašanj  prevzetih iz vprašalnika »MS v Sloveniji 2001« Društva medicinskih 
sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana, druga pa so bila oblikovana 
posebej za to raziskavo. V vprašalniku so naslednji sklopi vprašanj: 

– demografske značilnosti vzorca, 
– zadovoljstvo na delovnem mestu, 
– stres, 
– samopodoba, 
– zdravje in zdravstvene navade, 
– gibalne aktivnosti. 

 
Za obdelavo podatkov je bila uporabljena metoda opisne statistike in tabelno 
ter grafično prikazovanje dobljenih podatkov. Dobljeni podatki so bili vnešeni 
v tabele s programom Microsoft Excel, statistična obdelava pa je bila 
opravljena s programom SPSS 12.0. 

3.1  Opis raziskovalnega VZORCA IN RAZISKOVALNEGA 
okolja 

Po podatkih Sekcije operacijskih medicinskih sester v Sloveniji za mesec marec 
2005 je vseh OPMS, ki so včlanjene v ZZNS, okoli 400.   
 
V slovenske bolnišnice je bilo poslanih 392 anketnih vprašalnikov, od katerih 
smo jih dobili vrnjene 309, kar znese 78,82 %.  Vprašalnike smo dobili vrnjene 
iz vseh naslovov, razen iz bolnišnice za ženske bolezni in porodništvo 
Postojna. 
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Anketni vprašalniki so bili razdeljeni naslednjim slovenskim bolnišnicam: 
– Bolnišnica za ginekologijo in porodništvo Kranj 
– Bolnišnica za ženske bolezni in porodništvo Postojna 
– Kirurški sanatorij Rožna dolina, Ljubljana 
– Onkološki inštitut Ljubljana 
– Ortopedska bolnišnica Valdoltra 
– SB Brežice 
– SB Celje 
– SB Izola 
– SB Jesenice 
– SB dr. Franca Derganca Nova Gorica 
– SB Novo mesto  
– SB Murska Sobota 
– SB dr. Jožeta Potrča Ptuj 
– SB Slovenj Gradec 
– SB Trbovlje 
– Univerzitetni klinični center Ljubljana (operacijske enote v sklopu: 

Kirurška klinika, Ortopedska klinika, Očesna klinika, Inštitut za 
radiologijo, Ginekološka klinika, Stomatološka klinika) 

– Univerzitetni klinični center Maribor 
 
 

4  REZULTATI 
Na vprašanje o spolu anketiranih je odgovorilo 309 OPMS. 292 (94,5 %) jih je 
odgovorilo, da so ženskega, 17  pa, da so moškega spola. 
 
Na vprašanje o starosti anketiranih je odgovorilo 309 OPMS. 52 jih je 
odgovorilo, da so stari od 20 do 29 let, 84 je starih od 30 do 39 let, 156 (41 %) 
je starih od 40 do 49 let in 47 je starih več kot 50 let.  
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Graf  1. Prikaz starosti med anketiranimi OPMS. 
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Na vprašanje o stopnji dosežene izobrazbe je odgovorilo 309 OPMS. 117 (38 %) jih 
ima srednjo izobrazbo, 85 višjo, 105 jih ima visoko izobrazbo in 2 imata 
univerzitetno izobrazbo.  
 
Graf 2. Prikaz dosežene izobrazbe med anketiranimi OPMS. 
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Na vprašanje o letih dela v operacijskem bloku je odgovorilo 309 OPMS. 71 jih 
je odgovorilo, da delajo od 1 do 5 let, 50 jih dela od 6 do 10 let, 79 od 11 do 
20 let, 109 (35 %) jih dela več kot 20 let.  
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Graf 3. Prikaz časa zaposlenosti med anketiranimi OPMS. 
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Na vprašanje o zdravstveni regiji zaposlitve je odgovorilo 309 OPMS. 13 jih je 
zaposlenih v celjski regiji, 15 v regiji Nova Gorica, 23 v koprski, 14 v kranjski, 
123 (40 %) v ljubljanski, 78 v mariborski regiji, 20 v regiji Murska Sobota, 8 v 
regiji Novo mesto in 15 v regiji Ravne. 
 
Graf 4. Prikaz zdravstvenih regij, kjer so zaposleni anketirane OPMS. 
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Na vprašanje o oblikah dela v operacijskem bloku je odgovorilo 308 OPMS. 
Največ, 240 (77,7 %) opravlja delo v dopoldanskem času, 50 jih opravlja delo v 
izmeni. Od vseh anketiranih OPMS jih 191 opravlja še delo v dežurstvu, 71 jih 
opravlja še delo kot pripravljenost na domu, 39 pa kot dodatno delo po 
pogodbi. 
 
Na vprašanje o številu ur, ki jih mesečno preživijo na delovnem mestu, je 
odgovorilo 308 OPMS. 65 jih preživi na delovnem mestu do 180 ur, 127 (41 %) 
jih preživi od 180 do 230 ur, 86 od 230 do 180 ur, 27 od 280 do 330 ur in 3 
preživijo več kot 330 ur. 
 
Graf  5. Prikaz števila ur, ki ga anketirane OPMS preživijo na delovnem mestu. 
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Na vprašanje o opravljanju dela v posebnih pogojih je odgovorilo 308 OPMS. 
237 (76,6 %) jih opravlja delo na zahtevo delovne organizacije, 12 zaradi 
občutka dolžnosti do sodelavk, 23 jih opravlja delo po lastni želji, 35 jih dela 
samo v rednem delovnem času, 1 pa je odgovoril »drugo«, vendar ni 
napisano, zakaj opravlja delo v posebnih pogojih dela.  
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Graf  6. Prikaz anketiranih OPMS, zakaj opravljajo delo v posebnih pogojih dela. 
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Na vprašanje o pohvali na delovnem mestu je odgovorilo 309 OPMS. 148 
(47,9 %) OPMS je odgovorilo, da jih bolniki občasno pohvalijo. 206 (66,7 %) 
OPMS je odgovorilo, da jih sodelavci občasno pohvalijo. 166 (53,7 %) OPMS je 
odgovorilo, da jih nadrejeni občasno pohvalijo. 
 
Na vprašanje o zadovoljstvu z delovno uspešnostjo na delovnem mestu je 
odgovorilo 309 OPMS. 5 OPMS ni uspešnih, 8 jih je delno uspešnih, 87 je 
srednje uspešnih, 166 (53,7 %) je zelo uspešnih in 43 je popolnoma uspešnih 
na delovnem mestu.  
 
Graf  7. Prikaz uspešnosti na delovnem mestu med anketiranimi OPMS. 
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Graf 8. Prikaz zakonskega stana med anketiranimi OPMS. 
 
Na vprašanje o zakonskem stanu je odgovorilo 309 OPMS. 183 (59,2 %) je 
poročenih, 50 (16,2 %) je samskih, 12 (3,9 %) je razvezanih, 9 (2,9 %) je 
ovdovelih, 52 (16,8 %) jih živi v izvenzakonski skupnosti in 3 (1 %) OPMS živijo 
ločeno od zakonskega partnerja. 
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Na vprašanje o številu otrok je odgovorilo 309 OPMS. 57 nima nobenega 
otroka, 69 jih ima 1, 143 (46,3 %) jih ima 2, 35 ima 3 otroke in 5 OPMS ima 4 
otroke ali več. 
 
Na vprašanje o zadostnem preživljanju časa z družino je odgovorilo 309 OPMS. 90 
jih je odgovorilo, da preživijo dovolj časa skupaj z družino, 219 (71 %) pa je 
odgovorilo, da skupaj ne preživijo dovolj časa.  
 
Na vprašanje o zadovoljivem spolnem življenju je odgovorilo 309 OPMS. 8 (2,6 %) 
OPMS ima nezadovoljivo spolno življenje, 9 (2,9 %) jih ima delno zadovoljivo, 
68 (22 %) ima srednje zadovoljivo, 92 (29,8 %) ima zadovoljivo, 112 (36,2 %) 
ima popolnoma zadovoljivo spolno življenje in 20 (6,5 %) OPMS je 
neopredeljenih. 
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Graf 9. Prikaz zadovoljivosti spolnega življenja med anketiranimi OPMS.   
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Na vprašanje o pogostnosti obiskovanja sorodnikov in prijateljev je odgovorilo 
309 OPMS. 213 (68,9 %) OPMS občasno obiskuje sorodnike. 230 (74,4 %) 
OPMS občasno obiskuje prijatelje. 153 (49,5 %) OPMS ima občasno telefonske 
stike s prijatelji. 
 
Na vprašanje o pogostnosti druženja s prijatelji je odgovorilo 309 OPMS. 208 
(67,3 %) OPMS se s prijatelji občasno druži doma. 215 (69,6 %) OPMS se s 
prijatelji občasno druži v gostinskem lokalu. 151 (48,9 %) OPMS se s prijatelji 
občasno druži na koncertih. 171 (55,3 %) OPMS se s prijatelji občasno druži pri 
športu. 218 (70,6 %) OPMS se s prijatelji občasno druži na izletih. 204 (66 %) 
OPMS se s prijatelji občasno druži na zabavah. 194 (62,8 %) OPMS se s 
prijatelji nikoli ne druži pri verskih dogodkih. 
 
Na vprašanje o stresnosti dela je odgovorilo 309 OPMS. 305 (98,7 %) jih meni, 
da je delo stresno, 4 OPMS pa menijo, da delo ni stresno.  
 



Zbornik XXIV – VSEŽIVLJENJSKO IZOBRAŽEVANJE 

85 
 

Graf 10. Prikaz stresnosti dela med anketiranimi OPMS. 
 

0
50

100
150
200
250
300
350

305

4

da

ne

 
Na vprašanje o najpogostejših znakih stresa je odgovorilo 309 OPMS. Možnih 
je več odgovorov. 89 OPMS občuti močno razbijanje srca, 268 (26,8 %) je 
telesno utrujenih in izčrpanih, 145 jih ima glavobole, 68  ima občutek 
neučinkovitosti, 110 jih  je nespečnih, 113 OPMS je razburljivih, 156 jih občuti 
nemir in zaskrbljenost in 4 imajo prebavne motnje. 
 
Na vprašanje o najpogostejših načinih premagovanja stresa je odgovorilo 306 
OP MS. 168 (54 %) jih premaguje stres s telesno aktivnostjo, 46 z duševno 
sprostitvijo, 17 jih ne stori ničesar, 45 jih stres premaguje z reševanjem 
problema in 30 OPMS premaguje stres z medsebojnimi pogovori. 
 
Graf 11. Prikaz načinov premagovanja stresa med anketiranimi OPMS. 
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Na vprašanje o pogostnosti ukvarjanja s športno ali rekreativno aktivnostjo je 
odgovorilo 307 OP MS. 9 se jih nikoli ne ukvarja s športom, 47 se jih ukvarja 
nekajkrat na leto, 60 se jih ukvarja 1 do 3x na mesec, 77 se jih ukvarja 1x na 
teden, 91 (29,4 %) se jih ukvarja 2 do 3x na teden in 23 OPMS se s športom 
ukvarja vsak dan. 
 
Graf 12. Prikaz pogostnosti ukvarjanja s športom med anketiranimi OPMS. 
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Na vprašanje o vrstah športa, s katerim se ukvarjajo, je odgovorilo 307 OPMS. 
Možnih je več odgovorov. 57 OPMS se ukvarja z vodnimi športi, 40 se jih 
ukvarja z igrami z žogo, 56 se jih ukvarja s tekom, 157 OPMS se ukvarja s hojo, 
149 se jih ukvarja s kolesarjenjem, 158 (25,6 %) pa je odgovorilo, da se ukvarja 
še z drugimi vrstami športa. 
 
Na vprašanje o urah spanja na dan so odgovorile 304 OPMS. 1 je odgovorila, 
da povprečno na dan spi 4 ure, 21 jih spi 5 ur, 94 jih spi 6 ur, 101 (32,7 %) jih 
spi 7 ur, 71 jih spi 8 ur, 9 jih spi 9 ur, 5 jih spi 10 ur, 1 spi 11 ur, 1 spi 12 ur in 1 
spi 14 ur. 
 
Na vprašanje o preživljanju prostega časa je odgovorilo 307 OPMS. 271 (70,2 %) 
OPMS se druži s sorodniki in prijatelji, 48 jih bere časopise, revije in knjige, 9 si 
krajša prosti čas z gledanjem televizije in obiskovanjem kinematografov, 2 
obiskujeta koncerte in gledališče, 31 jih je odgovorilo »drugo«. 
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Graf 13. Prikaz preživljanja prostega časa med anketiranimi OPMS. 
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Na vprašanje o zadostnosti prostega časa in počitka po službi je odgovorilo 
307 OPMS. 88 jih pravi, da imajo dovolj časa, medtem ko jih 219 (71 %) pravi, 
da nimajo dovolj prostega časa in počitka po službi. 
 
Na vprašanje o pogostnosti uživanja obrokov hrane na dan je odgovorilo 306 
OPMS. 136 (44,4 %) OPMS vsakodnevno uživa zajtrk, 201 (65,7 %) jih 
vsakodnevno uživa kosilo in 108 (35,3 %) jih vsakodnevno uživa večerjo. 
 
Na vprašanje o možnosti malice na delovnem mestu je odgovorilo 306 OPMS. 
136 jih ima možnost, 170 (55 %) OPMS pa nima možnost malice.  
 
Graf 14. Prikaz možnosti malice na delovnem mestu pri anketiranih OPMS. 
 

136

170
ne da

 
 



Zbornik XXIV – VSEŽIVLJENJSKO IZOBRAŽEVANJE 

 

88 
 

Na vprašanje o pogostnosti uživanja alkoholnih pijač je odgovorilo 306 OPMS. 135 
(44,1 %) OPMS uživa vino 1x na mesec ali redkeje, 6 (2 %) pa jih pije vino vsak dan. 
149 (48,7 %) OPMS nikoli ne pije piva, 7 (0,3 %) pa ga pije vsak dan. 210 (68,6 %) 
OPMS nikoli ne pije žganih pijač, 2 (0,7 %) pa jih pijeta vsakodnevno. 
 
Na vprašanje o telesni višini in telesni teži  so odgovorile 304 OPMS. 
Povprečna telesna višina je 166,4 cm, povprečna telesna teža pa je 64,8 kg. 
 
Graf 15. Prikaz telesne višine pri anketiranih OPMS. 
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Graf 16. Prikaz telesne teže pri anketiranih OPMS. 
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Na vprašanje o trenutnem zdravstvenem stanju je odgovorilo 306 OPMS. 27 
OPMS se počuti odlično, 66 zelo dobro, 199 (64,4 %) dobro, 12 slabo in 2 se 
počutita zelo slabo. 
 
Graf 17. Prikaz zdravstvenega stanja med anketiranimi OPMS. 
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Na vprašanje o kajenju je odgovorilo 306 OPMS. 87 (28 %) jih redno kadi, 145 
(48 %) jih ni nikoli kadilo in 74 (24 %) OPMS je prenehalo kaditi. 
 
Graf 18. Prikaz kajenja med anketiranimi OPMS. 
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Na vprašanje o številu pokajenih cigaret na dan je odgovorilo 87 OPMS. 
Povprečno število je 11,8  pokajenih cigaret na dan. 
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Na vprašanje o obiskovanju zobozdravnika so odgovorile 304 OPMS. 242 (80 %) 
OPMS redno obiskuje zobozdravnika, 62 pa ga ne. 
 
Na vprašanje o samopregledovanju dojk so odgovorile 303 OPMS. 82 (26,5 %) 
OPMS si redno pregleduje dojke, 195 (63,1 %) občasno, 12 (3,9 %) nikoli, 14 
(4,5 %) anketiranih pa je moškega spola. 
 
Graf 19. Prikaz pregledovanja dojk pri anketiranih OPMS. 
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Na vprašanje o pogostnosti obiskovanja ginekologa so odgovorile 303 OPMS. 
141 (45,6 %) ga obiskuje 1x na leto, 117 (37,9 %) na 2 do 3 leta, 31 (10 %) na 
več kot 3 leta, 14 (4,5 %) pa jih je moškega spola. 
 
Graf 20. Prikaz pogostnosti obiskovanja ginekologa med anketiranimi OPMS. 
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Na vprašanje, kje živijo, so odgovorile 304 OPMS. 110 (36 %) jih živi na 
podeželju, 89 v primestnem naselju in 105 OPMS živi v mestu. 
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Na vprašanje, kje stanujejo, so odgovorile 304 OPMS. 81 jih živi v lastnem 
stanovanju, 124 (40,1 %) v lastni hiši, 61 v stanovanju v hiši staršev, 13 v 
stanovanju staršev, 10 v neprofitnem najemnem stanovanju, 9 v 
podnajemniškem zasebnem stanovanju, 2 v podnajemniški sobi, 3 OPMS 
stanujejo v samskem domu in 1 je označila »drugo«.  
 
Graf 21. Prikaz anketiranih OPMS o mestu prebivanja. 
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Graf 22. Prikaz dolžine poti v km do delovnega mesta med anketiranimi OPMS. 
 
Na vprašanje o dolžini poti od stalnega prebivališča do delovnega mesta sta 
odgovorili 302 OPMS. Povprečno stanujejo 15,9 km od delovnega mesta. 
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Na vprašanje o času, ki ga potrebujejo za pot v službo v eno smer, sta 
odgovorili 302 OPMS. Povprečni čas je 29 minut v eno smer.  
 
Graf 23. Prikaz časa, ki ga anketirane OPMS potrebujejo do delovnega mesta.  
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Na vprašanje o sreči je odgovorilo 300 OPMS. 1 OPMS je zelo nesrečna, 8 je 
nesrečnih, 87 je zadovoljnih, 147 (47,7 %) je srečnih in 57 OPMS je zelo 
srečnih. 
 
Graf  24. Prikaz anketiranih OPMS o njihovi sreči. 
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5  RAZPRAVA IN ZAKLJUČEK 
OPMS v Sloveniji predstavljajo eno izmed bolj specifičnih področij dela in 
izvajanja ZN. Delo OPMS je dinamično, fizično in psihično naporno, saj je 
vsakodnevno izpostavljena stresnim situacijam, anestezijskim plinom, 
okužbam, delu v zaprtih, klimatiziranih prostorih, umetni svetlobi, 
ionizirajočim žarkom, neurejeni prehrani, organizacijskim problemom. 
 
Leta 2005 smo za potrebe raziskave specilističnega dela za podiplomski študij 
Perioperativne ZN izdelali vprašalnik, sestavljen iz 38 vprašanj, kjer je bila 
večina vprašanj  prevzetih iz vprašalnika »MS v Sloveniji 2001«, nekaj pa jih je 
bilo oblikovanih posebej za to raziskavo. 
 
Ciljna populacija so bile vse OPMS v Sloveniji, kar je po podatkih Sekcije 
operacijskih medicinskih sester v Sloveniji za mesec marec 2005 znašalo okoli 
400 OPMS. V slovenske bolnišnice je bilo tako poslanih 392 anketnih 
vprašalnikov, od katerih smo jih dobili vrnjenih 309, kar znese 78,8 %.   
Delo OPMS je zaradi narave dela specifično, dinamično in hkrati fizično in 
psihično naporno. Vse delo poteka v zaprtih, klimatiziranih prostorih z 
umetno svetlobo. Pri delu v operacijski sobi je izpostavljena različnim 
temperaturam, anestezijskim plinom, kemičnim spojinam, ionizirajočim 
žarkom, različnim vrstam kužnin, ostrim predmetom, kar neprestano 
negativno vpliva na zdravje in predstavlja vir možnih poškodb in okužb. 
 
Delo poteka 24 ur na dan, vse dni v tednu; OPMS delajo v izmenah in dežurnih 
službah. Ob vsem tem pa se velikokrat pozablja, da so tudi OPMS samo ljudje, 
ki imajo svoje družine, ki so tudi kdaj nerazpoložene in imajo svoje težave. 
OPMS zaradi narave svojega dela pogosto ne morejo živeti predpisanega 
zdravega načina življenja.  
 
Na Poljskem so leta 2007 objavili raziskavo o delovnih pogojih MS v 
operacijski sobi. V raziskavo je bilo zajetih 389 MS, ki delajo v 11 državnih 
bolnišnicah (258 je OPMS, 139 je anestezijskih MS). Dobljeni podatki so 
pokazali, da delovni pogoji ne zagotavljajo varnega dela MS v operacijskih 
sobah. Največ problemov predstavlja organizacija dela, tehnični pogoji dela, 
materialna opremljenost in  delovno okolje samo. Ti elementi predstavljajo 
resno delovno tveganje na postopek dela in na zdravstveno stanje MS 
(Kułagowska, 2007). 
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Za MS, ki so izpostavljene stresu na delovnem mestu, fizičnim obremenitvam, 
izmenskemu delu, poleg tega pa še tradicionalnemu ohranjanju vloge matere 
in žene, je kakovostno preživljanje prostega časa velikega pomena za njihovo 
dobro počutje. 
 
Na način preživljanja prostega časa delno vpliva družbenoekonomski položaj. 
Vsaka socialna skupina opredeljuje svoj prosti čas v nekem referenčnem 
okviru. Čim boljši je družbenoekonomski položaj, tem večja je možnost izbire. 
Način preživljanja prostega časa je povezan tudi s psihičnimi in duhovnimi 
sposobnostmi posameznika, da si vzame čas. S tem da si vzame čas, prekine 
rutino vsakdanjega življenja in tako prisluhne sebi in okolju, v katerem živi. 
Preživljanje prostega časa je izredno pomembno za vzpostavljanje 
psihofizičnega ravnovesja. 
 
Najbolj razširjena aktivnost v prostem času je obiskovanje sorodnikov in 
prijateljev. Branje knjig in obiskovanje kulturnih prireditev sta pogostejši pri 
ženskah kot pri moških. S športom se ukvarja večina ljudi, vendar je 
ohranjanje psihofizične kondicije povezano tudi s stopnjo izobrazbe. Razne 
sprostitvene tehnike, meditacija ali različne duhovne aktivnosti so vedno bolj 
razširjena prostočasna dejavnost. 
 
Športne in rekreacijske aktivnosti pripomorejo k vzdrževanju in krepitvi 
zdravja. Ozaveščenost ljudi je pripomogla k aktivnejši obliki izrabe prostega 
časa. S tem dosežemo sprostitev psihičnih napetosti, krepimo lokomotorni 
aparat in pripravljamo telo na nove izzive. S tem so hkrati zadovoljene 
potrebe po gibanju in po druženju s prijatelji. Tako lahko na aktiven način 
ohranjamo socialne stike z ljudmi, ki so nam blizu. 
 
Redno telesno dejavni naj bi bili celo življenje. Pomembno je, da izberemo 
takšno vrsto telesne dejavnosti, ki jo bomo radi izvajali, se je ne bomo 
naveličali in nam je dosegljiva. 
 
Najpomembnejša pravila zdrave prehrane ne vsebujejo neke zapovedi in 
prepovedi, temveč le priporočila za večjo ali manjšo količino tega ali onega 
živila. Najpomembnejši kriteriji še vedno ostajajo zmernost, kakovost, 
uravnoteženost prehrane. 
 
Na Hrvaškem so leta 2005 opravili raziskavo med zdravniki in MS o razlikah v 
zdravju in življenjskim slogom med obema poklicnima skupinama. V raziskavi 
je sodelovalo 125 zdravnikov in 89 MS iz vse Hrvaške. Raziskava je pokazala, 
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da zdravniki in MS nimajo dobrih življenjskih navad. Obe skupini imata 
povečano telesno težo, pri zdravnikih je opazno povečano uživanje alkoholnih 
pijač in jemanje pomirjeval, medtem ko je med MS več kadilcev. V pozitivnem 
smislu pa se zdravniki ukvarjajo s športnimi aktivnostmi, MS pa se redno 
prehranjujejo in redno hodijo na zdravniške preglede (Kumbrija, Milaković, 
Jelinić, Matanić, Marković, Simunović, 2007). 
 
Raziskave so pokazale, da je stres bistven dejavnik tveganja. Zaradi stresa 
posamezniki večkrat sežejo po cigareti, pijači ali prekomerno jedo. Ugotovitve 
nakazujejo, da preobremenjenost na delovnem mestu in čustva prav tako 
sodelujejo pri nastanku bolezni srca in ožilja. 
 
Stresorji na delovnem mestu MS so: težko fizično delo, odgovornost, status 
MS, premajhno nagrajevanje, prekomerno delo zaradi pomanjkanja kadrov, 
soočenje z umiranjem in smrtjo, izmensko delo, nočno delo, odnosi s pacienti, 
sorodniki pacientov, kolegicami in zdravniki ter pomanjkanje časa za družino. 
 
Vsi ljudje potrebujemo spanje, ne glede na raso, osebna prepričanja ali 
kulturo. Ne pozabimo, da je dober spanec eden najpomembnejših dejavnikov, 
ki spodbujajo dolgo, zdravo in srečno življenje. Večina ljudi potrebuje med 6 
in 10 ur spanja na noč. 
 
Vse v življenju moramo doseči sami, drugi nam lahko pri tem le pomagajo. 
Ostati zdrav in živeti v sozvočju s samim seboj in drugimi nam uspe le, če v to 
vložimo lasten trud in hotenje. 
 
Zato velja: NAJVEČ LAHKO NAREDIMO SAMI! 
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NOTRANJI OUTSIDER, ZUNANJI 
INSIDER 

Matej Kocjančič 

Osnove fizikalnih teorij, ki so jasne vsakomur, še tako zaplankanemu plebejcu, 
govorijo, da je nekdo ali nekaj, ko se nahaja v določenem prostoru, znotraj, in 
je posledično, kadar se nahaja izven tega istega prostora, zunaj. Klub temu da 
se zgornja trditev zdi neomajno resnična, vas bom v spodnjih vrsticah 
poizkušal prepričati, da obstaja izjema, ki pravila ne potrjuje. 
 
Prvo dekado svoje poklicne kariere sem preživel na klasičnem bolnišničnem 
oddelku, kjer sem spoznal bedo in bedo našega zdravstvenega sistema ter 
dobre in slabe individuume, ki so vanj vpreženi. Za azerbajdžansko plačo sem 
se, s spremenljivim uspehom, trudil ljudem nuditi evropsko oskrbo, za 
mizeren dodatek v mezdi sem zanemarjal svoje najbližje, da sem lahko 
popoldneve, noči in vikende krotil priložnostne delirante, zbezljane 
inkontinentne geriatrike, in prikimaval prepotentnim kolerikom s fakultetno 
izobrazbo. Menil sem, da se prav meni in mojim sodelavcem godi največja 
krivica v špitalu in večkrat sem s ciničnim posmehom pospremil tarnanja 
ostalih delavcev v ustanovi, ki so se odločili prav meni zaupati svoje tuge in 
žalosti, povezane z delom na njihovem delovišču. Ko je prišel čas, sem stopil 
do svoje poveljnice in povedal, da želim drugam. Poslala me je do svoje 
poveljnice, ona do poveljnice vseh poveljnic, ki je imela za mene samo eno 
ponudbo – sprejem pacienta v operacijski blok. Privolil sem. 
 
Danes sedim v majhnem zastekljenem prostoru na vstopu v enega 
najsodobnejših operacijskih blokov v naši domovinici, in opravljam delo, ki je 
multidisciplinarno in večopravilno. Med drugim je moje delo, da kličem, 
sprašujem, berem misli, prosim, grozim, obljubljam, zagovarjam, iščem, 
kontaktiram, prelagam, slačim, oblačim, vnašam podatke, izvažam statistiko, 
in kot eden redkih v tej državi pregledujem, če so moji nadrejeni svoje delo 
opravili tako, kot so zanj plačani. Za delavce OP bloka sem torej notranji 
outsider, ki sicer službuje v okviru njihovega delokroga, pa vendar tam nekje 
daleč zunaj. Za tiste, ki prihajajo, pa sem zunanji insider, ker sem edini stik s 
tistimi, ki jim je dnevna svetloba začasno omejena. Kot človek na 
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nikogaršnjem ozemlju imam torej priložnost srečevati mnoge veleumne in 
umobolne osebke, in ker silno rad opazujem svet okrog sebe, sem prišel do 
nekaterih neizpodbitnih dokazov. 
 
Delo v OP bloku je zelo specifično in, po mojem skromnem suhokrajinskem 
mnenju, eno izmed zahtevnejših dejavnosti, s katerimi se ukvarjamo. Debela 
koža, vztrajnost in močna volja so temeljne lastnosti, ki jih mora pokazati 
individuum, ki želi preživeti v tem okolju, ki je vse prej kot blagodejno za 
fizično in psihično zdravje službujočih. Težavne razmere za delo so sicer v 
določni meri pogojene z naravo dela, ki je skrajno resno, odgovorno in poteka 
v težkih fizičnih razmerah ter velikokrat prinaša stresne situacije, na katere ni 
moč vplivati. V večji meri pa si težave povzročamo sami z nerazumljivimi 
vedenjskimi vzorci, ki sprožajo napetosti in konfliktne situacije. Slabo počutje 
na delovnem mestu je torej posledica, in bilo bi neodgovorno, ako bi na tem 
mestu ne poizkušal najti vzrokov za nastalo situacijo. 
 
OP blok je s stališča strukture delavcev silno zanimivo delovišče, ki združuje 
veliko profilov zdravstvenih delavcev, ki se razlikujejo po doseženi izobrazbi, 
delu, ki jim je dodeljeno, in pa seveda po plačilu, katerega vsi vpleteni 
prejmejo za opravljene storitve. Tako se rado pripeti, da v nekem trenutku 
sodelujeta dva subjekta, od katerih eden komaj prejme zajamčeno plačo, 
drugi pa je v vrhu najbolje plačanih javnih uslužbencev v državi in v enem 
mesecu zasluži več kot njegov bližnji sodelavec v celem letu. Jasno je nižje 
rangirani uslužbenec, ki s poštenim delom ne zmore dostojno skrbeti zase in 
za svojo družino, jezen na cel svet, zanimivo pa je, da je nemalo primerov, ko 
se višje rangirani počuti ne samo, kot da drži »boga za jajca«, ampak kot da je 
on sam ta bog, čigar jajca bi radi dosegli vsi od spodaj, zato je aroganten, 
vsemogočen in nesramen do vseh, ki mu prekrižajo pot. Drugi primer je 
frustracija med službujočimi, ki imajo isto izobrazbo in različno delo. Drug za 
drugega so prepričani, da delajo premalo in da je njihovo delo ničvredno, zato 
za hrbtom drug o drugem govorijo grdo in se javno blatijo. Ena izmed 
zanimivih situacij, ki sicer ni specifična samo za OP dejavnost, je gotovo 
prihod mlajše sodelavke v ženski kolektiv. Če se kolegica ne izpostavlja, je tiha 
in ponižna, še nekako gre, ako pa se pripeti, da je punca samozavestna, 
dobrega izgleda in primerno predihana, zna prebedeti marsikatero noč v 
tuhtanju, kaj je storila narobe, da je nekatere sodelavke ne sprejmejo za svojo 
enakovredno partnerico.  
 
In, kar po mojem mnenju najbolj zaznamuje delo v OP dejavnosti, je spolna 
hierarhija v korelaciji s poklicno hierarhijo. Partnerski odnos, v katerega sta 
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postavljena operater in njegova desna roka, je ob nekompatibilnosti 
karakterjev nemalokrat povod za konfliktno situacijo, ob kompatibilnosti pa 
zna pogosto pripeljati do odnosa, ki je vse prej kot profesionalen. Oba 
primera pa nivo komunikacije spuščata iz profesionalnega na osebni nivo, in 
ko se to zgodi, se porušijo vse norme, ki naj bi veljale v zdravem delovnem 
okolju. Da ne bo pomote; zmerjanje, nesramnosti, žalitve in šikaniranje so 
odraz slabe moralne kondicije tistega, ki jih je izrekel. Vsakodnevno 
toleriranje takega obnašanja in celo zagovarjanje v stilu: »tak pač je, se ga 
moraš navadit', pa gre« ali »saj sem ga sama izzvala«, pa povzroča eskalacijo 
omenjenega vzorca vedenja in prenaša del krivde za nastalo situacijo tudi na 
žrtev, ki je vzroke za univerzitetni imbecilizem omenjenega izmečka iskala v 
sebi, in zato ni ustrezno ukrepala, s tem pa je dovolila, da je omenjeni 
vedenjski vzorec prešel v navado in splošno rabo. Nasploh pogrešam med 
operacijskimi sestrami in tehniki več samozavesti in zavedanja svoje 
nenadomestljivosti in strokovnosti, ki bi morala izbruhniti ob pravem času in 
ohladiti kakšno prevročo glavo. Gre torej za izboljšavo lastne samopodobe, ki 
pa mora seveda temeljiti na zdravem odnosu do svojega dela. Osebno menim, 
da bi lahko začeli pri izrazoslovju, saj na primer termin »neumita 
inštumentarka« ne daje vtisa strokovne osebe, pa tudi tista, ki bo nekoga 
»postregla«, spominja na vse kaj drugega kot pa na eno izmed bolj 
odgovornih mest v zdravstvenem sistemu. 
 
Področje, na katerem imamo največ rezerve, pa je gotovo pacient. Radi 
pozabljamo, da smo na svojem mestu zaradi njega. Vse prevečkrat 
zanemarjamo človeka kot osebnost in ga obravnavamo kot diagnozo ter ga v 
njegovi odsotnosti, v nekaterih primerih pa celo v njegovi prisotnosti, 
namesto z imenom naslavljamo z njegovo boleznijo. To je, kar se mene tiče, 
strokovna napaka in moralna sramota predvsem za tistega, ki je v pričo 
pacienta pri polni zavesti sposoben izustiti stavek v stilu: »A vi ste tisti kolk?«. 
Drugi problem je gotovo varovanje pacientove zasebnosti in intimnosti. 
Situacije, ki jih doživljam na svojem delovnem mestu in za katere slišim, da se 
dogajajo v drugih ustanovah v naši državi, so sramota za zdravstveni sistem, 
predvsem pa za tiste, ki v njem službujemo. Verjamem, da imamo prav vsi v 
svojem delokrogu prostor za izboljšave na tem področju. Drvenje, nervoza in 
hude napake v organizacijskih protokolih postavljajo paciente, ki so pod 
stresom že zaradi specifičnosti svoje situacije, v težko stisko, ki si je službujoči 
nikakor nismo sposobni predstavljati, vse dokler se v podobni situaciji ne 
znajde kdo od naših bližnjih ali celo mi sami. Pogled z druge strani pa vsaj za 
trenutek odstrani plašnice iz naših oči. Žal po navadi samo za kratek čas. 
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Profesionalnost je tista vrlina, ki nam je primanjkuje. Žal se nekateri nanjo 
spomnijo samo takrat, ko so odnosi že tako na psu, da je gledanje v tla in 
strogo opravljanje svojega dela zadnji poizkus, da se prepreči fizično 
obračunavanje. Osebno profesionalnost dojemam kot stanje duha, v katerem 
se vsak, ki sodeluje v timu, natanko zaveda, kaj je njegovo delo, rad pomaga 
sodelavcem, ne nosi svojih mentalnih frustracij na svoje delovišče in je do 
vseh sodelavcev prijazen in vedno pripravljen na sproščen pogovor s sodelavci 
in predvsem s pacienti. In ker sem nepoboljšljiv optimist, vidim na področju 
našega dela še izjemno veliko stvari, ki jih bomo z dobro voljo in širokim 
nasmehom v prihodnje popravili. 
 
 
 

Literatura 
Literatura je na voljo pri avtorju.  
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ALI ZNAMO BITI OPERACIJSKE 
MEDICINSKE SESTRE ZLOBNE? 

Marjeta Berkopec 

Izvleček 
V prvem delu prispevka avtorica  teoretično predstavlja  agresivno  vedenje in vrste 
nasilja, ki se najpogosteje pojavljajo na delovnem mestu. Sledi predstavitev nasilja v 
zdravstveni negi, ki so ga v slovenskem prostoru leta 1999 raziskovali v Društvu 
medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Ljubljana. Na koncu je predstavljeno 
nasilje v perioperativni zdravstveni negi s poudarkom na horizontalnem nasilju. 
Ugotovitve niso empirično podprte, pač pa so predstavljene na podlagi osebnih 
opažanj avtorice z dvajsetletnim delom v operacijskem bloku. 
 
Ključne besede: nasilje, mobbing, zdravstvena nega, operacijska soba 
 
 

UVOD 
Nasilne vsebine so del našega vsakdana. Nasilju, ki se pojavlja povsod, se 
praktično ne moremo več izogniti. Vse pogosteje govorimo tudi o nasilju na 
delovnem mestu. Če v spletni iskalnik  vtipkate nasilje na delovnem mestu 
dobite kar 20.300 zadetkov. Zaznavanje nasilja na delovnem mestu in 
predvsem pripravljenost spregovoriti o tem se povečuje. V Društvu 
medicinskih sester, babic  in zdravstvenih tehnikov Ljubljana so že leta 1999 
raziskovali ta pojav in o njem na strokovnem srečanju društva decembra 
istega leta tudi glasno spregovorili.  
 
Mediji so zadevo obdelali po svoje, slovenska srenja, predvsem naša lastna, 
pa je bila deljenih mnenj. Eni so obravnavano tematiko podprli in odobravali, 
drugi pa so se vedli neprijazno in psihično ter verbalno nasilno (Klemenc, 
2001). Pri Zbornici - Zvezi je bila leta 2000 ustanovljena delovna skupina za 
nenasilje v zdravstveni negi. Skupino sestavljajo medicinske sestre z različnih 
strokovnih področij zdravstvene nege, naloge skupine pa so poudarjanje 
nenasilja, skrb za zdravje in dobro počutje na delovnem mestu, izvajanje akcij 
za življenje v nenasilni družbi z vzgajanjem, izobraževanjem in raziskovanjem 
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ter vključevanje strokovnjakov z različnih področij. Skupina je izdala zloženko 
NE! NASILJE V ZDRAVSTVENI NEGI, ki so jo dobile slovenske medicinske sestre 
skupaj z informativnim biltenom Utrip. Sindikat delavcev v zdravstveni negi pa 
je imenoval varuha človekovih pravic za to področje. 
 
Mednarodni dan medicinskih sester, 12. maj 2001 je potekal pod motom 
"Medicinske sestre so vedno tu za vas - združeni proti nasilju". Klemenčeva je 
takrat v sporočilu za javnost zapisala: »Od vsega osebja, zaposlenega v 
zdravstvu, je osebje v zdravstveni negi (ZN) najbolj izpostavljeno nasilju na 
delovnem mestu. ICN tolerira nično toleranco do nasilja. Kot oblike nasilja pa 
lahko razumemo prevelike delovne obremenitve, nevarne razmere za delo in 
nezadostno podporo izvajalcem ZN. Dejstva so, da se nasilje v ZN povečuje, 
pojavlja se vse več spolnega nadlegovanja in zlorab, veliki so pritiski na žrtve, 
da bi ostale tiho, itd. V EU je 3 milijone delavcev/delavk izpostavljenih 
spolnemu nadlegovanju, 6 milijonov telesnemu nasilju in 12 milijonov 
ustrahovanju ter psihičnemu nasilju. Če nasilju pustimo prosto pot, dobiva vse 
hujše razsežnosti.« (www.Klemenc,2001). 
 
V vsem tem času o problemu nasilja v operacijskih blokih in v perioperativni 
zdravstveni negi na strokovnih srečanjih sekcije operacijskih medicinskih 
sester še nismo govorili. Zakaj? Ker nasilnega vedenja v operacijskih sobah ni, 
ker se ga operacijske medicinske sestre ne zavedamo ali se zanj preprosto ne 
zmenimo, ker ne vemo, kako bi ukrepale. 
 
 

AGRESIVNO VEDENJE 
Pregled zgodovinskih dejstev pokaže, da agresivnost med ljudmi ni nekaj 
novega in da je v 5600 let dolgi zgodovini človeštva bilo 14 tisoč vojn, se pravi 
2,6 na leto. Pravijo, da je le 10 od 165 generacij človeštva imelo srečo, da so 
živele v miru (Mrevlje, 1995). 
 
Pačnik (1989) navaja, da je agresivnost vedenjska značilnost, ki se kaže v 
nasilnih, gospodovalnih ali napadalnih besedah in dejanjih, ki so uperjeni proti 
drugim ljudem. Gre za vedenje, katerega cilj je prizadeti ali raniti neko drugo 
živo bitje, ki se takšnemu dejanju želi izogniti. Pomembna je tudi tolikokrat 
prezrta pasivna agresivnost, ki se kaže v pozabljanju zmenkov, zamujanju, 
zavlačevanju z delom, zadolževanju in izogibanju pomembnih reči. Pasivno 
agresivnost uporabljajo posamezniki zato, da se uprejo zahtevam avtoritete. 
Tudi molk je oblika nasilja (Klemenc, Pahor, 2004). 
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Agresivnost ima v skladu z definicijo naslednje značilnosti: 
– Gre za obliko vedenja, ne za motiv, čustvo ali potrebo, ki agresivnost 

lahko spremlja in so njena podlaga. Negativno stališče tudi lahko 
povzroči ali izzove agresivno vedenje (etični, rasni, nacionalistični 
predsodki). 

– Agresivnost ni naključna (čeprav lahko nekoga prizadenemo, tudi če 
tega nismo hoteli), temveč je vedno bolj ali manj ciljna in namerna 
(Mrevlje, 1995). 

 
 

VRSTE NASILJA 
Obstaja več vrst nasilja: 
 
Fizično nasilje je vsaka uporaba fizične sile ali resna grožnja z uporabo sile. 
Usmerjeno je na človekovo telo ali njegovo življenje. Fizične bolečine in 
posledice, ki jih nasilnež tako povzroča, vedno spremljajo tudi psihične 
posledice pri žrtvah (Kuhar 1999). 
 
Psihično nasilje označuje vsakršna dejanja, ki se na nezaželen in grob način 
dotaknejo človekove psihe. Psihično nasilje spodjeda samozavest, 
samozaupanje in samopodobo žrtve (Kuhar 1999). 
 
Spolno nasilje je nezaželeno ravnanje spolne narave ali drugo ravnanje, 
temelječe na spolu, ki ogroža dostojanstvo žensk in moških na delovnem 
mestu, vključuje pa nezaželeno telesno, verbalno ali neverbalno ravnanje 
(Urad za žensko politiko, 1999, cit. po Planinšek, 1999). 
 
Obstajajo še druge oblike nasilja od ekonomskega, političnega do ideološkega. 
Danes se za nasilje na delovnem mestu pogosto uporablja tudi tuji izraz 
mobbing. Enotne, mednarodno priznane definicije mobbinga ni. Najpogosteje 
se uporablja definicija švedskega delovnega psihologa Leymann-a: "Mobbing 
je konfliktov polna komunikacija na delovnem mestu med sodelavci ali med 
podrejenimi in nadrejenimi, pri čemer je napadena oseba v podrejenem 
položaju in izpostavljena sistematičnim in dlje časa trajajočim napadom ene 
ali več oseb z namenom in/ali posledico izločitve iz sistema, pri tem pa 
napadena oseba  to občuti kot diskriminirajoče." 
 
»Moški mobbing« se praviloma udejanja z močjo, strokovno premočjo 
posameznika. »Ženski mobbing  pa je dosti bolj prefinjen (a zato nič manj 
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učinkovit) in se udejanja z »žametno energijo«, zvijačnostjo in spletkarjenjem 
(Borko, 2007).  
 
Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu opozarja  na rastoči problem 
mobbinga, ki je posebno izrazit na delovnih mestih z zelo visokimi zahtevami, 
na katerih je manevrski prostor za ukrepanje zelo majhen. To lahko povzroči 
izrazite občutke strahu.  
 
Na naše vedenje vplivajo po eni strani vse naše osebne značilnosti, po drugi strani 
pa tudi situacije, v katerih se znajdemo (Musek, 1997). Zanimiva je tudi študija o 
psihološkem portretu Slovencev, v kateri Musek (1994) navaja, da smo Slovenci  
glede psihoticizma (agresivnosti, prepirljivosti, grobosti, netolerantnosti) uvrščeni 
pred druge evropske narode in smo v mednarodnem nadpovprečju glede 
agresivnosti, dominantnosti in brezobzirnosti. 
 
Javnost različne vrste nasilja različno obravnava. Telesno nasilje obsoja večina 
ljudi, spolno nasilje ned otroki vedno izzove zgražanje javnosti, za posilstvo žensk 
iščemo opravičilo v izzivalnem vedenju žensk, posilstva moških mnogi sploh ne 
obravnavajo resno, besedno in čustveno nasilje pa najpogosteje opravičujemo in 
toleriramo. Dejstvo je, da slednjega večina ljudi niti ne prepozna, niti pri sebi niti 
pri drugih ljudeh. Včasih uporabo besednega nasilja enačimo s »težkim 
karakterjem«, naporno službo, nadrejenim položajem, …(Zabukovec,1999). 
 
Posamezniki se ob pojavih nasilja lahko različno odzovemo, tako da nasilje: 

– ignoriramo (pretvarjamo se, da nismo nič opazili ali ocenili kot 
nasilje), 

– toleriramo (nasilje opravičimo ali vsaj sprejmemo brez odklanjanja), 
– načelno obsodimo (sami pri sebi ali mnenje povemo drugim), 
– preganjamo (sami na neformalen način, od organov pregona pa 

zahtevamo formalen pregon) (Zabukovec, 1999). 
 
Raziskave kažejo, da je na delovnih mestih zdaleč največ verbalnega nasilja in 
človek se upravičeno vpraša, ali je potem vsak konflikt verbalno nasilje? 
Seveda ne, če gre za suvereno komunikacijo, v kateri se znamo postaviti za 
svoje pravice ne da bi omejevali pravice drugih ljudi. Pri agresivnem delovanju 
oseba pri postavljanju za lastne pravice omejuje ali ignorira pravice drugih ter 
se izraža na način, ki druge prizadene. 
 
Kadar delujemo agresivno, izhajamo iz občutkov, da so naši občutki 
pomembnejši od občutkov drugih, da imamo pravice, drugi pa ne, da lahko 
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marsikaj prispevamo, drugi pa malo ali nič, druge prikrajšamo za odgovornost 
do lastnega delovanja (Kržišnik,2007). 
 
Pahorjeva (1999) je zapisala, da je prvi korak v zmanjševanju nasilja  njegovo 
prepoznavanje in pridobivanje znanja o tem pojavu. Potrebno je znanje, ki ni 
le na ravni izkustev posameznika, ampak je pridobljeno sistematično in 
organizirano v celovit pregled. Potrebno je poznati razsežnosti, lokacije, 
okoliščine, udeležence in posledice nasilja v zdravstveni negi. Kot pravi 
Pahorjeva se je nenasilnega vedenja mogoče tudi naučiti. Pogoj za to je 
ponotranjenje prepričanja, da je nasilje nesprejemljivo. Gre za projekt, ki 
zgleda v veliki meri utopičen in gotovo ne obeta velikih sprememb v kratkem 
času. 
 

NASILJE V ZDRAVSTVENI NEGI 
Medicinske sestre različnih ravni izobrazbe, zdravstveni tehniki in babice 
predstavljajo tretjino vseh zaposlenih v zdravstvu. Med njimi je pretežna 
večina žensk – 90 odstotkov. Tipična ženska populacija, čeprav moških ne 
smemo zapostavljati, je zaradi narave dela, še vedno živih stereotipov in 
močne hierarhije v zdravstvu, izpostavljena različnim oblikam nasilnih 
pojavov. V bolnišnicah in drugih zdravstvenih ustanovah se nasilje nad 
medicinskimi sestrami povečuje. Nasilni niso le bolniki, pač pa tudi sorodniki 
bolnikov, v nekaterih primerih pa tudi sodelavci in zdravniki (Zdravje žensk, 
1995, cit. po Klemenc, Pahor, 2004). 
 
Po raziskavi, ki so jo leta 1999 opravili v DMSZT Ljubljana je bilo v Sloveniji 
nasilju na delovnem mestu priča 72,3 odstotka medicinskih sester. Največ 
doživljajo verbalnega in psihičnega nasilja, najpogosteje ob delavnikih v 
dopoldanskem času. Nasilje izvajajo nadrejeni, pa tudi lastne kolegice niso 
redkost. Največ nasilja, predvsem verbalnega in psihičnega, izvajajo zdravniki, 
sledijo bolniki in nato lastne kolegice in kolegi. Pri tem se medicinske sestre 
ob že povzročenem nasilnem dogodku ne počutijo sposobne nasilja 
preprečevati in ustrezno ravnati (Klemenc, Pahor, 1999). 
 
Spolno nasilje medicinske sestre v Sloveniji zaznavajo v manjši meri (34,8 
odstotka), kot pa so ugotovili v raziskavah v Veliki Britaniji in na Irskem, kjer je 
bila pojavnost kar v 48–76 odstotkih anketiranih medicinskih sester 
(Planinšek, Pahor, 1999). 
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Horizontalno nasilje je nasilno obnašanje med ljudmi, ki so v istem rangu, 
oziroma imajo enako moč. Usmerjeno je predvsem na nadzorovanje, 
poniževanje, klevetanje ali obrekovanje, ter pripombe, ki prizadenejo čast 
druge osebe (Pačnik,1999). 
 
Naivno bi bilo razmišljati, da medicinske sestre niso nasilne v medsebojnih 
odnosih, pa tudi v odnosih do bolnikov, zdravstvenih delavcev in zdravstvenih 
sodelavcev. Medicinske sestre po svetu so že ugotovile, da je pri njihovih 
medsebojnih odnosih zelo prisotno horizontalno nasilje, to je medicinska 
sestra proti medicinski sestri, kjer se je nasilje udomačilo v pogovorih med 
njimi samimi kot nekaj naravnega (Robert, 1983, Street,1992, Walker,1993, 
Duffy,1995, Farell, 1997, cit. po Klemenc, Pahor, 2004).  
 
 

OPERACIJSKA MEDICINSKA SESTRA IN NASILJE 
Delo v zaprtem prostoru, časovni pritiski, preveč hrupa ali nelagodna tišina, 
nenadni preskoki od običajnih k intenzivnim nalogam, nična toleranca do 
napak, neprijetni prizori in zvoki, dolgotrajno delo v stoječem položaju so 
stresni dejavniki, s katerimi se vsakodnevno srečuje operacijska medicinska 
sestra. Priznava jih tudi mednarodni svet medicinskih sester (ICN, 2001). 
 
Prav pri operacijski mizi prihaja do najtesnejšega sodelovanja med kirurgom 
in operacijsko medicinsko sestro. Operacijska medicinska sestra 
(instrumentarka) je ob zdravniku v izrazito podrejenem položaju. Čeprav  
kirurgi v pogovoru priznavajo, da je dobra instrumentarka korak pred 
kirurgom, so njena opravila vezana predvsem na zdravnikova naročila.  
 
Če stresnemu okolju, naravi dela in močni hierarhiji dodamo še vedno žive 
stereotipe, potem je operacijska soba idealno okolje za pojav različnih oblik nasilja. 
 
Nasilje je sestavni del naših delovnih sredin in se mu ni mogoče popolnoma 
izogniti. Potreba po moči je lastna vsem ljudem, zato smo vsi ljudje 
potencialni povzročitelji nasilja. 
 
Glede na to, da je sodelovanje pri operaciji izredno stresno za vse udeležence 
in da je pojav nasilja večji na delovnih mestih z visoko zahtevnostjo, bi bilo 
zanimivo tudi v slovenskem prostoru raziskati, ali je več nasilnega vedenja 
med operacijskimi medicinskimi sestrami v primerjavi z ostalimi poklicnimi 
kolegicami. 
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V operacijski sobi se največkrat srečujemo z verbalnim nasiljem, ki bi ga lahko 
razvrstili na: 

– vertikalno, ko gre za nasilje nadrejenega nad podrejenim, 
najpogosteje kirurg – operacijska medicinska sestra ali glavna 
medicinska sestra operacijskega bloka – operacijska medicinska 
sestra; 

– horizontalno, kjer gre za nasilno obnašanje ljudi v istem rangu; 
operacijska medicinska sestra – operacijska medicinska sestra. 

 
Operacijska medicinska sestra je pogosto strelovod za nezadovoljstvo in 
sproščanje jeze. Med operacijo prevečkrat prihaja do namerne ali nenamerne 
uporabe grobih besed, vpitja in zmerjanja, pa tudi poniževanja. Toleranca do 
teh pojavov je zelo široka, navadno se opravičuje s kolerično naravo 
posameznika. Ne poznam primera, ko bi operacijska medicinska sestra zaradi 
nasilja zapustila operacijsko sobo. Največ, kar lahko pričakuje od svojih 
kolegic, je načelno obsojanje dejanja. Kolektiv ne odreagira, tudi zato, ker se 
vsak posameznik boji, da bo naslednjič sam na vrsti. Pogosto pa  kolektiv 
nasilno obnašanje tolerira in zanj išče opravičilo v smislu, »saj ni čudno, da jih 
je slišala, saj si je sama kriva, ker še zdaj ne zna.« 
 
Zanimivo bi bilo raziskati tudi psihološki portret operacijskih medicinskih 
sester in posebno izrazito željo po pohvali in biti najboljša. Pogost pojav je  
favoriziranje določene operacijske medicinske sestre s strani kirurga. Takšni 
tandemi kot opažam zavedejo favorizirano operacijsko medicinsko sestro, da 
ima občutek moči in postane nasilna do ostalih kolegic. Od tega, da vztraja, da 
se samo ona umiva pri določenih operacijah, do sodelovanja pri obrekovanju 
in kritiziranju sodelavke, vse skupaj se lahko stopnjuje do mobbinga. Prihaja 
tudi do izsiljevanja in dokazovanja moči s strani kirurga in favorizirane 
medicinske sestre pri glavni medicinski sestri, ki razporeja osebje v 
operacijskem bloku. Zgodilo se je že, da je bila  operacijska medicinska sestra, 
ki se je  uprla takemu nasilju in ga prijavila nadrejenim označena kot pretirano 
občutljiva, sicer deležna načelnega obsojanja nasilja, vendar so ji ponudili delo 
v drugi operacijski sobi ali celo na drugem oddelku izven operacijskega bloka. 
Premeščena je bila pod pretvezo, da je to zanjo najboljše.  
 
Sicer pogosto govorimo o timskem delu, vendar so timi v resnici pogosto 
skupek individualnega, pogosto tekmovalnega obnašanja, kjer agresivnejši 
člani za vsako ceno uveljavljajo svoje pravice, četudi jih s tem kratijo drugim. 
V marsikateri skupini velja, da večja ko je skupina, manj truda vlagajo 
posamezniki (Če nihče ne dela tudi jaz ne bom. Tako in tako me nihče ne 
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upošteva, zakaj bi se trudil. Saj nihče ne ve kaj se dogaja.) (povzeto po 
Kržišnik, 2007).  
 
Medicinska sestra, ki začne svojo poklicno kariero v operacijskem bloku, mora 
osvojiti veliko specialnih znanj, s katerimi se ni srečala v času svojega formalnega 
izobraževanja. Slovenske literature je na tem področju zelo malo, osnovna znanja 
so zbrana v vodniku perioperativne zdravstvene nege za začetnike, ki pa je izšel 
šele leta 2005. Tudi specialistični študij perioperativne zdravstvene nege poteka 
na Fakulteti za zdravstvene vede v Mariboru šele od leta 2003. Tako je medicinska 
sestra začetnica v veliki meri odvisna od svojih izkušenejših kolegic, ki ji 
posredujejo svoja znanja.  Doba uvajanja traja različno dolgo in je odvisna od več 
dejavnikov. Da pa izgubi strah pred tem, da ne bi obvladala situacije pri operaciji, 
pa potrebuje nekaj let. Zato je operacijska medicinska sestra začetnica dalj časa v 
podrejenem položaju  do kolegic z daljšim stažem v operacijskem bloku. V tem 
času je lahko velikokrat izpostavljena verbalnemu nasilju, sploh če za osvojitev 
ročnih spretnosti, ki so potrebne pri inštrumentiranju, potrebuje dalj časa.  Ni 
samo vpitje, poniževanje in zmerjanje nasilno vedenje. Tudi neverbalna 
komunikacija zna biti zelo agresivna (zavijanje z očmi, zelo oster, trd, sarkastičen 
ton, suh nasmešek, višina glasu, ...). Naj naštejem samo nekaj primerov 
verbalnega nasilja: 

– Ogovarjanje in zavist je znana  slovenska  folklora, ki v pretežno 
ženskih kolektivih pride še posebej do izraza. Zakaj je pa doktor 
danes tako kričal? Ampak včeraj, ko sem bila jaz v dvojki je bil pa 
prav dobre volje. Ti kako se pa nova kaj znajde? Desetkrat sem ji že 
pokazala, pa sploh ne dojame, joj je štorasta, ne vem, kdaj se bo 
naučila? Pravzaprav zelo radi pozabljamo na svoj začetek. 

– Pikolovsko vztrajanje pri nepomembnih malenkostih nam je tudi 
poznano. Že včeraj sem ti rekla, da daj kirurško pinceto bolj levo. 

– Samohvala in poudarjanje lastne popolnosti ter nezmotljivosti. Jaz 
sigurno vsako mrežo preštejem. Sporočilo je jasno, da drugi ne 
štejejo mrež z instrumenti. Operacijske medicinske sestre rade 
poudarjamo lastno pomembnost tudi v odnosu do anestezijskih 
medicinskih sester, ki imajo po našem mnenju lažje delo (Ko imam 
največ dela moram še pacienta naprej klicat,  anestezijska sestra pa 
cel dan sedi). Znano je tudi rivalstvo do medicinskih sester v centralni 
sterilizaciji. (Jaz vem, da  nisem izgubila prijemalke, sigurno so jo v 
sterilizaciji, tam vse zmešajo.)    

– Posplošene izjave in okrivljanje. Dokler ni bilo mlajših,  se ni nič 
izgubljalo.  Spet je prazna škatla šivov, sigurno sta bili včeraj v tej 
operacijski mlajši dve.  
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– Pregovarjanje zaradi razporeda. Ne vem zakaj moram biti spet jaz v 
dvojki, kar naj gre še kdo drug, jaz sem bila že dvakrat ta teden. 

 
Na pogost pojav nasilja v operacijskih sobah opozarjajo tudi v svetu. Herbert 
Dunn je v AORN Journal-u (2003) objavil raziskavo o horizontalnem nasilju 
med medicinskimi sestrami v operacijski sobi v New Yersey-u. Poudaril je, da 
je priznanje horizontalnega nasilja boleče, vendar nujno prvi korak pri odpravi 
le-tega. 
 
 

PRVI KORAK K ZMANJŠEVANJU JE 
PREPOZNAVANJE 
Da  nasilno vedenje v operacijskih dvoranah povzroča stres, frustracije, moti 
koncentracijo, ovira  komunikacijo in je škodljivo za vso osebje, ogroža pa tudi 
pacienta, opozarjajo tudi različni tuji avtorji, ki svoje zgodbe predstavljajo na 
internetnih straneh (Ratner, 2006). 
 
Tudi mednarodni svet medicinskih sester strogo obsoja vse oblike žalitev in 
nasilja nad osebjem zdravstvene nege in meni, da je vsaka medicinska sestra 
osebno odgovorna, da poroča in učinkovito intervenira, ko pride do pojavov 
nasilja na delovnem mestu. 
 
Podobno kot ostale medicinske sestre tudi operacijske medicinske sestre 
pasivno sprejmemo nasilje kot del službe. V začetku poklicne kariere si o tem 
ne upamo spregovoriti, saj se bojimo, da bomo s tem sprožile še več nasilja. 
Kasneje postanemo neobčutljive za ta pojav in ga sprejemamo kot del službe, 
pogosto pa ga zavedno ali nezavedno tudi same povzročamo.  
 
Kot pravi Pahorjeva, je prvi korak v zmanjševanju nasilja njegovo 
prepoznavanje in pridobivanje znanja o tem pojavu. Prav gotovo ne moremo 
pričakovati velikih sprememb v kratkem času. Lahko pa se za začetek 
pogledamo v ogledalo in se trudimo delovati nenasilno, saj se je nenasilnega 
vedenja mogoče tudi naučiti. 
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KIRURŠKA TEHNIKA 
MULTIORGANSKEGA ODVZEMA PRI 

MRTVEM DAJALCU  
 SURGICAL TECHNIQUE OF MULTIORGAN PROCUREMENT IN CADAVERIC DONOR  

Blaž Trotovšek  

Izvleček 
Uvod. Multiorganski odvzem organov (MOO) je prvi in zelo pomemben korak v 
postopku presaditve organov in tkiv. Kakovosten MOO omogoča uspešno presaditev 
le-teh. S presaditvijo tako pridobljenih organov se omogoči preživetje ali izboljša 
kakovost življenja do 9 ljudem. 
 
Kirurške tehnike in metode shranjevanja organov so predmet številnih raziskav. Cilj 
je omogočiti pridobitev kakovostnih presadkov. MOO mora potekati, tako da ne 
ogrozimo kateregakoli organa ali tkiva primernega za presaditev. Več skupin iz 
različnih centrov sodeluje pri MOO, kar zahteva standardizacijo tehnik odvzema, 
dobro sposobnost komunikacije in pripravljenost za sklepanje kompromisov. 
 
Metode. Tehnika MOO je odvisna od hemodinamske stabilnosti dajalca. Pri 
hemodinamsko stabilnem dajalcu uporabljamo standardno metodo MOO, v 
primeru nestabilnosti pa metodo hitre perfuzije. Zaradi pomanjkanja organov, 
primernih za presaditev, se v tujini počasi uveljavlja odvzem tudi pri dajalcih s srčnim 
zastojem (non heart beating donor). Tak odvzem je lahko nadzorovan, kjer se  zaradi 
pošodb, nezdružljivih z življenjem, podporno zdravljenje ukine in sledi srčni zastoj s 
perfuzijo skozi femoralno vstavljene kanile, ali nenadzorovan, kjer zastoj srca nastopi 
pred vstavitvijo kanil. 
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Rezultati. Rezultati presaditev se zaradi poenotenja kirurške tehnike in shranjevanja 
organov izboljšujejo. Rezultati presaditev pri organih, odvzetih dajalcem s srčnim 
zastojem, so slabši. 
 
Zaključek. Poenotenje kirurških tehnik MOO in shranjevanja organov je nujen korak 
do izboljšanja uspehov presaditev. Dobro poznavanje postopkov vseh sodelujočih v 
skupini za MOO je nujno za pravilen in hiter poseg. S poenotenjem tehnike 
pridobimo kakovostne organe, zmanjšamo število napak in se delno izognemo 
napetostim med člani ekipe ob posegu, ki predstavlja hud stres za vse sodelujoče.  
 
Ključne besede: multiorganski odvzem, kirurška tehnika, presaditev, shranjevanje 
organov 
 
 
 

Abstract 
Bacgrounds. Competent organ procurement (OP) from cadaveric or living donors is 
critical to the overall success of transplantation. Transplantation of the procured 
organs saves life or improves its quality in at least 9 patients. Many advances and 
improvements in OP and organ preservation techniques have been made in last 
decade. OP involves complex decision-making skills and technical expertise. 
Currently, procuring multiple organs from a single donor is the rule rather than 
exception. Therefore standardization of surgical techniques, communication 
between procurement and transplantation teams and ability to make compromises 
is necessary.  
 
Methods. Surgical technique of OP depends on hemodynamic stability of the donor. 
When donor is stable we use a standard technique of OP. When unstable we use 
rapid perfusion technique. Because the demand of transplantable organs continues 
to far exceed the supply a relatively new concept of non-heart-beating (NHB) donors 
evolved. In the case of a controlled NHB donor patient with irreversible injuries who 
does not meet the criteria for brain death is hospitalized and on life support. With 
family consent such patient can be organ donor. Cannulas are placed in femoral 
vessels, life support is discontinued, heart stops, patient dies and organs are 
procured. In the case of an uncontrolled NHB donor, cardiac arrest has occurred 
before the cannulas are placed. Living donors are another way to decrease shortage 
of the organs. 
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Results. Outcomes after transplantation improve. Standardization of surgical 
techniques and improvements in organ preservation are among the reasons for 
success. Results of transplantation of the organs procured from NHB donors are not 
that promising in present. 
 
Conclusions. Standardization of surgical techniques and organ preservation is 
important step to successful transplantation. Experience, technical expertise and 
team work are crucial for successful OP. It is imperative for health care providers to 
remember that dying patients are waiting for transplants and their lives depend on 
the quality of the donated organs. Standardization of technique and good donor 
management are vital for achieving optimal outcomes of transplantation and 
successfully decrease ever present tensions during such a stressful procedure. 
 
Key words: Organ procurement, surgical technique, transplantation, organ 
preservation 
 
 

UVOD 
Bolnik postane možni darovalec takrat, ko so izčrpane vse možnosti 
zdravljenja in rešitev njegovega življenja ni mogoča. Bolnik ali poškodovanec 
postane možni darovalec, ko odpovedo vsi poskusi zdravljenja in je 
ugotovljena možganska smrt. Ugotovljena možganska smrt bolnika pomeni 
smrt bolnika. V tem trenutku prekinemo vse postopke dotedanjega 
zdravljenja in postopki zdravljenja postanejo postopki vzdrževanja organov in 
tkiv, če predvidevamo, da bi umrli lahko postal darovalec organov. Pred 
dokončno ugotovljeno diagnozo možganske smrti, to je pred smrtjo bolnika, 
ne uporabljamo izraza možni mrtvi darovalec organov ali donor! Možni mrtvi 
darovalec postane darovalec, ko izključimo kontraindikacije za multiorganski 
odvzem (MOO). Pred pogovorom s svojci, razen vzdrževanja organov umrlega, 
ne izpeljemo nobene druge aktivnosti v zvezi z darovanjem. Obvestimo 
bolnišničnega koordinatorja za transplantacijo, ki opravi pogovor. Družino o 
smrti bližnjega seznani zdravnik, ki je umrlega zdravil. Pogovor o želenem 
odvzemu organov opravi za pogovor posebej zadolženi zdravnik, ki ne sme biti 
član komisije, ki je ugotavljala možgansko smrt. Zdravnik, ki vodi pogovor o 
možnem darovanju organov in tkiv, je ključna oseba za presaditev organov. 
Zadostuje, da svojci ne nasprotujejo odvzemu organov. Ni potrebno soglasje 
svojcev in svojci naj bi upoštevali voljo umrlega. Če svojci nasprotujejo 
odvzemu, odvzem organov ni dopusten. 
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Po prejetju soglasja stečejo aktivnosti za oceno ustreznosti organov, alokacijo 
le-teh in kordinacije samega odvzema. Dokončno oceno o ustreznosti organa 
poda kirurg, ki bo organ presadil. 
 
Kakovosten odvzem organov omogoča uspešno presaditev. MOO omogoči 
preživetje ali izboljša kakovost življenja s presaditvijo organov najmanj 9 
ljudem. 
 
Presaditve razdelimo na življenje ohranjujoče presaditve (life saving) srca, 
pljuč in jeter ter ostale, kot so presaditve ledvic, trebušne slinavke, tankega 
črevesa in tkiv. 
 
MOO mora potekati tako, da ne ogrozimo kateregakoli organa ali tkiva, 
primernega za presaditev. 
 
Več skupin iz različnih centrov lahko sodeluje pri MOO, kar zahteva 
standardizacijo tehnik odvzema, dobro sposobnost komunikacije in 
pripravljenost za sklepanje kompromisov. 
 
Srce, pljuča, tanko črevo in skupke organov (multivisceral graft) skoraj vedno 
odvzamejo skupine iz centrov, kjer bodo le-te presadili. 
 
Tehnike MOO se lahko razlikujejo glede na stanje darovalca in so prikazane v 
tabeli 1. 
 
Tabela 1. Tehnika multiorganskega odvzema glede na stanje darovalca. 
 

Hemodinamsko stanje darovalca Tehnika multiorganskega odvzema
stabilen darovalec standardna
nestabilen darovalec “rapid flush”
“non heart beating” darovalec “rapid flush”modificirana

 
Zaradi pomanjkanja organov, primernih za presaditev, se v tujini počasi 
uveljavlja odvzem tudi pri darovalcih s srčnim zastojem »non-heart-beating 
donor«. Tak odvzem je lahko nadzorovan, kjer se  zaradi pošodb, nezdružljivih 
z življenjem, podporno zdravljenje ukine in sledi srčni zastoj s perfuzijo skozi 
femoralno vstavljene kanile, ali nenadzorovan, kjer zastoj srca nastopi pred 
vstavitvijo kanil. 
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TEHNIKA MULTIORGANSKEGA ODVZEMA 
Multiorganski odvzem organov v celoti je prvi in zelo pomemben korak v 
postopku presaditve organov in tkiv.  
 
Pred premestitvijo darovalca iz enote za intenzivno terapijo v operacijsko 
dvorano, morajo vodje ekip, ki sodelujejo pri MOO, pregledati: 

1. potrdilo o možganski smrti,  
2. podpisane obrazce o pristanku na darovanje organov, 
3. bolnišnično dokumentacijo, 
4. krvno skupino, 
5. serološke preiskave, 
6. laboratorijske izvide. 

 
Kirurg, ki opravlja MOO, mora upoštevati vse omejitve, ki so postavljene ob 
pristanku na darovanje in jih zahtevajo svojci ali sodni organi. 
 
MOO je operativni poseg za katerega veljajo vse zahteve, ki veljajo tudi sicer 
pri aseptičnih posegih. Prav tako je pomembna dobra operativna tehnika 
kirurga in obsežno znanje o anatomiji, številnih različicah poteka votlih 
struktur ter njihovem pomenu za odvzem in tudi presaditev organov. 
 
Zaradi učnih namenov je postopek odvzema razdeljen v posamezne korake, ki 
ob upoštevanju in izvajanju vseh skupaj vodijo na koncu do uspešne 
presaditve organov in tkiv. 
1) Čiščenje in razkuževanje operativnega polja, ki sega od vratu do simfize in 

ga izvedemo po doktrini bolnišnice, v kateri poteka MOO. 
a) Operativno polje omejimo s sterilno zaščito in namestimo vse 

potrebne dodatne instrumente (električni nož, aspirator) ter 
preverimo njihovo delovanje. 

2) Kožni rez sega od juguluma do simfize. 
a) Napravimo popolno mediano laparotomijo, čemur lahko sledi prečni 

rez v višini popka, kjer pa potrebušnice ne prekinjamo. S tem si 
zagotovimo največjo preglednost,  

b) prekinemo ligamentum falciforme in teres hepatis ter prosti del 
malega omentuma navzgor proti preponi, 

c) z električnim nožem ali kleščami izrežemo ksifoidni podaljšek, 
d) s sternalno žago napravimo sternotomijo, tako da ne odpremo 

osrčnika ali plevre. 
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3) Pregled trebušne votline. Iztipamo vse trebušne organe ter iščemo 
morebitne poškodbe, tumorje in prosto tekočino. V primeru, da opazimo 
sumljive spremembe, odvzamemo prosto tekočino za mikrobiološke 
preiskave ali ob drugih patoloških najdbah igelno ali incizijsko biopsijo. 

4) Ocena kakovosti organov in primernosti za presaditev. 
5) Pregled poteka jetrnih arterij in anatomskih različic.  

a) Običajen potek jetrne arterije najdemo v 50–60 %, 
b) leva jetrna arterija izhaja iz arterije gastrike sinistre ali TC v 20–30 %, 
c) desna jetrna arterija izhaja iz arterije mesenterike superior v (10–20 %), 
d) arterija pankreatoduodenalis izvira iz desne jetrne arterije iz arterije 

mesenterike superior v do 2 %. Zaradi motene prekrvitve glave 
trebušne slinavke je to absolutna kontrindikacija za hkraten odvzem 
jeter in trebušne slinavke. 

O ugotovitvah obvestimo koordinatorja, ki uskladi mnenja prejemnih 
centrov za jetra in trebušno slinavko. 

6) Pregled žolčevodov. Prikažemo si ductus cysticus in ga ligiramo ob 
žolčniku. Skupni žolčevod distalno ligiramo tik nad dvanajstnikom in nad 
ligaturo prerežemo. Žolčevod in jetrne vode izdatno izperemo z mlačno 
fiziološko raztopino. 

7) Prikaz retroperitonealnih struktur.  
a) zarežemo duplikaturo peritoneja po Toldtovi liniji od cekuma do 

duodenuma ob desnem debelem črevesu. Prekinemo ga tudi 
obvezno med jetri in hepatalno fleksuro, saj se na tem mestu zaradi 
vleka jetra pogosto raztrgajo,  

b) prekinemo peritonej mezenterija od terminalnega ileuma do 
Treitzovega ligamenta in ločimo mezenterij od retroperitonealnih 
struktur po avaskularni ravnini do dvanajstnika od desne proti levi,  

c) zarežemo duplikaturo peritoneja po Toldtovi liniji od sigme do 
lienalne fleksure ob levem debelem črevesu, 

d) Debelo in tanko črevo pomaknemo v levi zgornji kvadrant. 
8) Pripravimo iliakalno žilje, spodnji del aorte in veno cavo inferior. 

a) Prepoznamo sečevoda in ju označimo, 
b) od mesta, kjer sečevoda križata iliakalno žilje navzgor do višine 

arterije mesenterike superior, očistimo iliakalno žilje, aorto in 
spodnjo votlo veno, 

c) iščemo polarne arterije za spodnji pol ledvic, 
d) ligiramo arterijo mesenteriko inferior, 
e) prikažemo si levo renalno veno, ki jo levo od aorte sprostimo iz 

rahlega veziva, ki jo obdaja, ločimo in dvignemo jo od aorte, 
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f) nastavimo močno ligaturo okoli skupnih iliakalnih arterij tik pod 
razcepiščem aorte in ju pri nestabilnem dajalcu lahko takoj 
podvežemo, in s tem izboljšamo krvni obtok, 

g) nastavimo ligaturo okoli aorte tik nad razcepiščem,  
h) v isti višini nastavimo ligaturo na veno cavo inferior. 

9) Pripravimo aorto pod prepono. 
a) Prekinemo triangularni in koronarni jetrni ligament levo, sprostimo 

trebušni del požiralnika in ga umaknemo v levo, prekinemo krake 
prepone in sprostimo aorto in napeljemo okoli nje močno trakasto 
ligaturo. 

 
Po teh pripravah je možno začeti s perfuzijo. Če pa nam dopušča čas in je 
darovalec stabilen, lahko opravimo še nekaj dodatnih korakov, ki nam olajšajo 
delo v zadnjem delu odvzema. 
 
10) Napravimo obsežen Kocher-jev manever. Zarežemo peritonej ob 

dvanajstniku desno in prekinemo rahlo vezivo za trebušno slinavko do 
aorte. 

11) Dokončno pripravimo hepatoduodenalni ligament. 
a) Prikažemo si arterijo gastroduodenalis in jo podvežemo nekaj mm 

stran od skupne jetrne arterije, 
b) prikažemo si veno portae, 
c) skupno jetrno arterijo sprostimo do CT in arterije lienalis. 

12) Prekinemo gastrokolični ligament. 
 
Poudariti je treba, da perfuzija po veni portae »precooling«, pri kateri je treba 
vstaviti kanilo v veno mesenteriko superior ali inferior, ni več priporočena! 
Prav tako ni treba vstaviti kanile v veno cavo inferior, saj se le-ta prekine tik 
pred vstopom v desni preddvor srca. 
 
13) Sledi priprava organov v prsni votlini. To opravijo ekipe za odvzem srca in 

pljuč. 
a) Vodjo ekipe je treba opozoriti: 

i) da pravočasno prekine veno cavo inferior tik pred vstopom v 
desni preddvor srca, zaradi odtekanja krvi in perfuzijske 
tekočine, 

ii) da pusti dovolj suprahepatične vene cave inferior, 
iii) da zagotovi dovolj časa za vstavitev kanil v trebuhu po 

heparinizaciji dajalca in pred perfuzijo organov prsne votline. 



Zbornik XXIV – VSEŽIVLJENJSKO IZOBRAŽEVANJE 

 

120 
 

14) Vstavitev kanil. 
a) naprej podvežemo iliakalni arteriji, 
b) zarežemo aorto in vstavimo kanilo ter povežemo s sistemom za 

perfuzijo, ki mora biti brez zračnih mehurčkov, 
c) podvežemo veno cavo inferior. 

15) Perfuzija. 
a) Aorto podvežemo s trakasto ligaturo pod prepono, 
b) odpremo sistem za perfuzijo in trebušne organe izperemo s 5–10 l 

Custodiol-a (core cooling), 
c) takoj po začetku perfuzije prekinemo veno cavo inferior tik pred 

vstopom v desni preddvor, 
d) s hladno fiziološko raztopino hladimo organe v trebuhu (topic 

cooling), 
e) ob odvzemu trebušne slinavke po NGS vbrizgamo 100 ml povidon-

iodine vodne raztopine. 
 
V uporabi so številne tekočine za perfuzijo in hranjenje organov med 
prevozom. Med seboj se razlikujejo po sestavi, glede na priporočeno dolžino 
hranjenja posameznih organov in ceno. Najdaljši časi se dosegajo z UW 
raztopino, le-tej pa kmalu sledijo Custodiol in druge. Če raztopine primerjamo 
po ceni, močno vodi UW raztopina. Pomembno je omeniti, da raztopine med 
seboj niso zamenljive, zato pri enem posegu vedno uporabljamo isto 
raztopino od perfuzije pri dajalcu, do zadnjega izpiranja pred presaditvijo. 
  
Sledi odvzem organov v prsni votlini. Ko so organi odstranjeni, nadaljujemo z 
odvzemom organov v trebušni votlini. 
 
16) Odvzem tankega črevesa. 

a) Ponekod ga odvzamejo pred odvzemom prsnih organov, 
b) potrebno je čim manj manipulacije s črevesom, 
c) prekinemo gastrokolični ligament, 
d) za izoliran presadek tankega črevesa prvo vijugo jejunuma 10 cm pod 

Treitzevim ligaentom prekinemo z linearnim spenjalnikom (GIA) in 
prav tako tudi terminalni ileum, 

e) mezenterij prekinemo pod trebušno slinavko in odstranimo 
presadek. 

17) Odvzem jeter in trebušne slinavke. 
a) Organa lahko odvzamemo ločeno, vendar se vse bolj priporoča “en 

block” odvzem in poznejša razdelitev. 
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b) Odvzem jeter in trebušne slinavke “en block”: 
i) prekinemo gastrokolični ligament,  
ii) odmaknemo debelo črevo v malo medenico, 
iii) mobiliziramo rep in telo trebušne slinavke tako da vranico 

uporabimo za ročico, 
iv) prekinemo Treitzov ligament, ob katerem poteka spodnja 

mezenterična vena inferior, 
v) z z linearnim spenjalnikom (GIA) prekinemo začetni del 

dvanajstnika in želodec umaknemo iz operativnega polja ter 
prvo vijugo jejunuma, 

vi) prekinemo koren mezenterija pod vratom trebušne slinavke in 
tanko črevo premaknemo v spodnji del trebuha, če ni bilo 
odvzeto za presaditev, 

vii) aorto prekinemo nad TC in pod arterijo mesenteriko superior 
nad iztočišči ledvičnih arterij in jo z zadnje strani jo dvignemo od 
leve proti desni, 

viii) spodnjo votlo veno prekinemo nad vtočiščem ledvičnih ven in v 
osrčniku skupaj z delom prepone, 

ix) z desne strani sprostimo dokončno še jetra, 
x) jetra in trebušno slinavko shranimo v hladni tekočini za 

shranjevanje 
18) Odvzem ledvic. 

a) Obe ledvici skupaj kot en presadek odvzamemo vedno pri mlajših od 
5 let. 

b) Pri odraslih ledvici običajno odvzemamo ločeno.  
i) Najprej odstranimo kanile, 
ii) veno cavo inferior (VCI) prekinemo nad mestom ligature ter jo 

vzdolžno prerežemo po levi strani do leve renalne vene, kjer 
oblikujemo krpo (Carell patch) okoli ustja, 

iii) preostalo VCI odvzamemo skupaj z desno ledvico in nam 
omogoča podaljšanje vene z veneplastiko, 

iv) prerežemo sprednjo in zadnjo steno aorte in ob ustjih arterij 
oblikujemo krpe, 

v) sprostimo ledvico in sečevode, brez pretiranega vleka 
prekinemo vsaj pod iliakalnimi arterijami. Pustimo maščevje in 
rahlo vezivo ob sečevodu, saj se le ta tudi tako prehranjuje, 

vi) ledvici shranimo ločeno v hladni tekočini za shranjevanje. 
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19) Odvzem žilnih vsadkov. 
a) Odvzamemo iliakalno žilje na obeh straneh od razcepišča aorte do 

ingvinalnega ligamenta. Najprej odvzamemo arterije nato še vene. Za 
kakovosten odvzem je potrebno natančno prepariranje in čim manj 
manipulacije z žilnim vsadkom. 

b) Včasih je del odvzema tudi odvzem dela prsne aorte in drugih arterij 
ter ven, ki jih uporabimo v rekonstruktivni žilni kirurgiji. 

20) Odvzem vranice. 
a) Vedno odvzamemo vranico, katere del naj poleg vzorcev krvi vedno 

spremlja vsak organ. 
21) »Back-table«. Čeprav izraz pomeni na mizi tam nekje zadaj, lahko ta del 

MOO pomembno vpliva na uspeh presaditve.  
a) ločimo jetra  in trebušno slinavko; 
b) veno portae prekinemo na zgornjem robu vratu trebušne slinavke in 

jo izperemo s 500 ml perfuzijske raztopine; 
c) TC in arterijo meseteriko superior razdelimo po navodilih ekip za 

presaditve  ali po priporočilu Eurotransplanta; vedno se zavedajmo, 
da jetra rešujejo življenje; 

d) ponovno izperemo žolčevod, tokrat s hladno raztopino za 
shranjevanje organov; 

e) ponovno izperemo arterije s 500 mL perfuzijske raztopine, kar 
zmanjša število biliarnih komplikacij po presaditvi za do 50 %; 

f) odstranimo žolčnik. 
22) Shranjevanje organov. 

a) Ko so organi pripravljeni, jih zaščitimo s tremi vrečkami. V prvi vrečki 
je organ potopljen v raztopini za shranjevanje, v kateri prosto plava, 

b) to vrečko vložimo v vrečko z ohlajeno (4o C) fiziološko raztopino, 
c) v tretjo, suho vrečko vložimo prvi dve, zavežemo ter tako zaščiten 

organ shranimo na ledu, v hladilni torbi primerni za prevoz. 
23) V zaključku sledi izpolnitev protokolov MOO in sodnomedicinskega 

poročila. 
24) Prevoz organov mora biti hiter in varen. Z uspešno predajo organov 

transportnim delavcem je prvi del poti do uspešne presaditve zaključen.  
 
 

REZULTATI 
V letu 2007 je bilo v R Sloveniji pod okriljem Zavoda R Slovenije za presaditve 
organov in tkiv SLOVENIJA-TRANSPLANT opravljenih 23 MOO ob 12 (33 %) 
odklonitvah, to je 12 MOO na miljon prebivalcev. Leta 2004 smo dosegli že 18 
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MOO na miljon prebivalcev, vendar so opazna nihanja glede števila MOO na 
leto. 
 
Presaditve so neposredno povezane tudi s številom MOO, posebej tam kjer je 
alokacija organa delno podrejena teritorialnim načelom. Tako je bilo v R 
Sloveniji leta 2007 presajenih 31 ledvic, 11 src in 10 jeter. V letu 2008 pa ob 
28 MOO in 15 % odklonitev do 31. 09. 2008 kar 36 ledvic, 5 src in 17 jeter.  
 
 

ZAKLJUČKI 
Kakovosten odvzem organov omogoča uspešne presaditve. MOO mora 
potekati tako, da ne ogrozimo kateregakoli organa ali tkiva, primernega za 
presaditev. Poenotenje kirurških tehnik MOO in shranjevanja organov je 
korak do izboljšanja uspehov presaditev. Dobro poznavanje postopkov vseh 
sodelujočih v skupini za MOO je nujno za pravilen in hiter poseg. S tem tudi 
skrajšamo čas od odvzema do presaditve, kar pomembno vpliva na rezultate 
zdravljenja.  S poenotenjem tehnike pridobimo kakovostne organe, 
zmanjšamo število napak in se izognemo napetostim med člani ekipe ob 
posegu. Misel na dolge čakalne liste in bolnike, ki umirajo na njih, je zaveza za 
vse sodelujoče, vsak pridobljen in nato dobro deujoč organ, pa neprecenljiv 
dar za čakajočega bolnika. 
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OPERACIJSKA  MEDICINSKA SESTRA 
PRI MULTIORGANSKEM ODVZEMU 

ORGANOV IN TKIV  
Nataša Kravcar 

Izvleček 
Pri multiorganskem odvzemu gre za odvzem večine organov, zato je pri tem 
potrebno večje število ljudi s strokovnim znanjem in izkušnjami. Če želimo za 
presaditev pridobiti organe dobre kakovosti, je zelo pomembno, da za odvzem 
uporabljamo standardno metod,o in da je proces kar najbolj koordiniran. Zdravljenje 
s presaditvijo je kompleksna dejavnost, za katero smo v Sloveniji strokovno dobro 
usposobljeni. V okviru organizacije Slovenija transplant sodelujemo operacijske 
medicinske sestre (v nadaljevanju OPMS) že več kot deset let. Do sedaj smo razvile 
ustaljen način dela, zato je nujno potrebno, da predstavimo vlogo operacijskih 
medicinskih sester pri multiorganskem odvzemu. 
 
Ključne besede: operacijska medicinska sestra, multiorganski odvzem, donorska 
bolnišnica 
  
 

UVOD 
Današnja razvitost medicine in usposobljenost zdravstvenega osebja sta 
izredno dobri. Sam razvoj transplantacijske dejavnosti je bil hiter. Hkrati je 
potekalo raziskovanje na številnih drugih, za transplantacijo podpornih 
področjih. Poleg razvoja kirurške tehnike presajanja organov se je morala 
medicina razviti tudi na področju umetnega vzdrževanja organov umrlih ljudi. 
Pomembno je bilo uradno sprejeti definicijo možganske smrti in potrditi 
merila za njeno ugotavljanje. Sočasno so se morali razviti postopki za dobro 
konzervacijo organov, ki omogočajo večurno preživetje le-teh do presaditve. 
Klinična imunologija je omogočila dobro izbiro prejemnika za določen organ. 
Farmakologija je prispevala vse boljše imunosupresivne droge za 
obvladovanje zavrnitvenih reakcij presajenega organa. Vedno pomembnejša 
pa postaja dobra organizacija transplantacijske dejavnosti. 
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MULTIORGANSKI ODVZEM ORGANOV (MOO) 

Definicija: 
MOO je del procesa transplantacije. Predstavlja končno dejanje naklonjenosti 
dajalca in svojcev ter skrbno usklajenega dela in truda velike ekipe, da bi rešili 
življenja bolnikov  s končno odpovedjo organov. 

Namen MOO so trije: 
– pravilen odvzem organov in tkiv, 
– ohranitev zgradbe in funkcije organov, 
– časovno usklajen prenos organov. 

Vrstni red odvzema organov: 
– pljuča, 
– srce, 
– jetra, 
– trebušna slinavka, 
– črevo, 
– ledvici. 

 
Organizacijska mreža za pridobivanje organov mrtvih darovalcev mora 
povezovati zdravstvene ustanove iz vse države. 
 
Povezovati mora donorske bolnišnice in njihove bolnišnične transplantacijske 
koordinatorje s 24-urno centralno službo za koordinacijo, mobilno 
diagnostično ekipo in mobilne kirurške ekipe.  
 
Pri multiorganskem odvzemu v Kliničnem centru in donorski bolnišnici 
sodeluje več strokovno usposobljenih ekip - kirurška ekipa, anesteziološka 
ekipa, ekipa operacijskih medicinskih sester … 
 
Pri presajanju organov mrtvih dajalcev posvečamo v novejšem času vedno 
večjo pozornost dobri organizaciji transplantacijske dejavnosti, pri čemer 
imamo OPMS zelo pomembno vlogo. 
 
Sodelovanje v transplantacijski dejavnosti je prostovoljno. 
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Kako poteka to v praksi? 
Razporejena transplantacijska ekipa OPMS v  Operacijskem bloku 
Univerzitetnega  Kliničnega centra (v nadaljevanju UKC) Ljubljana je v stanju 
stalne dnevne pripravljenosti petih OPMS. OPMS, ki je v pripravljenosti, je 
stalno dosegljiva na službeni mobilni telefon, preko katerega nas dežurni 
transplantacijski koordinator obvesti o načrtovanem MOO ali implantaciji 
organa. 
 
Predaja mobilnih telefon poteka ob jutranji predaji službe. 
 
Kot je bilo omenjeno, stanje pripravljenosti poteka vsakodnevno od 
ponedeljka do petka od 15.30 ure do naslednjega dne zjutraj 7.30. V primeru, 
da se odvzem organov izvaja v dopoldanskem času, je prisotna OPMS, ki je 
tisti dan razpisana v pripravljenost. Ob sobotah, nedeljah in praznikih je stanje 
pripravljenosti 24 ur in se začne v petek popoldan in se konča v ponedeljek 
zjutraj.   

Transplantacijska dejavnost zajema:  
1) Odvzem organov in tkiv mrtvega darovalca: 

– v UKC Ljubljana 
– v donorski bolnišnici po Sloveniji 

2) Implantacija organov (ledvica, srce, jetra): 
– odvzetih v UKC Ljubljana 
– odvzetih v donorski bolnišnici 
– ponujenih iz organizacije ET. 

 
 

OPERACIJSKA MEDICINSKA SESTRA IN STANJE 
PRIPRAVLJENOSTI 
Razporejena transplantacijska ekipa OPMS je v stanju stalne pripravljenosti. 
OPMS v UKC Ljubljana zagotavljamo stalno dnevno pripravljenost petih OPMS 
in zdravstvenih tehnikov (tabela 1.). 
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Tabela 1. Delni prikaz mesečnega razporeda pripravljenosti operacijskih medicinskih 
sester za transplantacijsko dejavnost 
 
JANUAR 
Dan OPMS 1 OPMS 2 OPMS 3 OPMS 4 OPMS 5
1.1. Sestra 1 Sestra 3 Sestra 5 Sestra 7 Sestra 10
2.1. Sestra 1 Sestra 3 Sestra 5 Sestra 7 Sestra 10
3.1. Sestra 2 Sestra 4 Sestra 6 Sestra 8 Sestra 11
4.1. Sestra 3 Sestra 5 Sestra 1 Sestra 9 Sestra 6
5.1. Sestra 2 Sestra 1 Sestra 5 Sestra 8 Sestra 11

 
Podobno kot razvrščamo transplantacijsko dejavnost, imamo tudi OPMS 
razdeljene naloge in odgovornosti (tabela 2.). 
 
Tabela 2. Razdeljene naloge in odgovornosti OPMS. 
 
 OPMS 1 OPMS 2 OPMS 3 OPMS 4 OPMS 5
Odvzem zunaj KC x x
Odvzem v KC x x x
Implantacija srca x x
Implantacija jeter x x
Implantacija ledvic x x
Odvzem v KC in 
implantacija jeter in 
srca 

x x x x x 

 
 

NALOGE OPMS, KI JE V PRIPRAVLJENOSTI ZA 
ODVZEM ORGANOV IN TKIV ZA PRESADITEV 
 
OPMS si moramo za MOO pripraviti ves potreben material in pripomočke. 
Pred vsakim odvzemom organov, ne glede na to, ali se izvaja ali v UKC 
Ljubljana ali pa v donorski bolnišnici,  mora OPMS preveriti: 

– Ali vsebina kovčka zadostuje standardnim normativom. 
– Ali je v hladilniku za transplantacijsko dejavnost dovolj fiziološke 

raztopine  v dvojno sterilno pakiranih vrečkah po 1 liter (v hladilniku 
mora vedno biti na zalogi 25 l fiziološke raztopine v dvojno sterilno 
pakiranih vrečkah). 
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– Ali je v hladilniku dovolj tekočin za perfuzijo  (v hladilniku mora 
vedno biti 12 l perfuzijske tekočine-CUSTODIOL in ostalih perfuzijskih 
tekočin). 

– Ali je v ledomatu dovolj ledu, da se napolni 5 hladilnih torb. 
   
Ko OPMS dobi natančno informacijo o uri odvzema organov v UKC Ljubljana 
ali donorski bolnišnici, mora za: 
 
a. ODVZEM V UKC LJUBLJANA 

– ob prihodu v Operacijski blok UKC Ljubljana na odvzem organov 
prestavi 15 l ohlajene fiziološke raztopine v spodnji zamrzovalni del 
hladilnika, da se naredi srež; 

– preverimo količino ledu v ledomatu; 
– pripravimo operacijsko sobo, ki mora biti ogreta na 25–30°C in vsa 

delovna sredstva, odvisno kateri organi in tkiva bodo odvzeti; 
– univerzalna operacijska miza; 
– primerna razsvetljava; 
– elektrokirurški nož (nastavitev: rezanje 120W,koagulacija W); 
– dva aspiratorja (vakuumski, električni); 
– dve infuzijski stojali; 
– kuhalnik s termostatom za gretje fiziološke raztopine; 
– generator za sternalno žago s stojalom; 
– električni brivnik z nastavkom za enkratno uporabo, 
– sterilni seti kirurških inštrumentov (osnovni set in set za 

laparotomijo); 
– umivalniki nerjaveči za izpiranje in shranjevanje organov; 
– umivalnik nerjaveči za gretje fiziološke raztopine; 
– materiali za prekrivanje operativnega polja; 
– medicinsko potrošni material; 
– šivalni material. 
Iz kovčka, ki je namenjen odvzemu organov v donorski bolnišnici, 
vzamemo: 

– set za eksplantacijo; 
– samodržce; 
– sternalno električno žago; 
– komplet za zapiranje  sternuma; 
– po odvzemu organov le-te pravilno zapakiramo, pri tem sodelujemo z 

dežurnim koordinatorjem, ki mora priložiti še podatke o darovalcu, 
vzorce krvi in košček vranice; 

– pravilno zapakirane organe shranimo v hladilniku; 



Zbornik XXIV – VSEŽIVLJENJSKO IZOBRAŽEVANJE 

129 
 

– nadomestimo porabljeni material, poskrbimo za instrumente in 
dopolnimo kovček in le –tega pripravimo na odvzem v donorski 
bolnišnici; 

– v hladilniku doložimo porabljeno tekočino (fiziološko raztopino, 
Custodiol in perfuzijsko tekočino, ki smo jo porabili. V hladilniku 
mora vedno biti na zalogi 25 l fiziološke raztopine v dvojnih sterilno 
pakiranih vrečkah); 

– izpolnimo poročilo o odvzemu organov in tkiv in vpišemo opombe. 
 

b. ODVZEM V DONORSKI BOLNIŠNICI 
– 2 uri pred odhodom v donorsko bolnišnico se prestavi 15 l ohlajene 

fiziološke raztopine  v spodnji zamrzovalni del hladilnika, da se naredi 
srež (obvestimo nadzorno OPMS); 

– po prihodu v UKC Ljubljana pripravimo vse potrebno za odvzem 
organov v donorski bolnišnici; 

– kovček za odvzem organov izven UKC Ljubljana, ki mora biti vedno 
popoln in dopolnjen po seznamu; 

– v eno od hladilnih torb damo 15 l sreža iz fiziološke raztopine in 10 l  
ohlajene fiziološke raztopine v dvojno pakiranih litrskih sterilnih 
vrečkah. Nekaj donorskih bolnišnic že sama pripravi srež in v tem 
primeru nam ni treba nositi le-tega, vendar se o tem prepričamo in 
dogovorimo s koordinatorjem!!; 

– v drugo hladilno torbo damo potrebno količino Custodiola za 
perfuzijo (količina je odvisna od tega kateri organi se bodo odvzeli, 
približno 10–12 l), 

– v primeru, da se odvzame tudi srce (kadar odvzem izvaja kirurg iz 
UKC Ljubljana) moramo s sabo vzeti še 3 l CARDIOPLEGINA in 1M 
NaHCO3 za aktivacijo le-tega, 

– če se bo izvajal odvzem pljuč (kadar odvzem izvaja kirurg iz UKC 
Ljubljana), vzamemo še 6 l PERFADEX-a, 

– v primeru, da srce in pljuča odvzamejo kirurgi iz ET, ves potreben 
material za odvzem in perfuzijo  prinesejo s seboj, 

– ob prihodu v prostore donorske bolnišnice nas po predhodni 
koordinaciji pričaka OPMS donorskega operacijskega bloka, da bi 
lahko odvzem potekal zaradi nam tujega okolja čim bolj nemoteno. 

Tu si pripravimo naslednje: 
– osnovne inštrumente in laparotomijo, ki jo dobimo v donorski 

bolnišnici; 
– medicinsko potrošni material, ki ga nimamo s sabo v kovčku 

(zloženci, trebušne …); 
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– dva aspiratorja; 
– dva infuzijski stojali; 
– iz kovčka si pripravimo kanile za MOO, šive, sisteme za 

perfuzijo,posodice za tkivne vzorce, vrečke za pakiranje organov, set 
za prekrivanje operativnega polja, plašči, rokavice …); 

– po odvzemu organov le-te pravilno zapakiramo, pri tem sodelujemo z 
dežurnim koordinatorjem, ki mora priložiti še podatke o darovalcu, 
vzorce krvi in košček vranice; 

– po prihodu v UKC Ljubljana moramo zapakirane organe  shraniti v 
hladilniku; 

– porabljen material iz kovčka dopolnimo in nadomestimo; 
– v hladilniku doložimo porabljeno tekočino (fiziološko raztopino, 

Custodiol in druge porabljene perfuzijske tekočine. V hladilniku mora 
vedno biti na zalogi 25 l fiziološke raztopine v dvojnih sterilno 
pakiranih vrečkah); 

– izpolnimo poročilo o odvzemu organov in tkiv in vpišemo opombe. 
 
 

ZAKLJUČEK 
Sodelovanje pri odvzemu organov in tkiv je težko in psihično naporno, saj so 
dajalci večinoma mladi, zdravi ljudje in že sama misel na smrt je težka in 
ubijajoča. Prav zaradi tega moramo razviti primeren način motiviranja, ki bo 
olajšal začetke mladim in hkrati vzpodbujal tiste, ki že dolgo sodelujejo v tej 
dejavnosti.  
 
K vsemu temu pa pripomore timsko delo multidisciplinarnega zdravstvenega 
tima, ki je v operacijski sobi še kako prisotno prav zaradi specifičnosti dela. 
 
Zato imamo OPMS v UKC Ljubljana za to področje že izdelane standarde, 
seveda pa jih po potrebi sproti dopolnjujemo in spreminjamo. 
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ETIČNE DILEME OPERACIJSKE 
MEDICINSKE SESTRE V OP BLOKU 

Nastasja Žunkovič, Marija Brezovec 

Izvleček 
Spoznanja, kaj je za človeka dobro, oblikuje profesionalna etika in vrednote. 
Etika predlaga, odkriva, ureja, proučuje in utemeljuje človekova dejanja z 
navajanjem določenih načel, ki opredeljujejo pravilno delovanje v določenih 
situacijah. 
 
Na področju zdravstvene nege je etika vedno navzoča veda, iz katere črpamo 
spoznanja o tem, kaj je za človeka dobro. Na ta spoznanja se opira zdravstvena nega 
v soočanju z moralnimi problemi in dilemami, ko si odgovarjamo na vprašanje: kaj je 
najbolje, da storim?  
 
Delo medicinske sestre močno vpliva na zdravje in življenje ljudi, zato je zlasti 
pomembna njena etična drža, ki izhaja iz njenih moralnih vrednot. 
 Kodeks etike pomaga medicinski sestri pri oblikovanju etičnih vrednot. 
 
Spoštovanje in razvijanje humanih vrednot poklica omogoča medicinski sestri 
osebnostno rast ter zadovoljstvo pri delu. 
Veliko etične občutljivosti je potrebne za zdravstveno nego in ne samo znanja, da bi 
jo bili sposobni dovolj humanizirati. 
Medicinske sestre pri svojem delu izvajamo nenehno presojo, ki se nanaša na zdravje 
in kakovost življenja posameznika družine in ostalih skupin prebivalstva. 
 
Ne samo dolžnost, temveč notranja nuja vsakega izmed nas je, da v svojem življenju, 
pri delu in odnosih z bolniki ali javnostjo sledi najvišjim etičnim merilom, da s tem 
krepi svojo integriteto in tako ustvarja lastno podobo v družbi ter krepi ugled naše 
stroke med kolegi in v družbi. 
 
Etično obnašanje ne sme biti omejeno na delovno mesto, ampak se mora izražati 
povsod, tudi ko si sam in te nihče ne vidi. 
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Pogosto se lahko vprašamo, ali je to kar delamo, res največ, kar se da storiti, ali pa 
opravimo le tisto, kar po službeni dolžnosti moramo.  
 
Ključne besede: operacijska medicinska sestra, etična načela, etične dileme, pravice 
in možnosti 
 
 

NEKATERA ETIČNA NAČELA IN ETIČNE DILEME 
Načelo II: pravica varovanca do izbire in odločanja (avtonomija bolnika) 
 
Soglasje pacienta je pogoj za sprejemanje odločitev o predvidenem programu 
ZN. Soglasje se lahko izrazi na različne načine, najpogosteje na osnovi 
pogovora, kjer pacient aktivno sodeluje pri načrtovanju in izvajanju ZN. 
Bolezen ali drugi dejavniki (npr. operativni poseg) lahko začasno zmanjšajo 
varovančevo sposobnost samoodločanja (avtonomije). 
 
Etična dilema: neupoštevanje pacientove pravice, da sam odloča, kakšna bo 
njegova vloga v zdravstveni negi.  
 
Ob tem načelu se porajajo vprašanja; ali vedno upoštevamo pacientovo 
pravico do izbire in odločanja? 
 
Načelo nas opominja, da moramo vključevati pacienta kot partnerja pri vsaki 
obravnavi v ZN (še posebej, če je pacient v narkozi in ne more izražati svojih 
čustev in potreb). Kadar pacient ne more sam odločati, vrednoti njegovo 
avtonomijo medicinska sestra v skladu s svojo funkcijo.  
 
Včasih vidimo, da pacient dobi obrazec s soglasjem za operativni poseg zaradi 
pravnomočnosti – podpisa in ne zaradi njegove privolitve oz seznanitve o 
operativnem posegu. Kje je vloga pacienta pri seznanjanju z operativnim 
posegom, kadar v operacijski dvorani sprašuje medicinske sestre, zakaj je 
potreben operativni poseg in kateri kirurg ga bo operiral? 
 
Načelo III: zajema poklicno molčečnost 
 
Načelo pomeni trajno zavezanost medicinske sestre k spoštovanju poklicne 
skrivnosti. Medicinska sestra se mora zavedati, da je v današnjem času, ki ga 
zaznamuje doba komunikacij in računalništva, poklicna molčečnost ogrožena. 
 



Zbornik XXIV – VSEŽIVLJENJSKO IZOBRAŽEVANJE 

 

134 
 

Etična dilema: nespoštovanje poklicne skrivnosti.  
 
To načelo medicinske sestre pogosto ne upoštevajo, ali pa so na njega 
pozabile. 
 
Večkrat smo priče neprimernemu pogovoru kirurške ekipe med operativnim 
posegom pri pacientu v lokalni ali spinalni anesteziji.  
Velikokrat se tudi zgodi, da medicinska sestra v družbi veselo razlaga o 
težavah, problemih in stanjih operiranega pacienta, vse to pogosto slikovito 
opiše z namenom, da bi zabavala družbo. Ne samo, da je pozabila načelo, 
pozabila je tudi na pacienta, in s tem izrabila njegovo zaupanje. 
 
Načelo IV: spoštovanje človeka, njegovega dostojanstva in zasebnosti 
 
Medicinska sestra pomaga pacientu doseči čim višjo raven dobrega počutja, 
ne glede na to, v kakšnem stanju je. Medicinska sestra je prva, s katero se 
pacient sreča, zato je še posebej pomemben odnos do njega. 
 
Etična dilema:  spoštovanje pacienta kot človeka. 
 
Ob tem načelu razmišljamo, koliko dilem se poraja ob spoštovanju pacientove 
osebnosti in dostojanstva. 
 
Zavedati se moramo, da je za pacienta prihod v operacijske prostore nekaj 
novega, neprijetnega, strah ga je tujega okolja ter seveda izida operativnega 
posega. Zato je zelo pomemben odnos medicinske sestre pri sprejemanju 
pacienta, saj se le-ta mora počutiti varno. Pacientu se moramo predstaviti, 
povprašati o njegovih strahovih, potrebah in izkušnjah.  
 
Spoštujmo njegovo osebnost in dostojanstvo; zato pacienta pokličimo po 
imenu in priimku, pokrijmo ga, če opazimo, da leži na operacijski mizi 
razgaljen med pripravami na operativni poseg, tudi če je v narkozi. Ne 
dopustimo, da pacient leži sam na operacijski mizi v predprostoru. Ne 
dopustimo, da pacienta označujemo po številki popisa ali njegovi diagnozi. 
Ustavimo se ob pacientu, ko nas želi kaj vprašati. Ne smemo dopustiti, da so 
nam za to vzrok pomanjkanje časa (npr. čaka nas kup umazanih inštrumentov 
in prevelik razpored pacientov za operativni poseg). 
 
Medicinska sestra je zagovornik pacienta.  
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Pacient, operiran v lokalni anesteziji včasih izraža bolečine tako verbalno kot 
neverbalno. Ob tem je medicinska sestra v dilemi, kaj narediti, kadar kirurg ne 
vzame resno pacientovih bolečin. Dilema nastopi tudi takrat, kadar se pacient 
ne želi pogovarjati ali izraziti svojih občutkov in potreb. 
  
Načelo V: zajema dolžnost medicinske sestre, da daje ljudem kompetentno 
zdravstveno nego 
 
Načelo pomeni obveznost, ki jo ima medicinska sestra, da bi dosegla 
kompetentno zdravstveno nego in bi delovala v okviru pristojnosti. 
Medicinska sestra je pri opravljanju svojega poklica v mejah svoje strokovne 
usposobljenosti samostojna in neodvisna ter za svoje delo odgovorna pred 
svojo vestjo, varovancem in družbo. Kompetentna ZN je tista, ki jo opravlja 
ustrezno strokovno izobražena in izkušena medicinska sestra z ustreznimi 
pripomočki in materiali. 
 
Etična dilema: strokovna rast medicinske sestre. 
 
Veliko vprašanj si lahko postavimo, koliko medicinska sestra prispeva za svojo 
strokovno rast, kako prenaša svoje pridobljeno znanje na kolegice; ali dobi 
dovolj znanja ob uvajanju novih aparatur in pripomočkov, saj s strani kirurške 
ekipe tovrstne pomoči ne more pričakovati.  
 
Velikokrat operacijska medicinska sestra nima možnosti samostojnosti in 
neodvisnosti pri svojem delu v okviru svoje strokovne usposobljenosti. Ne čuti 
se kot enakovreden član kirurške ekipe. 
 
Pri tem se sprašujemo, kako ostati psihično stabilen, ko nastopijo težave med 
operacijskim posegom in pri tem nekateri člani kirurške ekipe pozabljajo, da 
smo enakovredni član, vsak s svojimi dolžnostmi in odgovornostmi za skupen 
cilj – za korist pacienta. 
 
Načelo VII:  zajema odnos medicinskih sester do timskega dela in sodelavcev. 
 
Vključuje ne samo odnos do negovalnih timov, temveč tudi do drugih 
zdravstvenih in multidisciplinarnih timov. 
 
Etična dilema: odnos znotraj zdravstvenega tima. 
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Načelo pomeni zahtevo po vzdrževanju kolegialnih, korektnih in solidarnih 
odnosov. Zahteva medsebojno pomoč, upoštevanje starejših, izkušenih in 
nadrejenih, ter dolžnost v skrbi za študente, pripravnike in začetnike. 
 
V praksi prevečkrat prihaja do nekorektnega vedenja, neetičnih in 
nekompetentnih ravnanj. Včasih se medicinska sestra ne zaveda, da so za 
dobro delo, kakovost življenja pacienta in sodelavcev pomembni tudi dobri 
medsebojni odnosi z zdravstvenim osebjem. Ti ne smejo biti odvisni od 
položaja, ki ga imamo v službi in ne od strokovne izobrazbe, ki jo imamo. 
Temeljijo naj na spoštovanju človeka, upoštevanju drug drugega, strpnosti 
drug do drugega ter sprejemanju drugačnosti. 
 
 

ZAKLJUČEK 
Izpostavili smo nekaj najpomembnejših etičnih načel in dilem, ki se porajajo 
operacijski medicinski sestri ali do njih prihaja pri opravljanju našega dela. 
 
Etične odločitve sprejemamo na osnovi svojega znanja, osebnega hotenja, 
poznavanja etičnih norm, oz. etičnih izkušenj in spoštovanja posameznika. 
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RADIOFREKVENČNA ABLACIJA SRCA 
KOT KIRURŠKI NAČIN ZDRAVLJENJA 

ATRIJSKE FIBRILACIJE 
Tatjana Požarnik, Nataša Štrukelj 

Izvleček 
Motnje srčnega ritma ogrožajo velik delež prebivalstva in so pomemben vzrok 
obolevnosti kljub izboljšanemu prepoznavanju, poznavanju mehanizmov, oceni 
dejavnikov tveganja in bolj učinkovitem zdravljenju z zdravili. Poznavanje 
elektrofiziologije in razvoj novih metod v zadnjem času omogoča vedno bolj vzročne 
pristope, tako da imajo pri zdravljenju atrijske fibrilacije, posebno ob spremljajočih 
strukturnih boleznih srca, vedno večjo vlogo tudi kirurške metode. V srčni kirurgiji je v 
zadnjem času prišlo do razvoja novih in manj invazivnih operacij. Ker je kateri koli 
kirurški poseg sam po sebi invaziven, je za doseganje najboljših rezultatov pri 
individualnem pacientu potrebno dobro poznavanje mehanizmov bolezni, čim 
natančnejša predoperativna ocena in še pred operacijo znan pričakovan izid pri 
posameznem pacientu. Usmeritev kirurškega zdravljenja atrijske fibrilacije pri 
bolnikih je v povezavi s posegi na srcu, ki zahtevajo kirurški način zdravljenja, to pa 
so zlasti izolirane bolezni mitralne (in trikuspidalne) zaklopke, lahko tudi sočasna 
potreba po kirurški revaskularizaciji koronarnih arterij, in pa – odvisno od usmeritve 
posameznih skupin – tudi ostali posegi (revaskularizacije brez uporabe 
zunajtelesnega krvnega obtoka, operacije aortne zaklopke) (Geršak in sod. 2007). 
 
Ključne besede: atrijska fibrilacija, ablacija, zdravljenje 
 
 

UVOD 
Atrijska fibrilacija (AF) je ena najpogostejših motenj srčnega ritma. Pacienti s 
to aritmijo običajno čutijo neredno utripanje srca, pri naporu se hitro zadihajo 
ali čutijo bolečine v prsnem košu, njihova telesna zmogljivost je zmanjšana, 
kar je posledica hemodinamskih motenj. Posledica so pogosti trombembolični 
zapleti, med njimi kar dve tretjini v obliki ishemične možganske kapi. 
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Po operaciji na srcu 30–40 % pacientov dobi napad AF. Od tega se večina 
napadov zgodi v prvih štirih dneh po posegu (70 %), pojavnost AF po šestem 
dnevu pa upade na vsega 6 %. 
 
Patogeneza je najverjetneje multifaktorska. V poštev pridejo: (višja) starost, 
(moški) spol, dedne elektofiziolške značilnosti srčne mišice, arterijska 
hipertenzija, stanje po prebolelem srčnem infarktu, zastojno srčno 
popuščanje, periferno žilno obolenje in kronične pljučne bolezni; zapleti, 
povezani z operacijo, kot so potreba po vstavitvi aortne balonske črpalke; 
perikarditis, potreba po umetnem predihovanju >24 h, pooperativna 
pljučnica, v splošnem stanja, ki privedejo do hipoksije, hipovolemije, sepse, 
elektrolitskega neravnovesja ter porušenega razmerja s strani avtonomnega 
živčevja. 
 
Pri pacientih, operiranih na odprtem srcu s pomočjo zunajtelesnega krvnega 
obtoka, je znano, da je le-ta povezan z vrsto dodatnih dejavnikov, ki lahko 
vplivajo na nastanek AF, kot so incizija (kirurški rez) v preddvor, ishemija med 
posegom, nezadostno hlajenje določenih delov preddvora, predvsem pretina. 
 
Do sedaj je bilo napravljenih že veliko študij z namenom najti uspešno 
metodo za preprečevanje AF po posegih na odprtem srcu. Študije navajajo, da 
so se zaenkrat poleg invazivnejših tehnik, kot je atrijska ablacija, za najbolj 
učinkovite izkazali tudi zaviralci adrenergičnih receptorjev beta (ß-blokatorji), 
ki se jih uvede že pred operacijo in se jih daje tudi po njej. 
 
 

PROTOKOL KIRURŠKEGA ZDRAVLJENJA AF NA 
KLINIČNEM ODDELKI ZA KIRURGIJO SRCA IN 
OŽILJA V LJUBLJANI 

1. Izbira pacientov 
Kandidati za kirurško zdravljenje AF so vsi pacienti, ki so predstavljeni na 
kardiokirurškem konziliju za katerikoli elektivni poseg na srcu in imajo ob 
osnovni bolezni hkrati paroksizmalno, perzistentno ali permanentno AF ob 
odsotnosti kakršnegakoli bloka prevajanja razen AV bloka I. stopnje. 
 
Ablacijo AF se ne opravi v primerih, ko je pacient: 

– predviden za urgentno operacijo; 



Zbornik XXIV – VSEŽIVLJENJSKO IZOBRAŽEVANJE 

139 
 

– v kritičnem stanju pred operacijo; 
– z nestabilno angino pektoris ali v zgodnjem obdobju po akutnem 

srčnem infarktu (3 mesece); 
– z zelo nizkim iztisnim deležem levega prekata (pod 30 %); 
– po predhodni operaciji na odprtem srcu; 
– z akutnim endokarditisom, itd. 

2. Priprava pacienta 
Pacient, pri katerem bo med operativnim posegom opravljena 
radiofrekvenčna ablacija (RFA), leži na operacijski mizi v hrbtnem položaju. 
Pacientu podložimo pod prsni koš, desna roka leži ob pacientu, leva roka pa je 
odročena. Ker se ablacija srca v večini primerov opravlja ob sočasni operaciji 
srčnih zaklopk, je treba pripraviti operativno področje v predelu prsnega koša 
vse do kolen na obeh nogah. Pri teh vrstah operacij moramo na pacienta 
namestiti dve nevtralni elektrodi, in sicer eno namestimo na stegno za 
uporabo elektrokirurškega noža, drugo pa namestimo na levo stran prsnega 
koša v predelu lopatic in jo potrebujemo za rokovanje s pripomočki za RFA. 
Dezinfekcija operativnega polja ter pokrivanje pacienta s prekrivali za 
enkratno uporabo poteka enako kot pri ostalih pacientih, operiranih na 
odprtem srcu. 
 
Za samo izvedbo RFA potrebujemo: 

– radiofrekvenčni bipolarni aparat (»Cardioblate BP2«) z vsemi 
potrebnimi kabli  (kabel za priklopitev v električno omrežje, za 
ozemljitev aparata, za nevtralno elektrodo in nožno stopalko); 

– 1 liter 0,9 % NaCl; 
– infuzijski sistem za dovajanje tekočine; 
– manšeto; 
– nevtralno elektrodo; 
– bipolarni in monopolarni pripomoček za izvajanje RFA. 

 
Pred začetkom operativnega posega operacijska medicinska sestra (OP MS) 
preveri delovanje »Cardioblate« aparata. Najprej ga priklopi v električno 
omrežje in ga s kablom za ozemljitev še ozemlji. Nato ga s pritiskom na gumb 
vklopi in počaka, da se aparat prižge. Šele tedaj lahko OP MS priklopi vse 
potrebne kable v sam aparat. Nožno stopalko ponudi operaterju pod levo 
nogo. Aparat dela s pomočjo »touch schreena«, kjer s prstom izberemo 
želeno obliko ablacije. Če med samim postopkom priprave OP MS ugotovi 
kakršnokoli nepravilnost, ustrezno ukrepa in to sporoči operaterju.  
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Slika 1. Cardioblate aparat. 
 

 
 
Za samo izvedbo posega potrebujemo 1 liter 0,9 % NaCl, v katero nastavimo 
infuzijski sistem ter damo v manšeto, ki jo nato tik pred izvedbo same RFA 
napihnemo, da lahko tekočina, ki jo potrebujemo med samo ablacijo teče pod 
pritiskom. Z dovajanjem tekočine hladimo površino tkiva, in s tem zmanjšamo 
nastanek poškodb.  
 
Slika 2. Dovajanje tekočine. 
 

 
 
Glede na operaterjevo zahtevo pripravimo pripomoček za monopolarno in 
bipolarno ablacijo. Če se izvaja samo bipolarna ablacija, ni potrebna nevtralna 
elektroda, medtem ko je pri monopolarni ablaciji potrebna (enako kot pri 
uporabi monopolarnega in bipolarnega elektrokirurškega noža). Oba 
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pripomočka sta sterilna elektrokirurška pripomočka za enkratno uporabo, 
namenjena ablaciji tkiva z radiofrekvenčno energijo, ki jo proizvaja 
»Cardioblate« aparat. 
 
Slika 3. Pripomoček za bipolarno ablacijo. 
 

 
 
Pripomoček za izvajanje bipolarne ablacije je fleksibilen, saj ga je mogoče 
obračati v različne smeri, s čimer omogoča operaterju lažji pristop do želenih 
anatomskih struktur. 
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Slika 4. Enostavno obračanje glave pripomočka. 

 
 

 

 
 
 
Pripomoček za izvajanje monopolarne ablacije je v obliki svinčnika. Omogoča 
prehod energije globlje v tkivo, pri čemer ustvarja globljo lezijo. 
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Slika 5. Pripomoček za monopolarno ablacijo. 
 

 

3. Potek ablacije 
Naprava prve izbire je radiofrekvenčni aparat (Cardioblate). Ali je stena 
predvora zabrazgotinjena čez celotno debelino, preverimo s kirurškim 
kartiranjem. Ker RFA opravimo ob sočasni srčni operaciji (operacija 
koronarnih arterij in/ali menjavi srčnih zaklopk) jo izvedemo na naslednji 
način: 

a. kompletna levostranska (LALS) 
Slika 6. Lezije v predelu 
levega atrija: izolacija 
obeh parov pljučnih ven, 
obe povezovalni liniji med 
pljučnimi venami (box 
lezija), povezava med 
levimi pljučnimi venami in 
avrikulo, ablacija avrikule. 
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– obojestranska izolacija parov pljučnih ven - operater si s preparacijo 
prikaže pljučne vene na levi in desni strani, ki jih nato z bipolarnim 
pripomočkom ablira. Običajno opravi ablacijo na vsaki strani posebej, 
vendar je možno istočasno ablirati tako leve kot tudi desne pljučne 
vene (sl. 7);  

 
Slika 7. Obojestranska izolacija parov pljučnih ven. 
 

 
 

– povezovalna linija med pljučnimi venami (zgornja, spodnja opcija in 
"box") (sl. 8); 

 
Slika 8. Povezovalna linija med pljučnimi venami. 
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– izločitev leve avrikule s povezovalno linijo na levi par pljučnih ven; 
– lezija na mitralno zaklopko; 
– leva koronarni sinus lezija. 

b. kompletna desnostranska (RALS)  
 
Slika 9. Lezije v predelu desnega atrija. 
 

 
 

– vzdolžna lezija od zgornje do spodnje votle vene postero medialno; 
– septalna lezija (pri transseptalnem pristopu je to incizija); 
– desna istmus lezija (od vtoka spodnje vene proti koronarnemu sinusu    

in nato naprej do trikspidalne zaklopke); 
– lezije trikuspialne zaklopke (od anukusa sprednjega in zadnjega lističa 

naprej in nazaj proti mestu incizije desnega preddvora). 
 
Uspešnost prehoda v sinusni ritem (najmanj po enem letu) je odvisen od lezij 
za posamezne oblike AF. 
 
Vstavimo dve začasni elektrodi na preddvor in dve na prekat, 1–2 cm narazen, 
da lahko vzpodbujamo bipolarno stimulacijo. Hkrati pa to predstavlja dodatno 
varnost. Atrijski elektrodi med seboj ne smeta biti ločeni z ablacijsko linijo. 
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ZAKLJUČEK 
Atrijsko fibrilacijo, najbolj običajno aritmijo, ki jo dandanes srečamo v klinični 
medicini, so v zgodovini pojmovali kot benigno aritmijo. Danes so znanstveni 
podatki razkrili njen pomemben vpliv na umrljivost, bolehnost in kakovost 
življenja. 
 
Kirurški postopki so se pokazali za učinkovite pri zdravljenju pacientov z AF. 
Vendar kljub vsemu se je treba o AF, t. i. kompleksni artmiji, še veliko naučiti. 
 
 
 

Literatura 
1. Geršak B. in sod. Kirurško zdravljenje atrijske fibilacije. Slov Kardiol 2007; 4: 

50–5. 
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ZNOTRAJŽILNO ZDRAVLJENJE 
ANEVRIZME ABDOMINALNE AORTE 

(AAA) 
Nina Samsa, Metka Matjašič 

Izvleček 
Anevrizma abdominalne aorte (AAA) je vzrok večjega števila smrti v razvitem svetu. 
AAA so največkrat asimptomatske in naključno odkrite pri ultrazvoku trebuha. 
Komplikacija, ki se je najbolj bojimo je ruptura anevrizme. Samo okoli 10–15 % 
bolnikov preživi rupturo AAA. Preživetje po operaciji je 50 %. 
 
Rupturo AAA lahko zdravimo bodisi kirurško ali znotrajžilno. Za znotrajžilno 
zdravljenje so primerni le bolniki, pri katerih se anevrizma pričenja vsaj 1 cm pod 
odcepiščem ledvičnih arterij (pomembno zaradi fiksacije žilne opornice v zdravi del 
žile). Prikazan je primer bolnika z rupturo anevrizme abdominalne aorte, kjer je 
zdravljenje narekovalo zgolj znotrajžilni poseg.  
 
Zdravstveni tim nastane tedaj, kadar postane skupina razvita do te mere, da 
postane njen splošni namen razumljiv vsem njenim članom. V uspešnem timu ima 
vsak član predpisano vlogo, ki je takšna, da vsak član v največji možni meri uveljavi 
svojo strokovno usposobljenost. Rezultat je torej učinkovit tim, ki deluje usklajeno, v 
katerem so člani motivirani in sodelujejo med seboj. Pomembno je tudi 
interdisciplinarno sodelovanje timov. V prispevku je povdarjena vloga radiološke 
medicinske sestre pri urgentni vstavitvi znotrajžilne opornice v AAA. 
 
Ključne besede: anevrizme abdominalne aorte, znotrajžilna opornica, 
multidisciplinaren pristop 
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OPREDELITEV 
– Anevrizma abdominalne aorte (AAA) je bolezenska razširitev 

premera žilne svetline za več kot 50 % glede na normalni premer žile, 
ki v trebušni aorti ni večji od 2 cm.  

– Najpogostejši vzrok AAA je ateroskleroza. 
 

EPIDEMIOLOGIJA 
– AAA največkrat odkrijejo naključno pri ultrazvočnem pregledu 

trebuha. 
– AAA je močno povezana s kajenjem, povišanim krvnim tlakom in 

periferno arterijsko boleznijo.  
– AAA je dedno pogojena, saj ima 15–25 % bolnikov z AAA sorodnike s 

tako boleznijo. 
 

DIAGNOSTIKA 
– Anamneza 
– Klinični pregled 
– Diagnostične preiskave 

 

ANAMNEZA 
– Večina AAA je dolgo časa asimptomatskih. 
– Pri večjih AAA se zaradi pritiska na okoliške organe lahko pojavijo 

neznačilne prebavne težave ali parestezije v področju spodnjih 
okončin in medenice.  

– Kadar gre za raztrganje AAA, bolniki začutijo nenadno hudo bolečino 
v trebuhu ali hrbtu. 

 

KLINIČNI PREGLED 
– AAA lahko otipajo kot pulzirajočo tvorbo v okolici popka.  
– Obilno trebušno maščevje otežuje klinično diagnostiko AAA. 
– Arterijski šum v trebuhu je lahko spremljajoč znak AAA, ni pa zanjo 

specifičen. 
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DIGNOSTIČNE PREISKAVE 
– UZ - Ultrazvočni pregled abdominalne aorte (navadno v sklopu UZ 

preiskave trebuha) je preiskava, s katero odkrijemo večino 
asimptomatskih AAA.  

– CTA 
– MRI 

 

NAČINI ZDRAVLJENJA AAA 
– Konzervativno zdravljenje 
– Kirurško zdravljenje 
– Znotrajžilno oz. endovaskularno zdravljenje 

 

ZNOTRAJŽILNO ZDRAVLJENJE AAA 
– Pri znotrajžilnem zdravljenju gre za postavitev znotraj žilne opornice 

(stent grafta to je nitinolna mreža z gorateks prevleko), skozi 
stegenski arteriji, tako da se žilna opornica zgoraj prilega zdravemu 
delu abdominane aorte, spodaj pa se kraka prilegata iliakalnim 
arterijam.  

– Za znotrajžilno zdravljenje morajo biti izpolnjeni določeni anatomski 
pogoji, to je ustrezno dolg vrat AAA, tj. predel med odcepiščem 
ledvičnih arterij in začetkom AAA, ki omogoča pritrditev zgornjega 
dela znotrajžilne opornice.  

 

PREDNOSTI ZNOTRAJŽILNEGA 
(ENDOVASKULARNEGA) ZDRAVLJENJA AAA 

– Krajši čas bolnišničnega zdravljenja in hitrejše okrevanje po posegu, v 
primerjavi s kirurškim zdravljenjem AAA.  

– Smrtnost pri znotrajžilnem zdravljenju je nižja kot pri kirurškem 
zdravljenju, vendar za to še ni prepričljivih dokazov. 

 

ZAPLETI ZNOTRAJŽILNEGA ZDRAVLJENJA AAA 
– Puščanje endoproteze, ti. endoleak, ki se pojavi v 10–20 % primerov. 
– Puščanje ob zgornjem ali spodnjem robu znotrajžilne opornice. 
– Puščanje med členi opornice ali skozi raztrganino v tkanini opornice, 

lahko povzroči raztrganje AAA. 
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Literatura 
Literatura je na voljo pri avtoricah. 
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SKRB ZA VARNOST PACIENTOV V 
OPERACIJSKI SOBI –  KJE SMO 

OPERACIJSKE MEDICINSKE SESTRE IN 
MEDICINSKE SESTRE PRI ANESTEZIJI 

Tatjana Trotovšek, Jože Šimenko, Nika Škrabl 

Izvleček 
Učinkovito zagotavljanje ali ustrezneje celovito obvladovanje kakovosti mora izhajati 
iz sodobnega pojmovanja, da je potrebno kakovost načrtovati in izvajati. Zanjo smo 
odgovorni vsi zaposleni v organizaciji oziroma na področju delovanja. 
 
V prispevku želimo izpostaviti pomembnejša tveganja glede varnosti v obdobju 
perioperativne zdravstvene nege, pri katerih so soudeležene operacijske medicinske 
sestre in medicinske sestre pri anesteziji.  
 
Ključne besede: varnost, perioperativna zdravstvena nega, varnostna vizita, 
kakovost, neželeni dogodki – odkloni (incidenti) 
 
 

UVOD 
Živimo v obdobju intenzivnih družbenih sprememb, ki zajemajo vsa področja 
našega življenja in dela ter pred nas postavljajo vse večje zahteve. Eno 
najpogostejših vprašanj, s katerim se srečujemo zaposleni v zdravstvenih 
zavodih, je prav gotovo vprašanje kakovosti. Ko poskušamo odgovoriti na 
vprašanja, kaj kakovost sploh je oz. kako jo opredelimo, kako jo merimo, 
pridemo na različnih področjih do različnih pristopov opredeljevanja. Številni 
strokovnjaki, ki so se s tem vprašanjem ukvarjali, so si enotni, da jo je lažje 
prepoznati kot opredeliti. Vsi zaposleni moramo slediti sistemu izboljšanja 
kakovosti, ki mora postati del poklicne odgovornosti in je del vsakodnevnega 
dela (Kramar, 2006). 
 
Ko govorimo o kakovosti v zdravstvu, govorimo tudi o obvladovanju neželenih 
odklonov. Kakovost in varnost pacientov v bolnišnicah sta neločljivo povezana 
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(Marušič, 2006). Obvladovanje neželenih odklonov je sestavni del zagotavljanja 
kakovosti. Uvajanje procesa kakovosti in preprečevanje neželenih odklonov se 
razmejujeta oz. razlikujeta v različno postavljenih ciljih in v metodah, ki jih 
uporabljata za analizo in obdelavo zbranih podatkov.  
 
Kakovost in varnost lahko merimo z znanimi orodji in metodami. Pogoj za 
uporabo teh meril so standardi, smernice, klinične poti in norme, ki veljajo v 
delovni in družbeni sredini. Ko vemo, kaj, kdaj in kako je nekaj dovolj dobro za 
pacienta, sodelavca, lahko zaznamo in prepoznamo odklon od standarda ali 
norme. Ko odklon zaznamo ali še bolje, predvidimo morebitni odklon, lahko 
začnemo govoriti o vzpostavljanju varnostne kulture v neki ustanovi. V 
Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana (UKCLJ) od leta 2004 deluje 
projektna skupina za vzpostavitev sistema upravljanja z odkloni. 
 
 

NEŽELENI ODKLONI 
Terminologija na področju neželenih odklonov v zdravstveni negi še ni 
dokončno dorečena. Srečujemo se z izrazi, kot so napake pri pacientu, 
varnostni zaplet, tveganja, neljubi dogodek in incident. V UKCLJ uporabljamo 
izraz odklon, ki je v Slovarju slovenskega knjižnega jezika definiran kot 
nepričakovan, neprijeten dogodek, ki prekine normalen potek kakega dejanja, 
del, »izgred« prekoračenje dovoljenega v ravnanju ali vedenju (SSKJ, 1997). 
Robida v svojem članku obravnava tudi opozorilne nevarne dogodke, kjer jih 
definira kot kateri koli dogodek, ki privede ali bi lahko privedel do 
nepričakovane smrti ali večje vitalne izgube telesne ali duševne funkcije. 
Pomeni nepredvideno odstopanje v procesu ali izidu zdravstvene in druge 
oskrbe (Robida, 2002). 
 
V UKCLJ smo pozorni in skrbni pri spremljanju, raziskovanju in preprečevanju 
neželenih odklonov v dinamični praksi. Zelo pomembno vlogo pri tem imamo 
zaposleni v zdravstveni negi, ki smo ob pacientu in z njim 24 ur na dan. 
Najpogostejši odkloni preteklih let v UKCLJ so bili: padec 56,4 %, napaka pri 
dajanju zdravil 6,2 %, izguba pacientove lastnine 3,1 %, poškodba 
zdravstvenega delavca 10,6 %, nasilje nad zaposlenimi 6,2 %, samopoškodba 
pacienta 0,9 %, napaka pri postopkih zdravstvene nege 2,5 %, pogrešan 
pacient 2,5 %, napaka na opremi 8,4 % in ostali dogodki 5 %. Največ neželenih 
odklonov (114) se je zgodilo v nočnem času, v dopoldanskem času 98 in 
popoldanskem času 76. Večjo verjetnost, da se nam zgodi neželen odklon, 
imajo moški in to v 63 % (UKCLJ, 2008). 
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V UKCLJ spremljamo in delujemo predvsem na področju zmanjšanja odklonov 
pri aplikaciji predpisane terapije, zmanjšanju razjede zaradi pritiska, 
zmanjšanju bolnišničnih okužb, zmanjšanju števila padcev pacientov.  

Obvladovanje neželenih odklonov v bolnišnici 
Obvladovanje odklonov mora biti vnaprejšnje, kar pomeni, da je potrebno že 
v naprej prepoznati nevarnosti, ustrezno oceniti tveganje in takoj pričeti 
izvajati ukrepe za zmanjšanje. Če želimo vse to doseči, je treba pripraviti tako 
organizacijsko kulturo, ki bo to omogočala. To nam bo uspelo s širjenjem 
zavesti in odgovornosti na posameznika in z delom v projektni timih. 
 
Pri obvladovanju odklonov moramo izhajati iz dejstva, da so vsi zapleti 
posledica nepravilnosti v sistemu. Poleg tega moramo opredeliti odgovornost 
vsakega posameznika za izvajanje vsakodnevnega dela po znanih strokovnih 
smernicah, standardih, protokolu, kliničnih poteh (Yazbek, Robida, 2004). Na 
podlagi dobljenih analiz izvajamo ukrepe, ki so zaščitno naravnani in 
zmanjšujejo tveganje za neželene odklone. Postaviti moramo kriterije za 
prepoznavanje najpogostejših neželenih odklonov. 
 

Protokol obvladovanja neželenih odklonov 
Protokol mora biti oblikovan, tako da vključuje vse faze prepoznavanja, 
analize, rešitve ter preventivne in korektivne ukrepe pri pojavljanju 
neželenega odklona: 

– prepoznavanje in zaznavanje nevarnih oz. neželenih odklonov, 
– evidentiranje in poročanje o nevarnih oz. neželenih odklonih, 
– določitev pomembnosti nevarnih oz. neželenih odklonov, 
– določevanje odgovornosti za reševanje nevarnih oz. neželenih 

odklonov, 
– analiza vzroka nastanka nevarnega oz. neželenega odklona, 
– možnosti rešitve - uvedba preventivnih in korektivnih ukrepov, ne 

samo korekcijskih ukrepov, 
– potek izvajanja ukrepov in pravilno obveščanje, 
– končni ukrepi pri obvladovanju nevarnih oz. neželenih odklonov 

(Kramar, 2006). 

Prepoznavanje in zaznavanje neželenih odklonov 
Prvi korak pri obvladovanju in preprečevanju je prepoznavanje in zaznavanje 
odklonov. Pri tem se opiramo na različne smernice, standarde in druge 
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protokole. Za izhodišče pri preprečevanju odklonov smo izhajali iz že vpeljane 
in s podatki podprte dobre prakse. V bolnišnici na področju zdravstvene nege 
prepoznavamo potencialno nevarne dogodke z različnimi ocenami pacientove 
ogroženosti (razjeda zaradi pritiska, ocena ogroženosti za padce, aktivno 
iskanje pacientov s kolonizacijo z MRSA) in z različno opredeljenimi kazalniki 
kakovosti. Prepoznavanje in zaznavanje odklonov poteka z negovalnimi in 
varnostnimi vizitami, kratkimi tedenskimi razgovori o varnosti pacientov na 
oddelkih in enotah ter rednimi strokovnimi nadzori. 

Evidentiranje in poročanje 
Samo prepoznavanje in zaznavanje odklonov ni dovolj, morajo se tudi 
dokumentirati. Za javljanje in poročanje je treba ustvariti kulturo, kjer je 
javljanje odklonov spodbujeno in zaposleni ne čutijo pritiska zaradi strahu 
pred ukrepi. Spreminjanje razmišljanja in ustvarjanje primerne kulture je 
proces, ki se ne zgodi preko noči, vendar smo na dobri poti. Izhajamo iz misli, 
»da se borimo proti neljubim dogodkom, ne pa drug proti drugemu« (Robida, 
2006). 
 
Evidentiranje mora biti enostavno in dostopno, čeprav to včasih težko 
dosežemo. Pri pripravi dokumentov moramo izhajati iz dejstva, da dokumenti 
ne smejo biti preveč zapleteni in dolgi, ker bi že to lahko odvračalo zaposlene 
od tega, da bi poročali oz. javljali šibke točke ali odklone. Različne ocene 
pacientov, pri katerih lahko pride do neželenega odklona, evidentiramo na 
posebne obrazce v okviru stroke zdravstvene nege ali jih neposredtno 
vnesemo v računalniški sistem (razjeda zaradi pritiska, padci, MRSA). V UKCLJ 
prijavljamo odklone preko enotnega obrazca (Prijava neželenega  dogodka) in 
preko intranetne spletne strani (Prijava varnostnih zapletov). 

Določitev pomembnosti 
Ko neželen odklon zaznamo, mu določimo pomembnost. To je zelo 
pomembno, saj je od tega odvisno, kolikšno pozornost bomo posvetili temu 
odklonu in kakšne preventivne in korektivne ukrepe bomo uvedli. Pri tem 
delu smo še na začetku, saj pogosto od izvajalcev ne dobimo prave ocene. 
Določitev pomembnosti dogodka je tako pogosto odvisna od glavne 
medicinske sestre. Lahko se pojavi problem, da določitve pomembnosti vsi ne 
razumejo dobro, zato je treba izvesti izobraževanje in usposabljanje 
zaposlenih. 
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Določevanje odgovornosti za reševanje 
V bolnišnici je treba izdelati poseben protokol obveščanja in informiranja pri 
nevarnih oz. neželenih odklonih. Za manj pomembne odklone mora oseba, ki 
je odklon zaznala, javiti svojemu nadrejenemu. Pomembnejše odklone je 
treba sporočati vodilnemu v okviru stroke, v kateri deluje. Če gre za 
pomembnejše odklone, ki so povezani s kakovostjo in varnostjo pri delu z 
pacientom, je treba sporočiti najvišjemu vodstvu. Dopolniti in dogovoriti bo 
potrebno še pooblastila za reševanje odklonov. 

Analiza vzroka nastanka nevarnega oz. neželenega 
odklona 
Ta korak vključuje prepoznavanje neposrednih in posrednih vzrokov. Kako 
obširna bo analiza je odvisno od pomembnosti odklona, ki smo ga predhodno 
razvrstili po pomembnosti. Če pri nastanku neželenega odklona ni posledic za 
pacienta, poda mnenje z navedbo vzroka za nastanek zaposleni, ki je odklon 
zaznal. Na prvi varnostni viziti se razpravlja o vzrokih in morebitnih ukrepih ob 
nastalem neželenem odklonu. 
 
Ob nastanku neželenega odklona, pri katerem se pacient poškoduje, je treba 
izvesti natančno analizo, v katero vključimo širši krog zaposlenih in orodja, 
potrebna za lažjo analizo in končno oceno odklona. 
 
Namen ni iskanje krivca, temveč predvsem preprečiti ponoven podoben ali 
enak odklon. Lahko rečemo, da se pri tem učimo iz slabosti (Robida, 2006). V 
začetku je prisotno nelagodje zaposlenih. To se bo izboljšalo z izobraževanjem 
zaposlenih o pomembnosti takega načina dela, poleg tega pa jih je treba 
poučiti o vseh oblikah nadzora in presojanja. 
 
Pri analizi nevarnih oz. neželenih odklonov izhajamo iz dejstva, da gre za 
nepravilnost v sistemu in ne pri posamezniku, zato vedno delujemo 
kompleksno oz. gledamo celoto (organizacijo dela, nepravilnosti pri izvajanju 
dela, zadostno usposobljenost zaposlenih, ocenjujemo ustreznost prostora in 
kadrovsko zasedbo). Večkrat si postavimo vprašanje: »Zakaj je do tega prišlo, 
kaj bi lahko spremenili, da do dogodka sploh ne bi prišlo?« Na podlagi 
postavljanja vprašanj pogosto dobimo osnovni vzrok, ki je bil bistven, da je do 
odklona prišlo. Za analizo vzroka nastanka je vedno določena skupina 
kompetentnih ljudi. 
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Možnosti rešitve - uvedba preventivnih in korektivnih 
ukrepov 
Če uspemo določiti prave vzroke za nastanek neželenega odklona in določimo 
prave rešitve ter uvedemo prave ukrepe, odpravimo veliko vzrokov za 
nastanek neželenih odklonov. Včasih z enim ukrepom rešimo več odklonov. 
Vse bolj se usmerjamo k vnaprejšnjemu iskanju potencialnih nevarnosti za 
nastanek odklona (razvrstitev pacientov glede ogroženosti za razjedo zaradi 
pritiska, za padec, aktivno iskanje pacientov, ki bi lahko bili kolonizirani z 
MRSA, razdeljevanje zdravil dveh oseb - možnost medsebojne kontrole). 
Poskušamo odpraviti vzroke za nastanek neželenih odklonov in ne samo 
odpravljanje posledic, ki so nastale v povezavi z odklonom. 

Potek izvajanja ukrepov in pravilno obveščanje 
Ko definiramo določene ukrepe za odpravo vzrokov za nastanek neželenega 
odklona, opredelimo tudi njihovo izvedbo. O ukrepih obvestimo odgovorne, 
če pri postavljanju ukrepov niso sodelovali (čeprav največkrat pri tem 
sodelujejo). Obvestimo tudi vse tiste zaposlene, ki bi lahko kakor koli vplivali 
na odstranitev vzrokov za nastanek neželenih odklonov. O ukrepih morajo biti 
obveščeni in vključeni vsi zaposleni na oddelku ali enoti. Za širino obveščanja 
se dogovorimo glede na posamezni neželeni odklon, ker ni potrebno, da za 
vsak odklon obveščamo vse o vsem. 
 
V okviru zdravstvene nege obvestimo glavno medicinsko sestro s pisnim 
dokumentom, v katerem so opredeljeni ukrepi in načini njihove izvedbe. 
Določene so tudi odgovorne osebe in časovni rok uvedbe ukrepov. Ostale 
zaposlene obveščamo na oddelčnih sestankih, varnostnih in negovalnih 
vizitah, intranetnih straneh bolnišnice. Kazalce kakovosti predstavimo na 
oddelčnih sestankih, oglasnih deskah, intranetu, internem časopisu in na 
spletnih straneh bolnišnice. 

Končni ukrepi pri obvladovanju nevarnih oz. neželenih 
odklonov 
Ko izvedemo vse aktivnosti, ki so določene v protokolu za obvladovanje 
nastanka nevarnega oz. neželenega odklona, je seveda treba preveriti, ali so 
ukrepi učinkovito izvedeni v predvidenem času. Ugotoviti moramo, ali smo z 
izvedenimi aktivnostmi odstranili vse vzroke, ki so privedli do neželenih 
odklonov in bi lahko bili ponovno vzrok za nastanek neželenega odklona. Prav 
tako preverimo, ali so bili vsi, ki so bili vpleteni v nastanek neželenega odklona 
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o ukrepih in izvedbi tudi obveščeni. Posebno moramo o vzrokih in ukrepih 
obvestiti tudi tistega, ki je neželeni odklon zaznal in ga prijavil. 
 
 

VARNOSTNA VIZITA 
Varnostna vizita je proces, v katerem vodstvo klinike ali bolnišnice obišče 
oddelek ali enoto in se pogovarja z osebjem, ki posredno dela z pacienti. 
Sprašuje o varnostnih zapletih, ki so pripeljali do škode za pacienta, osebje ali 
obiskovalce, o varnostnih zapletih, ki bi lahko pripeljali do škode, o 
potencialnih problemih in možnih rešitvah. Vodstvo nato pripravi seznam 
prioritet ter skupaj z osebjem in komisijo za kakovost poišče rešitve. Cilj 
izvajanja varnostnih vizit, ki ga je predlagalo Ministrstvo za zdravje, je 
izboljšanje varnosti za paciente, osebje in obiskovalce 
(http://www.mz.gov.si/). Varnostne vizite omogočajo neformalno metodo za 
vodje, da se lahko s prve ravni vodenja soočijo s problemi varnosti v 
organizaciji in izkažejo svojo podporo pri poročanju o problemih in reševanju 
problemov (Frankel, 2004). 
 
Pri poudarku na varnosti si je treba zastaviti cilje na naslednjih področjih: 

– izboljšati pravilno identifikacijo pacienta, 
– izboljšati varnost pri uporabi zdravil, 
– izboljšati učinkovitost komunikacije med izvajalci zdravstvene oskrbe, 
– odpraviti napake pri operacijah: napačno mesto, napačen pacient in 

napačen postopek, 
– izboljšati varnost pri uporabi infuzijskih in protibolečinskih črpalk, 
– zmanjšanje tveganja za bolnišnične okužbe, 
– zmanjšanje tveganja za poškodbo pacienta, ki je posledica padca. 

 
Cohen (2004) povzema priporočila organizacije Joint Commission on 
Accredation of Helthcare Organizations, ki opredeljujejo naslednja področja 
programa varnosti pacienta: 
– najvišje vodstvo 

- obiski oddelkov, 
- sodelovanje vodstva v timih za varnost pacientov, 
- poudarjanje pomembnosti varnosti pacientov na vseh področjih 

delovanja, 
- varnost naj bo mesečna tema na vseh sestankih managementa in 

strokovnega vodstva bolnišnice. 
– strukturne spremembe 
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- ustanovitev tima za ravnanje z zdravili, 
- ustanovitev tima za zagotavljanje varnosti pri delu z pacienti, 
- imenovanje koordinatorja za varnost pacientov, 
- zapisana politika možnosti razvoja zaposlenih.  

– poročanje o dogodkih 
- anonimno prijavljanje, 
- oblikovanje baze podatkov o varnosti. 

– raziskovanje prijavljenih odklonov  
– preprečevanje napak 
– skrb za povratne informacije in komuniciranje 

- nagrajevanje delovanja na področju varnosti pacientov, 
- izdelava poročil o varnosti pacientov. 

 
 

RAZPRAVA 
Obvladovanje neželenih odklonov na UKCLJ predstavlja za vse zaposlene 
enega najpomembnejših členov pri ohranjanju in izboljševanju kakovosti 
obravnave pacientov. Vsi ukrepi in prizadevanja za izboljšanje kakovosti 
našega dela so lahko le prazne črke na papirju ali v prazno izrečene besede, če 
vsak izmed nas ne prispeva svojega, dragocenega kamenčka v mozaik pri 
doseganju začrtanih ciljev. Izpolnitev le-teh pa ne bo le v korist pacienta, 
ampak tudi v naše zadovoljstvo pri delu in v vzpodbudo, da smo lahko še 
boljši (Lapanja, Mohar 2006). 
 
Neželeni odkloni v operacijski sobi so pomemben kazalec kakovosti 
opravljenega dela, predvsem v tistem delu, ki se nanaša na zagotavljanje 
varnosti pacientov v času njihovega zdravljenja v bolnišnici. V operacijski sobi 
se prepleta delo multidisciplinarnega tima, ki zahteva dobro povezanost med 
seboj. Delovne naloge tima so jasno opredeljene, vendar se pogosto 
prepletajo. Zavedamo se, da je varnost pacienta v  obdobju perioperativne 
zdravstvene nege odgovornost vseh v operacijski sobi, tako operacijskih 
medicinskih sester kot medicinskih sester pri anesteziji. 
 
Dosledno dokumentiranje in analiza neželenih odklonov sta temeljna pogoja 
za kakovostno oblikovanje ukrepov za zmanjševanje ter strokovno ukrepanje 
ob neželenem odklonu - incidentu. Pri tem ima še dodatno težo priporočilo 
Luksemburške deklaracije oblastem posameznih držav, naj zgradi kulturo, ki je 
osredotočena na učenju iz možnih neželenih odklonov in ne na »krivdi in 
sramotenju« in posledičnemu kaznovanju. 
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Frankel (2004) pravi, da so mnoge organizacije, ki so začele uporabljati 
varnostne vizite, dosegle večje uspehe na področju spreminjanja 
organizacijske kulture. Cohen (2004) navaja vlogo vodstva kot 
najpomembnejšo, da se zaposleni ne čutijo kaznovani, ko spregovorijo o 
problemih varnosti. 
 
Skela Savič (2006) ugotavlja, da je vodilna kultura v anketiranih bolnišnicah 
hierarhičnost, kar govori o pomembni usmerjenosti slovenskih bolnišnic v 
kontrolo in stabilnost. Po navajanjih Cameronna in Quinna (1999) to ni 
spodbujevalno za uvajanje sprememb, saj to kulturo zaznamujejo predvsem 
stalnost, zanesljivost, učinkovitost in nizki stroški; vodenje je usmerjeno v 
koordinacijo in organiziranje, v ospredju so formalna pravila in red. Kultura, ki 
je usmerjena v povezovanje ljudi, timsko delo in koordinacijo, povezana z 
velikimi in trajnimi uspehi na področju izboljševanja prakse v zdravstvenih 
organizacijah. Samo hierarhičen pristop in iskanje priložnosti na trgu sta 
kulturi, ki ne bosta spreminjala procesov dela na ravni posameznika, tima, 
organizacije in celotnega sistema (Skela Savič, 2006). Zato je v slovenskih 
bolnišnicah nujno potrebno, da management bolnišnic začne spreminjati 
organizacijsko kulturo v kulturo timskega dela in nenehnega izboljševanja, kar 
bo omogočalo, da bodo varnostne vizite vodstva dosegle pričakovane 
rezultate. 
 
Poleg tega namenjamo izobraževanju o pomembnosti prepoznavanja vzrokov 
za nastanek neželenih odklonov in izvajanju preventivnih ukrepov premalo 
časa. Na nekaterih področjih smo dosegli želene cilje, na nekaterih bomo 
morali povečati učinkovitost v prepoznavi potencialnih neželenih odklonov. 
Zavedati se je treba, da je kakovost potovanje in ne cilj. 
 
 

ZAKLJUČEK 
V UKCLJ postopoma vpeljujemo sistematično obvladovanje neželenih 
odklonov, delujemo proaktivno, delno so rezultati že vidni. Delujemo 
predvsem na področju zmanjševanja neželenih odklonov pri aplikaciji 
predpisane terapije, zmanjšanju razjed zaradi pritiska, zmanjšanju 
bolnišničnih okužb, zmanjšanju števila padcev pacientov. To pa je le majhen 
segment našega dela. Sistematične ukrepe pri obvladovanju neželenih 
odklonov, vpeljujemo na vseh oddelkih in enotah. Z vsemi aktivnostmi, ki smo 
jih izvedli, smo dvignili zavest zaposlenih, da se zavedajo prevzemanja 
odgovornosti.  
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Zavedamo se, da nas na tem področju čaka še veliko dela, da bomo lahko v 
celoti zadovoljni, prvi koraki so pokazali, da je naša pot prava. 
 
Neželeni odkloni, ki nastanejo v času zdravljenja, lahko vodijo do resnih 
posledic zdravstvene oskrbe pacientov. Neljubi dogodek je tudi priložnost za 
izboljšanje poteka dela in s tem povečanje varnosti za pacienta. Varnost 
pacientov mora biti eden izmed strateških ciljev UKCLJ.  
 
Prav zato moramo biti v perioperativni zdravstveni negi, ki vključuje skrb za 
pacienta v predoperativni, medoperativni in pooperativni fazi, strokovno 
usposobljeni z jasnimi strokovnimi kompetencami, sposobni moramo 
prepoznati strokovno napako (odklon), je ne prenašati na druge poklicne 
skupine, zabeležiti in odpraviti (oz. preprečiti poslabšanje pacientovega 
stanja) in se zavedati da nismo solisti, ampak člani tima s skupnim 
imenovalcem, ki je pacient. 
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POŠKODBE Z OSTRIMI PREDMETI V 
OPERACIJSKEM BLOKU, KIRURŠKE 

KLINIKE V UNIVERZITETNEM 
KLINIČNEM CENTRU LJUBLJANA 

Alenka Petek 

Izvleček 
Prispevek je namenjen razpravi o obveščenosti in osveščenosti operacijskih 
medicinskih sester ter zdravstvenih tehnikov zaposlenih v Operacijskem bloku 
Kirurške klinike Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Ljubljana o poškodbah z 
ostrimi predmeti, ki je bila ugotovljena s pomočjo anketnega vprašalnika.  Na 
podlagi rezultatov evidentiranja in analize poškodb z ostrim predmetom na 
delovnem mestu poiskati vzroke za njihov nastanek in jih v čim večji meri odpraviti. 
 
Najboljša strategija za zaščito zdravstvenih delavcev pred okužbo pridobljeno na 
delovnem mestu je preventiva. Vsak incident je trebna prijaviti, ga proučiti, se 
posvetovati in izvesti pre- in poekspozicijske ukrepe. 
 
Ključne besede: poškodba z ostrim predmetom, incident, s krvjo prenosljiva okužba, 
operacijska medicinska sestra 
 
 

UVOD 
Zdravstveni delavci so pri svojem vsakodnevnem delu pri izvajanju diagnostično 
terapevtskih postopkov izpostavljeni številnim bolezenskim povzročiteljem. 
Poškodbe z ostrimi, morda okuženimi predmeti pomenijo nevarnost zlasti zaradi 
možnosti prenosa virusov, ki se najpogosteje prenašajo s krvjo. S krvjo se lahko 
prenese več kot dvajset mikroorganizmov, med katerimi so najpogostejši virus 
hepatitisa B (VHB), virus hepatitisa C (VHC) in virus človeške imunske 
pomanjkljivosti (ang. Human Immunodeficiency Virus, HIV). Okužba lahko nastane 
po poškodbi s kontaminiranim ostrim predmetom, redkeje tudi po obrizganju 
sluznic ali kože z okuženo krvjo (Lešničar, 2005). 
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VSEBINA 
Incident je nepričakovan, neprijeten dogodek, ki prekine normalen potek 
kakega dejanja oz. dela (Slovar slovenskega knjižnega jezika, SSKJ). 
 
Incident imenujemo poškodbo zdravstvenega delavca s kontaminiranim 
ostrim predmetom, politje poškodovane kože ali obrizganje sluznice oči, nosu, 
ust s krvjo ali krvavo telesno tekočino ter politje velike površine, 
nepoškodovane kože s krvjo pacienta (Delovna skupina pri Ministrstvu za 
zdravje RS, 2003). 
 
Najpogostejši vzroki in načini incidentov so: 

1. vbodi z iglo (med delovnim postopkom, nepravilno odlaganje), 
2. pokrivanje uporabljene injekcijske igle ali drugega ostrega predmeta, 
3. politje ali obrizganje  poškodovane kože ali sluznice s krvjo, 
4. vrez s kontaminiranim ostrim predmetom (Kastelic, 2002). 

 
Incidente z možnostjo prenosa s krvjo prenosljivih bolezni ocenjujejo s štirimi 
stopnjami: 

1. veliko tveganje: globoka poškodba, neposredni stik s koncentriranim 
virusom; 

2. zmerno tveganje: vbod / vrez z vidno krvavim ostrim predmetom, 
izpostavljenost odprte rane ali sluznice oči krvi ali vidno krvavim 
telesnim tekočinam; 

3. majhno tveganje: povrhnja poškodba (ne krvavi), izpostavljenost 
sluznice (ne očesne sluznice) ali zaprte rane krvi ali vidno krvavi 
telesni tekočini, kontaminacija večje površine nepoškodovane kože s 
krvjo, ugriz; 

4. zanemarljivo tveganje: kontaminacija manjše površine 
nepoškodovane kože s krvjo, poškodba z ostrim predmetom, ki ni 
vidno krvav, poškodbe z rezili, ki še niso bila uporabljena (Lužnik-
Bufon, 1998). 

Poklicno zbolevanje zdravstvenih delavcev 
Po kriterijih CDC predstavlja okužba na delovnem mestu oz. poklicna okužba 
vsako dokumentirano perkutano poškodbo (vbod z iglo, vrez itd.) ali 
mukokutani stik z okuženo krvjo, tkivom ali drugimi telesnimi tekočinami, za 
katere se ve, da vsebujejo VHC, VHB in HIV. Serokonverzija zdravstvenega 
delavca mora biti dokumentirana. Možna profesionalna okužba pomeni 
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serokonverzijo zdravstvenega delavca, ki ob nezgodi ni opravil testa na 
okužbo z VHB, VHC in HIV ter zanika možnost drugih dejavnikov tveganja za 
okužbo z VHC, VHC in HIV (Matičič, 1997). 
 
Verjetnost prenosa okužbe z virusi, ki se prenašajo preko krvi s pacienta na 
zdravstvenega delavca, je odvisna od: 

- prisotnosti viremije oziroma cirkulirajočega antigena v krvi pacienta, 
ki je potencialni vir okužbe, torej od stadija bolezni; 

- količine inokulirane krvi (več kot 1 ml, votla igla); 
- načina incidenta (količine krvi na/v ostrem predmetu, globine vreza 

oz. vboda - bolj prekrvljeni del telesa, izpostavljenost oči, nosu oz. ust 
aerosolu); 

- pogostnosti in trajanja izpostavljenosti (narava dela);  
- izvedba zaščitnih ukrepov; 
- imunološkega statusa poškodovanca; 
- prevalence okužbe z VHB, VHC in HIV v populaciji (Komisija za 

obvladovanje bolnišničnih okužb, KOBO, 2000). 
 
Tveganje za nastanek parenteralne okužbe po incidentih z VHB, VHC in HIV je 
v naši državi glede na epidemiološke podatke sorazmerno majhno, razen v 
primerih incidentov v ogroženih skupinah (npr. pri intravenskih uživalcih drog 
oz. osebah s hemofilijo je prevalenca okuženih z VHC lahko do 80 %) (Lešničar, 
2005).  

Prijava incidenta v UKC v Ljubljani 
S prijavo in obravnavo incidentov so začeli na Kliničnem inštitutu medicine 
dela prometa in športa (KIMDPŠ) leta 1994. Do konca leta 2000 so obravnavali 
560 zdravstvenih delavcev, ki so se po incidentu zglasili v dispanzerju. Žal pa je 
to le majhen del incidentov. Vsako leto beležijo višje število zdravstvenih 
delavcev, ki se zglasijo na obravnavo, kar pa ne pomeni, da se veča število 
poškodb, ampak da se povečuje ozaveščenost delavcev UKC Ljubljana, da je 
treba vsak incident prijaviti (Stare in Kersnič, 2003). 
 
Prijava incidenta v UKC Ljubljana poteka po naslednjem postopku: 

– zdravstveni delavec o poškodbi obvesti odgovorno osebo delovnega 
področja; 

– prijavnico o poškodbi zdravstvenega delavca z ostrim predmetom ali 
ob politju s krvjo izpolni poškodovanec ali odgovorna oseba 
delovnega področja ter poškodovanca napoti na nadaljnjo obravnavo 
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na KIMDPŠ oz. na Kliniko za infekcijske bolezni in vročinska stanja 
(SPOBO, 2005). KIMDPŠ in Klinika za infekcijske bolezni in vročinska 
stanja glede na vrsto incidenta izvajata imunoprofilakso (proti VHB, 
VHC in HIV) oz. nadzorujeta zdravstvene delavce, ki so bili na 
delovnem mestu izpostavljeni okuženi krvi (Kastelic, 2002). 

Ukrepi 
Z upoštevanjem ukrepov lahko občutno zmanjšamo pojavnost incidentov ali 
pa jih celo preprečimo (Kosten, 2006). 
 
Ukrepe delimo v več skupin: 

– preventivni program (preprečevanje profesionalne izpostavljenosti 
krvi), 

– preprečevanje parenteralne okužbe zdravstvenih delavcev, 
– prijava incidenta, evidentiranje (Kosten, 2006). 

 
Preventivni program (preprečevanje profesionalne izpostavljenosti krvi) 
zajema naslednje ukrepe, ki preprečujejo izpostavljenost zdravstvenih 
delavcev okužbi z VHB, VHC in HIV preko krvi: 

– izobraževanje in praktično izvajanje, 
– medicinski ukrepi, 
– tehnični ukrepi, 
– razkuževanje in sterilizacija (Kosten, 2006). 

 
Preprečevanje parenteralne okužbe (z VHB, VHC in HIV) pri zdravstvenih 
delavcev zajema zaščito pred izpostavljanjem oz. preekspozicijsko zaščito 
(cepljenje proti VHB) in zaščito po izpostavljanju oz. poekspozicijsko zaščito 
(prva pomoč, postekspozicijska profilaksa ter klinično in laboratorijsko 
spremljanje).  
 
Preekspozicijska zaščita vključuje cepljenje proti VHB, ki ga določa Zakon o 
nalezljivih bolezni, Uradni list Republike Slovenije 33/2006 in Program 
imunoprofilakse in kemoprofilakse za leto 2007, Uradni list Republike 
Slovenije 22/2007 z dne 12. 3. 2007. 
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Poekspozicijska zaščita 
 
Prva pomoč: 

– Ob politju nepoškodovane kože zdravstvenega delavca s krvjo 
pacienta spiramo pod tekočo vodo vsaj 10 minut. 

– Ob politju poškodovane kože zdravstvenega delavca s krvjo pacienta 
ob vbodu ali vrezu mesto poškodbe iztisnemo, da kri teče. Izpiramo 
pod tekočo vodo vsaj 10 minut, razkužimo z alkoholnim razkužilom 
za kožo, ki naj učinkuje 2–3 minute (dokler se ne posuši), nato rano 
oskrbimo. 

– Ob obrizganju sluznice zdravstvenega delavca s krvjo pacienta 
spiramo z vodo ali fiziološko raztopino vsaj 10 minut. Ob obrizganju 
očesne sluznice ravnamo enako, če oseba nosi očesne leče, jih pred 
spiranjem odstranimo in jih spiramo s fiziološko raztopino in 
predpisano tekočino za razkuževanje leč. 

– Poškodovano kožo pokrijemo z neprepustnim obližem (Kastelic, 
2002).   

 
Postekspozicijska profilaksa: izvaja jo ambulanta medicine dela ali specialistična 
infektološka ambulanta (Lužnik Bufon, 2002).  

Ukrepi, ki se nanašajo na preprečevanje vbodov z ostrimi 
predmeti (največ poškodb): 

– skrbno rokovanje z ostrimi predmeti (pri delu, odlaganju, 
pospravljanju po posegu, čiščenju ali ob odstranjevanju 
pripomočkov, ki jih po uporabi zavržemo); 

– dovolj zbiralnikov za ostre predmete, na dosegu - čim bliže ob 
posegu; v delovnih prostorih na vidnih mestih in izven dosega 
otroških rok (na otroških oddelkih); 

– uporabljene krvave igle in druge ostre predmete takoj odvržemo v 
zbiralnik; 

– za snemanje injekcijskih igel z brizgalk se poslužujemo namenskih 
zarez na zbiralnikih; 

– injekcijskih igel nikoli ponovno ne pokrivamo z zaščitnimi tulci, jih ne 
snemamo, krivimo ali lomimo z roko; rezilo skalpela previdno 
snamemo z nosilca s prijemalko; 

– zbiralniki morajo biti zaščiteni pred izpadajem ostrih predmetov; 
– zbiralnike zamenjamo, ko so polni do 2/3; nikoli vanje ne segamo s 

prsti in ne tlačimo ostrih predmetov vanje. 
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– Delujemo odgovorno! Vsi, ki rokujemo z ostrimi predmeti, 
odgovarjamo tudi za njihovo pravilno odlaganje in odstranjevanje. 
Malomarno odvrženi ostri predmeti (v smeti, med perilo) 
predstavljajo nevarnost za poškodbe in okužbe drugih delavcev v 
zdravstvu (čistilke, delavci v transportu, v pralnici). 

Naloge medicinske sestre po incidentu 
Medicinska sestra je vključena na vseh ravneh varovanja pred okužbo od tega, 
da predlaga delodajalcu ukrepe za preprečevanje poškodb, prek zdravstvene 
vzgoje do izvajanja strokovnih ukrepov ob incidentu in cepljenja (Stare, 2003). 
 
Najpomembnejše naloge medicinske sestre pri varovanju pred virusno okužbo 
na delovnem mestu so: 

– zdravstvena vzgoja, 
– sodelovanje pri strokovni obravnavi incidenta, 
– sodelovanje pri izvajanju cepljenja, 
– priprava analiz za proučevanje in spremljanje podatkov o incidentih 

in precepljenosti, zdravstvenih delavcev (Stare, 2003). 
 
Preprečevanje poškodb z ostrim predmetom pri operacijskih medicinskih 
sestrah 
Za preprečevanje poškodb z ostrimi predmeti pri operacijskih medicinskih 
sestrah so pomembni: 

– pravilni postopki dela, 
– pravilno odstranjevanje ostrih kužnih predmetov, 
– ustrezno čiščenje kirurških inštrumentov, 
– skrb za pozitivno zdravje (Stare, 2003). 

 
 

METODE DELA 
Uporabljena je bila deskriptivna in empirična metoda dela. Pri empirični 
metodi dela smo uporabili podatke. zbrane s pomočjo anketnega vprašalnika, 
katerega smo izdelali sami na podlagi delovnih izkušenj in lastnega znanja. V 
raziskavo smo v mesecu decembru 2007 vključili 43 operacijskih medicinskih 
sester in zdravstvenih tehnikov, zaposlenih v  Operacijskem bloku Kirurške 
klinike UKC Ljubljana. Pri pripravi in izvajanju raziskave so bila upoštevana 
etična načela. Vsak posameznik je sodeloval v raziskavi prostovoljno in je bil 
seznanjen z namenom raziskave. 
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REZULTATI 
Rezultati anketnega vprašalnika "Poškodbe z ostrimi predmeti v Operacijskem 
bloku, Kirurške klinike v  UKC Ljubljana" kažejo, da  pri 14 (33 %) anketiranih ni 
prišlo do poškodbe z ostrim predmetom, medtem ko je pri ostalih 29 (67 %) 
prišlo do poškodbe z ostrim predmetom. Povprečno so se anketirani v 
zadnjem letu (2007), največkrat poškodovali z ostrim predmetom 1–2-krat 
(16/37 %). Največ poškodb z ostrim predmetom se je zgodilo anketiranim 
med 20 in 29 leti (17/40 %) z manj kot 5 let (15/35 %) delovnih izkušenj. 
Najpogostejši ostri predmet, s katerim se je poškodovalo največ anketiranih 
operacijskih medicinskih sester, je bila kontaminirana kirurška igla (10/34 %). 
Najpogostejša vrsta poškodbe z ostrim predmetom pri operacijskih 
medicinskih sestrah in zdravstvenih tehnikih je bil povrhnji vbod (16/56 %) oz. 
povrhnji vrez (12/41 %). Največ poškodb z ostrim predmetom v več kot 
polovico primerih (16/55 %) se je zgodilo  med operativnim posegom, med 
podajanjem ali vračanjem ostrih predmetov pri umitih operacijskih 
medicinskih sestrah. Podatki v anketi so pokazali, da je 19/66 % anketiranih 
izvedlo ukrepe prve pomoči, 10/34 % anketiranih pa ukrepov navodil prve 
pomoči ni izvedlo. Rezultati prijavljanja poškodb z ostrim predmetom oz. 
incidenta odgovorni osebi v Operacijskem bloku Kirurške klinike UKC Ljubljana 
so bili pričakovani, kajti kar v 23/79 % operacijske medicinske sestre in 
zdravstveni tehniki zaposleni v Operacijskem bloku UKC Ljubljana niso prijavili 
incidenta. Najpogostejši vzrok neprijavljanja incidentov je bil prezahteven 
postopek obravnave le-tega (13/57 %). Operacijske medicinske sestre in 
zdravstveni tehniki, zaposleni v Operacijskem bloku Kirurške klinike UKC 
Ljubljana, vsak dan prihajajo v stik s krvjo in so vsakodnevno izpostavljeni 
najpogostejšim virusom, ki se prenašajo z okuženo krvjo. Največ anketiranih 
(21/73 %) je odgovarjalo, da ni obstajalo tveganje za prenos virusov, ki se 
prenašajo preko krvi ob poškodbi z ostrim predmetom. Na podlagi 
zdravstvene dokumentacije so anketirani bili seznanjeni ali je pacient okužen 
z virusi, ki se prenašajo preko krvi. 
 
 

ZAKLJUČEK 
Anketa je zajemala poškodbe z ostrim predmetom, ki so se zgodile v obdobju 
enega leta (vključuje leto 2007). Poškodbe z ostrimi predmeti med 
operacijskimi medicinskimi sestrami in zdravstvenimi tehniki, zaposlenimi v 
Operacijskem bloku Kirurške klinike UKC Ljubljana so pogoste. V zdravstvenih 
ustanovah je mogoče znižati incidenco poškodb z ostrim predmetom z 
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zagotovitvijo varnega delovnega okolja, varnih delovnih medicinsko-tehničnih 
pripomočkov, organizacijo neprekinjenih izobraževanj in urjenja različnih 
tehnik dela s pomočjo učnih delavnic ter strokovnega nadzora. Zaposlene je 
treba nenehno seznanjati z navodili Komisije za obvladovanje bolnišničnih 
okužb o ravnanju ob incidentu. 
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ŽELODČNI OBVOD  
Andreja Kušter  

Izvleček 
Želodčni obvod (ROUX-en-Y GASTRIC BYPASS) je tretja vrsta kirurških laparoskopskih 
posegov v bariatrični kirurgiji, ki jih delamo v Splošni bolnišnici Slovenj Gradec. Sodi v 
skupino restriktivnih (metode, kjer je zmanjšana prostornina želodca) in 
malabsorptivnih (metode, kjer gre za zmanjšanje površine želodca) metod. Pri tej 
kombinirani metodi se želodec zmanjša in poveže šele s koncem dvanajstnika; tako 
se zmanjša površina želodca, hkrati pa se zaužita hrana izogne predelu največjega 
vsrkavanja kalorij.  
 
Ključne besede: pacient, želodčni obvod, morbidna debelost      
 
 

UVOD 

DEBELOST 
Debelost je kronična presnovna bolezen, za katero je značilno čezmerno 
kopičenje maščevja v telesu. Povzroča motnje v telesnih funkcijah in 
presnovnih procesih, zmanjšuje življenjsko kakovost, zvečuje zbolevanje za 
številnimi  boleznimi in skrajšuje življenjsko dobo. Ker dobiva v razvitem svetu 
razsežnost epidemije, postaja velik zdravstveni in družbeno-ekonomski 
problem.  
 
Prevalenca debelosti nazadržno narašča in množično ogroža zdravje v razvitih 
in nerazvitih državah sveta. V Sloveniji je 54 % odraslih v starostnem obdobju 
od 25–64 let čezmerno prehranjenih, kar 15 % vseh oseb pa je debelih. 
Debelost je najbolj razširjena v severovzhodni in jugovzhodni Sloveniji, manj 
jo je na Primorskem. Več debelosti je v nižjih družbenih slojih. Pogosteje se 
pojavlja tudi pri otrocih in mladostnikih. 
 
Debelost nastane, kadar človek dobi več energije kot je njegovo telo porabi. 
Dobljena čista energija je v veliki meri odvisna tudi od presnove. Ljudje s 
prekomerno telesno težo velikokrat ne jedo več kot vitkejši ljudje.  
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Vzroki za debelost so različni. Najpogostejši je prekomerno uživanje hrane in 
premalo telesne dejavnosti. V redkih primerih je vzrok tudi hormonska 
bolezen. Tudi genetski dejavniki imajo veliko vlogo pri nastanku zamaščenosti, 
saj imajo otroci debelih staršev kar 10 krat več možnosti, da bodo imeli težave 
z debelostjo, kot otroci staršev z normalno telesno težo. 
 
Seveda pa sem sodijo tudi vse spremljajoče bolezni (visok krvni tlak, sladkorna 
bolezen, obremenitev kolkov, kolen  in sklepov, psihične težave, …). 

IZBIRA VRSTE POSEGA 
Izbira vrste bariatričnega posega je odvisno od različnih dejavnikov (ITM, 
starost, spol, rasa, telesni habitus, spremljajoče bolezni, prehrambene 
navade, pacientova dovzetnost razumevanja podrobnosti, sposobnost 
sodelovanja, povprečna izguba TT po operativnem posegu, operacijska 
varnost). Izbira najbolj primerne kirurške metode se začne s prvim pogovorom 
s pacientom in pri tem pogovoru moramo upoštevati te dejavnike. Pri končni 
odločitvi moramo upoštevati dejstvo, da noben kirurški poseg ni idealen; vsak 
poseg ima svoje prednosti in slabosti. Za doseganje čim boljših rezultatov je 
treba individualizirati priporočila in upoštevati pacientovo kritično stanje.  
 
INDIKACIJE IN POGOJI ZA OPERATIVNI POSEG:  

– Osebe z ITM več kot 40 kg/m2; 
– Osebe z ITM več kot 35 kg/m2, in z veliko ogroženostjo zaradi 

spremljajočih bolezni (degenerativne bolezni sklepov, povišan krvni 
tlak, sladkorna bolezen, motnje dihanja v spanju, venski zastoj, 
povečana koncentracija trigliceridov v krvi in zatekanje želodčne 
vsebine nazaj v požiralnik, ki se kaže kot zgaga).  

– Večkratni neuspehi nekirurških načinov zdravljenja odvečne TT.  
– Dobro informiran in motiviran pacient. 
– Dostopnost uveljavljene ustanove, ki se ukvarja z bariatrično kirurgijo.  

 
KONTRAINDIKACIJE:  

– Pacienti s koronarno boleznijo. 
– Pacienti z napredovalimi posledicami sladkorne bolezni (prizadetost 

ledvic). 
– Osebe z motnjami hranjenja. 
– Alkoholiki. 
– Pacienti, ki živijo v neugodnih socialnih razmerah. 
– Pacienti, ki so slabo motivirani za spremembe življenjskega sloga.  
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METODE:  
– RESTRIKTIVNE METODE (SAGB, SLEEVE GASTRECTOMIA) 
– (zmanjšanje prostornine želodca)  
– MALABSORPTIVNE METODE (BILIOPANCREATIC DIVERSION, BPD 

WITH DUODENAL SWITCH) 
– (zmanjšanje površine želodca, na kateri se hranila in z njim kalorije, 

vsrkavajo v kri).  
– KOMBINACIJA OBEH (GASTRIC BYPASS ROUX-EN Y)  
 

ALI LAHKO VSAKEMU, KI IMA ODVEČNO TT, NAREDIMO ŽELODČNI OBVOD? 
Operativni poseg ni kozmetični poseg in je primeren za paciente, ki imajo ITM 
nad 40 oz. nad 35 s spremljajočimi boleznimi. Seveda pa so morali že poskusiti 
predhodno shujšati že po naravni poti pod zdravniškim vodstvom.   
 
 

ŽELODČNI OBVOD  
Je kirurška metoda, ki jo uporabljamo, da pomagamo ljudem, ki so morbidno 
debeli in nikakor ne morejo izgubiti odvečno TT, da izgubijo odvečno TT in 
pomagamo jim, da spremljajoče bolezni izginejo ali pa se vsaj zmanjšajo.  
 
Želodčni obvod (GASTRIC BYPASS) sodi v skupino, kjer se kombinirata obe 
glavni metodi kirurškega zdravljenja morbidne debelosti; kombinacija 
restriktivne in malabsorptivne metode. To pomeni, da gre za zmanjšanje 
prostornine želodca, obenem pa tudi za zmanjšanje površine želodca.  
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Pri tej metodi s spenjalnikom prerežemo želodec in ustvarimo mali želodec 
(vrečka, pouch), ki je velik 15 do 20 cc. Ostanek želodca (ki še vedno tvori 
črevesne sokove) ostane v abdominalni votlini, na svojem mestu, vendar je v 
celoti zaprt s spenjalnikom in ločen od poucha. Na ta mali želodec – pouch 
pripnemo tanko črevo. Črevesne sokove, ki omogočajo absorpcijo (vsrkavanje 
hrane) napeljemo več kot meter nižje. Praznjenje iz te, na novo oblikovane 
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manjše vrečke, poteka neposredno v nižji del tankega črevesa (jejunum); 
hkrati pa se zaužita hrana izogne predelu največjega vsrkavanja kalorij.  
 
Pri obvodu naredimo bistveno spremembo v telesu. Želodec je prekinjen, ena 
anastomoza (zveza) je med dvema vijugama tankega črevesa, druga pa med 
želodcem in tankim črevesom. Prvotno stanje je sicer možno vzpostaviti, 
vendar zelo težko.  

PREDNOSTI 
– Povprečna izguba odvečne TT po R-en Y  metodi  je ponavadi višja v 

primerjavi s pacienti s čisto restriktivno metodo (SAGB, SLEEVE). 
– Eno leto po posegu je povprečna  izguba odvečne TT 77 %. 
– Študije dokazujejo, da se po 10 do 14 letih vzdržuje izguba odvečne 

TT na 50 do 60 %.  
– Študija na 500 pacientih dokazuje, da so se stranske bolezni pri 96 % 

pacientov izboljšale ali popolnoma izginile.   

TVEGANJA 
– Dvanajstnik je izločen iz prebave, ker je narejen obvod, in posledično 

je slaba absorbcija železa in Ca. Posledice slabše absorpcije železa se 
kažejo v znižani koncentraciji železa v krvi. To je še posebej 
pomembno pri pacientkah, ki imajo dolgotrajno in obilno izgubo krvi 
med menstrualnim ciklusom, in pri tistih pacientih, ki imajo krvaveče 
hemeroide. Pri ženskah, ki so rizične za nastanek osteoporoze, se 
lahko po menopavzi zgodi, da se jim bo zvišala izguba Ca v kosteh.  

– Obvod dvanajstnika je pri nekaterih pacientih povzročil metabolično 
bolezen kosti, ki se kaže kot bolečina, izguba višine, pojav grbe in 
zlomi reber ter kolkov. Vse te pomanjkljivosti (defekti) se lahko 
popravijo s pravo dieto in nadomestki vitaminov.  

– Lahko se pojavi kronična anemija in pomanjkanje vitamina B12. 
Problem se lahko  reši z nadomestki vitamina B12 v tabletkah ali 
injekcijah.  

– Pogojno je poznan tudi t.i. »dumping syndrome«. Nastane lahko kot 
rezultat nenehnega ali prehitrega praznjenja velike količine visoko 
kalorične hrane (še posebej sladkarij) iz na novo oblikovanega 
manjšega želodca v tanko črevo. Prav tako hitro potuje tudi tekočina 
v tanko črevo, ki razredči visoko koncentracijo sladkorja. Pacienti se 
počutijo slabo, se znojijo, so omotični in imajo črevesne krče, ki jim 
sledi driska. Na splošno se to ne ocenjuje kot resno tveganje, vendar 
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je lahko končni rezultat zelo neprijeten. Na srečo se lahko »dumping 
syndrome« prepreči že, tako da se pacienti izogibajo vsakemu vnosu 
sladkarij.  

– V nekaterih primerih je lahko učinkovitost operativnega posega 
zmanjšana, če se želodčni pouch skrči in/ali če je želodčni pouch v 
začetku večji od 15 do 30 cc (biti mora 15 do 20 cc).  

– V primeru zapletov (ileus, krvavitve, maligni  procesi, …) se pouch, 
dvanajstnik in nekateri deli tankega črevesa težko vidijo na rentgenu 
ali gastroskopiji.  

MOŽNI ZAPLETI (po navedbi tujih virov) 
– STEPLERSKA DEHISCENCA - POPUŠČANJE ŠIVNE LINIJE  

Pušča lahko na mestu, kjer tanko črevo pripnemo na pouch.  
Tekočina teče iz prebavnega trakta v abdominalno votlino in formira 
se absces. Da bi se izognili posledicam zapleta, običajno po 
operativnem posegu vstavimo abdominalno drenažo.  
Klinični znaki tega možnega zapleta so zvišana telesna temperatura, 
abdominalna bolečina, slabost, tahikardija. Takoj, ko se pojavi 
tekočina na drenu, je nujno izpeljat diagnostiko. Diagnostika se 
izpelje na podlagi krvnih preiskav, rentgena in CT. Običajno je 
neizogibna terapija z antibiotikom in v nekaj primerih tudi drugi 
poseg.  

– KRVAVITEV  
Med operativnim posegom se lahko določena tkiva poškodujejo in 
lahko nastane krvavitev. Ločimo dve vrsti krvavitev:  
- krvavitev znotraj prebavnega trakta (posledično nastane anemija 

z bledico, slabostjo in padcem krvnega tlaka ter črno blato kot 
melena. V tem primeru se izvede koagulacija posameznih žil pri 
gastroskopiji). Ta zaplet nastane med bivanjem pacienta v 
bolnišnici, lahko pa tudi po odpustu domov, običajno 15. dan po 
operativnem posegu.   

- krvavitev v abdomnu (kri se pokaže po drenu; prisotni so seveda 
še drugi znaki: padec krvnega tlaka in padec pulza). Ta zaplet 
običajno nastane in se odkrije med bivanjem v bolnišnici.  

– STENOZA – ZOŽITEV VOTLEGA ORGANA  
V bariatrični kirurgiji se zožitev lahko razvije na šivni (steplerski) liniji. 
S stenozo postane tudi prehranjevanje oteženo - najprej trde hrane 
in kasneje še tekočin.  Opozorilni znak: težavno in boleče požiranje 
(dysphagia). O tem moramo kirurga takoj obvestiti; lahko pa tudi 
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čakamo in ne ukrenemo nič; tako pride posledično do pretirane 
izgube TT in dehidracije (suha usta).   
Diagnozo opravimo rentgensko, zdravimo pa z dilatacijo zoženega 
dela skozi gastroskop.  

– OBSTRUKCIJA – ZAPORA TANKEGA ČREVESA  
Po operativnem posegu v abdomnu se lahko razvijejo adhezije, ki 
pripeljejo do obstrukcije. Obstrukcija povzroči sčasoma zelo vidne 
znake: krči, bruhanje ali totalno nezmožnost prehranjevanja in 
zaustavi se prehod tankega črevesa; s tem nastane obstipacija in 
neprehod vetrov. Običajno zdravljenje je ponovni operativni poseg.  

– NEKAJ MANJŠIH ZAPLETOV 
- ABSCES V TREBUŠNI STENI (tvor na površju ene izmed brazgotin), 
- TROMBOFLEBITIS (nastane lahko navkljub predoperativni zaščiti), 
- INFEKCIJE URINARNEGA TRAKTA (lahko je posledica 

kateterizacije), 
- MOŽNOST NEUROLOŠKIH IZPADOV (so v povezavi s pritiskom na 

živce na operacijski mizi). 
 
ALI SE LAHKO KDAJ MANJŠI ŽELODEC (POUCH) RAZTEGNE NA VEČJO 
VELIKOST?  
Operativno skrčimo želodec za okoli 90 %. Takoj po operaciji lahko pouch 
zdrži približno 2 unči – t. j. 56,7 g. Postopno se želodčni pouch raztegne, in 
tudi kapaciteta naraste; vendar nikoli na normalno velikost.  
 
KAKO UČINKOVITA JE METODA R-en-Y GASTRIC BY PASS? 
Rezultati so po navedbi tuje literature zelo bodrilni; vendar operacija ni 
»čarobno zdravilo za vse bolezni«. Zdravo prehranjevanje in redna telovadba 
sta dejavnika, ki pripomoreta k uspehu. 
 
Izguba TT je zelo različna od osebe do osebe. Velja nekakšno pravilo: težji so 
pacienti, več odvečnih kilogramov lahko izgubijo. Največ pacientov pričakuje 
izgubo 2/3 odvečne TT. Največja izguba odvečne TT se dogaja v 1. letu po 
operaciji.  
 
Izguba TT je samo del celotne zgodbe. Največja umetnost je obdržati 
zastavljeno pridobljeno TT. In tukaj je želodčni obvod preizkušen, da je 
učinkovit. Pet let po operativnem posegu je 95 % vseh operirancev vzdrževalo 
izgubo več kot 50 % njihove odvečne TT.  Ob tem pa si zapomnimo, da v 
povprečju s tradicionalno dieto (ki bazira na programu izgube odvečne TT) 
SAMO 1 % morbidno debelih obdrži izgubo odvečne TT.  
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KAJ SE ZGODI, ČE NEKDO GOLJUFA PRI PRIPOROČENI  POST OPERATIVNI 
DIETI? 
Pri prehranjevanju je zelo pomembno, da pacienti upoštevajo naslednjih 6 
pravil:  

– Jej v malih količinah 
Ker se je velikost želodca spremenila, se mora zmanjšati tudi vnos 
hrane. 

– Dobro prežveči in požiraj samo dobro prežvečeno hrano. 
Potrebuje se več časa za žvečenje in hranjenje.  

– Nikoli ne jej in pij istočasno. 
Bolje je piti med posameznimi obroki ali pred obrokom. Običajna in 
zaželena količina popite tekočine na dan bi naj bila 2 do 3 litre. 

– Ne počivaj ali leži po obroku.  
V ležečem položaju je refluks pogostejši.  

– Jej 5 krat na dan, brez vmesnih prigrizkov.  
Če se je 5 obrokov na dan, je večji izbor hrane. Tudi pri večkratnih, 
manjših obrokih na dan, se dobi dovolj velika količina vitaminov, 
mineralov in proteinov v telo. Pri večkratnih obrokih na dan, se ne 
dobi nenadnih napadov lakote.  

– Pazi na bogato kalorične pijače. 
To so vroča čokolada, razni mlečni napitki in sokovi. Možne pijače: 
negazirana mineralna voda, kava, čaj, razredčeni sadni in zelenjavni 
napitki. 

 
Neustrezna hrana (težka za žvečenje), ki se jo je najlaže izogniti: čvrsto meso, 
še posebej govedina, testenine in rezanci, lupinasta zelenjava, zelenjava v 
strokih in zelena solata, gobe, klobase in slanina, lupinasto sadje in seveda 
gazirane pijače.  
 
Običajno z goljufanjem pri dieti pacienti goljufajo samega sebe in se lahko 
počutijo skrajno neugodno. »Nažiranje« visoko kalorične hrane lahko pripelje 
do »dumping syndroma«, znojenja, omotice, krčev v  črevesju in driske. Zelo 
neprijetna izkušnja, ki marsikaterega pacienta odvrne od goljufanja.  
 
Pacienti morajo privzeti zdrave prehranjevalske navade, redno telovadbo in 
seveda nadomeščanje vitaminov.  
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ALI JE NOSEČNOST MOŽNA PO OPERATIVNEM POSEGU? 
Mnogo predebelih žensk v rodnem obdobju nima rednega mesečnega perila 
(amenoreja) in tako ne morejo zanositi. Po operativnem posegu in kasnejši 
izgubi odvečne TT, se vzpostavijo redni mesečni ciklusi perila. Če pacientke 
nimajo ostalih problemov povezanih z rodnostjo, lahko zanosijo.  Vendar ni 
priporočljivo zanositi pred iztekom 18 mesecev po operativnem posegu. Če 
zanosijo preden mine 18 mesecev po posegu, lahko hitra izguba odvečne TT in 
deficit v presnovi (vitamini) škodujejo razvijajočemu plodu. Po preteku 18 
mesecev po posegu lahko te ženske doživljajo normalno nosečnost brez 
posebnosti in rodijo zdrave otroke. Kljub zmanjšani velikosti želodca, lahko 
bodoče mamice vnašajo zadostno  količino kalorij za oba.  
 
KAKO ŽELODČNI OBVOD VPLIVA NA IZBOR ZDRAVIL, KI JIH PACIENTI 
ZAUŽIJEJO PO POSEGU?  
Pacienti se morajo izogibati Aspirina ali zdravil, ki vsebujejo Aspirin ter 
protivnetna zdravila. Ta lahko dražijo notranjo plast tankega črevesa in 
nekatera zdravila lahko povzročijo ulcuse. In prav tako iz istega razloga 
prepoved kajenja in uživanja alkohola.     

SVETOVNA STATISTIKA  
– izguba  TT je med 65 in 80 % odvečne TT; 
– pri 70 % pacientov se je popravila hiperlipidemija; 
– pri 70 % pacientov se je hipertenzija popravila in količina zdravila se 

je zmanjšala ali se zdravila ne potrebujejo več; 
– tudi sleep apnea se je popravila in večina pacientov tudi smrči ne 

več; 
– sladkorna bolezen tipa 2 se je pri 90 % pacientov popravila in 

običajno imajo pacienti normalno količino sladkorja v krvi brez zdravil 
(pri nekaterih pacientih že nekaj dni po operativnem posegu); 

– gastroezofagealni refluks po operativnem posegu skoraj pri vseh 
pacientih izgine; 

– otekanje nog izgine; 
– tudi bolečine v hrbtenici izginejo pri skoraj vseh pacientih.  

NAŠA STATISTIKA  
Prvo operacijo želodčnega obvoda smo v naši bolnišnici naredili 20. 2. 2007. 
to je dve leti po prvi bariatrični operaciji – vstavitvi prilagodljivega traku.  
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Nov poseg zahteva nove dodatne instrumente in tehnike, nova znanja in 
strokovna izobraževanja. Na prvi poseg je prišel »učitelj« našega kirurga in 
njegova instrumentarka iz Avstrije. Pomagala sta nam po svojih močeh. 
Seveda nam je uspelo. V letu 2007 smo naredili 7 obvodov. Lahko bi jih 
naredili še več, vendar so se vpletli drugi organi (zavarovalnica). V letu 2008 
(do konca oktobra 2008) smo naredili že 20 posegov.  
 
V prvem mesecu po operativnem posegu shujšajo operiranci 12,2 kg; v treh 
mesecih po posegu  pa shujšajo 23 kg. Sedem pacientov je že eno leto ali več 
kot eno leto po posegu.   
 

ZAKLJUČEK 
V 21. stoletju ima zagotovo 1/6 vseh prebivalcev na Zemlji preveč kilogramov. 
Nadaljnji scenarij ni nič kaj rožnat; kvečjemu je zelo zaskrbljujoč. 
Predvidevajo, da bo v 21. stoletju zaradi debelosti umrlo več ljudi kot zaradi 
kajenja, ki je trenutno na prvem mestu po vzroku smrti, ki jo je mogoče 
preprečiti. In kakšna je rešitev? PREVENTIVA DEBELOSTI. Po besedah prof. 
Millerja, svetovno znanega avstrijskega bariatričnega kirurga in našega 
učitelja, je zelo pomembno, da se vsaj en obrok na dan zaužije doma, v krogu 
družine, v miru. Že ta ukrep bo privedel do vidnih sprememb. Seveda je zelo 
pomembno gibanje, še posebej otrok, saj nam naš hiter tempo življenja ne 
dopušča dovolj fizične aktivnosti.  
 
»Kirurgi smo samo gasilci za nujne primere«, pravi prof. Miller. Problem se 
mora obravnavat v družini, pri otrocih, in kasneje se mora nadaljevat z 
edukacijami prebivalstva. Prekomerna TT je bolezen, ki ubija. 
 
Nekatere študije obravnavajo smrtnost v bariatrični kirurgiji. Zigmond poroča 
o 0,2 do 0,5 % tridesetdnevni smrtnosti pri vseh operiranih zaradi morbidne 
debelosti.  
 
Poleg tega poročajo o manjši mortaliteti in morbiditeti v centrih odličnosti, 
kjer naredijo več kot 150 operativnih posegov na leto. En kirurg opravi vsaj 
100 primerov.  
 
Bariatrična kirurgija uspešno deluje pri večini pacientov. Uspešnost pri 
operirancih z želodčnim obvodom je 45 do 75 %. Uspeh bariatrične kirurgije je 
v veliki meri zasenčil tiste, ki se trudijo z običajnimi dietami. Pomembno 
vprašanje v bariatrični kirurgiji je kakovost storitve. Obravnava mora biti 
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timska, pred, med in po operativnem posegu. Sodelujejo kirurgi, 
endokrinolog, gastroenterolog, psihologinja, dietetičarka, OPMS in 
medicinske sestre na oddelku. Zelo pomembno je dejstvo, da mora pacient 
dobiti eno, usklajeno mnenje vseh strokovnjakov o najbolj primerni metodi 
kirurškega zdravljenja.   
 
Operiranci, ki se dosledno držijo dietnih navodil in so fizično aktivni, nimajo 
problemov z izgubo odvečne TT in vzdrževanjem le-te. Dobro motivacijo in 
podporo dobijo operiranci na klubu operiranih, ki ga imamo v SB SG enkrat na 
mesec. Za vsa njihova vprašanja pa ima kirurg ambulanto za morbidno 
debelost, ki deluje enkrat na teden. Seveda pa je zelo pomembna podpora in 
vzpodbuda svojcev.  
 
Zmanjšanje TT podaljša življenjsko dobo. Pacienti so zadovoljni; tako z 
zmanjšanjem TT kot tudi s subjektivnim občutkom sitosti. Razveseljivo pa je 
seveda prenehanje soobolevnosti. Stroški zdravljenja soobolevnosti so 
astronomski. Bariatrična kirurgija je dokazala, da je le z operacijo mogoče 
doseči sprejemljiv (v 95 %) dolgoročen rezultat, medtem ko so druge metode 
dolgoročno (študije s spremljanjem nad 14 let) uspešne v manj kot 5 %. 
Posebej pomembno je dejstvo, da se pacienti ne redijo, ampak vzdržujejo 
pridobljeno izgubljeno TT.  
 

Literatura 
Literatura je na voljo pri avtorici.  
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POSEBNOSTI ZDRAVSTVENE NEGE 
BOLNIKA S STOMO 

Manca Pajnič 

Izvleček 
Stome so odprtine gastointestinalnega, urinarnega ali dihalnega trakta na površino 
kože. Lahko so začasne ali trajne, prirojene ali pridobljene. Glede na funkcijo stome 
razdelimo na dihalne, hranilne ter izločalne. Za uspešno rehabilitacijo bolnika je 
odgovoren celoten zdravstveni tim. Operacijske medicinske sestre se običajno 
srečujejo s stomami, med njihovim nastajanjem ali zapiranjem in so pomemben član 
tega tima. V članku so predstavljene posebnosti bolnikov s posameznimi stomami. 
Uporabljen je model Virginije Henderson. Pri posameznih vrstah stom so 
izpostavljene tiste življenjske aktivnosti, pri katerih se najpogosteje pojavljajo 
negovalni problemi. 
 
Ključne besede: stoma, zdravstvena nega, naloge medicinske sestre 
 
 

1 UVOD 
Stome so nenaravne odprtine ne površini kože, preko katere notranjost telesa 
komunicira z zunanjostjo. Stome so lahko pridobljene ali prirojene, lahko so 
začasne ali trajne. Dihalna stoma je traheostoma. Hranilni stomi sta 
gastrostoma in jejunostoma. Izločalne stome razdelimo glede na trakt. 
Izločalne stome na urinarnem traktu so cistostoma, nefrostoma ter urostoma. 
Izločalne stome na gastroinestinalnem traktu pa so ileostoma, cekostoma, 
ascendostoma, transversostoma, descendostoma ter sigmostoma (Taylor in 
sod., 2008; Potter, Perry, 2009; Omejc, 2007; Fischinger, 2008). 
 
Vsaka izmed stom ima svoje posebnosti, tako glede anatomske lege, kot 
vzroka nastanka oziroma pridobitve. Pri odločitvi za stomo, mora biti bolnik 
zelo dobro seznanjen s pričakovanimi rezultati stome, z možnimi zgodnjimi in 
poznimi zapleti ter kakšna bo kakovost njegovega življenja po operativnem 
posegu. Pomemben dejavnik pri rehabilitaciji je trajanje same stome. V 
kolikor se pričakuje začasna stoma, je to za bolnika bistvenega pomena.  
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Pri obravnavi bolnikov s stomami nam lahko zelo pomagajo teoretični modeli 
zdravstvene nege. V članku je uporabljen teoretični model Virginije 
Henderson, ki bolnikove potrebe razdeli na 14 življenjskih aktivnosti. Pri 
posamezni skupini stom so izpostavljene tiste življenjske aktivnosti, pri katerih 
se običajno pojavljajo negovalni problemi. Negovalne diagnoze so vezane na 
spremembe fizioloških, psiholoških in socioloških potreb bolnika. Naloge 
medicinskih sester so, da pravočasno opazijo aktualne negovalne probleme in 
predvidijo potencialne ter ugotovijo stopnjo negovalnega problema 
(Hajdinjak, Meglič, 2006). 
 
Za kontinuirano zdravstveno nego ter dobro in strokovno izvajanje procesa 
zdravstvene nege, je potrebno veliko znanja. Stalna strokovna izpopolnjevanja 
ter spremljanje novosti v literaturi, so pomemben del samoučenja 
posameznika. Medicinske sestre imajo včasih zaradi narave in težavnosti dela, 
premalo možnosti za vseživljenjsko učenje. Prevečkrat se opaža izkustveno 
učenje, ki žal ne prinese vedno pozitivnih rezultatov. Zato je bil cilj pisanja 
članka na enem mestu zbrati čim več koristnih informacij s področja 
zdravstvene nege bolnikov s stomo. 
 
 

2  METODE 
Iz najnovejše tuje in domače literature so bili pridobljeni podatki o 
posebnostih zdravstvene nege bolnika s stomo. Literatura je bila najdena 
preko COBISSa ter tujih spletnih baz  Springer Link, PubMed, Web of Science, 
EBSCOhost, CINAHL in Science Direct.  
 
 

3 TRAHEOSTOMA 
Traheostoma je odprtina, preko katere se vzpostavi dihalna pot in povezuje 
kožo na vratu ter prednjo steno sapnika. Metoda izvedbe se imenuje 
traheostomija (Fischinger, 2008). Bolniki, ki imajo traheostomo potrebujejo 
traheostomsko kanilo. Traheostomskih kanil je več vrst, majhne – velike, s 
cuffom (tesnilko) – brez cuffa, z oknom (govorne kanile) – brez okna. Izdelane 
so iz različnih materialov. Kanile so na delu, ki je zunaj na koži, širše, kar 
preprečuje zdrs kanile navznoter. Ta širši del se imenuje metuljček in njegova 
funkcija je tudi, da lahko s trakovi okrog vratu kanilo še dodatno pritrdimo. 
Velikost in ostali parametri izbire se razlikujejo glede na starost bolnika, 
velikost sapnika, čas od posega ter zdravstveno stanje bolnika. Pri izbiri je 
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priporočljivo, da zunanji premer kanile ni večji od 2/3 do 3/4 lumna traheje, 
zaradi možnih zapletov: ulceracije, nekroze, granulacije, težave pri požiranju, 
fistule, ipd. (Ceglar, 2008; Berman in sod., 2008). 
 
Vzroki za oblikovanje traheostome so omogočiti dihanje, kljub zapori zgornjih 
dihal, omogočiti dolgotrajno umetno ventilacijo, kadar je potrebna ali olajšati 
toaleto spodnjih dihal (Fischinger, 2008). Bolniki s traheostomo so lahko 
umetno predihovani preko kanile, ali pa dihajo spontano. V primeru, da ima 
bolnik nižje vrednosti nasičenosti s kisikom v krvi, lahko bolnik kisik dobiva 
preko kanile. 

Posebnosti zdravstvene nege bolnika s traheostomo po 
modelu Virginije Henderson 
 
• Dihanje  
Zrak, ki prihaja v pljuča, pri bolnikih ki dihajo spontano, je neogret, neočiščen 
in nenavlažen, kar ima za posledico povečano izločanje sluzi sluznice spodnjih 
dihal, kar je normalna reakcija pljučne sluznice na spremenjene pogoje. 
Bolnikom je treba omogočiti redno odstranjevanje sluzi s toaleto dihal 
(aspiracija), z rednim čiščenjem notranjega dela kanile ter spodbujanje k 
izkašljevanju. Zelo pomembna je dobra hidracija, vlaženje dihalnih poti z 
uporabo filtrirnih sistemov ali brizganjem sterilne fiziološke raztopine 
neposredno v traheostomo (2–3 cm3), da sluz ne postane preveč gosta. 
Predvsem v zimskem času je nujna uporaba vlažilcev zraka v ogrevanih 
prostorih. Zelo je priporočljiva uporaba ščitnika za traheostomo, ki varuje 
pred škodljivimi zunanjimi vplivi, hkrati pa prepreči nehoteno brizganje sluzi v 
okolje  (Hočevar-Boltežar, 2008; Miklavčič, 2008). 
 
Zaradi spremenjenega mehanizma kašlja je bolnika treba naučiti nove tehnike 
izkašljevanja. V bolnišničnem okolju imajo pomembno vlogo tudi 
fizioterapevti z izvajanjem respiratorne fizioterapije. Naloga MS je, da bolnika 
nauči samostojnega izkašljevanja ter da pravočasno zazna potencialne 
negovalne probleme, predvsem skozi redno merjenje vitalnih funkcij, z 
opazovanjem bolnikovega splošnega počutja ter zaznavanjem njegovih 
občutij. Laringektomirani bolniki imajo zmanjšano sposobnost vonjanja, kar 
ima za posledico tudi manjšo sposobnost okušanja (Hočevar-Boltežar, 2008; 
Miklavčič, 2008). 
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• Prehranjevanje in pitje 
Običajne prehranjevalne težave teh bolnikov so izguba teka, sprememba čuta 
za vonj in okus, spremembe v telesu ter malabsorpcija. Bolnik ima težave, ker 
ne more srebati, ne more popihati vročih jedi. Pri bolnikih po laringektomiji je 
zaradi anatomskih razmer v žrelu spremenjen celoten motorični program 
požiranja. Pri bolnikih po obsevanju se dodatno pojavijo še suha usta zaradi 
poškodbe žlez slinavk.  Dobra prehranjenost in hidracija sta zelo pomembni, 
zato je naloga MS, da skrbi za to dvoje. V kolikor ni možno prehranjevanje per 
os, se poslužuje enteralnega načina prehranjevanja (nazogastrična sonda ali 
hranilna stoma) ali pa celo parenteralnega. Ob pojavu suhih ust se uporabljajo 
preparati umetne sline (Hočevar-Boltežar, 2008; Mohorčič, 2008). 
 
• Vzdrževanje telesne čistoče in urejenosti 
Zelo vestno je treba skrbeti za kožo v neposredni okolici stome. Koža naj bo 
suha, brez rdečine, edema ali krvavitve. Potrebno je redno čiščenje tudi 
večkrat na dan v začetku s sterilnimi tekočinami (voda ali fiziološka), kasneje, 
ko je koža zaceljena, pa s tekočo pitno vodo in milom. Kožo je po čiščenju 
treba temeljito osušiti. V primeru zatekanja izločkov ob kanili je treba pod 
kanilo namestiti vpojno penasto nelepljivo oblogo ter jo redno menjavati. 
Obloge iz gaze in netkanih materialov niso primerne, ker ob neredni menjavi 
lahko povzročijo maceracijo kože, odpadla vlakna z neprimerne obloge pa 
lahko postanejo tujek. Traheostomske kanile so na kožo lahko prišite ali pa 
pritrjene s trakovi okrog bolnikovega vratu. Pri uporabi trakov je potrebna 
izredna pazljivost, da ni trak premočno ovit ali da se ne razveže. Za zaščito 
kože se občasno lahko uporablja kreme ali mazila odvisno od potreb. Bolniki s 
traheostomo se lahko prhajo, vendar je potrebna previdnost, da voda ne 
zaide v odprtino. Če se to slučajno zgodi, bo bolnika sililo na kašelj. Zato je 
med prhanjem priporočljiva uporaba zaščite za kanilo (Miklavčič, 2008; Kos, 
2008).  
 
• Oblačenje 
Bolniki naj izberejo udobna oblačila, ki naj omogočajo dostop do 
traheostome. V kolikor želi imeti bolnik iz estetskega vidika odprtino skrito, 
lahko uporabi ruto, šal ali visok ovratnik (Miklavčič, 2008).  
 
• Komunikacija 
Pri bolnikih s kanilo, ki dihajo spontano, je komunikacija zelo otežena. V 
kolikor imajo kanilo z oknom t.i. govorno kanilo, je govor omogočen, vendar 
mora bolnik zapreti odprtino na kanili, da zrak potuje navzgor preko glasilk. 
Vendar je jakost zvoka manjša. Bolnike po laringetomiji čaka dolga in naporna 
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govorna rehabilitacija, saj se jih skušajo naučiti novega mehanizma govora. 
Naloge MS so, da bolnika spodbuja tako k govoru, kot neverbalni 
komunikaciji, mu nudi predvsem psihološko oporo in mu skuša omogočit 
druge načine komuniciranja z okolico (papir in pisalo, računalnik) (Hočevar-
Boltežar, 2008; Miklavčič, 2008). 
 
• Izražanje čustev 
Pri rehabilitaciji bolnika ima zelo pomembno vlogo vključevanje njegove 
družine v pogovore o stomi ter sama nega stome. Pomembna je starost 
bolnika, možnost samooskrbe ter časovna komponenta, v kateri se bolnik in 
njegova okolica navadita in sprejmeta spremembe. Vedno je v ospredju vzrok 
nastanka stome. Na rehabilitacijo vpliva tudi morebitna bolečina ter zelo 
pogosto prisoten strah, predvsem glede nepričakovanega izpada kanile. Vloga 
MS je, da pri bolniku in njegovi družini vzbuja občutek varnosti, zaupanja ter 
da bolnika aktivno vključuje v proces zdravljenja in rehabilitacije. V tem 
obdobju lahko na rehabilitacijo zelo dobro vpliva tudi pogovor in izmenjava 
izkušenj z ostalimi bolniki, ki imajo ali pa so imeli podobne težave, in je 
bolniku potrebno omogočiti vključevanje v take skupine (Bavčar, 2008).  
 
• Gibanje 
Pri bolnikih s traheostomo je gibanje in ukvarjanje s športno dejavnostjo 
podrejeno dihanju skozi traheostomo. Ti bolniki navadno niso sposobni 
prenašati težjih naporov, zatorej take športne aktivnosti odpadejo. Pri 
družabnih gibalnih prostočasnih aktivnostih je za bolnike velika ovira tudi 
sama komunikacija. 
 
 

4 HRANILNI STOMI  
Gastro in jejunostoma sta kirurško ali endoskopsko vstavljeni cevki skozi 
odprtino preko kože in želodčne oziroma jejunalne stene v želodec oz. 
jejunum. Namen vstavitve je enteralno prehranjevanje bolnika, takrat ko se 
bolnik ni zmožen, voljan ali se ne sme prehranjevat po normalni poti in da 
zadostimo dnevnim kalorijskim potrebam ter zadostni hidraciji. 
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Posebnosti zdravstvene nege bolnika s hranilno stomo po 
modelu Virginije Hendreson 
 
• Prehranjevanje in pitje 
Enteralni način zahteva tekočo hrano, ki je lahko ali tovarniško izdelan 
preparat ali tekoča hrana iz kuhinje. Pred vsakim vnosom je treba preveriti 
lego cevke, upoštevati navodila glede količine, temperature, sestave hrane, 
načina vnosa ter posebnosti bolnika. Za kontrolo hitrosti praznjenja želodca 
oziroma jejunuma se izvaja aspiracija želodčne/jejunalne vsebine in merjenje 
rezidualnega volumna. Poznamo več načinov vnosa hrane: intermitentno – z 
brizgalko na potisk, z brizgalko po metodi prostega pada ter po sistemu; 
kontinuirano – po sistemu, običajno preko enteralne črpalke. Za kontinuirano 
EH se šteje, ko je bolnik hranjen od 16 do 24 ur. Vedno je treba pred 
hranjenjem bolniku dvigniti vzglavje za vsaj 30°. Po vsakem hranjenju je 
potrebno spiranje oziroma prebrizganje cevke z vodo ali nesladkanim čajem, 
da ohranjamo njeno prehodnost. Spiranje se izvaja tudi, ko poteka 
kontinuirano hranjenje, in sicer na 4–6 ur z 10–20 ml tekočine (Mohorčič, 
2008; Smrke Kumer, 2007; Taylor in sod., 2008).  
 
• Dihanje 
Pri bolnikih, ki so enteralno hranjeni, obstaja velika nevarnost za aspiracijo 
želodčne vsebine in hrane v dihala, kar pa lahko povzroči aspiracijsko 
pljučnico. V izogib nevarnostim MS izvaja preproste preventivne ukrepe in 
sicer dvig vzglavja za vsaj 30° pred hranjenjem ter še vsaj pol ure po 
končanem hranjenju, preverjanje lege pred vsakim vnosom, počasna 
aplikacija hrane ter razdelitev dnevne količine hrane na več manjših 
vnosov/obrokov. Zelo pomembno je opazovanje bolnika med samim 
hranjenjem ter po njem ter hitro reagiranje ob pojavu kašlja, težkega dihanja 
ali bruhanja (Potter, Perry, 2009; Štupnik, 2007). 
 
• Odvajanje in izločanje 
Pri bolnikih, ki so enteralno hranjeni, se pogosteje opaža pojav drisk, kot pri 
ostalih bolnikih, ki jedo normalno. Včasih so vzrok že same enteralne formule, 
lahko pa so vzrok tudi prehladna hrana, prehiter vnos ali kontaminacija hrane. 
Pri pojavu obstipacije je treba razmisliti o zamenjavi formule, ugotoviti 
hidriranost bolnika ter po naročilu zdravnika izvesti ukrepe proti zaprtju - 
dieta, odvajala, klizma (Taylor in sod., 2008).  
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• Osebna higiena in urejenost 
Zelo pomembna je nega kože; zaradi nevarnosti zatekanja prebavnih sokov se 
lahko že ob majhni količini le-teh pojavijo težave, kot je vnetje. V primeru 
zatekanja ob cevki na kožo je treba kožo zaščititi z uporabo vpojne penaste 
nelepljive obloge, preveriti napolnjenost balončka, preveriti lego cevke zaradi 
verjetnosti izpada ter preveriti prehranjevalni režim, da ni vzrok za zatekanje 
prevelik enkratni vnos. Vstopno mesto cevke mora biti zaščiteno z obližem ali 
folijo, preveze oziroma menjave se izvajajo po navodili ustanove. Naloge MS 
so, da ob menjavi obliža skrbno očisti kožo v okolici stome s sterilno fiziološko 
raztopino, tudi pod ploščico ter da je mesto nato dobro osušeno. Za čiščenje 
in sušenje naj se uporabljajo sterilni pripomočki, saj na ta način zmanjšamo 
možnost vnetja in infekta na vstopnem mestu (Taylor in sod., 2008). 
 
• Oblačenje 
Pri oblačenju bolnika s hranilno stomo je treba upoštevati udobje in izgled. 
Zato tesna oblačila niso primerna, ker lahko preveč pritiskajo na cevke, razen 
tega se jih pod takim oblačilom opazi. 
 
• Izražanje čustev 
Bolnik s hranilno stomo je lahko pod zelo velikim stresom, saj ima 
spremenjeno samopodobo, včasih je odvisen od drugih med samim 
hranjenjem, »priklenjen« na posteljo/stol, od njega se pričakuje da se bo sam 
naučil skrbeti za stomo, je nesiguren vase in v svoje znanje, ima odklonilen 
odnos do stome ter samega hranjenja. Naloge MS so predvsem psihična 
opora, spodbujanje k izražanju čustev in spodbujanje učenja samooskrbe. 
 
 

5 IZLOČALNE STOME  
Cistostoma je cevka uvedena preko kože neposredno v sečni mehur, 
nefrostoma je cevka uvedena preko kože v ledvični meh in sečevod. Obe 
stomi sta narejeni za drenažo urina. Vzroki za obstrukcijo so različni. Naloge 
MS so, da spremlja iztekanje urina z merjenjem diureze, da opazuje izgled 
urina, vonj, primesi in barvo, da skrbi za prehodnost katetrov z izpiranjem ter 
da skrbi za redno praznjenje in menjavo urinske vrečke. Vstopno mesto cevke 
na koži je treba zaščititi z obližem ali filmom, da preprečimo vstopanje 
mikoorganizmov ob katetru v telo. Ob menjavi je potrebno čiščenje in sušenje 
vstopnega mesta ter čiščenje samega katetra od vstopnega mesta navzven. 
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Urostoma je izpeljava urina na trebušno steno, s tem da poznamo dva načina 
izpeljave. Preko dela črevesja – ureteroilostoma ter preko sečevodov – 
ureterokutana stoma (Ferš, 2007). 
 
Za oskrbo urostome potrebuje bolnik posebne pripomočke – sisteme za 
oskrbo stom. Bolnika ali njegove svojce je treba pred odpustom naučiti 
menjave in praznjenja vrečke, oblikovanja ustrezne odprtine v podlogo ter 
prepoznavati neželene zaplete v zvezi s stomo.  
 
Ileostoma je kirurško narejena izpeljava črevesa skozi odprtino v trebušni 
steni, skozi katero je napeljan končni del tankega črevesa, ileum (Omejc, 
2007). 
 
Kolostoma je kirurško napravljena odprtina v kolonu, ki je všit v kožo 
trebušne stene, za odvajanje fecesa. Kolostome se lahko poimenujejo tudi 
bolj natančno, glede na mesto izpeljanega kolona (descendostoma, 
sigmostoma ipd.). 
 
Pri bolnikih, ker je pričakovan izid operativnega posega izločalna stom, se 
mesto za stomo določi že pred operativnim posegom skupaj z bolnikom. Pri 
izbiri mesta stome je treba upoštevati, da mora bolnik stomo videti, zato se 
optimalno mesto določa sede, leže, stoje in v predklonu. Mesto stome mora 
ležati v predelu musculu rectus abdominus, biti mora stran od popka, 
brazgotin, nevusov, rebernega loka in medeničnih kosti. Stoma ne sme ležati v 
koži gubi, upoštevati je treba tudi potek pasu krila ali hlač (Štor, Juvan, Jelenc, 
2007; Omejc, 2007; Zapušek, 2007) 
 
Vsi bolniki, ki imajo stome narejene iz črevesa potrebujejo posebne 
pripomočke za zbiranje izločkov. To so sistemi za oskrbo stom, ki so lahko 
enodelni ali dvodelni, zaprti ali odprti. Pri izbiri ustreznih pripomočkov je 
naloga MS, da bolniku svetuje, mu pomaga in ga vodi skozi proces učenja 
samooskrbe. V primeru bolnikove nezmožnosti (majhni otroci ali starejši) je 
treba teh veščin naučiti bolnikove svojce. Najpomembneje je, da je odprtina v 
podlogi izrezana ali oblikovana natančno po velikosti in obliki bolnikove 
stome, saj je le na ta način koža ob stomi zaščitena pred izločki. Urin in blato 
sta za kožo zelo agresivna in se pri občutljivih bolnikih lahko že ob 
minimalnem draženju pojavijo težave. Vrečke je treba menjati ali prazniti, ko 
so polne od  1/3  do maksimalno 1/2 zaradi teže same vrečke. Bolnike se na 
začetku menjave uči pred ogledalom, kasneje pa lahko to izvajajo tudi brez. 
Uporabljene polne sisteme se lahko odlaga v navadne komunalne odpadke. 
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Določeni proizvajalci pa so razvili že tudi vrečke, ki so biološko razgradljive in 
se jih sme odplakniti v WC školjko. 
 
Za dobro delovanje stom je pomembna pravilna izbira mesta stome, ustrezno 
kirurško formiranje stome, da ne prihaja do zgodnjih ali poznih kirurških 
zapletov, dobra postoperativna nega stome in okolice ter ustrezen 
prehrambeni režim. Zapleti se včasih pojavijo tudi zaradi preobčutljivosti 
bolnika na same materiale ali zaradi neustrezne uporabe pripomočkov 
(Omejc, 2007; Tomc Šalamun, 2007).  
 
Skupen problem ljudi s stomo je, da imajo občasne težave s kožo v okolici 
stome, kar lahko zelo vpliva na kakovost življenja stomista. Za prepoznavanje 
resnosti težav in enakega načina ocenjevanja je bil razvit standard »The 
ostomy skin tool«. Pri težavah se gleda in ocenjuje barvo kože, erozijo kože 
ter prekomerno razraščanje tkiva oziroma tako imenovane DET točke (D za 
discolouration, E za erosion ter T za tissue overgrowth). Pri vsaki točki se 
ocenjuje velikost oziroma območje težave ter resnost težave. Ob oceni 
resnosti težav, si nato pomagamo s tabelo, ki nas skozi vprašanja vodi do 
možnih vzrokov za nastanek težav. Standard omogoča hitro in enako ocenitev 
vsem zdravstvenim delavcem. Metoda je zelo dobra tudi z vidika bolnika, saj 
nam da jasne in hitre rezultate glede izboljšanja ali poslabšanja stanja. 
Prednost DET točk je, da so ob pojavu težav pri bolniku lahko zelo hitro 
ugotovi, v kolikor so pripomočki tisti, ki so vzrok težav (Martins in sod., 2008). 

Posebnosti zdravstvene nege bolnika z izločalno stomo po 
modelu Virginije Henderson 
 
• Prehranjevanje in pitje 
Stomisti morajo pazit na dobro hidracijo, pitje tekočin se priporoča po 
obroku. Glede prehranjevanja je potreben spremenjen prehranjevalni režim, 
ki je specifičen glede na stomo. V začetku je potrebno izogibanje močneje 
začinjeni hrani, ker draži sluznico in hrani, ki povzroča vetrove in napenjanje. 
Nova živila se uvaja postopoma in v manjših količinah. Obrokov naj bo vsaj 5 
na dan ter naj bodo v rednih časovnih intervalih. Bolnik si mora vzeti čas za 
hranjenje, saj je pomembno, da hrano dobro prežveči. Bolniki z ileostomo 
morajo zelo paziti na elektrolitsko ravnovesje, potrebujejo dodatek 
maščobotopnih vitaminov A, D, E in K ter magnezija in folne kisline. Nikoli ne 
smejo jemati odvajal, večja previdnost je potrebna tudi pri jemanju zdravil per 
os (Kazić S, 2007; Omejc, 2007). 
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• Odvajanje in izločanje 
Pri bolnikih z nefrostomami je treba meriti diurezo iz vsake stome posebej, v 
kolikor ima bolnik obojestransko nefrostomo. Če pa ima samo eno, se diureza 
meri iz nefrostome posebej ter iz urinskega mehurja posebej. 
Bolniki z urostomo uporabljajo drugačno vrečko na sistemu, kot ostali bolniki 
s črevesnimi stomami. Zanje je pomembno, da za nočni čas ali daljše poti brez 
postankov na izpust vrečke namestijo urinsko vrečko, ki je večji zbiralnik. 
Normalen pojav pri urostomi je sluz v urinu, saj je urin delno speljan preko 
tankega črevesa, ki se normalno sluzi. 
 
Pri bolnikih z ileostomo se zaradi tekočega blata pogosto sumi na diarejo, 
vendar o diareji govorimo takrat, ko količina izločene tekočine po ileostomi 
presega 1000ml/dan (Omejc, 2007). Bolnikom z ileostomo se priporoča 
uporaba vrečk na izpust, saj je blato redkejše in ga je zato možno iz vrečke 
izpustit. 
 
Bolnike s sigmostomo se lahko nauči irigacije oziroma samoklistiranja. Za 
irigacijo mora imeti bolnik čas, voljo in ročne spretnosti, prav tako pa ne sme 
biti nobenih zadržkov s strani zdravnika. Za izvedbo bolnik potrebuje poseben 
sistem s konusnim nastavkom, ki se ga vstavi v črevo ter posebno zbiralno 
vrečko za prestrezanje črevesne vsebine. Izvajanje irigacije bolniku vzame 
približno slabo uro. Irigacija naj bi se izvajala vsak dan, če je možno celo ob isti 
uri. Z irigacijo se doseže dobro izpraznjenje črevesa, ki bolniku zagotavlja 
suhost od 24–48 ur, prvih 12 ur celo brez vetrov. Po končani irigaciji si bolnik 
stomo lahko zapre s čepom (Batas, 2007). Pri ostalih kolostomistih se 
priporoča zaprti sistem, saj je blato že gostejše, bolj formirano in je za 
uporabo in menjavo lažje zamenjat vrečko. 
 
• Osebna higiena in urejenost 
Glede na izbiro sistema, je vezana tudi nega kože. Ob menjavi pripomočkov je 
treba kožo ob stomi dobro umit s toplo tekočo pitno vodo in milom od zunaj 
navznoter, umijemo tudi stomo, nato je treba kožo dobro osušmo. Stomisti se 
lahko normalno prhajo z vrečko ali brez, če pa se želijo kopati, je pri sistemih s 
filtrom obvezna zaščita filtra pred kopanjem. Po kopanju se priporoča 
menjava sistema, saj topla voda pospeši razgradnjo podloge. Pomembno je, 
da bolnik ali MS dobro očisti tudi črevo, ki je neobčutljivo na čiščenje. V 
kolikor se sluznica ob čiščenju rahlo poškoduje in zakrvavi, to ne predstavlja 
nevarnosti za bolnika ali črevo. Če je bolnik preveč poraščen v predelu stome, 
je potrebno redno britje tega dela (Zver, 2007). 
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Bolnike z izločalnimi stomami na začetku precej skrbi, kako jih bo sprejemala 
okolica, predvsem zaradi širjenja neprijetnega vonja. Vsi sistemi za črevesne 
stome imajo filtre, skozi katere se plini prefiltrirajo. Zato bolniki s stomo 
zaradi izločkov ne širijo neprijetnih vonjav. Vonjave so močne in neprijetne ob 
menjavi ali praznjenju sistema, kar pa je normalno. 
 
• Oblačenje 
Oblačila pri bolnikih s stomami naj bodo udobna ter naj omogočajo dostop do 
sistemov. Pasovi ali elastike od oblačil naj ne gredo preko stome. Starejšim 
bolnikom navadno ustreza tak način oblačenja, težje se z njim spopadajo 
mlajši predvsem ženske, ker radi/e nosijo oprijeta oblačila. 
 
• Gibanje 
Bolniki z izločalnimi stomami, predvsem črevesnimi, se morajo ob ugodnem 
celjenju in rehabilitaciji, vsaj dva meseca po operaciji izogibati težjim fizičnim 
aktivnostim. Pazljivost glede dvigovanja težjih bremen je potrebna še bistveno 
daljši čas, do pol leta po operaciji. Odsvetovane so športne in fizične 
aktivnosti, kjer se obremenjuje sprednjo trebušno steno, zaradi nevarnosti 
nastanka parastomalne kile. Pazljivost je potrebna tudi pri športih, kjer 
obstaja nevarnost poškodbe same stome. Bolniki z izločalnimi stomami se 
vseeno lahko ukvarjajo z mnogimi športi – kolesarjenje, hoja, tek, gorništvo, 
alpinizem, plavanje idr. Naloga zdravstvenih delavcev je, da bolnike 
spodbujajo k ukvarjanju s športom, saj to pripomore k splošnemu počutju in 
izboljšanju fizične kondicije. 
 
 

RAZPRAVA 
Po podatkih iz nacionalne raziskave »Kakovost življenja ljudi s stomo v 
Sloveniji«, ki jo je opravila Strokovna sekcija medicinskih sester v 
enterostomalni terapiji v sodelovanju z Društvom medicinskih sester babic in 
zdravstvenih tehnikov Ljubljana ter Visoko šola za zdravstvo, je v Sloveniji 
med 2600 in 3000 ljudi z izločalnimi stomami. Raziskava je pokazala, da imajo 
bolniki največ težav pri ponovnem vključevanju v socialno življenje ter 
vrnitvijo v stare življenjske navade. Stomisti so največ težav opisovali pri 
oblačenju, pri prehranjevanju, športnih dejavnostih ter intimnem življenju. Po 
raziskavi sodeč, je kar 47 % stomistov po prihodu domov opustilo športne 
dejavnosti, kar 43 % pa jih opusti družabne stike, ker menijo, da bodo preveč 
moteči za okolico. Pri stomistih prihaja do sprememb v zaposlitvenem 
statusu, izrabi prostega časa in, kot že omenjeno, do sprememb pri 
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življenjskih aktivnostih. Pri prehranjevanju so stomisti navajali, da uživajo več 
manjših obrokov na dan, da uravnavajo izločanje plinov s prehrano, da se 
izogibajo pikantni in mastni hrani, kar vse kaže na približevanje prehranskih 
navad stomistov k smernicam zdravega prehranjevanja (Štemberger Kolnik in 
sod., 2008). 
 
Bolniki s stomo imajo s Sloveniji možnost, da se včlanijo v razna društva in 
združenja, ki združujejo ljudi s podobnimi obolenji in težavami. Prednost 
včlanjevanja je v druženju s sebi enakimi, z ljudmi, ki so že preživeli ali pa 
preživljajo podobne težave, kot jih bolniki največkrat opisujejo, v 
izmenjevanju izkušenj in mnenj ter nenazadnje ponekod tudi strokovna 
pomoč in svetovanje. Najbolj poznana je verjetno Zveza invalidskih društev 
ILCO Slovenije, vendar sta tu še Združenje stomistov Češnjev cvet in Društvo 
laringektomiranih Slovenije. 
 
 

ZAKLJUČEK 
Bolnikov s stomami je veliko. Za posamezne skupine stomistov so značilne 
določene posebnosti, ki se nanašajo na vrsto obolenja, organski sistem, na 
katerem je stoma, ter prognozo bolezenskega stanja. Pri rehabilitaciji je zelo 
pomembno bolnikovo aktivno vključevanje v proces zdravljenja in učenja 
samooskrbe ter sodelovanje in podpora njegove družine. Pomembno vlogo v 
tem procesu imajo medicinske sestre – enterostomalne terapevtke, ki imajo 
dodatna znanja s področja stom, kroničnih ran in inkontinence ter ostali člani 
zdravstvenega tima, ki bolnika celostno obravnavajo.  
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OPERACIJSKA MEDICINSKA SESTRA IN 
ENDOSKOPSKI POSEGI 

Zdenka Razgoršek 

Izvleček 
Trend v kirurgiji, ki neumorno raste so endoskopski operativni posegi. Vedno novi 
pristopi, instrumentarij in tehnike, so pripeljali to vejo kirurgije do oznake, da je to 
minimalno invazivna tehnika kirurškega zdravljenja, ki je predvsem za pacienta 
mnogo bolj sprejemljiva, saj telo manj travmatizira in posledično to pomeni, da je 
rehabilitacija po posegu hitrejša in uspešnejša. 
 
Za operacijsko medicinsko sestro (OPMS) pa uvedba endoskopskih tehnik v kirurgiji 
pomeni nenehno izobraževanje in prilagajanje znanja, saj se sama endoskopska 
kirurgija skokovito razvija in zahteva suverenost in strokovnost celotnega tima v 
operacijskih dvoranah, saj se v specifičnih stvareh zelo razlikuje od klasične kirurgije. 
 
Prav tako mora OPMS strokovno in natančno reševati težave in zaplete, ki 
nemalokrat nastanejo med samim posegom, da sama strokovnost in varnost 
posega ni ogrožena ter da proces ni moten in je usmerjen v dobrobit pacienta. 
 
Ključne besede: opracijska medicinska sesta (OPMS), endoskopski posegi, problemi 
 
 

ZAPLETI IN REŠITVE 

1 IZOBRAŽEVANJE 
Zaradi hitrosti uvajanja novih tehnik, instrumentarija in posledično vedno bolj 
zahtevnih operativnih posegov je sprotno in ažurno izobraževnje OPMS 
nedvomno potrebno in pomembno. Prenašanje znanj in izkušenj med samimi 
zaposlenimi, ki sodelujejo pri samem procesu, naj bo samoumevno in 
dobrodošlo. Izobraževanja naj potekajo tako v sami ustanovi, kjer smo 
zaposleni, kot seveda tudi zunaj njih – seminarji, sekcije, kongresi, 
izobraževanje, ki jih pripravijo predstavniki firm, tako doma kot v tujini. 
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2 PACIENT 
Položaji, v katerem paciet leži na operacijski mizi med samim endoskopskim 
posegom, je zanj pogosto neugoden. Poskrbimo, da so lege optimalne za 
ugodje in zdravje pacienta in hkrati pravilne glede na vrsto posega. Za to 
poskrbimo pred posegom. Seveda pa tudi med operacijo, sploh če med samim 
posegom spremenimo lego. Pozorni smo predvsem na to, da je pacient 
pravilno pritrjen na mizo in da mu razne opore in pasovi ne povzročajo staz, 
da je pravilno pritrjena negativna elektroda in da pacient ne leži na mokri 
podlagi. 

3 POSTAVITEV OPREME 
Postavitev videolinije, generatorja za elektrokoagulacijo, generatorja za 
harmonični skalpel, aspiratorja in ostale potrebne opreme naj bo 
sistematizirana oziroma v naprej dogovorjena z operaterjem. 

4  PRIKLOP APARATUR 
Prepletanja, izpad kablov in posledično nesterilnosti ter nedelovanje aparatur 
se izognemo, tako da jih priklapljamo po določenem zaporedju, kar opravi 
neumita OPMS, ki ima zato potrebno znanje. Dolžina kablov oziroma bližina 
aparatur mora biti pravilno odmerjena, saj s tem zagotovimo nemoteno delo 
in sterilnost. 

5 KONTROLA 
Pred samim začetkom posega preverimo delovaje vseh priklopljenih aparatur 
in potrebnega instrumentarija ter odpravimo morebitne napake. 

6  POLOŽAJ UMITE OPMS 
Položaj umite OPMS pri endoskopskih posegih je pogosto neugoden, z 
nenehnim obračanjem glave nazaj, saj videolinija pogosto stoji za OPMS. 
OPMS naj izbere takšen položaj, ki ji omogoča čim optimalnejše spremljanje 
posega in sodelovanje z operaterjem; rešitev je tudi namestitev dodatnega 
monitorja. 

7 OSVETLITEV IN VIDLJIVOST 
Pomembnost svetlobe in vidljivosti pri endoskopskih posegih je nedvomno 
zelo pomembna. Operaterju je vidljivost na monitorju najpomembnejša v 
procesu, kar pa velikokrat zahteva popolno zatemnjenost operacijske 
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dvorane, kar je za OPMS, ki instrumentira, neugodno. Če se le da, se v 
predhodnem dogovoru z operaterjem uskladimo, tako da ohranimo v 
operacijski dvorani polmrak oziroma, da nad delovno površino 
instrumentarke namestimo majhno luč, ki nam vsekakor olajša delo. Nenehni 
prehodi pogleda z ekrana v skoraj popolno temo na instrumentarski mizi, 
zahtevajo od naših oči prevelike obremenitve, ki zagotovo puščajo 
dolgotrajne posledice. Po končanem posegu naj se operacijska dvorana 
osvetljuje postopoma, tako da najprej prižgemo luči na stativih oziroma 
dvignemo rolete in šele na koncu prižgemo agresivne operacijske luči,  tako 
da imajo oči dovolj časa za prilagoditev na svetlobo. 

8 POSEG 
Med samim posegom so pogosti zapleti, katere moramo znati strokovno 
nemudoma odpraviti. 
 
Rosenje optike in nejasna slika sta pojava, ki ga z uporabo ogretega CO2 in 
pravilnega rokovanja s kamero ne bi zaznali; če pa se pojavi, si pomagamo s 
toplo vodo oziroma z industrijskimi pripravki za preprečitev rosenja optike 
med posegom. 
 
Med samim posegom lahko pride do upada tlaka v trebušni votlini. Lahko se 
sprazni bomba s CO2, ki jo moramo znati zamenjati. Lahko se zgodi, da 
moramo znati zamenjati ventilčke in tesnila na troakarjih ali ceveh. 
 
Uporabljamo pravilno debelino cevi in konektov, da preprečimo zamašitev 
sistema, obenem pa moramo imeti vedno na voljo dovolj sterilne rezerve, da 
lahko nadomestimo pokvarjen del. 
 
Prav tako smo pozorni na endoskopske instrumente, s katerimi  dela 
operater; opozorimo ga na pravilno rokovanje, ki je večkrat pregrobo in 
posledica tega je, da instrument razpade kljub predhodni kontroli in 
neoporečnosti. Je pa vzrok temu vse prevečkrat tudi iztrošenost instrumentov 
za večkratno uporabo. Rezerva sterilnih instrumentov, ki jih lahko nemudoma 
zamenjamo za pokvarjenega, je seveda obvezna. 
 
Kot sem že omenila, je preglednost na monitorju vitalnega pomena za 
pacienta in mora biti 100 odstotna, zato moramo poleg vsega že opisanega 
poskrbeti tudi za pravilno odvajanje dima iz trebušne votline. 
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9 PO POSEGU 
Razstavljanje laparoskopskih intrumentov po posegu naj izvaja za to 
usposobljena oseba, ki poskrbi, da se instrumenti pravilno razstavijo, 
razkužijo, očistijo, osušijo, pravilno sestavijo, zamenjajo morebitni pokvarjeni 
ali iztrošeni deli, zavijejo in sterilizirajo. Poskrbimo tudi za pravilno 
skladiščenje pred prihodnjo uporabo, ki zagotavlja sterilnost pri ponovni 
uporabi. 
 
 

ZAKLJUČEK 
Endoskopski posegi prinašajo nenehne novosti in visoko frekvenco dela. 
OPMS mora svoje delo optimalno poznati in suvereno sodelovati v celotnem 
procesu dela, da le-ta poteka nemoteno. Seveda je težav, ki vsakodnevno 
razbijajo rutino v operacijskih dvoranah še veliko in ne dvomim, da jih 
korektno in uspešno rešujemo v korist pacienta. 
 
Vedno novejše in izpopolnjene tehnike operiranja, individualni pristopi 
kirurgov do posameznih posegov, vsakdnevno uvajanje novih instrumentov in 
spremembe do včeraj rutinskega dela od nas zahtevajo, da se z razvojem te 
tehnike spoprimemo in pozitivno gledamo na to vejo kirurgije, ki prinaša 
vedno nekaj novega in od nas zahteva nenehno izobraževaje in spremljanje 
stroke. Verjamem, da vam vsaka novost predstavlja izziv, s katero se 
poskušamo spoprijeti in jo osvojiti. 
 
 Znanje je naša moč in le nekdo, ki stvari pozna in se kljub temu še vedno 
izobražuje, ve, da lahko za svojimi trditvami stoji in jih podkrepi z argumenti, 
ki prestanejo kritiko. 
 
 
 

Literatura 
Literatura je na voljo pri avtorici.  
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VARNOST PACIENTA SKOZI OČI 
ANESTEZIJSKE MEDICINSKE SESTRE PATIENT SAFETY THROUGH THE EYES OF AN ANAESTHESIA NURSE 

Ana Seničar,  Jernej Košak 

Izvleček 
Kakovost v zdravstvu in varnost pacienta sta sestavni del našega vsakdanjega dela. 
Te vrednote so prve zapisane v normativih našega delu. Ali je vedno tako? 
Spremembe v načinu delovanja so nujne,zahtevajo prilagajanje in prepoznavanje 
potreb in zahtev. Le v 20% je vzrok zdravstvenih napak človeški faktor, 80% pa 
zavzemajo napake v samem sistemu oziroma organizaciji dela. 
 
V članku opisujemo možnosti, da se lahko zgodi zdravstvena napaka pri pacientu tik 
pred operacijo in takoj po zbujanju iz narkoze, prav takrat, ko bi anestezijska 
medicinska sestra,,morala” skrbeti hkrati za dva pacienta: tistega, ki se zbuja iz 
narkoze v operacijski sobi, in tistega, ki sam čaka na operacijo v predprostoru 
operacijske sobe. To je čas, ko sta oba omenjena pacienta v različnih stiskah in bi 
potrebovala več skrbi in pozornosti od vseh članov operacijskega tima. 
Takšnimi morebitnimi sistemskimi napakami v operacijskih prostorih se bi edino 
izognili,če bi opredelili dolžnosti in naloge vsakega člana operacijskega tima. 
 
Ključne besede: varnost pacienta, zdravstvene napake, operacijski tim,anestezijska 
medicinska sestra  
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Abstract 
The health care quality and the patient safety are an important part of our everyday 
work. These values are set on top of our working standards. But is it really always 
this way? Changes in the way of working, adaptations and recognitions of needs 
and demands are necessary. Only in 20% of cases the cause of medical faults is an 
individual, 80% of faults can be found in the system or in work organisation. 
 
In the article, the possibility of a medical fault right before the surgery and 
immediately after waking from narcosis is described, right at the moment, when the 
anaesthesia nurse is suppose to take care of two patients at the same time: the one 
waking from narcosis in the operating room and the one waiting alone for the 
surgery in the anteroom. This is the point of time, when both patients mentioned 
above are in need and would appreciate more care and attention of the surgical 
team.  
The only possibility to avoid such system faults in operating rooms is by defining the 
tasks of every member of the surgical team. 
 
You have to know a lot, before you realize how little you know. (Waggerl) 
 
Key words: patient safety, medical faults, surgical team, anaesthesia nurse  
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1 UVOD 
Govoriti in analizirati zdravstvene napake na strokovnih sestankih, pri nas še 
vedno ni zaželeno. Komu tu delamo uslugo in komu škodo? Da pa bi zaščitili 
svoje paciente in sebe, bodo potrebne spremembe v sistemu organizacije 
dela. Za to pa je potreben načrt izboljšanja varnosti pacientov.  
 
Načrt naj bi vseboval:  

– svetovanje in dodatno usposabljanje vseh članov operacijskega tima  
- spremembo procesa dela v operacijskih prostorih, (opredelitev 

nalog vsakega člana operacijskega tim). 
- tehnične in tehnološke izboljšave sistema v operacijskih prostorih 
- spremembe kulture razmišljanja in delovanja vseh članov 

operacijskega tima  
 
Zdravstvene napake se dogajajo tudi v najboljših ustanovah in najboljšim 
zdravstvenim delavcem. Zato jih je treba reševati s sistemskim pristopom. To 
pomeni, da posameznika, ki je storil napako, ne bi obtoževali in kaznovali, 
temveč ga zaščitili pred napadi. Tako bomo dosegli, da bodo zdravstveni 
delavci o zapletih poročali, analizirali proces, ki je privedel do zdravstvene 
napake, kajti le tako bomo lahko preprečili, da bi se enak zaplet ponovil. 
 
Zdravstvene napake v operacijskih prostorih niso napake samo enega 
zdravnika ali samo ene medicinske sestre; to je rezultat popolnega 
pomanjkanja komunikacije med različnimi timi in tudi kombinacija mnogih 
napak. 

1.1  Namen 
Namen raziskovalne naloge, je preveriti ali je dobro poskrbljeno za varnost in 
dobro počutje pacientov tik pred operacijo in takoj po njej. 

1.2  Cilj 
Cilj raziskovalne naloge je ugotoviti, kakšna je varnost pacientov tik pred 
operacijo in takoj po zbujanju iz narkoze. 

1.3  Hipoteza 
Predvidevamo, da za varnost in dobro počutje pacientov tik pred operacijo in 
takoj po zbujanju iz narkoze ni zadosti dobro poskrbljeno. 
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2 TEORETIČNI DEL 

2.1  SISTEMI VODENJA KAKOVOSTI V ZDRAVSTVU V 
EVROPSKI SKUPNOSTI IN PRI NAS 

Kakovost dela v naši stroki obstaja že tisočletja, vsak zase in vsi skupaj si 
prizadevamo, da bi opravljali svoje delo dobro. Zaustavimo napredovanje 
bolezni, izboljšamo stanje ali celo vrnemo zdravje deset tisočem pacientov 
vsako leto. A obenem vsi vemo, da mnogi med njimi niso zadovoljni. 
 
V vsaki zdravstveni organizaciji poteka delo v skladu z zakonodajo in 
strokovnimi smernicami. A organizacija dela, strokovna težišča in obseg dela 
znotraj posameznih strok se od organizacije do organizacije razlikujejo. 
Odvisni niso le od poslanstva, oziroma namena, geografske 
lege,gospodarskega,informacijskega in strokovnega zaledja organizacije, 
ampak tudi od zaposlenih v njej - od njihovih interesov, motivov, medsebojnih 
odnosov, navad, ki so se oblikovale v preteklosti. Ene organizacije po 
rezultatih svojega dela slovijo bolj, druge manj. Zdravstvene ustanove in ozko 
usmerjene inštitute je seveda nemogoče primerjati v vseh pogledih. A tudi 
organizacije z zelo podobnim poslanstvom težko primerjamo med seboj. 
 
Pacient si želi izbrati najustreznejšo, najboljšo oskrbo in se obenem boji,da je 
zaradi zmot in napak, ki se dogajajo v medicini,ne bo deležen. Zdravstvene 
ustanove si želijo primerjave, da bi potrdile svojo kakovost in položaj, v 
primerjavi z drugimi ugotovile vrednost svojega dela, svoje prednosti ter 
odkrile nove priložnosti in se obenem bojijo škode zaradi javne objave svojih 
pomanjkljivosti, ki brez dvoma obstajajo v vsaki organizaciji. Ministrstvo za 
zdravje želi podatke o kakovosti, da bi si lahko ustvarilo realno sliko stanja v 
zdravstvenih organizacijah. Leta 2005 je Svet Evrope objavil priporočila za 
varnost pacientov.Glavni razlog za uvajanje sistema kakovosti v zdravstvenem 
varstvu so: 

– nesprejemljiva raven odklonov izidov zdravljenja, 
– nesprejemljiva raven uspešnosti delovanja, 
– neuspešna ali neučinkovita uporaba zdravstvenih tehnologij, 
– visoka cena slabe kakovosti, 
– nezadovoljstvo uporabnikov. 
– neenak dostop do zdravstvenih storitev, 
– čakalne dobe, 
– cena zdravstvenih storitev,ki si jih ne moremo privoščiti. 
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Področja kakovosti,ki jih spremljamo s sistemom vodenja kakovosti,obsegajo 
šest točk to so: uspešnost, varnost, pravočasnost, učinkovitost, enakost in 
osredotočenost na pacienta. 
 
Zelo poenostavljeno povedano,določamo uspešnost na teh področjih s 
standardi nege in terapije, stopnjo izpolnjevanja teh standardov pa merimo s 
kazalniki uspešnosti. Če organizacija s spremljanjem kazalnikov in 
izboljševanjem njihove vrednosti izpolnjuje standarde, dobi certifikat in se 
akreditira kot kakovostna, zaupanja vredna ustanova. 

Mehanizmi izboljševanja kakovosti v zdravstvu 
Ko se zaposlimo, prinesemo iz šol v organizacijo teoretično in praktično 
znanje. Šele z vključevanjem v vsakdanje delo začnemo znanje, sposobnosti in 
veščine spreminjati v uporabno obliko. Kako delamo ni odvisno samo od nas 
samih, ampak tudi od ustaljenih navad, ki so se oblikovale v delovnem okolju 
v preteklosti. Psihologi dela učijo, da te niso odvisne le od zahtev stroke kot 
take ampak so jih po svojih izkušnjah in znanju dobljenem drugod, oblikovali 
tako najstarejši, kakor tudi strokovno razgledani, vplivni, najbolj prodorni, 
vztrajni ali celo najbolj nesramni sodelavci. Z dokazi podprta znanstvena 
dogajanja sama po sebi niso posebej prodorna, prodorni so ljudje, ki jih na tak 
ali drugačen način uveljavljajo.  
 
Oblike dela se skozi čas same po sebi relativno počasi spreminjajo z menjavo 
tehnologije dela, menjavo generacij in občasno zaradi izjemnih dogodkov. 
Taki dogodki so na primer: pomembni zapleti ali nesreče pri delu.  
 
Ljudje se v ustaljenih vzorcih dela – tudi, če niso idealno oblikovani – 
počutimo varne in jih neradi menjavamo. Zato se silno težko odrečemo starim 
vzorcem dela. Zaradi narave človeške psihe torej ni problem osvajanje 
novosti, ampak opuščanje starega.  
 
Počasnosti sprememb, ki jih pogojujejo predvsem pritiski od zunaj, se je s 
svojim modelom pospeševanja razvoja kakovosti dela v petdesetih letih 
prejšnjega stoletja uspešno uprl ameriški statistik W. Edwards Deming z 
izumom kroga učenja. Ta krog, bolj znan kot » PDCA krog«. 
 
Bistvo Demingovega kroga učenja je v predpostavki, da je vsaka dejavnost – 
tudi zdravljenje pacientov – proces. Proces je vrsta zaporednih aktivnosti, ki 
jih izvajajo ljudje različnih strokovnih profilov, vse pa so povezane z 
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zadovoljevanjem potreb pacientov. Vsak proces pa moramo krožno razvijati 
skozi štiri faze:  

1. najprej ga načrtujemo, (Plan), 
2. nato ga izvedemo, (Do),  
3. z meritvami kazalnikov kakovosti na ključnih mestih procesa 

spremljamo uspešnost izvedbe, (Check), 
4. in na osnovi analize rezultatov določimo izboljšanje procesa (Act) ter 

znova zavrtimo krog.  
 
Če ta model primerjamo z delom medicinske sestre, na prvi pogled ni velike 
razlike. Tudi medicinske sestre načrtujemo svoje delo (P), izvedemo (D) ter 
analiziramo (C ). Določena razlika se pojavi le pri zadnjem koraku: podrobne 
analize rezultatov zdravljenja so predvsem delo raziskovalcev v zdravstvu, 
področje akademske dejavnosti, s katerim se ukvarja zelo malo medicinskih 
sester. Izboljšave (A) so torej najpogosteje delo raziskovalcev. O novostih se 
bolj ali manj učimo vsi, kako hitro jih uvajamo v svoje delo – če jih sploh lahko 
– pa je odvisno od mnogih dejavnikov.  
 
 Poudarek torej ni v uvajanju kakovosti, ta je še kako prisotna v našem delu, 
marveč v izboljševanju kakovosti s pomočjo sistema.  

2.2 VARNOST PACIENTA SKOZI OČI ANESTEZIJSKE 
MEDICINSKE SESTRE  

Varnostni zaplet pri pacientu je nenameren ali nepričakovan dogodek, ki je ali 
bi lahko škodoval pacientu ob prejemanju zdravstvene oskrbe in ne nastane 
zaradi narave pacientove bolezni. Povzroči ga lahko izvedba ali neizvedba 
nekega postopka s strani izvajalca in / ali zdravstvenega sistema.(SE,2005)  
 
Pacient mora biti psihično pripravljen na operacijo. Trenutno se v 
slovenskem zdravstvu s psihično pripravo bolnika na operacijo ukvarjajo samo 
posamezne medicinske sestre (glede na njihovo osebnost in čustvenost), 
nekateri mlajši zdravniki operaterji in anesteziologi, pa tudi duhovniki. S tem 
se ukvarjajo tudi anestezijske medicinske sestre, saj naj bi bila v prihodnosti 
to njihova pomembna naloga. Dokazano je, da dobra preoperativna priprava, 
predvsem emocionalna podpora, zmanjša bolnikovo stisko in strah, pospešuje 
okrevanje, zmanjša potrebo po analgetikih, zmanjšuje pooperativne zaplete in 
skrajša hospitalizacijo. 
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Prevzem pacientov z oddelka v operacijski prostor in primopredaja. 
Primopredaja med oddelčno in operacijsko medicinsko sestro, mora biti 
vedno ustna in pisna. Pacienta vedno preda oddelčna sestra operacijski sestri. 
Nedopustno je da zaradi pomanjkanja medicinskih sester na oddelku in v 
operacijski sobi, pacienta pripelje v operacijske prostore vajenka ali 
pripravnica, sprejme pa ga pomožno zdravstveno osebje.  
 
Zdravstvena in negovalna dokumentacija ne sme biti pomanjkljiva. Pozorno 
moramo pregledati dokumentacijo, da ne zamenjamo temperaturne liste 
pacientov, da ne založimo rentgenske slike, izvid krvne skupine, EKG-ja… 
 
Pacient naj ne bo sam v operacijskih prostorih. Pozorni moramo biti, da 
pacient ne pade z operacijske mize. Ko pacient čaka na operacijo v 
predprostoru operacijske sobe, naj ne bo sam. Nevarnost, da pade iz 
operacijske mize je velika, kajti veliko pacientov – predvsem starostnikov - 
ima starostno demenco in senilnost. Prav tako je nevarno za paciente s 
posebnimi potrebami. Dobro bi bilo, da se operacijska ekipa in oddelek dobro 
organizira in časovno uskladi, tako da pacient ne čaka v predprostoru na 
operacijo. 
 
Operativna ekipa, operacijska soba in aparature morajo biti pripravljeni, ko 
pacienta pripeljemo v operacijsko sobo. Nedopustno je, da pripeljemo 
pacienta v nepripravljeno operacijsko sobo (vidne sledi od prejšnjega 
pacienta). Preden pacienta pripeljemo v operacijsko sobo, morajo biti 
pripravljeni vsi medicinski aparati. Pred pacientom ne »kalibriramo« 
medicinskih aparatov, ne iščemo napak in ne komentiramo.  
  
Komunikacija v operacijski sobi mora biti primerna. Zdravstveni delavci se 
naj ne bi pred pacientom pogovarjali o neprimernih temah (razprave o 
pomanjkanju materialov, kadrov, času malice, neustreznosti aparatur, 
nepotrebnosti pričakovanega operativnega posega...). 
  
V operacijski sobi ne sme biti hrupno. Glasba ne sme biti preglasna, ker lahko 
moti komunikacijo med zdravstvenim osebjem in pacientom. Zvonjenje 
prenosnih telefonov ter pogovori preko njih pred pacientom, so neprimerni in 
neprofesionalni. Prenosni telefoni v operacijski sobi niso zaželeni, ker motijo 
medicinske aparature in dekoncentrirajo operativno ekipo. 
 
Zaposleni se ne smemo obnašati kot solisti v orkestru, zavedati se moramo, 
da smo pomembni člani operativnega tima. Kirurška ali anestezijska ekipa ter 
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posamezni člani ne smejo ignorirati drug drugega; morajo si pomagati pri 
namestitvi težkih in poškodovanih pacientov in uskladiti čas začetka 
operativnega posega. 
 
Pozorni moramo biti, da ne pride do zamenjave pacienta, operacije ali strani 
operacije. To lahko nastane zaradi slabe in nepravilne komunikacije med člani 
operacijskega tima in osebjem oddelka ter pacientom oz. slabe identifikacije 
pacienta. Identifikacija pacienta mora biti natančno opravljena. Veliko 
pacientov ima enak priimek in ime, lahko se zamenjajo rojstni podatki, 
diagnoza, .... 
 
Govorjenje in poslušanje je kot osnova refleksivnosti temeljna dejavnost 
človeka, za to pa je treba zagotoviti čas. V zdravstvu je tega še vedno malo in 
še velja pravilo, da je treba delati, ne govoriti (Pahor, 2001).  
 
Možnost poškodb pacienta pri transportu in prestavljanju na operacijsko 
mizo. Pri prestavljanju pacienta iz bolniške postelje na operacijsko mizo 
obstaja možnost zdrsa. Pri prestavljanju smo še posebej pozorni na 
poškodovane dele telesa. Pazimo tudi na drene in katetre, ki se lahko pri 
malomarnem ali prehitrem transportu oz. premeščanju pacienta z bolniške 
postelje/voza na operacijsko mizo poškodujejo ali nasilno odstranijo. 
Operacijska miza mora biti ustrezno pripravljena. Pri namestitvi pacienta na 
operacijsko mizo upoštevamo pacientovo fizično stanje in bolezni. Pacient ne 
sme ležati preko roba operacijske mize. Koža pacienta se ne sme stikati z 
operacijsko mizo in drugimi pripomočki pri fiksaciji položaja. Posebno smo 
pozorni na pravilno namestitev pacientovih okončin. 
 
Upoštevajmo intimnost pacienta. Pri sprejemu pacientov v operacijsko sobo 
naj ne bo preveč osebja in ne pozabimo zapreti vrat. Ob tem so najbolj 
izpostavljeni ginekološki in urološki pacienti. Ko so nameščeni v za nje 
neugodne položaje, so izpostavljeni njihovi najintimnejši deli telesa. Moramo 
biti pozorni, da po nepotrebnem ne razgaljamo paciente, preden jih 
pokrijemo z operacijskim perilom. 
 
Pravilni operativni položaji. Postopek zahteva sodelovanje operacijske 
medicinske sestre, zdravnika operaterja in anestezijske ekipe. Z vrsto 
operacije moramo uskladiti, potrebe pacienta, zdravnika operaterja in 
zdravnika anesteziologa. Paziti moramo, da ne pride do poškodb, ki nastanejo 
zaradi nepravilnega položaja. To so: poškodbe kože zaradi pritiska, okvare 
ulnarnega in radialnega živca, okvare brahialnega pleksusa zaradi zdrsa roke z 
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operacijske mize ali nepravilne fiksacije roke na „lok”. Pri operacijskem 
položaju na trebuhu, ki traja dalj časa, lahko nastanejo poškodbe obraznega in 
očesnega živca ter očes. Zato je treba oči namazati, zapreti in pod obraz 
podložiti mehko blazinico. 
 
Premestitev pacienta iz operacijske sobe v sobo za prebujanje. Pri 
premeščanju pacienta iz operacijske sobe v sobo za prebujanje morajo 
sodelovati vsi člani kirurške in anestezijske ekipe. Značilno je, da se v tem času 
pogosto pojavijo življenjsko nevarni zapleti s strani dihal in krvnih obtočil.  
 
Nedopustno je, da nekateri zdravniki anestezisti zapustijo pacienta takoj po 
ekstubaciji in odhitijo v sobo za prebujanje,da bi,, predali pacienta” - brez 
pacienta. Med tem časom anestezijska medicinska sestra ostane sama s 
pacientom in rešuje zaplete (pri bruhanju preprečuje aspiracijo, dviguje čeljust 
pri zapadlem jeziku, drži nemirnega pacienta, da ne pade z operacijske mize..), 
nato skupaj z operacijsko medicinsko sestro ali pomožnim zdravstvenim 
osebjem odpelje pacienta v sobo za prebujanje. 
 
Zdravnik anestezist mora ostati s pacientom vse dotlej, ko preda pacienta 
fizično, ustno in pisno anestezijski medicinski sestri v sobi za prebujanje. Med 
prevozom je pacient ogrožen zaradi bolečin, znižane telesne temperature, 
hipoksije, ki povzroča nemir in premikanje, zato je potreben poostren nadzor. 
Pri prevozu moramo nadzorovati srčno akcijo in dihanje. Prevažamo samo 
vitalno in hemodinamsko stabilnega pacienta, ker ga sicer s prevozom še 
dodatno ogrozimo.  
 
Pri premeščanju pacienta z operacijske mize v posteljo morajo biti prisotne 
vsaj štiri osebe. Zdravnik anesteziolog skrbi za pacientovo dihanje in glavo ter 
odloči, kdaj bomo pacienta premestili. Ostale tri osebe pa istočasno 
pomaknejo pacienta po drsni deski na posteljo. Pri premeščanju pacienta 
zdravnik operater skrbi za operativno rano in drene. Premestitev mora biti 
počasna in previdna, da ne povzroči motenj v cirkulaciji, poškodbe operacijske 
rane in bolečine. Zdravnik anesteziolog, operater in anestezijska medicinska 
sestra predajo v sobi za prebujanje pisno in ustno poročilo o pacientu 
anestezijski medicinski sestri, ki prevzame pacienta. Le tako zagotavljamo 
neprekinjenost zdravstvene skrbi in varnosti pacienta.  
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3  EMPIRIČNI DEL 

3.1  Materiali in metode 
 
Uporabljena je deskriptivna metodo zbiranja podatkov z anketnim 
vprašalnikom zaprtega tipa. Vprašanja so se nanašala na kakovost v zdravstvu 
in preprečevanje nezaželenih dogodkov v operacijskih prostorih. 
 
Pred začetkom izvajanja ankete smo pridobili soglasje o izvedbi ankete od 
glavnih anestezijskih sester / tehnikov: Splošne bolnišnice Celje, UKC-a 
Ljubljana in UKC-a Maribor. 
 
Raziskavo smo izvedli v obdobju enega meseca. Anketa je bila izvedena v 
Splošni bolnišnici Celje, UKC-u Maribor ter UKC-u v Ljubljani. V raziskavi je 
sodelovalo70 anestezijskih medicinskih sester.  
 
 

4 REZULTATI 

4.1  PREPREČIMO NEZAŽELJENE DOGODKE V 
OPERACIJSKIH PROSTORIH 

 
Grafi 1. Kdo prevzame pacienta z oddelka v operacijske prostore? 
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 ZD. USTANOVA II. 
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Grafi 2. Kdo skrbi za pacientovo varnost in dobro počutje ko čaka na operacijo v 
predprostoru operacijske sobe (medtem, ko anestezijska medicinska sestra 
prejšnjega pacienta zbuja iz narkoze ter transportira v sobo za prebujanje)?  
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 ZD. USTANOVA III. 
 
 
Grafi 3. Kdo anestezijski medicinski sestri preda pacienta fizično, ustno in pisno?  
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 ZD. USTANOVA II. 
 
 

 ZD. USTANOVA III. 
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Grafi 4. Koliko časa pacient čaka na operacijo v predprostoru operacijske sobe? 
 

 ZD. USTANOVA I. 
 
 

 ZD. USTANOVA II. 
 

67% 

7%

23%

3%

-  pacient ne čaka
-  do 5 minut
-  do 10 minut
-  več kot 10 minut

45%

5%

45%

5%

-  pacient ne čaka
-  do 5 minut
-  do 10 minut
-  več kot 10 minut



Zbornik XXIV – VSEŽIVLJENJSKO IZOBRAŽEVANJE 

 

214 
 

 ZD. USTANOVA III. 
 
 
Graf 5. Dogaja se, da nekateri zdravniki anesteziologi po ekstubaciji pacienta 
zapustijo operacijsko sobo in odhitijo v prebujevalnico »oddati pacienta«,brez 
pacienta.  
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 ZD. USTANOVA II. 
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Grafi 6. Zgodi se, da po zbujanju pacienta iz narkoze ostane anestezijska medicinska 
sestra v operacijski sobi sama s pacientom in pomožnim zdravstvenim osebjem. 
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ZD. USTANOVA III. 
 
 
Grafi 7. Če smo na predhodno vprašanje odgovorili z da - kdo anestezijski medicinski 
sestri pomaga, če pride do zapleta? 
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 ZD. USTANOVA II. 
 
 

 ZD. USTANOVA III. 
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Grafi 8. Kdo anestezijski medicinski sestri pomaga transportirati /prestaviti pacienta 
iz operacijske sobe v sobo za prebujanje? 
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 ZD. USTANOVA III. 
 
 
Grafi 9. Koliko zdravnikov anesteziologov spremlja pacienta pri transportu iz 
operacijske sobe v sobo za prebujanje? 
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 ZD. USTANOVA II. 
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Grafi 10. Kdo anestezijski medicinski sestri pomaga preložiti pacienta iz operacijske 
mize v posteljo? 
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 ZD. USTANOVA III. 
 
 
Grafi 11. Ali imajo naše bolnišnice / klinike delujoči program za varnost pacientov? 
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 ZD. USTANOVA II. 
 
 

 ZD. USTANOVA III. 
 
 

4 ZAKLJUČEK 
Nenehno izboljševanje kakovosti in varnosti v zdravstvu mora biti prva 
prioriteta zdravstva in njegova temeljna vrednota. Varnost pacienta je v 
središču dobre zdravstvene prakse; sem sodijo; profesionalizem, 
komunikacija, timsko delo, poštenost in vodljivost. 
 

80

10

10

- 
- 
- ne 

67% 

13%

20%

- da
- ne
- ne vem



Zbornik XXIV – VSEŽIVLJENJSKO IZOBRAŽEVANJE 

225 
 

Svojo zavest o varnosti pacienta lahko izboljšamo,če sprejmemo dejstvo,da so 
človeške napake neizogibne in, da obstoječi zdravstveni sistem ne zagotavlja 
maksimalne varnost naših pacientov. Zato je treba sprejeti dejstvo o človeški 
zmoti. Kaznovalni ukrep ne smejo biti usmerjen na posameznika. Svetovanje 
in dodatno usposabljanje zdravstvenega osebja lahko zmanjša človeške 
napake. Osredotočimo svoj trud na sistem zdravstvene obravnave. 
Spremenimo sistem in zagotovimo ustrezno uporabo tehnologije. Zgradimo 
kulturo varnosti in prenehajmo s kulturo obtoževanja posameznikov. 
 
Precej je treba vedeti, preden opaziš, kako malo veš. (Waggerl) 
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Srečanje so omogočili 
 
 
Johnson&Johnson 
 
Olympus Slovenia 
 
MM Surgical 
 
Tosama 
 
3 M (east) AG 
 
Meditrade 
 
Paul Hartmann Adriatic 
 
Mediapart 
 
Sanolabor 
 
Iris 
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