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UVODNE MISLI 

Izzivi, ki jih prinaša globalizacija in informacijska revolucija narekujejo potrebo 

po korenitih spremembah ključnih družbenih institucij, med katerimi ima 

pomembno vlogo sprememba izobraževalnih sistemov. Ne gre le za zahtevo 

po večjem obsegu izobraževanja, temveč tudi po drugih oblikah izobraževanja. 

Moderno, hitro spreminjajoče okolje zahteva nenehno nadgradnjo znanja. 

Operacijske medicinske sestre smo strokovnjakinje na področju operacijske 

zdravstvene nege in pri svojem delu se nenehno soočamo z izzivi. Neformalno 

izobraževanje ima že dolgo tradicijo. Spremembe v gospodarskem in 

političnem prostoru so prinesle nove zahteve in nove izzive.  Avtorji prispevkov 

v zborniku prikazujejo svoje znanje, izkušnje in soočanje z izzivi pri vsakdanjem 

delu. Zavedati se moramo, da najbolj nedosegljive cilje lahko dosežemo, če v 

njih vidimo izziv. 

 

Sanja Arnautović 
Predsednica Sekcije medicinskih 
sester in zdravstvenih tehnikov v 
operativni dejavnosti 
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PROBLEM KOROZIJE NA KIRURŠKIH 
INŠTRUMENTIH 

Maja ZUPANC1 

IZVLEČEK 

Korozija kirurških inštrumentov predstavlja v zdravstvenih organizacijah resen 
problem. Lahko jo zmanjšamo ali se ji celo izognemo, če razumemo razloge, 
zakaj se pojavi in če posvetimo posebno pozornost reprocesiranju kirurških 
inštrumentov. Pogosto lahko iz izgleda kirurških inštrumentov ocenimo, kje je 
lahko napaka. 

Ključne besede: korozija kirurških inštrumentov, reprocesiranje kirurških 
inštrumentov, napake pri reprocesiranju kirurških inštrumentov  

1 UVOD 

Površinsko razjedanje kovine zaradi elektrokemijskih reakcij imenujemo 
elektrokemijska korozija. Da korozija lahko poteka, vedno potrebujemo 2 
pogoja: imeti moramo dve elektrodi, anodo in katodo in elektrolit, raztopino, 
ki omogoča prenos elektronov. Na elektrodah potekata kemijski reakciji, med 
njima teče tok elektronov. Kemijska energija iz snovi se spreminja v 
električno. Pri tem se anoda raztaplja, na njej poteka oksidacija, na katodi pa 
poteka redukcija. Proces je pravzaprav enak, kot pri bateriji (slika 1). 

                                                                 
1  Maja Zupanc, univ. dipl. kem., spec. mgmt., Iris, d.o.o. Ljubljana, Cesta v gorice 8, 1000 

Ljubljana;  
 maja.zupanc@iris.si 
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Slika 1:  Galvanski člen (Anios, 2012). 

 

Do enake reakcije pride tudi, če železo potopimo v vodovodno vodo. Na anodi 
poteka oksidacija in železo se raztaplja, izgubi 2 elektrona: 

Fe – 2e-  Fe
2+

 

na katodi pa poteka redukcija : 

 2H
+
 + 2e-  H2 

Ti dve reakciji ne potekata neodvisno, vsaka zase, ampak skupaj: 

 Fe (kovina) + 2H
+
 = Fe

2+
 + H2 (plin) 

Železo prehaja iz kovinske oblike v ionsko, ta se potem veže s kisikom in 
nastane železov oksid, ki ga poznamo kot rjo. Pri elektrokemijski koroziji 
vedno propada manj plemenita kovina, ker se oksidira. Da bi kovine lahko 
razvrstili glede na plemenitost, smo jim izmerili standardni elektrodni 
potencial napram standardni vodikovi elektrodi in jih uvrstili v 
elektrokemijsko napetostno vrsto (slika 2): 
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 bolj, ko je kovina proti dnu seznama, oziroma višji, kot ima standardni 
elektrodni potencial (bolj pozitiven), bolj je plemenita. Srebro je npr. bolj 
plemenito od bakra in mnogo bolj od železa. V vodnih raztopinah se 
raztapljajo (oksidirajo) kovine, ki so manj plemenite od vodika in so torej 
uvrščene nad vodik, ki ima referenčno vrednost 0. 

Na seznam sta uvrščena tudi aktivno in pasivno nerjaveče železo, iz katerih so 
narejeni kirurški inštrumenti. 

 

Slika 2:  Elektrokemijska napetostna vrsta in standardni potenciali (Anios, 
2012). 
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Proizvajalci kirurških inštrumentov uporabljajo za izdelavo svojih izdelkov 
materiale, ki so čim manj podvrženi koroziji, še vedno pa imajo dovolj veliko 
mehansko trdnost. Običajno je to nerjaveče jeklo visoke kakovosti, ki vsebuje 
ogljik in vsaj 12 % kroma. Zakaj krom? Krom (Cr) je v elektronapetostni vrsti 
nad železom, torej se oksidira prej kot železo in s tem prepreči korozijo železa. 
Pri oksidaciji kromovih ionov dobimo zelo odporen kromov oksid, ki 
predstavlja zaščitno plast na kirurškem inštrumentu in ga ščiti pred korozijo 
(pasivno nerjaveče jeklo). Ko inštrument uporabljamo, se zaščitna plast obrabi 
in dobimo aktivno nerjaveče jeklo, brez zaščitne plasti, ki je spet podvrženo 
koroziji (slika 3).  

    običajno železo                                                                          nerjaveče jeklo 

 

  

Slika 3: Struktura vrhnje plasti železa in pasivnega nerjavečega jekla (Anios, 
2012). 

 

Na inštrumentu lahko zaščitno plast obnovimo. Za to se običajno uporabljajo 
kisle raztopine fosfatov ali fosforne kisline, ki tudi naredijo na nerjavečem 
jeklu zaščitno pasivno plast. 

Lahko pa se kljub temu na površini pojavi jamičasta korozija (pitting 
corrosion). Ta korozija je s prostim očesom nevidna, jamice korozije so velike 
1 µm (slika 4). Je pa kljub temu nevarna. V te mikroskopske luknjice se lahko 
skrijejo mikroorganizmi in se v njih inkapsulirajo, korozija pa lahko tudi 
napreduje in luknjica se poveča. 
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Slika 4: Nastajanje točkovne korozije (Anios, 2012). 

 

Da bi lahko primerjali vplive različnih faktorjev na nastanek korozije 
potrebujemo matematično metodo, ki bi omogočila detekcijo in merjenje 
jamičaste točkovne korozije takoj, ko se pojavi. Subjektivna ocena ni dovolj. 
Metoda mora biti dovolj občutljiva in specifična za točkovno korozijo, mora 
biti ponovljiva in mora dinamično slediti razvoju korozije. 

Laboratorijsko tako lahko sestavimo aparaturo, kjer umetno sprožamo 
korozijo s tokom elektronov, ki jih dovajamo v elektrolit, v katerega je 
potopljena kovina, na kateri merimo korozijo (slika 5).  
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Slika 5:  Naprava, s katero kvantitativno merimo korozijo (Anios, 2012). 

 

Merimo napetost, ko povečujemo tok elektronov. Dobimo diagram, ki ga kaže 
spodnja slika (slika 6).  

 

Slika 6:  Krivulja nastanka korozije (Anios, 2012). 
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Ko povečujemo tok elektronov, se pri neki določeni napetosti prebije pasivna 
plast Cr2O3 na nerjavečem jeklu. Začne se točkovna korozija. Z večanjem 
napetosti tok strmo narašča, to pomeni, da se korozija močno povečuje. Nato 
prenehamo dovajati tok elektronov in merimo padec jakosti električnega 
toka. Stopnja korozije je premo sorazmerna površini pod krivuljo. Če je 
površina pod krivuljo večja, je material bolj nagnjen h koroziji. Če je krivulja 
premaknjena v desno, mora biti potencial za začetek točkovne korozije večji, 
torej je material manj občutljiv za korozijo. 

Primerjamo lahko različne materiale (kovine) v istem elektrolitu ali isti 
material v različnih raztopinah. 

 

Slika 7:  Primerjava nagnjenosti h koroziji za raztopini A in X (Anios, 2012). 

 

Na diagramu (slika 7) torej lahko vidimo, da ima raztopina X mnogo boljše 
protikorozijske lastnosti kot raztopina A. Točkovna korozija se pojavi pri večji 
napetosti in površina pod krivuljo je mnogo manjša. Tako lahko primerjamo 
med seboj vse komponente čistil in razkužil in merimo njihov doprinos h 
koroziji. Izberemo seveda tisto razkužilo, ki najmanj povzroča korozijo.  

Iz vseh primerjalnih meritev lahko zaključimo, da je za uporabnika, ki želi čim 
manj korozije, najbolje: 



IZZIVI V OPERACIJSKI ZDRAVSTVENI NEGI 

 

22 

 

 uporabljati kirurške inštrumente iz kakovostnega jekla, ki vsebuje ogljik in 
vsaj 12 % kroma, 

 pregledovati površino inštrumentov in občasno obnoviti pasivno plast s 
potapljanjem v H3PO4, 

 skrbno izbrati čistila in razkužila, ki naj ne vsebujejo klora, 

 ko namakamo inštrumente v raztopinah za dekontaminacijo, posode 
pokriti, ker kisik iz zraka povečuje korozijo, 

 skupaj namakati le inštrumente iz enakih materialov. Če v isti raztopini 
namakamo inštrumente iz različnih materialov ustvarjamo tok elektronov 
(galvanski člen) in s tem povečujemo korozijo, 

 spoštovati moramo kontaktni čas, ki ga predpišejo proizvajalci. Z daljšim 
časom namakanja se možnost korozije povečuje. 

 po končanem postopku čiščenja in razkuževanja inštrumentov moramo 
inštrumente dobro osušiti, ker tudi kapljica vode predstavlja elektrolit.  

Literatura 

1. Olivier F. Razkužila podjetja Anios, Lille. Promocijsko gradivo, Lille, 2012.  
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VZDRŽEVANJE IN SKRB ZA KIRURŠKE 
INŠTRUMENTE  

Aldijana BEGANOVIĆ1, Fatima HALILOVIĆ2 

IZVLEČEK 

Članek zajema kratko predstavitev osnovnih kirurških inštrumentov in AO 
kirurških inštrumentov, ki služijo za operativno oskrbo poškodovanih mehkih in 
kostnih tkiv. Zajema tudi opis materialne sestave kirurških inštrumentov, 
navodila za skrb in vzdrževanje kirurških inštrumentov in najpogostejšo 
problematiko pri vzdrževanju kirurških inštrumentov.  

Ključne besede: kirurški inštrumenti, AO inštrumenti, skrb in vzdrževanje  

1 UVOD 

Kirurški inštrumenti predstavljajo osnovni delovni pripomoček pri operativni 
oskrbi in s tem tudi pomembno investicijo v vsaki bolnišnici. 

Osnovni namen predstavitve zbranih navodil o skrbi in vzdrževanju kirurških 
inštrumentov, je informirati operacijske medicinske sestre o vsebinah, ki jih 
morajo poznati na področju operacijske zdravstvene nege in oskrbe delovnih 
pripomočkov pri operativni oskrbi. 

S poznavanjem in delovanjem po navodilih o pravilni skrbi in vzdrževanju 
kirurških inštrumentov, pripomoremo k ohranjanju vrednosti kirurškega 
inštrumenta in podaljšanju njegove življenjske dobe. 

Uporaba kakovostnih delovnih pripomočkov med operativno oskrbo pa je 
vsekakor korak k višji kakovosti operacijske zdravstvene nege in oskrbe, kar je 
temeljni cilj našega delovanja.  

                                                                 
1  Aldijana Beganović, dipl. m. s., Univerzitetni klinični center Ljubljana, Operacijski blok, Zaloška 

7, 1000 Ljubljana; ada.beganovic@gmail.com  
2  Fatima Halilović, dipl. m. s., Univerzitetni klinični center Ljubljana, Operacijski blok, Zaloška 7, 

1000 Ljubljana  
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2  KIRURŠKI INŠTRUMENTI IN AO 
INŠTRUMENTI  

2.1  SESTAVA KIRURŠKIH INŠTRUMENTOV IN AO 
INŠTRUMENTOV 

Dandanes je več kot 75 % kirurških inštrumentov izdelanih iz nerjavečega 
jekla, ki je čislano kot idealen material. Je odporno, nerjaveče in ohranja ostre 
robove (Johnson&Johnson, 2007). 

Proizvajalci jih najprej grobo formirajo v kalupih, kasneje jih obdelujejo ročno 
ter zaščitijo. Nerjaveče jeklo je zaščiteno iz železa, ogljika, kroma ter drugih 
surovin (Fabjan in sod., 2005). 

Material uporabljen za izdelavo AO inštrumentov je naslednji; nerjaveče jeklo, 
plastika aluminij, titan, titanove zlitine in peak (biološko razgradljiv material) 
(Fabjan in sod., 2005).  

2.2  RAZDELITEV KIRURŠKIH INŠTRUMENTOV PO 
NAMEMBNOSTI  

2.2.1  Ostri inštrumenti 

To so inštrumenti za prekinjanje tkiva (rezanje, žaganje, vrtanje, luščenje, 
struganje). Izdelani so tako, da je pri delu z njimi potrebna manjša sila, zato je 
funkcionalni del ploščat in naostren. V to skupino spadajo kirurški noži, klešče, 
dleta, žage, vrtalke, raspatoriji, pile in žlice (Fabjan in sod, 2005).  

2.2.2  Prijemalni inštrumenti 

To so inštrumenti za prijemanje in držanje tkiv ter organov. V to skupino 
spadajo pincete, tope in ostre prijemalke, sponke in šivalniki (Fabjan in sod., 
2005).  

2.2.3  Inštrumenti za širjenje ran in organov 

Namenjeni so razpiranju sten operacijske rane in držanju tkiva v takšnem 
položaju, ki operaterju omogoči delo. V to skupino sodijo grablje, tope kljuke, 
samodržci, dilatatorji, loparji, disektorji in elevatoriji (Fabjan in sod., 2005).  
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2.2.4  Diagnostični inštrumenti 

Sem sodijo enostavni inštrumenti, ki služijo za otip, merjenje votline ali kanala 
ali pa kot vodilo drugim inštrumentom (Fabjan in sod., 2005).  

2.2.5  Pomožni inštrumenti 

Uporabljamo jih skupaj z drugimi inštrumenti, zlasti kostni kirurgiji. To so 
kladiva, uteži, posode, ledvičke … (Fabjan in sod., 2005).  

3  TEMELJNA NAVODILA OPERACIJSKE 
ZDRAVSTVENE NEGE IN VZDRŽEVANJA 
KIRURŠKIH INŠTRUMENTOV IN AO 
INŠTRUMENTOV  

Z namenom in ciljem varne in pravilne operativne oskrbe je pomembno, da 
upoštevamo navodila operacijske zdravstvene nege in vzdrževanja kirurških in 
AO inštrumentov.  

3.1 PRAVILNO ROKOVANJE S KIRURŠKIMI INŠTRUMENTI 
MED OPERACIJO 

Načela pravilnega rokovanja s kirurškimi inštrumenti med operacijo 
pripomorejo k zaščiti kirurških inštrumentov med poškodbami in podaljšanju 
njihove življenjske dobe. Navodila pravilnega rokovanja med operacijo 
zajemajo naslednje: 

 s kirurškimi inštrumenti je potrebno rokovati nežno, 

 kirurške inštrumente je potrebno uporabljati posamično ali v manjših 
količinah, 

 na kirurške inštrumente ne smemo polagati težje opreme, 

 izogibati se moramo padcem kirurških inštrumentov, 

 izogibati se moramo dolgotrajnemu stiku kirurških inštrumentov s 
tekočino kot je kri in fiziološka raztopina (kirurške inštrumente že 
medoperativno čistimo z demineralizirano vodo), 

 izogibati se moramo stiku kirurških inštrumentov s substancami, ki 
povzročajo rjavenje in razjedanje, 

 kirurških inštrumentov nikoli ne izpostavljamo substancam kot so 
zlatotopka, železov klorid, razredčena žveplova kislina, klorovodikova 
kislina in jod (Johnson&Johnson, 2007).  
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3.2 RAZSTAVLJANJE KIRURŠKIH INŠTRUMENTOV IN 
DELOVNEGA PRIBORA Z RAZKUŽEVANJEM 

Prvo stopnjo priprave na čiščenje kirurških inštrumentov predstavlja 
razstavljanje kirurških inštrumentov in nato potapljanje razstavljenega 
okuženega kirurškega inštrumenta v blago in nevtralno encimsko raztopino. 

Prebrizgavanje svetlin se izvaja z obstoječim encimskim pripravkom, ki mora 
vsebovati preoteolitske encime, ki omogočajo raztapljanje in luščenje 
beljakovinskih, maščobnih in organskih oblok z obarvanih površin. Čas izpostavljanja 
in delovanja encimske raztopine je 1–3 minute. Uporaba encimske raztopine je 
primerna kot predčiščenje ultrazvočni dezinfekciji (Fabjan in sod., 2005).  

3.3 ROČNO ČIŠČENJE KIRURŠKIH INŠTRUMENTOV 

Za ročno čiščenje kirurških inštrumentov se uporabljajo aktivna sredstva, ki ne 
vežejo proteinov, z ali brez antimikrobiološkim učinkom ter z ali brez encimov. 
Vsekakor pa je pri uporabi teh sredstev potrebno spoštovati navodila 
proizvajalca o koncentraciji, temperaturi in trajanju delovanja kemičnih 
sredstev, ki jih uporabljamo pri ročnem čiščenju kirurških inštrumentov.  

Raztopino sredstva za čiščenje in dezinfekcijo je potrebno dnevno sveže pripraviti 
oziroma po potrebi tudi pogosteje (Instrument Preparation Working Group, 2005). 

Za ročno čiščenje se priporoča uporaba mehkih tkanin, ki ne puščajo vlaken, 
plastične krtačke in vodne pištole. Po končanem ročnem čiščenju in 
dezinfekciji sledi spiranje površin inštrumentov in lumnov kanalov z vodno 
pištolo. Za spiranje uporabljamo demineralizirano vodo. Spiranju sledi sušenje 
kirurških inštrumentov. Za sušenje svetlin uporabljamo stisnjen zrak preko 
vpihovalke (Šuligoj, 2004).  

3.4 STROJNO ČIŠČENJE 

Strojno čiščenje in dezinfekcija je standardiziran postopek z najučinkovitejšimi 
rezultati (Instrument Preparation Working Group, 2005). 

Strojna obravnava poteka v termodezinfektorju. Predhodno je zaželena 
uporaba encimskega detergenta, ni pa nujna. Enako velja za preddezinfekcijo. 
Dezinfektor opravi vse postopke potrebne nege kirurških inštrumentov in 
delovnega pribora (avtomatsko čiščenje, dezinfekcija, nevtralizacija, spiranje 
in sušenje). V termodezinfektorju je koristno izvajati občasne kontrole 
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učinkovitosti razkužila s testnim lističem, ki ga vložimo na začetku programa 
med kontaminirane inštrumente (Šuligoj, 2004).  

Za uspešno strojno čiščenje je potrebno: 

 vse mreže, police in nosilce v stroju pravilno zložiti, 

 vse kirurške inštrumente s pregibom razpreti, 

 izogibati se prenapolnjenosti mrež oz. polic v stroju in 

 inštrumente zložiti tako, da se ne prekrivajo in dotikajo med seboj.  

3.5 ULTRAZVOČNO ČIŠČENJE 

Posebno hitra in natančna metoda za čiščenje je ultrazvok. Inštrumenti se 
lahko očistijo in pripravijo na avtoklaviranje v petih minutah. Visokofrekvenčni 
zvočni valovi se ujamejo in pretvorijo v zvočne vibracije, ki povzročijo 
odstopanje umazanije z inštrumentov z neverjetno hitrostjo. V vroči vodi in ob 
prisotnosti posebnega detergenta visokofrekvenčna energija omogoča tvorbo 
mikroskopskih mehurčkov na površini inštrumenta. Tako hitro, kot se tvorijo, 
tudi razpadejo in izginejo, kar povzroči tvorbo kratkotrajnih področij 
vakuuma, ki odlepi tudi najmanjše delce umazanije iz površine inštrumenta, 
tudi z nedostopnih predelov (Johnson& Johnson, 2007).  

3.6 KONČNI PREGLED IN DODATNA NEGA KIRURŠKIH 
INŠTRUMENTOV 

Po končanem čiščenju kirurških inštrumentov opravimo pregled kirurških 
inštrumentov pod 4-kratnim povečevalom. V kolikor opazimo površinsko 
okvarjene in oblikovno spremenjene kirurške inštrumente in delovni pribor, je 
naša naloga, da jih izločimo iz uporabe, jih damo v popravilo oziroma v odpis in jih 
temu primerno tudi nadomestimo z novimi in brezhibnimi kirurškimi inštrumenti. 

Vzdrževanje in nega kirurškega inštrumenta zajema tudi nanos lubrikanta oz. oljenje 
pregibnih, navojnih, nazobčanih oziroma vseh delov kirurškega inštrumenta, kjer 
prihaja do drsenja kovine. Z oljenjem teh predelov preprečujemo nastanek korozije 
na kirurških inštrumentih, kot posledica drgnjenja. Za oljenje kirurških inštrumentov 
uporabljamo parafinsko olje, ki dovoljuje parno sterilizacijo in ne izhlapeva 
(Instrument Preparation Working Group, 2005).  

Vse gibljive dele inštrumentov in delovnega pribora oljimo po vsaki obravnavi 
samo s proizvajalčevim oljem, 1-2 kapljici. Pazimo, da delov ne zalivamo z 
večjimi količinami olja, ker bo ovojnina seta zamaščena (Šuligoj, 2004).  
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3.7 SETIRANJE 

Osnovne zahteve za setiranje kirurških instrumentov so, da način setiranja 
izpolnjuje pogoje za uspešno sterilizacijo ter, da po sterilizaciji služi kot 
učinkovita zaščita sterilne vsebine tekom prenosa in shranjevanja. 

V uporabi je več vrst embalaž, ki nastopajo v glavnem kot ovojnine: 

 zabojni (kovinski, plastificiran) sistem, 

 tekstilni (bombaž ali mešanica tkanin), 

 netkani (polipropilenski), 

 varilna medicinska folija v kombinaciji s posebno prepustnim sintetičnim 
papirjem.  

Vsak set mora vsebovati fizikalni in biološki indikator. Starejše ampule z 
biološkim indikatorjem za 48 ur inkubiramo za končno odčitanje (v vmesnem 
času odčitamo rezultat na 8 ur), novejše samo še za 3 ure. Kirurških 
inštrumentov znotraj inkubacijskega časa ne smemo uporabljati, saj test 
učinkovitosti sterilizacije potrdimo po končani inkubaciji (Fabjan in sod., 2005). 

Set vzdržuje sterilno vsebino zaradi načina zavijanja in sestavine ovojnine. V 
kolikor je set iz aluminija ali plastičnega materiala, mora nuditi dostopnost 
vseh faz sterilizacije na paro pod tlakom in ustrezne temperature. 

Vsak set mora biti opremljen z imenom, lokacijo porabe, z zunanjim barvnim 
indikatorjem, ki vsebuje določene podatke (čas trajanja sterilnosti seta, ciklus 
sterilizacije v toku dneva z lokalizacijo sterilizacijske komore ter podpis osebe, 
ki je set sestavila) (Šuligoj, 2004).  

3.8 STERILIZIRANJE 

Ustrezna vrsta sterilizacije za osnovne kirurške inštrumente in AO 
inštrumente je sterilizacija na par, pod pritiskom 2,4 atm in pri temperaturi 
131–134 °C, v programu za material zavit v ovojnine.  

Ostale vrste sterilizacije (npr. plinska sterilizacija z etilenoksidom, sterilizacija 
na suh in vroč zrak …) niso primerne, ker lahko nepopravljivo poškodujejo 
dele kirurških inštrumentov in delovne opreme. 

Plazmatska sterilizacija je dobrodošla za manjše količine posamezno 
embaliranih delov pribora in/ali inštrumentov (Šuligoj, 2004). 
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3.9 SHRANJEVANJE 

Prostor za shranjevanje sterilnih setov s kirurškimi in AO inštrumenti mora biti 
strogo namenski. Mora biti čist, brez prahu, z relativno vlago 40–60 % in 
temperaturo 18–21 °C. V tem prostoru se ne smejo nahajati nesterilni kirurški 
inštrumenti.  

Na odprte ali zaprte police v prostoru za skladiščenje sterilnih setov vedno 
odlagamo le ohlajene sete, saj se sicer na kirurških inštrumentih in ali na dnu 
zabojnika tvori kondenzna vlaga (Šuligoj, 2004).  

4 DODATNA NAVODILA OPERACIJSKE 
ZDRAVSTVENE NEGE IN VZDRŽEVANJA 
KIRURŠKIH INŠTRUMENTOV IN AO 
INŠTRUMENTOV  

Dodatna navodila operacijske zdravstvene nege in vzdrževanja kirurških in AO 
inštrumentov obravnavajo nego in vzdrževanje posebne AO opreme, kot so 
vrtalni stroji, kostne oscilacijske žage, kabli na povrtan zrak, zunanji fiksatorji, 
vseh sestavljivih, fleksibilnih in oz. ali ostrih kirurških inštrumentov.  

4.1 KOSTNI VRTALNI STROJI IN OSCILARNE ŽAGE 

Po uporabi kostnih vrtalnih strojev (v nadaljevanju vrtalk) in oscilacijskih žag, 
je potrebno s teh ročno pod tekočo vodo odstraniti umazanijo oz. sledove 
krvi. Pri tem se uporablja demineralizirano vodo, mehko krtačko in nežno 
čistilno sredstvo. Pri ročnem čiščenju je potrebno biti pozoren na to, da voda 
ne zaide v pogonsko enoto vrtalke oz. oscilacijske žage. Votle predele vrtalke 
se čisti s posebno čistilno krtačko. Sledi spiranje pod tekočo demineralizirano 
vodo in sušenje. Sušenje se opravi z mehko krpico, ki ne pušča vlaken 
(Murphy, 1998).  

Po sušenju je potrebno naoljiti vse pomične dele vrtalk in žag. To se opravi tako, da 
se v vhod in izhod komprimiranega zraka iztisne 1–2 kapljici proizvajalčevega olja z 
istočasnim delovanjem kostne vrtalke ali žage v času 20–30 sekund (Šuligoj, 2004). 
Nikoli ne oljimo radiolucentnih nastavkov za vrtalko (Synthes, 2012).  



IZZIVI V OPERACIJSKI ZDRAVSTVENI NEGI 

 

30 

 

V primeru, da gre za baterijsko vrtalko, je potrebno baterijo odstraniti pred 
pričetkom postopka čiščenja. Baterijo se očisti z mehko tkanino in se jo vstavi 
v baterijski polnilec do naslednje uporabe (Synthes, 2012).  

4.2 CEVI NA POVRTAN ZRAK 

Novejše cevi na povrtan zrak (zelene barve) pred čiščenjem v 
termodezinfektorju povežemo; starejše, tudi dvojne (črne) negujemo ročno v 
dezinfekcijski tekočini, kjer pazimo, da tekočina ne zaide v notranjost cevi. 
Oljimo vse kovinske stične dele in pri tem pazimo, da olje ne zaide v notranjo 
cev stičnega kabla (Šuligoj, 2004).  

4.3 ZUNANJI FIKSATORJI 

Iz pacienta odstranjen zunanji fiksator razstavimo in opravimo temeljne 
postopke pooperativne zdravstvene nege, veljavne za vsadke. Odstranjene 
vijake Shanz po dezinfekciji zavržemo. Ponovna uporaba ni možna, zaradi 
utrujenosti materiala. Mobilne dele zunanjega fiksatorja, zlasti tiste, ki so v 
stiku s kompresijsko palico, je treba oljiti, da preprečimo zatrdelost vijaka, ki 
je potreben pri izvajanju kompresije na kosti pooperativno. V kolikor je med 
posegom kontaminirana nosilna kaseta fiksatorja jo negujemo previdno – 
ročno, saj je proizvedena iz neoksidiranega aluminija z dodatkom barve 
(preobčutljivost na kisline in luge) (Šuligoj, 2004).  

4.4  SESTAVLJIVI IN FLEKSIBILNI INŠTRUMENTI 

Pri negi in vzdrževanju sestavljenih in fleksibilnih inštrumentov je potrebna 
povečana pozornost zlasti v smeri: 

 da je inštrumente potrebno pred čiščenjem razstaviti in jih negovati 
razstavljene, 

 da je inštrumente priporočljivo sterilizirati razstavljene in jih ponovno 
sestaviti tik pred uporabo, 

 da je gibljive in sestavljive votline in votline inštrumentov potrebno 
izpirati in čistiti že med operativnim posegom (z demineralizirano vodo!), 
kajti s tem omogočimo lažjo nego in boljše vzdrževanje inštrumentov po 
operativnem posegu (Synthes, 2012).  
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4.5 SVEDRI IN VREZILNIKI NAVOJA 

Svedri in vrezilniki navojev so kot potrošni material v osnovnem načelu 
proizvedeni po principu en sveder - en pacient. Kakovost materiala pa 
dopušča ponovno rabo, ki je odvisna od lokalizacije fiksacije, frekvence vrtanj 
in starosti pacienta.  

Previdnost pri selekciji svedrov vsekakor ni odveč, saj vemo, da se delno top 
sveder pri vrtanju segreje na 80 °C. Prepoznamo ga na ta način, da zastane v 
začetnem rezilnem delu svedra, v dolžini 0,5 do 1 cm kostna moka, ki je 
obarvana sivo do črno. Enaka je usoda vrezilnikov navoja. V izogib 
pooperativnim zapletom imejmo neprenehoma pred očmi osnovno načelo za 
delo s svedrom in vrezilnikom navojev.  

Na ravni letne ocene nakupa svedrov in rezalcev navojev ter števila 
oskrbljenih pacientov hitro ugotovimo nivo skrbi za menjave svedrov in 
vrezilcev navojev (Šuligoj, 2004).  

5 NEGA IN VZDRŽEVANJE OKVARJENIH 
KIRURŠKIH INŠTRUMENTOV IN DELOVNE 
OPREME  

Uporaba okvarjenih, ostrih, zvitih ali kako drugače poškodovanih 
inštrumentov na pacientu je nevarna praksa. Operacijska medicinska sestra 
mora kakorkoli okvarjen kirurški inštrument izločiti iz nadaljnje uporabe 
(Šuligoj, 2004). 

Zavedati se moramo, da vsak kirurški inštrument, ki je bil kontaminiran 
predstavlja tveganje za okužbo za vsako osebo, ki z njim nadalje rokuje. Temu 
tveganju se izognemo, če kirurški inštrument, ki je kontaminiran še predno 
pošljemo na servis speljemo skozi vse faze osnovne nege in vzdrževanja 
kirurških inštrumentov, torej jih damo v popravilo čiste in sterilne oziroma jih 
v skrajnem primeru damo v popravilo kontaminirane pod pogojem, da so 
serviserju dostavljeni v varni embalaži, na kateri je vidna oznaka 
»kontaminirano« (Instrument Preparation Working Group, 2005). 

Poškodovane kirurške inštrumente lahko pošljemo pooblaščenemu serviserju 
ali jih vrnemo proizvajalcu. Na reparacijo pošljemo sterilno embaliran kirurški 
inštrument z označbami postopka sterilizacije in z naslednjimi navedbami: 
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 razlog za vrnjeni inštrument, 

 opis poškodbe inštrumenta (kdaj, kje in kako se je poškodba zgodila), 

 pri kakšni operativni intervenciji je prišlo do okvare/ poškodbe 
inštrumenta in 

 kako dolgo je inštrument v uporabi (Šuligoj, 2004).  

Vsemu temu je potrebno tudi priložiti podatke o pošiljatelju okvarjenega 
kirurškega inštrumenta in način možnega kontakta v primeru kakršnihkoli 
nejasnosti (Instrument Preparation Working Group, 2005). 

Posebna pozornost pa tudi temu, da je potrebno okvarjeni inštrument 
nadomestiti z drugim enakovrednim brezhibnim kirurškim inštrumentom 
oziroma delovno opremo.  

6 NEGA IN VZDRŽEVANJE POPOLNOMA 
NOVIH KIRURŠKIH INŠTRUMENTOV IN 
OPREME  

Tudi popolnoma novi kirurški inštrumenti in delovna operam zahtevajo svojo 
nego in vzdrževanje in sicer: 

 treba jih je odpakirati iz originalne embalaže, 

 s kirurških inštrumentov in delovne opreme je treba odstraniti vso 
zaščitno folijo in dodatno zaščito (plastični čepki ipd.), 

 treba je opraviti celoten ciklus osnovne nege in vzdrževanja kirurških 
inštrumentov (od čiščenja do steriliziranja in shranjevanja). 

7  PROBLEM NEPRAVILNE NEGE IN 
VZDRŽEVANJA KIRURŠKIH INŠTRUMENTOV 
IN OPREME – KOROZIJA  

Pri skrbi za nego in vzdrževanje kirurških inštrumentov in delovne opreme je 
potrebno biti dosleden in ne uporabljati tako imenovanih »skrajšanih poti« v 
postopkih nege in vzdrževanja. Poglavitni problem nepravilne nege in 
vzdrževanje je nastanek korozije, rjavenja, nastajanja madežev in pik na 
kirurških inštrumentih. 
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Korozija rezil, zapornih mehanizmov ali delov med rezili lahko negativno 
vpliva na delovanje kirurškega inštrumenta.  

Najpogostejši vzroki nastanka korozije so: 

 mehanična poškodba zaščitne površine kirurškega inštrumenta, 

 predolgo in/ali neprekinjeno izpostavljanje inštrumenta telesnim 
tekočinam pacienta (krvi, gnoju, likvorju), 

 izpostavljanje kirurških inštrumentov določeni kemikaliji – kemični vzrok, 
kjer je znan nastanek pikčaste korozij (raztopina soli, joda, klora in kisla 
in/ali oksidacijska dezinfekcijska raztopina), 

 slaba kakovost vode za čiščenje in izpiranje kirurških inštrumentov 
(pretrda voda, odsotnost demineralizirane vode za spiranje kirurških 
inštrumentov) ter neustrezna sterilizacijska para (možen vzrok so železne 
cevi za dovod pare, ki so obogatene z železovim oksidom) predstavljata 
pomemben delež za nastanek korozije, 

 slabo vzdrževanje kirurških inštrumentov povzroča postopen pojav 
korozije. Prenaša se na brezhibne površine sosednjih kirurških 
inštrumentov, imenujemo jo kontaktna korozija, 

 nenamenska uporaba kirurških inštrumentov – vsak inštrument je 
proizveden za njemu določeno nalogo. Ob nenamenski uporabi prihaja do 
mehaničnih poškodb zaščitene površine kirurškega inštrumenta, 

 nenehnost uporabe – nenehna uporaba istih inštrumentov (večkrat 
dnevna frekvenca) krajša življenjski ciklus neoporečnosti, 

 prehitro odpiranje sterilizatorja (možno le pri starejših aparatih), kjer 
ostajajo neposušene kapljice na površini inštrumentov, 

 skladiščenje neohlajenih sterilnih setov (kondenzna vlaga), kjer se na 
neohlajenih površinah kirurških inštrumentov ustvarja kondenzna vlaga 
(Šuligoj, 2004).  

Zoper korozijo delujemo preventivno tako, da: 

 kirurške inštrumente uporabljamo namensko, 

 upoštevamo pravilo tehnike inštrumentiranja (v kolikor inštrumente 
podajamo z desno roko in odvzemamo z levo roko preprečujemo 
medsebojno drgnjenje kirurških inštrumentov), 

 upoštevamo in delujemo po osnovnih in dodatnih pravilih nege in 
vzdrževanja kirurških inštrumentov, AO inštrumentov in delovne opreme.  
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8 ZAKLJUČEK  

Nega in vzdrževanje kirurških inštrumentov je vsekakor področje operacijske 
zdravstvene nege, ki bi moralo biti standardizirano tudi na slovenskem 
področju. Vendar ne glede na to, da to področje še ni standardizirano je to 
vsekakor tema, o kateri je prav, da se izobražujemo, izpopolnjujemo in jo 
širimo naprej. 

Operacijske medicinske sestre smo seznanjene s pravili o negi in vzdrževanju 
kirurških inštrumentov in tem pravilom tudi sledimo v svojem vsakdanjem 
delovniku. S tem ohranjamo kakovost in podaljšujemo življenjsko dobo 
inštrumentov. Zato lahko rečemo, da stremimo h kakovostnejši zdravstveni 
negi.  
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VZDRŽEVANJE KIRURŠKIH 
INŠTRUMENTOV IN OPTIKE  

Blaž BRADAČ1 

IZVLEČEK 

Medicinski inštrumenti spadajo med opremo, ki predstavlja velik del 
bolnišničnega stroška. Medicinsko osebje s poznavanjem pravilnih tehnik 
rokovanja in vzdrževanja omogoča dolgo življenjsko dobo kirurških 
inštrumentov za večkratno uporabo. Upoštevanje protokolov, ki jih 
priporočajo različni proizvajalci opreme, določila o varnosti pacientov in 
delovnega okolja omogočajo varnost pri uporabi kirurških inštrumentov in 
medicinske opreme. 

Ključne besede: endoskop, čiščenje, vzdrževanje 

1  UVOD  

Pri vsakodnevni uporabi medicinskih inštrumentov v operacijskem okolju ter 
ponavljajočem se ciklu reprocesiranja prihaja do poškodb in okvar. Življenjska 
doba kirurških inštrumentov je odvisna od zagotavljanja protokolov, ki jih 
priporočajo proizvajalci medicinske opreme. 

2  ENDOSKOP 

Endoskopi so namenjeni vizualizaciji operacijskega polja med diagnostičnimi 
in kirurškimi endoskopskimi posegi. Omogočajo prikaz endoskopske slike na 
okular s pomočjo cevnega sistema, kjer se nahajajo leče ter optična vlakna, ki 
omogočajo prenos svetlobe s pomočjo svetlobnega vira preko svetlobnega 
kabla. Ohišje endoskopa je sestavljeno iz materialov, ki omogočajo visoko 

                                                                 
1  Blaž Bradač, dipl. oec., Karl Storz Endoskopija d.o.o., Verovškova 60 A, 1000 Ljubljana; 

b.bradac@karlstorz.si 
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odpornost proti kemičnim sredstvom, večjo elastičnost ter natezno trdnost in 
odpornost proti visokim temperaturam. 

2.1  IZBIRA SVETLOBNEGA KABLA 

Svetlobni kabel je sestavljen iz snopa optičnih vlaken in deluje kot prevodnik 
svetlobne energije iz izvora svetlobe v endoskop. Za zagotavljanje optimalne 
svetilnosti in varnosti je potrebna pravilna izbira svetlobnega kabla. Število 
optičnih vlaken, ki jih vsebuje endoskop ne sme presegati število optičnih 
vlaken, ki jih vsebuje optični kabel, saj je v tem primeru vrednost energije 
skozi kabel večja, kot jo prenese endoskop, kar povzroči segrevanje na delu 
endoskopa in okvaro optičnih vlaken v endoskopu. 

Tabela 1: Priporočena izbira svetlobnega kabla glede na endoskop. 

Premer endoskopa Premer svetlobnega kabla 

6,5 mm–12 mm 4,8 mm–5 mm 

3 mm–6,5 mm 3 mm–3,5 mm 

0,8 mm–2,9 mm 2 mm–2,5 mm 

  

Na viru hladne svetlobe izberite najmanjšo možno moč osvetlitve, ki še 
omogoča optimalno osvetljenost operacijskega polja (priporočeno 30 % 
moči).  

Nevarnost opeklin za pacienta in uporabnika: temperatura svetlobnega 
izhoda na endoskopu lahko preseže 41 °C. Poleg tega svetlobni izhod seva 
velike količine energije. To lahko povzroči nepovratne poškodbe tkiva in 
koagulacijo ne glede na to, ali je prišlo do neposrednega stika s tkivom ali ne. 
Uporabnik mora zato zagotoviti:  

 stalno zadostno razdaljo med tkivom in svetlobnim izhodom endoskopa, 

 čim večje zmanjšanje svetlobne energije, izsevane iz naprave, 

 čim krajšo izpostavitev tkiva svetlobni energiji. 
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Slika 1:  Prikaz endoskopa in optičnih vlaken vir, KARL STORZ GmbH & Co. 
KG.  

3 ČIŠČENJE IN RAZKUŽEVANJE ENDOSKOPA  

3.1 ROČNO ČIŠČENJE IN RAZKUŽEVANJE ENDOSKOPA  

Pri pripravi raztopin za dekontaminacijo endoskopa se priporoča uporaba 
demineralizirane vode. Pred čiščenjem in razkuževanjem morate po potrebi 
razstaviti oba nastavka na vstopu svetlobe. Teleskop obrišite z razkuženo 
gobico ali krpo, ki ste ju pred tem namočili v raztopino čistila (destilirana 
voda/amonijev klorid). 

Končne optične površine morate skrbno očistiti, da na njih ni izločkov, 
posušene krvi ipd. Teleskop popolnoma potopite v raztopino razkužila 
(odobrenega s strani organizacij DGHM/VAH/RKI) in poskrbite, da odstranite 
vse zračne mehurčke. Upoštevajte navodila izdelovalca kemikalije glede 
koncentracije in trajanja izpostavitve.  

Na koncu čiščenja in razkuževanja teleskop izperite z mikrobiološko sterilno 
vodo. Osušite endoskop z mehko krpo ali stisnjenim zrakom.  
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3.2 STROJNO ČIŠČENJE IN RAZKUŽEVANJE - 
TERMODEZINFEKCIJA  

Uporabite lahko le posebne metode za endoskope, ki so bile preverjene in 
odobrene za ta namen (najvišja temperatura 93 °C). 

Pri teleskopih s kanalom za izpiranje se ta kanal priključi na enega od 
izpiralnih priključkov izpiralnika in dezinfektorja.  

3.3 ULTRAZVOČNO ČIŠČENJE  

Proizvajalec endoskopov, KARL STORZ GmbH & Co. KG, ne priporoča čiščenja 
v ultrazvočni kopeli.  

4 PREGLED ENDOSKOPA PO ČIŠČENJU IN 
RAZKUŽEVANJU  

S prostim očesom je potrebno pregledati celotno površino endoskopa ter 
preveriti optične površine na obeh koncih (distalni konec in okular). Površine 
morajo biti gladke in svetleče.  

Kakovost slike se preveri tako, da endoskop počasi obračate, medtem ko 
gledate skozenj. Če je slika popolnoma ali delno ovirana, sta okvarjena sistem 
valjastih leč ali leča v okularju. V takšnem primeru je potrebna zamenjava 
endoskopa. 

Meglena ali lisasta slika je lahko posledica vlage ali kemijskih ostankov na 
končnih optičnih površinah. Distalni del endoskopa je potrebno usmeriti v vir 
svetlobe in preveriti število temnih točk na mestu priključka svetlobnega 
kabla na endoskopu. Temne točke predstavljajo prelomljena optična vlakna v 
snopu svetlobnega kabla. Posamezna prelomljena optična vlakna ne pomenijo 
vedno opaznega zmanjšanja kakovosti slike. Pri približno 20–25 % 
prelomljenih vlaken se kakovost slike in prenos svetlobe bistveno zmanjšata. 
Takega endoskopa ne uporabljajte več. 
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Slika 2: Pregled endoskopa (KARL STORZ GmbH & Co. KG).  

 

  

Slika 3: Kemična poškodba endoskopa (KARL STORZ GmbH & Co. KG). 
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5 STERILIZACIJA ENDOSKOPOV  

Sterilizacijo delimo na plinsko, kemično in toplotno (parno).  

5.1 STERILIZACIJA S PLINOM  

Za teleskope, ki jih ni možno avtoklavirati, priporočamo kemijsko sterilizacijo 
(EtO ali vodikov peroksid). 

Pri sterilizaciji z etilenoksidom morate zagotoviti zračenje vsaj 18 ur (pri sobni 
temperaturi) oz. 5 ur (v prezračevalni omari pri 55 °C).  

5.2 KEMIJSKA STERILIZACIJA (NPR. SISTEM STERIS 1®) 

Pri uporabi sistema Steris 1® morate natančno upoštevati specifikacijo 
sterilizacijske metode, ki jo je določil izdelovalec naprave, ter veljavne 
nacionalne predpise za uporabo omenjenega sistema.  

5.3 STERILIZACIJA S PARO (AVTOKLAV)  

Ločimo različne vrste avtoklavov:  

 gravitacijski avtoklavi, 

 avtoklavi s predvakuumom, 

 avtoklavi s fracioniranim vakuumom, 

 avtoklavi z injiciranjem pare. 

Endoskope, ki jih je možno avtoklavirati, lahko avtoklavirate pri 134 °C in 3 bar 
za 4–18 minut (efektivnega trajanja sterilizacije). Sterilizacija s paro pri 134 °C 
je običajno najblažja in najcenejša metoda sterilizacije. Sterilizacijo s paro pri 
121 °C ima zaradi daljšega trajanja izpostavljenosti visoki temperaturi 30–45 
minut na dolgi rok negativen učinek na endoskop. Sterilizacija je možna le na 
čistih površinah. Endoskopi se med sterilizacijo s paro ne smejo neposredno 
dotikati kovin. Po zaključenem postopku sterilizacije počakajte, da se pladenj 
ohladi na sobno temperaturo.  

6  ZAKLJUČEK  

Varnost medicinskih pripomočkov je povezana s poznavanjem samega 
pripomočka in ravnanje z njim. Endoskope in dodatke, ki jih uporabljate 
morate preveriti takoj pred uporabo in po njej, da se prepričate o 
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brezhibnosti delovanja. Vloga proizvajalca (zastopnika) medicinske opreme je 
izobraževanje in osveščanje oseb, ki se redno srečujejo z uporabo tovrstne 
opreme.  
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REPROCESIRANJE MEDICINSKIH 
PRIPOMOČKOV ZA ENKRATNO 

UPORABO  

Tanja PRISTAVEC1 

IZVLEČEK 

V članku je predstavljeno reprocesiranje medicinskih pripomočkov za enkratno 
uporabo. Prikazani so različni vidiki problematike reprocesiranja vključno z 
varnostjo pacientov, fizične odgovornosti, ekonomskega vodila, etičnih dilem 
in ekološkega nadzora. Avtorica želeli ugotoviti ali je reprocesiranje 
medicinskih pripomočkov za enkratno uporabo lahko sporno in tvegano za 
pacienta, ter v kolikšni meri se izvaja. Iz pregleda in analize literature je 
zaznati tako nasprotnike kot zagovornike reprocesiranja medicinskih 
pripomočkov za enkratno uporabo. Glavno vodilo reprocesiranja medicinskih 
pripomočkov za enkratno uporabo je ekonomski vidik. Argumenti proti 
reprocesiranju pa so možna tveganja za pacienta zaradi ponovne uporabe 
medicinskih pripomočkov za enkratno uporabo iz vidika napak v materialu 
reprocesiranih medicinskih pripomočkov za enkratno uporabo in tveganja 
zaradi prenosa bolnišničnih okužb.  

Ključne besede: medicinski pripomočki, enkratna uporaba, tveganje za 
pacienta 

1  UVOD  

Medicinski pripomočki za enkratno uporabo (angl. single use medical devices 
– SUD) so proizvodi za katerega je proizvajalec predvidel uporabo pri enem 
samem pacientu za en sam postopek in ni namenjen za ponovno uporabo pri 
drugih pacientih. Za medicinske pripomočke ni predvidena dezinfekcija, 

                                                                 
1  Tanja PRISTAVEC, dipl. m. s., vodja ZN v centralni sterilizaciji, Splošna bolnišnica Jesenice, 

Cesta Maršala Tita 112, 4270 Jesenice; 
 tanja.pristavec@sb-je.si 
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čiščenje in sterilizacija – reprocesiranje, ob nakupu ne vsebujejo navodil za 
izvajanje reprocesiranja. Medicinski pripomočki so jasno označeni s strani 
proizvajalca s standardno oznako prečrtane dvojke »Do not reuse« (Health 
Service Executive [HSE], 2011).  

Kakovost zdravstvene storitve in finančni proračun zdravstvenih ustanov sta 
področji, ki sta med seboj povezani. Višji nivo kakovosti se odraža v višjih 
cenah posameznih zdravstvenih storitev, kar velikokrat lahko predstavlja 
problem za posamezne zdravstvene ustanove. Današnja gospodarska kriza je 
prisilila zdravstvene organizacije v zmanjšanje stroškov zdravljenja. Eden od 
spornih pristopov k nadzorovanju naraščajočih stroškov je reprocesiranje 
medicinskih pripomočkov za enkratno uporabo (Feigal, 2000). 

Mnenja za in proti reprocesiranju medicinskih pripomočkov za enkratno 
uporabo in ponovna uporaba so deljena. Reprocesiranje je pogosta praksa v 
svetu. Ocenjujejo, da v Kanadi ena četrtina bolnišnic ponovno uporablja 
medicinske pripomočke za enkratno uporabo. Podobna situacija je v ZDA 
(Collier, 2011).  

Velika večina primerjav v študijah ne prikazuje zadostne razlike in ustreznih 
rezultatov, ki bi kazali na spornost ali varnost pri reprocesiranju medicinskih 
pripomočkov za enkratno uporabo. Potrebno bi bilo narediti dobro 
načrtovane klinične raziskave z določenimi protokoli, ki bi bili prilagojeni sami 
zdravstveni ustanovi, ki izvaja reprocesiranje medicinskih pripomočkov za 
enkratno uporabo.  

2  MEDICINSKI PRIPOMOČKI ZA ENKRATNO IN 
VEČKRATNO UPORABO 

Direktiva Sveta 93/42/EGS o medicinskih pripomočkih ločuje med 
medicinskimi pripomočki za večkratno uporabo in medicinskimi pripomočki, ki 
so namenjeni enkratni uporabi. 
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Tabela 1: Medicinski pripomočki za enkratno in večkratno uporabo (Vir: 
Direktiva Sveta 93/42/EGS)  

Medicinski pripomočki za 
večkratno uporabo 

Medicinski pripomočki za enkratno 
uporabo 

 Večkratna uporaba je upoštevana 
v razvojnem postopku.  

 Proizvajalec mora zagotoviti 
informacije o ustreznem 
postopku za omogočanje 
večkratne uporabe.  

 Proizvajalec mora zagotoviti, da 
se medicinski pripomoček v 
priporočenem postopku 
reprocesiranja ne bo spremenil in 
bo deloval kot je predvideno ter 
bo varen za številne večkratne 
uporabe.  

 Proizvajalec je odgovoren za 
varnost in delovanje svojih 
izdelkov kadar so upoštevane 
informacije glede vzdrževanja.  

 Večkratna uporaba NI upoštevana 
v razvojnem postopku.  

 Proizvajalcu NI potrebno 
zagotoviti nobenih navodil ali 
potrjenega postopka, ki bi 
omogočal varno reprocesiranje.  

 Proizvajalec mora zagotoviti, da 
bo medicinski pripomoček deloval 
kot je predvideno samo pri 
enkratni uporabi. 

 
 
 

 V primeru odpovedi medicinskega 
pripomočka in zdravstvene 
komplikacije zaradi postopka 
reprocesiranja proizvajalec NE 
odgovarja.  

3  REPROCESIRANJE MEDICINSKIH 
PRIPOMOČKOV ZA ENKRATNO UPORABO  

V letih po izvajanju Direktive 93/42/EGS, je potekal postopen prehod 
nekaterih medicinskih pripomočkov za večkratno uporabo na medicinske 
pripomočke za enkratno uporabo. Na trgu so bili hkrati medicinski pripomočki 
za večkratno in enkratno uporabo, namenjeni isti uporabi. To je bilo 
zavajajoče za bolnišnice, ki so zaradi vse večjih finančnih pritiskov medicinske 
pripomočke za enkratno uporabo ponovno reprocesirale, čeprav so bili 
namenjeni za enkratno uporabo (Evropska komisija, 2007).  

Medicinski pripomočki za enkratno uporabo, niso razviti in zasnovani, da bi 
vzdržali postopke reprocesiranja. Proizvajalcu ni potrebno zagotoviti nobenih 
navodil ali potrjenega postopka, ki bi omogočal varno reprocesiranje, temveč 
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samo informacije o lastnostih ali tehničnih dejavnikih, ki jih proizvajalec pozna 
in bi lahko pomenili tveganje, če se medicinski pripomoček večkratno uporabi. 
Reprocesiranje se zato izvede na podlagi postopkov, ki jih razvije uporabnik ali 
izvajalec storitve reprocesiranja, vendar brez popolnih informacij o zasnovi in 
sestavi izdelka. V primeru odpovedi medicinskega pripomočka za enkratno 
uporabo in zdravstvene komplikacije zaradi postopka reprocesiranja 
proizvajalec ne odgovarja (Evropska komisija, 2007).  

4  OSNOVNA NAČELA PONOVNE UPORABE 
MATERIALA ZA ENKRATNO UPORABO V 
SLOVENIJI 

Ponovna uporaba materiala za enkratno uporabo, ki pride v stik s krvnim 
obtokom, je strokovno vprašljiva. Evropska zakonodaja sicer ne prepoveduje 
ponovne priprave in uporabe, vendar je odgovornost za možne zaplete na 
strani zdravstvene organizacije. Pri odločitvi za morebitno ponovno uporabo 
je potrebno pripraviti kriterije glede: tveganja zaradi materiala, možnih 
ostankov beljakovin in nečistoč, uspešnosti sterilizacije, števila ponovnih 
uporab in nadzora postopkov (MZ, UL RS, Poglavje 8).  

5  RAZMERE NA RAVNI EVROPSKE UNIJE IN V 
SVETU 

Reprocesiranje medicinskih pripomočkov za enkratno uporabo trenutno v 
Evropski uniji ni zakonsko urejeno. Jo pa urejajo različne nacionalne 
zakonodaje. Samo nekatere države dovolijo reprocesiranje medicinskih 
pripomočkov za enkratno uporabo in so izdelale smernice (na primer 
Nemčija). Nekatere države reprocesiranje medicinskih pripomočkov za 
enkratno uporabo prepovedujejo (na primer Francija), nekatere države 
članice pa na tem področju nimajo nobenih posebnih predpisov (Poročilo 
komisije evropskemu parlamentu in svetu, 2010). 

Nekatere države uradno dovoljujejo reprocesiranje medicinskih pripomočkov 
za enkratno uporabo (Nemčija, ZDA, Avstralija), vendar pod določenimi pogoji 
in z zakonsko ureditvijo (FDA, TGA). Predložiti morajo priglasitev oziroma 
odobritev, prijaviti izvajalce reprocesiranja in seznam vseh medicinskih 
pripomočkov za enkratno uporabo, ki jih reprocesirajo. Predložiti morajo 
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poročila o varnostnih zapletih, slediti in prijaviti medicinske pripomočke, 
katerih okvara bi lahko imela resne negativne posledice pri ponovni uporabi, 
ter jih odstraniti (Food and Drug Administration [FDA], 2003). 

6  ETIČNI VIDIK PRI REPROCESIRANJU 
MEDICINSKIH PRPOMOČKOV ZA 
ENKRATNO UPORABO 

Zaradi reprocesiranja medicinskih pripomočkov za enkratno uporabo lahko 
nastanejo različne ravni zdravstvenega varstva in posledično neenakosti med 
pacienti.  

Etično vprašljivo je morebitno znižanje stroškov zaradi reprocesiranja, ki je 
odvisno od vrste in ravni kakovosti postopka reprocesiranja. Poraja se etično 
vprašanje glede odgovornosti izvajalcev reprocesiranja in uporabnikov 
reprocesiranih medicinskih pripomočkov za enkratno uporabo v primeru 
varnostnih zapletov (Poročilo komisije evropskemu parlamentu in svetu, 
2010). 

Moszczynskijeva (2009) navaja, ko zdravstvena organizacija sprejme odločitev, da 
bo reprocesirala medicinske pripomočke za enkratno uporabo se pojavi etično 
vprašanje ali potrebuje pacientovo soglasje. Moszczynskijeva (2009) trdi, da 
soglasje ni potrebno, če se zagotavlja varno in učinkovito reprocesiranje 
medicinskih pripomočkov za enkratno uporabo. Obveščanje pacienta bi lahko 
privedlo do neupravičenih skrbi, da so bili deležni nižje ravni zdravstvene oskrbe, 
zaradi ponovne uporabe medicinskih pripomočkov za enkratno uporabo. Po drugi 
strani pa bi lahko ponovna uporaba brez soglasja pacienta obravnavali kot "skrito 
omejevanje uporabe", ki ne spoštuje pacientovo avtonomijo. Kajti le malo je 
dokazov, da je ponovna uporaba medicinskih pripomočkov za enkratno uporabo 
enako varna kot uporaba novih. 

7 EKONOMSKI VIDIK REPROCESIRANJA 
MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV ZA 
ENKRATNO UPORABO 

Ekonomski vidik je glavno vodilo reprocesiranja medicinskih pripomočkov za 
enkratno uporabo. Zaradi gospodarske krize in s tem vse pogostejših potreb 
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po omejitvah stroškov v zdravstvenem varstvu, se nekatere bolnišnice 
odločajo za reprocesiranje medicinskih pripomočkov za enkratno uporabo. 
Večkratna uporaba novih medicinskih pripomočki za enkratno uporabo 
omogoča porazdelitev stroškov nakupa na številne paciente. Prihranki zaradi 
reprocesiranja medicinskih pripomočkov za enkratno uporabo so lahko tudi 
do 90 %, če ga izvajajo zdravstvene ustanove same, kjer jih uporabljajo 
(Evropska komisija, 2007). 

Na voljo so le redki znanstveni dokazi in ekonomske ocene, ki bi pokazali, da 
je reprocesiranje medicinskih pripomočkov za enkratno uporabo praksa, ki 
načeloma znižuje stroške. Večina objavljenih študij o reprocesiranju 
medicinskih pripomočkov za enkratno uporabo je izvedenih s strani bolnišnic, 
ki ne upoštevajo drugih stroškov reprocesiranja, kot so stroški zavarovanja, 
kliničnih zapletov ali odgovornosti (Jacobs at al., 2008).  

8 OKOLJSKI VIDIK PRI REPROCESIRANJU 
MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV ZA 
ENKRATNO UPORABO  

Vse večja uporaba medicinskih pripomočkov za enkratno uporabo negativno 
vpliva na okolje, zlasti zaradi virov, potrebnih za izdelavo surovin, proizvodnje, 
transporta pripomočkov od proizvajalca ali prodajalca na drobno do 
uporabnika in ravnanja z odpadki, ki nastanejo pri njihovi uporabi. 
Reprocesiranje medicinskih pripomočkov za enkratno uporabo ima tudi 
nesporno korist za okolje zaradi delnega zmanjšanja obremenitve z odpadki 
po izrabi medicinskega pripomočka (Tschoerner, 2010). 

9 TVEGANJE ZARADI PONOVNE UPORABE 
MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV ZA 
ENKRATNO UPORABO  

Pri ponovni uporabi medicinskih pripomočkov za enkratno uporabo 
najpogosteje obstaja možnost tveganja za pacienta iz dveh vidikov: 

 napake v materialu medicinskih pripomočkov za enkratno uporabo po 
reprocesiranju in ponovni uporabi,  

 tveganje zaradi prenosa bolnišničnih okužb (Tat, 2010).  
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Tveganja glede na napake materiala (dejanska kakovost): 

 mehanske lastnosti (upogibna trdnost, natezna trdnost), 

 geometrijske lastnosti (rezilna geometrija, balon profil), 

 optične značilnosti, 

 električne lastnosti (hitrost prenosa), 

 sestave materiala - prevleka (npr. staranje, korozija),  

 bio kompatibilnosti, 

 kompleksnosti medicinskih pripomočkov (premični spoji) (Tat, 2010). 

Tveganja zaradi prenosa bolnišničnih okužb: 

 onemogočeno ali oteženo čiščenje in dezinfekcija,  

 možnost ostankov dezinfekcijskih sredstev v/na medicinskih pripomočkih,  

 nezdružljivost medicinskih pripomočkih s dekontaminacijskimi in 
sterilizacijskimi metodami (Tat, 2010). 

10 ZAGOVORNIKI IN NASPROTNIKI 
REPROCESIRANJA MEDICINSKIH 
PRIPOMOČKOV ZA ENKRATNO UPORABO  

Iz pregleda in analize literature je zaznati tako nasprotnike kot zagovornike 
reprocesiranja medicinskih pripomočkov za enkratno uporabo. Zagovorniki 
trdijo, da je kar nekaj medicinskih pripomočkov za enkratno uporabo 
označenih s simbolom za enkratno uporabo, kar pomeni, da medicinski 
pripomoček lahko uporabimo samo pri enem pacientu, lahko pa pomeni tudi, 
da ga proizvajalec ni predvidel in analiziral za morebitno ponovno uporabo. 
Vukelich (2011) navaja, da so proizvajalci v nekaterih primerih na medicinskih 
pripomočkih spremenili oznako iz "večkratne uporabe" v "enkratno uporabo" 
brez kakršnih koli bistvenih zahtev, načrtovanj in materialnih sprememb, ki 
preprečujejo varno ponovno uporabo. Moszczynskijeva (2009) trdi, da 
proizvajalci medicinskih pripomočkov za enkratno uporabo proizvajajo zaradi 
dobička in da je 10–20 % medicinskih pripomočkov za enkratno uporabo 
dejansko označenih za enkratno uporabo pa bi se lahko uporabili večkrat. 
Bobb (2000) ugotavlja, da na žalost, večina proizvajalcev medicinskih 
pripomočkov za enkratno uporabo ne daje podatkov kupcu zakaj je 
medicinskih pripomoček označen s simbolom za enkratno uporabo. 

Zagovorniki ponovne uporabe ocenjujejo, da bolnišnice prihranijo do 50 % 
stroškov s reprocesiranjem medicinskih pripomočkov za enkratno uporabo.  
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Nasprotniki reprocesiranja medicinskih pripomočkov za enkratno uporabo 
trdijo, da je verjetnost večja, da pride do motenj v delovanju, če je medicinski 
pripomoček večkrat uporabljen. Polisena (2008) trdi, da je le 60 % medicinskih 
pripomočkov za enkratno uporabo klinično preizkušenih. Argument proti 
reprocesiranju medicinskih pripomočkov za enkratno uporabo in posledično 
prihrankov je, da z ignoriranjem navodil proizvajalca, nosimo pravne 
posledice, če pacient utrpi škodo po tem, ko smo pri njemu ponovno uporabi 
medicinski pripomoček za enkratno uporabo. Finančni prihranek se lahko 
izgubi, če se bolnišnica zaplete z dolgotrajno in drago tožbo zaradi tega. 
Poraja se vprašanje, kdo prevzame odgovornost za morebitne nesreče, ki so 
posledica ponovne uporabe medicinskih pripomočkov za enkratno uporabo. 
Število dokumentiranih zapletov je zelo nizko, čeprav je mogoče predvidevati, 
da se ne poroča o vseh zapletih. Pri varnostnih zapletih pa morda obstaja 
„sivo“ področje glede opredelitve vzrokov in poročanja zapletov. Poleg tega 
se morda pri uporabi reprocesiranih medicinskih pripomočkih ne odkrijejo 
dolgoročni učinki in povežejo z njihovo uporabo. 

11 ZAKLJUČEK  

Odnos vlade je dvoumen in ne daje jasnih smernic glede prepovedi, ker se 
boji finančnih posledic popolne prepovedi. Očitno je, da bi lahko le oblikovalci 
politike na evropski ravni zagotovili ustrezne smernice glede reprocesiranja 
medicinskih pripomočkov za enkratno uporabo. Reprocesiranje medicinskih 
pripomočkov za enkratno uporabo nesporno nekoliko zmanjša količino 
odpadkov in omogoča razdelitev stroškov nakupa teh pripomočkov na več 
pacientov. Reprocesiranje medicinskih pripomočkov za enkratno uporabo 
lahko predstavlja tveganje za pacienta. Tveganje je toliko večje, če se 
zdravstvene organizacije lotevajo reprocesiranja brez izdelanih navodil in 
smernic. Če se zdravstvena organizacija odloči, da bo reprocesirala 
medicinske pripomočke za enkratno uporabo naj bi imela izdelano natančno 
strategijo na podlagi načela varnosti in kakovosti. Vključno z oceno tveganja, 
tehnične izvedljivosti in ekološko gospodarne smiselnosti. Izpolnjevala naj bi 
pogoje kakovosti enako kot velja za proizvajalce, kar pomeni, da pacient ni 
izpostavljen večjim tveganjem zaradi uporabe reprocesiranih medicinskih 
pripomočkov za enkratno uporabo. 
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KEMIČNI INDIKATORJI – ALI JIH 
RAZUMEMO? 

Matej KOSI1 

IZVLEČEK 

Kemični indikatorji za nadzor sterilizacijskih postopkov so po EN ISO 11140-1 
razvrščeni v 6 razredov. Razvrstitev v posamezne razrede je narejena glede na 
njihov namen uporabe in nima hierarhičnega pomena, kar pomeni, da višji 
razred ni tudi boljši oz. kemični indikator iz tega razreda ni bolj natančen ali 
bolj zanesljiv, kot indikator iz nižjega razreda. Pri izbiri kemičnega indikatorja 
je potrebno vedeti kakšne informacije želimo z indikatorjem pridobiti in kakšen 
je pomen informacij, ki jih dobimo.  

Ključne besede: kemični indikatorji, klasifikacija, EN ISO 11140-1.   

1  UVOD 

EN ISO 11140-1 v 4. poglavju razvršča kemične indikatorje za nadzor sterilizacije v 
6 razredov. V prvi točki tega poglavja, sta opisana namen in pomen razvrstitve v 
posamične razrede. V tej točki nedvoumno piše, da razvrstitev ni narejena 
hierarhično in ne razvršča indikatorjev po njihovi natančnosti ali zanesljivost, 
temveč po namenu uporabe in funkciji kateri je posamezen indikator namenjen. 
To pomeni, da indikator iz razreda 4 ni boljši kot tisti iz razreda 2 ali 3 in ne slabši 
od tistega iz razreda 5 ali 6. Lep primer za to so indikatorji iz razreda 2, ki nam 
verjetno povedo največ, saj se uporabljajo v specialnih testih, kot npr. Bowie and 
Dick testi in se jih seveda ne da primerjati z indikatorji npr. razreda 6, ki so 
namenjenu nadzoru točno določenega procesa. Razvrstitev v razrede je v pomoč 
uporabnikom pri izbiri pravega indikatorja za proces, ki ga želimo nadzorovati. 
Pomembno je razumeti razliko med posameznimi indikatorji in razredi, saj le tako 
lahko izberemo indikator, ki nam bo podal informacije, na podalgi katerih bomo 

                                                                 
1  Matej Kosi, strokovni svetovalec-specialist, 3M S&WD, Sterilisation Assurance, 3M East 

Regija, Cesta v Gorice 8, 1000 Ljubljana;  
 mkosi@mmm.com 
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lahko določilil učinkovitost izbranega sterilizacijskega procesa. Spodnja tabela 
prikazuje razvrstitev v razrede točno tako in z opisom, kot je to zapisano v EN ISO 
11140-1. 

2  KEMIČNI INDIKATORJI 

Tabela1:  Razvrstitev kemičnih indikatorjev po EN ISO 11140-1. 

Razred: Opis razreda – direkten prevod EN ISO 11140-1 

Razred 1: 
Procesni 
indikatorji 

Procesni indikatorji so namenjeni uporabi na posameznih 
strilizacijskih enotah (paketih ali kontejnerjih) za 
dokazovanje, da je bila enota direktno izpostavljena 
sterilizacijskemu procesu in za razlikovanje med 
procesiranimi in neprocesiranimi enotami. Izdelani morajo 
biti tako, da reagirajo na enega ali več kritičnih 
parametrov v procesu. 

Razred 2: 
Indikatorji za 
uporabo pri 
specifičnih testih 

Indikatorji razreda 2 so namenjeni uporabi v specifičnih 
testnih procesih, ki so opisani v določenih standardih za 
sterilizatorje oz. sterilizacijo 

Razred 3: 
Eno-parameterski 
indikatorji 
 

Eno-parametrski indikator mora biti izdelan tako, da 
reagira na enega od kritičnih parametrov in je namenjen 
dokazovanju izpostavitve sterilizacijskemu procesu pri 
določeni vrednosti (SV-stated value) izbranega kritičnega 
parametra. 

Razred 4: 
Več-parametrski 
indikatorji 

Več-parametrski indikator mora biti izdelan tako, da 
reagira na dva ali več kritičnih parametrov in je namenjen 
dokazovanju izpostavitve sterilizacijskemu procesu pri 
določenih vrednostih (SV) izbrabnih kritičnih parametrov.  

Razred 5: 
Integratorski 
indikatorji 

Integratorski indikatorji morajo biti izdelani tako, da 
reagirajo na vse kritične parametre. Določene vrednosti 
(SV) morajo biti določene tako, da so enake ali presegajo 
zahteve, ki so opisane v ISO 11138 za biološke indikatorje. 

Razred 6: 
Emulatorski 
indikatorji 

Emulatorski indikatorji so indikatorji za dokazovanje oz. 
preverjanje ciklusa in morajo biti izdelani tako, da 
reagirajo na vse kritične parametre točno določenega 
sterilizacijskega ciklusa. Določene vrednosti (SV) so 
določene enako kot vrednosti kritičnih parametrov točno 
določenega sterilizacijskega procesa. 
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Iz definicij posameznih razredov je zlahka mogoče razumeti, da razredi niso 
določeni po hieararhiji ampak po funkciji. 

Najpogosteje pride do težav razumevanja razvrstitve pri razlikovanju 
indikatorjev razreda 5 in 6. Za boljše razumevanje teh dveh razredov, lahko 
glede na opise v standardu, komentiratmo posamezne indikatorje.  

Integratorski indikatorji razreda 5 so izdelani tako, da reagirajo na vse 
parametre in sicer na enak način kot bi reagirali biološki indikatorji oz. enako 
kot poteka uničevanje živih mikroorgaizmov v procesu sterilizacije. To 
pomeni, da ponazarjajo uničevanje mikroorganizmov (za parno sterilizacijo je 
to Geobacullis Stearothermophilus). Indikatorji razreda 5 morajo imeti tri 
določene vrednosti (SV) in sicer za 134 °C, za 121 °C in eno vmes, ki mora biti 
enaka kot za biološke indikatorje npr. 127 °C. To dokazuje, da bo indikator 
razreda 5 reagiral na čas in temperaturo enako kot biološki indikator. 

Emulatorski indikatorji razreda 6 pa so izdelani tako, da reagirajo na vse 
parametre izbranega sterilizacijskega ciklusa. Imajo eno določeno vrednost 
(SV), ki mora biti določena točno tako kot kritična vrednost izbranega ciklusa. 
To pomeni, da je potrebno izbrati indikator, ki se sklada z določenimi 
vrednostmi kritičnih parametrov ciklusa, ki ga želimo nadzorovati. Zato 
imamo na voljo večje število indikatorjev razreda 6, ki imajo napisane 
določene vrednosti (čas in temperatura). Če izberemo indikator, ki ne ustreza 
temperaturi in času ciklusa, ki ga želimo nadzorovati, nam tak indikator ne bo 
dal verodostojnega rezultata. Indikatorji razreda 6 so namenjeni dokazovanju, 
da je ciklus dosegel vrednosti kritičnih parametrov (čas in temperaturo) s 
katerimi je določen. Če imamo različne sterilizacijske cikluse, moramo imeti 
tudi različne indikatorje razreda 6. 

Ker je namen sterilizasijskih postopkov uničevanje mikroorganizmov, je 
smotrno uporabljati indikatorje, ki nam bodo to tudi dokazali. Najboljša 
kontrola sterilizacijkih procesov je zagotovo biološka kontrola. Zaradi lažje 
uporabe, pa nam kemični indikatorji olajšajo delo. Vendar je dobro, da za 
kontrolo paketov uporabimo indikator, ki ponazarja uničevanje 
mikroorganizmov in ne le točno določenih vrednosti kritičnih parametrov.  
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3  ZAKLJUČEK 

Pri izbiri kemičnih indikatorjev je dobro pozanti njihov namen uporabe in 
funkcijo za katero so namenjeni. Razvrstitev v razrede po EN ISO 11140-1 nam 
pri izbiri vsekakor lahko pomaga, vendar je kljub temu treba razumeti tudi 
samo razvstitev. Preden izberemo kemični indikator, moramo vedeti kaj 
želimo z njegovo uporabo došeči. Če želimo le nadzorovati vrednosti kritičnih 
parametrov, izberemo tak indikator, ki nam bo povedal ali so bili kritični 
parametri procesa doseženi ali ne. Če pa želimo preverjati proces v smislu 
uničevanja mikroorganizmov, izberemo kemični indikator, ki reagira na 
razmere v sterilizacijskem procesu enako kot bi reagiral mikroorganizem. 

Literatura 

Literatura je na voljo pri avtorju članka. 
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HIGIENA ROK – STALEN IZZIV 

Milena PROSEN1 

IZVLEČEK 

Namen prispevka je predstaviti higieno rok med zdravstvenimi delavci, ki je 
najosnovnejši in najpomembnejši koncept v preprečevanju bolnišnično 
pridobljenih bolezni. Kljub vsemu stalnemu znanju in številnih raziskavah, ki so 
potrdile pomembnost higiene rok, pa le-ta še vedno ostaja izziv. V prispevku 
so nakazane priporočene metode v smislu promocije higiene rok. 

Ključne besede: zdravstveni delavci, higiena rok  

1  UVOD 

Temeljna naloga zdravstvenih delavcev je zagotoviti varno delovno okolje. 
Prav tako jih pri vsakdanjem delu zavezuje etično načelo »Ne škodovati!«. 
Zato so dolžni izvajati ukrepe in dejavnosti v smislu preprečevanja nastanka 
okužb povezanih z zdravstvom, ki prizadenejo ne samo paciente, pač pa tudi 
zaposlene zdravstvene delavce. Etiologija okužb povezanih z zdravstvom, 
pogostost kontaminiranih rok z različnimi patogenimi organizmi in vloga rok 
zdravstvenih delavcev pri nastanku okužb povezanih z zdravstvom kažejo, 
kako pomembna je higiena rok zdravstvenih delavcev (Kampf, Kramer, 2004). 
V večini primerov so roke zdravstvenih delavcev idealen medij za prenos 
mikroorganizmov iz pacientove kože na sluznice oz. v kri, likvor, … ali od 
pacienta na pacientovo okolico in obratno.  

Odličen nivo higiene rok zdravstvenih delavcev je težko vzdrževati zaradi 
različnega družbenega okolja, v katerem zaposleni živijo, delovnega okolja, 
procesov in nalog, ki jih pri delu morajo izvršiti (Chagpar in sod., 2010). 
Čeprav promocija higiene rok v razvitih deželah poteka že desetletja, se je 
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izkazalo, da je za vzdrževanje sprejemljivega nivoja higiene rok potrebno 
kontinuirano izobraževanje (WHO, 2009), ki zahteva strukturiran pristop. 
Zdravstvenim delavcem je potrebno na razumljiv način prikazati vlogo higiene 
rok, ki je potrebna za kakovostno in varno izvajanje zdravstvene oskrbe 
pacienta. 

2 HIGIENA ROK 

V zgodovini štejemo Ignaza Semmelweisa za pionirja promocije higiene rok. Z 
opazovanjem je ugotovil, da je bila smrtnost porodnic znatno višja, če so 
porod vodili zdravniki, kot pa, če so porod vodile babice. Razlog tiči v tem, da 
so zdravniki zgodaj zjutraj opravili obdukcije in potem odšli v porodni blok, 
brez vmesnega umivanja rok. Čeprav je način dela v današnjem času 
drugačen, problem žal ostaja enak. 

Kako pa danes pojmujemo higieno rok? Pod pojmom higiena rok razumemo 
higiensko umivanje in razkuževanje rok, kirurško umivanje in razkuževanje rok 
ter uporabo rokavic, izvajanje tehnike nedotikanja, pa tudi vzdrževanje zdrave 
kože rok. Za pravilno higiensko vzdrževanje rok je pomembna urejenost rok, 
pod katero razumemo kratko pristrižene, ne lakirane nohte in roke brez 
nakita. Umetni nohti niso sprejemljivi, saj povečajo možnost glivičnih obolenj.  

Roke si higiensko umijemo, kadar so vidno onesnažene ali mokre, 
kontaminirane s telesnimi izločki, po uporabi robca, pri kihanju in kašljanju, 
pred in po jedi ter po uporabi stranišča, ob prihodu in odhodu z delovnega 
mesta ter po uporabi rokavic. Najpogostejše napake pri higienskem umivanju 
rok so pozabljivost, nesmotrno in prepogosto umivanje, nanašanje mila na 
suhe roke, uporaba agresivnih mil, premalo sprane in osušene roke ter slabo 
vzdrževanje zdrave kože rok. 

Roke si higiensko razkužimo pred stikom s pacientom, pred aseptičnim 
posegom, po možnem stiku s telesnimi tekočinami, po stiku s pacientom, po 
stiku s pacientovo okolico (WHO, 2009) in po končanem delu v izolaciji. 
Razkužilo nikoli ne nanašamo na vlažne roke, saj se s tem zniža koncentracija 
alkohola, pa tudi roke se bolj izsušijo. Najpogostejše napake pri higienskem 
razkuževanju rok so nanašanje razkužila na vlažne roke, premajhna količina 
razkužila, nepravilna tehnika razkuževanja in brisanje prevelike količine 
razkužila s papirnato brisačko.  
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Dokazano je, da je razkuževanje rok hitrejše, bolj dostopno in učinkovitejše od 
umivanja rok, razen v redkih primerih, ko je potrebno najprej s higienskim 
umivanjem z rok sprati spore mikroorganizmov in šele nato higiensko razkužiti 
roke.  

Kirurško umivanje in razkuževanje rok se izvaja pred operativnimi posegi. Od 
higienskega umivanja in razkuževanja se razlikuje v tem, da si s predpisano 
tehniko umivamo in razkužujemo roke do komolcev. Najpogostejše napake so 
poenostavljanje postopka, neuporaba zaščitnega predpasnika, otresanje rok v 
umivalnik, nepravilna tehnika osušitve rok, premajhna količina razkužila in 
nepravilna drža rok.  

Zakaj bi torej morali vzdrževati visok nivo higiene rok?  
1. da zaščitite pacienta pred patogenimi mikroorganizmi, 
2. da zaščitite sebe, 
3. da zaščitite okolje.  

3 ZAKAJ HIGIENA ROK PREDSTAVLJA IZZIV? 

Vse večja družbena odgovornost in ozaveščanje javnosti na področju okužb 
povezanih z zdravstvom nas sili v promocijo najcenejšega in najbolj 
učinkovitega sistema za preprečevanje nastanka le-teh: higiene rok (Pincock 
in sod., 2012). Pri promociji higiene rok moramo pri zaposlenih upoštevati ne 
samo vlogo bolnišnice, pač pa obravnavati kot posameznike z osebnimi 
vedenjskimi in družbenimi normami (Borg in sod., 2009). Sodeč po številnih 
raziskavah na razumljivost higiene rok kot osnovni in najenostavnejši ukrep 
pri preprečevanju okužb povezanih z zdravstvom, na zaposlene vplivajo tudi 
njihova prepričanja, ki temeljijo na različni stopnji znanja (Collins McLaughlin 
in sod., 2011). Zato je za promocijo higiene rok pomemben strukturiran 
pristop. Najprej je potrebno zagotoviti dostopnost sredstev za higiensko 
umivanje in razkuževanje, kar zahteva sodelovanje vodstva bolnišnice. Nato 
so potrebne vedenjske spremembe, ki jih dosežemo z izobraževanjem, učnimi 
delavnicami, nadzorom, povratnimi informacijami in organizacijsko podporo 
(Kendall in sod., 2012).  

Za doseganje pozitivnih sprememb v promociji higiene rok v bolnišnicah je 
zasnovan t. i. sveženj za higieno rok (Pincock in sod., 2012). V sveženj je 
vključeno osem načel, ki pokrivajo vsa področja, od dostopnosti do vedenjskih 
sprememb.  
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Prvo načelo zajema kontinuiran nadzor in možnost povratnih informacij o 
gibanju bolnišnično pridobljenih okužb. Zaposlene je potrebno obveščati o 
trendu gibanja bolnišnično pridobljenih okužb, pojavljanju večkratno 
odpornih mikroorganizmov in o izbruhu posameznih epidemij. 

Drugo načelo zahteva javno določitev upravnega vodstva in s tem zagotovitev 
podpore. Oblikovati je potrebno jasna navodila in priporočila glede higiene 
rok, zagotoviti sredstva za promocijo in takojšnje obveščanje o spremembah 
postopkov. 

Tretje načelo definira ustanovitev multidisciplinarnega tima, ki ga koordinira 
zdravnik za preprečevanje in obvladovanje bolnišničnih okužb. Oblikovati je 
potrebno mrežo zaposlenih, ki sodelujejo pri potrebnih ukrepih. 

Četrto načelo predpisuje zagotovitev kontinuiranega izobraževanja za 
zaposlene, paciente, svojce in obiskovalce.  

Peto načelo predpisuje dostopnost sredstev za higieno rok.  

Šesto načelo omogoča nudenje povratnih informacij v smislu spodbujanja 
pozitivnega trenda higiene rok (tekmovanja, nagrade, priznanja …) in tudi 
izpostavljanje negativnega trenda (opozorilna pisma, kazni …).  

Sedmo načelo priporoča uporabo plakatov, pamfletov, zloženk, internetne 
promocije, za vzpostavitev kontinuitete izobraževanja. Vključuje tudi 
sodelovanje s strani zaposlenih, pacientov, svojcev in obiskovalcev. Odpira 
možnost imenovanja najboljšega sodelavca na področju higiene rok po 
kliničnih oddelkih in možnost elektronskega opozarjanja.  

Osmo načelo zajema kontinuiran nadzor in možnost povratnih informacij o 
uspešnosti zagotavljanja higiene rok (Pincock in sod., 2012).  

Kontinuiran nadzor je možno zagotoviti z direktnim opazovanjem ali 
izračunom porabe razkužil ali elektronskim nadzorom. Za vsakega od 
omenjenih nadzorov je možno najti argumente za in proti. Izbira nadzora je 
prepuščena bolnišnici. V večini bolnišnic se za nadzor higiene rok uporablja 
direktno opazovanje, saj ne potrebujemo dodatnih finančnih sredstev za 
dosego relevantnih rezultatov.  

Direktno opazovanje pa ima lahko negativno plat v pristranskosti, omejenem 
času opazovanja, zato lahko zaposleni za tisti čas prikažejo boljšo higieno rok 
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(Hawthornov efekt), poleg tega pa zunanji opazovalci motijo zasebnost 
pacienta. Prav tako je pomembno proučiti delovanje opazovanega kliničnega 
oddelka in določiti obseg ter urnik smotrnega opazovanja (Fries in sod., 2012). 
Zato se pojavlja nov trend direktnega opazovanja na principu t. i. pozitivnega 
odklona, ki deluje na prepričanju, da v vsaki organizaciji dela človek, ki z istimi 
resursi bolje reši problem kot njegov sodelavec (Marra in sod., 2011). Tako se 
v direktno opazovanje po dodatnem izobraževanju vključi eden izmed 
zaposlenih na kliničnem oddelku. 

Morda si lahko po vseh predstavljenih dejstvih odgovorimo na vprašanje, 
zakaj higiena rok zdravstvenih delavcev še vedno predstavlja izziv. Odgovor je 
pravzaprav zelo preprost: ker imajo zaposleni poleg profesionalne vloge tudi 
osebno. Zaradi tega spoznanja je edina logična rešitev problema v 
kontinuiranem izobraževanju.  

Zanimivi so od(iz)govori zdravstvenih delavcev, ki so bili objavljeni v mnogih 
raziskavah, zakaj imajo tako slab in včasih celo zaničevalen odnos do higiene 
rok: zaradi nedostopnosti higienskih sredstev, pomanjkanja umivalnikov, mila 
in papirnatih brisačk, zaradi časovne stiske in prezaposlenosti, zaradi 
premajhnega števila kadra, zaradi nerazumevanja nadrejenih, poškodovane 
kože rok, uporabe rokavic, pacientove potrebe so na prvem mestu, njihovi 
pacienti ne predstavljajo možnosti za prenos, saj niso kolonizirani z večkratno 
odpornimi mikroorganizmi itd. 

4 ZAKLJUČEK 

Znanje o higieni rok je v Sloveniji na visokem nivoju. Manjka pa nam 
implementacija znanja v vsakdanjo prakso. Morda je tudi že prišel čas, ko bi 
morali profesionalno dozoreti v taki meri, da bi bili od sodelavcev, nadrejenih, 
podrejenih, pacienta, svojcev in obiskovalcev sposobni sprejeti kritiko glede 
higiene rok. Vsi se namreč dobro zavedamo, kako hitro se spremeni odnos do 
higiene rok, ko v bolnišnico vstopi eden od naših svojcev ali ko sami pademo v 
nemilost zdravstvene oskrbe. Zato naj higiena rok postane bolnišnični zakon! 
Vključite sveženj higiene rok v svoje sredine, vaš trud bo s pozitivnimi rezultati 
poplačan. 
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UPOŠTEVANJE HIGIENSKEGA REŽIMA 
V OPERACIJSKIH SOBAH  

Alen USOVIĆ1, Darja MATKO2 

IZVLEČEK 

Predstavljene bodo operacijske sobe v Splošni bolnišnici Trbovlje in higienski 
režim s poudarkom na čistoči rok in urejenosti nohtov, ki naj bi ga upoštevali 
vsi zaposleni. V prispevku je opisan higienski pravilnik v operacijskih prostorih, 
katerega je potrebno dosledno upoštevati.  

S prispevku bodo prikazane smernice pravilnega obnašanja v operacijski 
prostorih. Prikazane bodo nepravilnosti, ki pa so v smernicah opisane kot 
neupoštevanje pravil obnašanja v operacijskih prostorih.  

Cilj prispevka je ugotoviti stanje higienskega režima, ki se upošteva v naših 
operacijskih sobah. V ta namen je bila med zaposlenimi izvedena anketa, 
katere rezultati bodo predstavljeni.  

Teoretična izhodišča. Raziskava je bila narejena v operacijskih sobah 
ginekološkega in kirurškega oddelka Splošne bolnišnice Trbovlje, anketirani so 
bili vsi, ki sodelujejo v operacijskih sobah. 

Cilj. Ugotoviti urejenost zaposlenih v operacijski dejavnosti in upoštevanje 
higienskega režima v operacijskih sobah.  

Ključne besede: nega rok, nohti, operacijska soba, higienski režim  
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1  UVOD  

Nivo tveganja okužb v operacijskih sobah je sam po sebi zelo velik, zato je 
upoštevanje higienskega režima še toliko bolj pomembno. Z doslednim 
upoštevanjem le-tega zmanjšamo dejavnike tveganja za okužbo. Prenos 
patogenih mikroorganizmov iz zdravstvenih delavcev na pacienta ali obratno ter 
širjenja le-teh iz okolice, lahko zmanjšamo le z doslednim upoštevanjem 
higienskega režima, ki nam narekuje uporabo zaščitnih sredstev, upoštevanje 
pravilnega vstopanja v operacijske prostore, skrb za osebno higieno, predvsem 
higieno rok, h kateri pa spadajo tudi nohti ter čistočo operacijskih prostorov. 

2  OKOLJE V OPERACIJSKIH PROSTORI  

V naši bolnišnici čiščenje in razkuževanje operacijskih prostorov in predprostorov 
izvajajo operacijske strežnice oz. operacijski bolničarji. Čiščenje poteka 
vsakodnevno pred, med in po vsakem operativnem posegu. Generalno čiščenje 
pa se izvaja po končanem operativnem programu oz. po potrebi. Nadzor nad 
higienskim stanjem izvaja dežurna medicinska sestra oz. zdravstveni tehnik, 
katere namen je zagotoviti varno in učinkovito zdravstveno nego vsakemu 
pacientu, ki je obravnavan v operacijski sobi. Cilj uspešnih ukrepov je zmanjšanje 
število mikroorganizmov in zmanjšanje dejavnikov tveganja za okužbo operativne 
rane, čimprejšnje okrevanje pacienta in finančni prihranek pri zdravljenju. V še 
tako naprednih časih, pa še vedno ostaja največji deficit priprava pacienta na 
operativni poseg in higiena rok.  

 

Slika 1:  Kirurška operacijska soba.  
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2.1  PRAVILEN VSTOP V OPERACIJSKE PROSTORE 

V operacijski prostor se vstopa skozi “filter”, v tem delu se preobujemo in 
preoblečemo v operacijska oblačila ter odstranimo nakit in poskrbimo za 
higieno rok in nohtov. V predprostoru z umivalnim koritom si roke umijemo in 
razkužimo. Pomembna je tudi uporaba zaščitnih sredstev, ki so nujni del 
vsakega posameznika in si jih je potrebno nadeti pred vsakim vstopom v 
operacijski prostor. Nadenemo si jih v » filtru«. Z njimi ščitimo tako sebe kot 
pacienta pred vdorom patogenih mikroorganizmov bodisi skozi kožo ali 
sluznico. Operacijska kapa preprečuje kontaminacijo okolice z lasiščem, vedno 
pokrije celotno lasišče. Zaščitno operacijsko oblačilo je namenjeno le nošenju 
v operacijskih prostorih in se ne sme nositi izven njih. Tudi kirurška maska je 
obvezni del zaščitnega sredstva v delovnem okolju operacijske sobe, pravilno 
nameščena kirurška maska mora vedno prekriti nos in usta. Preden vstopimo 
v čisti del filtra pa moramo običajno obuvalo zamenjati za obuvalo, ki je 
namenjeno nošenju v operacijskih prostorih. Z njimi ohranjamo čistost tal in 
preprečujemo raznašanje patogenih mikroorganizmov iz zunanjega okolja 
(Požarnik, 2003).  

 

Slika 2:  Kirurški »filter« Splošne bolnišnice Trbovlje. 

3  HIGIENSKI REŽIM V OPERACIJSKIH 
PROSTORIH  

Število prisotnih ljudi v operacijski sobi naj bo le-tolikšno kot je potrebno. 
Vstopi in izstopi niso zaželeni , kar pa je v manjših bolnišnicah nekoliko težje. 
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Vstopna vrata naj bodo tekom operacije zaprta. Potrebno je poznati pravila 
sterilnega gibanja, ”paziti svoj hrbet”. Na onesteriljenje je treba opozoriti 
takoj in temu primerno odreagirati. Ozaveščenost in dosledno upoštevanje 
pravil aseptične in sterilne tehnike mora biti najvišja prioriteta slehernega 
člana, ki se nahaja v operacijski sobi (Fabjan in sod., 2005).  

3.1  HIGIENA ROK OPERACIJSKEGA OSEBJA  

Higiena rok je temeljni ukrep za preprečevanje prenosa mikroorganizmov v 
zdravstveni dejavnosti. Pod pojmom “higiena rok” razumemo: čiste, umite, 
razkužene roke, uporaba rokavic ter vzdrževanje zdrave kože rok in nohtišča. 
Nohti naj bodo kratko pristriženi, brez laka ali umetnih nohtov. Roke si 
umijemo, ko so vidno umazane, kontaminirane z biološkim materialom, 
mokre, ob socialnih stikih in za vzdrževanje osebne higiene. Urejene roke 
omogočajo učinkovito razkuževanje in umivanje. 

 

Slika 3: Higiensko urejeni nohti 
(http://www.drmed.org/index.php?k=7&n=76).  

3.2  UMIVANJE ROK  

 

Slika 4:  Navodila za pravilno umivanje rok (http://www.zdravstvena.info/).  
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Pred umivanjem odstranimo nakit in uro. Tehnika umivanja rok mora 
omogočiti sistemsko umivanje vseh površin na rokah po predpisanem 
vrstnem redu in onemogoča naknadno onesnaževanje rok in prenašanje 
mikroorganizmov z enega dela na drugi. Roke po umivanju dobro splaknemo 
in osušimo z brisačo za enkratno brisanje (Gönc, 2011).  

Pravilno umivanje rok: roke zmočimo s toplo vodo, nanesemo milo (krtačka za 
kirurško umivanje). Namilimo vse površine rok: dlani, prste, medprstne 
prostore, posebej palce, hrbtišča rok, zapestje, tako da drgnemo vsak del ene 
roke ob drugo roko, milimo vsaj 15–20 sekund, temeljito speremo, obrišemo z 
brisačo za enkratno uporabo, ki je sterilna, brisačo odvržemo v koš. Umivanje 
rok je eden najbolj učinkovitih načinov za preprečevanje širjenja bolezni.  

3.3 RAZKUŽEVANJE ROK  

Razkuževanje z rok ne odstranjuje umazanije, zato razkužujemo roke, ki niso 
vidno onesnažene. Z razkuževanjem želimo doseči hitro mikrocidno delovanje 
na mikroorganizme prehodne populacije, zlasti na vegetativne bakterije in 
viruse, ki preprečuje izstopanje stalne bakterijske flore iz globljih plasti kože. 
Nanesemo zadostno količino alkoholnega razkužila (3 ml), pri kirurškem 
razkuževanju 2-krat 5 ml, ki ga vtiramo v kožo rok, pustimo da se posuši >20 
sekund, pri kirurškem razkuževanju 5 minut. V primerjavi z umivanjem, z 
razkuževanjem uničimo 100-krat več mikroorganizmov, zato je učinkovitejše v 
preprečevanju prenosa mikrobov z rokami zdravstvenega osebja. 

 

Slika 5:  Pravilno razkuževanje roke 
(http://www.drmed.org/index.php?k=7&n=76).  
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4 PRIPRAVA PACIENTA NA OPERATIVNI POSEG 

Kirurški poseg je invazivna oblika zdravljenja, ki prizadene človekovo duševnost 
in spremeni notranje ravnovesje. Vsak operativni poseg je tvegan, kajti navzočih 
je kar nekaj dejavnikov, na katere ne moremo vplivati in so zato nepredvidljivi. 
Naloga zdravstvenih delavcev je, da se osredotočijo na dejavnike, na katere se 
da vplivati. Operativni posegi so načrtovani ali urgentni. Pripravo na načrtovani 
operativni poseg razdelimo na: psihično in fizično pripravo. 

Higienska ureditev pacienta pomeni priprava pacienta dan pred operacijo in 
priprava na dan operacije. Poskrbimo za pacientovo dobro počutje in za čim 
boljšo pripravo kože na operativni poseg (http://med.over.net/zdravje_ 
bolezni/prva_pomoc/i20066/). 

Operacijska medicinska sestra mora pred vstopom pacienta v operacijsko sobo 
preveriti, če ima odstranjen nakit, nohti morajo biti urejeni brez laka ter poskrbi 
da se pacient sleče in ga pokrije s čisto rjuho. Poskrbeti pa je potrebno tudi za 
operativno polje. Pacientovo kožo obrijemo na mestu, kjer bo operacijski poseg. 
Brijemo vedno v smeri rasti dlak saj je tako tveganje za nastanek površinskih 
ranic manjše. Pravilno britje ima velik pomen, saj lahko z nepravilnim britjem 
poškodujemo povrhnjico kože, s tem pa se tveganje za okužbo povečuje. 

Razkuževanje kože pred posegi z nizkim tveganjem naj traja najmanj 30 
sekund, oz. 5 minut z visokim tveganjem za okužbo. Razkužilo nanašamo na 
kožo s sterilnimi tamponi oz. zloženci iz netkanega materiala. Razkužujemo 
širši predel kože okrog predvidenega posega, da zagotovimo aseptično 
izvedbo postopka, alkohol vtiramo v kožo krožno od mesta predvidenega 
vboda navzven, razkužimo enkrat ali večkrat ob upoštevanju dejavnikov 
tveganja (za vsako razkuževanje uporabimo nov tampon ali zloženec), 
počakamo, da se alkohol posuši, razkužila ne brišemo (http://www. 
zdravstvena.info/vsznj/preprecevanje-in-obvladovanje-bolnisnicnih-okuzb/).  

5  UPOŠTEVANJE HIGIENSKEGA REŽIMA V 
SPLOŠNI BOLNIŠNICI TRBOVLJE  

V anketi je sodelovalo 22 anketirancev, izbranih naključno, zdravniki, diplomirane 
medicinske sestre, srednje medicinske sestre in operacijska strežnica. 

6 anketirancev je bilo moških, žensk pa je bilo 16.  
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5.1  NAMEN RAZISKAVE  

Ugotoviti upoštevanje higienskega režima v operacijskih prostorih v Splošni 
bolnišnici Trbovlje s splošno anketo, katere namen je ugotoviti kakšna je 
kontrola kirurškega umivanja in razkuževanja rok v domači ustanovi, ter 
trenutno stanje higiene rok. 

 5.2  RAZISKOVALNA METODOLOGIJA 

V raziskavo smo vključili 26 izvajalcev in sodelavcev v operacijskih prostorih.  

Raziskava temelji na kvantitativni metodologiji z uporabo vprašalnika. Anketo 
smo izvedli oktobra 2012. Dobljene podatke smo obdelali s programom 
Microsoft Excel 2000. 

5.3 REZULTATI RAZISKAVE  

1.  ALI V OP. PROSTORIH NOSITE NAKIT? 

DA=3  NE=19  

 

 

2. OB VSTOPU V OP. SI RAZKUŽIM ROKE   

DA=22  NE=0  

DA 
3 

NE 
19 

Prisotnost nakita 

DA

NE
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3. SLEČEM SI SPODNJO MAJICO ALI KRATKE ROKAVE  

DA=20  NE=2  

 

4. Z MASKO IMAM POKRITA USTA IN NOS    

DA=22 NE=0  

5. NOHTE IMAM NALAKIRANE     

DA=5  NE=17 

 

DA 
20 

NE 
2 

Prisotnost osebnega perila 

DA

NE

DA 
5 

NE 
17 

Prisotnost laka za nohte 

DA

NE
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6. MED OPERACISKIM PROGRAMOM SI ROKE 

RAZKUŽIM=22  UMIJEM=0 

7. LASJE IMAM POD POKRIVALOM      

DA=21  NE=1 

8. ALI SE VEDNO PREOBUJETE PRED VSTOPOM V OP.  

DA=22   NE=0  

9. ALI JE HIGIJENSKI REŽIM DOVOLJ VISOK    

DA=18   NE=4 

  

10. KAJ JE LAHKO ŠE BOLJŠE: odgovori 

 - dosledno upoštevanje pravil,  

- pravilno rokovanje z rokavicami …  

DA 
18 

NE 
4 

Lastno mnenje nivoja higienskega režima 

DA

NE
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6 ZAKLJUČEK  

Rezultat ankete ni presenetljiv. Opaziti je, da so še vedno prisotni kršitelji. 
Pogost odgovor na opozorilo pa je, da je po svetu drugače. Meniva, da 
standardi na slovenskem področju zadostujejo svojemu cilju, so varni in 
učinkoviti v zdravstveni obravnavi. Iz ankete pa lahko razberemo tudi, da bi 
bilo potrebno izboljšati higienski režim rok, predvsem nohtov. 
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KIRURŠKO UMIVANJE IN 
RAZKUŽEVANJE ROK  

Blaž TROTOVŠEK1  

IZVLEČEK 

Izhodišča. Številni dejavniki vplivajo na nastanek in razvoj okužbe kirurške 
rane. Okolje operativne dvorane, kamor uvrščamo tudi kirurško ekipo, je le 
eden od možnih virov mikroorganizmov, odgovornih za nastanek okužbe 
kirurške rane. Vnos mikroorganizmov prisotnih na rokah kirurške ekipe v rano, 
je ena od možnosti nastanka okužbe kirurške rane. Kirurško umivanje in 
razkuževanje rok se je razvilo z namenom zmanjšanja števila mikroorganizmov 
na rokah in zaviranja rasti še prisotnih mikroorganizmov. Ščetkanje dlani in 
podlahti s krtačo in antiseptičnimi pripravki je običajen postopek in ga 
rutinsko izvajamo pred invazivnimi posegi. Obstajajo številni protokoli 
kirurškega umivanja. Protokoli se razlikujejo predvsem v trajanju umivanja in 
vrsti uporabljenega antiseptika. Dolgotrajna uporaba antiseptikov lahko 
poškoduje kožni pokrov osebja. Draženje kože in alergije, kot posledica grobih 
tehnik ščetkanja, sta pomembna razloga opuščanja postopkov.  

Zaključki. Vpliv uporabe različnih protokolov na pogostost okužb kirurške rane 
se ne razlikuje, glede na rezultate metaanaliz. Vtiranje alkohola z aktivnimi 
sestavinami je enako učinkovito kot tradicionalno ščetkanje z antiseptičnimi 
sredstvi. Vse več je dokazov da pogosto umivanje in ščetkanje poškoduje kožo 
osebja, uporaba alkoholnih pripravkov pa jo ščiti.  

Ključne besede: okužba kirurške rane, umivanje rok, razkuževanje rok, 
dejavniki tveganja okužbe kirurške rane 

                                                                 
1  Doc. dr. Blaž Trotovšek, dr.med., spec. kirurg, Univerzitetni klinični center Ljubljana, Klinični 

oddelek za abdominalno kirurgijo, Zaloška 7, 1000 Ljubljana; 
 blaz.trotovsek@gmail.com   
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1 UVOD  

Okužba kirurške rane (OKR) je najpogostejša bolnišnična okužba (38 %) med 
pacienti po operativnem posegu. Posledice OKR so upočasnjeno celjenje ran, 
podaljšano bivanje v bolnišnici, dodatni posegi, višji stroški in dvakrat višja 
smrtnost pri pacientih z okužbo organov in telesnih votlin. V 60 % so za 
nastanek OKR odgovorni pacientu lastni mikroorganizmi in v 25 % 
mikroorganizmi, ki jih prenesemo zdravstveni delavci (1). Med možne zunanje 
vire ob kirurški ekipi štejemo tudi okolje operativne dvorane (zrak, voda) ter 
inštrumente in materiale potrebne za izvajanje kirurškega posega. Cilj 
številnih ukrepov je zmanjšanje vplivov dejavnikov tveganja za prenos okužbe 
z osebja na pacienta (1, 2). Osebje, ki sodeluje pri kirurškem posegu v 
neposrednem stiku s sterilnim kirurškim poljem, je opremljeno s sterilnimi 
rokavicami, ki preprečujejo prenos bakterij z rok neposredno v rano pacienta. 
Med posegom se rokavice lahko poškodujejo oz. se njihova prepustnost z 
dolžino uporabe (>2 h) pomembno poveča (2). Zato je pomembno, da je 
število na rokah prisotnih mikroorganizmov čim manjše. To dosežemo z 
izvajanjem umivanja in razkuževanja tik pred posegom. Umivanje rok odstrani 
predvsem prehodne mikroorganizme, kirurško umivanje in razkuževanje rok 
pa je namenjeno odstranjevanju in uničevanju prehodnih in zaviranju rasti 
stalno prisotnih mikroorganizmov (2, 3). Kirurško umivanje in razkuževanje 
rok zmanjšuje število mikroorganizmov in je eden temeljnih postopkov 
preprečevanja prenosa okužbe in pojava OKR že od časov Josepha Listra 
(1827–1912), angleškega kirurga, ki je uvedel pojem antisepse. Za izvajanje 
postopka se uporabljajo tri vrste raztopin: 

 vodne raztopine za umivanje in ščetkanje, 

 alkoholne raztopine za vtiranje, 

 alkoholne raztopine za vtiranje z dodanimi aktivnimi sestavinami (3).  

Vodne raztopine za umivanje in ščetkanje se nanesejo na kožo z gobico in 
ščetko in vsebujejo aktivne snovi, najpogosteje povidon jodid (PJ) ali 
klorheksidin glukonat (KHG). Roke je potrebno zmočiti do komolca, jih večkrat 
namiliti in izprati pod tekočo vodo (3–5). 

Alkoholne raztopine za vtiranje so narejene na osnovi alkohola (60–90 %). 
Najpogosteje so uporabljani etanol, izopropanol in n-propanol v različnih 
mešanicah. Roke umijemo ob prvem posegu in kadar so vidno umazane, nato 
pa le vtiramo alkoholno raztopino, ki mora vsakič izhlapeti.  
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Alkoholne raztopine za vtiranje z dodanimi aktivnimi sestavinami, 
najpogosteje KHG, izkoriščajo hiter baktericidni učinek alkohola in 
dolgotrajnejšo kemično aktivnost dodane aktivne sestavine. Raztopino 
nanesemo na roke brez ščetkanja, le z vtiranjem v kožo. 

Alkohol ima širok spekter delovanja in v primerjavi z drugimi antiseptiki 
najhitreje in najmočneje zmanjša število mikroorganizmov, vendar nima 
rezidualnega učinka. Na njegovo učinkovitost najbolj vpliva koncentracija 
raztopine (4, 6). Spojine joda (PJ) imajo širok spekter delovanja in se sproščajo 
počasi. Učinek njihovega delovanja je hiter vendar brez rezidualnega učinka 
(2). KHG je bigvanid s širokim spektrom delovanja in učinkuje zelo dolgo. S 
ponavljajočimi nanosi dosežemo kumulativni učinek, ki učinkuje tudi na stalno 
prisotne mikroorganizme. Vodne raztopine KHG so učinkovitejše pri 
zmanjševanju števila prisotnih bakterij od raztopin jodovih spojin, vpliv na 
pojav OKR pa je neznan (3). Spojine fenolov (npr. Triclosan) so manj 
učinkovite in z njimi so povezane pogostejše alergične reakcije (2).  

Številni dejavniki vplivajo na učinkovitost kirurškega umivanja in razkuževanja 
rok. Mednje štejemo: izbor antiseptika, predhodno umivanje rok, trajanje 
postopka in uporabo ščetk, gobic in paličic za nohte (6). 

Številne mednarodne organizacije navajajo priporočila za predoperativno 
kirurško pripravo rok, ki pa se med seboj razlikujejo (2). Večina priporočil 
temelji na študijah, ki merijo kontaminacijo rok s številom kolonij formirajočih 
enot (CFU) pred uporabo antiseptika in po njej (3, 7, 8) in le redke ugotavljajo 
vpliv na pojav OKR. Pomen izsledkov slednjih je vprašljiv, saj je število 
vključenih pacientov majhno. Združenje perioperativnih medicinskih sester 
(AORN) priporoča enostavno umivanje rok in odsvetuje ščetke in gobice. 
Kirurško umivanje naj traja 3 minute, saj je enako učinkovito kot 5 minutno 
umivanje. Razkuževanje z alkoholnimi raztopinami po umivanju s higienskim 
milom je po prepričanju združenja enako učinkovito, kot kirurško umivanje (2, 
9). Center za nadzor bolezni (CDC) priporoča umivanje s higienskim milom in 

razkuževanje, ki je enako učinkovito kot 26 minutno kirurško umivanje (1). 
Združenje Hospital Infection Society priporoča, naj kirurško umivanje traja dve 
minuti, lahko pa ga enakovredno nadomestimo z razkuževanjem (2). 
Ministrstvo za zdravje RS je izdalo smernice, v katerih nalaga službam za 
preprečevanje in obvladovanje bolnišničnih okužb (SPOBO) v sodelovanju s 
komisijo za obvladovanje bolnišničnih okužb (KOBO), pripravo priporočil za 
izvajanje kirurške priprave rok pred posegom. 
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V Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana (UKC) veljajo naslednja 
priporočila iz leta 2000: Kirurška priprava rok pred invazivnim posegom se 
začne s kirurškim umivanjem, ki traja 3 minute, uporablja se vodne raztopine 
antiseptičnih mil, ščetko in paličice za nego nohtov in obnohtja ter gobico za 
umivanje rok. Po zaključku roke osušimo s sterilnimi brisačami in nanesemo 5 
ml razkužila, ki ga vtiramo v kožo 2 minuti, kar ponovimo še enkrat. Pri krajših 
operativnih posegih opravimo le postopek razkuževanja. Pri daljših posegih 
izvajamo postopek ponovno in menjamo rokavice po dveh urah. Ob vsaki 
menjavi rokavic ponovno razkužimo roke, postopek traja 2 minuti (10).  

2 Z DOKAZI PODPRTE UGOTOVITVE  

S študijami ugotavljajo, da je KHG v vodni raztopini bolj učinkovit kot 
raztopina PJ. 

Primerjava kirurškega umivanja z razkuževanjem je pokazala, da je 
razkuževanje lahko bolj učinkovito pri zmanjšanju števila mikroorganizmov na 
rokah zdravstvenih delavcev. Raziskave potrjujejo, da je razkuževanje vsaj 
enako učinkovito in lahko nadomesti kirurško umivanje (2).  

Razkuževanje z različnimi vrstami alkoholov v primerljivih koncentracijah je 
enako učinkovito. Koncentracija alkohola in ne vrsta je tista, ki določa 
učinkovitost razkuževanja.  

Trajanje kirurškega umivanja ne vpliva pomembno na učinkovitost (9). 
Protokoli umivanja v trajanju 2–5 minut so enako učinkoviti pri zmanjševanju 
števila mikroorganizmov. Umivanje rok z milom eno minuto, ki ji sledi 3 
minute razkuževanja je bilo učinkovitejše od samega razkuževanja, ki je 
trajalo 5 minut (2).  

Vpliv vode in surfaktantov je za kožo škodljiv, poškodbe povrhnjice 
pogostejše, kar vodi v obilnejšo kolonizacijo kože rok (11). Alkoholne 
raztopine z dodanimi zaščitnim sredstvi kožo varujejo ob uspešnem 
zmanjšanju števila mikroorganizmov na njej (12).  

3 ZAKLJUČEK  

Kirurško pripravo rok izvajamo z namenom zmanjšanja števila 
mikroorganizmov na rokah kirurške ekipe. To naj bi zmanjšalo verjetnost 
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kontaminacije operativne rane ob poškodbi rokavic. Za merjenje učinkovitosti 
kirurške priprave je najprimernejša pogostost OKR. Merjenje števila CFU na 
rokah kirurškega osebja je le približek učinkovitosti kirurške priprave rok, saj 
razmerja med številom CFU in pojavom OKR ne poznamo. Število 
preiskovancev pri preučevanju OKR mora biti zelo veliko, kar otežuje izvedbo 
študij, ki bi dokončno odgovorile na odprta vprašanja o najprimernejši obliki 
kirurške priprave rok. 
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KONTAKTNE POVRŠINE V 
OPERACIJSKI SOBI  

Peter SIMČIČ1  

IZVLEČEK 

Skrb za ustrezno čistost v bolnišničnem okolju je izjemno pomembna, ker 
omejuje pojav bolnišničnih okužb ter vpliva na dobro počutje pacientov in 
zdravstvenega osebja. Pacienti v bolnišnici imajo pogosto oslabljen imunski 
odziv in spadajo zato v skupino dovzetnih gostiteljev. Tudi zdravstveni delavci 
so izpostavljeni številnim tveganjem in pri njih se srečujemo z pogostejšo 
bolniško odsotnostjo v primerjavi z drugimi poklici. 

Ključne besede: bolniško okolje, pacienti, mikroorganizmi, bolnišnične okužbe  

1 UVOD 

Mikrobiološka kontaminacija bolnišničnega okolja je glavni faktor pri nastanku in 
širjenju bolnišničnih okužb. Najboljše rezultate pri zmanjšanju kontaminacije 
dosežemo z izboljšanim režimom čiščenja in razkuževanja, predvsem v oddelkih z 
visokim tveganjem. Dokazani so številni viri kontaminacije, med katerimi sta 
najpogostejša kirurško in drugo medicinsko osebje ter nespoštovanje ukrepov za 
preprečevanje prenosa bolnišničnih okužb. Nadvse pomembne so tudi nekateri 
bolnišnični postopki, ki lahko služijo kot vektor prenosa mikroorganizmov. Med 
najpogostejšimi najdemo neustrezno zbiranje infektivnih odpadkov, križanje čistih 
in nečistih poti, transport pacientov ipd.  

Najpogostejši prijemi za preprečevanje bolnišničnih okužb v bolnišničnem 
okolju vključujejo:  

 umivanje in razkuževanje rok ter uporaba zaščitnih rokavic, 

 čiščenje, razkuževanje in sterilizacija inštrumentov, 

 čiščenje in razkuževanje površin.  

                                                                 
1  Mag. Peter Simčič, univ. dipl. ing. kem., ECOLAB d.o.o., Vajngerlova ulica 4, 2000 Maribor; 
 Peter.Simcic@ecolab.com  
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2  ČIŠČENJE  

Je fizična odstranitev nečistoč iz površin in je predpogoj za uspešno 
razkuževanje in sterilizacijo. S pravilnim in rednim čiščenjem odstranimo do 
80 % mikroorganizmov s površin, vendar jih ne uničimo. Šele poznavanje 
kemijske sestave umazanije na površinah vodi do njenega uspešnega in 
učinkovitega odstranjevanja. Za boljše rezultate se pri površinah praviloma 
poslužujemo mehanike čiščenja in uporabo abrazivnih pripomočkov. Pri 
inštrumentih se čedalje pogosteje zanašamo na ultrazvočne kopeli, ki precej 
izboljšajo čistilni učinek delovne raztopine, saj odlepijo organski material, ki se 
tako lažje izluži v vodni medij. Posebej pomembni so v primeru inštrumentov 
z lumni, pri katerih je običajno ščetkanje neučinkovito.  

3  RAZKUŽEVANJE 

Je postopek s katerim uničimo vse vegetativne oblike mikroorganizmov razen 
bakterijskih spor. Daljša izpostavljenosti nekaterim razkužilom sicer omogoči 
tudi uničenje spor, vendar je njihova uspešnost prenizka, da bi lahko govorili o 
sterilnosti. Razkuževanje predstavlja najpomembnejši način za preprečevanje 
prenosa bolnišničnih okužb. Tip razkužila in način razkuževanja pa je odvisen 
od površin in okolja njihove uporabe. Vsa razkužila v bolnišničnem okolju 
morajo biti sveže pripravljena in zadostiti predpisanim zahtevam 
koncentracije in kontaktnega časa, kot jih predvideva proizvajalec.  

4  STERILIZACIJA 

Je postopek, ki uniči vse mikroorganizme vključno z bakterijskimi sporami. 
Sterilizacija je absoluten proces, kar pomeni, da je preživitvena stopnja 
mikroorganizmov nična. Poznamo fizikalne (toplota, plazma) in kemijske 
(etilenoksid) načine sterilizacije, ki jih uporabljamo glede na specifične 
potrebe.  

Neustrezno preprečevanje bolnišničnih okužb v operacijskih dvoranah nosi 
daljnosežne posledice za pacienta in zdravstveno ekipo, zato je nujna sprotna 
in učinkovita presoja mikrobiološke kontaminacije vseh specializiranih enot v 
bolnišničnem okolju. Mikrobiološko kontaminacijo lahko učinkovito 
zmanjšamo, če zdravstveni delavci ustrezno sledijo higienskim standardom, ki 
so bili potrjeni s strani komisije za obvladovanje bolnišničnih okužb znotraj 
ustanove. Pri sprejemanju režima čiščenja in razkuževanja se lahko opremo na 
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Spauldingovo klasifikacijo tveganja pri površinah in pripomočkih, ki prihajajo v 
stik s pacientom.  

Tabela 1: Spauldingova klasifikacija. 

Klasifikacija Površina Cilj Postopek 

Visoko 
tveganje 

Vsi predmeti, ki 
prebadajo mehka 
tkiva ali prihajajo v 
stik s poškodovano 
kožo (npr. kirurški 
inštrumenti) 

Sterilnost (na 
površini ni 
mikroorganizmov 
vključno z 
bakterijskimi 
sporami) 

Sterilizacija ali 
uporaba 
inštrumentov 
za enkratno 
uporabo 

Srednje 
tveganje 

Površine prihajajo v 
posreden ali 
neposreden stik z 
nepoškodovano 
kožo ali sluznico 
(npr. endoskopi, 
anestezijska 
oprema) 

Odstranitev vseh 
vegetativnih oblik 
mikroorganizmov. 
Na površini so 
prisotne le 
bakterijske spore 

Visoko 
učinkovito 
razkuževanje 

Nizko 
tveganje 

Površine prihajajo v 
stik s celo, zdravo in 
nepoškodovano 
kožo, ne prihajajo 
pa v stik s sluznico 

Vizualno čista 
površina 

Čiščenje ali 
nizko 
učinkovito 
razkuževanje 

  

Tudi v operacijskem bloku se srečujemo s površinami, ki jih glede na 
Spauldingovo klasifikacijo ločimo glede na stopnjo tveganja. 

 

Tabela 2: Spauldingova klasifikacija v OP oddelku. 

Stopnja tveganja Površina 

Zelo visoka 
Operacijska soba, anestezijska soba, skladišče 
sterilnega materiala 

Visoka Prebujevalna soba 

Srednja Garderoba 

Nizka Pisarniški prostori, čajne sobe 
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5  POVRŠINE V OPERACIJSKI SOBI  

Kljub razmeroma kratkemu času, ki ga pacienti preživijo v operacijski dvorani, 
predstavlja le-ta resno grožnjo za nastop bolnišničnih okužb in pooperativnih 
zapletov. Preprečevanje bolnišničnih okužb v operacijski dvorani sodi med 
organizacijsko najzahtevnejše postopke in zdravstvene ustanove morajo 
usmeriti vse napore v zagotavljanje higienske neoporečnosti. Zaradi invazivnih 
postopkov je v operacijski dvorani potrebno doseči najvišjo stopnjo varnosti. 
Pri tem je potrebno nameniti veliko pozornosti sterilnosti inštrumentov, 
higienski disciplini osebja in kakovosti površin in zraka v prostoru.  

5.1  PROGRAM ZA ČIŠČENJE IN RAZKUŽEVANJE  

Bolnišnice se morajo opremiti s programi za čiščenje in razkuževanje površin, 
ki je napisan in objavljen ter ga osebje dosledno in rutinsko opravlja. Vsaka 
bolnišnica ima svoje specifične lastnosti, zato je nemogoče oblikovati 
enotnega programa. Še več, program za preprečevanje okužb je dinamičen 
dokument, ki se skozi čas spreminja in dopolnjuje ter upošteva notranja 
preverjanja in nove strokovne smernice. Glavna skrb pri njegovi pripravi je 
upoštevanje stopnje tveganja, ki ga površine predstavljajo pri prenosu 
bolnišničnih okužb. Program ukrepov vsebuje razpored prostorov in ločevanje 
čistih in nečistih poti, čiščenje in vzdrževanje prostorov, opreme in naprav, 
čistost zraka, neposredno pripravo pacienta, pripravo osebja, sterilnost 
materialov, stroge aseptične tehnike ter dosledno upoštevanje sprejetih 
postopkov, pravil in predpisov. Učinkovit program čiščenja in razkuževanja 
zajema tudi pravilno izbiro čistilne tehnike, čistilnih pripomočkov in sredstev 
za čiščenje in razkuževanje. Za uspešno izvajanje programa je potreben tudi 
stalen nadzor nad kakovostjo opravljenega dela s strani bolnišnične komisije.  

5.2  SPLOŠNA NAVODILA  

Vsi predmeti v operacijski sobi morajo biti popolnoma čisti. Nesprejemljivo je, 
da bi se prah nabiral na katerikoli površini. Posebej problematični so številni 
koti in robovi, ki jih najdemo pri kljukah, stikalih, lučeh, držalih, policah ipd. 
Operacijski prostori morajo biti opremljeni s čim manj opreme, ker s tem 
preprečujemo, da bi se prah nabiral na policah in drugih vodoravnih 
površinah.  

Pri prebrisavanju površin v operacijskih dvoranah se priporoča uporaba krp iz 
netkanega materiala za enkratno uporabo, ki se ne muckajo in puščajo sledi. 
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Take krpe pred uporabo napršimo ali impregniramo z delovno raztopino in jih 
po uporabi varno odvržemo v namenske vreče. 

Vsa čistila in razkužila, ki se uporabljajo v operacijskih dvoranah morajo biti 
potrjena s strani komisije za obvladovanje okužb v ustanovi. Pri rokovanju s 
sredstvi moramo natanko upoštevati navodila proizvajalca in se držati 
predpisanih koncentracij in kontaktnih časov ter se prepričati o 
kompatibilnosti delovne raztopine s površinami v operacijski sobi. Le sveže 
pripravljena delovna raztopina zagotavlja atestirane rezultate.  

V operacijski dvorani smemo uporabljati le hladno ali toplo vodo, nikakor pa 
ne vroče vode, ker obstaja verjetnost, da pride do koagulacije organskih 
ostankov na površinah, kar bistveno oteži čiščenje in odstranjevanje 
mikroorganizmov. Tudi parno čiščenje operacijskih prostorov je dovoljeno le 
ko gre za končni postopek, nikakor pa ni primeren za rutinsko metodo. 

Pometanje operacijske dvorane je neustrezen ukrep zaradi dviganja prašnih 
delcev. Bolj smiselna je uporaba vakuumskih sesalnikov. Razkuževanje talnih 
površin je nesmotrno, saj je le malo verjetno, da bi mikroorganizmi iz tal 
dosegli odprto rano. Čiščenje in sušenje talnih površin sta povsem ustrezna 
ukrepa. Smiselna je tudi vpeljava barvnega kodiranja krp, pri čemer 
uporabljamo v operacijski dvorani le eno barvo.  

Operacijske posege moramo planirati v ustreznih časovnih razmakih, da je 
lahko med njimi pripravimo sobo na nov poseg. Prav tako moramo zadnji 
poseg planirati dovolj zgodaj, da ima ekipa dovolj časa ob koncu dneva, da 
ustrezno očisti in razkuži operacijsko dvorano. Paciente, ki spadajo v 
morebitne rizične skupine, praviloma tempiramo proti koncu delovnika.  

5.3  JUTRANJA OPRAVILA V OPERACIJSKI DVORANI  

Pred začetkom dela je operacijska dvorana praviloma čista in razkužena, zato 
je pogosto dovolj, da zjutraj z navlaženo krpo iz netkanega materiala 
odstranimo sledove prahu z glavnih površin, kot so: operacijske mize, 
pomožne mizice in vozički, razni pripomočki, operacijske luči, kirurški 
reflektorji in drugi elementi. Uporaba čistil in razkužil je smotrna le v primeru 
morebitne spregledane umazanije iz prejšnjega dne. Postopek čiščenja 
moramo zaključiti vsaj eno uro pred začetkom prvega kirurškega posega.  
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5.4  OPRAVILA V OPERACIJSKI DVORANI MED POSEGI  

Po operativnem posegu odstranimo prevleke in druge bolnišnične tekstilije. 
Prav tako zberemo vse predpasnike, pokrivala za obutev, maske, rokavice in 
drug zaščitni material za enkratno uporabo, ki ga s pomočjo namenskih vreč 
umaknemo iz operacijske dvorane in hranimo v temu namenjenih prostorih. 
Poskrbimo tudi za praznjenje vseh ostalih košev v operacijski sobi.  

Po posegu je potrebno vse površine, ki so prišle v neposreden stik s 
pacientom, temeljito očistiti. V ta namen uporabljamo krpe iz netkanega 
materiala za enkratno uporabo, ki jih napršimo ali impregniramo z razkužilno 
raztopino. V primeru krvnih madežev ali drugih telesnih izločkov površine 
dekontaminiramo in nato očistimo z nealdehidnim preparatom. Pred 
sprejemom naslednjega pacienta je potrebno vse površine ustrezno osušiti in 
poskrbeti za nadomestitev zaloge materialov v operacijski sobi.  

5.4.1  Opravila v operacijski dvorani po zadnjem operativnem 
posegu oz. ob koncu dneva  

Vse vodoravne delovne površine in vso premično in nepremično opremo v 
operacijski dvorani očistimo s krpo iz netkanega materiala za enkratno 
uporabo, ki jo predhodno napršimo ali impregniramo s čistilno in razkužilno 
raztopino.  

Da bi se izognili prašenju se v operacijskih dvoranah izogibamo pometanju in 
tla čistimo s toplo delovno raztopino. Z grobo ščetko odstranimo morebitne 
organske ostanke s talnih površin in s tem poenostavimo ostale faze čiščenja. 
Vse pogosteje se v operacijskih dvoranah poslužujemo čistilnih strojev, ki 
imajo snemljiv vodni rezervoar zaradi lažjega vzdrževanja. Čistilni stroji 
namenjeni operacijskim dvoranam so del operacijskega inventarja in se ne 
smejo uporabljati v drugih enotah. Šele ko so tla suha postavimo premične 
elemente v operacijski dvorani na svoje mesto.  

Po uporabi je potrebno vse krpe prenesti v pralnico in jih oprati po programu 
za infektivni material. Krpe hranimo v ustreznem skladišču, iz katerega jih 
krožno jemljemo in s tem poskrbimo za enakomerno dotrajanost inventarja. 
Tudi ostale pripomočke, kot so vedra in metle, po uporabi očistimo in 
osušimo.  
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5.4.2  Tedenska opravila  

Krpo iz netkanega materiala za enkratno uporabo napršimo ali impregniramo 
s čistilno in razkužilno raztopino in z njo prebrišemo vrata, tečaje, ograje, 
rentgenske zaslone, stenske omarice, podloge za noge in stole, podnožje 
Mayo mizice, IV stojala in druga težje dostopna mesta. Na tedenski ravni 
čistimo tudi kolesje premične opreme, tako da jih zapeljete čez krpe 
namočene v razkužilno raztopino. Na tedenski ravni preverimo brezhibnost 
delovanja klimatskih naprav in sesalnih sistemov.  

5.4.3  Občasna opravila  

Strop in stene v operacijski dvorani so le redko kontaminirane in njihovo 
čiščenje običajno ne doprinese k zmanjševanju bolnišničnih okužb. Čeprav ne 
sodijo k rutinskemu čiščenju in razkuževanju pa jih je potrebno vzdrževati in 
očistiti v 3–6 mesečnih intervalih. Med redkejša opravila spadajo tudi redni 
pregledi in servisiranje opreme, ki jih praviloma izvajamo dvakrat na leto. Vse 
morebitne napake je potrebno čim prej prijaviti in poskrbeti za hitro 
popravilo. 

6  ZAKLJUČEK  

Mikrobiološka kontaminacija v operacijski dvorani bistveno poveča incidenco 
bolnišničnih okužb in lahko pomembno vpliva na pooperativne zaplete. 
Najhitrejša pot do uspešnega preprečevanja prenosa bolnišničnih okužb 
predstavlja dosledno spremljanje zaposlenih in promocija dobre prakse. Vsak 
prostor v bolnišnici mora biti opremljen z ustreznim protokolom za čiščenje in 
razkuževanje, ki ga mora osebje poznati in ga dosledno upoštevati. Ti 
protokoli morajo natančno razčleniti delo na posameznem oddelku glede na 
tip dejavnosti in glede na morebitne izredne razmere. Le njihovo dosledno 
izvajanje in stalno izobraževanje zaposlenih omogoči odpravo napak in s tem 
pripomore k doseganju visokih standardov.  
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OPERACIJSKA MEDICINSKA SESTRA 
NA KIRURŠKI MISIJI V GAZI  

Mateja STARE1  

IZVLEČEK 

Mednarodna humanitarna organizacija Zdravniki brez meja (Médecins Sans 
Frontières -MSF) je neodvisna medicinska organizacija, ki zagotavlja 
zdravstveno pomoč ljudem, prizadetih zaradi oboroženih konfliktov, epidemij, 
zdravstvene izključenosti in naravnih ter civilizacijskih nesreč, ne glede na 
raso, veroizpoved ali politično prepričanje. Trenutno po svetu v 60 državah 
poteka preko 400 zdravstvenih misij, od tega 50 kirurških. 

Kot prva slovenska medicinska sestra pridružena v MSF, sem marca 2012 
odšla na 2 mesečno kirurško misijo rekonstrukcijske plastične kirurgije v Gazo, 
Okupirano Palestinsko področje (Izrael). 

Kot operacijska medicinska sestra sem na tej misiji prevzela naloge vodenja in 
nadzora v operacijski sobi, predvsem vodenje kadra, dnevnih aktivnosti, 
sterilizacije, nadzor oskrbe z materialom, higiene in varnosti, kjer smo delali.  

Ključne besede: zdravniki brez meja, operacijska medicinska sestra, kirurška 
rekonstrukcijska misija  

  

                                                                 
1  Mateja Stare, dipl. m. s., spec. perioperativne ZN, Univerzitetni Klinični Center Ljubljana, 

Operacijski blok, Zaloška 7, 1000 Ljubljana; 
 mateja.stare@kclj.si  
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1  HUMANITARNA ORGANIZACIJA ZDRAVNIKI 
BREZ MEJA  

Od junija 2011 sem kot edina slovenska medicinska sestra pridružena veliki 
družini zdravstvenih in nezdravstvenih delavcev, ki nudijo svoje znanje in čas 
mednarodni humanitarni organizaciji Zdravniki brez meja (originalno 
Médecins Sans Frontières, v nadaljevanju MSF). MSF je mednarodna, 
neodvisna medicinska organizacija, ustanovljena decembra 1971 v Parizu na 
pobudo francoskih zdravnikov Rdečega križa in novinarjev, ki so bili priča 
genocidom. MSF prvenstveno zagotavlja zdravstveno pomoč ljudem, 
prizadetih zaradi oboroženih konfliktov, epidemij, zdravstvene izključenosti in 
naravnih ter civilizacijskih nesreč, ne glede na raso, veroizpoved ali politično 
prepričanje. Leta 1999 je MSF zaradi prizadevanj in zagotavljanja zdravstvene 
oskrbe na področjih akutnih kriz kot tudi ozaveščanja o humanitarnih 
katastrofah prejel Nobelovo nagrado za mir. Trenutno po svetu v 60 državah 
poteka preko 400 zdravstvenih misij, od tega 50 kirurških. 

 

 

Slika 1: Države sveta, kjer MSF opravljajo svoje misije 
(http://en.wikipedia.org/wiki/File:M%C3%A9decins_Sans_Fronti%C
3%A8res_-_Missions.svg (8. 9. 2012)).  
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2  KIRURŠKA REKONSTRUKCIJSKA MISIJA V 
GAZI  

Po opravljenih sprejemnih formalnostih in posebnem izobraževanju v Ženevi, 
sem konec januarja 2012 iz MSF pisarne v Parizu dobila povabilo za 2 
mesečno misijo rekonstrukcijske plastične kirurgije v Gazi, Okupirano 
Palestinsko področje (Izrael). Odšla sem v začetku marca in tam ostala do 
sredine aprila 2012. MSF ima na področju Palestine 2 misiji: eno v Zahodnem 
bregu (psihološka podpora prebivalstvu, predvsem otrok po bombnih 
napadih), drugo pa v Gazi, kjer v mestu Khan Yunis opravljajo operativne 
posege iz rekonstrukcijske plastične kirurgije. Gre za primere, ki jih lokalni 
kirurgi niso zmožni opraviti ali pa nimajo potrebnega znanja in inštrumentov 
(kontrakture rok po vojnih poškodbah in opeklinah, prirojene anomalije rok, 
nog in obraza). Delali smo v posebnem šotoru namenjenem urgentnim 
misijam, saj so higienske zahteve MSF strožje (vendar še zmeraj nižje od naših 
normativov), kot pa je dejansko stanje v lokalni bolnišnici, ob kateri smo 
gostovali. Kirurška ekipa je bila sestavljena iz lokalno zaposlenih zdravstvenih 
delavcev in treh tujcev (expatov), ki smo prišli pomagat s svojim znanjem 
(kirurg plastik, anesteziolog in jaz kot operacijska medicinska sestra). 

 

Slika 2:  10-mesečna deklica s popolno sindaktilijo rok in nog  
(foto: Mateja Stare).  

Kot operacijska medicinska sestra sem na tej misiji prevzela naloge vodenja in 
nadzora, predvsem vodenje kadra, dnevnih aktivnosti, sterilizacije, nadzor 
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oskrbe z materialom, higiene in varnosti, kjer smo delali. Kot edini ženski v 
moškem kolektivu, mi ni bilo lahko, saj sem bila hkrati tudi vodja večjemu 
delu zaposlenih in v izogib konfliktnim situacijam, ki bi lahko zaostrile naše 
delovanje, mi je bil v izredno pomoč moj nadrejeni, lokalni MSF zdravnik, ki je 
prevzel vlogo mediatorja. 

Kot tuji ženski v svetu Islama mi je bilo sicer dovoljeno imeti odkrito glavo, 
vendar pa sem spoštovala vsa ostala pravila oblačenja, kar se je nanašalo tudi 
na prostor, kjer smo delali. Živela sem v glavnem mestu Gaza Cityu, delala pa 20 
km južneje v drugem največjem mestu Khan Younis. MSF projekt 
rekonstrukcijske kirurgije v Gazi je bil 2010 zasnovan z namenom odložene 
kirurške pomoči po zadnjih hujših bombnih napadih 2009. Takrat so bile 
porušene vse elektrarne v Gazi, razen ene, ki pa ne zmore vsem dobavljati 
električne energije. Zato imajo vsakodnevne redukcije elektrike, ki trajajo tudi 
do 20 ur na dan. Uporabljajo generatorje na nafto, ki jo zaradi embarga s strani 
Izraela stalno primanjkuje. V Gazi, deželi peska ni dreves, ki bi jih lahko uporabili 
za gorivo, zato uporabljajo zemeljski plin iz Egipta v starih, dotrajanih plinskih 
jeklenkah. In tako se zgodi … vsakodnevno … eksplozije plinskih jeklenk zaradi 
dotrajanosti. Hude opekline rok in obraza. Ne prizanaša nikomur: ženske, otroci, 
moški, mlado in staro. Poškodbe, ki jih pri nas ne vidiš več, so tam nekaj 
vsakdanjega. Včasih ena, dve, velikokrat žal 10 in več na dan.  

 

Slika 3:  40-letna ženska z brazgotinami po opeklinski rani zaradi eksplozije 
plinske jeklenke (pred 10 meseci). Ne more premikati desnega 
zapestja.  



IZZIVI V OPERACIJSKI ZDRAVSTVENI NEGI 

 

89 

 

 

Slika 4:  Med operativnim posegom odkrijemo vzrok – več kot 1 cm debela 
brazgotina, kot posledica samozdravljenja.  

3 ZAKLJUČEK  

Ta misija, tokrat četrta po vrsti, se je ob mojem prihodu prekinila za teden dni, 
saj je prišlo do novih napadov s strani Izraela in nato še za nadaljnja 2 tedna 
zaradi bolezni tujega plastičnega kirurga. Od planiranih 8 tednov operacij, smo 
na koncu operirali le teden dni, saj so se pogoji dela zaostrili in delo za nas tujce 
ni bilo več varno. Tako sem po 5 tednih zapustila Gazo in odšla domov. 

 

Slika 5:  Urgenten operativni poseg pri 11 letnem dečku zaradi eksplozije plinske 
jeklenke. V dveh kirurških ekipah smo operirali obraz in obe roki. 
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Čeprav smo nazadnje operirali le teden dni in opravili 27 operativnih posegov 
lahko rečem, da je bila misija uspešna. Zaposleni so me zelo lepo sprejeli in 
vse hudo, kar se jim še vedno dogaja ne izbriše nasmeha z njihovih obrazov. 
Ker sem imela pred prihodom prvega kirurga več kot dovolj časa, smo z ekipo 
pripravili in pregledali ves kirurški inštrumentarij in aparature ter temeljito 
počistili delovne prostore, saj je puščavski pesek v vsakem vogalu hiše/šotora 
nekaj običajnega. 

 

Slika 6:  Skupinska slika »moje« najožje ekipe. Od leve stojijo: anesteziolog 
Karl iz Avstrije, šofer Ayman, čistilec Abu Khaled, plastični kirurg 
Stefan iz Nemčije, medicinska sestra in najožji sodelavec Tawfek, 
jaz, spodaj splošni zdravnik in MSF medicinski vodja Abu Abed in 
medicinska sestra Luay.  

 

Ni dovolj prostora, da še podrobneje opišem svojo misijo. Zato poglejte na 
uradno MSF internetno stran www.msf.org , kjer imate še več razloženega o 
delu pri MSF in o vseh misijah, tudi moji. 
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NOČNO DELO 

Martina BREŠAN1 

IZVLEČEK 

V prispevku so predstavljeni rezultati številnih opazovalnih študij in tujih 
raziskav, ki nazorno govorijo o povezavi med nočnim delovnim časom in 
nekaterimi negativnimi posledicami za zdravje ter vplivu na zmanjšano 
varnost pri delu. 

V mesecu aprilu 2012 je bila v Univerzitetnem kliničnem centru (UKC) 
Ljubljana opravljena manjša raziskava o vplivu nočnega dela na zdravje in 
varnost zaposlenih. Rezultati so bili primerjani z izsledki tujih študij. Zanimiva 
je bila tudi primerjava zdravstvenih težav in vplivov na kakovost dela med 
skupino zaposlenih, ki opravljajo izmensko delo (več zaporednih delovnih noči) 
ter med tistimi zdravstvenimi delavci, ki so vključeni v dežurno obliko dela. 

Pridobljena opažanja potrjujejo izsledke tujih raziskav in nekatere negativne 
posledice so izrazitejše pri delavcih, ki nočno delo opravljajo 15 let ali več, 
drugi vplivi pa se lahko začnejo pojavljati že zelo zgodaj po vključitvi v nočno 
obliko dela. Kronična utrujenost pri nočnih delavcih vsekakor vpliva tudi na 
kakovost njihovega zasebnega življenja.  

Ključne besede: cirkadiani ritmi, nočno delo, kronična utrujenost  

1  UVOD 

Kronična utrujenost lahko pri ljudeh, ki opravljajo nočno delo, pušča trajne 
posledice na njihovem zdravju. Kadar pride do premika ritma t. i. notranje 
ure, nastopijo motnje spanja, z leti pa se pogosto pojavijo tudi druge 
posledice stalno ponavljajočih se motenj fizioloških procesov.  

                                                                 
1  Martina Brešan, dipl. m. s., Univerzitetni klinični center Ljubljana, Operacijski blok, Zaloška 7, 

1000 Ljubljana; 
 martina.bresan@kclj.si 
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2  CIRKADIANI RITMI 

Naš organizem je kot najbolj fina tkanina prepleten iz raznovrstnih bioloških 
ritmov. Med vsemi ritmi je najbolj v ospredju cirkadiani ritem (lat. circa - 
okoli, dies – dan), katerega perioda je približno enaka dolžini dneva. Poleg 
menjave budnosti in spanja se spreminjajo tudi telesna temperatura, srčna 
frekvenca in arterijski tlak. Cirkadiano ritmiko z značilnim dnevnim nihanjem 
kažejo tudi nekateri drugi procesi v organizmu, kot na primer: izločanje 
hormonov, odvajanje presnovnih produktov, lokomotorna dejavnost, 
pojavljanje lakote, pripravljenost za delo (Starc, 1997). 

V medicini so cirkadiani ritmi pomembni tudi zaradi časovno določenega 
pojavljanja bolezni. Znano je, da se srčna ali možganska kap pogosteje 
pojavljata zjutraj (Copertaro in sod., 2008). Razlago za omenjeno dejstvo lahko 
povezujemo z jutranjim pojavom fizioloških procesov s cirkadianim nihanjem 
(npr. jutranje naraščanje krvnega tlaka in srčne frekvence, naraščanje žilnega 
tonusa, povečana agregabilnost trombocitov). 

3  MELATONIN 

Cirkadiani ritem je lasten telesu in je genetsko določen. Uravnava ga 
spodbujevalec v suprahiazmatskem jedru medmožganov, katerega dejavnost 
spodbuja osvetljenost mrežnice, zavira pa melatonin, ki nastaja v majhni žlezi 
epifizi (National Sleep Foundation, 2012). 

Melatonin nekateri poimenujejo tudi hormon teme, kajti njegovo izločanje je 
vezano na menjavo dneva in noči ter ni odvisno od cikla budnosti in spanja. 
Nočno spanje tako sovpada s fazo naraščanja izločanja melatonina. Zanimivo 
je dejstvo, da se ritmika izločanja melatonina ohrani še nekaj dni po 
odtegnitvi nočnega spanja (Real in sod., 2008). 

Poleg tega, da melatonin kontrolira spanje, vpliva tudi na pigmentne celice v 
povrhnjici, najverjetneje pa vpliva tudi na začetek pubertete (prva ovulacija). 
Melatonin ima tudi močan vpliv na hipotermično dejavnost organizma in 
spodbudno deluje na imunski sistem (Thorpy, 2011). Dokazano je tudi, da ta 
hormon zavira rast tumorskih celic. Ker deluje na nivoju celičnega 
metabolizma, njegovo pomanjkanje lahko povzroči napake v prepisovanju 
DNK pri delitvi celic – to pa posledično lahko vodi v nastanek rakavih celic 
(Hansen in sod., 2011).  
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4  KRONOTIP 

V veliki meri posameznikovo dejavnost določa tudi t. i. kronotip – to je 
lastnost, kdaj v dnevu je posameznik bolj ali manj aktiven. Ljudje, ki zgodaj 
vstajajo in tudi bolje delujejo v začetku dneva, so jutranji tipi; opisujejo jih s 
kronotipom škrjančka. Njihovo nasprotje so tisti, ki bolje delujejo kasneje 
preko dneva ali celo v poznih večernih urah; ti posamezniki so nočni tipi 
oziroma imajo kronotip sove. Raziskovalci navajajo dejstvo, da je 70 % ljudi s 
t. i. mešanim – kolibrij - kronotipom (Van Dongen in sod., 2009).  

5  VPLIVI NOČNEGA DELA NA VARNOST PRI 
DELU 

Večina rezultatov tujih raziskav kaže na dejstvo, da kronična utrujenost pri 
ljudeh, ki opravljajo nočno delo, zmanjša njihovo zmogljivost in povečuje 
tveganje za pojavnost napak in nesreč pri delu (Jha in sod., 2001). Po 
raziskavah, ki so bile opravljene med zdravstvenimi delavci, se ta (ne)varnost 
dotika tako pacientove kot tudi osebne varnosti zaposlenih. 

Izsledki raziskav potrjujejo, da se zaradi utrujenosti pri nočnih delavcih 
pojavljajo: 

 slabši reakcijski čas, 

 zmanjšana zbranost, 

 nenatančnost pri delu, 

 oteženo reševanje problemov, 

 slabše psihomotorične sposobnosti, 

 zmanjšana koordinacija, 

 napake zaradi opustitve, pozabljivosti (Jha in sod., 2001).  

Z več zaporednimi nočnimi izmenami se povečuje tudi tveganje za nastanek 
napake pri delu kot tudi možnost vpletenosti v incident; opisujejo, da je 
tveganje za omenjene napake oziroma incident po drugi zaporedni nočni 
službi večje za 6 %, po tretji zaporedni nočni službi za 17 %, po četrti nočni 
izmeni pa obstaja kar za 36 % večje tveganje (Ayas in sod., 2009). 
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6  VPLIV NOČNEGA DELA NA ZDRAVJE 

Opazovalne študije, ki so bile opravljene v Združenih državah Amerike, Veliki 
Britaniji in skandinavskih deželah, izpostavljajo povezavo med zdravstvenimi 
problemi in nočnim delom. Raziskovalci ne posredujejo konkretne vzročne 
zveze in mogoče tudi zaradi nepristranskosti govorijo predvsem o veliki biološki 
verjetnosti v povezavi z negativnimi zdravstvenimi posledicami in nočnim 
delovnim časom. Opozarjajo, da ima nočno delo posledice na zdravje zaposlenih 
predvsem iz dveh vidikov: psihosocialnega in biološkega. Življenjske navade, ki 
so podrejene nočnemu delovnemu urniku, lahko posameznika odtujijo od 
družbe, včasih tudi od običajnega družinskega življenja. 

Ker so nočni delavci budni ob neobičajnih urah, so te navade v nasprotju z 
biološkim ritmom človeka. Nočno delo ima torej lahko kratkoročne kot tudi 
dolgoročne vplive na zdravje (Morgan Griffin, 2010). V prvo omenjeno 
skupino uvrščajo naslednje zdravstvene težave: 

 prebavne motnje (razdražen želodec, slabost, driska, zaprtje, zgaga), 

 nespečnost, 

 utrujenost, 

 splošno slabo počutje, 

 večja nevarnost poškodb pri delu.  

Motnje spanja nastopijo tako pri izmenskem nočnem delu kot pri hitrih 
prehodih čez več časovnih območij (potovanje z letalom). Znano je namreč, da 
ima letalsko osebje podobne zdravstvene težave kot nočni delavci. Za 
nazornejšo predstavitev posledičnih težav po nočnem delu raziskovalci 
opisujejo sledečo primerjavo: pri delavcih, ki opravljajo nočno obliko dela par 
dni zaporedoma in se ta urnik stalno ponavlja, se sčasoma ustvarja taka 
stresna motnja bioloških ritmov, bodisi na fiziološkem, biokemičnem ali 
vedenjskem nivoju, ki je primerljiva jet-lagu potnikov, ki bi vsakih nekaj dni 
potovali z letalom iz Tokia do San Francisca v obe smeri (Johnson in sod., 
2010). 

Povsem spontano pa prihaja do težav s spanjem pri starejših ljudeh, kajti s 
starostjo se amplitude nihanja hormonov, zlasti melatonina, zmanjšujejo. 

Med dolgoročnejše posledice nočnega dela na zdravje so raziskovalci uvrstili 
naslednje bolezni: 

 kardiovaskularna obolenja, 

 diabetes tipa 2, 
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 metabolni sindrom (kombinacija povišanega krvnega pritiska, povišanega 
krvnega sladkorja, debelosti in zvišanega nivoja holesterola), 

 depresijo in druge motnje razpoloženja, 

 peptični ulkus in funkcionalne motnje črevesja (sindrom razdražljivega 
črevesja), 

 obolenja reproduktivnega sistema – kot so npr. težave s plodnostjo, zapleti v 
nosečnosti, endometrioza, neredni in boleči ciklusi (Morgan Griffin, 2010). 

Podatki, ki so jih znanstveniki pridobili tako na podlagi študij pri človeku kot 
pri živalih, dokazujejo, da nočno delo predstavlja večje tveganje za nastanek 
raka. Rezultati dveh primerljivih študij so dokaz, da nočno delo povečuje 
tveganje za nastanek raka dojke kar za 50 % (Hansen, 2011). Prav tako 
obstajajo dejstva, pridobljena na podlagi raziskovalnega dela, ki potrjujejo 
povečano tveganje za pojavnost raka debelega črevesa in raka prostate, kot 
tudi raka materničnega vratu in non-Hodgkinsovega limfoma 
(Schernhammen, 2001). Svetovna zdravstvena organizacija (Mednarodna 
agencija za raziskave raka) je leta 2007 nočno delo skupaj z anabolnimi 
steroidi in ultravijoličnim sevanjem uvrstila na seznam tistih stvari, ki so 
potencialno rakotvorne za človeka.  

7  RAZISKAVA MED ZAPOSLENIMI V UKC 
LJUBLJANA 

V mesecu aprilu 2012 je bila v UKC Ljubljana opravljena manjša raziskava med 
zdravstvenimi delavci, ki opravljajo nočno obliko dela. Izpostavljeno je bilo 
področje varnosti pri delu in opažanja morebitnih zdravstvenih težav, ki jih 
zaposleni povezujejo kot posledico nočnega dela. Na podlagi pridobljenih 
podatkov iz anonimnih vprašalnikov, ki so zajemali 11 vprašanj, je bila 
narejena primerjava med dvema skupinama zaposlenih, in sicer: vključena je 
bila skupina zdravstvenih delavcev, ki opravljajo tri-izmensko obliko dela 
(zaposleni v Centralni enoti intenzivne terapije) ter skupina tistih zdravstvenih 
delavcev, ki poleg rednega dopoldanskega oziroma popoldanskega urnika 
opravljajo tudi dežurno službo (zaposleni v Centralnem operacijskem bloku – 
operacijske medicinske sestre in medicinske sestre pri anesteziji). Razdeljenih 
je bilo 160 vprašalnikov, realizacija vzorca je bila 85 % (136 vprašalnikov).  
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7.1  REZULTATI – VARNOST PRI DELU 

Med najpogostejšimi vplivi nočnega urnika na kakovost opravljenega dela pri 
zdravstvenih delavcih, ki so bili vključeni v raziskavo, so bili naslednji: 

 zmanjšana zbranost pri delu (38–56 %), 

 oteženo reševanje sprotnih problemov (14–25 %), 

 nenatančnost pri delu (10–13 %), 

 napake pri delu zaradi opustitve (11 %). 

Dve tretjini vseh vprašanih je potrdilo dejstvo, da je pogostnost napak in 
nesreč pri delu večja, kadar zaposleni opravljajo več nočnih služb zaporedoma 
(Graf 1).  

Graf 1:  Ali je pogostnost napak in nesreč pri delu večja po več zaporednih 
nočnih službah? 

  

 

Znano je, da se psihomotorične sposobnosti nočnih delavcev po enem dnevu 
brez spanja zmanjšajo na raven vsebnosti enega promila alkohola v krvi, zato 
je tudi nevarnost udeležbe v nesreči v takih okoliščinah dvakrat večja (Jha in 
sod., 2001). Tudi udeleženci v raziskavi so potrdili omenjeno dejstvo. Kar 
polovica vprašanih je imela izkušnjo, da se je nesreči na poti domov komaj 
izognila, 5 % zdravstvenih delavcev iz raziskave pa je po zaključeni nočni službi 
doživelo prometno nesrečo.  
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7.2 REZULTATI – ZDRAVSTVENE TEŽAVE 

Najpogostejše zdravstvene težave, ki so jih anketiranci izraziteje občutili 
zaradi nočnega delovnega urnika, so bile prebavne težave, nespečnost, 
pogostejše motnje razpoloženja in splošno slabo počutje (Graf 2). 

Tveganje za pojav določenih obolenj naj bi se po tujih večletnih opazovalnih 
študijah povečevalo z daljšanjem obdobja, ko nekdo opravlja nočno delo. Na 
podlagi analiz rezultatov predpostavljajo, da naj bi se nevarnost obolevnosti 
pri nočnih delavcih začela izraziteje povečevati po 15 letih delovne dobe. 

V omenjeni raziskavi v UKC Ljubljana je v skupini zaposlenih, ki so vključeni v 
dežurno obliko dela in to delo opravljajo že 15 let in več, 23 % njih opisalo 
pojav kardiovaskularnih težav, med zdravstvenimi delavci v enotah intenzivne 
terapije pa je le 4 % vprašanih zaznalo tovrstne težave. Razlago za omenjeno 
razliko v rezultatih je mogoče iskati tudi v dejstvu, da je bila povprečna starost 
med zaposlenimi, ki dežurajo več kot 15 let, kar za 7,2 leti višja od starosti 
zaposlenih v intenzivnih enotah (povprečna starost delavcev, ki dežurajo nad 
15–49,5 let; povprečna starost izmenskih delavcev, ki opravljajo tudi nočno 
izmeno več kot 15–42,3 let).  

Graf 2:  Ali opažate katero od naštetih zdravstvenih težav in jo povezujete z 
opravljanjem nočne službe? 
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Primerjava pridobljenih rezultatov obeh sodelujočih skupin glede 
zdravstvenih posledic nočnega dela je vključevala tudi informacijo o tem, ali 
zaposleni nočno službo opravljajo manj ali več kot 15 let. Nespečnost je bila 
najizrazitejša težava med zaposlenimi iz raziskave, ki opravljajo tudi dežurstvo 
(15 % večji delež kot pri delavcih v izmeni) in so v taki obliki dela manj kot 15 
let (graf 3). Pridobljene rezultate lahko utemeljimo z dejstvom, da omenjeni 
delavci nastopijo 16-urno dežurstvo po zaključenem rednem delavniku, torej 
opravljajo službo v takih primerih najmanj 24 ur neprekinjeno. 

Zdravstveni delavci iz raziskave, ki opravljajo izmensko obliko dela 15 let ali več, so 
kot tretji najpogostejši problem navajali prebavne težave (9 %); splošno slabo 
počutje je bil drugi najpogostejši problem v tej skupini (19 %); kar 29 % vprašanih 
iz te skupine pa je kot glavno nadlogo opisovalo nespečnost. Povsem razumljivo 
je, da po več zaporednih nočnih urnikih (običajno 3 ali 4 nočne izmene) pri 
zaposlenih pogosteje prihaja do občutnejših motenj spanja.  

Graf 3: Primerjava opisanih zdravstvenih težav med obema anketiranima 
skupinama, ki nočno delo opravljajo manj kot 15 let. 
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Graf 4:  Primerjava opisanih zdravstvenih težav med obema anketiranima 
skupinama, ki nočno delo opravljajo 15 let ali več. 

 

Zanimivi so tudi primerjalni rezultati obeh skupin glede oblike počitka in 
sprostitve po zaključeni nočni službi. Kar 90 % vprašanih zaposlenih v enotah 
intenzivne terapije si po končani nočni izmeni privošči koristen spanec. 
Povsem drugače pa se odpočijejo zdravstveni delavci po zaključenem 
dežurstvu (graf 5).  

Graf 5:  Kako se najpogosteje spočijete po končani dežurni službi? 
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8  ZAKLJUČEK  

Zaključimo lahko, da nočno delo z leti povzroča med zaposlenimi kronično 
utrujenost organizma, kar prav gotovo sčasoma zmanjšuje tako produktivnost 
in kakovost opravljenega dela, pušča nepopravljive posledice na zdravju in 
vsekakor vpliva tudi na kakovost življenja.  
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ZAHTEVE AKREDITACIJE DNV – DIAS 
PRI OBRAVNAVI PACIENTA V 

OPERACIJSKI SOBI  

Sandra JEREBIC1, Miran REMS2  

IZVLEČEK 

V prispevku avtorja predstavljata akreditacijo DNV – DIAS, po kateri so 
akreditirane že nekatere slovenske bolnišnice. Poseben poudarek je na prvih 
izkušnjah rezultatov presoj v operacijskem bloku. Zahteve glede zagotavljanja 
varne in kakovostne obravnave pacientov operacijski sobi so jasno in zelo 
natančno definirane. 

Ključne besede: akreditacija, operacijski blok, kakovost, varnost 

1 UVOD  

V današnjem času si težko predstavljamo organizacijo, ki ne bi imela 
vzpostavljenega sistema vodenja kakovosti in bila certificirana po 
mednarodnem standardu kakovosti. Tudi v zdravstvu je opaziti večjo 
zavezanost k stalnemu izboljševanju varne in kakovostne celostne obravnave 
pacientov, zato se vedno več bolnišnic odloča za vzpostavitev celovitega 
sistema vodenja kakovosti in za pridobitev mednarodne akreditacije na 
področju zdravstva. 
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2  AKREDITACIJA DNV – DIAS  

Akreditacija zdravstvenih zavodov je formalen postopek, kjer zunanja 
institucija oceni in presodi kako zdravstveni zavod izpolnjuje vnaprej 
pripravljene in objavljene standarde kakovosti in varnosti z namenom 
nenehnega izboljševanja kakovosti in varnosti zdravstvene obravnave. Je 
zunanji pregled delovanja zdravstvenega zavoda in pokriva vse njegove 
dejavnosti. Poudarek je predvsem na nenehnem izboljševanju kakovosti in 
varnosti zdravstvene obravnave pacientov. Ne gre samo za oceno skladnosti s 
standardi pač pa tudi za analitični in svetovalni proces nenehnega 
izboljševanja kakovosti in varnosti pacientov. Presoja se zdravstvena ustanova 
in ne posameznik. Z akreditacijo zdravstveni zavod ugotovi svoje dobre strani 
in svoje pomanjkljivosti. Zdravstveni zavod bolje spozna procese in 
kompleksnost svojega delovanja. Tako lahko načrtuje postopke za 
izboljševanje uspešnosti svojega delovanja (Simčič, 2011). 

V slovenskem prostoru se je vseh 8 zdravstvenih zavodov, ki so že akreditirani 
odločilo za pridobitev mednarodne akreditacije DNV (Det Norske Veritas).  

DNV je mednarodna organizacija, ki je bila leta 1864 ustanovljena v Oslu na 
Norveškem in ima preko 300 pisarn v 100 državah. Je avtonomna in 
neodvisna fundacija, ki se ukvarja z upravljanjem s tveganji pri varovanju 
življenja, lastnine in okolja. DNV izvaja klasificiranje, certificiranje in ostale 
verifikacijske in svetovalne storitve, ki zadevajo kakovost plovil, enot v tujini in 
objektov in industrije po vsem svetu in izvaja raziskave v zvezi s temi 
funkcijami (DNV, 2011).  

DNV je razvil zbirke standardov, smernic za interpretacijo in napotkov za 
presojevalce, s katerim zadošča potrebam različnih zdravstvenih organizacij, 
in sicer: 

 Mednarodni akreditacijski standard DNV za bolnišnice . 

 Mednarodni akreditacijski standard DNV za ponudnike primarnega 
zdravstva. 

 Mednarodni akreditacijski standard DNV za specializirane ambulantne 
centre.  

Vsi trije standardi temeljijo na akreditacijskem standardu NIAHO (National 
Integrated Accreditation for Healthcare Organizations), ki ga je odobrila 
agencija ameriškega ministrstva za zdravje (CMS - Centers for Medicare and 
Medicaid). Iz tega standarda izhaja mednarodni, ki je prilagojen mednarodnim 
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zahtevam in izključuje nekatere specifično ameriške zahteve. Ta standard se 
imenuje DNV International Accredition Standard oziroma DIAS. V letu 2011, 
ko so se po tem standardu akreditirale tudi bolnišnice v Evropi (Slovenija, 
Češka, Velika Britanija, Slovaška, Nemčija). Po vsem svetu je že preko 200 
bolnišnic akreditiranih po DNV.  

Pri DIAS standardu gre za integriran sistem, ki poleg opisanih standardov za 
bolnišnice vključuje tudi upravljanje s sistemom kakovosti. Bolnišnica, ki želi 
biti akreditirana po tem standardu mora imeti definirane procese in biti 
skladna z standardom ISO 9001, če le-tega certifikata še nima. To skladnost 
mora izkazati v treh letih po prejemu prve akreditacije (Rems, 2011). 

3  ZAHTEVE AKREDITACIJE DIAS PRI 
OBRAVNAVI PACIENTA V OPERACIJSKI 
SOBI/OPERACIJSKEM BLOKU(OB)  

Standard predpisuje zahteve na vseh ravneh delovanja bolnišnice in 
opredeljuje 25 sklopov zahtev in sicer: sistem vodenja kakovosti, upravljanje s 
tveganji, upravni organ, direktor, medicinsko osebje, negovalne storitve, 
upravljanje s kadri, upravljanje z zdravili, operacijske dvorane, anestezijske 
storitve, porodničarstvo, laboratorijske storitve, preskrba in upravljanje s 
krvjo, radiologija, storitve nuklearne medicine, rehabilitacija, urgenca, 
ambulantne storitve, prehranske storitve, pacientove pravice, preprečevanje 
in obvladovanje okužb, vodenje zdravstvene dokumentacije, načrtovanje 
odpusta, revizija izrabe zmogljivosti in fizično okolje (DNV, 2011). 

Tako standard opredeljuje zahteve za tri področja: 

 zagotavljanje kakovostne in varne celostne obravnave pacientov, 

 usposobljenost in kompetentnost zaposlenih, 

 varno okolje za paciente, obiskovalce in zaposlene.  

Zahteve standarda DIAS glede obravnave pacienta v operacijski sobi so 
opredeljene v 11 poglavju z naslovom Operacijske dvorane (OT), ang. 
»operating theatres« in sicer: 

 organizacija dela v operacijski sobi, ki mora zagotavljati visoko kakovost 
oskrbe pacientov, 

 ustrezno usposobljeno operacijsko osebje, 
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 ustrezno opremljenostjo operacijske sobe (sistem za klic v sili, srčni 
monitor, respirator, defibrilator, oprema za aspiracijo in urgentno 
vzpostavitev dihalne poti), 

 knjige operativnih posegov, 

 pooperativna zdravstvena nega, 

 operativna in pooperativna dokumentacija in poročanje, ki mora 
vsebovati naslednje informacije: ime in identifikacijska številka pacienta, 
datum in čas operacije, ime kirurga oz. ekipe, vrsta anestezije, zapleti, 
predoperativna in pooperativna diagnoza, opravljeni posegi, odstranjeni 
vzorci, poraba krvi, presadki ali vsadki in dana zdravila.  

Presojevalci bodo zahtevali da so v operacijskem bloku (OB) oziroma pri vodji OB 
zapisani protokoli o delu v bloku. Poseben poudarek je pri pregledu dela s 
pacienti, ki so nosilci multirezistentnih baterij. Ravno tako mora biti v protokolu 
opisano o čiščenju in pripravi instrumentarija za sterilizacijo. V nekaterih OB 
nimajo zapisnih postopkov kako ravnati z medicinskimi infektivnimi odpadki ali 
deli odstranjenih organov ali tkiv. Večinoma imajo v vseh OB zapisane protokole 
dela, v katerih so zapisne in definirane vse omenjene zahteve. Standard zahteva 
tudi spremljanje pred in pooperativne oskrbe, vključno z jasno identifikacijo 
pacienta, predoperativnim kontrolnim vprašalnikom. V OB oziroma v vsaki 
operacijski dvorani mora biti oprema za reanimacijo, vključno z defibrilatorjem. 
Ravno tako mora biti v vsaki operacijski dvorani ali bloku na zalogi zdravila za 
maligno hipertermijo. Presojevalci bodo v OB med obiskom opazovali ali se 
uporablja aseptična metoda oziroma ali se izpolnjuje zapisna protokol, kot tudi 
način shranjevanja sterilnih instrumentov in materiala. Ob tem se ocenjujejo tudi 
vloge posameznikov v ekipi in njihov način komuniciranja. Vsi zaposleni v OB 
morajo imeti specifično izobrazbo za delo v OB. Študentje in obiskovalci se po OB 
naj ne bi gibali brez nadzora oziroma spremstva. Vsi operativni posegi morajo biti 
zabeleženi z zahtevo standarda oziroma po navodilu, ki mora biti prisotno v 
protokolu dela. Ocenjuje se tudi kakšen je pooperativni del (recovery). Zahteva 
standarda je, da je tam v nadzoru diplomirana medicinska sestra. V takem 
prostoru je zahtevana tudi kompleten reanimacijski voziček. V primeru, da OB 
nima ločene sobe za opazovanje po operaciji se sledi protokolu dela v OB in 
preverja ali se delo odvija po zapisanem protokolu. Ne glede na arhitekturne 
rešitve pa je nujna kontinuiteta v oskrbi pred, med in po operaciji, ki je sledljiva v 
dokumentaciji. Vsak kirurgov zapis o operativnem posegu mora vsebovati zapise, 
ki so definirani s standardom ali s protokolom dela. Med drugim mora biti v 
operativnem zapisniku tudi zapisano ali je bil odstranjeno tkivo, ali je pacient 
prejel med operacijo transfuzijo in ali je bil vgrajen kakšen vsadek. Zapis mora biti 
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narejen (lahko tudi diktiran) takoj in dosegljiv, z vsemi omenjenimi podatki, vsem, 
ki prihajajo v stik s pacientom. Če so kateri od obveznih podatkov, ki jih zahteva 
standard v negovalni dokumentaciji, potem mora biti ta del verificiran s strani 
kirurga.  

Dela v operacijski dvorani se dotika tudi del standarda o anesteziji, tudi del o 
transfuziji, o porodni sobi in del o medicinski dokumentaciji. Na primer, vsak 
pacient mora imeti podpisano pojasnilno dolžnost največ 30 dni pred 
operacijo. Ravno tako mora biti anesteziološki pregled opravljen v istem času 
pred operacijo in ne sme biti starejšega datuma. Pri predaji pacienta iz 
operacijske dvorane, kjer se običajno predaja timsko mora biti zabeležen tudi 
podatek o tekočinski bilanci in stranskih učinkih. 

Izkušnje s presoj govore o premalo zavedanja o možnosti rizika. Bolnišnica se 
odloča za standard po lastni presoji in tako mora slediti zahtevam standarda, 
čeprav se trenutno kašen del procesa ne izvaja, ali ga ne zahteva zakonodaja. 
Pri presoji je vodilo primerjava s standardom in ne zgolj z dosedanjo prakso. 
Zato je verjetno smiselno slediti tudi dopolnitvi ali zamenjavi dokumentacije, 
tako redefiniranju procesa kot tudi same papirne oblike dokumentov. 

Izpolnjevanje teh zahtev vsekakor zagotavlja varno in kakovostno obravnavo 
pacienta v OB. Bolnišnica mora izpolnjevati vse zahteve, v nasprotnem 
primeru ob presoji, ki poteka enkrat na leto, prejme neskladje kategorije 1 in 
ga mora v odpraviti v 30 delovnih dneh od prejetja poročila presoje. Ob 
presoji lahko presojevalci ugotovijo, da zahteve bolnišnica izpolnjuje samo 
delno, to je neskladje kategorije 2. V kolikor pri naslednji presoji ugotovijo, da 
bolnišnica še vedno ne izpolnjuje zahteve v celoti, se ta neskladnost običajno 
spremeni v kategorijo 1.  

4 PREDNOSTI IN IZBOLJŠAVE, KI JIH 
BOLNIŠNICAM PRINAŠA AKREDITACIJA  

Izkušnje akreditiranih zdravstvenih zavodov v Sloveniji, ki so akreditacijo 
pridobile v letu 2011 že kažejo na določene prednosti. Iz dokumenta 
Akreditacijskega sveta - povzetek prednosti akreditacije zdravstvene ustanove 
(Simčič, 2011): 

1. Za paciente: 

 dvig kakovosti in varnosti zdravstvene obravnave. 
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2. Za zdravstvene ustanove: 

 povečajo sodelovanje vodstva in zdravstvenega ter drugega osebja 
pri vseh stopnjah procesa za izboljševanje kakovosti;  

 s pomočjo priporočil akreditacijskega postopka izboljšajo uspešnost 
del povečajo odgovornost zdravstvene ustanove do pacientov, 
ustanoviteljev ter plačnikov, pridobijo zaupanje pacientov skupnosti, 
kjer delujejo;  

 zmanjšajo odlive pacientov v akreditirane ustanove v državi in tudi v 
države EU.  

3. Za zaposlene: 

 zadovoljstvo z delom in ponos osebja, ki je vpleteno v proces 
izboljševanja kakovosti in varnosti se poveča.  

4. Za plačnike zdravstvenih storitev:  

 pridobitev dodatne možnosti za oblikovanje cen zdravstvenih 
storitev.  

5 ZAKLJUČEK  

Akreditacija bolnišnic je odlično orodje, ki z izpolnjevanjem zahtev pacientom 
zagotavlja višji nivo kakovosti in varnosti pri obravnavi pacientov. Zagotavlja 
stalno spremljanje usposobljenost, kompetentnosti in uspešnosti zaposlenih 
ter velik poudarek namenja ustreznosti okolja in prostorov bolnišnice, ki je 
varno tako za paciente, obiskovalce kot tudi zaposlene. 

Kakovostna in varna obravnava pacientov v operacijski sobi je mnogokrat 
ključna za nadaljnji potek pacientovega zdravljenja, kar zagotavlja tudi 
izpolnjevanje zahtev DIAS standarda za obravnavo pacienta v operacijski sobi.  
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Veritas), DNV-DS-HC101, Verzija 2.0, december, 2011. 

2. Rems M. Kakovost včeraj, danes, jutri. Zbornik referatov. Portorož, 10.–11. 
november 2011. 

3. Simčič B. Model vzpostavitve sistema akreditacije zdravstvenih ustanov v 
Sloveniji, 2011.  
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UPORABA KIRURŠKEGA 
KONTROLNEGA VARNOSTNEGA 

SEZNAMA – REZULTATI PO UVEDBI 

Sanja ARNAUTOVIĆ1  

IZVLEČEK 

Kakovost je eden izmed tistih faktorjev, s katerim si institucije pridobivajo 
prepoznavnost in veljavo v svoji stroki. Človek ima sposobnost, da presoja 
stvari okoli sebe, svoje delo in delo drugih preko svojih izkušenj. Kakovosti in 
varnosti v vsakdanji praksi pa skorajda nismo merili in zaradi tega nismo 
vedeli, ali delamo dobro ali slabo. Vključevanje Univerzitetnega kliničnega 
centra Ljubljana v projekt Svetovne zdravstvene organizacije (SZO), ki je 
iniciiran z namenom preprečevanja in zmanjševanja komplikacij pri kirurški 
obravnavi pacienta, pa je velika pridobitev pri zagotavljanju varnosti pacienta, 
izboljševanju komunikacije med anestezijskim in kirurških timom, s tem pa k 
dvigu kakovostne oskrbe pacienta. Odprtost, zaupanje, spodbujanje in 
zavzetost za nenehne spremembe v institucijah, z uporabo metod in orodij 
kakovosti, spremenijo tudi kulturo obnašanja. 

Nepretrgan Demingov krog (P-D-C-A) je sestavljen iz štirih nenehno 
ponavljajočih se dejavnosti, ki so osnova standarda ISO 9001:2000. Proces se 
začne z natančnim načrtovanjem (P) lastnega dela, kateremu sledi izvedba 
izboljšav (D), preverjanje (C) rezultatov izboljšav in analiza (A) povratne 
informacije. Kakovost ni nekaj absolutnega, trajnega ali enkrat za vselej 
dosegljivega. Kakovost je težko opredeljiv pojem, zlasti v današnjem času, ki 
vse preveč prisega na količino in merljivost vsega.  

Prispevek prikazujejo opredelitev kakovosti, kazalce kakovosti v bolnišnicah 
ter rezultate analize 150-ih kirurških kontrolnih varnostnih seznamov, ki smo 
ga v Univerzitetnem kliničnem centru v okviru projekta SZO »Varna kirurgija 

                                                                 
1  Sanja Arnautović, dipl.bab., spec. mng v izobr., Univerzitetni klinični center Ljubljana, 

Operacijski blok, Zaloška 7, 1000 Ljubljana  
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rešuje življenja« začeli uporabljati maja 2010. Rezultati in celoten članek bo 
predstavljen na strokovnem izobraževanju.  

Ključne besede: kakovost, kirurški kontrolni varnostni seznam  
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VPLIV DOBRO ORGANIZIRANEGA 
DELOVNEGA PROCESA NA 

ZADOVOLJSTVO ZAPOSLENIH 

Andreja GRADIŠAR1 

IZVLEČEK 

Raziskava narejena s 300 bolnišničnimi vodilnimi, vodstvenimi delavci in 
glavnimi sestrami v šestih evropskih državah je pokazala, da se bolnišnice 
soočajo z zelo podobnimi izzivi (1). Izboljšati učinkovitost je ena od visoko 
rangiranih skupnih točk vseh anketiranih. Iskanje rešitev v obstoječih procesih 
ali prepoznavanje in implementacija programov za izboljšanje učinkovitosti, 
vse to je omejeno bodisi s finančnimi sredstvi, časom in danim številom 
zaposlenih. 

Ključne besede: vodilni delavci, učinkovitost, procesi 

1 UVOD 

V raziskavi so bili izpostavljeni naslednji skupni oz. zelo podobni cilji: 

 Omejitve finančnih sredstev. 

 Povečano število kirurških posegov. 

 Podaljševanje časa za izvedbo kirurških posegov. 

 Krajšanje dni hospitalizacije. 

 Kompleksen nazor na oskrbo in vrsto materiala. 

 Nadzor nad stroški posegov. 

 Pritiski na planiranje v operacijski dvorani. 

 Pomanjkanje primernih kadrov. 

 Nestandardizirani delovni procesi. 

 Varnost pacienta. 

                                                                 
1  Andreja Gradišar, produktni vodja, Simps's, Motnica 3, 1236 Trzin; 

andreja.gradisar@simpss.si 



IZZIVI V OPERACIJSKI ZDRAVSTVENI NEGI 

 

110 

 

Seti po meri naročnika (Custom Procedure Tray – CPT) prihranijo čas in 
zagotavljajo najvišjo varnost. Kot uporabnik – bolnišnica lahko izberete 
dobavitelja, ki vam zagotavlja fleksibilno in zanesljivo dostavo in logistiko, kot 
tudi stalno podporo in izobraževanje. Vse skupaj kreira čas, vloženo delo in 
stroškovno učinkovitost (2). 

2  POJEM UČINKOVITOSTI SE RAZLIKUJE OD 
POSAMEZNIKA DO POSAMEZNIKA 

Iz raziskave narejene med vodilnimi in vodstvenimi delavci v različnih 
evropskih državah lahko strnemo, da se ne glede na velikost bolnišnice in 
njeno regijsko pozicioniranost vsi soočajo s podobnimi izzivi in nalogami. 
Doseganje učinkovitosti je najpomembnejši cilj, vendar v realnem vsakdanu 
vemo, da je ni tako lahko doseči. 

Največja težava za doseganje učinkovitosti v bolnišnicah je pomanjkljiva 
analiza procesov in aktivnosti oz. izvajanje procesov, ki bi omogočili 
učinkovito poslovanje. Druga težava je zajemanje podatkov za primerjanje z 
drugimi bolnišnicami. Pa četudi so podatki na razpolago, analize pripravljene, 
procesi za izvajanje učinkovitosti določeni se vodje soočajo s pomanjkanjem 
denarja, osebja za razvoj in implementacijo izboljšav in s tem doseganje 
učinkovitosti. 

Se s tem soočate tudi vi? 

Ko smo želeli izvedeti kaj učinkovitost pomeni različnim vodstvenim skupinam 
v operacijski dvorani smo dobili različna mnenja in poglede: 

 Operacijske medicinske sestre in vodstveni kader želi nemoten delovni 
proces in učinkovitost, toda povečana učinkovitost pomeni dodaten stres. 

 Nabavna služba želi nadzor nad financami. 

 Zdravniki kirurgi želijo uspešno izvedene kirurške posege. 

 Vodstveni kader bolnišnice želi več izvedenega dela z danimi finančnimi 
sredstvi in ugled. 
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3  VEČJA VARNOST Z IZBRANIMI IZDELKI ZA 
POSAMEZEN KIRURŠKI POSEG 

Od ravni kvalitete izbranih izdelkov za posamezen kirurški poseg je odvisna 
tudi učinkovitost opravljenega posega. Set po meri (CPT) je pravi izdelek za 
vsak kirurški poseg. Od implementacije seta za nove oz. obstoječe posege je 
odvisna tudi izboljšana organizacija dela in s tem boljša skrb za pacienta. 
Zaradi višje kakovosti izdelkov in enostavne uporabe se osebje razbremeni 
stresa pri pripravi na operativni poseg. 

4  ZAKLJUČEK 

Posamično gledano je doseganje učinkovitosti razvidno takoj, v skupnem 
pogledu pa pozitivni učinki uporabe setov vplivajo na to, da se lahko zdravi 
več pacientov z boljšo oskrbo. 

Literatura 

1. OPUS Problem Detection Study performed, Research Institute Terrafirma AG 
with 300 OR Managers and head nurses participating from Germany, Italy, 
Spain, France, Sweden and UK. 2008. 

2. Molnlycke Customer reference program 2009. 
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UVAJANJE V DELO NOVOZAPOSLENIH 
OPERACIJSKIH MEDICINSKIH SESTER 

V OPERACIJSKEM BLOKU 
UNIVERZITETNEGA KLINIČNEGA 

CENTRA LJUBLJANA  

Katarina PIRNAT1  

IZVLEČEK 

S članstvom Slovenije kot enakopravne članice Evropske unije (EU) je bilo 
potrebno usklajevanje izobraževalnih programov Zdravstvene nege z 
evropskimi programi. Zdravstvena fakulteta in Visoke zdravstvene šole v 
Sloveniji so usklajen program začele izvajati v študijskem letu 2004/2005. Po 
zaključku študija je zaposlovanje mogoče v vseh članicah EU.  

Po zaključenem študiju po Evropski direktivi je ukinjeno pripravništvo. V 
Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana (UKCLJ) je za vse novozaposlene 
diplomante, ki so končali študij Zdravstvene nege I. stopnje po Evropski 
direktivi obvezno enoletno uvajanje v delo z zaključnim izpitom. 

Za diplomante študija Zdravstvene nege I. stopnje, ki se zaposlijo na delovnem 
mestu operacijske medicinske sestre (OP MS) se izvaja enoletno uvajanje v 
delo s preverjanjem znanja po posebnem programu. Vsaki novozaposleni OP 
MS se določi neposrednega mentorja in pripravi individualen usklajen 
program. V času kroženja v Operacijskem bloku novozaposleno OP MS 
neposredni mentor usmerja k razvijanju kompetentnega, odgovornega odnosa 
in profesionalnega ravnanja ter sodeluje pri pridobivanju znanj in veščin. 

Ključne besede: novozaposleni, mentor, uvajanje 

                                                                 
1  Katarina Pirnat, dipl.m. s., Univerzitetni klinični center Ljubljana, Operacijski blok, Zaloška 7, 

1000 Ljubljana; 
 katarina.pirnat@kclj.si 
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1  UVOD 

V skladu z novim študijskim programom smo v Operacijskem bloku pripravili 
prenovljen izobraževalni program za klinično usposabljanje s področja 
Operacijske zdravstvene nege (OP ZN). Po tem programu smo klinično 
usposabljanje izvajali od študijskega leta 2004/2005. Klinično usposabljanje je 
bilo obvezno za vse študente 2. letnika rednega in izrednega študija 
Zdravstvene nege I. stopnje vključno s študijskim letom 2011/2012. Zajemalo 
je 2 uri teoretičnega dela v predavalnici in 6 ur praktičnega dela v 
Operacijskem bloku. V tekočem študijskem letu je prišlo na klinično 
usposabljanje v Operacijski blok v povprečju 220 študentov Zdravstvene 
fakultete Ljubljana.  

Zaradi velikega števila študentov in preobremenjenosti operacijskih prostorov 
v študijskem letu 2012/2013 pričenjamo z izbirnim strokovnim predmetom 
Osnove operacijske zdravstvene nege. 

 Izbirni strokovni predmet obsega 120 ur kliničnega usposabljanja (KU) in 
nadomesti obstoječe klinično usposabljanje s področja Operacijske 
zdravstvene nege.  

 KU za izbirni strokovni predmet Osnove operacijske ZN se izvaja v 2. 
letniku v 2. semestru.  

 V predmet bo vključenih 20 študentov (15 rednih in 5 izrednih), ki bodo 
razporejeni v 4 skupine po 5 študentov.  

 Kriterij izbora bo povprečna ocena izpitov 1. letnika.  

 Predmet, se izvede v treh tednih, kar predstavlja 40 ur/teden.  

 dan KU bo teoretična predstavitev bistvenih vsebin, 2.–5. dan bodo 
študenti v Centralni sterilizaciji, 2. in 3. teden v Operacijskem bloku. 

Klinično usposabljanje lahko vodi samo mentor, ki je habilitiran kot zunanji 
strokovni sodelavec Zdravstvene fakultete. V Operacijskem bloku 
Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana (UKCLJ) smo habilitirane 3 
operacijske medicinske sestre (OPMS).  

2  UVAJANJE V DELO NOVOZAPOSLENIH OPMS  

Diplomanti študija Zdravstvene nege I. stopnje, ki se zaposlijo v Operacijskem 
bloku na delovnem mestu OP MS pričnejo z enoletnim praktičnim 
usposabljanjem – uvajanjem v delo, po predpisanem programu. Nadzorni 
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mentor – medicinska sestra za področje izobraževanja v Operacijskem bloku 
pripravi individualni program kroženja, usklajuje kroženje med posameznimi 
kliničnimi oddelki, opravlja vmesno preverjanje znanja, pripravi zaključno 
preverjanje znanja in sestavi zaključno poročilo. Zaključni izpit je sestavljen s 
praktičnega in teoretičnega dela področja OP ZN. Pri zaključnem izpitu 
sodeluje neposredni mentor, nadzorni mentor, koordinatorica za področje 
izobraževanja na Kirurški kliniki ter vodja Operacijskega bloka ali namestnica.  

Novozaposlene OP MS v Operacijskem bloku UKCLJ se usposabljajo po 
naslednjem programu:  
1. Osnove operacijske ZN v enotah Operacijskega bloka:  ....... 8 mesecev 
2. Centralna sterilizacija:  ......................................................... 2 tedna  
3. Operacijski blok sterilizacija in oskrba: ................................ 4 tedne  
4. Urgentni kirurški blok:  ......................................................... 4 tedne  
5. KO za anesteziologijo in IT operativnih strok: ...................... 1 teden  
6. Klinični oddelki za kirurgijo (po dogovoru):  ......................... 4 tedne 

Pri uvajanju novozaposlenih OP MS pričnemo z osnovami OP ZN. Mentorji 
smo enotni in pri učenju in vodenju izhajamo s kataloga znanj, ki zajema poleg 
ostalih področij operacijske dejavnosti tudi naslednje sklope aktivnosti OP ZN:  

 Higienska pravila v operacijskih prostorih. 

 Varnost pacientov in zaposlenih. 

 Priprava operacijske sobe. 

 Sprejem in priprava pacienta na operativni poseg. 

 Priprava kirurške ekipe. 

 Priprava opreme in aparatur. 

 Vzdrževanje kirurških inštrumentov in sterilizacija. 

Preverjanje znanja novozaposlenih OP MS je vmesno in končno. Ocenjujemo 
stopnjo znanja, razvitih sposobnosti, spretnosti in navad. Vmesno preverjanje 
znanja je izjemno pomembno in je povratna informacija mentorju in 
novozaposlenemu. Informacija o doseženem znanju naj bo objektivna in 
konkretna in pove kaj je potrebno izboljšati in kako to doseči. Povratna 
informacija mora biti uravnotežena – začeti s pozitivnim, vključiti kritični del, 
končati s spodbudo. 
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3.1  PRIMER ZAKLJUČNEGA PREVERJANJA ZNANJA  

Preizkus znanja in veščin: datum 

Praktični poseg: Izvajanje kirurškega varnostnega kontrolnega seznama 

Izpitna vprašanja: 
1. Predstavitev in razlaga kirurškega varnostnega kontrolnega seznama. 
2. Operativni položaji – potencialne nevarnosti nameščanja. 
3. Sprejemanje in oddajanje tkivnih vzorcev. 
4. Higienska pravila v operacijskih prostorih.  

Uvajanje novozaposlenih OP MS v Operacijskem bloku UKCLJ izvajamo od leta 
2009. V tem obdobju se je po novem programu uvajalo (uvaja) 14 OPMS. Dva 
izmed njih sta z uvajanjem po programu pričela po zaključku izrednega študija 
in prerazporeditvi z delovnega mesta zdravstvenega tehnika na delovno 
mesto OP MS. 

3  VLOGA MENTORJA PRI UVAJANJU 
NOVOZAPOSLENIH OP MS V DELO 

Beseda izvira iz grške mitološke osebe Mentor in v figurativnem smislu 
svetovalec, učitelj, vzgojitelj, moder človek. 

Beseda mentor se v novejšem času uporablja kot izraz za izkušenega 
svetovalca, predvsem mlademu človeku (učencu, študentu …). 

Mentorstvo je eden od najbolj naravnih in najbolj učinkovitih načinov učenja 
pri delu in izboljševanju različnih procesov.  

Mentorstvo je akcijsko učenje, ki je strukturirano, načrtovano in ciljno 
usmerjeno. Za razliko od ostalih oblik učenja, kjer se nabira teoretično znanje, 
se pri mentorstvu vsebina učenja nanaša na pridobivanje specifičnih in 
trenutno aktualnih znanj. Poleg tega je mentorstvo tudi proces delovne 
socializacije ter seznanjanje posameznika z organizacijsko kulturo 
organizacije.  

Mentor naj bi znal objektivno oceniti sposobnosti novozaposlenih in uskladiti 
pričakovanja glede delokroga in odgovornosti in naj ne bi zavzemal 
vnaprejšnjih stališč.  

http://sl.wikipedia.org/wiki/Gr%C5%A1ka_mitologija
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Mentor je ves čas svojega dela opazovan in presojan. Mentorirani cenijo 
točnost, zanesljivost in strokovnost na področju, ki ga vodi. Pomemben je 
dober prvi vtis, za kar je pomembna dobra priprava, znanje ter izkušnje, ki jih 
posreduje in prijazen sprejem. Vloga mentorja se spreminja, iz eksperta na 
posameznem področju, prenosnika znanja in koordinatorja do enakopravnega 
partnerja v učnem procesu.  

Mentorji se moramo zavedati, da so začetniki naši sodelavci, ki nas bodo 
nadomestili, imajo sveže ideje in nove poglede. Imamo pomembno dolžnost 
in odgovornost, da jih naučimo in vzgojimo v OP MS na katere bomo lahko 
ponosni. 

3.2  MENTORSKI ODNOS IN ODGOVORNOST  

 Mentorski odnos je medosebni odnos – profesionalni in osebni odnos, ki 
je zasnovan na dolgoročnem razvoju novozaposlenega.  

 Delitev odgovornosti med mentorjem in mentoriranim, če mentor 
prevzame preveč odgovornosti od sebe pričakuje preveč in premalo od 
mentoriranega. 

 Odgovornost novozaposlenega je pridobivanje znanja in sledenje 
dogovorjenim pravilom. 

 Odgovornost mentorja je, da pripravi kakovosten učni proces in 
spodbudno učno okolje. 

 Krepitev ugleda – promocija dobrega delovnega in učnega okolja. 

4  ZAKLJUČEK  

Poučevanje je del življenjskega poslanstva. Mentorji naj bi bili resnični zgled v 
vseh pogledih, ne le glede snovi, ki jo podajajo. Demonstrirali naj bi, 
sproščenost, užitek pri poučevanju, zadovoljstvo s svojim delom. Kdor se 
odloči za poučevanje drugih, naj vzame v zakup, da bo tudi zgled.  

Naše izkušnje z uvajanjem v delo novozaposlenih OP MS so nam v zadnjih treh 
letih odkar ga izvajamo po predpisanem programu pokazale pozitivne 
rezultate. Neposredni mentorji tudi po zaključku enoletnega uvajanja še 
vedno čutijo dolžnost do svojih mentorirancev, jim pomagajo in na njih še 
vedno pozitivno vplivajo. Koristnost mentorstva je obojestranska. Poleg 
mentoriranega se v tem odnosu uči in pridobiva nove informacije ter razvija 
nove veščine tudi mentor.  
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POJASNILNA DOLŽNOST – PRAVICA 
PACIENTA IN IZZIV ZA OPERACIJSKO 

MEDICINSKO SESTRO  

Janja PLUT1, Marija FABJAN2 

IZVLEČEK 

Delovanje operacijskih medicinskih sester v perioperativni dejavnosti se 
nenehno razvija. Področje delovanja je tudi zagotavljanje pravic pacienta. 
Predstavljen je položaj pacienta, ki vstopa v operacijski blok in dejansko stanje 
upoštevanja pravic pacienta pred in med samim kirurškim posegom.  

Ključne besede: perioperativna zdravstvena nega, pacient, pravica pacienta, 
operacijska medicinska sestra 

1  UVOD  

Človekove pravice bi lahko tudi v splošnem definirali kot tiste pravice, ki so 
nam prirojene in brez katerih težko živimo kot človeška bitja. Človekove 
pravice in temeljne svoboščine nam dajejo možnost, da v popolno razvijamo 
in uporabljamo naše človeške kakovosti, našo inteligenco, talente, vest ter da 
zadovoljimo naše duhovne in tudi druge potrebe. Človekove pravice temeljijo 
na vse glasnejših zahtevah človeštva po življenju v katerem se prirojenima 
dostojanstvu in veljavi vsakega človeškega bitja podeli spoštovanje in tudi 
zaščito (Jamnik, 2012).  

To se izraža na vseh področjih življenja. Tudi v zdravstvenem sistemu, 
predvsem ko stopimo vanj kot uporabniki. Ena od teh pravic je tudi pojasnilna 
dolžnost. 

                                                                 
1  Janja Plut, dipl. m. s., Splošna bolnišnica Novo mesto, Centralni operacijski blok, Šmihelska 1, 

8000 Novo mesto;  
 Janjaplt@gmail.com   
2  Marija Fabjan, dipl. m. s., Splošna bolnišnica Novo mesto, Centralni operacijski blok, 

Šmihelska 1, 8000 Novo mesto 
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2  POJASNILNA DOLŽNOST KOT PODLAGA ZA 
PRIVOLITEV V OPERATIVNI POSEG  

Operativni poseg se lahko pri pacientu opravi samo v primeru njegove 
zavestne privolitve. To privolitev pa lahko pacient poda le, če je bil predhodno 
natančno informiran o svoji diagnozi, poteku posega in nadaljnjem 
zdravljenju. Pacientova privolitev mora biti brez prisile in svobodna. 
Navedena zahteva po svobodni privolitvi izhaja iz ustavne pravice do 
samoodločbe, ki je zagotovljena v 35. členu Ustave Republike Slovenije 
(zagotovljena je nedotakljivost človekove telesne in duševne celovitosti, 
njegove zasebnosti ter osebnostnih pravic), ter iz 3. odstavka 51. člena Ustave 
Republike Slovenije, po katerem ni nikogar mogoče prisiliti k zdravljenju, 
razen v zakonsko določenih primerih (Ustava Republike Slovenije). 

Brez predhodnega soglasja lahko zdravnik opravi le nujne medicinske poseg, 
ob pogoju, da pacient zaradi svojega zdravstvenega stanja o tem ne more 
odločati (48. člen zakona o zdravstveni dejavnosti). 
Zakon o pacientovih pravicah v 20. členu ureja obveščenost pacientov in 
pojasnilno dolžnost. Pacient ima pravico, da je zaradi uresničevanja pravice do 
samostojnega odločanja o zdravljenju in pravice do sodelovanja v procesu 
zdravljenja obveščen o:  

 svojem zdravstvenem stanju in verjetnem razvoju ter posledicah bolezni 
ali poškodbe,  

 cilju, vrsti, načinu izvedbe, verjetnosti uspeha ter pričakovanih koristih in 
izidu predlaganega medicinskega posega oziroma predlaganega 
zdravljenja,  

 možnih tveganjih, stranskih učinkih, negativnih posledicah in drugih 
neprijetnostih predlaganega medicinskega posega oziroma predlaganega 
zdravljenja, vključno s posledicami njegove opustitve,  

 morebitnih drugih možnostih zdravljenja,  

 postopkih in načinih zdravljenja, ki v Republiki Sloveniji niso dosegljivi ali 
niso pravice iz obveznega zdravstvenega zavarovanja.  

Pojasnila iz prejšnjega odstavka mora zdravnik, odgovoren za zdravljenje, 
pojasniti pacientu v neposrednem stiku, obzirno, na pacientu razumljiv način 
oziroma skladno z individualnimi sposobnostmi sprejemanja informacij, v 
celoti in pravočasno. Za operativni ali drug medicinski poseg, povezan z večjim 
tveganjem ali večjo obremenitvijo, pacientu da razumljiva ustna in pisna 
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pojasnila zdravnik, ki bo opravil medicinski poseg, če to ni možno, pa drug 
zdravnik, ki je usposobljen za tak medicinski poseg.  

Pacient ima pravico do sprotnega in podrobnega obveščanja o poteku 
zdravljenja ter po koncu medicinskega posega oziroma zdravljenja pravico do 
obveščenosti o rezultatu zdravljenja oziroma morebitnih zapletih.  

Pacient, ki ni sposoben odločanja o sebi, uresničuje pravice po tem členu v 
skladu z zmožnostmi, ki jih dopušča njegova sposobnost razumevanja. 

Pacientova pravica do samoodločbe temelji namreč na ustrezni informiranosti 
o relevantnih dejstvih. Pacientu zdravnik ne sme olepševati, prikrivati dejstev 
in mora pojasniti možnosti pri zdravljenju z vsemi dobrimi in slabimi 
lastnostmi določenih metod. Zdravnik mora biti pripravljen prisluhniti skrbem 
in dvomom pacienta, četudi se mu zdijo medicinsko nesmiselni. Lahko se 
zgodi, da se pacientu določeni postopki ne zdijo tako zelo razumljivi in 
samoumevni. Zato je zelo pomembno, da zdravnik pred posegom ugotovi ali 
je pacient seznanjen in razume vse postopke in tveganja, ki ga bodo 
spremljali. Pri vsakem možnem novem tveganju je zdravnik zavezan dati 
natančno pojasnilo. 

3  POJASNILNA DOLŽNOST IN MEDICINSKA 
SESTRA 

Zakon o pacientovih pravicah ureja obveščenost pacientov in pojasnilno 
dolžnost, ki jo izvaja zdravnik. Kaj pa MS, aktivnosti zdravstvene nege in 
pojasnilna dolžnost? 

Teoretsko osnovo, izhodišča in podlago najdemo lahko v Luksemburški 
deklaraciji, ki za varnost pacienta izvajalcem v zdravstvu priporoča:  

 Da se pospeši sodelovanja med strokovnjaki v zdravstvu in izvajalci v 
korist varnosti pacientov.  

 Da se na delovnih mestih izvaja projekte, ki bodo osredotočeni na varnost 
pacienta. Uvede naj se tudi odprto kulturo, ki bo uspešno obravnavala 
napake in škodljive opustitve pri delu.  

 Da se vpelje sodelovanje med pacienti in njihovimi sorodniki in 
strokovnjaki v zdravstvu, zaradi osveščanja pacientov in njihovih 
sorodnikov o možnih neželenih dogodkih ali možnih neželenih dogodkih 
(Luksemburška deklaracija). 
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4  POJASNILNA DOLŽNOST – IZZIV ZA 
OPERACIJSKO MEDICINSKO SESTRO  

Pojasnilna dolžnost kot podlaga za privolitev v operativni poseg je opredeljena 
v Ustavi Republike Slovenije. Pred operativnim posegom ima pacient pravico, 
da dobi vsa pojasnila in navodila od kirurga operaterja. Po zakonu je 
določeno, da je to dolžnost in pravica zdravnika in ne drugega zdravstvenega 
osebja. Operacijske medicinske sestre na tem področju nimamo pravice in ne 
kompetenc.  

Kot operacijska medicinska sestra zaznavam, da so pacienti premalo 
seznanjeni s postopki in pripravo v operacijski sobi pred posegom. Prav tako 
so pomanjkljivo seznanjeni s higienskimi postopki in pravili asepse. 

Operacijske medicinske sestre smo strokovnjakinje za perioperativno 
zdravstveno nego, imamo znanja, spretnosti in sposobnosti. Prepričana sem, 
da bi bilo potrebno in želeno s strani pacientov, da bi operacijske medicinske 
sestre delovale tudi na področju pojasnjevanja poteka priprav za operativni 
poseg.  

Vsebine pojasnjevanja oz. pojasnilne dolžnosti so: 

 higienska priprava na operativni poseg, 

 način prihoda in sprejema v operacijsko sobo, 

 kakšni so postopki z osebnimi pripomočki, da vse pusti na oddelku razen 
slušnega parata, 

 medicinska sestra se pozanima o kroničnih boleznih, že opravljenih 
operacijah, deformacijah, alergijah na razkužila. Ti podatki vplivajo na 
pripravo za operativni poseg in načrtovanje individualne intraoperativne 
zdravstvene nege.  

Zagotavljanje pravic pacientov, kot je tudi pojasnilna dolžnost, se lahko 
izvajajo na različne načine.  

V Splošni bolnišnici Novo mesto vidimo priložnost za zagotavljanje zgoraj 
omenjenih pravic v obliki in na način, kot je: 
1. Obisk operacijske medicinske sestre pacienta dan pred operativnim 

posegom. Obisk mora vsebovati načrt, izvedbo in cilje, ki se dokumentirajo v 
pacientovo dokumentacijo perioperativne zdravstvene nege. 

2. Vključevanje operacijske medicinske sestre v multidisciplinaren tim, ki izvaja 
izobraževanje pacientov v pripravi na programirane operativne posege. 
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Menim, da bi pacienti pred operacijskim posegom morali biti obveščeni o 
pripravah pred samim operacijskim posegom in da bi morala biti operacijska 
medicinska sestra odgovorna za omenjeno obveščenost.  

5  ZAKLJUČEK  

Operacijske medicinske sestre smo strokovnjakinje za perioperativno ZN, 
imamo znanja in sposobnosti. Ali znamo to dovolj izkoristiti v korist pacienta, 
stroke in prepoznavnosti operacijske medicinske sestre.  

Pojasnilna dolžnost in izvajanje le-te je prav gotovo nova oblika delovanja 
operacijske medicinske sestre za zagotavljanje kakovostne in varne 
perioperativne zdravstvene nege. Kako, kdaj in kje pa je izziv našemu 
strokovnemu razvoju in prepoznavnosti tako v procesu zdravljenja kot v 
celotnem zdravstvenem sistemu.  

Literatura  

1. Jamnik, D. Človekove pravice in temeljne svoboščine. Moj e-Dnevnik. 
http://file:///C:/Users/Uporabnik/Desktop/pravice%20zgodovina.htm  
(23. 6. 2012). 

2. Luksemburška deklaracija o varnosti bolnika. Varnost bolnika – zagotovimo jo! 
Zdravniški vestnik. 2005. http://www.szd.si/user_files/vsebina/Zdravniski_ 
Vestnik/ vestnik/str 5–7–8/413 (12. 9. 2012). 

3. Zakon o pacientovih pravicah. Uradni list RS 2008: 15–455: 1045–82. 
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POGLEJ IN ZDRAVI: 
VIDETI – NAJVEČJI IZZIV 

LAPAROSKOPIJE  

Sebastjan KASTELIC1  

IZVLEČEK 

Razvoj moderne kirurgije in hkratni razvoj digitalnega prenosa slike s pomočjo 
miniaturnih čipov za zajem slike nam prinaša številne novosti in nove tehnike na 
področju laparoskopskih posegov. Nova Olympusova tehnologija omogoča, da 
kamero vstavimo neposredno v pacienta, zato slike ne prenašamo preko klasičnih 
optik in sistema leč izven pacienta do glave kamere. S tem se poenostavi delo 
operaterjev in osebja, ki skrbi za pripravo inšturmentarija. Hkrati pa se kakovost 
slike in s tem tudi kakovost samega kirurškega posega, izboljšata. 

Ključne besede: laparoskopija, laparotomija, incizija, teleskop, optika, 
videoendoskop, videolaparoskop. 

1  UVOD  

Začetki laparoskopskih kirurških posegov segajo že v leto 1910 ko so na 
Švedskem izvedli prvi uspešen poseg. Pravi razcvet pa je laparoskopija 
doživela v 80-ih in 90-ih letih z uvedbo elektronskih čipov za zajem slike. Ta 
inovacija je omogočila prenos in povečavo v obliki slike zajetega operativnega 
polja na zaslon in hkrati sprostitev obeh kirurgovih rok, kar je pomenilo 
ogromen korak naprej pri izvajanju kompleksnejših operativnih posegov. 

Laparoskopski poseg odpravlja vse slabosti klasične laparotomije, saj je manj 
travmatičen, povzroča manj brazgotin (kozmetični razlog), manj bolečin, manj 
stresa za telo, zmanjšuje število hospitalnih dni, pacient hitreje okreva in se 
hitreje vrne na delovno mesto.  

                                                                 
1  Sebastjan Kastelic, Olympus Slovenija d.o.o., Baznikova 2, 1000 Ljubljana; 
 sebastjan.kastelic@olympus-europa.com  
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Laparoskopska kirurgija je moderen poseg skozi običajno 0,5 do 1,5 cm incizije. 
Ključni element pri laparoskopskih posegih je uporaba teleskopa. Na trgu 
obstajata dva tipa teleskopov – klasični teleskopi (optike) z lečnim sistemom, ki 
je običajno pripet na glavo kamere in moderna, najnovejša tehnologija, digitalni 
videolaparoskop, ki ima nameščeno kamero na konici endoskopa. Kamero 
vstavimo skozi troakar neposredno v pacienta, s tem se izognemo uporabi 
lečnega sistema za prenos slike, kar prinaša številne prednosti. 

2  KLASIČNI OPTIČNI TELESKOPI V 
PRIMERJAVI Z ENDOEYE »VSE V ENEM« 
VIDEOLAPARAOSKOPOM  

Klasični teleskopi so sestavljeni iz serije leč, postavljenih tesno ena ob drugo, 
ki prenesejo sliko, iz mesta zajema (znotraj pacienta), v glavo kamere (izven 
pacienta). Kljub izredni kakovosti lečnega sistema vsak posrednik svetlobe oz. 
slike povzroči zmanjšanje njene kakovosti v določeni meri.  

Najnovejša Olympusova tehnologija (EndoEye) s svojim unikatnim sistemom 
postavlja kamero na samo konico laparoskopa. Omogočen je zajem slike 
neposredno na mestu, ki ga opazujemo (v pacientu). S tem odpadejo vsi 
prenosi slike skozi leče, saj se slika takoj spremeni v električne signale, ki jih 
prenašamo v procesor. S tem se kakovost slike ne izgublja in tako lahko na 
zaslonu opazujemo popolnoma ostro sliko v kakovostnih barvah, kar olajša 
delo operaterjem in hkrati izboljšuje diagnostiko in kakovost samega posega.  

 

Slika 1:  Primerjava EndoEye sistema in klasičnega sistema teleskop - 
kamera (Olympus, interno gradivo, 2012).  
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Razvoj čipov na področju fotografije in videa je izredno hiter – elektronski čipi 
za zajem slike namenjeni uporabi v medicinske namene postajajo čedalje 
manjši, nekoč velikosti 1/2" (1,27 cm), danes samo še 1/6" (0,423 cm). Hkrati 
z manjšanjem velikosti pa se izboljšuje tudi gostota točk za zajem slike – do te 
mere da vsi modeli kamer ponujajo sliko v polnem HD formatu (1920×1080). 
Še več - najnovejše tehnologije so omogočile vgradnjo večjih čipov. Vsak čip 
skrbi za zajem določene barve, s tem pa dosegle še dodatno kakovost 
predvsem pri svetlobi, ostrini in realnosti prenosa barv, ki postajajo vedno 
bolj naravne.  

3 PREDNOSTI OLYMPUSOVE »VSE V ENEM« 
TEHNOLOGIJE  

Poleg inovativne tehnologije z video čipom na konici laparoskopa, Olympusov 
EndoEye ponuja tudi druge prednosti. Nastavitev fokusa ni potrebna, saj je 
sistem avtomatski in vedno ponuja optimalno ostrino. Ker sam teleskop ne 
vsebuje lečnega sistema, je take vrste laparoskop veliko bolj odporen na 
zunanje vplive. Svetlobni kabli in kabli za prenos slike so združeni v enoten 
kabel, s tem je izboljšana ergonomija. Hkrati pa sta oba, svetlobni in 
podatkovni kabel, integrirana v ročaju, kar pomeni popolnoma enostavno 
pripravo in dezinfekcijo – laparoskop je vedno pripravljen za uporabo brez 
predhodnega sestavljanja. 

  

Slika 2:  EndoEye videolaparoskop (Olympus, interno gradivo, 2012).  
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Ročaj ima integrirane 3 programabilne tipke s katerimi je mogoče upravljati 
eno izmed 36 različnih funkcij procesorja kar iz sterilnega območja (nastavitev 
beline, slikanje, snemanje, NBI barvna filtracija, itd …) po željah operaterja.  

Korak naprej predstavlja vgrajen grelec, ki konstantno nadzira temperaturo in 
zarošenost distalne leče, deluje hipno in v celoti odpravi čakanje in 
negotovost ob začetkih operacije. 

Popolna novost pa je uvedba fleksibilne konice t. i. EndoEye Flex, ki spreminja 
celoten pogled na operativno polje. Konico je možno premikati v vse smeri za 
100° kar pomeni, da nadomešča vse do sedaj uporabljane optike 0°, 12°, 30°, 
45°, 70°, kot pogleda pa je možno spreminjati kar med posegom, s tem 
pridobimo nove možnosti opazovanja, predvsem pri zahtevnejših posegih npr. 
pri resekcijah, uporabi staplerjev in zahtevnejši diagnostiki. Fleksibilna konica 
prinaša tudi nove tehnike, saj omogoča tako imenovan »ptičji pogled«, kjer 
videoendoskop umaknemo z območja dela z inštrumenti, tako ne prihaja do 
dotikov z njimi, hkrati pa pridobimo pogled »od zgoraj«, ki omogoča najbolj 
naravno in udobno delo operaterjem.  

  

Slika 3:  Videolaparoskop s fleksibilno konico in instrumenti v poziciji »ptičji 
pogled« (vir: Olympus, interno gradivo, 2012).  

Ne smemo pozabiti na popolno odpornost na avtoklaviranje. Ker je 
razstavljanje in sestavljanje (teleskop, svetlobni kabel, glava kamere) postalo 
preteklost, je zaradi zasnove »vse v enem« tako priprava videolaparoskopa za 
ponovno uporabo enostavna in hitra.  
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Slika 4:  Videolaparoskop EndoEye Flex s fleksibilno konico (vir: Olympus, 
interno gradivo, 2012).  

Literatura  

1. Olympus, EndoEye HD II 10 mm. Dostopno na: http://www.olympus-
Europa.com/medical/en/medical_systems/products_services/product_details/p
roduct_details_17283.jsp (25. 9. 2012). 

2. Olympus, EndoEye Flex, HD 5 mm. Dostopno na: http://www.olympus-
Europa.com/medical/en/medical_systems/products_services/product_details/p
roduct_details_17284.jsp (25. 9. 2012). 
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POGLEJ IN ZDRAVI: 
THUNDERBEAT – INOVATIVEN NAČIN 

ZDRAVLJENJA V KIRURGIJI  

Neža ŠUMEC1 

IZVLEČEK 

V kirurgiji gre za nenehen razvoj. Tehnika laparoskopskih posegov se ves čas 
izpopolnjuje, kar omogoča nova napredna tehnologija. 

Kar se je do sedaj zdravilo s pomočjo bipolarne ali ultrazvočne energije – ko 
gre za laparoskopsko kot tudi za klasično tehniko – je sedaj združeno v eni 
sami napravi, v enem inštrumentu, ki nudi hkratno uporabo ultrazvočne in 
napredne bipolarne energije. Operater lahko tako opravlja tri nujne funkcije – 
ultrazvočno rezanje, bipolarno koagulacijo in lepljenje žil z enim inštrumentom 
(Thunderbeat), kar mu omogoča bolj precizno in varno ter hitreje opravljen 
poseg.  

Ključne besede: bipolarna energija, hemostaza, karotidne arterije, kirurgija, 
lepljenje žil, tehnologija, učinkovitost, ultrazvočna energija.  

1  UVOD  

Čeprav je dandanes v (laparoskopski) kirurgiji na voljo več načinov zdravljenja 
(rezanje s pomočjo ultrazvočne energije, bipolarna koagulacija tkiva), se 
tehnologija na področju laparoskopske tehnike ni ustavila. Novi 
THUNDERBEAT pomeni še korak dlje v sodobni kirurgiji.  

                                                                 
1  Neža Šumec, Olympus Slovenija d.o.o., Baznikova 2, 1000 Ljubljana; 
 neza.sumec@olympus-europa.com  
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2  THUNDERBEAT  

Cilj podjetja (proizvajalca) Olympus je bil združiti tehniko ultrazvočne in 
napredne bipolarne energije v eni sami napravi, v enem inštrumentu. Gre za 
ultrazvočni in elektrokirurški generator, ki med sabo komunicirata s pomočjo 
povezovalnega kabla. 

Inštrument ima dva gumba. S pomočjo gumba »SEAL&CUT« je omogočeno 
proženje ultrazvočne in napredne bipolarne energije hkrati (simultano), česar 
rezultat je zanesljivo lepljenje žil in koagulacija s sočasnim rezanjem. Z 
gumbom »SEAL« pa je možno proženje napredne bipolarne energije za 
zanesljivo lepljenje žil s premerom do vključno 7 mm in koagulacijo tkiva brez 
sočasnega rezanja, kar prikazuje slika 1.  

  

Slika 1:  Thunderbeat (Olympus, 2012).  

3  PREDNOSTI THUNDERBEATA  

Glavne prednosti za operaterja oziroma bolnišnico: 

 stroškovne – z enim inštrumentom se opravijo tri osnovne funkcije – 
rezanje, koagulacija in lepljenje žil in s tem se prihrani tudi denar, 

 enostavna uporaba, 

 bolj zanesljiva hemostaza, saj lepi žile do vključno 7 mm premera (ni 
potrebna uporaba klipov) ter bolj precizna disekcija tkiva, 

 skrajšanje časa posega in posledično boljši izkoristek operacijske dvorane.  

Glavne prednosti za pacienta: 

 hitrejše okrevanje,  

 manjša izguba krvi, 

 zmanjšana možnost komplikacij.  
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Olympusov novi inštrument THUNDERBEAT omogoča hitro, natančno rezanje, 
disekcijo, koagulacijo in zanesljivo hemostazo.  

Na račun same oblike distalnega dela sonde (Slika 2) pa je zmanjšano tudi 
sproščanje dima in aerosolnih delcev (kavitacija) v trebušni votlini, kar je 
spremljajoč pojav pri ultrazvočnem rezanju. Tako je omogočeno kirurgu lažje 
delo in boljša vidljivost med samim posegom.  

  

Slika 2:  Distalni del inštrumenta (Olympus, 2012). 

Tabela 1:  Standardni posegi z uporabo Thunderbeata. 

Splošna kirurgija Ginekologija Urologija 

Resekcija kolona Histerektomija Prostatektomija 

Hemikolektomija Limfadenektomija Nefrektomija 

Disekcija mezenterija Miomektomija Cistektomija 

Bypass želodca Adnektomija  

Resekcija jeter Karcinomski posegi  
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4  ZAKLJUČEK  

Narejena je bila eksperimentalna študija pooperativne učinkovitosti in 
varnosti lepljenih žil s Thunderbeatom, in to na karotidnih arterijah 26 živih 
prašičev (»in vivo«). V tej študiji je sodeloval prof. Stephane V. Berdah s 
fakultete za medicino v Marseillu, ki je bil prvi, ki je uporabil Thunderbeat na 
pacientu – septembra leta 2011 pri 62 letnem pacientu s Cronovo boleznijo; 
opravil je subtotalno kolektomijo.  

Rezultati študije so pokazali, da ni bilo spremljajočih komplikacij med posegi. 
Vse desne karotidne arterije so bile uspešno zlepljene oziroma zaprte, 
hemostaza je bila dobra. Tudi pooperativno spremljanje je potekalo brez 
zapletov, brez primera sekundarnih krvavitev. Ravno tako so bili uspešni 
nadaljnji posegi na levih karotidnih arterijah.  

Ugotovljeno je bilo, da je Thunderbeat učinkovit inštrument, tako za lepljenje 
in rezanje srednje velikih in velikih arterij (premera več kot 5 mm).  

Literatura  

1. Berdah SV et al. Postoperative efficacy and safety of vessel sealing: an 
experimental study on carotid arteries of the pig. Surgical Endoscopy. 2012; 26: 
2388–93. 

2. Olympus, Thunderbeat. Dostopno na: http://www.olympus-
Europa.com/medical/en/medical_systems/products_services/rigid_endoscopy/
energy_systems_1/thunderbeat_3.jsp (25. 9. 2012) . 
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PREPREČEVANJE RAZJEDE ZARADI 
PRITISKA V OPERACIJSKI DVORANI 
(IZZIV ALI POKAZATELJ KAKOVOSTI 

PERIOPERATIVNE ZDRAVSTVENE NEGE) 

Terezija ŽUK1, Maja MAROLT2 

IZVLEČEK 

Razjeda zaradi pritiska je pogost zdravstveni zaplet, ki nastane tekom 
bolnišničnega zdravljenja večinoma pri ležečih in sedečih pacientih oziroma 
tistih, katerih sposobnost izvajanja temeljnih življenjskih aktivnosti je močno 
zmanjšana in okrnjena iz različnih razlogov. Članek opredeljuje najbolj rizične 
dejavnike tveganja, ki pogojujejo nastanek razjede zaradi pritiska ter nakazuje 
ukrepe za preprečevanje le-teh. Poseben poudarek daje perioperativni 
zdravstveni negi ter preprečevanju razjed zaradi pritiska med dolgotrajnimi 
operativnimi posegi, kjer je skrb za preventivo morebitnih razjed odvisna le od 
vestnega, strokovnega ter ciljnega delovanja operacijskega osebja.  

Ključne besede: razjeda zaradi pritiska, operativni položaj, ukrepi za 
preprečevanje, dejavnik tveganja  

1  UVOD  

Sodobna medicina iz dneva v dan napreduje, raziskuje, odkriva in nadgrajuje. 
Kljub sodobnemu znanju in izboljševanju izvajanja zdravstvenih storitev pa 
obstajajo področja v zdravstveni obravnavi pacienta s katerimi so se ukvarjali 
zdravstveni delavci že stoletja in se ukvarjajo še danes. Odkar obstaja 
bolnišnično zdravljenje obolelih oseb so razjede zaradi pritiska velik 
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zdravstveno socialni in ekonomski problem. Tudi danes velja za zdravstveni 
zaplet pri ležečih in sedečih pacientih. 

Na bolniških oddelkih, v enotah intenzivne terapije, v domovih starejših 
občanov je del vsakodnevne zdravstvene nege tudi skrb za preprečevanje 
razjede zaradi pritiska.  

Kaj pa v operacijskih dvoranah? Koliko skrbi namenimo udobni in varni 
namestitvi pacienta med dolgimi operativnimi posegi? Ali res poskrbimo za 
razbremenitev telesa med večurnimi kirurškimi posegi, se res trudimo s 
pravilnim nameščanjem in podlaganjem pacienta na operativni mizi preprečiti 
nastanek razjede zaradi pritiska?  

Glede na to, da je večina razjed zaradi pritiska pridobljenih med bolnišničnim 
zdravljenjem pacienta moramo razmisliti, ali je preprečevanje le-teh izziv ali 
pokazatelj kakovosti izvajanja zdravstvene nege. 

2  DEFINICIJA RAZJEDE ZARADI PRITISKA  

Razjeda zaradi pritiska je lokalno omejena poškodba celic zaradi direktnega 
pritiska na kožo bodisi zaradi strižne sile bodisi zaradi trenja telesa na 
površino. Posledično pride do mehanske okvare tkiva. Razjede zaradi pritiska 
se razlikujejo po velikosti in po globini (DSO Kočevje, 2012).  

Razjeda zaradi pritiska, imenovana tudi dekubitus, ulkus ali preležanina so 
območja lokaliziranih poškodb kože in podkožnih tkiv (mišic in kosti), ki jih 
povzročajo pritisk, trenje in strižne sile (Služba za zdravstveno in babiško 
nego, 2011).  

Razjeda zaradi pritiska je rana na telesu, ki nastane v večini primerov zaradi 
dolgotrajnega ležanja v nespremenjenem položaju. Pojavi se zaradi 
neposrednega pritiska telesa na površino, kar povzroči poškodbo kože in 
spodaj ležečega tkiva.  

Poškodba tkiva nastane zaradi zmanjšane prekrvavitve in hipoksije 
izpostavljenih delov telesa. Najpogosteje se pojavi pri nepokretnih osebah in 
pri tistih osebah, ki so zaradi narave svoje bolezni oziroma poslabšanja 
zdravstvenega stanja bolj dovzetni za poškodbo tkiva (DSO Kočevje, 2012).  
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Razjeda zaradi pritiska nastane, ko pritisk površine na kožo stisne male krvne 
žile, ki le-to prehranjujejo ter ji prinašajo hrano ter kisik. Če je zaradi pritiska 
oksigenacija in prekrvavitev kože prekinjena oziroma onemogočena, tkivo 
začne odmirati in posledično nastane razjeda. Pri drsenju telesa ob podlago se 
krvne žile raztegujejo, v določenih primerih celo prekinejo, pride do hipoksije 
in zmanjšanje prekrvavitve kože, zato nastanejo razjede (DSO Kočevje, 2012). 

3  VZROKI/DEJAVNIKI TVEGANJA ZA 
NASTANEK RAZJEDE ZARADI PRITISKA  

Vzroke oziroma dejavnike tveganja, ki pogojujejo nastanek razjede zaradi 
pritiska lahko razdelimo na dve večji skupini. V prvo skupimo uvrščamo tako 
imenovanje zunanje dejavnike, v drugo pa notranje dejavnike (DSO Kočevje).  

3.1  ZUNANJI DEJAVNIKI: 

 stalen, nerazbremenjen pritisk (je sila, ki se izvaja pravokotno na tkivo in se 
povečuje z globino tkiva, časom trajanja pritiska ter intenzivnostjo pritiska), 

 ponavljajoči se pritisk na telo, 

 strižna sila, delujoča na telo (nastane zaradi delovanja dveh nasproti si 
delujočih sil), 

 trenje, drsenje ob podlago (nastane, ko se dve površini istočasno 
pomikata ena preko druge, pri čemer pride do poškodbe povrhnjice, 
posledično pa lahko nastane odrgnina ali mehurček), 

 vlaga …  

3.2  NOTRANJI DEJAVNIKI: 

 nepokretnost (negibnost, zmanjšana aktivnost), 

 nesposobnost zaznavanja pritiska ali bolečine ob pritisku (motnje 
zaznavanja), 

 nekontrolirano odvajanje urina in blata (vlažna koža), 

 motnje zavesti, 

 visoka starost, 

 povečana ali premajhna telesna teža, 

 dolgotrajne bolezni, ki izčrpajo telo v celoti (akutne, kronične in 
terminalne bolezni), 

 slaba prehranjenost, 
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 dehidracija, izsušenost, 

 hipertermija, hipotermija, 

 razna zdravila (citostatiki, kortikosteroidi, antikoagulanti), 

 anestezija (anestetiki, sedativi, vazoaktivna zdravila), 

 motnje prekrvavitve, slabokrvnost, 

 zmanjšana preskrba s kisikom (hipoksija), 

 presnovne motnje (sladkorna bolezen). 

4  NAJPOGOSTEJŠA MESTA ZA NASTANEK 
RAZJEDE ZARADI PRITISKA  

Predeli telesa, kjer se kosti neposredno približujejo površini kože, deli telesa, 
kjer je malo mišičja in maščevja so najpogostejša mesta za nastanek razjede 
zaradi pritiska, saj le-ti delujejo kot blažilci zunanjega pritiska na telo.  

Najpogostejša področja za nastanek razjede zaradi pritiska na telesu so: 

 kolki, 

 hrbet (v celotnem poteku hrbtenice), 

 trtica, 

 zatilje, 

 ramena, 

 lopatice, 

 komolci, 

 gležnji, 

 pete, 

 prsti, 

 grčice medenice, 

 kolena, 

 ušesa. 

5  OCENA OGROŽENOSTI PACIENTA ZA 
RAZJEDO ZARADI PRITISKA PO WATERLOW 
SHEMI  

Eden najpomembnejših ukrepov za preprečevanje razjede zaradi pritiska je 
prepoznavanje stopnje ogroženosti za nastanek le-te. S prepoznavanjem in 
ocenjevanjem dejavnikov tveganja za nastanek razjede lahko zagotavljamo 
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kakovostno zdravstveno nego, saj s ciljnim pristopom načrtovanja in izvajana 
zdravstvenih storitev lahko pripravimo individualni preventivni načrt za 
vsakega pacienta (Služba za zdravstveno in babiško nego, 2011).  

5.1  WATERLOW SHEMA  

V večini slovenskih bolnišnic za ocenjevanje ogroženosti pacienta za pojav 
razjede zaradi pritiska uporabljamo Waterlow shemo.  

Pacienta kategoriziramo na podlagi različnih parametrov: 

 konstitucije (višina in teža), 

 tipa kože (vidno ogrožene površine za nastanek razjede), 

 starosti in spola, 

 kontinence, 

 gibljivosti, mobilnosti, 

 prehranjenosti in hidraciji, 

 prehranjenost tkiva, 

 nevrološke okvare, 

 večje operacije ali poškodbe, 

 zdravila … (Služba za zdravstveno in babiško nego, 2011). 

6  NAJPOGOSTEJŠI OPERATIVNI POLOŽAJI 
PACIENTOV PRI OPERATIVNIH POSEGIH  

Pri operativnih posegih v operacijskem bloku najpogosteje uporabljamo 
naslednje operativne položaje: 

 hrbtni položaj, 

 ginekološki položaj, 

 bočni položaj, 

 klečeči položaj.  

Preprečevanje razjed zaradi pritiska v operacijski dvorani je predvsem 
usmerjeno k uporabi sodobnih pripomočkov, ki omogočajo prerazporejanje 
pritiska pacienta na operacijsko mizo, zagotavljanje gladkih površin brez gub 
kjer leži ter preprečevanje izpostavljenosti pacienta vlagi in hipotermiji.  

Pri operativnem posegu otroka pa poleg naštetega poskrbimo, da položaj 
telesa vedno prilagodimo starosti, velikosti in zdravstvenemu stanju otroka. 
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6.1  HRBTNI POLOŽAJ  

V ta položaj paciente najpogosteje nameščamo za potrebe nevrokirurgije, 
kardiokirurgije, plastične kirurgije, torakalne kirurgije, travmatologije, 
abdominalne kirurgije in urologije. Pri tem položaju sta odročeni bodisi obe 
roki, ali pa je ena roka odročena, druga pa leži ob telesu. Najbolj izpostavljeni 
deli telesa za nastanek razjede zaradi pritiska pri tem operativnem položaju so 
lopatici, komolci, trtica in petnici.  

Ukrepi oziroma priporočila za preprečevanje razjede zaradi pritiska so:  

 Pacient naj leži na antidekubitusni blazini, ki naj pokriva celotno 
operacijsko mizo.  

 Roki naj bosta nameščeni v za to predvidena držala na katera prav tako 
namestimo gelirane blazine.  

 od pete podložimo manjše antidekubitusne blazinice.  

 Pod glavo namestimo geliran obroč.  

 V primeru, da antidekubitusni pripomočki niso na voljo, si pomagamo z 
vatiranci in rjuhami iz blaga. 

 

Slika 1:  Hrbtni operativni položaj (Menonenterpises.net). 

6.2  GINEKOLOŠKI POLOŽAJ  

Ginekološki položaj najpogosteje uporabljamo pri ginekoloških, uroloških in 
abdominalnih operativnih posegih. Pri tem položaju pacient leži na hrbtu, ena 
roka je ob telesu druga roka je odročena, lahko pa sta odročeni obe roki. 
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Noge so nameščene v stremena. Pri ginekološkem položaju so razjedi zaradi 
pritiska izpostavljeni lopatice, komolci, trtica, še posebej pa moramo veliko 
pozornosti nameniti nogam, pri katerih je potrebno paziti, da ne pride do 
zapore žil, kar lahko povzroči trombozo. 

Ukrepi za preprečevanje razjede zaradi pritiska so: 

 Noge morajo biti nameščene v stremena brez pritiska ter dvignjene in 
razširjene v položaj, ki se maksimalno približa fiziološkemu položaju telesa.  

 V stremena morata biti nameščeni antidekubitusni blazini.  

 V predelu poteka hrbtenice pacientu namestimo antidekubitusno blazino 
ter gelirane blazine na držala za roke ter pod glavo. 

 

Slika 2:  Ginekološki operativni položaj (Menonenterpreises.net.). 

 

6.3  BOČNI POLOŽAJ  

V bočni položaj nameščamo paciente za torakalne, abdominalne in urološke 
operativne posege. Pacient pri tem položaju leži na boku, spodnja roka je 
odročena, zgornja roka pa je nameščena v opornik za roko (ponavadi 
uporabimo kar streme za nogo, ki se uporablja pri ginekoloških operacijah). 
Pacientu s sprednje in zadnje strani namestimo bočni opornik, ki ga varno drži 
v predvidenem operativnem položaju. Pri uroloških posegih pa pod pacienta 
naknadno podložimo še valjasto blazino pod predel med medenico in prsnim 
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košem. Najbolj izpostavljeni predeli za nastanek razjede zaradi pritiska so 
ušesa, ramenski obroč, komolec, trohanter, koleno in gleženj.  

Ukrepi za preprečevanje razjede zaradi pritiska so: 

 Pod glavo pacienta namestimo geliran obroč, ki preprečuje nastanek 
razjede zaradi pritiska na ušesu.  

 Pod spodnjo odročeno roko namestimo držalo za roko z gelirano blazino, 
v opornik za zgornjo odročeno roko prav tako namestimo blazino iz gela.  

 V predelu od glave do nog namestimo posebno zračno antidekubitusno 
blazino, ki deluje po principu spominske pene ter zavzame obliko 
pacientovega telesa in s tem podpre vse vrzeli in krivine med površino 
telesa in operacijsko mizo.  

 Pri bočnem položaju pacientovo spodnjo nogo pokrčimo, zgornjo pa 
iztegnemo. Mednju namestimo v predelu kolen podolgovato ozko 
blazino, ki preprečuje trenje med koleni.  

 Pete podpremo in razbremenimo z manjšimi blazinicami ali vatiranci.  

 

Slika 3: Bočni operativni položaj (Menonenterpises.net). 

6.4  KLEČEČI POLOŽAJ/POLOŽAJ ZA OPERACIJO 
HRBTENICE  

V klečeči položaj nameščamo paciente za nevrokirurške in travmatološke 
operativne posege. Operacijsko mizo pripravimo za klečeči položaj, pri tem 
pacient leži na trebuhu, noge ima skrčene in nameščene nižje od telesa, roki 
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pa v oporniku za roke pod kotom 90°. Najbolj izpostavljeni predeli za nastanek 
razjede zaradi pritiska so čelo, nos, brada, prsni koš, komolci in kolena. 

Ukrepi za preprečevanje razjede zaradi pritiska so: 

 Pod glavo in prsni koš namestimo pacientu opeklinski vatiranec, ki 
preprečuje nastanek razjede na obrazu in prsnem košu.  

 Pod rokama sta nameščeni gelirani blazini, ki preprečujeta razjedo na 
komolcu.  

 Tudi pod koleni je nameščena antidekubitusna blazina, ki razbremenjuje 
pritisk sile telesa na površino. 

 

Slika 4: Operativni položaj za operacijo hrbtenice (Menonenterpises.net). 

6.5  NEVROKIRURŠKI POLOŽAJ OTROKA (NA TREBUHU)  

V položaj na trebuhu največkrat nameščamo otroka za nevrokirurške 
operativne posege. Otrok leži na trebuhu roki ima ob telesu, glava pa je v 
svitku, ki je narejen iz vatiranca in povoja. Pri tem položaju so najbolj 
izpostavljena mesta za nastanek razjede zaradi pritiska čelo, nos, brada, prsni 
koš, medenica, kolena in prsti na nogah. 

 Ukrepi za preprečevanje razjed zaradi pritiska so: 

 Pod otrokovo glavo namestimo svitek iz vatiranca in povoja ter na čelo 
namestimo granuflex, ki preprečuje razjedo na obrazu.  

 Pod prsni koš, kolena in noge namestimo opeklinske vatirance, da se 
prepreči razjeda na naštetih mestih.  
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6.6  POLOŽAJ OTROKA NA HRBTU Z POKRČENIMI 
NOGAMI NA TREBUHU (PRILAGOJEN GINEKOLOŠKI 
POLOŽAJ ZA OTROŠKE ABDOMINALNE KIRURŠKE 
POSEGE) 

V položaj na hrbtu s pokrčenimi in prekrižanimi nogami na trebuhu se otroka 
namešča za abdominalne operativne posege. Otrok leži na grelni blazini pod 
hrbet ima nameščen opeklinski vatiranec, nogi sta oblečeni v sterilni kompresi 
in poviti s sterilnim povojem, roki pa ob telesu. Med operativnim posegom 
sterilno oblečen asistent drži otrokove noge pokrčene in prekrižane na prsih. 
S tem omogoči optimalen dostop do operativnega polja pri anogenitalnih 
posegih. Med operativnim posegom je potrebno otrokove noge večkrat 
iztegniti in poravnati, zaradi prekrvavitve nog in sicer nogice spuščamo na 
vsaki 2 uri za približno 15 do 20 minut. Na ta način tudi preprečujemo 
Compartment syndrom. Najpogostejša mesta za nastanek razjed zaradi 
pritiska so glava in hrbet, še posebej pa trtica. 

Ukrepi za preprečevanje razjede zaradi pritiska so: 

 Otrok leži na grelni blazini, ki prekriva celotno operacijsko mizo.  

 Pomembno je podlaganje najbolj izpostavljenih delov obraza z 
antidekubitusnimi blazinami in vatiranci.  

 Pod glavo mu namestimo svitek, ki je narejen iz povoja in vatiranca.  

 Roke so zavite v vatirance in ležijo ob telesu.  

 V predelu pod trtico namestimo vatiranec, ki služi dvema nalogama: 
zaščiti pred nastankom razjede zaradi pritiska ter podpre in dvigne 
spodnji del telesa s čimer omogoči lažji dostop za kirurga operaterja.  

 Pri preprečevanju razjede zaradi pritiska pri otroku je velik problem 
dejstvo, da na tržišču ni prilagojenih antidekubitusnih blazin za 
nameščanje otrok v varen položaj, zato smo primorani improvizirati z 
obstoječimi materiali.  

 Pri operacijah otrok naj bi se posluževali tudi uporabe Wickmanovega 
katetra, s katerim se meri intratkivni tlak med operativnim posegom, vendar 
ga trenutno ne uporabljamo zaradi manjkajoče tehnične opremljenosti.  

Pri operativnih posegih otrok moramo posebno skrb in pozornost nameniti 
tudi preprečevanju podhladitve otrok, ki je prav tako dejavnik tveganja za 
nastanek razjede zaradi pritiska (gretje operacijske dvorane, tople rjuhe in 
vatiranci, grelne blazine …). 
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7  ZAKLJUČEK  

Preprečevanje nastanka razjed zaradi pritiska je pokazatelj kakovosti 
zdravstvene nege tudi v operacijski dvorani. Skrb za pacientovo intaktnost 
kože je dolžnost vsake operacijske medicinske sestre hkrati pa je tudi izziv, 
kako s danimi pripomočki in včasih celo improvizacijo preprečiti nastanek 
razjede zaradi pritiska.  

Včasih je že samo zdravstveno stanje pacienta zadosten dejavnik tveganja za 
nastanek razjede zaradi pritiska, zato moramo zdravstveni delavci poskrbeti 
na naše nevestno delo ne bo eden izmed njih. 

Za preprečevanje nastanka razjede zaradi pritiska si je potrebno vzeti čas za 
individualno obravnavo vsakega pacienta posebej s katerim pridemo v stik 
med izvajanjem perioperativne zdravstvene nege.  
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PODHLADITEV V OPERACIJSKI 
ZDRAVSTVENI NEGI  

Renata GREGORČIČ1, Dora JURČIĆ2 

IZVLEČEK 

Perioperativna hipotermija je definirana kot telesna temperatura pacienta, ki 
pade pod 36 °C med in po operativnem posegu. V intraoperativnem obdobju 
lahko hipotermijo sproži več dejavnikov, kot so anestetiki, temperatura okolja 
in čas izpostavljenosti. Lahko je posledica dejavnikov tveganja kot so starost 
pacientov, presnovne bolezni in nevrološke motnje. Hipotermija vodi v številne 
komplikacije vključujoč koagulopatijo, povečano možnost okužb, daljšo 
hospitalizacijo in večjo umrljivost pacientov. Preprečevanje hipotermije se 
začne že v operacijski sobi, saj je pacient pod vplivom anestezije in je odvisen 
od temperature okolja. Preventivni ukrepi morajo vključevati takojšne 
ogrevanje okolja ter aktivne in pasivne metode ogrevanja pacienta.  

Ključne besede: hipotermija, terapevtska hipotermija, operacijska soba, 
perioperativna zdravstvena nega.  

1  UVOD  

Telesna temperatura je temperatura človeškega ali živalskega organizma 
(Wikipedija prosta enciklopedija, 2012). Ločimo temperaturo sredice (jedra), 
to je temperatura globljih struktur (notranji organi in notranjost glave) in 
temperaturo ovoja oziroma kože, ki je normalno nižja od temperature sredice 
in se menja glede na spremembe temperature okolja. Klinično pomembna je 
temperatura telesnega jedra, saj tudi manj variira in jo lahko izmerimo z 
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merjenjem temperature v danki (rektalno) ali oralno (sublingvalna 
temperatura), ki pa je približno za 0,2 °C do 0,5 °C nižja od rektalne. 
(Bresjanac, Rupnik, 2002). 

Pri zdravem človeku znaša normalna telesna temperatura med 35,8 °C in 37,2 
°C. Uravnavanje telesne temperature pri človeku nadzorujejo skupine 
nevronov v hipotalamusu. Če hipotalamus zazna odstopanja od »nastavitvene 
vrednosti« potem po eferentnih živčnih poteh aktivira številne efektorske 
sisteme, ki ustrezno spremenijo hitrost nastajanja toplote oziroma njenega 
oddajanja iz telesa. Zniževanju temperature jedra telesa v hladnem okolju se 
telo upira z zmanjšanjem oddajanja toplote (ježenje, konstrukcija žil v koži) in 
z mehanizmi termogeneze (Bresjanac, Rupnik, 2002). 

2  HIPOTERMIJA - PODHLADITEV  

Hipotermija oz. podhladitev telesa nastane, ko telesna temperatura pade pod 
normalo, ki je potrebna za normalno presnovo in delovanje telesnih funkcij. 
Pri ljudeh je najpogosteje posledica pretirane izpostavljenosti (mrzli zrak ali 
voda), vendar se jo lahko tudi namerno povzroča kot na primer za zdravljenje 
in operativne posege (terapevtska podhladitev). Simptomi se običajno 
pojavijo, ko temperatura telesnega jedra pade za 1–2 °C (1,8–3,6 °C) pod 
normalno temperaturo (Wikipedia the free encyclopedia, 2012).  

2.1  TERAPEVTSKA PODHLADITEV (NAMERNA)  

Terapevtska podhladitev, znana tudi kot zaščitna podhladitev, je zdravljenje, 
ki zniža pacientovo telesno temperaturo, da bi zmanjšali tveganje za 
ishemično poškodbo tkiva, kateri sledi obdobje nezadostnega pretoka krvi. 
Obdobje nezadostnega pretoka krvi je lahko zaradi srčnega zastoja ali zapore 
arterije zaradi embolije, kot je v primeru kapi.  

Terapevtsko podhladitev se lahko povzroči na invaziven način, v katerem je 
kateter, nameščen v spodnjo veno cavo preko femoralne vene, ali na 
neinvaziven način, kateri običajno vključujejo ohlajene vodne odeje in 
obkladke nog, ki so v neposrednem stiku s pacientovo kožo. Študije so 
pokazale, da imajo pri pacientih s tveganjem za ishemično možgansko 
poškodbo boljše rezultate, če so obdelani s terapevtsko podhladitvijo.  



IZZIVI V OPERACIJSKI ZDRAVSTVENI NEGI 

 

145 

 

Medicinsko uporabo terapevtske podhladitve lahko razvrstimo v pet osnovnih 
kategorij:  

 terapevtska podhladitev za zdravljenje encefalopatije novorojenčkov,  

 srčni zastoj, 

 ishemična kap, 

 poškodbe možganov in hrbtenjače brez vročine, 

 nevrogeno zvišana telesna temperatura po hudi poškodbi možganov 
(Wikipedia the free encyclopedia, 2012).  

2.2  NENAMERNA PODHLADITEV 

Nenamerna perioperativna podhladitev je pogost toda preprečljiv 
pooperativni zaplet. Po nekaterih ocenah je več kot 50 odstotkov vseh 
operiranih pacientov podhlajenih ob sprejemu v prebujevalnico. 

Perioperativna podhladitev je povezana s povečano stopnjo negativnih 
rezultatov kot so: 

 povečana možnost okužb rane, 

 ishemija in motnje srčnega ritma, 

 koagulopatija,  

 daljši in spremenjeni učinki zdravil,  

 drgetanje bolečine in toplotno neugodje, 

 daljša prebujevalna faza iz anestezije,  

 daljše bolnišnično bivanje in večja stopnja umrljivosti. 

Podhladitev lahko poveča dovzetnost pacientov za perioperativno okužbo 
rane, ki jih povzroča vazokonstrikcija in pomanjkljiva imunost. V študiji, ki so 
jo opravili v Cooper University Hospital (Seamon MJ in sod., 2012) so 
ugotovili, da pacienti, ki so imeli telesno temperaturo med operativnim 
posegom pod 35 °C se je povečalo tveganje okužbe za 221 %.  

Vzroki podhladitve zaradi anestezije so :  

 spremenjeni odzivi na toplotno izgubo zaradi anestezije (npr. 
pomanjkanje drgetanja),  

 večja toplotna izpostavljenost okolju,  

 hladilni učinek hladnih anestetičnih plinov in intravenskih tekočin,  

 zmanjšanje toplote zaradi zmanjšane aktivnosti metabolizma (Richard 
Hughes, 2008). 
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Strategije za zmanjšanje tveganja za preprečevanje perioperativne 
hipotermije vključujejo:  

 oceno pacienta za povečano nevarnost podhladitve,  

 spremljanje temperature v celotnem perioperativnem obdobju,  

 uporabo optimalnih lokacij za nadzor temperature in uporabo aktivnih 
in/ali pasivnih ukrepov segrevanja, kot je potrebno (Patient safety 
authority, 2008). 

Pacienti z visokim tveganjem za nastanek nenačrtovane podhladitve so:  

 otroci in starejši,  

 preoperativna temperatura <36 °C,  

 kadar sta kombinirani splošna in regionalna anestezija,  

 obsežna in zmerno obsežna kirurgija,  

 dalj časa trajajoča kirurgija,  

 pacienti z večjim tveganjem za srčno - žilne zaplete,  

 splošno slabo stanje pacienta (ASA klasifikacija 3–5) (Richard Hughes, 2008).  

2.3  SPREMLJANJE TELESNE TEMPERATURE  

Osnovna temperatura običajno pade za 1 °C v prvih 30 do 40 minut po 
začetku anestezije zaradi prerazporeditve telesne toplote med telesnim 
jedrom in periferijo. Spremljanje temperature jedra nas opozarja na potrebe 
po preventivnimi in korektivnimi ukrepi. 

Dobra novica je, da je lahko preprečevanje podhladitve preprosto, učinkovito 
in cenovno dostopno. Aktivno izvajanje ogrevanja, lahko koristi pacientom in 
kirurškim objektom (Arizant Healthcare Inc, 2012). 

Več strokovnih skupin, vključno z Zvezo perioperativnih medicinskih sester (AORN – 
Asosiation of periOperative Registered Nurses), Ameriško združenje anesteziologov 
(ASA – American Society of Anesthesiologist) in Ameriško združenje zdravstvenih 
tehnikov v anesteziji (AANA – American Association of Nurse Anesthetists), so 
pripravili priporočila v zvezi s spremljanjem pacientove temperature. 

Priporočila skupin so naslednje:  

 stalno spremljanje telesne temperature v perioperativnem obdobju; 

 spremljanje temperature pacientov zaradi učinka splošne anestezije in pri 
katerih se pričakujejo postopki in posegi, ki presegajo 30 minut ter med 
lokalno anestezijo, ko so spremembe temperature predvidene in 
pričakovane; 
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 stalno spremljanje telesne temperature, takrat kadar so klinično 
pomembne spremembe v telesni temperaturi namenjene, predvidene ali 
pričakovane; 

 stalno spremljanje telesne temperature pri pediatričnih pacientih, ki 
prejemajo splošno anestezijo; 

 spremljanje telesne temperature pri pacientih, pri katerih so opravljeni 
veliki posegi v lokalni anesteziji; 

 pooperativno spremljanje temperature zagotovi podlago za vrednotenje 
učinkovitosti posameznih ukrepov pri preprečevanju intraoperativne 
podhladitve; 

 obveščanje odstopanj telesne temperature pacienta pri ustreznih 
strokovnjakih zdravstvenega tima (Patient safety authority, 2008).  

2.4  KDAJ OGREVATI? 

 Pred operacijo: predhodno segrevanje povečuje celotno vsebino toplote 
telesa ter omeji hitrost ohlajanja med operacijo in pomaga zmanjšati 
padec temperature jedra, ki jo povzroči anestezija (Arizant Healthcare 
Inc, 2012). 

Kako? Potrebno je poskrbeti, da je pacientu toplo (36,5–37,5 °C) z 
zagotavljanjem dodatnih slojev toplih oblačil ali rjuh in z vzdrževanjem 
višje temperature okolice. Če je temperatura pacienta pod 36 °C je 
potrebno začeti s prisilnim segrevanjem zraka, razen če takojšnja 
operacija nujna (Richard Hughes, 2008). 

 Med operacijo: s segrevanjem med operacijo se izognemo nenamerni 
podhladitvi s pomočjo oblikovanja in vzdrževanja normalne temperature 
(Arizant Healthcare Inc, 2012).  

Kako? Ohraniti temperaturo okolice nad 21 °C. Pacienta je potrebno 
ustrezno pokriti bodisi z rjuhami ali katerimi koli drugimi pasivnimi 
izolacijskimi materiali. Te plasti izolacijskega materiala zaustavijo zrak pod 
njim in lahko preprečijo izgubo toplote do 30 %. 

Aktivno ogrevanje z uporabo prisilnih grelnikov zraka, kot so "Bair 
hugger". To so naprave, ki pihajo vroč zrak v odejo na vrhu pacienta. Tako 
ogrevanje je bolj učinkovito od pasivnega, ker preprečuje toplotno izgubo 
s konvekcijo in radiacijo. Ti grelniki se morajo uporabljati s pravilnimi 
odejami, da se prepreči toplotne poškodbe (Richard Hughes, 2008). 
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 Po operaciji: pooperativno ogrevanje lahko pomaga ohraniti normalno 
telesno temperaturo, pacientom olajša udobje in zmanjša čas v 
prebujevalnici (Arizant Healthcare Inc, 2012). 

Kako? Še naprej je potrebno spremljati temperaturo pacienta in 
uporabljati ustrezne ukrepe za preprečitev nadaljnje toplotne izgube ter 
poskrbeti da je pacientu toplo. Če je pacientova telesna temperatura 
nižja od 36 °C, je potrebno začeti z prisilnim ogrevanjem zraka, dokler ni 
doseženo toplotno ugodje pacienta (Richard Hughes, 2008).  

3  ZAKLJUČEK  

Operacijska medicinska sestra ima pomembno vlogo pri izvajanju 
preventivnih ukrepov podhlajenih pacientov, saj s temi ukrepi izboljšuje 
kakovost operacijske zdravstvene nege, povečuje večjo varnost pacienta ter 
nazadnje se zmanjšajo stroški bolnišnice. Dobra novica je, da je lahko 
preprečevanje podhladitve pri pacientih preprosto, učinkovito in cenovno 
dostopno in pri tem lahko sodeluje celoten tim. Najpogostejše metode za 
preprečevanje hipotermije v operacijski sobi v številnih študijah je bila 
uporaba termične odeje in ogrete intravenozne tekočine, ki so preprečevale 
padec temperature pri pacientih pod 35 °C. 
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NEŽELENA PERIOPERATIVNA 
HIPOTERMIJA 

Matjaž PREŠEREN1 

IZVLEČEK 

Neželena perioperativna hipotermija je definirana kot centralna telesna 
temperature (CTT) pod 36 °C (1). Ocenjujejo, da v neželeno perioperativno 
hipotermijo (NPH) doživi več kot 70 % kirurških pacientov (2). Klinične študije 
dokazujejo, da že blaga hipotermija privede do pomembnih neželenih učinkov.  

Ključne besede: neželena perioperativna hipotermija, okužba kirurške rane, 
pihanje toplega zraka.   

1  UVOD 

Že v prvi uri po indukciji splošne ali regionalne anestezije pade pacientova CTT 
za 1–1,6 °C. Padec CTT za samo 1,5–1,9 °C lahko povzroči resne posledice, 
vodi v neugoden izid zdravljenja in pomembno poveča stroške zdravljenja (1). 
Perioperativna hipotermija dokazano povzroča: okužbo kirurške rane (OKR), 
miokardno ishemijo in motnje srčnega ritma, koagulopatijo, podaljša in 
spremeni učinke zdravil, povišuje smrtnost, drgetanje mišic, bolečino in 
mrazenje, zapoznelo zbujanje iz anestezije. 

Podhlajeni pacienti s CTT 1,5–2,0°C pod normalo imajo trikrat več OKR kot 
normotermni pacienti (3). Konkretno 18 % podhlajenih pacientov razvije OKR, 
medtem ko je pri normotermnih pacientih OKR le 6 % (4, 5). Najverjetnejši 
vzrok za tako razliko je v vazokonstrikciji in oslabljenem imunskem sistemu 
zaradi hipotermije.  
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2  PRIMERJALNE ŠTUDIJE 

Primerjalna študija je dokazala, da je pri vzdrževanju perioperativne 
normotermije najučinkovitejša metoda ogrevanja pacienta s pihanjem 
toplega zraka (angl. forced-air warming - FAW) (6). Ta metoda je 
najučinkovitejša zaradi značilnosti konvekcije in radiacije; prenos toplote se 
poveča zaradi premikanja toplega zraka po površini pacientove kože. Pri 
pihanju toplega zraka se v prenos toplote vključi do 71 % pacientove telesne 
površine, pri tem pa ima pihan zrak relativno nizko temperaturo.  

Pacienti z okužbo kirurške rane so petkrat pogosteje ponovno hospitalizirani, 
60 % več časa ostanejo v intenzivni negi, dvakrat pogosteje umrejo, v 
primerjavi s pacienti brez OKR (7). Kot rečeno, hipotermni pacienti pogosteje 
dobijo OKR in zato ostanejo hospitalizirani povprečno teden dni dlje kot 
kirurški pacienti brez okužbe. Celo pacienti brez OKR ostanejo v bolnišnici 2 
dni dlje kot tisti, ki so ostali normotermni ves čas operacije (4). 

3  ZAKLJUČEK 

Med operacijo je pacienta potrebno vzdrževati v normotermiji. 
Najučinkovitejša metoda ogrevanja pacienta je metoda s pihanjem toplega 
zraka in jo priporoča večina mednarodnih priporočil za vzdrževanje 
perioperativne normotermije (8). Pacientova centralna telesna temperatura 
naj bo med 36,4 in 37,2 °C. To potrjujejo številne klinične študije (2, 4, 7, 9, 
10, 11) Preprečevanje neželene perioperativne hipotermije je korak k 
zmanjševanju nevarnosti za nastanek okužbe kirurške rane in tudi ostalih 
resnih neželenih posledic. Ocenjen strošek za kritje komplikacij neželene 
perioperativne hipotermije na pacienta (2.958 €) (8) je v primerjavi s 
stroškom za ogrevanje z metodo pihanja toplega zraka samo še dodaten 
močan dokaz, da se perioperativno ogrevanje pacienta tudi finančno izplača.  
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POŠKODBA BRAHIALNEGA PLETEŽA 

Nataša KRAVCAR1 

IZVLEČEK 

Brahialni pletež je splet živčevja v vratu in ramah, ki oživčujejo celotno zgornjo 
okončino razen notranjega dela nadlakti. Do poškodb tega predela 
najpogosteje prihaja pri dojenčkih ob porodu in pri prometnih nesrečah. 

Napredna medicina in sodobne tehnike rekonstrukcije po poškodbi 
brahialnega pleteža, nujno ne vodijo k popolnemu okrevanju, lahko izboljšajo 
stanje in s tem preprečijo hudo invalidnost. Stopnjo poškodbe se določi na 
podlagi kliničnega pregleda in večjih preiskav. Od stopnje okvare, višine in 
obsega je odvisno za katero tehniko zdravljenja se odločimo in le-ta je 
prilagojena vsakemu posamezniku posebej. Seveda je potrebno zgodnje 
prepoznavanje in pravočasno ukrepanje, saj je od tega odvisen izid 
operativnega zdravljenja.  

Ključne besede: brahialni pletež, poškodba brahialnega pleteža, zdravljenje 

1 UVOD 

Brahialni pletež je preplet živčnega nitja v vratu, iz katerega izhajajo živci za 
premikanje ramena in zgornje okončine. Živci prenašajo signale med 
centralnim živčevjem (možgani, hrbtenjačo) in ostalimi deli telesa. Motorična 
vlakna prenašajo informacije iz možganov do mišic in omogočajo premikanje. 
Preko senzoričnih vlaken se iz čutilnih organov v koži do možganov prenašajo 
občutki za dotik, pritisk, temperaturo in bolečino. 

Poškodba brahialnega pleteža povzroči delno ali popolnoma negibno in 
neobčutljivo zgornjo okončino. 

                                                                 
1  Nataša Kravcar, dipl. m. s., univ. dipl. soc., Univerzitetni klinični center Ljubljana, Operacijski 

blok, Zaloška 7,1000 Ljubljana; 
 natasa.kravcar@gmail.com 
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Brahialni pletež tvori pet živčnih korenin (C5, C6, C7, C8 in Th1), ki izhajajo iz 
spodnjih vratnih segmentov hrbtenjače. Označene so glede na hrbtenično 
vretence, kjer izstopajo iz hrbtenice: C – cervicalis (vratno) ; Th–thoracalis 
(prsno). Živčno nitje se na različnih nivojih značilno prepleta. Končne veje 
brahialnega pleteža z motoričnim nitjem oživčujejo celotno zgornjo okončino 
in mišice ramena in prsnega koša, ki premikajo ramo. Senzorično nitje iz 
brahialnega pleteža oživčuje celotno zgornjo okončino razen notranjega dela 
nadlakti.  

V grobem funkcije korenin delimo: 

 korenina C5 odgovorna za gibe v ramenu,  

 korenina C6 za upogib komolca,  

 korenina C7 sodeluje pri iztegnitvi komolca in zapestja, 

 korenini C8 in Th1 sta odgovorni za gibe roke  
(http://brachialplexus.eu/bp-1-sl.html). 

 

Slika 1: Anatomija brahialnega pleteža (http://brachialplexus.eu/bp-1-sl.html).  
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2  VZROKI POŠKODBE BRAHIALNEGA 
PLETEŽA 

2.1  OB PORODNA POŠKODBA 

Ob porodna poškodba brahialnega pleteža prizadene približno dva od tisočih 
novorojenčkov, pogostejša je pri otrocih z večjo porodno težo. Od stopnje 
okvare je odvisna verjetnost izboljšanja stanja brez kirurškega zdravljenja. V 
večini primerov (od 70–80 %) živčno nitje ni tako hudo poškodovano, da se 
delovanje zgornje okončine lahko v nekaj mesecih obnovi tako dobro, da 
operacija niti ni potrebna. Pri novorojenčkih, pri katerih porodničarji ob 
rojstvu ali pozneje pediatri prepoznajo poškodbe brahialnega pleteža, je 
zaradi preprečevanja otrdelosti sklepov smiselno pričeti s fizioterapijo. Če ne 
pride do izboljšanja je smiseln operativni poseg za izboljšanje funkcije 
(http://mojezdravje.dnevnik.si/sl/Moja+zgodba/2410/Alen+zdaj+lahko+premi
ka+ro%C4%8Dici+).  

2.2  POSLEDICA VLEKA NA ŽIVCE BRAHIALNEGA PLETEŽA 

Večina poškodb brahialnega pleteža je posledica vleka na živce pleteža ob 
delovanju različno močnih sil. Od velikosti sile pri poškodbi je odvisno, kako 
hudo so živci poškodovani. Od tega je odvisna verjetnost, da se bo stanje 
popravilo spontano (samo od sebe), brez kirurškega zdravljenja. 

2.3  STOPNJE POŠKODBE 

2.3.1  Nevrapraksija 

Pri najblažji okvari (nevrapraksija) so poškodovane le ovojnice živčnih vlaken, 
kar povzroči začasen blok prevajanja po živcu. Obnova funkcije po takšni 
poškodbi je spontana in praviloma hitra (tedni) in popolna.  

2.3.2  Aksonotmeza 

Delovanje nekoliko večjih sil povzroči pretrganje živčnih vlaken, ovojnice živca 
ostanejo neprekinjene (aksonotmeza). Ob takšni poškodbi živčna vlakna med 
mestom poškodbe in mišico propadejo. V procesu obnove morajo živčna 
vlakna v tem delu ponovno zrasti . Kot opora in vodilo jim služijo ohranjene 
ovojnice. Obnova živca poteka s hitrostjo približno 3 cm na mesec. Pri 
poškodbah brahialnega pleteža to pomeni zelo dolgotrajno obnovo, saj so 
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tarčni organi (mišice in čutila na roki) oddaljeni tudi 80 cm od mesta 
poškodbe. Ker neoživčene mišice postopno propadajo (popolnoma in 
nepovratno v 1 do 2 letih), lahko to pomeni, da najbolj oddaljene mišice tudi 
po končani obnovi živca ne bodo delovale. Spontana obnova funkcije je v 
primeru aksonotmeze odvisna od obsega poškodbe in oddaljenosti tarčnih 
organov od mesta poškodbe. 

2.3.3  Nevrotmeza in avulzija  

Visoko - energijske poškodbe povzročijo hujše posledice, ki vključujejo 
popolno pretrganje živcev (nevrotmeza) ali iztrganje (avulzijo) živčnih korenin 
iz hrbtenjače. Pri popolnem pretrganju ali iztrganju živcev ne moremo 
pričakovati izboljšanja. Za obnovo funkcije je nujno potrebna operacija.  

 

Slika 2: Stopnje okvare brahialnega pleteža (http://brachialplexus.eu/bp-2-
sl.html). 

Hrbtenjača (medulla spinalis) in živčne korenine, ki jih tvorijo motorična 
(efferent axon) in senzorična (afferent aon) živčna vlakna 
(http://brachialplexus.eu/bp-2-sl.html). 
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Poškodbe brahialnega pleteža imajo zapleten vzorec in pri mnogih 
poškodovancih najdemo kombinacijo opisanih stopenj poškodb posameznih 
delov pleteža. 

3  PREDOPERATIVNA OCENA POŠKODBE 

V začetku zdravljenja je potrebno s kliničnim pregledom oceniti obseg in 
določiti mesto poškodbe brahialnega pleteža. Med diagnostične metode 
sodijo RTG, CT, MRI, mielografija, elektrofiziološke preiskave – EMG, meritve 
prevodnosti in somatosenzorični evocirani potencial. 

V akutni fazi po poškodbi brahialnega pleteža je potrebno klinični pregled 
večkrat ponoviti, kajti takoj po poškodbi je pogosta popolna negibljivost in 
omrtvičenost zgornje okončine. 

Prve elektofiziološke preiskave je smiselno opraviti 3 tedne po poškodbi, saj v 
tem času poteče degeneracija distalnega krna in pride do fibrilacijskih 
potencialov neoživčenih skupinah mišic. 

Na podlagi zbranih podatkov izdelamo načrt zdravljenja za posameznega 
poškodovanca. V kolikor je potrebno operativno zdravljenje, moramo izbrati 
najprimernejšo kombinacijo posegov in jih pravočasno izvesti. 

4  OPERATIVNI POSEG 

Kirurški poseg je nujen, ko obstaja utemeljen sum na iztrganje živčne korenine 
ali pretrganje živca, saj pri teh poškodbah povratka funkcije žal ne moremo 
pričakovati. Pri načrtovanju kirurškega zdravljenja se pojavi vrsta dilem, ki jih 
je potrebno rešiti pri vsakem posameznem poškodovancu. Potrebno se je 
odločiti o časovni umestitvi kirurškega posega in izbrati ustrezno 
rekonstruktivno strategijo. Operacije so lahko dolgotrajne, a za pacienta niso 
posebno stresne ali boleče. Zapleti so zelo redki, brazgotine so običajno lepe 
in na skritih predelih telesa. Večina operacij je v splošni anesteziji. Največkrat 
je potrebno ostati v bolnišnici le dan ali dva.  

Številne raziskave s področja poškodb brahialnega pleteža so izoblikovale 
jasne smernice zdravljenja in potrdile pomen zgodnjega kirurškega posega. 
Večina raziskav potrjuje obratno zvezo med rezultatom zdravljenja in časom 
od poškodbe – zgodnejše operacije imajo praviloma boljše rezultate. Pri 



IZZIVI V OPERACIJSKI ZDRAVSTVENI NEGI 

 

158 

 

odprti ostri poškodbi brahialnega pleteža (npr. vbod z nožem) največkrat takoj 
zašijemo poškodovane živce. Pri zaprtih poškodbah je potrebno pred 
operacijo počakati določeno obdobje. Čakanje omogoči spontano obnovo 
funkcije pri poškodbah, kjer živci niso v celoti prekinjeni. V tem obdobju redno 
spremljamo potek izboljševanja funkcije in izpeljemo ustrezne preiskave, v 
kolikor so te potrebne. Za operacijo se odločimo, ko se obnova ustavi ali ne 
poteka dovolj dobro in ne daje pričakovanih rezultatov. Zaradi postopnega 
propadanja mišic je brahialni pletež potrebno rekonstruirati najkasneje šest 
mesecev po poškodbi. Več kot leto dni po poškodbi so rezultati rekonstrukcije 
brahialnega pleteža praviloma slabi, ker so mišice nepovratno okvarjene. V 
zamujenih primerih je za izboljšanje funkcije potrebno opraviti paliativne 
posege.  

4.1  CILJ KIRURŠKE REKONSTRUKCIJE BRAHIALNEGA 
PLETEŽA 

Žal v primerih hude poškodbe brahialnega pleteža tudi s kirurškim posegom 
ne moremo vedno in v celoti obnoviti funkcije zgornje okončine. Obstajajo 
številni dejavniki, ki vplivajo na uspeh kirurškega zdravljenja in vsakemu 
poškodovancu pred operacijo predstavimo načrt zdravljenja in dejansko 
dosegljive cilje. Glede na obseg poškodbe se odločimo za vrsto rekonstrukcije 
in določimo glavne cilje. Upoštevamo funkcionalni pomen posameznega giba 
in verjetnost uspešnega povratka funkcije. Pri okvari celotnega brahialnega 
pleteža je smiselno po vrsti obnoviti: krčenje komolca, stabilizacijo rame, 
občutek za dotik na prstih ter izteg zapestja in krčenje prstov. 

4.2  KIRURŠKE TEHNIKE REKONSTRUKCIJE 
BRAHIALNEGA PLETEŽA 

4.2.1  Nevroliza 

Nevroliza je sprostitev živca, ki ni v celoti prekinjen, iz brazgotine. S tem, se 
izboljša prekrvavitev in pospeši obnova živca.  

4.2.2  Šiv živca 

S šivom združimo konca prekinjenega živca in omogočimo rast živčnih vlaken 
čez mesto poškodbe proti tarčnim organom. Neposredni šiv živca v 
brahialnem pletežu je možen le v zgodnjem obdobju po ostri poškodbi.  
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4.2.3  Živčni presadek 

Za premostitev vrzeli v poteku živcev pogosto uporabimo živčne presadke. Za 
živčni presadek vzamemo del manj pomembnega živca in ga všijemo v vrzel v 
poteku živca, ki ga želimo rekonstruirati. S tem omogočimo rast in obnovo 
živčnih vlaken preko mesta poškodbe. Najpogosteje vzamemo za presadek 
suralni živec, ki s senzoričnim nitjem oživčuje zunanjo stran narti.  

4.2.4  Nevrotizacija ali prenos živca 

Je prenos zdravega, vendar funkcionalno manj pomembnega živca, za obnovo 
funkcije pomembnejšega poškodovanega živca.  

 

Slika 3:  Prenos dela ulnarnega živca za oživčenje muskulokutanega živca 
(mišica biceps) (vir:http://brachialplexus.eu/bp-4-sl.html).  

Cilj prenosa je obnovitev upogiba v komolcu.  

Prenose živcev za rekonstrukcijo brahialnega pleteža delimo v tri skupine: 

 Pri zunaj-pletežnem prenosu uporabimo živec, ki ne izhaja iz 
poškodovanega brahialnega pleteža (akcesorni živec, živec za trebušno 
prepono, medreberne živce). 
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Slika 4:  Prenos akcesornega živca (veja za mišico trapecius) za 
oživčenje supraskapularnega živca (mišici supra in 
infraspinatus) (http://brachialplexus.eu/bp-4-sl.html).  

Cilj prenosa je izboljšanje aktivne gibljivosti v ramenu. 

 Znotraj-pletežni prenos uporabimo v primerih, ko iz hrbtenjače niso 
iztrgane vse korenine in vsaj ena korenina ostaja primeren dajalec nitja. 

 Blizu-tarčni prenos poskrbi za stik sprejemnega in dajalskega živca bližje 
tarčnemu organu, s čimer se skrajša obdobje, ko je mišica neoživčena in 
izboljša funkcionalni rezultat. Pri rekonstrukciji brahialnega pleteža 
pogosto uporabimo kombinacijo prenosov iz različnih skupin.  
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Slika 5:  Prenos interkostalnih živcev za oživčenje veje muskulokutanega 
živca za mišico biceps (http://brachialplexus.eu/bp-4-sl.html). 

Cilj prenosa je obnovitev upogiba v komolcu.  

4.2.5  Paliativni posegi - sekundarna rekonstrukcija 

Sekundarno rekonstrukcijo uporabljamo v zamujenih primerih, po neuspeli 
primarni rekonstrukciji in za gibe, ki jih s primarno rekonstrukcijo ne moremo 
obnoviti (male mišice roke pri odraslih).  

Paliativni posegi vključujejo: 

 Prosti funkcionalni prenos mišic 

Prosti funkcionalni prenos je prenos delujoče mišice z drugega dela 
telesa. Prenešeno mišico vpnemo na sprejemnem mestu in mikrokirurško 
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zašijemo žile, ki omogočijo prekrvavitev in preživetje, ter živec za funkcijo 
prenešene mišice.  

 

Slika 6:  Prosti funkcionalni prenos mišice gracilis za obnovitev upogiba 
v komolcu (http://brachialplexus.eu/bp-4-sl.html).  

 Lokalni prenos mišic in kit 

Narastišče delujoče mišice ali kite lahko prenesemo na drugo mesto in s 
tem omogočimo opravljanje funkcionalno bolj pomembnega giba. 
(http://brachialplexus.eu/bp-4-sl.html#4-pal).  
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5  ZAKLJUČEK 

Pred in po operaciji je potrebna tudi rehabilitacija, saj morajo poškodovanci 
ohraniti gibljivost sklepov in okrepiti na novo pridobljene gibe. Rezultati so v 
veliki meri odvisni od starosti poškodovanca, mesta in stopnje okvare živčevja, 
izbire kirurške tehnike ter rehabilitacije. Zelo pomembna pri zdravljenju je 
tudi sposobnost učenja in motiviranost pacienta (http://mojezdravje. 
dnevnik.si/sl/Moja+zgodba/2410/Alen+zdaj+lahko+premika+ro%C4%8Dici+).  
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ENDOVASKULARNA RENALNA 
DENERVACIJA  

Kristjan LORENČIČ1  

IZVLEČEK 

Arterijska hipertenzija je eden najpomembnejših dejavnikov tveganja za 
možgansko kap, srčno mišični infarkt, ledvično prizadetost in okvaro žil na 
sploh. Z uspešnim zdravljenjem zmanjšamo tveganje za možgansko kap 
približno za polovico, za srčno – mišični infarkt manj, vendar še vedno 
pomembno, prehod v hudo obliko hipertenzije preprečimo skoraj v celoti in 
bistveno zmanjšamo tveganje za srčno popuščanje. Tudi ledvičnega 
popuščanja je ob dobrem nadzoru hipertenzije bistveno manj. Najnovejša 
terapija pri zdravljenju hipertenzije – a le za paciente z odporno hipertenzijo 
(jemljejo tri ali več zdravil in pri katerih krvni tlak kljub temu ni urejen), se 
imenuje endovaskularna renalna denervacija. Endovaskularno selektivno 
radiofrekventno renalno denervacijo od letošnjega leta izvajamo tudi na 
Inštitutu za radiologijo v UKC (Univerzitetni klinični center) Ljubljana. 

Ključne besede: arterijska hipertenzija, endovaskularna renalna denervacija, 
radiofrekvenčna ablacija.  

1  UVOD 

Kadar imajo pacienti kljub rednemu jemanju najmanj treh antihipertenzivnih 
zdravil v ustreznih odmerkih in upoštevanju t. i. nefarmakoloških ukrepov, še 
vedno previsok krvni tlak, govorimo o odporni arterijski hipertenziji. Pacienti 
so zelo ogroženi, saj ni dosežena ciljna vrednost krvnega tlaka, ki je manj kot 
140/90 mmHg.  

                                                                 
1  Kristjan Lorenčič, dipl. zn., Univerzitetni klinični center Ljubljana, Klinični inštitut za 

radiologijo, Zaloška 7, 1000 Ljubljana; 
 kristjanlorencic@yahoo.com 
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Vse več je dokazov, da ima v razvoju hipertenzije pomembno vlogo 
vegetativno živčevje – simpatik in parasimpatik. Novejši razvoj znotrajžilnih 
neinvazivnih metod je omogočil minimalno invaziven endovaskularen pristop, 
s katerim je mogoče prekiniti simpatično nitje v adventiciji ledvičnih arterij. 
Prvi poskusi so pokazali, da se je aktivnost simpatikusa zmanjšala, zmanjšalo 
se je izločanje renina, predvsem pa se je znižal krvni tlak (Salobir, 2012).  

2  ARTERIJSKA HIPERTENZIJA 

Arterijska hipertenzija je pogosta bolezen tako v Sloveniji kot tudi drugod po 
svetu. V ekonomsko razvitih državah je prevalenca višja kot v državah v 
razvoju. Prevalenca narašča in ocenjujejo, da bo leta 2025 na svetu kar 1,5 
milijarde pacientov s hipertenzijo (Accetto in sod., 2012). 

Arterijsko hipertenzijo ima več kot 60 odstotkov Slovencev, starejših od 20 let 
(več kot 990 tisoč ljudi), kažejo izsledki najnovejše študije. Od tega je približno 
tretjina dobro zdravljena; redno jemljejo zdravila, imajo primeren življenjski 
slog in so dosegli ciljni tlak 140/90.  

Zveza med višino krvnega tlaka in srčno - žilnih tveganjem je linearno. 13,5 
odstotka vseh smrti na svetu lahko pripišemo hipertenziji, 54 odstotkov 
možganskih kapi in 47 odstotkov srčnomišičnih infarktov. Že z majhnim 
znižanjem krvnega tlaka bistveno zmanjšamo zbolevnost in umrljivost zaradi 
srčno - žilnih zapletov. Zdravljenje visokega krvnega tlaka kljub številnim 
zdravilom, ki jih imamo na razpolago, ni zadovoljivo. V Sloveniji je le okrog 32 
odstotkov pacientov z arterijsko hipertenzijo, ki se zdravijo, zadovoljivo 
zdravljenih in torej dosegajo ciljne vrednosti. Manjši odstotek pacientov pa 
ima kljub rednemu jemanju več različnih antihipertenzivnih zdravil (vsaj treh, 
od katerih je eno diuretik) in upoštevanju t. i. nefarmakoloških ukrepov še 
vedno previsok krvni tlak. Taki vrsti bolezni pravimo rezistentna hipertenzija. 
(Accetto, 2012).  
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3  ENDOVASKULARNA SELEKTIVNA 
RADIOFREKVENTNA RENALNA DENERVACIJA  

3.1  PRIPRAVA VBODNEGA MESTA  

Osnovna priprava vbodnega mesta je čiščenje in razkuževanje pred posegom, 
s čimer želimo čim bolj zmanjšati število bakterij na koži in možnost vnosa 
bakterij v rano. Priprava vbodnega mesta se prične z britjem genitalnega 
predela in sicer je potrebno pacienta obriti v genitalnem predelu na levi in 
desni strani 20 cm nad in pod genitalijami (približno od popka do kolen). 
Pacientu povemo, da je britje potrebno zaradi preprečevanja okužb na 
vbodnem mestu. Britju sledi čiščenje in dezinfekcija vbodnega mesta. Nato 
pacienta pokrijemo s sterilnimi rjuhami za enkratno uporabo. 

3.2  RADIOFREKVENČNA ABLACIJA  

Zdravnik zbode skupno femoralno arterijo po Seldingerjevi tehniki. Kateter 
uvedemo v ledvično arterijo skozi žilno uvajalo v femoralni arteriji. Z uporabo 
generatorja in katetra za renalno denervacijo (elektrode) opravimo 
radiofrekvenčno ablacijo obeh ledvičnih arterij v istem posegu. 

  

Slika 1:  Generator – aparat kaže temperaturo, čas trajanje ablacije, moč 
delovanja generatorja ter padec impendance v % in impendanco. 
Višja kot je impendanca pred albacijo, boljši je stik elektrode in 
stene (vir: ISIS, 2012, str. 46).  
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Ko smo prepričani, da se elektroda tesno prilega steni žile, opravimo prvo 
radiofrekvečno ablacijo, ki traja dve minuti. Nato kateter izvlečemo za 
približno pet milimetrov in konico obrnemo ter opravimo drugo ablacijo. 
Poseg ponovimo najmanj štirikrat v obliki spirale. Celoten postopek ponovimo 
še v drugi ledvični arteriji. Med posegom apliciramo Heparin. Ker je postopek 
boleč, so pacienti prejeli kratkotrajno anestezijo. Poseg traja od 45 do 60 
minut (Kuhelj, 2012).  

Pri radiofrekvečni ablaciji prekinemo simpatično živčno nitje v adventiciji 
ledvične arterije. Endotela pri tem trajno ne poškodujemo. 

   

Slika 2, 3: Sonda oz. elektroda (SymplicityCatheterSystem) z gibljivo konico, ki 
omogoča stik s steno (ISIS, 2012, str. 47, 48).  

 

3.3  IZKLJUČITVENI KRITERIJI ZA POSEG  

Pri izbiri pacientov, primernih za renalno denervacijo, smo zelo skrbni. 
Zaenkrat še ne poznamo markerjev, ki bi napovedali, kdo so tisti pacienti, ki 
bodo nedvomno ugodno odgovorili na poseg. Kljub razvoju še ni metode, s 
katero bi ugotovili, ali je bil poseg uspešno izveden (Accetto in sod., 2012). 

Izključitveni kriteriji: 

 izključena renovaskularna hipertenzija bodisi z ultrazvočno dopplersko 
preiskavo ledvičnih arterij, CT, MR ali renalno arteriografijo, 

 pacienti s hemodinamsko pomembno zožitvijo ledvične arterije,  

 predhodno balonsko dilatacijo in stentiranjem, 
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 anatomske posebnosti ledvične arterije, ki onemogočajo intervencije 
(premer arterije manjši od 4 mm, dolžina krajša od 20 mm, več kot ena 
glavna ledvična arterija), 

 pacienti z izraženimi ateroskleroznimi spremembami. 

3.4  SPODBUDNI REZULTATI KLINIČNIH ŠTUDIJ   

Da gre za obetaven poseg dokazujeta dve končani klinični raziskavi: Syplicity 
HTN-1 in Symplicity HTN-2. V prvi je sodelovalo 153 pacientov z odporno 
arterijsko hipertenzijo. Njihov povprečni krvni tlak je bil 177/110 mmHg. Leto 
po posegu je bil njihov tlak 27/17 mmHg nižji. Pacienti so tudi po posegu 
potrebovali antihipertenzijska zdravila. Tudi pri drugi kontrolirani študiji se je 
sistolični krvni tlak v povprečju znižal za okoli 32 mmHg. 

3.5  ZAPIRANJE VBODNEGA MESTA  

Žilno uvajalo izvleče zdravnik, ki pacienta tudi seznani o poteku. Ob izvleku 
žilnega uvajala je potrebna direktna kompresija vbodnega mesta femoralne 
arterije, ki jo opravi zdravnik od 15 do 20 minut, oziroma do prenehanje 
krvavitve. Na mesto vboda namestimo sterilni obliž, zvitek zložencev in 
peščeno vrečko, ki jo ima pacient na iztegnjeni nogi še 6 ur po posegu oziroma 
dokler vbodno mesto še krvavo rosi. Rano je potrebno opazovati še 12 ur po 
posegu in sicer takoj po izvleku uvajala. V primeru ročne hemostaze je 
potrebna 24 urna hospitalizacija. 

Vbodno mesto – femoralno arterijo lahko zapremo tudi s posebnimi zapirali, 
kar pomeni, da ni potrebno pritiskanja z roko. Zdravnik lahko uporabi 
(angioseal, exoseal …). Z njeno uporabo bistveno skrajšamo čas mirnega 
ležanja na hrbtu. 

4  ZAKLJUČEK 

Učinek na krvni tlak po posegu navadno ni takojšen. Pri večini se zniža šele tri 
mesece po posegu. Zdravljenje ne pomeni vedno, da pacienti ne bodo 
potrebovali več antihipertenzijskih zdravil. Vsi še naprej jemljejo zdravila, 
vendar so vrednosti krvnega tlaka bližje normali, kar pa pomeni manjšo 
tveganje za možgansko kap, srčno mišični infarkt, ledvično prizadetost in 
okvaro žil. Na Kliničnem inštitutu za radiologijo UKC Ljubljana, smo v 
letošnjem letu opravili tri posege. Pacienti so bili en dan hospitalizirani na 
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Kliničnem oddelku za hipertenzijo UKC Ljubljana. Akutnih zapletov ni bilo. 
Takšen minimalni operativni poseg bo, če bo tudi v prihodnje uspešen, lahko 
izboljšal in celo rešil življenje številnih pacientov. 

Na kontrolni pregled po enem mesecu sta prišla dva pacienta, po 
pričakovanjih se krvni tlak še ni znižal. Po treh mesecih sta prišla dva pacienta 
in pri obeh pacientih je krvni tlak že padel.  

Na odgovore, kot je, ali poseg, ob uspešnem znižanju krvnega tlaka, pomeni 
tudi zmanjšanje zbolevnosti in umrljivosti zaradi srčno - žilnih bolezni, ali je 
renalna denervacija dolgoročno varna metoda, bomo morali pa še počakati. 
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