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UVODNE MISLI 

Soočamo se s hitrim razvojem znanosti, zlati na področju medicine in 
zdravstvene nege. Izjemno hitre spremembe od nas zahtevajo pridobivanje 
novih znanj. Vse te spremembe nas silijo v iskanje novih rešitev, ki naj nam 
predstavljajo izziv v praksi perioperativne zdravstvene nege. 

XXVII. zbornik je zbir člankov, predstavljenih na strokovnem srečanju Sekcije 
medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v operativni dejavnosti. Je 
nadaljevanje in prikaz primerov dobre prakse, ki jih izvajamo v svojem 
delovnem okolju. Samo delo operacijskih medicinskih sester zahteva visok 
profesionalen odnos in znanje, ki ga je treba preleviti v pisno besedo. 
Vsakodnevno iskanje novih rešitev pa je primer dobre prakse, ki ga je vredno 
zapisati. 

 

Sanja Arnautović 

Predsednica Sekcije medicinskih 
sester in zdravstvenih tehnikov v 
operativni dejavnosti 
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UPORABA KIRURŠKEGA 
VARNOSTNEGA KONTROLNEGA 

SEZNAMA PRI OPERATIVNEM POSEGU 

Aldijana Beganović1, Dominika Oroszy2 

Izvleček 

Kirurška oskrba je eden pomembnejših načinov zdravljenja v medicini. Ob 
izvajanju tega načina zdravljenja ne smemo pozabiti na varnost. Poleg 
zagotavljanja varnosti med operativnim posegom je pomembno, da se na tem 
področju tudi razvijamo in stremimo k še boljšemu.  

V okviru razvoja varnosti pacientov med kirurško oskrbo je Svetovna 
zdravstvena organizacija od leta 2008 naprej začela po celem svetu širiti 
projekt »Varna kirurgija rešuje življenja«. Temu projektu se je maja 2010 
priključila tudi SPS Kirurška klinika Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) 
Ljubljana.  

Članek predstavlja projekt »Varna kirurgija rešuje življenja« in uvajalno 
obdobje od ideje do izvajanja kirurškega varnostnega kontrolnega seznama v 
operacijski dvorani.  

Ključne besede: varnost, operativni poseg, kirurški varnostni kontrolni 
seznam 

  

                                                                 
1  Aldijana Beganović, dipl. m. s., Operacijski blok, UKC Ljubljana, Zaloška 7, 1000 Ljubljana; 
 ada.beganovic@gmail.com 
2  Dominika Oroszy, dr. med., Klinični oddelek za anesteziologijo in intenzivno terapijo 

operativnih strok, UKC Ljubljana, Zaloška 7, 1000 Ljubljana; dominika.oroszy@kclj.si 
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1  UVOD 
Svetovna zdravstvena organizacija (SZO) izvaja številne globalne in regionalne 
pobude na področju kirurške varnosti. Eden takih projektov je tudi projekt 
»Varna kirurgija rešuje življenja«. Namen projekta je zmanjšati število 
neželenih dogodkov pri pacientih, ki so imeli opravljen operativni poseg. Cilj 
projekta je izvajanje postopkov v procesu zagotavljanja varnosti v operacijski 
dvorani. Izpostavljeni so vidiki preprečevanja anestezijskih in kirurških 
zapletov ter dobra komunikacija med člani operacijskega tima.  

V zadnjem času slovenske bolnišnice uvajajo sisteme za prepoznavanje, 
odkrivanje in preprečevanje neželenih dogodkov (Korinšek, 2009).  

Pri pregledu literature lahko opazimo, da zdravstveno-negovalni timi za bolj 
kakovostno delo uporabljajo različne metode in strategije, kot so informativni 
sestanki, poročila, varnostni seznami, delavnice, simulacije in kombinacije le-
teh (Gillsepie et al., 2010).  

Z namenom ohranjanja dosedanje stopnje varnosti in nadgrajevanja le-te, se 
je Kirurška klinika UKC Ljubljana pridružila projektu »Varna kirurgija rešuje 
življenja«. V okviru pridružitve projektu smo pri vsakem operativnem posegu 
začeli izvajati varnostni kontrolni seznam. Izvajanje varnostnega kontrolnega 
seznama smo začeli pri travmatoloških operativnih posegih, nato pa tudi pri 
operativnih posegih na preostalih vejah kirurgije.  

2  PROJEKT UVEDBE KIRURŠKEGA 
VARNOSTNEGA KONTROLNEGA SEZNAMA 

Na Kirurški kliniki UKC Ljubljana smo se spomladi 2010 pridružili projektu SZO 
»Varna kirurgija rešuje življenja«. Projekt je interdisciplinaren in vključuje 
različne poklicne skupine (kirurgi, anesteziologi, operacijske medicinske 
sestre, medicinske sestre pri anesteziji in bolničarji), ki sodelujejo pri izvajanju 
operativne dejavnosti.  

Projektu so se pridružile številne bolnišnice iz vsega sveta. Osnovni namen 
projekta je zagotoviti varno oskrbo kirurškega pacienta in zmanjšati rizične 
dejavnike in zaplete v operacijski sobi.  

Uvedba kirurškega varnostnega kontrolnega seznama predstavlja enostavno 
in učinkovito orodje po vzgledu kontrolnih seznamov v letalstvu. Pred uvedbo 



PRIMERI DOBRE PRAKSE V PERIOPERATIVNI ZDRAVSTVENI NEGI 

15 
 

pacienta v anestezijo, pred začetkom operacije in ob koncu operacije, preden 
pacient zapusti operacijsko dvorano se preverijo vsi ključni dejavniki in 
postopki, ki bi lahko vplivali na varno kirurško in anesteziološko oskrbo 
pacienta.  

Varnostni kontrolni seznam uvaja novo varnostno kulturo v operacijski sobi in 
strukturirano komunikacijo med posameznimi poklicnimi skupinami, ki 
sodelujejo pri operativnem posegu. Postavlja varnost pacienta na prvo mesto.  

2. 1  Potek uvajanja projekta »Varna kirurgija rešuje 
življenja« v UKC Ljubljana 

Projekt »Varna kirurgija rešuje življenja« in v sklopu le-tega tudi predstavitev 
in začetki izvajanja varnostnega kontrolnega seznama pri operativnih posegih 
v UKC Ljubljana je potekala po naslednjih fazah:  

1. Predstavitev in potrditev projekta na strokovnem svetu UKC Ljubljana.  
2. Delovna skupina (predstavniki posameznih poklicnih skupin, koordinatorji 

za kakovost):  
a. Priprava osnutka kirurškega varnostnega kontrolnega seznama.  
b. Prilagoditev kirurškega varnostnega kontrolnega seznama razmeram v 

UKC Ljubljana in procesom v operacijski dvorani.  
c. Priprava navodil za izvajanje kirurškega varnostnega kontrolnega 

seznama.  
3. Testiranje kirurškega varnostnega kontrolnega seznama v operacijskih 

dvoranah Kliničnega oddelka za travmatologijo, UKC Ljubljana.  
4. Postopno uvajanje kirurškega varnostnega kontrolnega seznama v 

posamezne operacijske dvorane Kirurške klinike UKC Ljubljana.  
5. Analiza odklonov in izvedba ustreznih ukrepov.  
6. Predstavitev projekta »varna kirurgija rešuje življenja« širši javnosti.  

3  KIRURŠKI VARNOSTNI KONTROLNI 
SEZNAM 

3.1  Namen uvedbe kirurškega varnostnega kontrolnega 
seznama v UKC Ljubljana 

Kirurški varnostni kontrolni seznam je preprosto orodje, ki smo ga v UKC 
Ljubljana uvedli z namenom povečanja varnosti pacientov v perioperativnem 
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obdobju. Uporaba seznama spodbuja boljšo komunikacijo med člani tima v 
operacijski dvorani. Z njim zagotavljamo učinkovito in pravočasno izvedbo 
kritičnih postopkov, katerih opustitev lahko privede do zapleta.  

3.2  Faze kirurškega varnostnega kontrolnega seznama 

Kirurški varnostni kontrolni seznam je razdeljen v tri faze poteka operativnega 
posega:  

- pred uvodom v anestezijo, 
- pred kirurškim rezom,  
- preden pacient zapusti operacijsko sobo.  

 3.3  Koordinator kirurškega varnostnega kontrolnega 
seznama 

Koordinator kirurškega varnostnega kontrolnega seznama je član 
operacijskega tima in hkrati odgovorna oseba, ki preverja posamezne kritične 
postopke v zvezi z operativnim posegom pri ostalih članih tima, in s tem 
zagotavlja njihovo dosledno izvajanje.  

Koordinator kirurškega varnostnega kontrolnega seznama pri odgovornih 
članih tima preveri izvedbo posameznih postopkov in jih potrdi na kontrolnem 
seznamu z oznako »X«.  

V primeru odklonov pri posameznih postopkih ustavi nadaljnji potek dela in se 
skupaj s člani tima dogovori o nadaljnjih ukrepih, ki bodo zagotovili varno 
nadaljevanje operativnega posega.  

Posamezni odkloni se zabeležijo pod opombe na kirurškem varnostnem 
kontrolnem seznamu.  

Koordinator ob zaključku preverjanja postopkov zavede svoje ime in priimek 
in se podpiše.  

4  NAVODILA ZA IZVEDBO KIRURŠKEGA 
VARNOSTNEGA KONTROLNEGA SEZNAMA 

Kirurški varnostni kontrolni seznam se izvaja v treh fazah in za vsako fazo 
posebej so določeni postopki, ki se preverijo.  
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4.1 Faza »sign in« ali pred uvodom v anestezijo  

Postopke v tej fazi preveri operacijska medicinska sestra ali član 
anesteziološkega tima (glede na mesto anesteziološke priprave pacienta). Ne 
glede na to, kdo je v tej fazi kirurškega varnostnega kontrolnega seznama, je 
pomembno, da se preverijo naslednji postopki:  

• PACIENT JE POTRDIL IDENTITETO, PRIVOLITEV NA POSEG IN ANESTEZIJO, 
VRSTO OPERATIVNEGA POSEGA IN STRAN OPERATIVNEGA PODROČJA 
- Koordinator pacienta zaprosi, da pove svoje ime in priimek ter datum 

rojstva (če je možno), identiteto preveri tudi s pregledom podatkov na 
identifikacijskem traku. V primeru otrok ali pacientov, ki niso zmožni 
navesti identifikacijskih podatkov, lahko to storijo starši ali skrbniki 
pacienta.  

- Koordinator preveri ali je podpisana privolitev na operativni poseg in 
privolitev na anestezijske postopke.  

- Koordinator preveri vrsto in stran operativnega področja pri pacientu.  
- Koordinator preveri pacientove navedbe s podatki v pacientovi 

dokumentaciji.  

• OPERATIVNO PODROČJE JE OZNAČENO  
- Koordinator preveri ali je označeno operativno mesto pri pacientu oz. 

ali določitev operativnega mesta s kirurške strani ni potrebna.  

Poleg tega koordinator preveri pri anesteziološkem timu ali je le-ta preveril:  

• ANESTEZIJSKI APARAT IN ZDRAVILA , 

• ALERGIJE PRI PACIENTU (izvršeni ustrezni ukrepi), 

• TVEGANJE ZA TEŽKO INTUBACIJO (izvršeni ustrezni ukrepi), 

• TVEGANJE ZA ASPIRACIJO (izvršeni ustrezni ukrepi), 

• TVEGANJE ZA VELIKO IZGUBO KRVI (izvršeni ustrezni ukrepi).  

4.2 Faza »time out« ali pred kirurškim rezom  

Koordinator kirurškega varnostnega kontrolnega seznama je v tej fazi 
operacijska medicinska sestra, ki pred kirurškim rezom prosi vse člane tima za 
kratek premor in najprej zaprosi, da se:  
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• NOVI ČLANI TIMA PREDSTAVIJO PO IMENU IN FUNKCIJI, 

in nato zagotovi naslednje ustne potrditve:  

• KIRURG PREDSTAVI PACIENTA (kratek opis poteka operacije, posebnosti, 
trajanje, pričakovana izguba krvi), 

• KIRURG, ANESTEZIOLOŠKI TIM IN OPERACIJSKA MEDICINSKA SESTRA 
USTNO POTRDIJO PACIENTOVO IDENTITETO, VRSTO IN STRAN 
OPERATIVNEGA PODROČJA, VARNO NAMESTITEV PACIENTA, 

• ANESTEZIOLOG PREDSTAVI PACIENTA (posebnosti, rizične dejavnike), 

• UMITA OPERACIJSKA MEDICINSKA SESTRA POTRDI STERILNOST, 
PREVERJEN IN PREŠTET INSTRUMENTARIJ, MATERIAL IN OPREMO, 

• ANESTEZIJSKA EKIPA POTRDI, DA JE PACIENT PREJEL ANTIBIOTIČNO 
PROFILAKSO (v kolikor je to standardizirano oziroma potrebno za izvedbo 
operativnega posega), 

• PRISOTNOST RTG SLIKE, IZVIDI POTREBNI ZA OPERATIVNI POSEG (potrdi 
kirurg).  

4.3  Faza »sign out« ali preden pacient zapusti 
operacijsko sobo 

Tudi to fazo kirurškega varnostnega kontrolnega seznama preveri operacijska 
medicinska sestra (koordinator).  

Ta del kirurškega varnostnega kontrolnega seznama mora biti izveden preden 
se odpelje pacienta iz operacijske sobe. Preveri se naslednje:  

• OPERATIVNI POSEG PRAVILNO ZAPISAN  
S tem je mišljeno, da se preveri ali je opravljen predvideni operativni 
poseg oziroma ali se je ta zaradi spremenjene situacije spremenil ali 
razširil. Poleg tega pa se v tej fazi preveri tudi, ali je operativni poseg 
pravilno zapisan v operacijske protokole … 

  



PRIMERI DOBRE PRAKSE V PERIOPERATIVNI ZDRAVSTVENI NEGI 

19 
 

• ŠTETJE IN KONTROLA INSTRUMENTOV IN OPERATIVNEGA MATERIALA JE 
TOČNO  
Koordinator skupaj z »umito« operacijsko medicinsko sestro preveri, ali je 
štetje instrumentov in materiala zaključeno in ali je število pravilno 
(končno število enako prvotnemu).  

• PRAVILNO OZNAČENI TKIVNI VZORCI  
Koordinator vpraša kirurga ali so bili med operativnim posegom odvzeti 
tkivni vzorci, in v kolikor so bili, glasno prebere pacientovo ime, opis 
vzorca in označbe.  

• EVIDENCA IN PRAVILNI UKREPI V PRIMERU TEŽAV Z OPREMO  
Pomembno je, da se natančno identificira slabo delujoče instrumente ali 
opremo, in da se v tem primeru ravna v skladu s predpisom UKC Ljubljana.  

• KIRURG IN ANESTEZIOLOG PODATA NAVODILA GLEDE POOPERATIVNE 
OSKRBE PACIENTA  

• DOLOČENA IN OBVEŠČENA JE ENOTA, NA KATERO BO PACIENT 
PREMEŠČEN PO OPERATIVNEM POSEGU 

4.4 Izveden kirurški varnostni kontrolni seznam  

Zaključen in izpolnjen list kirurškega varnostnega kontrolnega seznama je del 
dokumentacije izvajanja varnostnih standardov v operacijski sobi in ne sodi 
med pacientovo dokumentacijo. Zbira in analizira ga služba za kakovost 

5  ZAKLJUČEK 
Zelo pogosto botruje zdravstveni napaki prav neustrezen delovni proces. 
Analiza nam pokaže, kako moramo izboljšati delovni proces, da bomo napako 
v bodoče preprečili (Trotovšek, 2009).  

Kirurški varnostni kontrolni seznam je učinkovito orodje za izboljšanje 
kakovosti kirurške oskrbe pacienta, saj je njegova uporaba v operacijskih 
dvoranah zmanjšala pogostnost okužbe kirurške rane in smrtnost za 30 % 
(Gawande, 2010). 

Projekt bo predvidoma zaključen marca 2011, ko bo kirurški varnostni 
kontrolni seznam uveden v vse operacijske dvorane UKC Ljubljana.  
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Tudi prvi rezultati v UKC Ljubljana so spodbudni. Zmanjšal se je delež 
pacientov, ki nimajo urejene dokumentacije (podpis pristankov na operacijo 
in anestezijo). Pacienti pravočasno prejemajo antibiotično profilakso pred 
operativnim posegom.  

Vsekakor se je izboljšala tudi komunikacija v operacijski dvorani. Vsi člani 
operacijskega tima se zavedamo skupne odgovornosti za varnost pacienta 
med operativnim posegom in z doslednim izvajanjem kirurškega varnostnega 
kontrolnega seznama se na tem področju le še krepimo in izboljšujemo.  
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VARNOSTNE VIZITE - 
POMEMBEN ELEMENT UVAJANJA 

VARNOSTI PACIENTOV 

Darja Rajgelj1, Zdenka Kramar2 

Izvleček  

V članku je predstavljen model uvedbe varnostnih vizit in varnostnih 
razgovorov v Splošni bolnišnici Jesenice kot pomemben element pri uvajanju 
kulture varnosti v bolnišnici. Poudarek pri tem je na začetkih uvajanja 
varnostnih vizit in varnostnih razgovorov v perioperativni zdravstveni negi v 
letih 2009 in 2010 kot primer dobre prakse.  

Prikazani so primeri varnostnih vizit oziroma najbolj izpostavljeni problemi s 
predpisanimi korektivnimi ukrepi, njihova izvedba ter nekateri naši dosežki po 
uspešno izvedenih ukrepih.  

Z varnostnimi vizitami in pogovori o varnosti poskušamo zagotavljati uvajanje 
kulture varnosti na vsa področja obravnave pacienta, ob tem pa zagotoviti 
poročanje o varnostnih zapletih brez strahu za posledice.  

Ključne besede:  varnostne vizite, varnostni razgovori, kultura varnosti, 
pacient 
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1  UVOD 
Že luksemburška deklaracija o varnosti pacientov iz leta 2005 pravi, da je 
dostop do kakovostne zdravstvene oskrbe osnovna človekova pravica, ki jo 
priznavajo in spoštujejo Evropska unija, vse njene institucije in državljani 
Evrope. V skladu s tem dejstvom imajo pacienti pravico pričakovati, da bo ves 
trud vložen v zagotovitev njihove varnosti kot uporabnika vseh zdravstvenih 
storitev.  

Zdravstvena dejavnost je področje z visokim tveganjem zaradi neželenih 
dogodkov, in zato mora biti načrtovana tako, da preprečuje napake in 
neželene dogodke ter tako zagotavlja odpravo resnih napak in poveča 
delovanje skladno z varnostnimi postopki.  

Prvi korak na tej poti je uveljavljanje kulture varnosti za paciente v zdravstveni 
sistem, predpogoj za to pa je odprto in zaupanja vredno delovno okolje, ki 
temelji na učenju iz neželenih dogodkov, ki so ali niso pripeljali do škode za 
pacienta ter ne gradi na »krivdi in sramotenju« in posledičnemu kaznovanju.  

Uvajanje kulture varnosti je način upravljanja tveganja in način razmišljanja 
ter obnašanja osebja v primeru varnostnega zapleta. Je tudi proces, ki lahko 
prispeva k pozitivnim spremembam na področju varnosti pacientov. Pri tem je 
pomembno, da si pridobimo razumevanje vseh, ki sodelujejo v procesu 
oskrbe pacientov.  

Varnost pacientov je velik izziv in bi moral biti najpomembnejši strateški cilj 
vsake zdravstvene ustanove. Kakovost in varnost pacientov mora postati del 
profesionalne odgovornosti in mora biti vpeta v vsakodnevno delo vseh, ki 
sodelujejo pri celostni oskrbi pacientov.  

Sistemski pristop obvladovanja varnostnih zapletov je dokazan način za 
izboljšanje varnosti pacientov. Obvladovanje tveganja temelji na vključitvi 
upravljanja kakovosti in upoštevanju človeških dejavnikov. Učinkovito 
obvladovanje tveganja zahteva razumevanje človeškega obnašanja, nastanek 
človeških napak in pogoje, ki bi lahko privedli do napake.  

S sistemskim pristopom se spremeni osredotočenost krivde iz posameznika na 
sistem. Pri tem se postavi vprašanje, kaj je narobe s sistemom, v katerem so 
posamezniki delali in kaj lahko spremenimo ter izboljšamo. Sistem mora biti 
oblikovan tako, da zmanjša kolikor je mogoče verjetnost nastanka škode za 
pacienta. S sprejetjem takega pristopa se lahko bolnišnica osredotoči na 
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spremembe in razvoj varnostne kulture in načrta za reševanje varnostnih 
zapletov. S tako oblikovanim sistemom se lahko iz varnostnega zapleta veliko 
naučimo in preprečimo, da bi ponovno prišlo do istega dogodka.  

Varnostne vizite in razgovori o varnosti se izvajajo po posebnem protokolu.  

Namen procesa protokola izvajanja varnostnih vizit/razgovorov o varnosti je 
spodbujanje kulture sprememb glede varnosti pacientov in pridobitev 
informacij za izboljšanje ter povečanje varnosti pacienta. Poleg tega so 
varnostne vizite in razgovori o varnosti priložnost za vključitev varnosti 
pacientov v vsakodnevno rutino.  

Ko je pacient sprejet v bolnišnico, je izpostavljen različnimi nevarnostim, ki 
izhajajo iz bolnišničnega okolja, lahko iz njega samega; obstajajo pa tudi drugi 
viri nevarnosti. Naša naloga je, da nevarnosti prepoznamo, jih v največji možni 
meri zmanjšujemo in morebitno nevarnost za pacienta poskušamo preprečiti. 
Ena izmed metod preprečevanja nevarnih dogodkov je tudi izvajanje 
varnostnih vizit, razgovori o varnosti in izvajanje anket o zagotavljanju 
varnosti pacientov.  

2  VARNOSTNE VIZITE IN VIZITE POGOVORA O 
VARNOSTI 

2. 1  Definicija varnostne vizite 

Varnostne vizite (VV) so proces, v katerem vodstvo obišče oddelek/enoto in 
se pogovarja z osebjem, ki neposredno dela s pacienti. Pogovor poteka o 
varnostnih zapletih, ki so pripeljali do škode za paciente, obiskovalce, osebja, 
o varnostnih zapletih, ki bi lahko pripeljali do škode, o potencialnih problemih 
in možnih rešitvah. Vodstvo nato opravi seznam prioritet ter skupaj z osebjem 
in komisijo za kakovost poišče rešitve (priporočila Ministrstva za zdravje, 
2006).  

2.2  Definicija pogovora o varnosti 

Pogovori o varnosti (PV) so priložnosti za učenje, saj udeleženci pogovora 
razpravljajo o varnostnih problemih in iščejo rešitve zanje. Ključna prvina 
izbojševanja varnosti za pacienta je spodbujanje kulture varnosti za paciente: 
visoko zavedanje o varnostnih problemih na vseh ravneh.  
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PV so priporočila, ki jih uporablja osebje, da se vsakodnevno pogovarja o 
potencialnih problemih varnosti. Zdravstveni zavod uporablja PV, da poveča 
zavedanje osebja o možnih tveganjih za pacienta, da ustvari pogoje, v katerih 
se osebje pogovarja o varnostnih problemih brez strahu za posledice 
(priporočila Ministrstva za zdravje, 2006).  

VV/PV so pomemben element pri iskanju priložnosti za izboljšanje kakovosti 
in varnosti pacienta. Skoraj na vseh oddelkih in enotah v bolnišnici so postali 
del vsakodnevnega dela in pomemben element izboljšanja varnosti pacientov.  

V protokolu izvajanja varnostnih vizit in pogovorov o varnosti so opredeljene 
naslednje vsebine:  

- opredelitev namena uvajanja VV in PV, 
- opredelitev vzrokov in ciljev VV in PV, 
- določitev kazalnikov VV, 
- navodila za izvedbo VV in PV, 
- poročanje o ugotovitvah in izvedbi ukrepov.  

2.3  Namen izvajanja VV in PV  

• Učenje in priložnosti za izboljšanje varnosti pacienta. 

• Uvajanje in spodbujanje kulture varnosti. 

• Seznanjanje zaposlenih v varnostnih zapletih, o potencialnih problemih, ki 
bi lahko privedli do dogodkov in bi vplivali na slabšo varnost pacientov v 
bolnišnici. 

• Vzpostavitev komunikacije o varnosti pacienta med zaposlenimi, 
vodstvom oddelka/enote in vodstvom bolnišnice. 

• Možnost, da se zaposleni poučijo o varnosti pacientov. 

• Informiranje vseh zaposlenih, ki sodeljujejo v celostni oskrbi pacientov. 

• Vpogled v varnost pacientov in seznanjanje o varnostnih zapletih vseh, 
tudi vodilnih – seznanjanje od spodaj navzgor. 

• Priložnosti za priznavanje izboljšav in napredka pri uvajanju varnostne 
kulture. 

• Slabosti naj bi bile vzpodbuda za rešitev in načrtovanje izbolšanja.  

2.4  Cilji VV in PV  

• Prepoznati potencialne nevarnosti za paciente, osebje in obiskovalce. 
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• Povečati poročanja o varnostnih zapletih (napaka pri aplikaciji zdravila, 
padci pacientov, zamenjava pacienta – identifikacija pacienta, …). 

• Zaposleni spoznajo, da je evidentiranje varnostnega zapleta priložnost za 
učenje in izboljševanje, ne pa obtoževanje posameznika. 

• Zmanjšanje števila varnostnih zapletov na osnovi pridobljenih podatkov in 
uvedba korektivnih ukrepov. 

• Izboljšanje varnosti za paciente, osebje in obiskovalce. 

• Izboljšanje delovanja osebja za varnost pacientov, osebja in obiskovalcev.  

2.5  Potek varnostnih vizit in pogovorov o varnosti 

Pred začetkom izvajanjem VV in PV je treba zaposlene na oddelčnih sestankih 
seznaniti in informirati o pomenu in poteku VV, poudariti je treba politiko 
neobtoževanja.  

2.6  Navodilo o VV in PV vsebuje 

• Obveščanje zaposlenih na oddelku/enoti o izvedbi; VV je napovedana 
vnaprej. 

• Opredeljena so delovišča, na katerih se izvajajo VV in PV. 

• VV potekajo s celotnim timom v delovni izmeni (zaželeno sodelovanje 
zdravnikov in drugih sodelavcev). 

• Informiranje zaposlenih o neobtoževalnem reševanju in izboljšanje 
pogojev za povečanje varnosti pacienov. 

• Po končani VV in PV je treba predlagane in dogovorjene ukrepe zabeležiti 
in določiti časovnico za izvedbo ukrepov in morebitno izboljšanje ter 
določitev odgovorne osebe. 

• Poročila se mesečno posredujejo vodilnim glede na nivo izvedene VV/PV.  

2.7  Za izvajanje VV in PV uporabljamo naslednjo 
dokumentacijo: 

- anketni vprašalnik o varnostnih zapletih, 
- strukturiran obrazec o poteku varnostnih vizit, 
- obrazec o zbiranju podatkov pri pogovorih o varnost, 
- obrazec o ocenjevanju pogovora o varnosti.  
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2.8  Izvajalci VV in VP 

Predstojnik, glavna medicinska sestra oddelka/enote in vsi zaposleni v okviru 
oddelka/enote ter vodstvo bolnišnice so izvajalci VV in VP.  

2.9  Kazalniki varnostnih vizit – merila uspešnosti 

V Splošni bolnišnici Jesenice imamo opredeljene naslednje kazalnike VV/PV:  

- število izvedenih VV/PV glede na načrt, 
- število varnostnih zapletov, ki jih je osebje odkrilo in o njih razpravljalo, 
- število odkritih potencialnih dogodkov, ki bi lahko privedli do neljubih 

dogodkov, 
- delež uspešno izvedenih korektivnih ukrepov VV/PV, 
- delež uvedenih sprememb na posameznem strokovnem področju.  

2.10  Rezultati kazalnikov 

Skoraj na vseh oddelkih in enotah v bolnišnici so VV/PV postali del 
vsakodnevnega dela in pomemben element izboljšanja varnosti pacientov.  

3  POVZETEK IZ POROČILA O DEJAVNOSTI 
KIRURŠKE IN GINEKOLOŠKE OPERATIVNE 
ZDRAVSTVENE NEGE ZA LETO 2009  

 »Vse varnostne vizite in razgovori so bili namenjeni predvsem izboljšanju 
varnosti pacientov v času bivanja v operacijskem bloku in varnosti osebja na 
delovnem mestu, kar je tudi eden od ciljev zdravstvene nege (ZN) v letu 2009. 
Začeli smo v januarju letošnjega leta in se počasi privajamo na to, da stvari 
osvojimo, se o problemih pogovarjamo, opozarjamo drug drugega na stvari, ki 
se jih dogovorimo. Poudarek želimo dati predvsem temu, da se začnemo 
zavedati, da se stvari dogajajo, da imajo lahko velike posledice, da poskušamo 
dogodke preprečiti ali vsaj omiliti in da ni namen tega iskati krivce, ampak 
najboljše rešitve. Vse zapisnike o izvedenih varnostnih vizitah (VV) in 
pogovorih o varnosti (PV) hranimo v operacijskem bloku – vodja ZN v 
operacijskem bloku in so kadarkoli dostopni na vpogled vsem zaposlenim v 
ZN.« 
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3.1  Kratek povzetek poročila o varnostnih vizitah in 
razgovorih o varnosti v Operacijskem bloku – 2009 

JANUAR 2009:  
- VV IN PV: sprejem pacienta v op. blok in osebna urejenost pacienta ob 

sprejemu v operacijskem blok (spodnje perilo, nakit, zobne proteze, 
nalakirani nohti, …).  

FEBRUAR 2009:  
- neljubi dogodek – poškodba zunanjega obiskovalca; 
- VV in PV: operacijske mize, varnost osebja na delovnem mestu, 

protokol vedenja v operacijskem bloku, poškodbe pri delu; 
- korektivni ukrep in poročilo o neljubem dogodku.  

MAREC 2009:  
- VV in PV: varnost pacienta v operacijski sobi; 
- priprava položaja pacienta na operacijo – artroskopija rame; 
- stanje operacijskih miz in operacijskih luči (v konkretnem primeru OP 

»B«).  

APRIL 2009:  
- neljubi dogodek: težave s sterilizatorjem, poškodbe setov, ki so zaviti v 

papir, v prostoru za shranjevanje sterilnega materiala; 
- VV in PV: postopek in kontrola sterilizacije, servisna služba, povezava s 

CS, postopek shranjevanja sterilnih setov, ki so zaviti v papir, večja 
pozornost in pregledovanje setov pred uporabo.  

APRIL 2009:  
- neljubi dogodek: medosebna komunikacija ZD - DMS, SMS; 
- VV in PV: kako lahko takšni dogodki vplivajo na varnost pacienta v 

operacijskem bloku in kako na medsebojno sodelovanje operacijske 
ekipe med operativnim posegom.  

MAJ 2009:  
- VV in PV: naročanje lekarne, odgovornost pristojnih oseb za izdajo 

povratnih informacij v zvezi z nedobavljenimi artikli, ki so naročeni že 
dlje časa ali so deficitarni in iskanje nadomestila (npr. v zadnjem času 
menjava razkužila, deficitarnost artiklov, ki se uporabljajo pri 
vsakodnevnem delu in jih imamo glede na varčevalne ukrepe na zalogi 
kvečjemu za dva dni).  
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JUNIJ 2009:  
- VV in PV: varnost pacienta na op. Mizi; 
- priprava položaja pacienta na daljše abdominalne ali ginekološke 

operacije; 
- dobava dodatnih gob za podlaganje.  

JUNIJ 2009:  
- VV in PV: preverjanje, vodenje in kontrola roka sterilnosti pri mehkem 

materialu; 
- neljubi dogodek: v kaseti s sterilnim materialom našli nesterilni 

material.  

AVGUST 2009:  
- VV in PV: pozitivne spore ob mesečni kontroli ustreznosti sterilizatorja; 
- obveščeni vsi odgovorni in izvedeni preventivni ukrepi; 
- spremenjena organizacija dela v zvezi z reprocesiranjem instrumentov.  

SEPTEMBER 2009:  
- VV in PV: reorganizacija dela sterilizacije; 
- ocena stanja po enem mesecu; 
- odprava začetnih težav in nesoglasij.  

OKTOBER 2009:  
- VV in PV: varnost pacienta v operacijskem bloku; 
- pritožbe kirurgov, da seti ne prihajajo dovolj hitro, so neutemeljene, 

ker reprocesiranje instrumentov zahteva svoj čas, ki ne more biti krajši; 
- več fleksibilnosti in komunikacije pri pisanju operativnega programa; 
- predračun za nabavo novega dodatnega instrumentarija za lažje delo.  

NOVEMBER 2009:  
- VV in PV: reorganizacija dela sterilizacije; 
- nov sterilizator v op. Bloku; 
- vrnjen pomivalni stroj.  

NOVEMBER 2009:  
- VV in PV: varnost zaposlenih v operacijskem bloku; 
- poročila udeležencev s seminarja Sekcije medicinskih sester in 

zdravstvenih tehnikov v operativni dejavnosti.  
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4  POVZETEK IZ POROČILA O DEJAVNOSTI 
KIRURŠKE IN GINEKOLOŠKE OPERATIVNE 
ZDRAVSTVENE NEGE ZA LETO 2010 

Eden od pomembnih ciljev perioperativne zdravstvene nege je varna 
obravnava pacienta v op. bloku in dvig varnostne kulture v op. bloku. Zato 
smo letos dokaj aktivno pristopili k izvajanju aktivnosti na tem področju. 
Planirali smo najmanj dve varnostni viziti in razgovore o varnosti na mesec, 
izvedli pa smo jih precej več, saj se je na koncu izkazalo, da je veliko več 
priložnosti za varnost, kot smo si mislili.  

Tabela 1. Število VV/VP v obdobju od 1.1.–31.12.2010.  

  1.1.–30. 6. 2010 1.7.–31.12. 2010 

število VV/VP 13 17 

število izrečenih ukrepov 39 56 

število uspešno izvedenih ukrepov 33 54 

 

Najpogosteje izpostavljeni problemi:  

- varnost pacienta (primerna delovna temperatura v operacijskih 
prostorih, padec pacienta, prisotnost osebja pri operativnih posegih, 
označevanje in transport histoloških in mikrobioloških preparatov, 
prenehanje delovanja aparature, gretje tekočin za izpiranje, pacientovi 
izvidi in dokumentacija, higienska urejenost pacienta ob sprejemu v 
op. blok, nevarnost razjede zaradi pritiska (RZP) in poškodbe kože, 
kontrola sterilnosti, zaščitna oblačila za osebje operacijskega bloka, 
štetje mehkega materiala pri ortopedskih operacijah – proteze); 

- preprečevanje bolnišničnih okužb v operacijskem bloku, ravnanje v 
primeru mnogoodpornih bakterij in kontaktnih izolacij; 

- priprave na centralno sterilizacijo; 
- delo kliničnih mentorjev z dijaki in študenti; 
- dotrajanost operacijskih miz; 
- neprimerna komunikacija v timu; 
- proces celostne obravnave pacienta v operacijskem bloku in priprave 

na notranjo in zunanjo presojo; 
- izpolnjevanje dokumentacije v perioperativni zdravstveni negi; 
- ločevanje odpadkov na mestu nastanka.  
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5  ZAKLJUČEK 
Z izvajanjem VV/PV se povečuje zavedanje zaposlenih o varnosti pacientov. 
Ker kakovost in varnost pacientov presegata domeno medicine, ZN, 
fizioterapije …, je zelo pomembno medprofesionalno sodelovanje, saj bo le 
tako izvajanje VV/PV še uspešnejše in bo varna zdravstvena obravnava še 
hitreje postala neločljiv del našega vsakdanjika. Zavedati se moramo, da 
varnostni zapleti ne prizadanejo samo pacienta, ampak tudi vse tiste 
zaposlene, ki so vključeni v sam dogodek, vodstvo oddelka, ustanove.  

Ob tem poskušamo ustvariti okolje brez »kaznovanja«, kjer se člani 
zdravstvenega tima pogovarjajo brez zadržkov o varnostnih zapletih in o 
njihovih rešitvah. Varnostni razgovor je obvezni del vsake timske predaje. VV 
in PV so priložnost za učenje in zagotavljanje varnosti pri obravnavi pacientov. 
s pomočjo VV smo povečali seznanjenost zaposlenih o varnostnih zapletih in 
posledično zmanjševanju ponovitev istih zapletov.  
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REZULTATI PILOTSKE PREVALENČNE 
ŠTUDIJE O BOLNIŠNIČNIH OKUŽBAH S 
POUDARKOM NA OKUŽBI KIRURŠKE 

RANE 

Marija Al Nawas1, Dina Al Nawas2 

Izvleček 

Teoretična izhodišča. Bolnišnične okužbe predstavljajo v svetu velik globalni 
problem, saj vsako leto pridobi bolnišnično okužbo na milijone ljudi, ki se 
zdravijo v bolnišnicah zaradi različnih obolenj. Zaradi bolnišničnih okužb se 
poveča tudi obolevnost in umrljivost ljudi. Namen raziskave je bil ugotoviti 
razširjenost bolnišničnih okužb v Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana 
(UKCL) in primerjati dobljene rezultate z raziskavo, ki je bila narejena leta 
2001. Postavljena je bila hipoteza, da glede na to, da se je raziskava izvajala 
smo na določenih oddelkih, kjer se zdravijo pretežno najtežji pacienti z visoko 
starostjo, bodo tudi rezultati morda nekoliko slabši kot leto 2001.  

Cilj. Cilj je izboljšati zavedanje zaposlenih v zdravstvenih ustanovah, da lahko z 
visoko strokovnim delom in doslednim upoštevanjem sprejetih navodil 
pripomorejo k preprečevanju in prenosu bolnišničnih okužb.  

Metoda. Uporabljena je bila deskriptivna (opisna) metoda dela, ki pomaga 
zbirati, urejati in prikazati statistične podatke iz vzorca populacije oziroma 
pacientov. Pri tej metodi gre za posnetek stanja. Podatki so bili izbrani z 
anketnim vprašalnikom.  

Rezultati. Dobljeni rezultati so pokazali, da je bila prevalenca bolnišničnih 
okužb višja kot leta 2001. Najpogostejše bolnišnične okužbe so bile pljučnice, 
temu so sledile okužbe kirurških ran, nato okužbe sečil in okužbe katetrov.  

                                                                 
1  Marija Al Nawas, dipl. m. s., Služba za preprečevanje in obvladovanje bolnišničnih okužb, UKC 

Ljubljana, Zaloška 7, 1000 Ljubljana; marija.alnawas@kclj.si 
2  Dina Al Nawas, absolventka Medicinske fakultete v Ljubljani, Univerza v Ljubljani, Medicinska 

fakulteta, Vrazov trg 2, 1000 Ljubljana; dina_al_nawas@yahoo.com 
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Razprava in zaključek. Na podlagi dobljenih rezultatov raziskave je bilo možno 
sklepati, da je treba še bolj intenzivno delovati na področju preprečevanja 
bolnišničnih okužb. Zato se je UKCL vključili v evropski program PROHIBIT, s 
katerim bo tri leta spremljal in vodil nadzor nad okužbami centralnih žilnih 
katetrov v enotah intenzivne terapije. Organizirane pa bodo tudi učne 
delavnice za uvajanje venskih katetrov ter stalni nadzor nad postopki s 
centralnimi venskimi katetri.  

Ključne besede: služba za preprečevanje in obvladovanje bolnišničnih okužb 
(SPOBO), obvladovanje bolnišničnih okužb, pilotska 
prevalenčna raziskava v UKC Ljubljana (UKCL), prevalenca 

1  UVOD  
Obvladovanje bolnišničnih okužb (BO) je ena od prioritet, ki jih od zdravstvenih 
ustanov zahteva Evropska komisija. Število BO je kazalec kakovosti in parameter, 
pomemben za akreditacijo bolnišnic. Zato se je UKCL skupaj z Inštitutom za 
varovanje zdravja Republike Slovenije in Univerzitetnim kliničnim centrom 
Maribor vključil v evropsko prevalenčno študijo BO, ki bo potekala v letu 2011.  

Ker je izvedba take raziskave velik logistični zalogaj, se je UKCL prijavil na 
Evropski center za preprečevanje in nadzor bolezni (ECDC) za izvedbo pilotske 
raziskave kot ene od evropskih bolnišnic.  

V letu 2010 je bila kljub časovni stiski (grožnja z »belo stavko«) izvedena 
pilotska prevalenčna raziskava bolnišničnih okužb pod organizacijskim 
vodenjem SPOBO v UKCL od 23.8.2010 do 28.8.2010.  

V študijo so bili vključeni oddelki iz Interne in Kirurške klinike, Klinike za 
infekcijske bolezni in vročinska stanja (Infekcijska klinika), ter na željo 
Ginekološke klinike še njena oddelka intenzivne nege in terapije.  

2  NAMEN RAZISKAVE 

• Oceniti prevalenco vseh in posameznih vrst bolnišničnih okužb v bolnišnici 
na izbranih oddelkih.  

• Opredeliti neodvisne dejavnike tveganja.  

• Pridobiti vpogled v uporabo antibiotikov.  

• Primerjava rezultatov s prevalenčno študijo iz leta 2001.  
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3  CILJ 
Dobljene rezultate predstaviti zaposlenim na oddelkih in vodstvu UKCL z 
namenom izboljšati kakovostno in varno oskrbo pacienta v bolnišnici ter s tem 
posledično zmanjšati bolnišnične okužbe.  

4  METODE DELA IN POTEK RAZISKAVE 
Raziskava je potekala na oddelkih, kjer je bilo število BO največje, zato je bilo 
pričakovati tudi temu primerne rezultate. Raziskava se je izvajala v poletnem 
času, ko je bila zasedenost bolniških postelj manjša, kot v jesensko zimskih 
mesecih. Najbolj so bili zasedeni predvsem oddelki intenzivne terapije. Na 
razultate pa je uplivala tudi metodologija štetja BO, ki je bila nekoliko 
drugačna kot v prevalenčni študiji leta 2001.  

Uporabljena je bila deskriptivna (opisna) metoda dela, ki pomaga zbirati, urejati in 
prikazati statistične podatke iz vzorca populacije oziroma pacientov. Pri tej metodi 
gre za posnetek stanja. Podatki so bili izbrani z anketnim vprašalnikom.  

Izvedba raziskave je potekala:  

- s prevodom in pripravo anketnega lista, 
- s pripravo protokola, 
- s prevodom definicij, 
- s poučevanjem anketarjev, 
- z izvedbo ankete, 
- z vnašanjem podatkov, 
- z analizo in 
- s poročilom z zaključki.  

V raziskavo so bili vključeni oddelki iz Interne in Kirurške klinike, Klinike za 
infekcijske bolezni in vročinska stanja ter oddelka intenzivne nege in terapije 
Ginekološke klinike, ki so imeli skupaj 1340 bolniških postelj.  

V anketo je bilo vključenih 960 pacientov, ki so ležali na omenjenih oddelkih 
na dan raziskave.  
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5  HIPOTEZA IN DOMNEVE 
Glede na to, da niso bili vključeni v raziskavo vsi oddelki kot leta 2001, temveč 
predvsem oddelki, kjer se zdravijo težko bolni pacienti, je bilo pričakovati tudi 
slabše rezultate, kot so bili v letu 2001.  

Na dobljene rezultate pa je lahko vplivala tudi povprečna starost pacientov, ki 
je bila 60,6 let, za razliko od povprečne starosti pacientov iz leta 2001, ki je 
bila 46 let.  

Na dobljene rezultate je vplivala tudi metodologija štetja BO, ki je bila 
nekoliko drugačna kot leta 2001.  

6  REZULTATI 
Vključeni so bili pacienti, ki so imeli na dan raziskave simptome BO (5,6 %) in 
po protokolu tudi tisti, ki so imeli le še terapijo (5,3 %).  

Prevalenca v UKCL je bila 12,5 %, na internističnih oddelkih 10,6 %, na 
kirurških 12,4 %, na Infekcijski kliniki 21,1 % in na Ginekološki kliniki 16 %.  

Tabela 1.  Prevalenca glede na število bolniških postelj in število ležečih 
pacientov na dan raziskave.  

ODDELKI ŠT. 
POSTELJ 

ŠT. 
PACIENTOV 

ZASEDENOST ŠT. 
BO 

PREVALENCA 

UKC 
 

1340 960 72 % 120 12,5 % 
(6,4 % - l. 2001) 

Interna klin. 525 385 73 % 41 10,6 % 

Kirurška klin. 721 490 68 % 61 12,4 % 

Infekcijska klin. 94 85 90 % 18 21,1 % 

Ginekološka 
klinika 

46 25 54 % 4 16 % 
 

 

Na dan raziskave je prejemalo antibiotike v UKCL 38,3 % pacientov. Od vseh 
pacientov je bil 1 % koloniziran z MRSA in 3 % pacientov z ESBL pozitivnimi 
bakterijami. Na interni kliniki je prejemalo antibiotike 33,8 % pacientov, 
koloniziranih z MRSA je bilo 0,26 % pacientov in 1,8 % pacientov z ESBL.  
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Na Kirurški kliniki je prejemalo antibiotike 36,1 % pacientov, koloniziranih z 
MRSA je bilo 1,4 % pacientov in 3,1 % pacientov z ESBL.  

Na Infekcijski kliniki je prejemalo antibiotike 72 % pacientov, koloniziranih z 
MRSA je bilo 2,4 % pacientov in 11,8 % pacientov z ESBL.  

Na Ginekološki kliniki je prejemalo antibiotike 36 % pacientov, nihče ni bil 
koloniziran z MRSA in ESBL.  

Tabela 2.  Prikaz pacientov z nosilstvom večkratno odpornih mikroorganizmov 
ter uporaba antibiotične terapije. 

ODDELKI MRSA ESBL ANTIBIOTIKI % ANTIBIOTIKI 

UKC 1,0 % 3,0 % 368 38,3 % 

Interna klinika 0,26 % 1,8 % 130 33,8 % 

Kirurška klinika 1,4 % 3,1 % 177 36,1 % 

Infekcijska klinika 2,4 % 11,8 % 61 72 % 

Ginekološka klinika 0 0 9 36 % 

 

Najpogostejša okužba je bila pljučnica, ki je predstavljala 38 % vseh bolnišničnih 
okužb, sledijo okužbe kirurške rane 15 % vseh bolnišničnih okužb in okužbe sečil 
13 % vseh bolnišničnih okužb. Zabeleženi so bili tudi 4 primeri kateterskih seps 
(prevalenca 4 %) in še 4 primeri okužb katetrov (prevalenca 0,4 %).  

Tabela 3. Najpogostejše vrste bolnišničnih okužb. 

VRSTA OKUŽBE ŠTEVILO PREVALENCA 

Pljučnica 43 (37,8%) 4,6% 
(1,5% - leto 2001) 

SSI  (okužba kirurške rane) 17 (14,9%) 1,8% 
(1,2% - leto 2001) 

UTI  (okužbe sečil) 15 (13,2%) 1,6% 
(1,5% - leto 2001) 

CRI  (okužbe krvi zaradi katetrov) 8 (7,1%) 0,8% 

7  ZAKLJUČEK 
Podatki kažejo nekoliko slabše stanje kot je bilo leta 2001. K temu rezultatu je 
prispevala tudi drugačna metodologija raziskave. Na rezultate je vplivala tudi 
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povprečna starost pacientov ter dejstvo, da v raziskavo niso bili vključeni vsi 
oddelki znotraj UKCL, temveč predvsem oddelki, kjer se zdravijo težko bolni 
pacienti.  

Vendar je kljub temu možno sklepati, da je zelo pomembno še bolj intenzivno 
delovati na področju preprečevanja in obvladovanja bolnišničnih okužb. 
Zaposleni se morajo čim bolj seznaniti s problematiko BO na svojem oddelku 
ter z aktivnim pristopom prispevati k preprečevanju BO s poudarkom na 
preprečevanju bolnišničnih pljučnic in okužb kirurške rane.  

Zato se je UKCL vključil v evropski program PROHIBIT, s katerim bo tri leta 
spremljal in vodili nadzor nad okužbami centralnih žilnih katetrov v enotah 
intenzivne terapije. Organizirane pa bodo tudi učne delavnice za uvajanje 
venskih katetrov ter stalni nadzor nad postopki s centralnimi venskimi katetri.  

Literatura 
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CHG – NOV STANDARD V PRIPRAVI 
KOŽE NA OPERATIVNI POSEG? 

Milena Prosen1 

Izvleček 

Operativni poseg pri pacientu prekine ravnovesje v imunskem sistemu, 
integriteto kože in mukozne membrane. Posledično se s tem poveča možnost 
zapletov. Pomemben segment v preprečevanju okužb kirurških ran je priprava 
kože na operativni poseg. Zato je treba razmisliti o celovitem pristopu k 
omenjenemu kliničnemu problemu. V številnih svetovnih študijah je zaslediti, 
da avtorji kot prioritetno izbiro razkužila priporočajo uporabo klorheksidina, ki 
s svojimi kemijskimi lastnostmi ustreza pogojem za pacienta varne kirurgije.  

Ključne besede: preprečevanje okužb kirurških ran, priprava kože na 
operativni poseg, klorheksidin 

1  UVOD 
Pooperativne okužbe kirurških ran pripomorejo k obolevnosti in umrljivosti 
ter podaljšujejo hospitalizacijo pacientov in zvišujejo stroške zdravljenja 
(NICE, 2008). Okužbe kirurških ran lahko celo podvojijo stroške zdravljenja. 
Poleg tega imajo vpliv tudi na pacientovo kakovost življenja in zadovoljstvo 
(Lee, 1999). Zato je priprava kože na operativni poseg ena izmed pomembnih 
intervencij, ki je namenjena zmanjševanju tveganja za nastanek okužbe 
kirurške rane (Lee in sod., 2010). Bazira na znanju, da je pacientova koža 
pomemben vir patogenih organizmov (Napolitano, 2006). S pravilno izbiro 
razkužila dosežemo optimalno zmanjšanje števila bakterij, ki kolonizirajo 
pacientovo kožo, z namenom dezinfekcije operativnega polja in s tem 
preprečevanja okužb kirurških ran.  

                                                                 
1  Milena Prosen, dipl. m. s., koordinatorica za področje bolnišnične higiene, Služba za 

preprečevanje in obvladovanje bolnišničnih okužb, UKC Ljubljana, Zaloška 7, 1000 Ljubljana; 
 milena.prosen@kclj.si 
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2  KLORHEKSIDIN 
Pravilna izbira razkužila za pripravo kože na operativni poseg je zahteven 
proces. Že desetletja potekajo razprave o tem, katero je optimalno razkužilo. 
Poudariti je treba dejstvo, da je izbira razkužila tesno povezana z okužbami 
kirurških ran in dodatnimi ekonomskimi stroški (Zinn in sod., 2010). Glede na 
to, da je 2/3 okužb kirurških ran povezanih z incizijo kože, je pričakovano, da 
se s sistematičnim pristopom k pripravi kože na operativni poseg odraža 
pomembno izboljšanje stanja (Darouiche RO in sod., 2010). Povečanje 
tveganja okužb kirurških ran se poveča takrat, ko število mikroorganizmov na 
površini preseže 105 mikroorganizmov na gram tkiva (Wanzer in sod., 2009). 
Zdravstveni delavci so odgovorni za pravilno izbiro razkužila za vsakega 
pacienta (Zinn in sod., 2010). Idealno razkužilo mora zmanjševati število 
prisotnih mikroorganizmov, delovati na širok spekter mikroorganizmov, biti 
hitro delujoč in imeti zaviralni učinek na ponovno rast mikroorganizmov 
(AORN, 2010). Splošna priporočila glede priprave kože na operativni poseg pa 
ostajajo enaka, ne glede na izbiro razkužila.  

Časovno sosledje ukrepov zajema razkuževanje kože tik pred operativnim 
posegom in da brez dodatnih intervencij časovno omogočimo razkužilu 
izhlapeti na koži, še posebej v primeru uporabe aparatur za 
elektrokoagulacijo.  

Razkužila, ki se najpogosteje uporabljajo, so na bazi joda, alkohola in 
klorheksidina. Prednost uporabe klorheksidina so najprej dokazali pred 
uvajanjem centralnega venskega katetra. Darouiche in sodelavci so v svoji 
študiji ugotovili, da je možno preprečiti približno 41 % okužb kirurških ran z 
enostavno spremembo protokola uporabe razkužila za pripravo kože na 
operativni poseg. V številnih svetovnih študijah torej potrjujejo prednosti 
uporabe klorheksidina pred ostalimi razkužili.  

Klorheksidin ima kationske lastnosti, zato se dobro veže na kožo, sluznice in 
druga tkiva. Resorbira se ga izredno malo. Klorheksidin učinkuje baktericidno, 
tako da uničuje celične membrane mikroorganizmov, zavira delovanje 
njihovih encimov in koagulira protoplazmo, kar vodi v odmrtje celice. Zelo 
dobro deluje na vegetativne oblike gram-pozitivnih in gram-negativnih 
bakterij (Zinn in sod., 2010). Raziskave so pokazale, da deluje tudi ob 
prisotnosti krvi (Hibbard in sod., 2002). Opredeljen je kot zmerno delujoč 
glede na hitrost delovanja in ima lastnosti odlične obstojnosti ter rezidualne 
aktivnosti (Wanzer in sod., 2009). Kombinacija etilnega alkohola s 
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klorheksidinom daje širok spekter delovanja, učinkovito in hitro antiseptično 
delovanje, kar je pomemben učinek, zato naj bo prioritetna izbira pri pripravi 
operativnega polja na operativni poseg. Če pa uporabljamo obarvano 
razkužilo, nam to zagotavlja dodatne prednosti. Omogoča lažji nadzor nad 
pripravo operativnega polja in lažjo identifikacijo obsega operativnega polja.  

Indikacije za uporabo klorheksidina so razkuževanje kože, priprava in 
določanje obsega operativnega polja, dezinfekcija mesta vstavitve venoznega 
ali arterijskega katetra, razkuževanje kože pri zdravljenju z injekcijami in 
priprava kože pred ostalimi invazivnimi posegi.  

Kot vsak preparat ima tudi klorheksidin svoje slabosti, ki se odražajo v 
specifičnih kontraindikacijah. Povzroči lahko poškodbe roženice, ima toksični 
učinek na slušni aparat in živčni sistem (AORN, 2010). Zato ni priporočljiva 
uporaba v okolici oči, ušes, možganovine in hrbtenjače, mukoznih membran 
in spolnih organov. Prav tako se ga ne sme uporabljati ob pacientovi znani 
preobčutljivosti na razkužilo. Znano je tudi, da ga fiziološka raztopina 
inaktivira in da lahko povzroči izsušitev kože (Manz, 2010). Nekatere svetovne 
študije so preučevale tudi pomembnost tehnike nanosa klorheksidina na 
kožo. Njihovi zaključki nakazujejo enakost učinkovitosti v smislu zmanjševanja 
okužb kirurških ran, kljub različnim tehnikam nanosa razkužila (Ellenhorn in 
sod., 2005).  

Glede na navedene dokaze o učinkovitosti klorheksidina je jasno, da je treba 
vključiti uporabo omenjenega razkužila v standard priprave kože na operativni 
poseg, če želimo zmanjšati tveganje za nastanek okužb kirurških ran.  

3  ZAKLJUČEK 
Medicinske sestre, ki sodelujejo v multidisciplinarnih timih, so kot članice tima 
dolžne pridobivati znanje in priporočila glede reševanja vprašanj, povezanih s 
klinično prakso. Zato so pomemben člen pri oblikovanju kliničnih smernic, ki 
so v pomoč pri skupnem boju proti okužbam kirurških ran. Njihova naloga je, 
da sprotno vrednotijo posamezne postopke, ki se izvajajo pri operativnemu 
posegu, kar pa zajema tudi pripravo kože na operativni poseg. Treba je uvesti 
nov protokol, ki vključuje uporabo klorheksidina (Leigh Lipke, Hyott, 2010). 
Čeprav je klorheksidin cenovno dražji od jodovih ali alkoholnih preparatov, ga 
odlikuje dramatično zmanjšanje števila okužb kirurških ran. To pa se odraža 
tudi v prihranku finančnih sredstev, ki jih v zdravstvu močno primanjkuje. Za 
dober rezultat je pomemben le en korak in to je korak k spremembam … 
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NADGRADNJA SETOV ZA POKRIVANJE 
OPERACIJSKEGA POLJA V 

OPERACIJSKEM BLOKU SPLOŠNE 
BOLNIŠNICE PTUJ 

Tanja Žmauc1 

Izvleček  

V operacijskem bloku Splošne bolnišnice (SB) Ptuj pokrivamo operativno polje 
s perilom za enkratno uporabo že dvanajst let. V tem času smo pridobili veliko 
izkušenj in dodobra spoznali možnosti pokrivanja. Že s prvim javnim razpisom 
za operacijsko perilo leta 2007 smo stopili korak naprej. Ker v našem 
operacijskem bloku operiramo precej operacij, ki so dokaj standardizirane in 
imajo tudi zdravniki bolj ali manj enak pristop, smo tvegali in v javni razpis 
prijavili tudi sete, ki niso standardni, temveč vsebujejo dodatke, ki so specifični 
za določeno operacijo. Tako smo dobili prvo izkušnjo kaj pomeni set, ki ima 
večino materiala, ki ga potrebujemo pri operaciji, že v svoji vsebini. Danes 
imamo v operacijskem bloku SB Ptuj le še specializirane sete.  

Ključne besede:  sterilno operacijski perilo, kakovost, izboljšava procesa 

1  UVOD 
Kakovost je v današnjem času nekaj samoumevnega in pričakovanega. 
Vrhunska kakovost izdelkov in storitev je v mnogih podjetjih in drugih 
organizacijah postala strateški cilj. Zadovoljstvo odjemalcev je za lastnike in 
poslovodstvo slehernega podjetja in druge organizacije primarnega pomena; 
je poslovna dobrina, ki se obrestuje, saj je veliko težje pridobiti novega kupca 
kot obdržati obstoječega. Smoter in cilj podjetja ali druge organizacije pa je 
tudi zadovoljstvo podjetja z odjemalci – pomembna je identifikacija dobrih in 

                                                                 
1  Tanja Žmauc, dipl. m. s., Operacijski blok, Splošna bolnišnica Dr. Jožeta Potrča, Potrčeva 23–

25, 2250 Ptuj; tanja.zmauc@gmail.com  
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zadovoljnih odjemalcev ter obenem prepoznavanje nezadovoljnih in 
ugotavljanje razlogov za njihovo nezadovoljstvo.  

Kakovost ne smemo pojmovati zgolj kot kakovost izdelkov, ker se omejimo na 
tehnični vidik kakovosti, temveč mora biti poudarek na kakovosti procesov. S 
kakovostnimi procesi se lahko izboljša poslovanje, odnosi s kupci in dobavitelji 
kot tudi sodelovanje znotraj podjetja. Pomenijo večjo preglednost poslovanja 
podjetja, izboljšanje komuniciranja, boljše sodelovanje med različnimi 
službami v organizaciji ter zmanjšanje stroškov poslovanja. Skrb za kakovost 
procesov pomeni nenehno težnjo k napredku in izboljšavam. Organizacija 
mora kakovost vgraditi v zavedanje vseh zaposlenih, postati mora sestavni del 
poslovanja. Na tem mestu so odločilni ljudje. Dejstvo pa je, da podjetje ali 
ustanova ne moreta zadovoljiti svojih kupcev ali uporabnikov, če prej ne 
zadovoljita svojih zaposlenih.  

V operacijskem bloku SB Ptuj smo se odločili za izboljšavo vseh setov z 
operacijskim perilom, ki ga potrebujemo za izvedbo rednega in dodatnega 
operacijskega programa. Z dodatnim programom se zmanjšujejo čakalne vrste 
na nacionalnem nivoju. Z izboljšavami setov smo pridobili veliko prednosti, 
med drugim tudi to, da lahko rutinsko izvedemo več planiranih operacij na 
dan, in s tem zagotovimo najboljše pogoje vsem pacientom na operacijski mizi 
ter učinkovito zmanjšujemo čakalne vrste.  

2  OPERACIJSKO PERILO 
Operacijsko perilo je namenjeno ohranjanju sterilnega območja okrog 
operativnega polja. Predstavlja bariero med čistim in sterilnim okoljem. 
Uporabljamo ga pri aseptičnih operacijskih posegih in preiskavah, ki zahtevajo 
najvišji nivo asepse. Kirurška ekipa skupaj s pacientom predstavlja aseptično 
območje. Aseptično območje se zmanjša že pol metra vstran od operativnega 
polja. Zato se je treba v operacijskih dvoranah najprej naučiti aseptičenga 
vedenja in aseptičnih postopkov, saj s temi vzdržujemo nivo asepse okrog 
operacijskega polja.  

Operacijsko perilo je zelo pomemben pripomoček pri operaciji, ki lahko 
pomembno vpliva na rezultat.  
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2.1  Prednosti operacijskega perila za enkratno uporabo 

Na področju operacijskega perila se je v zadnjem desetletju naredil ogromen 
premik. Še ne dolgo smo pokrivali in omejevali operacijsko polje s tkaninami 
za večkratno uporabo. Glavna sestavina je bil bombaž. Predpisana je bila 
gostota tkanja. To perilo se je pralo v pralnici, ponovno pripravljalo na 
sterilizacijo in steriliziralo. Sčasoma se je izkazalo, da ne predstavlja učinkovite 
bariere za prehod mikroorganizmov, predvsem v mokrem stanju. Zato je v 
primeru dolgotrajnega posega postala vprašljiva sterilnost.  

Na tržišču se je že pojavljalo perilo za enkratno uporabo, ki pa je bilo 
razmeroma drago. Predvsem zato, ker smo imeli v ustanovah svoje pralnice z 
vso infrastrukturo in kadri, ki niso predstavljali velikega stroška. Zato je 
prehod na enkratno operacijsko perilo še vedno problem v marsikateri 
ustanovi, tudi v Sloveniji.  

Prednosti perila za enkratno uporabo so neprecenljive:  

- zaradi svoje sestave predstavlja učinkovito bariero za bakterije ne 
glede na dolžino operacije; 

- zadrži tekočino; 
- je enostavna za aplikacijo in ima nešteto možnosti kombiniranja; 
- predstavlja varnost za pacienta in ekipo.  

Operacijsko perilo določa evropski standard EN 13795, ki opredeljuje 
zahtevane lastnosti rjuh in pokrival za paciente in opremo, kirurških plaščev 
ter t. i. čistih filter oblačil. Sprejet standard je obvezujoč za vse države članice 
Evropske Unije (EU).  

2.2  Možnosti izbire operacijskega perila 

Možnosti izbire na trgu so velike. Ponudniki so se zelo približali potrebam 
uporabnikov. Ponujajo sete z več komponentami, ki se potem lahko dodatno 
kombinirajo z dodatki, tako da lahko z dobro osnovo in več različnimi dodatki 
pokrijemo več različnih vrst operacij. Material za enkratno uporabo 
predstavlja strošek. Preden se lotimo javnega razpisa ali se odločamo za to 
vrsto perila, moramo narediti natančen načrt, kaj dejansko potrebujemo oz. 
kaj bomo vzeli za osnovo in s čim jo bomo kombinirali. Najbolje je, da najprej 
naredimo seznam najpogostejših operacij, nato k vsaki operaciji napišemo 
zahteve za pokrivanje, preverimo, katere komponente se pojavljajo pri vseh 
operacijah in že vemo, da tiste gredo v razpis. Naslednja faza je določiti 
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osnovne sete. Z osnovnimi seti pa se posamezne komponente kombinirajo. 
Treba je narediti tudi cenovno kalkulacijo.  

Ko se odločimo za določen način pokrivanja, je treba ta postopek 
standardizirati, saj bomo le tako dosegli ekonomično porabo materiala. Če ne 
naredimo standarda, bo vsak član operacijske ekipe izbral svoj način 
pokrivanja, kar sicer ni nujno narobe, se bodo pa od operacije do operacije 
spreminjali stroški, predvsem večali.  

3  PREDSTAVITEV PROBLEMA 
Pred operacijo, seveda odvisno od njene razsežnosti in kompleksnosti, je treba 
pripraviti določeno količino sterilnega materiala in ga tudi tik pred operacijo 
odpreti po aseptični tehniki. Odpiranje sterilnega materiala je lahko zelo zamudno 
opravilo, saj zahteva svoj čas. Akt aseptičnega odpiranja sterilnega ovoja, ki je v 
dveh ovojninah, s kontrolo sterilnosti in kontrolo brezhibnosti ovojnine traja 
približno 20 sekund. Da se ta čas zaradi utrujenosti in pomanjkanja koncentracije 
povečuje iz ene operacije v drugo, ni treba posebej poudarjati. Prav tako pogosto 
zaradi hitenja ali pomanjkanja koncentracije kakšen zavoj postane nesterilen, 
torej neuporaben. Strošek le-tega pa seveda bremeni ustanovo. Da se vreča z 
odpadnimi ovojninami veča z vsakim odprtim materialom, je dodatno dejstvo. 
Prav tako je treba imeti dovolj varnostnih zalog v ustreznih skladiščih. Slednjih 
nimamo dovolj na voljo, prav tako pa so zaloge »mrtvi kapital«, ki jih je ne 
nazadnje treba tudi vzdrževati.  

4  PREDSTAVITEV IZBOLJŠAVE PROCESA 
Reševanja problema smo se v SB Ptuj lotili sistemsko in ob podpori najvišjega 
vodstva bolnišnice. Izbrali smo koncept PDCA.  

- P (Plan) - Planiraj: določi cilje in procese, ki so potrebni za doseganje 
rezultatov, v skladu z zahtevami odjemalcev in politiko organizacije. 

- D (Do) - Izvrši: izvedi (izvajaj) planirane dejavnosti. 

- C (Check) - Preveri: nadzoruj in meri procese in proizvod glede načel, 
ciljev in zahtev za proizvod ali storitev ter poročaj o rezultatih. 

- A (Act) - Ukrepaj: ukrepaj tako, da se delovanje procesa nenehno 
izboljšuje (Marolt, Gomišček, 2005).  
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4.1  Cilji izboljšave procesa 

Proces je bilo treba nujno izboljšati. Ves čas si prizadevamo, da bi vsem 
pacientom v operacijski dvorani nudili enake pogoje.  

Planirali smo naslednje aktivnosti:  

1. Sestaviti vsebino seta na osnovi izkušenj preteklih operacij. Prednost je 
vsekakor ta, da gre za programske in razmeroma rutinske operacije, 
tako da lahko že na osnovi manjšega števila opravljenih operacij, z 
veliko gotovostjo predvidimo nadaljnjo porabo.  

2. Izbrati ustreznega ponudnika na javnem razpisu. Narediti je treba 
natančno specifikacijo materiala, ki ga potrebujemo in definirati 
strokovne zahteve. Problem bi lahko nastal pri materialu, ki ga 
ponudniki sami ne proizvajajo oziroma ni v njihovem področju 
delovanja. Bili smo pozitivno presenečeni, saj je veliko ponudnikov zelo 
fleksibilnih in se popolnoma prilagodijo potrebam kupcev, tudi z 
dodanimi materiali, ki jih sicer sami ne ponujajo.  

3. Izboljšati set in s tem proces dela iz več vidikov: ekonomski, strokovni, 
z vidika časa, prostora, varovanja okolja.  

4.2  Prikaz izboljšave procesa 

4.2.1  Vidik nabave in ekonomski vidik 

Naredili smo informativni izračun za posamezne komponente. Specializirani 
seti cenovno niso cenejši od posameznih komponent, saj tako kompleksna 
zadeva tudi več stane, verjetno tudi zato, ker vsebuje komponente drugih 
proizvajalcev, ki jih izbran ponudnik ne proizvaja. Preden smo se odločili za 
prenovo, smo naredili izračune, koliko nas stanejo posamezne komponente, ki 
so v setu. Upoštevali smo cene sterilnega materiala, ki veljajo za našo 
bolnišnico. Podatke smo pridobili v bolnišnični lekarni in iz izpisov porabe 
materiala, ki nam jih lekarna posreduje mesečno. Razlike med specializiranim 
setom in posameznimi komponentami so sicer majhne, vendar gledano 
dolgoročno, ta cena ni zanemarljiva. Zato je treba pogledati širše in utemeljiti 
odločitev še z drugih pomembnih vidikov.  

Pomemben ekonomski vidik se odraža tudi v zalogah. Če moramo imeti v 
bolnišnici zalogo vsake posamezne komponente, ki je v setu, to predstavlja 
večji strošek. Za zaloge sterilnega materiala je treba imeti ustrezen prostor, ki 
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mora ustrezati kriterijem, ki veljajo za skladiščenje tovrstnega materiala. Če se 
zavedamo, da ne potrebujemo velikih zalog in nobenih dodatnih skladišč, je 
dolgoročno to cenejša investicija.  

Naročanje in dobava materiala poteka po principu »Just in time« - 
proizvodnja brez zalog. Blago nabavljamo v količini, ki jo zahtevajo trenutne 
potrebe. Zaloge imamo zmanjšane na minimum, po drugi strani pa je 
poudarek na visoki kakovosti izdelka in posledično visoki kakovosti delovnega 
procesa. Naročanje poteka vsak ponedeljek; v četrtek nam ponudnik dostavi 
naročen material oz. v 48 urah, tako kot je zahteva v razpisni dokumentaciji. V 
bistvu imamo samo tedensko zalogo, ki jo veliko lažje obvladujemo. 
Naročanje je enostavno, ni pregleda zalog in možnosti, da bo kakšna 
komponenta zmanjkala.  

Seti so sestavljeni premišljeno, da nam ob koncu operacije ne ostane nobena 
komponenta. Praktično nimamo odpada materiala, ki bi lahko predstavljal 
odvečni strošek. Porabimo vse od prve do zadnje komponente.  

4.2.2  Časovni vidik 

Časovni vidik je zelo pomemben iz več razlogov:  

- Za naročanje lekarni je potrebno več časa, če nimamo specializiranih 
setov. 

- Treba je planirati čas za pregled zaloge, da česa ne zmanjka, saj še 
vedno vodimo zalogo brez pomoči informacijske tehnologije. 

- Veliko časa zavzame tudi prenos naročila iz lekarne do dobavitelja 
(napake pri prenosu informacij!). Lekarna namreč ta naročila še enkrat 
prepisuje. 

- Veliko časa potrebujemo za pripravo sterilnega materiala za operativni 
program. 

- Najpomembnejši je čas, ki ga pridobimo med eno in drugo operacijo. 
Pred prenovo smo potrebovali veliko več časa za odpiranje posameznih 
sterilnih komponent pred operacijo, medtem, ko po izboljšavi 
potrebujemo pičlih 15 sekund in je vsa vsebina že na voljo. S tem 
omogočimo hitrejše menjave pacientov na operacijski mizi, saj se čas 
med eno in drugo operacijo bistveno skrajša.  

4.2.3  Prostorski vidik 

Za zaloge sterilnega operacijskega perila je treba imeti ustrezno skladišče 
sterilnega materiala. Ustreznih prostorov za skladišča sterilnega materiala ni 
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na pretek. Upoštevati je treba dejstvo, da so za skladiščenje sterilnega 
materiala potrebni posebni pogoji. Temperatura prostora 18–220 °C, relativna 
vlaga v zraku 45–55 %, ustrezno prezračevanje, poseben higienski režim, … 
Pravila aseptičnega delovanja v operacijskem bloku priporočajo minimalno 
opreme in zalog materiala, v samih operacijskih dvoranah imamo samo tisto, 
kar je nujno potrebno. Predvidenega prostora za veliko količino materiala v 
operacijski dvorani ni, v nasprotnem primeru kršimo principe asepse in lahko 
posledično ogrožamo pacienta.  

4.2.4  Vidik varovanja okolja 

Izboljšave operacijski setov so pomembna pridobitev tudi z vidika varovanja 
okolja. Ves sterilni material mora biti v dvojni ovojnini in dodatni transportni 
embalaži. Pogosto imajo proizvajalci dve transportni embalaži: zunanjo in 
notranjo, ki še dodatno ščiti set pred poškodbami med transportom. Logična 
posledica je več odpadkov. Odpadki v zdravstveni organizacijah predstavljajo 
pomemben strošek. Pred prenovo smo pri vsaki operaciji napolnili med 
drugim eno veliko vrečo (120 l) z odpadno embalažo. Medtem ko je po 
prenovi predvidena ena vreča komunalnih odpadkov za ves operativni 
program v eni operacijski dvorani. Na letni ravni je strošek komunalnih 
odpadkov bistveno manjši kot pred prenovo.  

4.2.5  Strokovni vidik 

Vsem pacientom zagotovimo enake pogoje. Pacient čaka na operacijo 
bistveno manj. Ne glede na utrujenost ekipe, je set vedno pripravljen v 
trenutku. Ves sterilni material ima določen rok sterilnosti. Če imamo 
posamezne komponente, je treba za vsako od posameznih komponent 
preveriti rok sterilnosti, preden jo odpremo. Ker imamo sedaj en set, 
zadostuje samo ena kontrola. Pravzaprav potrebujemo za odpiranje 
specializiranega seta 15 sekund. Ni možnosti kontaminacije sterilnega 
materiala med odpiranjem. Če je treba hitro odpreti toliko stvari, je velika 
možnost, da kakšno stvar tudi onesterilimo. Operacijski program se na račun 
novega seta konča prej kot bi sicer oziroma pridobimo čas za najmanj eno 
operacijo na dan v določeni operacijski dvorani. To pa pomeni za pacienta, ki 
je zadnji na programu, še vedno razmeroma ugodne pogoje, ali za paciente na 
čakalni listi ugodnejši termin operacije.  

Če povzamemo, lahko z gotovostjo trdimo, da smo bili pri odločitvi o 
specializiranih setih uspešni in smo dosegli vsa pričakovanja.  
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5  ZAKLJUČEK 
Uspešno ali učinkovito opravljena storitev ni eno in isto. Vse bolj se moramo 
zavedati, da bo naš uporabnik poiskal storitev drugje, če ne bo ozdravljen in 
zadovoljen zapustil naše ustanove. Zato smo se dolžni potruditi. Potruditi za 
to, da bo uporabnik iskal našo storitev, ko jo bo potreboval, in da bo 
zavarovalnica to storitev tudi plačala. Kar precej je še te razlike med 
uspešnostjo in učinkovitostjo tako znotraj samih zdravstvenih ustanov in med 
zdravstvenimi ustanovami.  

V operacijskem bloku SB Ptuj se trudimo zagotoviti vsem pacientom 
optimalne pogoje. Pacienti se po pravilih ne zavedajo dogajanja v operacijski 
dvorani in nanj tudi ne morejo vplivati, je pa zato toliko bolj naša zaveza, da 
bomo delali profesionalno in kakovostno. Z novimi pristopi smo nadgradili 
naše delo in sicer smo izboljšali svoje lastne pogoje dela, optimizirali pogoje 
za pacienta in tudi za ustanovo, saj smo zmanjšali stroške. Odziv na 
specializirane sete je strani zaposlenih zelo pozitiven. S tem so zaposleni dobili 
novo energijo in motivacijo za delo, saj smo enkrat vendarle tudi zaposlenim 
omogočili boljše pogoje.  

Ker pa v kakovosti nič ni dokončno, temveč je treba vedno stremeti naprej, 
bomo v naslednjem razpisu poskušali na osnovi izkušenj še izboljšati sete z 
operacijskim perilom.  
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PRESADITEV ORGANOV IN TKIV - 
SODOBEN NAČIN ZDRAVLJENJA 

Blaž Trotovšek1 

Izvleček 

Teoretična izhodišča. Presaditev organov in tkiv je sodoben način zdravljenja 
številnih bolezni in je uveljavljena metoda zdravljenja končne odpovedi 
organov. V Sloveniji to področje ureja v letu 2000 sprejet Zakon o odvzemu in 
presaditvi delov človeškega telesa zaradi zdravljenja. Zaradi izjemno dobrih 
rezultatov zdravljenja se z leti pri nas in po svetu povečuje potreba po številu 
presaditev. Pacienti s končno odpovedjo delovanja jeter, srca ali pljuč brez 
presaditve v razmeroma kratkem času umrejo. Ob nenadni odpovedi organa 
lahko brez presaditve pacienti umrejo v nekaj dneh, tudi če so prej popolnoma 
zdravi. Dejstvo je, da se število čakajočih na presaditev povečuje, število 
ustreznih umrlih darovalcev pa je stalno. Temeljni predpogoj za presaditev 
organa je darovanje. Prav zaradi pomanjkanja organov, primernih za 
presaditev, potekajo v svetu številne aktivnosti, ki naj bi povečale dosegljivost 
organov. V Evropi povprečno zaznamo od 15 do 20 mogočih umrlih darovalcev 
na milijon prebivalcev. V nekaterih državah lahko organe odvzamejo tudi 
darovalcem, ki jim je zastalo srce (non heart beating donors - NHBD). To 
zahteva številne spremembe na vseh področjih darovanja.  

Zaključki. Kljub etičnim, pravnim, tehničnim in organizacijskim oviram, 
izkušnje po svetu kažejo na izvedljivost NHBD. To bi lahko tudi pri nas 
pomembno vplivalo na število pridobljenih organov, primernih za presaditev. 
Tudi uspehi zdravljenja s presaditvijo tako pridobljenih organov so spodbudni, 
čeprav še ne enako dobri kot pri presaditvah organov možgansko mrtvih 
darovalcev.  

Ključne besede:  darovanje organov, darovalec, srčni zastoj, možganska smrt 

                                                                 
1  Doc. dr. Blaž Trotovšek, dr. med., Klinični oddelek za abdominalno kirurgijo, UKC Ljubljana, 

Zaloška 7, 1000 Ljubljana; blaz.trotovsek@kclj.si 
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1  UVOD 
Presaditev organov in tkiv je sodoben način zdravljenja številnih bolezni in je 
uveljavljena metoda zdravljenja končne odpovedi organov. Zdravljenje s 
presaditvijo je zahtevna in draga oblika zdravljenja. S svojo zahtevnostjo na 
strokovnem, organizacijskem in finančnem področju kaže na razvitost, 
kakovost in uspešnost zdravstvenega sistema. Presaditve organov so v 
slovenski medicini prisotne od leta 1970, po prvi uspešni presaditvi ledvice 
živega darovalca. V začetnem obdobju je bila takšna presaditev edini način 
pridobivanja za presaditev primernih organov. V devetdesetih letih prejšnjega 
stoletja, je zaživel donorski program, kot rezultat usklajenega delovanja na 
strokovnem, zakonskem in organizacijskem področju. To je slovenski 
nacionalni program, namenjen zaznavanju mogočih umrlih darovalcev ter 
opravljanju presaditev organov umrlih darovalcev. Ustanovljen je bil Zavod 
Slovenija-transplant, ki uspešno opravlja naloge, povezane z darovanjem 
organov in tkiv na nacionalni ravni, in skrbi za potrebno mednarodno 
izmenjavo na tem področju.  

V letu 2000 je bil sprejet Zakon o odvzemu in presaditvi delov človeškega 
telesa zaradi zdravljenja in Slovenija je postala polnopravna članica 
mednarodne fundacije Eurotransplant, ki skrbi za mednarodno izmenjavo 
organov med članicami. Zakon podrobno določa možnosti darovanja dela ali 
celega organa in tkiv živega darovalca. Prav tako v tretjem delu določa pravila 
odvzema delov telesa mrtvega darovalca, pri katerem je bila potrjena 
možganska smrt.  

Deli človeškega telesa umrle osebe se smejo odvzeti zaradi presaditve, če je 
darovalec pred smrtjo v to privolil in je njegova pisna privolitev uradno 
evidentirana pred pooblaščeno osebo organa ali organizacije, ki ima 
pooblastilo za aktivnosti na področju pridobivanja darovalcev delov 
človeškega telesa zaradi presaditve. Na podlagi pisne privolitve, se lahko 
darovalcu ob smrti odvzame del človeškega telesa po predhodnem obvestilu 
najbližjih svojcev darovalca. Umrli osebi je mogoče odvzeti del človeškega 
telesa zaradi presaditve tudi, če je imetnik posebne izkaznice darovalca, ki jo 
izda Rdeči križ Slovenije ali druga organizacija, ki jo za to pooblasti minister in 
so s predlogom za odvzem seznanjeni najbližji svojci umrlega, razen če po 
seznanitvi odvzemu izrecno nasprotujejo.  

Deli telesa umrle osebe, ki je državljan Republike Slovenije oziroma ima v 
Republiki Sloveniji stalno prebivališče, se smejo odvzeti zaradi presaditve tudi 
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v primeru, kadar oseba v to ni izrecno privolila, če odvzema ni izrecno 
prepovedala, razen če iz drugih okoliščin izhaja, da bi temu nasprotovala. Če si 
podatki o stališču umrle osebe do darovanja organov nasprotujejo, odvzema 
ni mogoče opraviti. Ne glede na predhodne določbe se odvzem delov telesa 
umrle osebe ne opravi, če oseba, ki je bila umrlemu blizu, odvzemu nasprotuje. 
Če so take osebe dosegljive, je eno od njih treba obvestiti o nameravanem 
odvzemu in o njihovi pravici, da ga zavrnejo. Tej osebi je treba dati razumen 
čas, da se odloči.  

Deli telesa umrle osebe, ki ni državljan Republike Slovenije oziroma, ki v 
Republiki Sloveniji nima stalnega prebivališča, se smejo odvzeti zaradi 
presaditve, kadar v to izrecno privoli oseba, ki je bila umrlemu blizu. Deli 
telesa umrle mladoletne osebe, ki ni pridobila popolne poslovne sposobnosti 
in polnoletne osebe, ki ji je s sklepom sodišča odvzeta poslovna sposobnost, 
se smejo odvzeti zaradi presaditve, samo če v to privoli njen zakoniti 
zastopnik. Privolitev zakonitega zastopnika ni potrebna, kadar je oseba 
starejša od petnajst let že za časa življenja privolila v odvzem in je bila 
sposobna razumeti pomen svoje izjave. Z medijsko prepoznavnostjo 
strokovne neoporečnosti donorskega in transplantacijskih programov in z 
velikimi vložki v znanje in usposobljenost osebja, ki sodeluje pri naštetih 
dejavnostih, se je delež odklonitev darovanja organov in tkiv z leti zmanjševal 
(Avsec, 2009).  

Zaradi izjemno dobrih rezultatov zdravljenja se z leti pri nas in po svetu 
povečuje potreba po številu presaditev. Dejstvo je, da se število čakajočih na 
presaditev povečuje, število ustreznih umrlih darovalcev pa je stalno. V Evropi 
povprečno zaznamo od 15 do 20 mogočih umrlih darovalcev na milijon 
prebivalcev (Oosterlee, Rahmel, 2009). V državah z najbolj razvitimi 
donorskimi programi, npr. Španiji in Avstriji, jih zaznajo tudi do 40 na milijon 
(Gomez, Varela, 2011). S takšnim delom in rezultati lahko dejansko zagotovijo 
možnost zdravljenja s presaditvijo veliki večini pacientov, ki to potrebujejo. 
Okviri, ki omogočajo doseganje takih rezultatov, so tako zakonske, 
organizacijske in tudi finančne narave. Nujno je sodelovanje strokovne 
javnosti, politike in seveda širše javnosti, ki mora prepoznati tovrstno 
zdravljenje kot nacionalni interes.  

V Sloveniji poskus posodobitve zakona z uvedbo instituta domnevne privolitve 
v letu 2010 ni doživel politične podpore. Predlog zakona, kljub sodobnosti, ni 
bil izglasovan v parlamentu. S konceptom domnevne privolitve bi se po 
mnenju politikov, poseglo v avtonomno pravico posameznika do razpolaganja 
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s svojim telesom, in s tem kršilo ustavo. Kljub razumevanju, da je razkorak 
med količino organov za darovanje in potrebami po organih vedno večji in da 
se tudi v Sloveniji čakalne liste za presaditev organov povečujejo, čas do 
prejema primernega organa pa podaljšuje, koncept domnevne privolitve ni 
dobil podpore. Tako je bila zamujena ena od možnosti za skrajšanje čakalne 
dobe na organ in zmanjšanje števila pacientov, ki umrejo, ne da bi dočakali 
presaditev organa, ki bi jim omogočila vrnitev v normalno in kakovostno 
življenje. Tako lahko kljub hitremu razvoju področja še vedno pričakujemo, da 
bo 15–30 % pacientov s čakalnega seznama umrlo, preden bodo dočakali 
presaditev (Matesanz, Miranda, 2002).  

Pacienti, pri katerih je potrebna presaditev organa, so zelo bolni ali pa 
potrebujejo nadomestno zdravljenje, kot je dializa ali zdravljenje z inzulinom. 
Pacienti s končno odpovedjo delovanja jeter, srca ali pljuč brez presaditve v 
razmeroma kratkem času umrejo. Ob nenadni odpovedi organa lahko brez 
presaditve pacienti umrejo v nekaj dneh, tudi če so prej popolnoma zdravi.  

V Sloveniji uspešno presajamo ledvice, jetra, srce in trebušno slinavko skupaj z 
ledvico. V sodelovanju s tujimi centri zagotavljamo našim pacientom 
zdravljenje s presaditvijo pljuč in jeter pri otrocih. Povprečna starost 
pacientov ob presaditvi je okrog 40 let (Avsec, 2009). Najpomembnejši 
rezultat zdravljenja s presaditvijo je gotovo vrnitev človeka v družino in širše 
okolje. Sociologi so ugotovili, da presaditev enega organa, kar 50 ljudem 
pomembno spremeni življenje na bolje. Tudi v Sloveniji so rezultati zelo dobri, 
vendar se moramo zavedati, da je število opravljenih presaditev organov na 
število prebivalcev še vedno majhno v primerjavi z razvitimi evropskimi 
državami. Tehnike presaditev se izpopolnjujejo, uvajajo se novi postopki, 
vendar pomembnega preboja v dostopnosti tovrstnega zdravljenja in 
skokovitega izboljšanja rezultatov ne omogočajo.  

2  DAROVANJE ORGANOV 
Temeljni predpogoj za presaditev organa je darovanje. Prav zaradi 
pomanjkanja organov, primernih za presaditev, potekajo v svetu številne 
aktivnosti (Howard, 1999), ki naj bi vsaka posebej vplivala na povečanje 
števila uspešnih presaditev. Vsaka sprememba lahko vpliva na večje število 
pridobljenih organov, vendar je na koncu pomemben rezultat zdravljenja, 
katerega uspešnost merimo s preživetjem presadka in pacienta.  
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Pred leti so večino darovalcev predstavljali mlajši poškodovanci iz prometnih 
nesreč, katerih glavni razlog smrti je bila poškodba glave. Danes narašča delež 
darovalcev, umrlih zaradi hudih možganskih krvavitev, ki so običajno starejši. 
Prav zaradi nesorazmerja med dostopnostjo in potrebami se odločamo za 
presaditev organov tudi od tako imenovanih mejnih darovalcev. Starostna 
meja za darovanje organa ni več določena, pomembno je le ohranjeno 
delovanje organa. Organe, ki jih lahko razdelimo na dva ali več delov, npr. 
pljuča in jetra, danes lahko uporabimo za sočasno presaditev večjemu številu 
prejemnikov. Vse pogosteje se opravljajo tudi presaditve delov telesa živih 
darovalcev.  

3  DAROVANJE PO SRČNEM ZASTOJU 
V nekaterih državah, predvsem v Veliki Britaniji in Španiji, ZDA, Nizozemski in 
Belgiji lahko organe odvzamejo tudi darovalcem, ki jim je že zastalo srce (angl. 
non-heart-beating donors - NHBD). To zahteva številne spremembe na vseh 
področjih darovanja in namen tega članka je predstaviti okvire tovrstnega 
delovanja. Španske izkušnje kažejo, da je za uvajanje NHBD izjemnega 
pomena delovanje nacionalne organizacije, pri nas Slovenija-transplanta. 
Nujna je organizacija delovnih skupin, ki vključujejo strokovnjake pravnega 
področja, medicinske etike in zdravstvenih delavcev, ki se ukvarjajo s 
presaditvami. Namen teh skupin je priprava dogovora in smernic o NHBD na 
državni ravni (Gomez,Varela, 2011). Dogovor mora vsebovati in pojasnjevati 
tehnične, pravne in etične vidike programa NHBD. Na podlagi tovrstnega 
dogovora je možno in seveda tudi nujno spremeniti zakone, ki urejajo 
področje odvzema in presaditev organov in tkiv. V Španiji so bile spremembe 
dosežene že daljnega leta 1992 (Matesanz, Miranda, 2002). Zakon je 
omogočil zgoden začetek posegov za ohranjanje organov, ki je 
najpomembnejši pri skrajševanju obdobja tople ishemije, neodvisnega 
napovednega dejavnika delovanja organa po presaditvi. Čas tople ishemije ne 
sme presegati 90 minut in se razlikuje med vrstami organov. Delovanje 
organov po presaditvi je neposredno odvisno od časa tople ishemije. Omeniti 
je treba, da je spoštovanje dveh temeljnih pravil darovanja nujno za 
preglednost delovanja vseh programov. Prvo pravilo je, da pacient postane 
možni darovalec šele, ko je nedvomno ugotovljena smrt. Drugo pravilo je, da 
osebje, ki ugotovi smrt in sodeluje v postopku pridobivanja dovoljenja za 
odvzem organov, ne sodeluje pri odvzemu in presaditvah organov, zaradi 
izključitve konflikta interesov (Doig, Rocker, 2003). Poleg teh pravil 
predstavljajo največje etične in tehnične zahteve (Daar, 2004) pri NHBD še 
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časovni okviri odvzema (Truog, Robinson, 2003). NHB darovalci (NHBD) so 
tisti, ki izpolnjujejo pogoje za darovanje organov in umrejo zaradi dokončnega 
zastoja srca. NHBD razdelimo v štiri skupine (Kootstra G et al., 1995):  

1. Pacienti, pripeljani v bolnišnico mrtvi, vključno z mrtvimi iz prometnih 
nesreč in samomorilci, pri katerih ni prišlo do oživljanja.  

2. Pacienti po srčnem zastoju in pri katerih je bilo oživljanje neuspešno.  
3. Pacienti s hudimi nevrološkimi poškodbami, ki pa jih ne moremo 

uvrstiti med možgansko mrtve – srčni zastoj je nadzorovan (največja 
skupina).  

4. Pacienti s srčnim zastojem, ki se pojavi med čakanjem na potrditev 
možganske smrti.  

Prvi dve skupini uvrščamo med nenadzorovane NHBD, drugi dve pa v 
kategorijo nadzorovanih darovalcev. Preprosto povedano sta prvi dve skupini 
darovalcev prepoznani in pripeljani naravnost na urgentni del bolnišnice in 
zahtevata izjemno dobro organizacijo obravnave na terenu in prevoza v 
bolnišnico. Programi so redki, vendar jih rezultati presaditev, predvsem ledvic 
in pljuč, opravičujejo. Za uspeh tovrstnih programov je nujna izkušena, dobro 
opremljena in motivirana reševalna služba, ki je sposobna zagotoviti prihod in 
začetek postopkov oživljanja na mestu dogodka v manj kot 15 minutah. 
Postopki oživljanja se izvajajo do prihoda v bolnišnico, kjer zdravniki 
urgentnega oddelka potrdijo smrt. Dovoljenje za ohranjanje organov v npr. v 
Španiji izda dežurni sodnik. Postopki za ohranjanje organov (npr. heparin 
5mg/kg telesne teže, lokalno hlajenje) potekajo hkrati z določanjem 
laboratorijskih vrednosti in serološkimi testi. Pridobiti je treba dovoljenje 
bližnje osebe za odvzem organov. Ko so zbrana vsa dovoljenja, se odvzem 
lahko začne (Gomez, Varela, 2011).  

Drugi dve skupini predstavljajo pacienti v bolnišnici, ki ne izpolnjujejo 
kriterijev za možgansko smrt ali pa ta še ni bila nedvomno dokazana. Pri 
pacientih v enotah intenzivne terapije, najpogosteje nevroloških, pri katerih 
najboljše intenzivno zdravljenje ni uspešno, se nadaljnje vzdrževanje 
življenjskih funkcij ukine. Tovrstne postopke se bližnjim natančno obrazloži. 
Ko sprejmejo brezizhodnost položaja, se poskuša pridobiti privoljenje za 
odvzem organov. Ker je nastanek srčnega zastoja časovno bolj nadzorovan, ti 
dve skupini imenujemo nadzorovani NHBD. Stalno sledenje srčne aktivnosti 
do zastoja in kirurška ekipa za odvzem v pripravljenosti skrajšata čas tople 
ishemije, saj se odvzem začne takoj po dokončno ugotovljeni srčni smrti. 
Razvite so bile poenostavljene tehnike odvzema, ki še dodatno skrajšajo čas 
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tople ishemije. Rezultati presaditev ledvic, jeter in pljuč so primerljivi z 
rezultati presaditev organov pridobljenih od možgansko mrtvih darovalcev 
(Doig, Rocker, 2003).  

4  ZAKLJUČEK 
Kljub etičnim, pravnim, tehničnim in organizacijskim oviram, izkušnje po svetu 
kažejo na izvedljivost tovrstnega darovanja organov. To bi lahko pomembno 
vplivalo na število pridobljenih organov, primernih za presaditev. Tudi uspehi 
zdravljenja s presaditvijo tako pridobljenih organov so spodbudni, čeprav še 
ne enako dobri kot pri presaditvah organov možgansko mrtvih darovalcev. 
Sodobne tehnike zunajtelesne perfuzije organov med transportom bodo v 
prihodnosti pomembno vplivale na ohranjanje in morda celo izboljšanje 
stanja organa pred presaditvijo. Rezultati prvih raziskav obetajo korak v to 
smer. Prepričanje zdravstvenih delavcev v koristnost novih pristopov in 
tehnik, aktivnosti strokovne javnosti, podprte s strani Slovenija-transplanta, 
bodo v prihodnosti vplivale na spremembo odnosa laične javnosti do 
darovanja in presaditev. Za uvedbo tovrstnih metod bo potrebna tudi 
sprememba zakonodaje, veliki organizacijski napori in finančni vložki. Če 
želimo, da našim pacientom zagotovimo primerljive možnosti zdravljenja kot 
v najrazvitejših državah, moramo danes storiti prve korake v tej smeri.  
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OPERACIJSKA MEDICINSKA SESTRA 
PRI PRESADITVI SRCA 

Sanja Arnautović1 

Izvleček 

Presaditev srca je metoda zdravljenja bolnikov z napredovalim srčnim 
popuščanjem. Število presaditev iz leta v leto narašča. Uspešno zdravljenje s 
presaditvijo srca temelji na pravilni izbiri prejemnika in na ustreznem 
zdravljenju v zgodnjem in poznem obdobju po presaditvi. 

Ključne besede: srčno popuščanje, presaditev srca, darovalec, prejemnik, 
operacijska medicinska sestra 

1  UVOD 
Število pacientov s napredovalim srčnim popuščanjem narašča. Kljub 
številnim novim metodam zdravljenja vedno več bolnikov doseže napredovalo 
stopnjo srčnega popuščanja, ki ni več odzivna na zdravljenje z zdravili in je 
povezana z visoko stopnjo umrljivosti. Kadar konzervativno zdravljenje ni več 
mogoče, je za te paciente edina rešitev presaditev srca. Uspešno zdravljenje s 
presaditvijo srca temelji na pravilni izbiri prejemnika, ustrezni izbiri dajalca in 
na podpornem zdravljenju v zgodnjem in poznem obdobju po presaditvi. 
Ustrezna izbira prejemnika je najbolj zahteven del postopka pri presaditvi 
srca.  

2  ZGODOVINA 
Prva presaditev srca je bila opravljena leta 1967. Opravil jo je Christiaan 
Neethling Barnard.  Prva otroška presaditev srca je bila opravljena leta 1984. 
Prva presaditev je potekala v kaapstadski  bolnišnici Groote-Schuur. Kljub 

                                                                 
1  Sanja Arnautović, dipl. bab., spec. mng. v izobr., Operacijski blok, UKC Ljubljana,  Zaloška 7, 

1000 Ljubljana; sanjaarn@yahoo.com 
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uspešni operaciji je bolnik umrl čez 18 dni zaradi pljučnice, ki je bila posledica 
zavrnitvene reakcije.  

Druga presaditev srca je bila leta 1968. Pacient je po posegu živel 19 mesecev. 

 V Sloveniji je bila opravljena prva presaditev srca leta 1990 v Ljubljani. Število 
presaditev srca iz leto v leto narašča. Število bolnikov, ki čakajo na presaditev, 
je vedno večje od števila mrtvih dajalcev organov. Veliko pacientov umre, 
preden dobijo ustrezen organ (Logar, 2003). 

3  ANATOMIJA SRCA 
Srce odraslega človeka tehta 245–400 g in je približno tako veliko kot pest. 
Leži med obema pljučnima kriloma v sredini prsnega koša. Nagnjeno je 
nekoliko levo od prsnice. S krvjo in hranilnimi snovmi ga oskrbujejo koronarne 
arterije, ki izhajajo iz aorte. Kot vreča ga obdaja dvodelna membrana, 
imenovana perikardij. Zunanja plast membrane obdaja srce in vse njegove 
velike žile. Z ligamenti je pripeta na hrbtenico, diafragmo in druge okoliške 
dele telesa. Notranja plast membrane je pričvrščena na srce. Med obema 
plastema je tekočina, ki omogoča gibanje srca med bitjem. 

Srce delimo na bazo in vrh oz. apex. Bazo sestavljata levi in desni atrij 
(preddvor), vrh pa levi in desni ventrikel (prekat). V desni atrij vstopata 
spodnja in zgornja vena kava, ki vodita deoksigeneirano kri v srce. Med 
desnim atrijem in desnim ventriklom je desna atrioventrikularna 
(trikuspidalna) zaklopka, ki kontrolira pretok krvi med tema dvema votlinama. 
V zgornji steni desnega atrija leži sinoatrijski vozel, ki je prvi del kompleksnega 
prevodnega sistema srca. Desni ventrikel iztisne kri v pljučno arterijo, ki jo od 
srca ločuje pulmonarna zaklopka. V steni  med desnim ventriklom in desnim 
atrijem leži drugi del prevodnega sistema srca, to je atrioventrikularni vozel. S 
kisikom obogatena kri pride iz pljučnih ven v levi atrij in gre prek leve 
atriventrikularne (mitralne oz. bikuspidalne zaklopke) v levi ventrikel. Iz levega 
ventrikla, največje in najmočnejše srčne votline, se kri iztisne iz srca v aorto, ki 
je od ventrikla ločena z aortno zaklopko. Levi in desni atrij ter ventrikel loči 
debela mišična stena imenovana septum. V septumu, med zgornjima deloma 
ventriklov leži, atrioventrikularni oz. Hisov snop, ki predstavlja tretji del 
prevodnega sistema srca. V srčnem apexu se nahaja še zadnji del prevodnega 
sistema; to so Purkinijeva vlakna. 
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4  IZBIRA PREJEMNIKA IN DAJALCA 
Dajalec naj bi bil mlajši od 50 let. Če sumimo, da ima ishemično bolezen srca, 
je treba opraviti tudi koronarografijo, hemodinamsko mora biti stabilen, ne 
sme imeti HIV-a ne aktivnega hepatitisa. Možgansko smrt mora potrditi 
neodvisna komisija. 

Ustrezna izbira prejemnika je zelo zahteven del postopka pri presaditvi srca. 
Čeprav so okvirni kriteriji za prejemnike srca jasno oblikovani, izbira 
prejemnika temelji na individualnem pristopu.  

5  PRIPRAVA NA PRESADITEV – PREJEMNIK 

5.1  Indikacija za presaditev 

V Sloveniji veljajo naslednji kriteriji oziroma indikacije za presaditev: 

- Napredovalo srčno popuščanje NYHA III-IV. 
- Pogoste hospitalizacije zaradi dekompenzacije. 
- 6-minutni test hoje < 300 m. 
- Največja poraba O2 ≤ 14 ml/kg/min (pri bolnikih, ki ne tolerirajo beta 

zaviralcev) ali ≤ 12 ml/kg/min pri bolnikih na kronični terapiji z beta 
zaviralci. 

5.2  Kontraindikacije za presaditev 

- Ireverzibilna pljučna hipertenzija: TPG > 15 mmHg, PCW > 25 mmHg ali 
PASP > 60 mmHg navkljub testiranju reverzibilnosti. 

- Starost prejemnika >70 let. 
- BMI > 30 kg/m

2
. 

- Aktivno maligno obolenje v zadnjih 5 letih. 
- Sladkorna bolezen s poznimi zapleti (nefropatija, nevropatija, 

retinopatija). 
- Napredovala bolezen ledvic: serumski kreatinin > 350 μmol/l. 
- Pomembne lezije na perifernih arterijah. 
- Ireverzibilna pljučna hipertenzija (transpulmonalni gradient (srednji 

PAP- srednji PCW) >15 mmHg navkljub testiranju reverzibilnosti). 
- Kajenje, alkoholizem ali psihosocialna nestabilnost. 
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6  ODVZEM ORGANA 
Pri presaditvi srca je pomembna časovna usklajenost transplantacijskih ekip. 
Istočasno poteka odvzem dajalčevega srca in priprava prejemnika.  

Pri odvzemu je pomembna zaščita srčne mišice; z aortno stiskalko pretisnemo 
ascendentno aorto in srce ustavimo in zaščitimo z 1,5 do 2 litra kardioplegične 
raztopine. Ob tem v perikardialno vrečo vlivamo mrzlo fiziološko raztopino in 
s tem ohlajamo srčno mišico, ter tako zmanjšamo presnovo celic. 

Srce za transport pripravimo po posebnem protokolu, posebej če 
pričakujemo, da bo trajal več kot dve uri. Po posebnem protokolu srce 
vstavimo v eno, nato v drugo in nato v tretjo vrečko, ki jih pred tem izpolnimo 
z mrzlo fiziološko raztopino. Nato tako zaščiten organ položimo v torbo z 
ledom. 

7  OPERACIJSKA MEDICINKA SESTRA IN 
PRESADITEV SRCA 

Naloge operacijske medicinske sestre, ki sodeluje pri presaditvi srca, so 
naslednje: 

- stalna dosegljivost na telefon razpisane OPMS, ki sodeluje pri 
transplantacijski dejavnost; 

- ob prihodu v op. blok preveri količino in stanje fiziološke raztopine: (pri 
presaditvi srca pribl. 2–3 l, fiziološka raztopina - srež, ne led!); 

- priprava op. sobe in materiala za operativni poseg; 
- sprejem pacienta v operacijsko sobo; 
- zagotavljanje varnosti pacienta; 
- zagotavljanje aseptičnega okolja med operativnim posegom, nemoten 

potek op. Posega; 
- umita in neumita OPMS skupaj kontrolirata in štejeta obvezilni 

material; 
- zagotavljanje varnosti pacienta in osebja med posegom; 
- dokumentiranje. 
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8  METODE PRESADITVE SRCA 
Ločimo dve zelo različni metodi presaditve srca, in sicer:  

- Ortotopna presaditev srca – pogostejša presaditev, pri kateri 
prejemnikovo srce nadomestimo z dajalčevim (znotraj 4 ur). 

- Heterotopna presaditev – redka presaditev, pri kateri ne odstranimo 
prejemnikovega srca v celoti, temveč dajalčevo srce prišijemo na 
prejemnikovo, ter ga s tem razbremenimo. 

Pri ortotopni presaditvi srca se je tradicionalna tehnika šivanja anastomoz po 
Shumwayu, pri kateri se je najprej šival levi preddvor dajalčevega srca na levi 
preddvor prejemnikovega ter nato desni preddvor, pljučna arterija in nato še 
aorta, se je v zadnjem času nekoliko spremenila. 

V današnjem času se bolj uporablja t. i. bikavalna tehnika, pri kateri se 
namesto desnega preddvora povežeta zgornja in spodnja votla vena. 

9  ZAPLETI PO OPERATIVNEM POSEGU 
Zaplete po presaditvi srca razdelimo v zgodnje in pozne zaplete. 

Med zgodnje zaplete štejemo: 

- okužbo, 
- akutno zavrnitveno reakcijo, 
- krvavitev, 
- krvni strdki, 
- težave z dihanjem. 

Med pozne zaplete štejemo: 

- kronična zavrnitev, 
- arterijska hipertenzija, 
- diabetes, 
- hiperlipidemija, 
- kronična ledvična okvara. 
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10  STATISTIKA 
V Sloveniji je bila prva presaditev srca leta 1990. V letu 2010 smo presadili 19 
src. Po statističnih podatkih iz januarja 2011 je na čakalni listi 44 pacientov za 
presaditev srca. 

11  ZAKLJUČEK 
Presaditev srca je v zadnjih letih najbolj zanesljiva terapija napredovalega 
srčnega popuščanja. Bolnikom zagotavlja višjo kakovost življenja in daljše 
preživetje. 
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OPERACIJSKA MEDICINSKA SESTRA 
PRI PRESADITVI JETER 

Mateja Stare1 

Izvleček 

Presaditev jeter je zamenjava bolnih jeter z zdravimi in je najradikalnejši način 
zdravljenja kronične jetrne bolezni v zadnjem stadiju ali akutne odpovedi jeter. 
Presaditev je potrebna, ko je funkcija jeter zmanjšana na stopnjo, ko je 
pacientovo življenje ogroženo in ko nobena druga oblika zdravljenja ni več 
uspešna. Sama presaditev jeter je kompleksen proces, sestavljen iz verige 
številnih zaporednih dogodkov.  

Poznanih je preko 60 vrst različnih obolenj, katerim je skupno to, da vodijo v 
nepopravljivo odpoved jeter.  

V Sloveniji presaditev jeter opravljamo v Univerzitetnem kliničnem centru 
Ljubljana. Operiramo otroke s telesno težo nad 30 kg in odrasle do 65 let, 
izjemoma tudi starejše. Slovenskim otrokom s telesno težo pod 30 kg presajajo 
jetra v tujih transplantacijskih centrih, zadnja leta v Bergamu v Italiji.  

Do konca leta 2010 smo 148 odraslim pacientom presadili 162 jeter mrtvih 
darovalcev in 32 otrokom smo presadili 35 jeter mrtvih in živih darovalcev.  

Ključne besede:  operacijska medicinska sestra, odpoved jeter, presaditev 
jeter 

  

                                                                 
1  Mateja Stare, dipl. m. s., spec. perioperativne ZN, Operacijski blok, UKC Ljubljana, Zaloška 7, 

1000 Ljubljana; mateja.stare@kclj.si 
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1  ZGODOVINA PRESADITEV JETER V 
SLOVENIJI 

Prvo presaditev jeter na človeku je leta 1963 opravil prof. Thomas Starzl v 
Denverju, Združene države Amerike, in sicer je 3-letnemu dečku z biliarno 
atrezijo presadil jetra mrtvega darovalca. Deček je zaradi krvavitve med 
samim operativnim posegom umrl. V Evropi je prvo presaditev jeter opravil 
prof. Roy Yorke Calne 5 let pozneje, leta 1968 v Cambridgu, Velika Britanija.  

Rezultati operativnih posegov so bili zelo slabi, enoletno preživetje je bilo 
manj kot 40 %. Z odkritjem imunosupresije v 70-ih letih, predvsem pa z 
uporabo ciklosporina A pri pacientih s presajenimi jetri, se je odstotek 
preživetja močno zvišal in tako je presaditev jeter od 80-ih let dalje postal 
rutinski operativni poseg.  

V Sloveniji je prvo presaditev jeter leta 1995 opravili prof. Eldar M. Gadžijev v 
sodelovanju s francoskim kirurgom prof. Jacquesom Belghitijem, kjer so 
presadili jetra mrtvega darovalca ženski s primarno biliarno cirozo 
(napredujoče propadanje notranjih žolčnih vodov), ki živi še danes in se dobro 
počuti.  

Z vzpostavitvijo slovenske nacionalne transplantacijske mreže leta 1998 je 
presaditev jeter pri nas doživela pravi razcvet. Do konca leta 2010 smo tako v 
16 letih presadili 162 jeter mrtvih darovalcev 148 odraslim pacientom in v 21 
letih smo pri 32 otrocih presadili 35 jeter mrtvih in živih darovalcev (2 otroka 
sta bila operirana v Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana (UKC LJ) zaradi 
telesne teže nad 30 kg).  

2  ANATOMIJA JETER 
Jetra so največji notranji organ in največja žleza z notranjim in zunanjim 
izločanjem. Pri odraslem tehtajo od 1 do 2,5 kg. Anatomsko se delijo na večja 
– desna in manjša – leva jetra oz. na 8 režnjev, kar je pomembno pri tehnikah 
presaditev jeter. Ležijo pod desnim rebrnim lokom in se pripenjajno na 
prepono.  

Jetra imajo dvojni dovod krvi in sicer jetrno arterijo (arteria hepatica), ki 
izstopa iz aorte in jetrom dovaja 25 % krvi ter dojetrno veno (vena portae), ki 
v 75 % dovaja kri polno mrtvih eritrocitov iz vranice in kri polno hranil iz 
trebušne slinavke in tankega črevesja.  
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Iz jeter se kri izteka vsaj po 3 jetrnih venah (venae hepaticae) neposredno v 
spodnjo votlo veno (vena cava inferior).  

Žolč, ki nastaja v jetrih, se steka v desni in levi notranji žolčni vod, iz jeter se 
oba voda združita v zunanji skupni jetrni vod (ductus hepaticus communis), ta 
pa se nadaljuje v skupni žolčni vod (ductus choledochus). Po njem se žolč 
izteka v dvanajstnik ali pa se predhodno uskladišči v žolčniku.  

2.1  Funkcija jeter 

Jetra so življenjsko pomemben organ, brez katerega ne moremo živeti. 
Izvajajo preko 30 funkcij, najpomembnejše pa so:  

- metabolična: presnova ogljikovih hidratov, maščob, beljakovin, 
aminokislin in hormonov,  

- izločevalna: izloča žolč (prebava maščob in absorpcija vit. A, D, E, K), 
žolčne kisline, odvečni holesterol, maščobne kisline, bilirubin in lecitin, 

- shranjevalna: shranjuje glukozo v obliki glikogena, vitamine A, D, K, B12 
in železo v obliki feritina, 

- inaktivira organizmu tuje spojine.  

Jetra imajo izredno sposobnost naravne regeneracije. Lahko se popolnoma 
obnovijo in zrastejo na prejšnjo velikost, tudi ko je ostala le še četrtina 
neprizadetega tkiva.  

3  KRITERIJI ZA IZBIRO DAROVALCA IN 
PREJEMNIKA 

3.1  Izbira darovalca jeter 

Darovalec jeter je možgansko mrtva oseba, ki je brez poškodb trebušne 
votline, brez prisotnosti malignega obolenja, brez HIV okužbe in z maščobno 
infiltracijo jeter manj kot 40 %.  

V zadnjih letih se zaradi pomanjkanja jeter mrtvega darovalca poslužujemo 
tudi darovanih jeter živega darovalca, več o tem v nadaljevanju.  
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3.2  Čakalna lista prejemnikov jeter 

Seznam čakajočih prejemnikov jeter je oblikovan glede na:  

- krvno skupino, 
- velikost telesa, 
- zdravstveno stanje pacienta in 
- prednostno lestvico glede na rezultate treh krvnih testov (kreatinin, 

bilirubin, INR).  

Čakanje na jetra pri odraslem traja različno, od 1 dneva do 1 leta in več. Pri 
nas je bil pri odraslih čas čakanja od nekaj ur do 2,5 let. Pri otrocih je drugače 
– po temeljiti diagnostiki so poklicani v Bergamo in tam čakajo na nova jetra 
mrtvega darovalca oz. če je svojec primeren darovalec, je presaditev jeter 
lahko takojšnja.  

Čakalna lista pri odraslih se mesečno spreminja glede na izboljšanje ali 
poslabšanje zdravstvenega stanja čakajočih. Na leto jih približno 20 % tudi 
umre, pri nas je lansko leto med čakanjem umrl 1 odrasel pacient, 2 odrasla 
pacienta pa sta bila umaknjena iz čakalne liste (poslabšanje osnovne bolezni 
in samovoljni izstop). Priprava odraslih pacientov na vpis na čakalno listo traja 
okoli 2 meseca. Trenutno sta na čakalni listi 2 otroka in 1 v pripravi ter 8 
odraslih pacientov in 7 v pripravi.  

3.3  Skladnost med darovalcem in prejemnikom jeter 

Med darovalcem in prejemnikom ni posebnih zahtev. Pomembna je:  

- ABO krvna skladnost, 
- velikost organa (dovoljeno odstopanje ± 10 %), 
- anatomske različice (predvsem jetrne arterije), 
- nujnost presaditve jeter (absolutno prednost imajo pacienti z akutno 

odpovedjo jeter pred že nekaj časa čakajočimi pacienti).  

4  INDIKACIJE ZA PRESADITEV JETER 
Poznanih je preko 60 vrst različnih obolenj, katerim je skupno to, da vodijo v 
nepopravljivo odpoved jeter.  

Vzroki kronične odpovedi jeter so lahko kemični (alkohol, maščobe, zdravila), 
virusni (hepatitis), gensko prirojene metabolne bolezni oz. avtoimune bolezni, 
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kjer lastno telo napada sicer zdrave jetrne celice. Indikacija za presaditev jeter 
so tudi nekatere vrste karcinomov in tumorjev, ki so dovolj majhni in brez 
infiltracij v okolno žilje.  

Poleg kronične odpovedi poznamo tudi akutno ali fulminantno odpoved jeter, 
ki se pojavi bliskovito, poteka hitro in z veliko močjo ter običajno v manj kot 2 
tednih pride do smrti pacienta. Nekatere vrste pozdravimo s pomočjo zdravil 
in dializnih aparatov za jetra, druge vrste pa potrebujejo presaditev jeter. 
Vzroki fulminantne jetrne odpovedi so podobni kot pri kroničnih boleznih, 
torej kemični, virusni in metabolni, kjer kombinacija različnih bolezni in 
zdravil, predoziranje zdravil ali zaužitje strupov sproži fulminantno odpoved 
jeter (zelena mušnica, virusna okužba otroka in zaužitje aspirina → povod za 
Reyev sindromom, to je akutna zamaščenost jeter).  

4.1  Ciroza jeter 

Ciroza jeter je kronična bolezen in končni stadij različnih bolezni, pri nas 
najpogosteje alkoholizma. Alkoholna ciroza je končna in ireverzibilna okvara 
jeter. Bolezen se začne s kopičenjem maščobe v jetrih, nato se jetrno tkivno 
nadomesti z vezivnim in pride do brazgotinjenja. Jetra otrdijo in se skrčijo, s 
tem pa je njihovo delovanje moteno. Zaradi zmanjšanega števila delujočih 
jetrnih celic so okrnjene številne jetrne funkcije, vezivno tkivo pa ovira sicer 
obilen pretok preko jeter, oboje pa je vzrok nastanku značilnih zapletov jetrne 
ciroze. Zaradi oviranega prostega pretoka krvi iz prebavil prek jeter močno 
naraste pritisk v venskem obtoku prebavil, čemur pravimo portalna 
hipertenzija. Kri si poskuša najti pot po obvoznih žilah mimo jeter, največkrat 
preko ven požiralnika in želodca. Pojavijo se varice, ki zaradi tanke stene lahko 
počijo. Razvoj ciroze se prepreči z odrekanjem alkohola in primerno prehrano, 
bogato z beljakovinami in vitamini. Jeter, obolelih za cirozo, ni moč povrniti v 
prejšnje stanje, lahko pa s primernim zdravljenjem omejimo ali zaustavimo 
poslabšanje. Pacient z jetrno cirozo je pogosto vrsto let brez pomembnih 
težav, saj jetra normalno delujejo z 1/3 svoje moči in tako kompenzirajo 
normalno delovanje jeter. Splošno slabše počutje, hitrejša utrujenost, slabši 
apetit in hujšanje so znaki, na katere pacienti ne pomislijo, da je zanje vzrok 
odpovedovanje jeter in zato zelo malo pacientov poišče zdravniško pomoč, ko 
je še možno omiliti ali izboljšati potek bolezni.  
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Šele ko je prizadetih 90 % jetrnih celic, se začnejo kazati tipični znaki jetrne 
ciroze:  

- endokrine motnje (pri moških izguba poraščenosti in težave s potenco, 
pri ženski izguba menstruacije); 

- nagnjenost k spontanim krvavitvam; 
- zlatenične beločnice in koža; 
- izguba mišične mase.  

Zapleti, s katerim bolezen preide v stadij dekompenzacije, so otekanje 
predvsem v trebuh, krvavitve v prebavila in nevropsihiatrične motnje.  

4.2  Biliarna atrezija 

Biliarna atrezija je prirojena bolezen, kjer je skupni žolčni vod (ductus 
choledochus) med jetri in tankim črevesjem zožan, zaprt ali nerazvit. Vzrok 
bolezni je neznan in prizadene 1: 15.000/20.000 otrok na leto (v Sloveniji se 
rodi 1 otrok na leto). Če je bolezen neprepoznana, vodi v cirozo in odpoved 
jeter. Simptomi bolezni so izraženi okoli drugega tedna po rojstvu. Otroci z 
biliarno atrezijo imajo blato barve gline, temen urin, dolgotrajno zlatenico 
odporno na fototerapijo in izmenjavo transfuzije. Zaradi zastoja žolča, ki ga 
jetra tvorijo in ki zastaja v jetrih, se jetra močno povečajo. Zdravljenje je 
odvisno od težavnosti atrezije, in če je atrezija popolna (žolčni vod je 
popolnoma odsoten), je presaditev jeter edina možnost preživetja.  

5  KONTRAINDIKACIJE ZA PRESADITEV JETER 
Kontraindikacije za presaditev jeter so:  

- malignom v drugem delu telesa, 
- zloraba alkohola in ostalih substanc, 
- napredujoča srčna in pljučna bolezen, 
- hude infekcije (pljučnica), 
- HIV infekcija (imunska oslabelost → imunosupresivi), 
- akutna odpoved jeter s pridruženim možganskim edemom.  
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6  VRSTE JETRNIH PRESADKOV 

6.1  Umrli darovalec jeter (non-living donor):  

Pri presaditev jeter imamo možnost presaditi:  

- jetra cele velikosti (full size liver),  
- zmanjšana odrasla jetra (reduced size liver): zmanjšana prevelika jetra 

za odrasle ali otroke, 
- razdeljena odrasla jetra (split liver): manjša – leva jetra prejme otrok, 

večja – desna jetra prejme odrasel pacient.  

V UKC LJ presajamo jetra cele velikosti, kjer odstranimo bolna jetra in na isto 
mesto všijemo nova, darovana jetra (ortotopična tehnika presaditve jeter).  

6.2  Živ darovalec (living donor):  

Zaradi kroničnega pomanjkanja organov so razvili novo operativno tehniko, 
kjer se odvzame le del jeter pri živem darovalcu. Taka presaditev je pogosta 
med sorodniki (starš za otroka), lahko tudi med nesorodniki. Zaradi naravne 
regeneracije jeter se pri obeh pacientih jetra v roku 1 meseca obnovijo in 
zrastejo na primerno velikost.  

Od sredine 90. let prejšnjega stoletja se opravlja tudi domino transplantacijo, 
to je zaporedna presaditev dvojih jeter. Taka presaditev je možna pri 
metabolnih boleznih, kjer telo napada organe kot so jetra, sama jetrna 
funkcija pa ni okvarjena. Mrtev ali živ darovalec daruje cela ali del jeter 
pacientu z metabolno boleznijo, ta pa svoja zdrava jetra podari drugemu 
pacientu z odpovedjo jeter.  

7  OPEERATIVNI POSEG PRESADITVE JETER 
Presaditev jeter je kombinacija 3 operativnih posegov. Začne se z operativnim 
posegom odvzema organov pred začetkom operativnega posega presaditve 
jeter. Pri presaditvi jeter običajno sodeluje kirurški tim vsaj 10-ih zdravstvenih 
delavcev (3–4 kirurgi, 2 anesteziologa, 2 medicinski sestri pri anesteziji in 2 
operacijski medicinski sestri (OPMS). V operacijski dvorani se na enem kraju 
izvaja preparacija jeter, to je pregled odvzetega organa, anestezijska ekipa pa 
v tem času pripravlja pacienta na operativni poseg.  
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7. 1  Preparacija darovanih jeter 

Preparacija jeter je obvezen pregled darovanih jeter pred samim začetkom 
operativnega posega. Pregledamo anatomijo jeter zaradi morebitnih 
nepravilnosti, odstranimo žolčnik in odvzeta jetra še 1x speremo s perfuzijsko 
tekočino in tako odstranimo zadnje ostanke krvi. Če je potrebna 
rekonstrukcija žilja, imamo na razpolago žilne presadke darovalca organov 
(deli ilijakalnih ven in arterij), katere v primeru neuporabe hranimo po 
protokolu še 21 dni. Tekočino, v kateri so hranjena jetra pošljemo na 
mikrobiološko preiskavo zaradi morebitne okuženosti z mikroorganizmi. 
Operater oceni ali so darovana jetra primerna za presaditev in če so, lahko 
anestezijska ekipa prične z anesteziranjem pacienta. Če pa operater sumi na 
previsoko maščobno infiltracijo v darovana jetra, odvzamemo biopsijo jeter in 
jo takoj, še pred začetkom operativnega posega pošljemo na histološki 
pregled. Po preparaciji jetra ponovno zapakiramo po protokolu v perfuzijsko 
tekočino in hladilno škatlo, kjer počakajo v hladilniku.  

7.2  Začetek operativnega posega 

Vsak operativni poseg začnemo s točno določenimi postopki (pravilen in 
varen položaj pacienta, vstavitev stalnega urinskega katetra s temperaturno 
sondo, vključitev grelne blazine za ves čas operativnega posega, namestitev 
nevtralne elektrode za elektrokirurški nož, aseptično čiščenje operativnega 
polja, pokrivanje operativnega polja z antimikrobno folijo in operacijskim 
netkanim materialom). Namestimo vse potrebne pripomočke (elektrokirurški 
nož, harmonični skalpel, aspirator 2x) in začnemo s samim operativnim 
posegom. Obvezno je štetje sterilnih instrumentov in sterilnega obvezilnega 
materiala. Zaradi lažjega dostopa do jeter, je rez kože v obliki obrnjenega 
mercedesovega znaka in za odstranitev prejemnikovih jeter je potrebna 
popolna mobilizacija jeter.  

7.3  Odstranitev prejemnikovih jeter 

Mobilizacija jeter pomeni, da jetra (zaradi brazgotin in prejšnjih operativnih 
posegov so prirasla na okolna tkiva) pazljivo odluščimo od okolice. Zaradi 
močnih zarastlin pride do krvavitev. Vso kri skušamo posesati v aparaturo cell 
saver, kjer se prečisti in vrne nazaj pacientu. Imeli smo že presaditve jeter, ko 
je pacient dobil skupno več kot 20, 30 litrov prečiščene krvi. Zaradi zarastlin je 
odstranitev jeter najdaljši del celotnega operativnega posega. Prekinemo 
jetrne ligamente in skupni žolčni vod, z žilno prijemalko stisnemo jetrno 
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arterijo in stisnemo dojetrno veno. To je tudi čas, ko se prinesejo nova jetra, 
umita OPMS jih pripravi, tako da ostanejo ves čas v hladni tekočini (ledena 
fiziološka raztopina). Z žilno prijemalko od strani stisnemo še zgornji del 
spodnje votle vene, kamor vstopajo jetrne vene in obolela jetra lahko 
izrežemo.  

7.4  Prejemnik brez jeter 

V fazi, ko je pacient brez delujočih jeter je treba čim prej všiti nova jetra zaradi 
jetrnih procesov, potrebnih za delovanje organizma. V tem času je pacient 
cirkulatorno nestabilen, zato anestezijska ekipa še posebej pazljivo spremlja 
samo dogajanje. Pred všitjem v prazno trebušno votlino položimo obvezilni 
material, namočen v ledeno fiziološko raztopino (srež), in nanj položimo nova 
jetra.  

7.5  Všitje darovanih jeter 

Vse anastomoze (kirurška spojitev prekinjenih cevastih struktur) se zašijejo 
konec s koncem (end to end), razen jetrnih ven, ki se zašijejo konec s stranjo 
(end to side).  

Prvo zašijemo jetrne vene oz. ker so vsaj 3 lažje všijemo t. i. »žilni patch« 
(žilna krpica - del spodnje votle vene, kamor vstopajo jetrne vene) na zgornji 
del spodnje votle vene in med samim šivanjem anastomoze, jetra še zadnjič 
izperemo z ledeno fiziološko raztopino, da odstranimo vso perfuzijsko 
tekočino, v kateri so bila hranjena jetra. Spodnji del spodnje votle vene 
zapremo z avtomatskim spenjalnikom. Naslednja anastomoza je šiv dojetrne 
vene, nato spustimo žilni prijemalki iz obeh ven, in s tem omogočimo pretok 
krvi skozi nova jetra. Jetra se napolnijo s krvjo in obarvajo in ogrevamo jih s 
toplo fiziološko raztopino. Sledi še anastomoza na jetrni arteriji. Nato pustimo 
čas novim jetrom, da začnejo delovati in kirurška ekipa ima čas za kratek 
počitek, preden dokonča še zadnjo anastomozo, to je šiv skupnega žolčnega 
voda.  

V času počitka umita OPMS pregleda in prešteje uporabljene instrumente ter 
obvezilni material, saj je pogosto zaradi zahtevnosti operativnega posega 
nemogoča sprotna evalvacija.  

 



PRIMERI DOBRE PRAKSE V PERIOPERATIVNI ZDRAVSTVENI NEGI 

73 
 

7.6  Zaključek operativnega posega  

Po všitju darovanih jeter pregledamo vse anastomoze in eventuelno dodamo 
šiv. Operativno rano dreniramo, s šivi zapremo operativno polje, ter 
operativno rano in drene oskrbimo. Pacienta po končanem operativnem 
posegu pripravimo za transport v Center za intenzivno terapijo. Čas od 
odvzema darovanih jeter do všitja ne sme biti daljši od 12 ur zaradi odmrtja 
jetrnih celic. Operativni poseg presaditve jeter običajno traja od 6 do 8 ur, 
občasno zaradi zapletov (zarastline) tudi dlje.  

8  ZAPLETI PO PRESADITVI JETER 
Pri presaditvi jeter sta dva najpogostejša zapleta zavrnitev novega organa in 
okužba. Raziskave kažejo, da 70 % vseh presaditev jeter kaže znake zavrnitve. 
Zaradi jemanja imunosupresivov pride do zmanjšane odpornost organizma, in 
s tem do povečane možnosti infekcij. Dolgotrajno jemanje imunosupresivov 
povzroča povišan krvni tlak, povišan holesterol, diabetes, osteoporozo in 
poškodbo ledvic.  

Poznamo zgodnje in pozne zaplete pri presaditvi jeter:  

1. Zgodnji:  

- kirurški: krvavitev, zatekanje žolča, nabiranje proste tekočine, 
- poslabšanje osnovne bolezni, 
- infekcija, 

- zavrnitev organa → lasten imunski sistem navkljub imunosupresiji 
uniči njemu tuje tkivo novih jeter. 

2. Pozni:  

- kirurški: zožitve, fistule, holangitis, pozne tromboze, 
- virusne reinfekcije z virusom hepatitisa b ali c, 
- zavrnitev organa.  

9  ZAKLJUČEK 
Na evropskem področju deluje register presajenih jeter (European Liver 
Transplant Registry–ELTR), kamor je vključenih 25 evropskih držav s 145 
centri. V Sloveniji je v register vključen Klinični oddelek za gastroenterologijo 
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UKC LJ, ki zdravi in spremlja paciente pred in po presaditvi jeter. Gre za letna 
poročila in obdelavo podatkov od leta 1968 oz. 1988, ko je presaditev jeter v 
Evropi postal rutinski operativni poseg. Rezultati kažejo, da se z leti viša 
incidenca presaditev jeter zaradi večjega števila obolelih in tudi večjega 
števila darovanih organov.  

Najpogostejši vzroki presaditve jeter v Sloveniji pri odraslem pacientu:  

1. ciroza (36 % etilična, 16 % virusna, 13 % primarna biliarna in 3 % 
avtoimuna), 

2. ostalo (metabolne in avtoimune bolezni), 
3. akutna odpoved, 
4. rak.  

Najpogostejši vzroki presaditve jeter v Sloveniji pri otrocih:  

1. biliarna atrezija (75 %), 
2. hepatitis, 
3. metabiolne bolezni.  

Slovenija je tudi na 4. mestu v EU zaradi smrtnosti jetrnih bolezni. Pred nami 
so Madžarska, Romunija in Hrvaška.  

Literatura 

1. Acute liver failure: Dosegljivo na: http://emedicine.medscape. com/article/177354-
overview (28.1.2011).  

2. Akcesorne žleze prebavnega trakta: jetra in pankreas. Dosegljivo na: 
http://web.bfuni-lj.si/bi/zoologija/LB/PAV-V10-JETRA+PANKREAS-06-07.pdf 00 
(26.1.2011). 

3. Anatomy and function of the liver. Dosegljivo na: http://www.lpch.org /Disease 
HealthInfo/HealthLibrary/transplant/liverant.html (28.1.2011). 

4. Biliary atresia: Dosegljivo na: http://en.wikipedia.org/wiki/Biliary_atresia 
(26.1.2011). 

5. Bolezni jeter. Dosegljivo na: http://www.zdravstvena.info/vsznj/bolezni-jeter/ 
(26.1.2011). 

6. Breznik J, Debevec V, Duh S, Galović P, Kovač M, Mlinar M. Jetrni testi: seminar pri 
predmetu fiziologija. Dosegljivo na: http://www.mf.uni.mb.si/slike/Gradivo/ 
Fiziologija07/Jetrni%20testi.pdf (26.1.2011). 



PRIMERI DOBRE PRAKSE V PERIOPERATIVNI ZDRAVSTVENI NEGI 

75 
 

7. Chen MF, Hwang TL, Hung CF. Human liver regeneration after major hepatectomy. 
A study of liver volume by computed tomography. Dosegljivo na: 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1358332/ (28.1.2011). 

8. Cirrhosis. Dostopno na: http://digestive.niddk.nih.gov/ddiseases/pubs/cirrhosis/ 
(24.1.2011). 

9. "Domino" Liver transplant offers hope for two Maryland men. Dosegljivo na: 
http://www.umm.edu/transplant/guyton_ward.htm (24.1.2011). 

10. European liver transplant registry. Dostopno na: http://www.eltr.org (24.1.2011). 
11. Gadžijev EM. Eksplantacija in transplantacija jeter. Dosegljivo na: 

http://www.medicinski-mesecnik.com/MM_07_10-11/MM_07_10-11_eksplant-
transplant-jeter.pdf (26.1.2011). 

12. Indications and Contraindications for Liver Transplantation. Dosegljivo na: 
http://www.medicalcriteria.com/site/index.php?option=com_content&view=article
&id=148%3Agaslivt&catid=54%3Agastroenterology&Itemid=80&lang=en 
(28.1.2011). 

13. Liver. Dostopno na: http://en.wikipedia.org/wiki/Liver (24.1.2011). 
14. Liver cirrhosis. Dostopno na: http://www.rnpedia.com/home/notes/medical-

surgical-nursing-notes/liver-cirrhosis (24.1.2011). 
15. Liver transplantation. Dostopno na: http://en.wikipedia.org/wiki/Liver_ 

transplantation (24.1.2011). 
16. Liver transplant. Dostopno na: http://www.emedicinehealth.com/liver_transplant 

/article_em.htm (24.1.2011). 
17. Liver transplant. Dostopno na: http://www.europeanmedicaltourist.com/ 

transplant/ liver-transplant.html (24.1.2011). 
18. Liver transplantation. Dosegljivo na: http://www.webmd.com/digestive-

disorders/digestive-diseases-liver-transplantation (28.1.2011). 
19. Milestones in organ donation. Dosegljivo na: http://www.kidney.org/ 

news/newsroom/fs_new/mstonesorgtrans.cfm (24.1.2011). 
20. Orthotopic liver transplantation. Dostopno na: http://www.kch.nhs.uk/services/ 

liver/transplantation/techniques-statistics/surgical-techniques/orthotopic-liver-
transplantation/ (24.1.2011). 

21. Patofiziologija jeter–zapiski. Dosegljivo na: http://www.medenosrce.net/ 
pogled.asp?ID=164 (26.1.2011). 

22. Presajanje jeter. Dostopno na: http://www.slovenija-transplant.si/ 
index.php?id=jetra &L=0 (24.1.2011). 

23. Primary functions of the liver. Dosegljivo na: http://www.rnceus.com/lf/lffx.html 
(28.1.2011). 

24. Regeneration of the liver. Dostopno na: http://www.vivo.colostate.edu/hbooks/ 
pathphys/digestion/liver/regen.html (28.1.2011). 

25. Roy Yorke Calne. Dosegljivo na: http://en.wikipedia.org/wiki/Roy_Yorke_Calne 
(24.1.2011). 

26. Thomas Starzl. Dosegljivo na: http://en.wikipedia.org/wiki/Thomas_Starzl 
(24.1.2011). 



PRIMERI DOBRE PRAKSE V PERIOPERATIVNI ZDRAVSTVENI NEGI 

76 
 

27. Transplantation services. Dosegljivo na: http://www.upmc.com/services/ 
(28.1.2011). 

28. TransplantationServices/abdominaltransplantation/StarzlInstitute/Pages/default.a
spx (24.1.2011). 

29. Transplant center.http://www.umm.edu/transplant/liver/indliver.htm (28.1.2011). 
30. Zgodovina transplantacijske dejavnosti v svetu in v Sloveniji. Dosegljivo na: 

http://www.slovenija-transplant.si/index.php?id=v-svetu-podrobnosti (26.1.2011). 

 



PRIMERI DOBRE PRAKSE V PERIOPERATIVNI ZDRAVSTVENI NEGI 

77 
 

OPERACIJSKA MEDICINSKA SESTRA 
PRI PRESADITVI LEDVICE 

Maja Marolt1 

Izvleček 

V dandanašnjih časih so napredek sodobne medicine, hiter način življenja in 
nezdrave navade prebivalstva pripeljali do odkrivanja vedno novih bolezni. Za 
večino le-teh obstajajo različna zdravila in rutinske oblike zdravljenja, a v 
nekaterih primerih to ni dovolj. Ko so izčrpane vse možnosti ustaljenega 
zdravljenja, je včasih edina možnost za ozdravitev pacienta le še presaditev 
organa. Tako so presaditve organov postale vsakdanji del sodobne medicine in 
življenja ljudi. Najpogostejše in najštevilčnejše so presaditve ledvic.  

Prispevek obsega kratek pregled zgodovine presaditve ledvice, pojasni 
anatomijo in fiziologijo ledvice. V nadaljevanju opisuje pripravo pacienta na 
presaditev ledvice, razloži pomen visoke tkivne skladnosti med darovalcem in 
prejemnikom presadka, indikacije in kontraindikacije za presaditev, ter samo 
presaditev ledvice. Omenjen je tudi postopek odvzema ledvic, priprava organa 
na presaditev in proces dejanske presaditve. V članku so zajeti pomembni 
zapleti v zgodnjem pooperativnem obdobju, kot tudi kasnejše komplikacije, v 
smislu zavrnitve organa.  

Ključne besede:  ledvica, presadek, prejemnik, darovalec, presaditev 

1  UVOD 
Ledvice so eden najpomembnejših očiščevalnih organov v telesu. Kadar 
njihovo delovanje počasi peša, govorimo o kronični ledvični bolezni. Le–ta 
pomeni nepovratno slabšanje ledvičnega delovanja. Kronična ledvična 
bolezen običajno napreduje zelo počasi, glede na slabšanje ledvične funkcije 
pa jo delimo na več stopenj. Pri zadnji stopnji pride do končne ledvične 

                                                                 
1  Maja Marolt, dipl. m. s., Operacijski blok, UKC Ljubljana, Zaloška 7, 1000 Ljubljana; 
 majamarolt81@gmail.com 
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odpovedi, ko mora pacient začeti z zdravljenjem z dializo (hemodializo, 
peritonealno dializo) ali pa mu morajo ledvico presaditi (Društvo ledvičnih 
pacientov Slovenije, 2010).  

Presaditev ledvice je zdravljenje izbire za mnoge paciente s končno odpovedjo 
ledvic. Dolgotrajno preživetje pacientov s presajeno ledvico je boljše in daljše 
kot preživetje dializnih pacientov, vključenih na čakalno listo za presaditev 
ledvice. Uspešna presaditev ledvice lahko omogoči pacientom boljšo kakovost 
življenja kot življenje z dializo (Kandus, Arnol, 2009).  

2  ZGODOVINA PRESADITVE LEDVICE 
Leta 1902 beležijo prve poskuse presaditve živalskih ledvic na človeka. 
Presajali so ledvice svinj, koz in opic, kar pa se je izkazalo kot neuspešno. Po 
letu 1933 so začeli presajati ledvice mrtvih darovalcev pacientom s kronično 
ledvično odpovedjo. Med letoma 1942 in 1952 je bilo opravljenih več 
neuspešnih presaditev ledvic umrlih darovalcev na človeka. Prva zares 
uspešna presaditev ledvice je beležena leta 1954, ko so presadili ledvico, ki jo 
je svojemu bratu daroval njegov enojajčni dvojček. Leta 1959 so ob odkritju 
imunosupresivne terapije uspešno presadili ledvico dvojajčnega dvojčka 
bratu. Po letu 1960 so se začele uspešne presaditve ledvic bratov, sester in 
nesorodnih živih darovalcev ljudem s končno odpovedjo ledvic, po letu 1962 
pa tudi uspešne presaditve ledvic, ki so jih pridobili od umrlih darovalcev 
(Slovenija Transplant, 2010).  

3  ANATOMIJA IN FIZIOLOGIJA LEDVICE 
Ledvica je paren organ čvrste konsistence z gladko površino. Pri ledvici 
opisujemo sprednjo in zadnjo površino, medialni konkavni in lateralni 
konveksni rob ter zgornji in spodnji rob. Dolga je 10 do 12 cm, široka 5 do 6 
cm, debela je 3 do 4 cm ter tehta 130 do 200 gramov. Ledvici ležita 
paravertebralno v višini 12. prsnega ter 1. in 2. ledvenega vretenca. Desna 
ledvica leži tik pod jetri in zato praviloma 1 do 2 cm nižje kot leva. Leva ledvica 
leži pod trebušno prepono ob vranici (Hribernik, 2005).  

Arterijsko kri vodi v ledvico ledvična arterija, ki je parna veja trebušne aorte in 
se od nje odcepi pravokotno v višini drugega ledvenega vretenca. Arterija se v 
ledvicah deli na vedno manjše arterije in kapilare. Pri nekaterih ljudeh je lahko 
ledvičnih arterij tudi več (Hribernik, 2005).  
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Vena desne ledvice je krajša od vene leve ledvice zaradi same lege spodnje 
vene kave, od katere se odcepi, in ki poteka bolj proti desni polovici 
človeškega telesa. Vena leve ledvice meri približno 6 do 7 cm. Vena desne 
ledvice pa cm do dva manj (Hribernik, 2005).  

Po sečevodu se iz ledvice izteka urin v sečni mehur. Premer sečevoda meri 
okoli 3 mm. Njegova svetlina je zvezdaste oblike. Sečevod je obdan s 
prehodnim epitelijem in vsebuje plasti gladkega mišičja. Iz ledvičnega meha 
vsake ledvice izhaja praviloma po en sečevod. Pri nekaterih ljudeh pa je 
sečevod lahko podvojen. Pri odraslem človeku v dolžino meri 25 do 30 cm 
(Hribernik, 2005).  

Ledvica je sestavljena iz več kot milijona majhnih funkcionalnih enot–
nefronov. Glavne naloge ledvic so:  

- odstranjujejo odpadne snovi; 
- uravnavajo raven elektrolitov; 
- uravnavajo raven kalcija; 
- vzpodbujajo proizvodnjo rdečih krvničk (z izločanjem hormona 

eritropoetina, ki vzpodbuja nastanek eritrocitov v kostnem mozgu); 
- vzdržujejo kislo-bazično ravnovesje v telesu (ph); 
- uravnavajo krvni tlak (proizvajajo encim renin, ki vpliva na uravnavanje 

krvnega tlaka); 
- aktivirajo vitamin D.  

Poglavitna naloga ledvic je torej, da filtrirajo kri in se v seč izločajo odpadni 
produkti (Hribernik, 2005).  

4  ODPOVED LEDVIC 
Kronična ledvična bolezen pomeni napredujočo in nepovratno slabšanje 
ledvičnega delovanja, ki lahko privede tudi v dokončno odpoved ledvic, ko 
pacient potrebuje nadomestno zdravljenje z dializo ali presaditvijo ledvice.  

Pot do končne odpovedi ledvic je lahko različno dolga, od nekaj mesecev do 
nekaj desetletij, odvisno od vzroka bolezni in dovolj zgodnjega začetka 
zdravljenja. Če se pacient z odpovedjo ledvic ne bi zdravil, bi se telo 
zastrupilo, kar bi vodilo v gotovo smrt (Društvo ledvičnih pacientov Slovenije).  
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Vzrokov za odpoved ledvic je več. Lahko so posledica pridobljenih ali 
prirojenih bolezni oziroma okvar. Najpogostejši dejavniki za odpoved ledvic so 
(Lindič, 2009): 

- kronična ledvična bolezen (nepovratno slabšanje ledvičnega delovanja, 
dokler ledvice popolnoma ne prenehajo s svojo funkcijo); 

- policistična bolezen ledvic (prirojena bolezen, ki povzroča nastanek 
gnojnih in vnetnih cist na ledvicah, ki posledično vplivajo na njihovo 
delovanje); 

- sladkorna bolezen (diabetična ledvična bolezen); 
- hipertenzija (hipertenzivna nefroskleroza, ishemična nefropatija); 
- glomerulonefritis (pogosta vnetja glomerulov v ledvicah); 
- pielonefritis; 
- vezikoureterni refluks (zatekanje urina iz sečnega mehurja v zgornja 

sečila – sečevod in ledvice); 
- avtoimune bolezni (sistemski lupus eritematozus, alportov sindrom) … 

5  HEMODIALIZA 
Hemodializo izvajajo v dializnih centrih in pomeni čiščenje krvi s pomočjo 
umetne ledvice. Da lahko izvajajo postopek, pacientu najprej naredijo tako 
imenovano fistulo, kar pomeni, da mu na podlahti roke z manjšim 
operativnim posegom spojijo arterijo in veno roke, s čemer omogočijo večji 
pretok krvi. V fistulo med vsako dializo zabodejo dve igli; po eni kri odvzamejo 
in jo speljejo skozi umetno ledvico oziroma dializni aparat, ki kri očisti strupov 
in ostalih odpadnih snovi, kar je sicer pri zdravih ljudeh naloga ledvic in jih 
zdrav človek nato izloči z urinom. Preko druge igle očiščeno kri dializni aparat 
vrača nazaj v telo pacienta. Pacient mora na hemodializo trikrat na teden, 
postopek pa traja 4 do 5 ur. Ker ledvice zdravega človeka delujejo 
neprekinjeno, to je 24 ur na dan, je tudi za dializnega pacienta dobro, če je 
hemodializa čim pogostejša oziroma čim daljša, zato se nekateri pacient 
dializirajo tudi dalj časa, lahko celo do 8 ur (Društvo dializnih pacientov 
Slovenije).  

6  PERITONEALNA DIALIZA 
Peritonealna dializa je trebušna dializa, ki jo pacient izvaja sam na svojem 
domu. Pacient si v trebušno votlino vtoči dva litra posebne dializne raztopine, 
v katero se nato skozi trebušno opno odlagajo strupene snovi in odpadni 
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produkti, ki se kopičijo v telesu. To tekočino po nekaj urah iztoči iz trebušne 
votline in jo zavrže, ter ponovno vtoči svežo raztopino. To ponovi približno 
štirikrat na dan. Da lahko izvaja ta postopek, mu predhodno z operativnim 
posegom skozi trebušno steno vstavijo v trebušno votlino poseben 
peritonealni kateter, skozi katerega si pacient potem vnaša in odstranjuje 
dializno raztopino.  

Ta način dialize omogoča pacientu večjo neodvisnost, saj mu ni treba preležati 
dolgih ur na dializi. Pacient, ki se zdravi s pomočjo peritonealne dialize, mora 
biti discipliniran, redno menjavati dializno tekočino in paziti na higieno, da v 
trebušni votlini ne pride do vnetja (Društvo ledvičnih pacientov Slovenije).  

7  INDIKACIJE ZA PRESADITEV LEDVICE 
Nobena primarna ledvična bolezen, ki pripelje do končne odpovedi ledvic, ni 
kontraindikacija za presaditev ledvice. Anamneza osnovne ledvične bolezni pa 
je zelo pomembna, ker se nekatere bolezni lahko ponovijo tudi na presadku. 
Kandidati za presaditev so vsi pacienti, pri katerih ni absolutnih zadržkov za 
presaditev. Starost pacienta ni zadržek za presaditev, vendar pacienti, ki so 
starejši od 75 let, s presaditvijo ledvice praviloma ne pridobijo želenih koristi 
za zdravje in preživetje (ocenjuje se predvsem biološka starost pacienta).  

Indikacije za presaditev ledvice so:  

- kronična ledvična bolezen, 
- policistična bolezen ledvic, 
- sladkorna bolezen, 
- glomerulonefritis, 
- vezikoureterni refluks, 
- avtoimune bolezni (Lindič, 2009).  

8  KONTRAINDIKACIJE ZA PRESADITEV 
LEDVICE 

Čeprav je presaditev ledvice zapleten postopek, so absolutni zadržki redki in 
vključujejo naslednje kontraindikacije (Lindič, 2009):  

- HIV pozitiven pacient, 
- aktivna sistemska okužba (sepsa), 
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- neozdravljiva maligna bolezen, 
- alkoholizem, 
- uživanje drog, 
- aktivna psihoza, 
- prekomerna debelost (index telesne teže nad 30), 
- nesodelovanje pacienta pri zdravljenju, 
- kronične bolezni pacienta s pričakovanim preživetjem, ki je krajše od 

dveh let.  

9  TKIVNA SKLADNOST 
Za presaditev ledvice je potrebna visoka tkivna skladnost med darovalcem 
presadka in prejemnikom le-tega. Prav tako je ključnega pomena ujemanje 
krvnih skupin darovalca in prejemnika, ter skladnost v molekulah HLA, ki so 
pomembne za učinkovit imunski sistem organizma. Molekule HLA imajo v 
človeškem telesu ključno vlogo pri uničevanju bakterij ter celic, okuženih z 
virusi. Ujemanje darovalca in prejemnika presadka glede na tkivne antigene 
HLA močno vpliva na preživetje presadka. Molekule HLA namreč v telesu 
prepoznavajo lastno in tuje. Zato je pri presaditvi ledvice pomemben 
negativni navzkrižni preizkus in odsotnost nedovoljenih neujemanj v 
molekulah HLA med darovalcem in prejemnikom, saj bi v nasprotnem primeru 
prejemnikov imunski sistem presajen organ zaznal kot tujek in bi ga skušal 
uničiti. Zaradi tega je pri presaditvi ledvice imunosupresivna terapija za 
prejemnika ledvice odločilnega pomena. Cilj le-te je preprečevanje zavrnitve 
presajene ledvice, in s tem odpovedi njenega delovanja. Imunosupresivno 
zdravljenje je praviloma potrebno ves čas, dokler presajena ledvica deluje 
(Vidan-Jeras, 2009).  

10  ODVZEM LEDVICE 
Darovalce ledvice delimo v tri skupine:  

• Živi darovalci: so ponavadi s prejemnikom ledvice v sorodstvenem 
razmerju, o postopku presaditve ledvice presoja posebna etična komisija, 
darovanje ledvice pa naj bi bilo dejanje humanosti in ne finančne 
dobrobiti. 

• Možgansko mrtvi darovalci: so pacienti z nepovratno ugaslim delovanjem 
možganov, kar dokažejo s posebnimi preiskavami, in katerim umetno 
vzdržujejo organe do odvzema. 
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• Non heart beat donor: so darovalci, katerim odvzamejo ledvice po 
prenehanju bitja srca. Pomembno je poudariti, da mora biti čas od zastoja 
srca pa do samega odvzema ledvic čim krajši. Dejavniki tveganja pri teh 
darovalcih so predvsem starost in pridružene bolezni (Arnol, 2009).  

Ledvici se odvzameta kot zadnji izmed trebušnih organov. Pri samem 
odvzemu ledvic je pomembno, da se odvzame ledvično veno in arterijo s 
krpicami, kar omogoča lažje všitje presadka na prejemnikove žile ali 
morebitno podaljševanje žile, če je to potrebno. Treba je odvzeti dovolj dolg 
sečevod, ki se ga pri sami presaditvi primerno skrajša. V primeru, da je 
sečevod podvojen, se ga pusti v skupni ovojnici. Po dobri perfuziji ledvic le-te 
do presaditve shranimo v posebni tekočini za konzervacijo organov 
(custadiolu) ter jih položimo v torbo z srežom, ki jo moramo do same 
presaditve imeti v hladilniku.  

Po odvzemu ledvice je predvideni čas za presaditev ledvice prejemniku do 48 
ur, kasneje pa presaditev ledvice ni več možna.  

11  PREPARACIJA (MAKROSKOPSKI PREGLED) 
LEDVICE 

Ledvico se v custadiolu (posebni tekočini za shranjevanje organov) očisti 
okolnega maščevja, pregleda in pripravi se ledvična arterija, ledvična vena in 
sečevod; pri tem je treba paziti na morebitne dodatne žile, ki prehranjujejo 
ledvico. Ledvica ima lahko eno ali več arterij, ven in sečevod, ki je v redkih 
primerih lahko podvojen.  

Pri preparaciji ledvice je treba vzeti vzorec custadiola v katerem je shranjena 
ledvica, ter ga poslati na mikrobiološko preiskavo. Opravi se tudi odvzem 
nulte biopsije. To pomeni, da kirurg, ki ledvico preparira, odvzame dva 
majhna delca ledvice. Večji delec ledvice shranimo v puferiranem formalinu, 
manjši delec pa v histokonu. Oba preparata pošljemo na histopatološko 
preiskavo. Po opravljeni preparaciji se ledvico po posebnem standardu 
ponovno zapakira v vrečke in tekočino za shranjevanje organov ter postavi v 
hladilnik.  
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12  PRIPRAVA PACIENTA NA PRESADITEV 
LEDVICE 

Pacienti morajo v okviru priprave na presaditev ledvice opraviti številne 
preiskave, s katerimi se preveri ali je presaditev tehnično možna, glede na 
pridružene bolezni smiselna in ali pacientu omogoča dobro kratkoročno in 
dolgoročno preživetje.  

Opraviti je treba naslednje postopke (Pajek, 2009):  

- anamneza in klinični pregled prejemnika, 
- odvzem vzorcev krvi, 
- snemanje in pregled EKG, 
- rentgensko slikanje prsnega koša, 
- izpolnitev imunosupresivnega protokola za presaditev, 
- izpolnjevanje soglasij za anestezijo, transfuzijo krvi in operativni poseg,  
- hemodializa (če je potrebna), 
- sprejem in pregled izvida navzkrižnega preizkusa,  
- ponovni pregled pacientove dokumentacije, 
- neposredna priprava na operativni poseg (kopanje, klistir, dajanje 

imunosupresivnih zdravil po protokolu), 
- odhod v operacijski blok.  

13  PRESADITEV LEDVICE 
Po popolni anestezijski pripravi pacienta na operativni poseg lahko opravimo 
presaditev ledvice. Prejemnik ledvice leži na hrbtu z odročenimi rokami. 
Bolničar mu namesti nevtralno elektrodo zaradi uporabe električnega 
kirurškega noža in po potrebi obrije operativno polje. Pred operativnim 
posegom pacientu vstavimo urinski kateter s temperaturno sondo in ga 
priklopimo na urinsko vrečko, ki nam omogoča merjenje urne diureze. Na ta 
način lahko že neposredno po presaditvi ledvice spremljamo delovanje 
presadka. Priprava operativnega polja poteka v dveh fazah; področje poteka 
kirurške rane najprej umijemo z milnico, nato rano osušimo. Na suho kožo 
nanesemo posebno povidonsko raztopino za razkuževanje kože (braunol). Na 
razkuženo kožo namestimo incizijsko folijo. Pacienta sterilno pokrijemo s 
setom za prekrivanje. Priključimo in preverimo delovanje električnega 
kirurškega noža ter aspiratorja.  
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Kirurški rez je polkrožen rez nad levo ali desno iliakalno kotanjo, odvisno od 
tega, katero ledvico bomo presadili. Levo ledvico ponavadi presadimo na 
desno stran, desno ledvico pa na levo stran, kar pa ni strogo pravilo. Presadek 
se presadi nižje kot je dejanska lega prejemnikovih lastnih ledvic, saj teh 
praviloma ne odstranjujemo. Prejemnikove lastne ledvice odstranimo le v 
primerih, ko povzročajo bolečine ali pa so vir okužb. Če ne povzročajo težav in 
zapletov, jih pustimo v telesu, saj se po končni odpovedi ledvice zelo skrčijo. 
Po kirurškem rezu, prehodu skozi trebušno steno in mišičje sledi priprava 
prejemnikovih žil, na katere bomo všili presadek. Tega ponavadi všijemo na 
prejemnikovo iliakalno arterijo in iliakalno veno. Čas všitja mora biti čim krajši, 
saj, medtem ko poteka medsebojna povezava žil, spenjamo prejemnikovo 
iliakalno arterijo in veno in s tem preprečimo pretok krvi in posledično tudi 
večjo izgubo krvi. Po končanem všitju odstranimo žilne sponke ter preverimo 
spoj med prejemnikovimi žilami in žilami presadka. Ko je šivanje žil končano, 
na sečni mehur prišijemo presadkov sečevod.  

V sečevod najprej vstavimo stent oziroma posebno opornico, šele nato ga 
prišijemo na sečni mehur. Opornica ostane v sečevodu do tri tedne po 
operativnem posegu in preprečuje zožitev sečevoda v pooperativnem 
obdobju. Ponovno preverimo, da niso prisotni znaki krvavitve iz presajene 
ledvice, njenih žil in okolice, nato v rano vstavimo dren. Sledi zapiranje 
kirurške rane po plasteh. Operacijska medicinska sestra rano sterilno oskrbi in 
pokrije. Po končani presaditvi pacienta premestimo v Center za intenzivno 
terapijo operativnih strok.  

14  ZAPLETI PO PRESADITVI LEDVICE 
Po presaditvi ledvice se lahko pojavijo zgodnji ali pozni zapleti. Zaplete je 
treba hitro prepoznati in ustrezno ukrepati, da ne pride do poslabšanja 
delovanja ali izgube presajene ledvice.  

Zgodnji zapleti so opredeljeni kot:  
- krvavitev, 
- hematomi v loži ob ledvici, 
- okužbe, 
- abscesi, 
- tromboza žil presadka, 
- ruptura ledvice.  
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Med pozne zaplete uvrščamo:  

- zožitev sečevoda z obstrukcijo, 
- stenoza ledvične arterije, 
- vezikouteterni refluks, 
- zavrnitvena reakcija, 
- limfokela,  
- iztekanje seča, 
- nastanek fistule.  

Presajena ledvica, ki ne deluje zaradi tehničnih zapletov ali zavrnitvene 
reakcije, se mora odstraniti. Odstranitev presajene ledvice je bistveno težji 
poseg kot sama presaditev, saj zaradi celjenja kirurške rane pride do močnega 
brazgotinjenja v okolici ledvice (Kmetec, 2009).  

15  ZAKLJUČEK 
Pacienti s presajeno ledvico živijo bolj kakovostno življenje kot pacienti, ki se 
zdravijo z dializo. Po presaditvi ledvice se pacienti vključujejo v proces 
zdravstvene nege in vzgoje, da dosežejo individualno zastavljene cilje. To so 
predvsem urejen krvni tlak, vzdrževanje idealne telesne teže, redna telesna 
dejavnost s poudarkom na psihofizični stabilnosti, skrb za higieno, 
preprečevanje okužb, urejen krvni sladkor pri diabetikih. Lahko se ponovno 
vključijo v delovni proces in živijo polno življenje, katerega jim je prej 
onemogočala bolezen in zahtevno dializno zdravljenje. Priprava pacienta, 
presaditev ledvice in pooperativno zdravljenje in rehabilitacija prejemnika 
ledvice je zapleten in zahteven proces, ki zahteva usklajeno in natančno 
delovanje velike skupine zdravstvenih delavcev, katerih skupni cilj je 
pomembno izboljšati kakovost življenja pacientov in jim omogočiti čim bolj 
normalno življenje.  
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OPERACIJSKA MEDICINSKA SESTRA 
PRI PRESADITVI TREBUŠNE SLINAVKE 

Tatjana Požarnik1 

Izvleček 

Namen presaditve trebušne slinavke je vzpostaviti normalno presnovo 
krvnega sladkorja, doseči neodvisnost od nadomestnega zdravljenja z 
inzulinom ter preprečiti oz. vsaj izboljšati zaplete sladkorne bolezni (SB), kot so 
nefropatija, retinopatija, makrovaskularna in mikrovaskularna bolezen ter 
periferna in avtonomna nevropatija. Namenjena je pacientom s sladkorno 
boleznijo tipa I. Najboljši rezultat dosežemo s sočasno presaditvijo trebušne 
slinavke in ledvice.  

Ključne besede: trebušna slinavka, presaditev, darovalec, prejemnik, 
operacijska medicinska sestra 

1  UVOD 
Sladkorna bolezen (SB) je presnovna bolezen, za katero je značilno stanje 
kronične hiperglikemije, ki nastane kot posledica pomanjkljivega izločanja 
inzulina, njegovega pomanjkljivega delovanja ali obojega. Velik in relativno 
slabo obvladljiv problem sladkorne bolezni so kronični zapleti bolezni, ki so 
posledica ireverzibilnih sprememb na velikem (makroangiopatija) in malem 
ožilju (mikroangiopatija). Najpogostejši kronični zapleti so diabetična 
nefropatija, diabetična retinopatija, diabetična nevropatija, ishemična 
bolezen srca, cerebrovaskularne bolezni in periferna okluzivna bolezen. Tip 1 
sladkorne bolezni nastopi zgodaj v življenju kot posledica avtoimune 
degeneracije trebušne slinavke, vedno ga zdravimo z eksogenim inzulinom. 
Cilj zdravljenja je čimbolj normalna vrednost krvnega sladkorja (KS) (Mrevlje, 
2005). Merilo za kronično obvladovanje KS je raven glikoziliranega 

                                                                 
1  Tatjana Požarnik, dipl. m. s., spec. perioperat. ZN, Operacijski blok, UKC Ljubljana,  Zaloška 7, 

1000 Ljubljana; tatjana.pozarnik@gmail.com 
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hemoglobina (HbA1c), ki pokaže stanje KS v času življenjske dobe 
hemoglobina v krvi (3–4 mesece). Normalna zgornja meja je 6 %.  

2  ZGODOVINA 
Prvi poskusi kirurškega zdravljenja SB so bili narejeni, ko je postala jasna vloga 
trebušne slinavke pri nastanku bolezni in še pred odkritjem inzulina. Von 
Mering in Minkowski sta leta 1890 dokazala, da totalna pankreatektomija pri 
psu povzroči sladkorno bolezen. Leta 1927 sta Gayet in Guillaume kot prva 
uspešno pozdravila SB s presaditvijo druge trebušne slinavke na vrat psa, ki so 
mu nekaj dni prej odstranili trebušno slinavko. Med obema letnicama so bili 
narejene tudi številne operacije na ljudeh, ki so jim na razne načine presajali 
trebušne slinavke raznih živali, vendar so bili vsi poskusi neuspešni. Prvo 
uspešno presaditev trebušne slinavke pri človeku sta leta 1966 naredila Kelly 
in Lillehei (Minnesota, ZDA), ki sta presadila hkrati kadavrsko ledvico in 
trebušno slinavko uremični sladkorni bolnici. Do leta 1990 je bil ta poseg bolj 
eksperimentalen (Robertson, 1999).  

V naslednjih letih so razvili številne kirurške tehnike presaditve, število 
transplantacij pa je vseskozi naraščalo. V tem času se je poleg kirurške tehnike 
razvila in izboljšala tudi imunosupresivna terapija. Presaditev trebušne 
slinavke tako postaja realen način zdravljenja izbranih pacientov s sladkorno 
boleznijo tipa 1.  

3  ANATOMIJA TREBUŠNE SLINAVKE 
Trebušna slinavka ali pancreas je organ prebavnega trakta, ki ima dve funkciji:  

- endokrino - proizvaja pomembne hormone (inzulin, glukagon), 
- eksokrino - proizvaja sok, ki vsebuje prebavne encime.  

Trebušna slinavka leži za želodcem pod stensko potrebušnico. Pri človeku je 
trebušna slinavka majhen podolgovat organ v trebušni votlini. Sestavljena je iz 
glave, telesa in repa. Rep sega do vranice, glava pa leži v vijugi dvanajstnika. 
Prebavni sokovi iz trebušne slinavke se izlivajo v dvanajstnik skozi pankreasov 
vod, ki se združi z žolčevodom. S krvjo jo oskrbuje pankreatikoduodenalna 
arterija. Deoksigenirana kri se nato zbere v pankreatikoduodenalni veni, ki se 
izliva v portalno veno.  
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4  IZBIRA DAROVALCA 
Kriteriji za izbiro darovalca so strožji od kriterijev za izbiro darovalcev ostalih 
organov. Razloga sta predvsem dva: trebušna slinavka je zelo nežen in 
občutljiv organ, poleg tega pa presaditev nikoli ni življenjsko nujna. 
Alkoholizem in obolenja trebušne slinavke v anamnezi darovalca sta 
kontraindikaciji za presaditev. Starost 45 let je včasih veljala za mejno, v 
zadnjih letih se ta meja dviguje, v nekaterih centrih celo do 60 let. 
Priporočljivo je, da je darovalec čim mlajši, vendar ne lažji od 30 kg, ker so 
sicer žile zelo majhne in s tem velika nevarnost žilnih tromboz. Hiperglikemija 
pri darovalcu ni kontraindikacija za odvzem, ker je navadno posledica motenj 
centralne metabolne regulacije. Tudi povišane vrednosti amilaze v krvi niso 
kontraindikacija za presaditev, razen če niso združene z morfološkimi 
spremembami trebušne slinavke. Debelost darovalca je kontraindikacija za 
presaditev, ker maščobno degenerirani grafti povzročajo več pooperativnih 
zapletov (Benedetti, 2004).  

5  PRIPRAVA NA PRESADITEV – PREJEMNIK 

5.1  Indikacija za presaditev 

Najpogostejša indikacija za presaditev je sladkorna bolezen tipa 1 s končno 
ledvično odpovedjo. Ti pacienti so kandidati za sočasno presaditev trebušne 
slinavke in ledvice ali pa za presaditev trebušne slinavke, potem ko so 
predhodno že imeli presajeno ledvico. S tem »odpade« tveganje zaradi 
imunosupresije, ki je zelo podobna, kot če ima pacient presajeno le ledvico. 
Druga skupina pacientov, ki se jim presadi le trebušno slinavko, je bistveno 
manjša. Vzroki so avtoimuna bolezen, zdravljena z imunosupresivnimi zdravili 
in SB, slabo obvladljiva SB s pogostimi hipoglikemijami, SB pri kateri je 
inzulinska terapija otežena zaradi npr. telesne okvare.  

5.2  Kontraindikacije za presaditev 

Kontraindikaje za presaditev so malignomi, aktivne okužbe (karies, TBC, HIV, 
CVM, EBV, …) ali neprimeren psihosocialen profil.  
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5.3  Obravnava potencialnega prejemnika 

Pred presaditvijo je zelo pomembna ocena morebitne srčne bolezni in za 
natančno oceno je pogosto indicirana koronarografija. Pomembna je tudi 
ocena medeničnega (mesto žilne anastomoze) in perifernega žilja.  

6  ODVZEM ORGANA 
Pri presaditvi običajno sodelujejo tri skupine zdravstvenih delavcev: prva 
umrlemu darovalcu odvzame organe, druga organ pripravi za presaditev, 
tretja pa organ vsadi prejemniku.  

Pri odstranjevanju trebušne slinavke je pomembno, da se trebušne slinavke čim 
manj dotika (reperfuzijski pankreatitis). Dvanajstnik se najprej spere z raztopino 
joda in prekine z avtomatskim spenjalnikom pod pilorusom in vsaj 5 cm za 
Treitzovim ligamentom. Z avtomatskim spenjalnikom se prekine tudi žilje 
mezenterija. Holedohus se prekine nad mestom vstopa v trebušno slinavko. 
Veno porte se pusti čim daljšo, vsaj polovico je pripada trebušni slinavki. 
Arterijo lienalis se prekine tik za odcepiščem iz trunkusa celiakusa, arterijo 
mezenteriko superior pa se vzame z aortnim »patchem«. Pred presaditvijo se 
arteriji rekonstruira, običajno se ju všije na »graft« razcepišča iliakalnih arterij 
(Gruessner, 2004).  

Pri pripravi (backtable) trebušne slinavke za presaditev kirurg rekonstruira arteriji. 
Ta poseg se lahko opravi takoj po samem odvzemu organa ali pa tik pred 
pričetkom priprave pacienta na presaditev. Takrat kirurg vidi, ali je odvzet organ 
primeren za presaditev (žilne nepravilnosti, poškodba organa, …). Odvzetemu 
organu se vedno priloži tudi žilne grafte, in če le-teh graftov ne uporabi pri 
rekonstrukciji, se ti shranijo in se tako shranjene obdrži do 21 dni (protokol je 
enak kot pri presaditvi jeter). Trebušna slinavka za presaditev se pripravlja 
(preparira) v tekočini, v kateri je bila shranjena. Po končani preparaciji se 
dajalčevo trebušno slinavko shrani po protokolu.  

Do presaditve hranimo trebušno slinavko v posebni perfuzijski raztopini 
(custadiol, UW, HTK, …) pri 4 °C na suhem ledu. Incidenca zapletov začne 
strmo naraščati, če traja hladna ishemija več kot 20 ur (do največ 30 ur po 
odvzemu).  
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7  KLASIFIKACIJA KATEGORIJ  

• Simultaneus pancreas and kidney (SPK) transplant – sočasna presaditev 
trebušne slinavke in ledvice.  

• Pancreas after kidney (PAK) transplant – presaditev trebušne slinavke po 
presaditvi ledvice.  

• Pancreas transplant alone (PTA) – presaditev samo trebušne slinavke.  

• Kidney after pancreas (KAP) transplant – presaditev ledvice po presaditvi 
trebušne slinavke.  

8  OPERATIVNE TEHNIKE 
Operativne tehnike ločimo glede na velikost presajenega organa (leva 
polovica trebušne slinavke ali trebušna slinavka z dvanajstnikom), položaj 
trebušne slinavke (intra- ali ekstraperitonealno), način eksokrine derivacije 
(duodenostomija, peritonealna votlina, ligatura pankreatičnega voda, ureter, 
mehur ali črevo) in način venske drenaže (portalna ali sistemska). Presadimo 
lahko trebušno slinavko mrtvega ali živega dajalca. Priljubljenost posameznih 
tehnik se je skozi čas spreminjala, vse imajo nekatere prednosti in slabosti 
(Gruessner, 2004).  

9  DILEME PRI PRESADITVI TREBUŠNE  

• Drenaža pankreatičnega soka v mehur ali črevo.  

• Venska drenaža v sistemski ali portalni krvni obtok.  

• Presaditev celega organa ali trupa in repa.  

Presaditev trebušne slinavke z dvanajstnikom je bolj zahtevna glede odvzema, 
hranjenja in imunosupresije. Oba organa, tako trebušna slinavka kot tudi 
ledvica, se namestita intraperitonealno. Intraperitonealna lega trebušne 
slinavke položene skozi mediano laparotomijo je v zadnjem času prevladala 
nad ekstraperitonealno, kljub poročilom o manjšem številu komplikacij pri 
slednji (vnetja, kile, pljučne embolije).  
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Presadek trebušne slinavke se običajno namesti desno v področju iliakalnega 
žilja, po predhodni presaditvi desne ledvice na levo stran. Oba nativna organa 
se ne odstranita.  

Najprej si kirurg prikaže desno iliakalno veno in arterijo. Rekonstruirani arteriji 
običajno všije na »graft« razcepišča iliakalnih arterij, veno portae pa všije v 
veno iliaco communis. Od številnih načinov drenaže eksokrinega 
pankreatičnega soka sta se ohranila večinoma dva: drenaža v mehur in 
drenaža v črevo (slednja se največkrat uporablja). Nobena od obeh možnosti 
venske drenaže nima odločilne prednosti pred drugo.  

10  ZAPLETI PO OPERATIVNEM POSEGU 
Zaplete po presaditvi lahko razdelimo na žilne in nežilne. Žilni zapleti so 
tromboza arterije ali vene, krvavitev, stenoza, arteriovenska fistula in 
psevdoanevrizma. Nežilni zapleti so abscesi, pankreatitis, zavrnitev, urološki 
zapleti, dehiscence anastomoz, pankreatične fistule, … (Troppmann, 2004).  

Najpogostejši vzroki za odstranitev presadka so tromboze (zgodaj, manj kot 3 
tedne po presaditvi), vnetne komplikacije (med 3. tednom in 3. mesecem po 
presaditvi) in zavrnitev (kasno, več kot 3 mesece po presaditvi). Odstranitev je 
tako potrebna pri vseh trombozah, pri 15–25 % zavrnitvenih reakcij in v 30–50 % 
pri vnetnih komplikacijah. V 80-ih letih je bilo zaradi zapletov izgubljenih približno 
25 % presadkov, v zadnjem času je ta delež manjši od 8 %. V zadnjih letih narašča 
tudi število retransplantacij, med letoma 1990 in 2000 je bilo 5 % presaditev 
retransplantacij (Troppmann, 2004).  

11  STATISTIKA 
V Sloveniji je bila prva presaditev trebušne slinavke leta 1990, sočasna 
presaditev trebušne slinavke in ledvice pa februarja 2009. Do sedaj smo v UKC 
Ljubljana naredili 3 sočasne presaditve trebušne slinavke in ledvice. Dve 
izmed treh presajenih trebušnih slinavk delujeta dobro, pacient, pri katerem 
je bila opravljena prva sočasna presaditev, že prvi dan po presaditvi ni več 
potreboval inzulina in se je počutil dobro. Drugo trebušno slinavko pa je bilo 
treba odstraniti.  

Tuja literatura navaja, da je preživetje pacientov dobro, 15-letno preživetje 
pacientov, ki so imeli sočasno presajeno ledvico in trebušno slinavko, znaša 74 %. 
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Pacienti, ki so imeli presajeno trebušno slinavko kasneje kot ledvico in pacienti, ki 
so imeli presajeno le trebušno slinavko, imajo 15-letno preživetje 87 % in 86 %. 
Desetletno preživetje presadka je pri vseh treh skupinah znašalo 20 %.  

12  ZAKLJUČEK  
Namen zdravljenja sladkorne bolezni tipa 1 s presaditvijo trebušne slinavke je 
poleg uravnavanja KS predvsem preprečevanje in zdravljenje sekundarnih 
zapletov bolezni. Zaradi narave teh zapletov in dolgega časovnega obdobja, v 
katerem nastajajo je dolgotrajno delovanje presadka ključnega pomena. Prve 
presaditve svojega cilja zaradi kratke življenjske dobe presadkov niso mogle 
doseči. V zadnjih letih so se rezultati bistveno izboljšali.  

Zaenkrat je presaditev trebušne slinavke zahtevna oblika zdravljenja 
sladkorne bolezni, ki je primerna le za izbrano skupino pacientov sladkorne 
bolezni tipa 1.  

Literatura 

1. Benedetti E, Sileri P. Donor selection and managment. Surgical aspects of pancreas 
transplantation. P 111–9. In: Transplantation of the pancreas. Gruessner RWG, 
Sutherland DER. New York: Springer-Verlag, 2004.  

2. Elliot MD, Chen M, Kaufman D. Cardiovascular disease. Effects of pancreas 
transplantation on secondary complicationes of diabetea. P 472–83. In: Gruessner 
RWG, Sutherland DER. Transplantation of the pancreas. New York: Springer-Verlag, 
2004.  

3. Gruessner RWG. Donor procedures. Surgical aspects of pancreas transplantation. P 
126–43. In: Gruessner RWG, Sutherland DER. Transplantation of the pancreas. New 
York: Springer-Verlag, 2004.  

4. Gruessner RWG. Recipient procedures. Surgical aspects of pancreas 
transplantation. P 150–79. In: Gruessner RWG, Sutherland DER. Transplantation of 
the pancreas. New York: Springer-Verlag, 2004.  

5. Kandaswamy R. Pancreas preservation. Surgical aspects of pancreas 
transplantation. P 119–26. In: Gruessner RWG, Sutherland DER. Transplantation of 
the pancreas. New York: Springer-Verlag, 2004.  

6. Lee CM, Scandling JD, Krieger NR et al. Outcomes in diabetic patients after 
simultaneous pancreas-kidney versus kidney alone transplantation. Transplantation 
1997; 64: 1288–94.  

7. Mrevlje F. Sladkorna bolezen. In: Kocijančič A, Mrevlje F, Štajer D. Interna medicina. 
3. izd. . Ljubljana: Littera picta, 2005: 682–721.  



PRIMERI DOBRE PRAKSE V PERIOPERATIVNI ZDRAVSTVENI NEGI 

95 
 

8. Robertson RP. Pancreas and islet transplants for patients with diabetes: taking 
positions and making decisions. Endocr Pract 1999: Jan–Feb; 5(1): 24–8.  

9. Sutherland DER, Gruessner RWG. History of pancreas transplantation. In: Gruessner 
RWG, Sutherland DER. Transplantation of the pancreas. New York: Springer-Verlag, 
2004: 39–69.  

10. The Diabetes Control and Complications Trial Research Group. The effect of 
intensive treatment of diabetes on the development and progression of long-term 
complications in insulin-dependent diabetes mellitus. N Engl J Med 1993; 329(14): 
977–86.  

11. Troppmann C. Surgical complications. Postoperative managment. In: Gruessner 
RWG, Sutherland DER. Transplantation of the pancreas. . New York: Springer-
Verlag, 2004: 206–38.  

12. Walsh A. Retinopaty. Effects of pancreas transplantation on secondary 
complicationes of diabetea. In: Gruessner RWG, Sutherland DER. Transplantation of 
the pancreas. New York: Springer-Verlag, 2004: 462–72.  

 



PRIMERI DOBRE PRAKSE V PERIOPERATIVNI ZDRAVSTVENI NEGI 

96 
 

OPERACIJSKA MEDICINSKA SESTRA 
PRI ODVZEMU KADAVRSKIH KOŽNIH 

PRESADKOV 

Nataša Kravcar1 

Izvleček 

Koža je človekov največji organ, ki služi kot zaščitni plašč notranjih organov 
pred zunanjimi vplivi. Preko kože potekajo procesi dihanja, uravnavanje 
temperature, izmenjava tekočin in še bi lahko naštevali.  

Problem nastane, ko se zunanji plašč poškoduje v tolikšni meri, da se porušijo 
vsi procesi v organizmu, tako da ogrozijo človekovo zdravje ali celo življenje. 
Poškodbe kože so lahko različne, vendar le opekline različnih vzrokov lahko 
povzročijo poškodbe v tolikšni meri, da je ogroženo človeško življenje. Takrat 
pa je treba odstraniti mrtvino, da preprečimo nastanek okužbe, in s tem 
posledično sepso ter defekte pokriti z lastnimi kožnimi presadki. Vendar pa se 
velikokrat zgodi, da se opekline tako obsežne, da lastni kožni presadki ne 
zadostujejo kritju, zato se takrat poslužujemo kadavrskih kožnih presadkov. 
Pred uporabo le-teh pa je treba izvesti vrsto postopkov od pravilnega jemanja, 
shranjevanja ter dokumentiranja kadavrskih kožnih presadkov.  

Ključne besede: operacijska medicinska sestra, kadavrski kožni presadek, 
opeklina  

1  UVOD 
Presajanje organov in tkiv je medicinska dejavnost, pri kateri je zelo 
pomembna podpora in solidarnost ljudi. Možno je darovanje delov človeškega 
telesa že za časa življenja ali/in po smrti. To je humano dejanje, ki izraža veliko 
nesebičnost oziroma altruizem.  

                                                                 
1  Nataša Kravcar, dipl. m. s., univ. dipl. soc., Operacijski blok, UKC Ljubljana, Zaloška 7, 1000 

Ljubljana; natasa.kravcar@gmail.com 
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Za časa življenja lahko darujemo tiste dele človeškega telesa, ki jih telo lahko 
pogreša ali pa tiste, ki se v telesu darovalca lahko obnovijo. Od organov lahko 
darujemo eno ledvico, del jeter ali del črevesa ali pa tkiva in celice, na primer 
kožo in kostni mozeg.  

Po smrti lahko od darovalca (seveda, če so izpolnjeni pogoji) odvzamemo za 
presaditev naslednje organe: srce, pljuča, jetra, ledvica, trebušna slinavka, 
tanko črevo. Od tkiv pa pridejo v poštev: roženici, kosti, sklepi, vezi, koža, 
srčne zaklopke, žile.  

Odvzem organov in tkiv ni vedno preprost. Tkiva, kot so roženica, kosti, koža, 
lahko odvzamemo nekaj ur po smrti, ko v organizmu ni več pretoka krvi. 
Drugače pa je z odvzetimi organi.  

Zgodovina presajanja organov in tkiv je mnogo bolj pestra kot se kaže s 
posameznimi letnicami. Te pravzaprav zaznamujejo le velike preobrate, ki si v 
resnici le majhen kakovosten preskok v neskončni vrsti iskanj.  

Že v 18. in 19. stoletju so se znanstveniki intenzivno ukvarjali s poskusi vseh vrst 
transplantacij na živalih. Obenem že zasledimo presajanje kože na človeka od 
lastne kože, do kože odvzete mrtvim (www.slovenija-transplant.si).  

2  ZGODOVINA 
Vse bolj, ko je medicina napredovala in so se večali uspehi transplantacij, se je 
pojavila tudi potreba po shranjevanju zlasti tkiv v namene uporabiti jih, ko je 
to nujno potrebno. Prvi poskusi shranjevanja kadavrskih kožnih presadkov (v 
nadaljevanju KKP) segajo v leto 1939, tik pred 2. svetovno vojno, ki v 
znanstvenih in raziskovalnih področjih pomeni zatišje, saj je prvi članek o 
zamrzovanju kože pojavil šele ob koncu 2. svetovne vojne.  

Minilo je kar nekaj let, ko so odprli prvo kožno banko na Nizozemskem 1976. 
leta. Ker pa se postopek zamrzovanja KKP ni obnesel, predvsem v smislu 
kasnejše uporabe, se v postopek shranjevanja leta 1984 uvede glicerol, ki se 
uporablja za shranjevanje KKP še danes.  

V svetu se je na področju shranjevanja in uporabe tkiv dogajalo nekoliko več 
kot pri nas, čeprav se je ravno tako leta 1976 v Ljubljani odprla prva kožna 
banka, ki pa je za postopek shranjevanja KKP uporabljala postopek 
krioprezervacije. To je postopek zamrzovanja in je tehnologija, s pomočjo 
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katere se ohranijo celice, cela tkiva in zarodki pri temperaturah -29 °C. Le štiri 
leta kasneje kot v svetu se tudi pri nas odločijo za postopek glikerolizacije, 
torej uporabo glicerola za shranjevanja KKP.  

3  ZGRADBA KOŽE 
Koža je človekov največji organ, saj ščiti telo pred zunanjimi vplivi, izgubo 
vlage, toplote, kar pa ji omogoča njena zgradba.  

Koža sestoji iz vrhnjice (epidermisa), usnjice (dermisa) in podkožja (subcutisa).  

3. 1  Vrhnjica (epidermis) 

Vrhnjica sestavljajo od spodaj navzgor bazalna plast (stratum basale), trnasta 
plast (stratum spinosum), zrnata plast (stratum granulosum), svetleča plast 
(stratum lucidum) in zaroženela plast (stratum corneum).  

Vrhnjica je zgornja, biološko najaktivnejša plast kože, saj je sestavljena iz celic, 
ki opravljajo najrazličnejše naloge.  

Površino kože sestavljajo plast ploščatih, odmrlih celic, ki vsebujejo 
beljakovino keratin. Odmrle celice nezaznavano odpadajo, kakšna 2 milijona 
na dan, sproti jih nadomeščajo mlajše.  

Vrhnjica deluje kot zaščitna prevleka in je najdebelejša na predelih, ki so 
najbolj izpostavljeni obrabi, npr. : na dlaneh, podplatih. Meja med vrhnjico in 
usnjico je valovita.  

3. 2  Usnjica (curis) 

Srednja plast je zgrajena iz čvrstega, prožnega, vezivnega tkiva. Med 
kolagenskimi in elastičnimi vlakni se prepletajo krvne žilice (majhne kožne žile 
se v vročem vremenu razširijo in tako pomagajo pri oddajanju toplote, in ker 
se pretok skoznje poveča, se na koži pojavi rdečica), številni živčni končiči, 
čutna telesca in drugi receptorji. V usnjici ležijo številne žleze lojnice (te 
izločajo maščobo, ki ohranja kožo voljno, jo varuje pred okužbami ter masti 
dlake in lase), dišavnice, znojnice in lasne korenine ali čebulice.  

Vrhnja plast usnjice sega v vrhnjico z brbončicami (papilami), v katerih so 
številne kapilare. Če si kožo odrgnemo, krvavi z drobnimi sragicami.  
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3. 3  Podkožje (subcutis) 

Pod usnjico je globoka plast tkiva, imenovana podkožje. Ta plast je v glavnem 
iz rahlejšega vezivnega tkiva kot usnjica. V njej potekajo debelejše žile in živci. 
V podkožju je več ali manj maščobnega tkiva, njeno količino in porazdelitev pa 
sta odvisna od telesne prehrane, od delovanja endokrinih žlez, od 
konstitucije, spola, starosti itd. Podkožno maščevje varuje pod kožo ležeče 
organe pred mehanskimi vplivi iz okolice. Ker pa je maščoba slab prevodnik 
toplote, preprečuje čezmerno oddajanje toplote (www. ezdravje. com).  

4  INDIKACIJE IN KONTRAINDIKACIJE 
ODVZEMA KKP 

Koža je človekov največji organ in deluje kot zaščitni plašč, je pogosto 
izpostavljen zunanjim vplivom. Ti vplivi so lahko različni, ki v majhnem in 
povrhnjem obsegu poškodujejo zaščitni plašč, se le-ta zaradi dobre 
prekrvljenosti hitro in sam obnovi. Žal se lahko zgodi, da so vplivi na telo v 
večjih in globjih obsegih, ki pa poškodujejo plašč do te mere, da se sam ni več 
zmožen obnoviti. Sem sodijo zlasti globoke dermalne in subdermalne opekline 
velikih obsežnosti. Takrat je treba to mrtvino odstraniti in nastale defekte 
pokriti s kožnimi presadki. Vendar pri opeklinah velikih razsežnosti prekritje z 
lastnimi presadki ne zadostuje, zato se v teh primerih poslužujemo KKP, ki jih 
dobimo pri multiorganskem odvzemu organov in tkiv.  

Antigenska skladnost med darovalcem in prejemnikom ni potrebna, saj KKP 
služi kot »začasni pokrov«, ko pacientu ne moremo odvzeti dovolj lastne kože, 
da bi pokrili vse opečene dele. Tak »začasni pokrov« varuje telo pred vdorom 
bakterij, izgubo vlage, beljakovin, toplote in zmanjšuje bolečino.  

Jemanje kadavrskih kožnih presadkov je zadnje dejanje pri multiorganskem 
odvzemu organov in tkiv. Postopek odvzema KKP poteka po aseptični tehniki 
po predhodni izključitvi kontraindikacij.  

Kontraindikacije delimo na:  

• SPLOŠNE ABSOLUTNE:  

- malignomi (razen primarnih malignomov možganov), 
- serološko dokazan HIV, HCV, HBsAg, TPHA/VDRL, 
- sepsa, 
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- čas postmortem več kot 12 ur, 
- starost (mlajši kot 18. let), 
- utopitev, 
- TBC, 
- »Slow Viral disease«.  

• RELATIVNE:  

- anamneza o dolgotrajni intravenski narkomaniji, alkoholizmu, 
- član rizične skupine glede na HIV, 
- kronično prejemanje kortikosteroidov, 
- intoksikacija, 
- neznan vzrok smrti.  

• SPECIFIČNE ABSOLUTNE:  

- avtoimunske dermatoze, 
- generalizirana okvara kože (mehanična, infektivna), 
- sistemska kolagenoza.  

Vsi darovalci so pred odvzemom organov in tkiv testirani na hepatitis B in C, 
HIV in Lues.  

5  ODVZEM KKP 
Za odvzem KKP si pripravimo ves potreben sterilen material za operativni 
poseg, ki je pripravljen na vozičku, ki se nahaja na dogovorjenem mestu 
operacijskega bloka Opeklinskega oddelka Univerzitetnega kliničnega centa 
(UKC) Ljubljana. Na tem vozičku se poleg potrebnega materiala za operativni 
poseg nahajajo Akku dermatom, to je aparat za jemanje KKP, antibiotika 
strepto-fatol 1g in penicillin 1g, tekočina za shranjevanje KKP, to je 50 % 
glicerol v 0,9 % NaCl, parafinsko olje za namastitev odvzemnega mesta, 
sterilni lončki, etikete za označitev, tekočine za razkuževanje odvzemnega 
mesta.  

Postopek odvzema:  

Pred samim operativnim posegom je treba obriti predele, kjer se bodo jemali 
KKP. Najbolj idealna mesta odvzema so ekstremitete in hrbet. Položaj dajalca 
je hrbtni z odročenima rokama. Kirurg umije celotno telo z vatiranci, 
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napojenimi v mešanici joda in alkoholnega razkužila v razmerju 1: 1, pri čemer 
dvignemo roke in noge. Nato sterilno pokrijemo odvzemno mesto. Pred 
samim odvzemom telo umijemo z 0,9 % NaCl in namažemo s parafinskim 
oljem. Pripravimo Akku dermatom, v katerega neumita operacijska 
medicinska sestra (OP MS) vstavi baterije, umita OP MS pa zapre mesto s 
sterilnim pokrovom ter namesti rezilo. Kirurg nastavi debelino odvzema, ki je 
ponavadi med 200–600 inčev. Pomembno je, da za vsako odvzeto regijo 
vzamemo novo rezilo. Umita O PMS jemlje KKP z anatomsko pinceto iz 
dermatoma, jih daje v sterilen lonček. Potopi jih v mešanico 50 % glicerol v 0,9 % 
NaCl, stekleničko antibiotika strepto-fatola in stekleničko crystalicina, neumita OP 
MS pa lonček označi z etiketo, s podatki: ETDN številka (številka darovalca), regija 
odvzema KKP, datum odvzema. KKP pustimo potopljene do 12 ur na 33 °C ter jih 
občasno pretresamo.  

Na koncu odvzema KKP vse dokumentiramo v protokol »Kožna banka«.  

S tem je prva faza priprave kožnih KKP končana.  

Sledijo še tri faze prelaganja in shranjevanja KKP, ki potekajo po aseptičnem 
postopku.  

5. 1  Priprava materiala za prelaganje KKP 

• Za vsako fazo prelaganja KKP je potrebna priprava materiala;  

• Količina materiala je odvisna od števila lončkov vzetih KKP: 

- rjuha za prekrivanje instrumentarske mize, 
- sterilne rokavice, 
- sterilni lončki, 
- mali vatiranci, 
- glicerol v 0,9 % NaCl (glede na fazo prelaganja je odvisna koncentracija 

glicerola), 
- etikete, 
- mikro brisi, 
- napotnica za mikrobiologijo,  
- seti pincet in škarij.  

5.2 2. Faza 

- s sterilnim vatirancem iztisnemo odvečno tekočino s KKP, 
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- KKP preložimo v nov sterilen lonček in jih zalijemo s 70 % glicerolom v 
0,9 % NaCl, ga označimo z etiketo, s podatki: ETDN številka, regija 
odvzema KKTR, datum odvzema, 

- KKP pustimo potopljene 3 ure na 33 °C ter jih občasno pretresamo.  

5.3  3. Faza 

- s sterilnim vatirancem iztisnemo odvečno tekočino s KKP, 
- KKP preložimo v nov sterilen lonček in jih zalijemo s 85 % glicerolom v 

0,9 % NaCl, ga označimo z etiketo, s podatki: ETDN številka, regija 
odvzema KKP, datum odvzema, 

- KKP pustimo potopljene 3 ure na 33 °C ter jih občasno pretresamo.  

5.4  4. Faza 

- s sterilnim vatirancem iztisnemo odvečno tekočino s KKP, 
- iz vsakega lončka vzamemo 1cm 2 KKP za mikrobiologijo (bris opremi z 

etiketo, s podatki: ETDN številka, datum odvzema in regija odvzema 
KKP, izpolni napotnico za mikrobiologijo ter pošljemo na 
mikrobiologijo, 

- KKP preložimo v nov sterilen lonček in jih zalijemo s 85 % glicerolom v 
0,9 % NaCl ga označimo z etiketo, s podatki: ETDN številka, regija 
odvzema KKP, datum odvzema, 

- KKP shranimo v hladilniku pri 4 °C na označenem prostoru (MIKRO ŠE 
NI).  

Tako shranjene KKP hranimo eno leto od odvzema, pri čemer redno, dnevno 
preverjamo temperaturo v hladilniku in jo beležimo. Porabljene KKP 
zabeležimo v protokol »Kožna banka«. V primeru, da KKP ne porabimo v 
omenjenem času, o tem obvestimo kirurga Opeklinskega oddelka, ki je 
zadolžen za »Kožno banko« in jih po dogovoru z njim damo v uničenje.  
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ELEKTRONSKO DOKUMENTIRANJE 
PERIOPERATIVNE ZDRAVSTVENE 

NEGE 

Barbara Luštek1, Marjeta Berkopec2 

Izvleček 

V Splošni bolnišnici Novo mesto že več kot deset let dokumentiramo 
perioperativno zdravstveno nego. Od leta 2000 del opravljenih kliničnih 
postopkov beležimo v bolnišnični informacijski sistem. Ugotovili smo, da se 
približno 40 odstotkov podatkov podvaja. Podatke hkrati beležimo v 
dokument perioperativne zdravstvene nege in v bolnišnični informacijski 
sistem. Projektna skupina za posodobitev dokumentiranja perioperativne 
zdravstvene nege je skupaj s strokovnimi sodelavci iz podjetja SRC Infonet 
pripravila projekt Elektronsko dokumentiranje perioperativne zdravstvene 
nege. Cilj projekta je poenotenje dokumentacije perioperativne zdravstvene 
nege v bolnišnici z možnostjo izpisa dokumenta in ciljnega iskanja informacij. 
V prispevku je predstavljen primer dobre klinične prakse.  

Ključne besede: elektronsko dokumentiranje, perioperativna zdravstvena 
nega 

1  UVOD 
Leta 2000 smo v Splošni bolnišnici Novo mesto začeli z elektronskim 
beleženjem podatkov pri vseh operiranih pacientih: časi operativnega 
postopka, operativna ekipa in klinični postopki. S preselitvijo v nov centralni 
operacijski blok (COB) je bila v vsako operacijsko sobo nameščena tudi 
računalniška oprema. Leta 2008 smo začeli s projektom evidence porabe 
zdravil in materiala pri pacientu in z računalniškim vodenjem konsignacijske 

                                                                 
1  Barbara Luštek, dipl. m. s., Operacijski blok, Splošna bolnišnica Novo mesto, Šmihelska c. 2, 
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porabe artiklov. V tem obdobju smo posodabljali računalniško vodenje 
konsignacije. Letos je bila izdelana nadgradnja med lekarniškim in 
bolnišničnim informacijskim sistemom, ki nam daje možnost spremljanja 
serijskih številk porabljenih implantatov pri posameznem pacientu.  

V centralnem operacijskem bloku v Splošni bolnišnici Novo mesto že več kot 
deset let dokumentiramo perioperativno zdravstveno nego. Veliko podatkov 
beležimo tako v elektronski kot v papirni obliki. Prihaja do podvajanja 
približno 40 odstotkov podatkov. Zato smo se odločili, da v bolnišnični 
informacijski sistem dodamo možnost beleženja celotne perioperativne 
zdravstvene nege pacienta. Projektna skupina za posodobitev dokumentiranja 
perioperativne zdravstvene nege je skupaj s strokovnimi sodelavci iz podjetja 
SRC Infonet pripravila projekt Elektronsko dokumentiranje perioperativne 
zdravstvene nege.  

2  PREDSTAVITEV POSODOBLJENEGA 
VODENJA KONSIGNACIJE MATERIALA 

Računalniško vodenje konsignacijskih skladišč poteka od leta 2008. Vsak 
dobavitelj ima računalniško vodeno konsignacijsko skladišče. Izdelana so 
skladišča po dobaviteljih, v katerih je vodena zaloga izdelkov in njihove 
serijske številke. Na začetku je bilo treba ob porabi artiklov iz konsignacijskih 
skladišč izpisati še e-izdajnico za porabljene artikle. Leta 2010 pa je prišlo do 
povezave bolnišničnega in lekarniškega informacijskega sistema. 
Konsignacijski material, ki prihaja v bolnišnico, se v naš lekarniški informacijski 
sistem prenese z e-dobavnico. Istočasno se prenesejo tudi serijske številke 
artiklov in skadenca artikla.  

Ob porabi artikla le-tega zabeležimo pri pacientu v bolnišnični informacijski 
sistem. Zabeleži se tudi izbrana serijska številka in skadenca porabljenega 
artikla. Artikel se avtomatično razknjiži, istočasno se kreira tudi e-izdajnica. Da 
ne bi prihajalo do napak, imamo pred zaključkom izdajnice uvedeno dodatno 
dnevno kontrolo, da preverimo, če so vsi preneseni artikli pravilni. Izdajnica je 
hkrati naročilnica za lekarno in vabilo za račun ter nadomestilo materiala 
dobavitelju. Tako se nam zaloge materiala sproti obnavljajo. Omogočena pa je 
tudi sledljivost materiala (imamo kontrolo, kateri implantat je vgrajen 
posameznemu pacientu) in pregled nad stanjem zalog.  
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3  PREDSTAVITEV e-DOKUMENTACIJE 
PERIOPERATIVNE ZDRAVSTVENE NEGE 

 

Negovalna dokumentacija je pomemben element zdravstvene nege. 
Dokumentiranje je pomembno za zagotavljanje varne, kakovostne in 
kontinuirane zdravstvene nege, za raziskovalno delo in kot pravna zaščita 
izvajalcev zdravstvene nege.  

Operacijske medicinske sestre v naši bolnišnici dokumentiramo 
perioperativno zdravstveno nego že več kot deset let. Na 1. kongresu 
zdravstvene nege leta 1999 sta kolegici predstavili dokument Beleženje 
perioperativne zdravstvene nege. Dokument je bil za področje perioperativne 
zdravstvene nege prvi v slovenskem okolju in je bil kasneje podlaga za 
podobne dokumente v ostalih bolnišnicah. V istem letu smo začeli z 
dokumentacijo perioperativne zdravstvene nege pri vseh operiranih 
pacientih. Izdelali in nadgrajevali smo strokovne standarde na področju 
perioperativne zdravstvene nege.  

Razvoj informacijske opreme (strojne in programske) v zadnjem času prinaša 
napredek tudi v dokumentiranju perioperativne zdravstvene nege. 
Operacijske medicinske sestre smo najprej posodobile obstoječo 
dokumentacijo perioperativne zdravstvene nege in dodale spremembe. 
Projektna skupina za posodobitev dokumentiranja perioperativne zdravstvene 
nege je skupaj s strokovnimi sodelavci iz podjetja SRC Infonet pripravila 
projekt Elektronsko dokumentiranje perioperativne zdravstvene nege. Cilj 
projekta je bil poenotenje dokumentacije perioperativne zdravstvene nege v 
bolnišnici z možnostjo izpisa dokumenta in ciljnega iskanja informacij. Vsa 
dokumentacija perioperativne zdravstvene nege v bolnišnici bo tako 
shranjena v elektronski obliki, saj je rokopis včasih nečitljiv, manjša je 
možnost izgube dokumenta in večja možnost ciljnega iskanja informacij.  

S pomočjo izpisa dokumentacije perioperativne zdravstvene nege dobimo 
vpogled v dogajanje med operativnim posegom, zato dokument vsebuje:  

- osnovne podatke o pacientu (letnica rojstva, matični indeks), ti podatki 
bodo na vsaki izpisani strani dokumentacije; 

- predoperativna priprava pacienta (identifikacija pacienta, osebni 
pripomočki pacienta, namestitev pacienta v operativni položaj, 
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priprava operativnega polja, britje, razkuževanje – izbor razkužila iz 
lekarniškega informacijskega sistema glede na trenutno izbiro, 
ogrevanje pacienta, zaščita pacienta – npr. RTG zaščita); 

- intraoperativno obdobje (uporaba aparatur, porabljen material in 
zdravila, sledljivost implantatov, oskrba rane); 

- del intraoperativnega obdobja smo posebej izpostavili zaradi 
dejavnikov tveganja, ki lahko ogrožajo pacienta (uporaba 
elektrokoagulacije, štetje in kontrola kompres, zložencev, tamponov, 
instrumentov in uporaba manšete za zagotavljanje staze določenega 
področja – tourniquet manšeta); 

- posebna sporočila perioperativne zdravstvene nege medicinskim 
sestram na oddelek.  

Da ne bi prihajalo do pomanjkljivo izpolnjene dokumentacije, smo oblikovali 
varovalo, da dokumenta ne bo možno zaključiti, dokler ne bodo zabeleženi vsi 
podatki. Pri podatkih s posebnimi dejavniki tveganja je obvezen podpis 
operacijske medicinske sestre, ki ga izberemo iz šifranta v bolnišničnem 
informacijskem sistemu. Zaradi varovanja osebnih podatkov se vsi uporabniki 
prijavljamo v bolnišnični informacijski sistem z osebnim geslom. Osebno geslo 
nam daje možnost dodatne avtorizacije in dokazilo o vnosu podatkov. 
Nenazadnje z natančnim vnosom opravljenih aktivnosti tudi ovrednotimo 
opravljeno delo.  

Elektronski zapis perioperativne zdravstvene nege bo popoln, ko bomo v 
bolnišnični informacijski sistem dodati še sledenje porabljenih instrumentov. 
Zaenkrat lepimo indikatorje sterilnosti in nalepke iz vgradnih materialov na 
obstoječo perioperativno dokumentacijo zdravstvene nege. Pogovarjamo se 
tudi o smiselnosti tiskanja e-dokumentacije, saj je arhiviranje papirne 
dokumentacije zaradi pomanjkanja prostora velik problem in nenazadnje tudi 
obremenitev okolja.  

4  ZAKLJUČEK 
Medicinske sestre se aktivno vključujemo v projekte za pripravo računalniških 
programov, ki jih uporabljamo pri svojem delu, saj si skušamo z iskanjem 
izboljšav zagotoviti optimizacijo postopkov. Kljub sodobni opremi, ki je na 
voljo, predstavlja beleženje številnih podatkov v elektronski zapis pacienta 
dodatno delovno nalogo za operacijsko medicinsko sestro. Pogosto imamo 
operacijske medicinske sestre občutek, da več časa porabimo za računalnikom 
kakor z pacientom. Glede na to, da lahko dnevno beremo o tožbah 
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zdravstvenih zavodov, se zavedamo, da prihajajo časi, ko bo postalo beleženje 
opravljenega dela in sledenje porabljenega materiala pri pacientu obvezno. 
Dokumentiranje opravljenega dela je danes postalo sestavni del delovnih 
nalog vsake medicinske sestre. Pacientom pa zagotavlja kakovostno in varno 
oskrbo.  

Literatura 

Literatura je na voljo pri avtoricah.  
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LAPAROSKOPSKA OPERACIJA SLEPIČA 

Zdenka Razgoršek1, Gregor Vrečič2 

Izvleček 

Acutni apendicitis je najpogostejše vnetje v trebuhu, ki zahteva kirurško 
zdravljenje. Poznamo dve metodi operacij: odprt in laparoskopski pristop. V 
referatu bo predstavljena laparoskopska apendektomija v Splošni bolnišnici 
Slovenj Gradec (SBSG), statistični podatki in pozitivni oziroma negativni vidiki 
posega.  

Ključne besede:  laparoskopska apendektomija, laparoskopski instrumenti, 
operacijska medicinska sestra 

1  UVOD 
Acutni apendicitis je najpogostejše vnetje v trebuhu, ki zahteva kirurško 
zdravljenje. Pojavlja se v vseh življenjskih obdobjih, najpogosteje pa v starosti 
od 7–19 let. Kljub napredku diagnostike (UZ, laboratorijske preiskave), ostaja 
diagnoza akutnega vnetja slepiča predvsem klinična.  

Poznamo dve metodi kirurškega zdravljenja: odprta in laparoskopska 
apendektomija. Laproskopska apendektomija (LA) naj bi se po priporočilu 
strokovnjakov opravljala pri prekomerno debelih, pri ženskah v rodni dobi, pri 
nejasni ali neobičajni diagnozi, pri zaposlenih.  

Znane analize v strokovnih krogih so v prid LA prikazale manj skupnih 
zapletov, manj bolečin, sama tehnika operacije omogoča lažjo odstranitev 
neobičajno ležečega apendixa (retrocekalno, …).  
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Negativne indikacije pa so predvsem zaradi morebitnih pogostejših 
intraabdominalnih abscesov in finančno dražjega postopka (Long, Bahnow et 
al., 2001).  

2  PREDSTAVITEV LAPAROSKOPSKIH 
APENDEKTOMIJ V SPLOŠNI BOLNIŠNICI 
SLOVENJ GRADEC (SBSG) 

V SBSG že od leta 1998 opravljamo laparoskopske apendektomije. Prvo 
laparoskopsko apendektomijo sta v celoti izvedla prim. mag. Mihael Zajec, dr. 
med., spec. kirurgije in Breznikar Brane, dr med., spec. kirurgije na Oddelku za 
splošno in abdominalno kirurgijo SBSG. V vseh teh letih je bilo na Oddelku za 
splošno in abdominalno kirurgijo naše bolnišnice uspešno opravljenih več kot 
150 LA. V letih od 2001–2005 smo uspešno opravili 50 LA, od tega smo 7× 
prešli v konverzijo, kjer smo prešli na odprti način posega (Breznikar, 2005). 
Natančnejšo statistiko pa sem zbrala za leta 2006–2010, ki je prikazana v 
tabeli.  

Tabela 1.  Primerjava apendektomij v SBSG.  

LETO SKUPNO OA LA KONV. 

2006 103 86 14 3 

2007 85 49 28 8 

2008 95 48 44 3 

2009 64 18 40 6 

2010 84 15 57 12 

 

V naši ustanovi torej od leta 2009 prevladujejo LA, ki se endoskopsko tudi 
zaključijo. Naj ob tem omenim, da je večina teh posegov opravljenih izven 
rednega delovnega časa – torej v dežurstvu in ne v dopoldanskem času, ko 
poteka redi program.  

Tabela 2.  Povprečno trajanje posega in ležalna doba (2006–2010).  

 OA LA 

trajanje posega 36,1 min pod 30 min (2010) 

ležalna doba z zapleti 7,8 dni, brez 4,8 3,9 dni 

zapleti 5,9 % 2,8 % 
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Kot zaplet naj pri OA omenim 6 abscesov podkožja in trebušne stene in 1 
intraabdominalni absces. Pri LA pa je nastalo 5 abscesov ranice, kjer smo 
izvlekli slepič in 1 intraabdominalni absces, ki smo ga laparoskopsko revidirali 
(Gorjanc, 2010).  

2.1  Finančni vidik 

Poznamo sicer več tehnik laparoskopske odstranitve slepiča, ki smo se jih 
posluževali v vseh teh letih. Izpostavila in cenovno predstavila bom štiri, ki 
smo jih opravljali napogosteje. Trenutno opravljamo LA s HEM-O-LOCK, ki je 
cenovno najugodnejši.  

Tabela 3.  Cenovna primerjava.  

OA Cena 

Vicryl šiv 2/0 3,80 EUR 

Vicryl lig 2/0 7,19 EUR 

SKUPAJ 10,99 EUR 

 

LA z Vicryl loop Cena 

Vicryl loop 34,23 EUR ×3 

SKUPAJ 102,69 eur 

 

LA z ENDO spenjalnikom Cena 

ENDO GIA 214,23 EUR 

polnilo 195,29 EUR 

SKUPAJ 409,73 EUR 

 

LA z HEM-O-LOCK Cena 

HEM-O-LOCK 16,19 EUR 

SKUPAJ 16,19 EUR 

2.3  Laparoskopska apendektomija in priprava na poseg 

V naši bolnišnici opravljamo LA predvsem izven rednega delovnega časa, saj je 
večina sprejemov z diagnozo acutnega apendicitisa opravljenih v 
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popoldanskem ali nočnem času, posledično temu pa je večina apendektomij 
opravljenih v dežurstvu.  

Sama priprava na poseg se začne s pripravo prostora in instrumentarija.  

Neumita operacijska medicinska sestra poskrbi za instrumenarij, aparature, 
položaj in varnost pacienta, priklaplja potrebne aparature in streže umiti 
operacijski medicinski sestri po aseptičnih načelih. Skrbi za potrebno 
dokumentiranje posega.  

Pacient je na operacijski mizi nameščen na hrbtu. Med posegom je rahlo 
nagnjen na glavo. Endo linija je na pacientovi desni strani, prav tako kutor in 
aspirator. Operater, asistent in umita operacijska medicinska sestra - 
instrumentarka so na pacientovi levi strani.  

Umita operacijska medicinska sestra sodeluje neposredno pri posegu. Po 
pripravi vseh potrebnih instrumentov (navedeno v nadaljevanju) in 
potrošnega materiala ter pripravi operativnega polja se LA začne z insuflacijo 
CO2 v abdomen (12 mm/Hg in 7,5 l/min). Nadalje kirurg uvede troakarje. Z 
monopolarno kljukico spreparira apendiks in s tremi HEM-O-LOCK klipi 
prekine povezavo apendiksa s coecumom. Odreže apendiks, ga da po potrebi 
v vrečko in ga izvleče skozi trebušno steno pri 10 mm troakarju.  

Umita operacijska sestra med operacijo vseskozi skrbi za brezhibnost 
instrumentov in aparatur, sterilnost in skupaj z neumito operacijsko 
medicinsko sestro za varnost pacienta.  

Po končanem posegu operacijska medicinska sestra poskrbi za pravilen 
transport in predajo pacienta na oddelek z vso potrebno dokumentacijo. Kot 
sem že omenila, se večina LA izvaja izven rednega delovnega časa, zato mora 
operacijska medicinska sestra po končanem posegu in oddaji pacienta 
poskrbeti za reprocesiranje intrumentarija. Po ustreznem razstavljanju in 
namakanju instrumentov je treba instrumente mehanično umiti, kar pri nas 
počnemo ročno, jih ponovno sestaviti in ustrezno zaviti in sterilizirati.  
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Slika 1. Operacija slepiča (vir: Interno gradivo Splošne bolnišnice Slovenj 
Gradec).  

Instrumentarij, ki ga potrebujemo za uspešno izvedbo posega, zajema:  

- 30°/10° ali 30°/5° (otroci) optika, 
- 2 × 10 mm troakar, 
- 1 × 5 mm troakar, 
- 1 × oknjičasta prijemalka (atravmatska), 
- 1 × endo kljukica (monopolarna), 
- 1 × aspirator, 
- HEM-O-LOCK z nastavki (XL), 
- 1 × škarje, 
- eventuelno endo vrečko.  

Odvisno od stanja v trebušni votlini na koncu operacije namestimo drenažno 
cevko.  
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Slika 2.  Instrumenti (vir: interno gradivo Splošne bolnišnice Slovenj Gradec. ) 

3  ZAKLJUČEK 
V SBSG tudi letos nadaljujemo z dobro prakso LA. Prednosti le-teh odtehtajo 
morebitne slabosti. Z vidika operacijske medicinske sestre naj omenim 
predvsem daljšo in obširnejšo pripravo na poseg in daljši čas čiščenja in 
priprave instrumentov na sterilizacijo (priprava, priklop aparatur, 
razstavljanje, sestavljanje in zavijanje instrumentov, …). Se pa nedvomno 
krajša sam čas posega, kar nedvomno pozitivno vpliva na pacienta, njegovo 
okrevanje in pripomore k hitrejši vrnitvi v domače okolje.  
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NAJPOGOSTEJŠA REKONSTRUKCIJA PO 
RAKU DOJKE 

Milena Lisjak1, Nataša Kravcar2 

Izvleček 

Zunanji videz je pomemben za samopodobo vsakega človeka, če pa gre za 
zunanji videz ženske, pa še toliko bolj.  

Za rakom na dojki v Sloveniji zboli nekaj več kot 1000 žensk na leto. Večina jih 
potrebuje kirurško zdravljenje, pri katerem onkolog z operacijo odstrani del ali 
pa celotno dojko.  

Z rekonstrukcijo se skuša odpraviti estetsko motnjo, ki je moteča za večino 
obolelih žensk, izboljšati psihično stanje bolnice ter kakovost njenega življenja.  

Sama rekonstrukcija ne sme vplivati na potek onkološkega zdravljenja. 
Rekonstrukcija je lahko takojšna, kar pomeni nadaljevanje onkološkega 
posega ali pozna, to je nekaj mesecev ali let po onkološkem posegu in 
zdravljenju.  

Po postavitvi diagnoze se bolnico napoti na onkološko-plastični konzilij, kjer se 
ji predstavi različne možnosti rekonstrukcije. Bolnica se lahko odloči za 
rekonstrukcijo s prsnim vsadkom ali rekonstrukcijo z lastnim tkivom (prosti 
prenos tkiva), največkrat s spodnjega dela trebuha. Ta zagotavlja trajen 
rezultat in najnaravnejšo obliko in otip dojke.  

Ključne besede:  rak dojke, bolnica, rekonstrukcija z lastnim tkivom 

                                                                 
1  Milena Lisjak, VMS, Operacijski blok, UKC Ljubljana, Zaloška 7, 1000 Ljubljana; 
 milena.lisjak@gmail.com 
2  Nataša Kravcar, dipl. m. s., univ. dipl. soc. , Operacijski blok, UKC Ljubljana, Zaloška 7, 1000 

Ljubljana; natasa.kravcar@gmail.com 



PRIMERI DOBRE PRAKSE V PERIOPERATIVNI ZDRAVSTVENI NEGI 

116 
 

1  UVOD 
Rak dojke je najpogostejši rak žensk v razvitem svetu in pri nas. Zbolevanje 
narašča, v Sloveniji zboli okoli 1.000 žensk na leto, približujemo se pojavnosti v 
razvitem svetu (100 na 100.000 žensk). Po napovedih naj bi v prihodnosti zbolela 
vsaka osma ženska. Najpogosteje zbolevajo ženske med 50. in 70. letom. Kljub 
večjemu obolevanju se zadnja leta smrtnost zaradi te bolezni v razvitem svetu 
zmanjšuje. Razloga za to sta organizirano iskanje raka pri najbolj ogroženih 
ženskah, t. i. presejanje in uvajanje novih učinkovitejših načinov zdravljenja. Sem 
sodi vse več preventivnih odstranitev dojk, zaradi spremenjenih genov BRCA 1 in 
BRCA 2 (http://www.onkologija.com/sl/domov/o_raku_dojke/14/2/2011).  

BRCA1 in BRCA2 sodita v skupino genov, ki zavirajo rast tumorjev. V 
normalnih celicah sta vključena v popravljalne mehanizme genetskega 
materiala ter pomagata preprečevati nenadzorovano celično rast. Mutacije v 
teh genih so dokazano povezane z genetsko pogojenim rakom dojke, jajčnikov 
ter še nekaterih drugih rakov (www. moja-lekarna. com/p-10009-dnk-test-za-
rak-dojke-test-brca1-in-brca-2.aspx/14/2/2011).  

Petletna preživetja brez ponovitve bolezni, katera lahko skoraj enačimo z 
deležem ozdravitev, znašajo glede na podatke EUROCARE3 raziskave v Evropi 
od 60 %–85 %, v Sloveniji pa 65 %. 
(http://www.onkologija.com/sl/domov/o_raku_dojke/14/2/2011).  

2  ZGRADBA DOJKE 
Dojka je parna žleza, ki leži na veliki prsni mišici v višini med 3. in 6. rebrom. 
Po porodu se v žleznem sistemu tvori mleko. Žlezni sistem je sestavljen iz 
žleznih režnjev ali lobulov. Iz žleznih režnjev do prsne bradavice vodijo mlečni 
vodi ali duktusi, ki se proti prsni bradavici zožijo in odpirajo z drobno odprtino.  
Žlezno tkivo je obdano s pregradami opornega tkiva ali strome, ki ga 
sestavljata vezivo in maščevje. Žlezno tkivo od strome loči tako bazalna 
membrana. V stromi potekajo tudi mezgovnice, žile in živci. Dojka je zelo 
ožiljen in dobro prekrvljen organ. Krvne žile so mrežasto razvejane in 
skoncentrirane v smeri prsne bradavice. Ob prehodu krvne plazme iz krvnih žil 
v tkivo nastaja limfa. Z njo se produkti presnove in povzročitelji bolezni 
prenašajo iz telesnih tkiv. Limfa odteka v regionalne bezgavke v pazduho in 
naprej v podključnično ter nadključnično kotanjo. Limfnih vozlov pri zdravih 
ljudeh ni mogoče tipati. Ob vnetju limfni vozli otečejo in postanejo občutljivi 
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na dotik ali celo boleči (http://www.roche.si/portal/onko-slov/breast: 
_anantomy_and_physiology/12/2/2011).  

 

Slika 1.  Zgradba dojke  
 (vir: http://freeweb.siol.net/memo/dojka.htm/10/2/2011).  

3  DEJAVNIKI TVEGANJA 
Najpomembnejša dejavnika tveganja sta dedna obremenjenost in 
reproduktivni dejavniki. Na dedne dejavnike in način življenja sodobne ženske 
v bližnji bodočnosti verjetno ne bomo mogli vplivati, zato so možnosti 
primarne preventive (preprečevanja raka) zelo majhne. Lahko pričakujemo še 
nadaljnje večanje zbolevanja, zato je zelo pomembno, da raka odkrijemo 
zgodaj in s tem zvečamo možnosti ozdravitve. Za zgodnje odkrivanje 
priporočamo redno samopregledovanje in presejanje z mamografijo.  
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4  MOŽNOST ODLOČITVE 
Pri raku na dojki je potrebno kirurško zdravljenje, pri katerem se odstrani del 
ali celotna dojka. Po operaciji nastane tkivna vrzel, ki predstavlja veliko 
estetsko motnjo, v smislu nesimetričnosti in vpliva na psihološko stanje vsake 
ženske.  

Po diagnostiki raka na dojki specialist onkolog bolnici razloži, kako bo potekalo 
onkološko zdravljenje. Predstavi ji možnost takojšne rekonstrukcije, kar 
pomeni nadaljevanje onkološkega zdravljenja ali odložene rekonstrukcije, 
torej več mesecev ali let po onkološkem zdravljenju. Bolnico se povabi na 
onkološko-plastični konzilij, kjer specialist kirurg plastične, rekonstrukcijske in 
estetske kirurgije skupaj s specialistom onkologom predstavita vse možnosti 
obnovitvenega posega na dojki, od odstranitve obolele dojke, do izdelave 
nove dojke ter dokončne kasnejše korekcije prsne bradavice in tetovaže 
kolobarja (Ahčan et al., 2007).  

Pri vsem tem ne smemo pozabiti, da je odločitev glede vrste rekonstrukcije 
odvisna tudi od bolničinih spremljajočih bolezni in telesne kondicije.  

V grobem rekonstrukcije dojk razdelimo na:  

- rekonstrukcije z lastnim tkivom – avtoproteza, 
- rekonstrukcije s pomočjo vsadkov in tkivnih razširjevalcev 

(ekspanderjev), 
- kombinacija obeh možnosti.  

Pri rekonstrukcijah s telesu lastnim tkivom prenesemo del tkiva (kože, 
podkožja in mišice) z mesta odvzema v kožno vrečko, ki je ostala po subkutani 
mastektomiji oziroma po odstranitvi mlečne žleze. Tkivo največkrat vzamemo 
s spodnjega dela trebuha, lahko uporabimo široko hrbtno mišico (m. latisimus 
dorsi), redko pa se odločimo za glutealno mišico.  

Pred operativnim posegom je treba izključiti vse kontraindikacije:  

- brazgotine po operaciji žolčnika, slepiča in po carskem rezu, 
- kadilke, 
- sladkorne bolnice, 
- močno povečana telesna teža.  
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5  NAJPOGOSTEJŠA REKONSTRUKCIJA Z 
LASTNIM TKIVOM 

Najpogosteje se uporabi lastno tkivo s spodnjega dela trebuha, ki se ga 
prenese na mesto odstranjene dojke in se oblikuje novo dojko. Takšna 
rekonstrukcija zagotavlja trajen rezultat in najnaravnejšo obliko in otip dojke. 
Bolnica mora imeti dovolj lastnega tkiva na trebuhu.  

Najpogostejša rekonstrukcija z lastnim tkivom sta torej s TRAM-režnjem in 
DIEP-režnjem.  

DIEP-reženj je prosti reženj, ki je sestavljen iz kože in podkožnega maščevja s 
pripadajočim žiljem, ki to tkivo prehranjuje (arterija in vena). TRAM-reženj je v 
sestavi podoben DIEP-režnju, le da se razlikuje v tem, da poleg vseh struktur, 
vsebuje še del preme trebušne mišice. Takšen reženj se uporabi v primeru 
anatomskih različic in je v tem smislu varnejši reženj (Ahčan et al., 2007).  

6  PRIPRAVA NA OPERATIVNI POSEG 
Pred operativnim posegom je treba bolnici poleg klasičnih preiskav krvi 
narediti še rentgen pljuč, scintigrafijo bezgavk, ki jo opravi dan pred 
planiranim operativnim posegom in zjutraj pred operativnim posegom ter CT 
angiografijo trebuha.  

Zaradi dolgotrajnega posega, ki traja približno od 4–6 ur, je treba bolnico 
dobro pripraviti. Na operacijsko mizo položimo grelno blazino. V predel pasu 
namestimo pas, ki je namenjen lažjemu pooperativnemu okrevanju, v smislu 
zmanjševanja bolečine in možnosti nastanka pooperativne trebušne kile. 
Zaščitimo ga z vpojno nepremočljivo podlogo. V predel nog podložimo 
podlogo, ki razbremenjuje spodnji del trebuha ter preverimo, ali ima bolnica 
pravilno nameščene kompresijke nogavice. Njihova funkcija je preprečevanje 
nastanka pljučne embolije, ki takšne bolnice še posebej ogroža. Po podatkih iz 
različne literature je ogroženost bolnikov po različnih operativnih posegih za 
pljučno embolijo tudi do enega leta.  

Namestimo nevtralno elektrodo in preko kolen namestimo pas. Pred pripravo 
operativnega polja namestimo vatirance v predel od pazduhe do pasu, s 
katerimi preprečimo zatekanje razkužila, ki jih pred prekrivanjem 
operativnega polja odstranimo.  
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Operativni poseg poteka z dvema kirurškima ekipama, kar zahteva sočasno 
dve umiti operacijski medicinski sestri. Specialist onkolog s pomočjo gama 
kamere poišče in odstrani varovalno bezgavko, ki se zaradi modrila, ki ga je 
kirurg vbrizgal neposredno v tumor dojke tik pred operativnim posegom, 
obarva rahlo modrikasto. Takšno bezgavko skupaj s spremljajočo 
dokumentacijo pošljemo na preiskavo, imenovano INPRINT, kjer specialisti 
patologi bezgavko prerežejo, naredijo odtis bezgavke in ugotavljajo prisotnost 
tumorskih celic. V primeru, da so tumorske celice prisotne v bezgavki, mora 
specialist onkolog poleg odstranitve celotne mlečne žleze, narediti še 
limfadenektomijo pazduhe. Pomembno je, da pri odstranitvi dojke ohrani 
kožno vrečo in submamarno gubo.  

Sočasno pa specialist plastične, rekonstrukcijske in estetske kirurgije prične z 
dvigom prostega režnja.  

Po končanem onkološkem delu operativnega posega pristopi druga ekipa 
specialistov plastične, rekonstrukcijske in estetske kirurgije. Ti po prerezu 
pektoralne mišice odstranijo rebro in začnejo pripravljati sprejemno žilje, ki 
bo služilo za novo prehrano prenesenega režnja s trebuha. Največkrat 
uporabimo arterijo in veno mamario interno.  

Dvig DIEP-režnja s trebuha začnemo z enakim rezom kot pri estetski operaciji 
trebuha. Prereže se samo koža, nato pa se poišče vrhnje žilje, ki mu sledimo 
do iztopišča iz femoralne arterije in vene. Pri DIEP-režnju je sprednja ovojnica 
mišice rektus prerezana, vendar ni izrezana, zato jo zlahka neposredno 
zašijemo brez napetosti na šivni črti. Možnost nastanka kile je majhna, je pa 
večja možnost denervacije trebušne stene zaradi prerezanih vej spodnjih 
kostalnih živcev. Po končanem razslojevanju peclja, ga prekinemo in 
podvežemo. Ena ekipa začne z zapiranjem trebuha, druga pa s šivanjem 
drobnožilnih povezav z mikrookirurško tehniko. Za šivanje arterije 
uporabljamo 8/0 monofilamentni šiv, katerega velikost igle je 5 mm, za 
šivanje ven pa 9/0 monofilamentni šiv, velikosti igle 5 mm. Po končani 
drobnožilni povezavi mora biti takoj vzpostavljen dober pretok krvi, zato je 
priporočljiv bolničin krvni tlak 120–130 mm vsaj 15 minut. Sledi deepitelizacija 
režnja, s katero odstranimo kožo pred ustavitvijo režnja v kožno vrečko in 
pred dokončnim oblikovanjem dojke.  

Rana na trebuhu se zašije na enak način kot pri estetskem posegu estetske 
korekcije trebušne sten - abdominoplastika. Prestaviti je treba popek. Vidne 
brazgotine ostanejo na spodnjem delu trebuha, okoli popka in na dojki.  
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Po končanem operativnem posegu oskrbimo rane in drene. Zelo pomembno 
je, da namestimo trebušni pas, še predeno se bolnica začne zbujati iz 
anestezije. S tem preprečimo možnost dehiscence trebušne stene.  

Rekonstruirana dojka mora biti čimbolj podobna zdravi. Včasih je za dosego 
simetrije potreben tudi poseg na zdravi dojki (redukcija - zmanjšanje dojke, 
peksija - dvig dojke ali celo augmentacija - povečanje druge dojke). Približno 
štiri mesece po rekonstrukciji se dojka zmehča, zato takrat napravimo še 
kolobar s pomočjo tetovaže in bradavico z manjšim kirurškim posegom v 
lokalni anesteziji.  

Možni so pooperativni zapleti:  

- globoka in povrhnja venska tromboza, 
- delna nekroza maščevja in režnja, 
- komplikacije pri drobnožilnih povezavah.  

Trombozo preprečujemo s kompresijskimi nogavicami, vajami za goleni in 
zgodnjo hojo. Nekrozam maščevja in režnja se izognemo z natančno 
operativno tehniko, komplikacije pri drobnožilnih povezavah pa moramo 
reševati takoj. Zato je treba natančno in redno spremljanje sprememb na 
režnju po parametrih, ki so določeni na oddelku, kjer bolnica okreva. V 
primeru, da je reženj bled, je treba ponoviti arterijsko drobnožilno povezavo, 
če se reženj obarva modro, ponovimo vensko drobnožilno povezavo.  

Bolnica ostane v bolnišnici teden dni, trebušni pas mora nositi tri do štiri 
mesece in se izogibati dvigovanju bremen. Opustiti mora tudi vse vaje za 
trebušne mišice. Z delom lahko začne en mesec po operativnem posegu.  
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VLOGA OPERACIJSKE MEDICINSKE 
SESTRE PRI VSTAVLJANJU 
BAKLOFENSKE ČRPALKE 

Anita Razgoršek1 

Izvleček 

Zdravljenje spastičnosti pacientov z baklofensko črpalko se v Sloveniji izvaja od 
leta 2000. Od leta 2001 interdisciplinarno, saj Univerzitetni rehabilitacijski 
inštitut - Soča pri vstavljanju tovrstne črpalke sodeluje s Kliničnim oddelkom za 
nevrokirurgijo UKC Ljubljana. Baklofen (Lioresal) je zdravilo, ki s pomočjo 
plinske oziroma elektronske črpalke, ki je programsko umerjena, deluje 
neposredno na hrbtenjačne receptorje in učinkuje na spastičnost telesa veliko 
močneje kot pri zdravljenju per os. Črpalka je vstavljena pod kožo trebuha in je 
s katetrom, prek katerega se dodaja učinkovina, povezana s hrbteničnim 
kanalom. Rezervoar črpalke se polni skozi kožo v različnih časovnih presledkih, 
ki so odvisni od višine dnevnih odmerkov. Pacienti, ki potrebujejo trajno 
protibolečinsko terapijo z vstavljeno Baklofensko črpalko, so zaradi 
spastičnosti in posledično hudih kroničnih bolečin večinoma zelo prizadeti. 
Prisotne so kontrakture, kahektničnost in imunska oslabljenost, zato mora biti 
priprava na operativni poseg interdisciplinarna. V operacijski dvorani 
poskrbimo za varnost in zaščito tako občutljivih pacientov, s tem da poskrbimo 
za mirno in prijazno okolje, dosledno upoštevamo vse standardne postopke 
operacijske zdravstvene nege, hkrati pa varno rokujemo in natančno 
postopamo z implantati.  

Ključne besede: baklofenska črpalka, spastičnost, protibolečinska terapija, 
interdisciplinarna priprava, varnost pacienta.  

                                                                 
1  Anita Razgoršek, dipl. babica, Operacijski blok, UKC Ljubljana, Zaloška 7, 1000 Ljubljana; 
 anitarazgorsek@gmail.com 
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1  UVOD 
Spastičnost je pogost simptom pri okvari zgornjega motoričnega nevrona. Pri 
pacientih z okvaro v področju osrednjega živčnega sistema generalizirane 
spastičnosti ne moremo obvladati z ustaljenimi načini zdravljenja z zdravili in 
metodami fizikalne terapije. Zdravljenje z intratekalnim dovajanjem baklofena 
z metodo podkožno vstavljene črpalke je učinkovita metoda zdravljenja 
izrazite spastičnosti že od sredine osemdesetih let prejšnjega stoletja. 
Baklofen (lioresal) deluje neposredno na hrbtenjačne receptorje, s tem sprosti 
mišice, olajša bolečine, izboljša sposobnosti gibanja, olajša opravljanje 
vsakodnevnih dejavnosti in olajšuje fizioterapijo.  

Pacientom s tem načinom zdravljenja olajšamo rehabilitacijo, preprečujemo 
zaplete, ki sicer terjajo dodatno zdravljenje, in zmanjšamo potrebo po drugih 
zdravilih. Kakovost življenja se zaradi manjše spastičnosti, olajšane gibljivosti 
in manjših bolečin izboljša pri 88 % pacientov (Sampson et al., 2002, 1052).  

Baklofen v hrbtenični kanal dovajamo s podkožno vstavljeno črpalko, ki je 
plinsko potisna ali elektronsko–programsko nastavljiva (slika 1). Črpalka je 
vstavljena pod kožo pacientovega trebuha in povezana s katetrom, preko 
katerega dovaja učinkovino v hrbtenični kanal, najpogosteje v višini prsne 
hrbtenjače (slika 2). Zaradi kroženja hrbtenjačne tekočine v hrbteničnem 

kanalu je učinek baklofena 
prisoten po vseh miotomih, je 
pa vselej močnejši na spodnjih 
kot pa na zgornjih udih. 
Rezervoar črpalke polnimo 
skozi kožo v različnih časovnih 
presledkih, ki so odvisni od 
višine dnevnih odmerkov, 
večinoma vsake tri do štiri 
mesece.  

 

Slika 1. Črpalka, spojena s 
silikonskim katetrom, ki 
omogoča dovajanje baklofena v 
hrbtenični kanal (vir: Grabljevec 
et. al, 2009, str. 38).  



PRIMERI DOBRE PRAKSE V PERIOPERATIVNI ZDRAVSTVENI NEGI 

124 
 

Slika 2. Prikaz položaja črpalke v 
podkožju trebuha s katetrom v 
hrbteničnem kanalu (vir: Grabljevec 
et al., 2009, str. 39).  

 

 

Na Univerzitetnem rehabilitacijskem 
inštitutu Republike Slovenije - Soča 
zdravijo paciente z metodo 
intratekalnega dovajanja baklofena 
od leta 2000. Od leta 2001 program 
zdravljenja spastičnosti poteka v 
celoti interdisciplinarno v 
sodelovanju s Kliničnim oddelkom za 
nevrokirurgijo Kliničnega centra v 
Ljubljani.  

Tabela 1.  Prikaz števila opravljenih operativnih posegov vstavitve baklofenske 
črpalke v Sloveniji  

Leto Implantacije Reimplantacije 

2000 1*  

2001 0  

2002 1  

2003 1*  

2004 3  

2005 3  

2006 2  

2007 3 1 

2008 6 1 

2009 5 1 

2010 9 3 

Skupaj 34 6 

*izvedena v Avstriji 

Povprečna starost ob vgradnji črpalke je 43 let, prevladujejo pa pacienti s 
poškodbo hrbtenjače in pacienti z multiplo sklerozo.  
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2  INDIKACIJE IN ZADRŽKI ZA ZDRAVLJENJE Z 
METODO VSTAVLJENE BAKLOFENSKE 
ČRPALKE 

2.1  Indikacije za zdravljenje spastičnosti z baklofensko 
črpalko  

Indikacija za ta način zdravljenja je neobvladljiva spastičnost spinalnega ali 
cerebralnega izvora, ki:  

- ovira gibanje, sedenje ali premeščanje,  
- ovira pacientove dnevne aktivnosti ali nego,  
- ovira potek rehabilitacije in znižuje njene učinke,  
- ovira spanje ali dnevni počitek,  
- povzroča bolečino ali občutek nelagodja,  
- lahko povzroči sekundarne zaplete (kontrakture, razjede zaradi 

pritiska).  

Vzrok za hudo spastičnost so najpogosteje poškodbe in bolezni hrbtenjače, 
poškodbe in bolezni možganov, kot so multipla skleroza, možganska kap 
incerebralna paraliza ter nekatere degenerativne bolezni živčevja (Grabljevec 
et al., 2009).  

2. 2  Kontraindikacije za zdravljenje spastičnosti z 
baklofensko črpalko  

Vstavitev črpalke je kontraindicirana pri:  

- hudih boleznih notranjih organov, 
- akutnih ali kroničnih okužbah, 
- hujših duševnih motnjah in 
- pri neobvladljivi epilepsiji.  

Črpalke ne moremo vstaviti pri drobnih otrocih s premajhno telesno težo 
(manj kot 10 kg). Previdnost pri odločanju za vstavitev je potrebna pri 
pacientih s srčnimi spodbujevalniki in pri tistih z generaliziranimi epileptičnimi 
napadi (Grabljevec et al., 2009).  
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3  POSTOPEK IZBIRE PACIENTA 
Postopek izbire pacienta obsega več medsebojno povezanih stopenj. Prva 
stopnja pri izboru obsega preverjanje osnovnih indikacij in morebitnih 
zadržkov za poseg in zdravljenje. Pri tem uporabljamo klinične in 
laboratorijske preiskave ter funkcionalne preizkuse. Pacientu, ki je kandidat za 
baklofensko črpalko, in svojcem se pojasni značilnosti zdravljenja, prednosti in 
pomanjkljivosti ter možne zaplete. Če ugotovimo, da obstaja indikacija za 
vgradnjo črpalke, in pacient nanjo pristane, se dogovorimo za poskusno 
vbrizgavanje baklofena v hrbtenični kanal. Za pripravo in spremljanje pacienta 
med testiranjem učinka intratekalnega baklofena, uporabljamo temu 
namenjeno klinično pot (Interno gradivo Soča, 2009).  

Pacientu z lumbalno punkcijo vstavimo začasni intratekalni kateter in skozenj 
vsakih 24 ur vbrizgamo posamezne stopnjujoče odmerke (boluse) baklofena v 
različnih odmerkih. Pri testiranju poleg učinka zdravila na spastičnost 
spremljamo tudi njegov vpliv na pacientovo bolečino, število krčev v 
določenem časovnem obdobju, spremembo mišične moči in vpliv na gibanje 
(Grabljevec et al., 2009).  

Če je spastičnost huda in moteča in so vsi drugi postopki zdravljenja 
preverjeno neučinkoviti, pozitivno pa je ocenjen učinek poskusnega dovajanja 
baklofena v hrbtenični kanal, sklepamo, da je indicirana vgradnja črpalke.  

4  PRIPRAVA NA OPERATIVNI POSEG  

4.1  Psihična in fizična priprava pacienta na operativni 
poseg 

4.1.1  Psihična priprava  

Zdravnik razloži pacientu namen, vrsto in način operativnega posega. 
Pomembno je tudi, da mu razloži pripravo na operativni poseg in potek 
zdravljenja po operativnem posegu ter morebitne zaplete po operativnem 
posegu. Večji del psihične priprave na operativni poseg se opravi v okviru 
izbire pacienta in priprav na postopek pridobitve baklofenske črpalke v okviru 
Univerzitetnega rehabilitacijskega inštituta.  
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S posegom in anestezijo se mora pacient strinjati in to tudi pisno potrditi. Pri 
opravilno nesposobnih pacientih podpišejo privolitev na poseg in anestezijo 
njegovi skrbniki.  

4.1.2  Fizična priprava  

Pred operativnim posegom pacient opravi standardne preiskave po 
pripravljenem protokolu in splošne laboratorijske preiskave, EKG za oceno 
srčnega delovanja in druge specifične preiskave, ki se navezujejo na 
pacientovo trenutno zdravstveno stanje, in so povezane z operativnim 
posegom (Beganović et al., 2010).  

4.2  Sprejem pacienta v operacijsko sobo  

Sprejem pacienta v operacijsko sobo mora biti urejen po dogovorjenih normah:  

- preverimo pacientovo identiteto; če pacient ni odziven, preverimo 
identifikacijsko zapestnico in pacientove podatke primerjamo z 
dokumentacijo; 

- preverimo, če je pacient tešč; 
- seznanimo se z nevarnostmi alergije ali drugih spremljajočih bolezni; 
- preverimo pacientov pristanek na operativni poseg; 
- seznanimo ga z mestom in potekom operativnega posega;  
- pregledamo, če ima pacient odstranjeno zobno protezo, nakit;  
- pregledamo dokumentacijo (premedikacija, tromboprofilaksa, druga 

pomembna sporočila in opozorila) (Ivanuša, Železnik, 2000).  

4.3  Premestitev in namestitev pacienta na operacijsko 
mizo 

Po temeljiti predaji informacij o pacientovem zdravstvenem stanju poskrbimo 
za varno in pravilno namestitev pacienta na operacijsko mizo.  

Ko je pacient nameščen na operacijsko mizo, operacijska medicinska sestra in 
ostali sodelavci zdravstvenega tima, vključno s kirurgom, poskrbimo za 
pacientovo varnost, zasebnost in mirno okolje, tako da:  

- namestimo pacienta v stabilni bočni položaj; 
- pri tem moramo paziti, da oporniki neposredno ne pritiskajo na 

pacienta, da ne pride do razjede zaradi pritiska in do pojava strižne 
sile; 
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- obremenjene kostne štrline razbremenimo z mehkimi blazinicami; 
- poskrbimo, da pacient nima prekrižanih nog (motnje cirkulacije); 
- pacienta pričvrstimo z varnostnim pasom in pri tem pazimo, da pasovi 

ne pritiskajo na pacienta; 
- pacienta pokrijemo; 
- poskrbimo za primerno ogreto operacijsko sobo; 
- poskrbimo, da ne prihaja do nepotrebne izgube pacientove toplote; 
- razbremenimo operativno polje; 
- omejimo gibanje; 
- namestimo ustrezno zaščito pred ionizirajočim sevanjem.  

Zaradi hude spastičnosti imajo pacienti kontrakture, trpijo za hudimi 
kroničnimi bolečinami. Gre za kahektična izčrpana in imunsko oslabljena 
telesa z zelo malo podkožnega tkiva, še posebej pri otrocih. Zato je 
interdisciplinarna priprava na operativni poseg zelo pomembna, da pacient ne 
utrpi med posegom še dodatnih zdravstvenih zapletov glede svojega zdravja.  

4.4  Priprava operativnega polja 

Ko je pacient varno nameščen v stabilni bočni položaj, poskrbimo, da je 
operativno polje v dovolj velikem obsegu obrito in očiščeno po navodilih 
kirurga. Predel operativnega polja sega od sredine trebuha, čez bok, do 
zgornjega ledvenega predela hrbtenice. Operativno polje umijemo s sterilno 
gobico in osušimo s sterilnim vatirancem nato ga kirurg razkuži z obarvanim 
razkužilom.  

S sterilno folijo in setom za pokrivanje omejimo operativno polje. Na 
sterilnem polju se zadržujejo samo nujno potrebni pripomočki (aspirator, 
kutor, bipolarna pinceta), ki jih ustrezno pričvrstimo in pazimo, da niso 
moteče za pacienta in kirurga.  

4.5  Priprava operacijske medicinske sestre 

Pred pripravo umite operacijske medicinske sestre poskrbimo, da je pacient 
varno in pravilno nameščen v bočni položaj ter da je ustrezno podložen in 
zaščiten. Poskrbimo, da je operacijska soba ustrezno pripravljena in da se 
omeji gibanje.  

Umita operacijska medicinska sestra instrumentira med operativnim posegom 
in je odgovorna za nemoten potek operativnega posega z organizacijo. Njene 
naloge so:  
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- priprava instrumentov ter drugih materialov za potrebe operativnega 
posega; 

- priprava sterilne delovne površine; 
- vzdrževanje sterilnega operativnega polja in instrumentov med 

operativnim posegom; 
- nadzoruje člane operativnega tima, da ostanejo sterilni; 
- skrbno spremlja potek operativnega posega, da lahko pravočasno 

reagira z ustreznim instrumentom, šivalnim materialom in drugim 
(implantati); 

- ves čas dosledno vzdržuje aseptično in sterilno metodo dela (Žmauc, 
2003).  

5  OPERATIVNI POSEG  

5.1  Potek operativnega posega 

Med operativnim posegom sta v operacijski sobi poleg standardne kirurške 
ekipe prisotna tudi dva člana iz Univerzitetnega rehabilitacijskega inštituta, ki 
pacienta poznata in vodita njegov postopek za pridobitev baklofenske 
črpalke, hkrati pa vodita tudi pacientovo nadaljnje zdravljenje. S seboj 
prineseta vse potrebne implantate (baklofensko črpalko, podkožni kateter, 
intratekalni kateter, vodilo, vodilno iglo in ustrezno količino zdravila 
baklofen).  

Za vsakega pacienta je na voljo samo en set implantatov, zato sta pri 
njihovem odpiranju potrebni velika previdnost in natančnost. Umita 
operacijska medicinska sestra z implantati ravna previdno po navodilih 
nevrofiziološke asistentke. Baklofensko črpalko moramo pred vstavitvijo 
ustrezno preveriti, ji iz rezervoarja odstraniti fiziološko raztopino s 
konzervansom ter napolniti z baklofenom, ki je odmerjen specifično za 
vsakega pacienta.  

Med operativnim posegom nevrokirurg najprej uvede intratekalni kateter v 
ledvenem delu pacientove hrbtenice in njegovo konico potisne do običajnega 
nivoja med 7. in 10. prsnim vretencem. Položaj intratekalnega katetra preveri 
z rentgenskim slikanjem. V naslednjem koraku črpalko vsadi podkožno 
suprailiakalno, običajno na levi strani pacientovega trebuha. Proksimalni del 
katetra nato po podkožnem kanalu privede na trebušno stran in ga spoji s 
črpalko (Grabljevec et. al, 2009).  
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Kirurg previdno zašije operativno rano, saj je zaradi kahektičnosti in 
dodatnega volumna črpalke zelo pomembno, da ne pride do dehiscence in 
okužbe rane ter posledično tudi okužbe črpalke. Umita operacijska 
medicinska sestra sterilno oskrbi rano na trebuhu in v predelu lumbalne 
hrbtenice. Previdno odstrani sterilne komprese, pacienta razbremeni iz 
bočnega položaja in pregleda predele telesa, ki so občutljivi zaradi hude 
tenzije.  

Ekipa iz Univerzitetnega rehabilitacijskega inštituta takoj vključi in nastavi 
črpalko. Če po posegu ni zapletov, pacient še nekaj dni ostane v bolnišnici, na 
Kliničnem oddelku za nevrokirurgijo, kjer opazujejo pacientove vitalne znake 
in previjejo obe rani, nato pa ga sprejmejo v Univerzitetni rehabilitacijski 
inštitut zaradi načrtovanja nadaljnjega zdravljenja.  

5.2  Zapleti pri zdravljenju 

Zapleti so lahko farmakološki, povezani z delovanjem baklofena, večinoma pa 
so tehnične narave. Premajhno ali preveliko dovajanje baklofena je lahko 
posledica človeške napake pri programiranju odmerkov ali polnjenju 
rezervoarja črpalke. Okužbe črpalke in katetra so lahko posledica drugih 
sistemskih ali primarnih okužb drugje v pacientovem telesu. Črpalko in njen 
notranji del (rezervoar) lahko okužimo pri polnjenju rezervoarja in tudi že pri 
njeni vgradnji med kirurškim posegom (Bhimani, 2008).  

6  ZAKLJUČEK 
Zdravljenje spastičnosti z dovajanjem intratekalnega baklofena s pomočjo 
črpalke je invazivna, vendar vprašljivo učinkovita terapevtska metoda. 
Vstavitev črpalke je indicirana pri hudi in moteči spastičnosti, ko odpovedo 
vsa druga sredstva zdravljenja in kadar s testiranjem z začasnim dovajanjem 
intratekalnega baklofena potrdimo ugodne klinične in funkcijske učinke.  

Znižanje spastičnosti z dovajanjem baklofena v hrbtenični kanal s pomočjo 
vsajene črpalke izboljša gibalne sposobnosti pacientov, jim olajša dnevne 
aktivnosti, nego in rehabilitacijo. Ob manjšem številu zapletov zaradi izrazit 
spastičnosti pacienti potrebujejo manj dodatnega zdravljenja in zdravil v obliki 
tablet, kar tudi iz ekonomskih vidikov opravičuje zdravljenje z metodo 
baklofenske črpalke (Grabljevec et al., 2009).  
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Vloga operacijske medicinske sestre se prične s sprejemom pacienta v 
operacijski blok. Pacienti, ki trpijo za hudo obliko spastičnosti, imajo hude 
kronične bolečine, so nemočni, slabo pokretni, prisoten je strah pred 
operativnim posegom, pred bolečino in nepoznanim okoljem. Pomembno je, 
da pacienta sprejmemo na prijazen in miren način, da priprava na operativni 
poseg poteka v mirnem in toplem okolju, brez vrveža in nepotrebnega hrupa, 
v zaprtih prostorih in z osebjem, ki je z njim od začetka do konca operativnega 
posega. Zavedati se je treba resnosti in kompleksnosti njegovega 
zdravstvenega stanja ter se primerno pripraviti na poseg, da še dodatno ne 
ogrozimo ali poslabšamo njegovega zdravja.  

Med posegom skrbimo za aseptično okolje, nadzorujemo člane tima, da 
ostanejo sterilni, pravilno rokujemo z implantati, spremljamo operativni 
poseg, skrbimo za instrumente in poskrbimo za varnost pacienta.  

Vstavitev baklofenske črpalke se je z leti izkazala kot zelo uspešna metoda 
zdravljenja spastičnosti. Vsako leto se odobri več operativnih posegov, in s 
tem se izboljša kakovost življenja pacientov z zelo težkimi nevrološkimi 
okvarami in poškodbami.  
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PRED IN POOPERATIVNA OBRAVNAVA 
PACIENTA S ŠKILJENJEM 

Anja Hudoklin1 

Izvleček 

Človeško oko je okno v svet. Človek pridobi največ informacij z vidom. Oči nam 
omogočajo zaznavanje okolice, in s tem živeti polnejše, kakovostnejše 
življenje. Ko je vid slab, je slabše tudi dojemanje življenja okoli posameznika. 
Slabovidnost je eden glavnih vzrokov škiljenja v otroštvu. Čimprej je treba 
odpraviti vzrok slabovidnosti, in s tem škiljenja. Ko oftalmolog, s pomočjo 
medicinske sestre ortoptičarke, izčrpa vse metode zdravljenja slabovidnosti, in 
s tem škiljenja, sledi operacija škiljenja. Po operaciji škiljenja je pomembno 
predvsem zdravstveno–vzgojno delo medicinske sestre, katera pouči pacienta 
o kakovosti in dojemanje življenja in njegove okolice.  

Ključne besede: slabovidnost, škiljenje, operacija škiljenja, okulistika, 
ortoptika  

1  UVOD 
Škiljenje pomeni patološki odklon enega očesa v razmerju na drugo oko. 
Škiljenje je lahko stalno ali občasno. Opažamo lahko škiljenje navznoter, 
navzven, navzgor ali navzdol, možne pa so kombinacije prej naštetih vrst 
škiljenja. Terapija škiljenja je korekcija refrakcijske hibe, nato pa, ko dosežemo 
čimboljšo vidno funkcijo, sledi operativni poseg, če je le–ta potreben. V 
nekaterih primerih se najprej korigira refrakcijska hiba, nato sledi operacija že 
v starosti enega do dveh let. S tem omogočimo odklonjenemu očesu boljše 
pogoje za nadaljnji razvoj vidne funkcije na tem očesu (Kosec, 2005).  

Škiljenje je povezano tudi s slabovidnostjo enega ali obeh očes. Pri tem odredi 
zdravnik oftalmolog pokrivanje dobrovidnega očesa, da se vidna ostrina 
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slabovidnega očesa v določenem času izboljša. Ko oftalmolog izčrpa vse 
možnosti s predpisom očal in pokrivanjem očesa, lahko priporoči še 
pleoptično–ortoptične vaje. Kjer očala popolnoma ne izravnajo škilni kot, vaje 
pa niso učinkovite, se zdravnik oftalmolog odloči za operacijo. Pri odraslih je 
operativni poseg smiselen le glede vizualnega smisla. Vidne funkcije ne 
izboljša, vizualno zmanjša škiljenje.  

2  PREDPRIPRAVA PACIENTA NA OPERATIVNI 
POSEG 

Pacient je sprejet dan pred operativnim posegom. Opravimo kompleten 
ortoptičen pregled – vidno ostrino, izmerimo refrakcijo, določimo škilni kot. 
Naslednji dan sledi operativni poseg, ki poteka v splošni anesteziji.  

3  OPERATIVNI POSEG 
Pri operativnem posegu škilavosti zdravnik oftalmolog prekratko mišico 
podaljša, ohlapno zategne, skrajša. Pri operaciji škiljenja ni nevarnosti za 
slabši vid, saj ti deli očesa ostanejo nedotaknjeni.  

4  POOPERATIVNA OBRAVNAVNAVA 
PACIENTA 

Po operaciji otrok ali odrasel ostane hospitaliziran dva do tri dni. Že naslednji 
dan po operativnem posegu ponovno opravimo ortoptičen pregled, kjer se že 
pokažejo prvi izzidi izboljšanja škiljenja. Preden gre pacient domov, mu 
medicinska sestra, specialistka zdravstvene nege za ortoptiko, pokaže 
ustrezne vaje, ki jih pacient vsak dan, večkrat na dan redno izvaja doma, vsaj 
do prve kontrole pri zdravniku oftalmologu.  
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MEHANIČNA REVASKULARIZACIJA PRI 
AKUTNI ISHEMIČNI MOŽGANSKI KAPI 

Radmila Bjelajac1 

Izvleček 

Mehanična revaskularizacija je endovaskularni poseg odpiranja akutne zapore 
možganske arterije. Gre za mehanično odstranitev tromba ali embolusa, ki 
zapira možgansko arterijo, z uporabo različnih mehaničnih instrumentov in/ali 
z aplikacijo trombolitičnih zdravil neposredno v predel zapore. Na Oddelku za 
interventno nevroradiologijo se v zadnjem času vse pogosteje izvajajo tovrstni 
posegi (40 posegov v letu 2010). Klinične raziskave so pokazale od 60 do 85 % 
uspešno rekanalizacijo možganskih arterij v času do 8 ur po nastopu 
možganske kapi (Milošević, 2010). Uspešnost zdravljenja ishemične 
možganske kapi je odvisna od hitrega ukrepanja (Švigelj, 2006). Na razpolago 
je več mehaničnih instrumentov, med katerimi smo bili najbolj uspešni z 
naslednjimi: PENUMBRA, MERCI in SOLITAIRE. Med posegom, ki se izvaja v 
splošni anesteziji, sodelujejo: interventni nevroradiolog, medicinska sestra 
instrumentarka in inženir radiologije. Za uspešno izvajanje posega je potrebna 
usklajenost in dobro sodelovanje celotnega tima. Naloge medicinske sestre 
instrumentarke so številne in izjemno pomembne, kajti poleg priprave 
pacienta in materiala ima zelo pogosto tudi vlogo asistenta.  

Ključne besede: akutna ishemična kap, mehanična revaskularizacija, 
instrumenti za mehanično revaskularizacijo 

1 UVOD 
Ishemični cerebrovaskularni inzult (ICI) je posledica perfuzijskih motenj pri 
stenozantnih ali okluzivnih procesih na ekstrakranialnem in intrakranialnem 
možganskem ožilju (slika 1). Osnovni vzrok je najpogosteje ateroskleroza s 
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trombozo možganskega ožilja ali trombembolija možganskih arterij 
kardialnega izvora. Skrajna posledica obeh mehanizmov je ista - del 
možganov, ki je izločen iz preskrbe s krvjo, je zapadel v nekrozo.  

Mehanična revaskularizacija je poseg znotrajžilnega odpiranja akutne zapore 
možganske arterije z uporabo različnih mehaničnih pripomočkov in/ali z 
uporabo trombolitičnih zdravil, ki se aplicirajo neposredno v predel zapore. 
Mehanična odstranitev tromba ali embolusa, ki zapira možgansko arterijo, je 
metoda, omejena na paciente z zaporo velike možganske arterije, ki je lahko 
dosegljiva z mikrokatetrom, čemur sledi mehanično odstranjevanje trombusa 
ali dajanje tkivnega aktivatorja plazminogena–tPA (Lovrič, 2010).  

Pacienti, primerni za mehanično revaskularizacijo so:  

1. Pacienti s kontraindikacijami za intravenozno tPA.  
2. Pacienti z obsežno možgansko kapjo.  
3. Pacienti po neuspešni intravenozni tPA.  

 

 

Slika1. Zaprta l. ACM.  Slika2. Revaskularizirana l. ACM. 
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2  POTEK POSEGA 
Po opravljeni slikovni diagnostiki (CT, CT angiografija in CT perfuzija) je treba v 
čim krajšem času začeti z zdravljenjem. Cilj takojšnjega zdravljenja je 
reševanje ishemične penumbre, ki predstavlja tkivo perifernih regij, ki se ga 
lahko potencialno reši s pravočasno vzpostavitvijo pretoka (Lovrič, 2010).  

Poseg poteka v splošni anesteziji, po predhodni ustrezni pripravi pacienta na 
intervencijski endovaskularni poseg.  

Naloge medicinske sestre instrumentarke so številne in pomembne, kajti gre 
za nujen in zahteven poseg, ki ga največkrat opravlja ekipa v pripravljenosti 
(interventni nevroradiolog, MS instrumentarka in inženir radiologije). Poleg 
priprave pacienta ter potrebnega materiala in pripomočkov, MS 
instrumentarka tudi asistira zdravniku in je njena vloga med celotnim 
posegom zelo pomembna. Posebej je treba omeniti nenehno kontrolo 
kontinuiranega prebrizgavanja vseh sistemov. Na ta način se izognemo 
povzročitvi možganske kapi med posegom z morebitnimi trombi v vodilnih 
katetrih in mikrokatetrih.  

Sledi še kontrolna angiografija možganskega ožilja (slika 2). Po posegu je 
pacient transportiran v enoto za možgansko kap.  

3  INSTRUMENTI ZA MEHANIČNO 
REVASKULARIZACIJO 

Na oddelku za interventno nevroradiologijo je na voljo več sistemov za 
mehanično revaskularizacijo. Za najbolj učinkovite so se izkazali naslednji: 
PENUMBRA, MERCI in SOLITAIRE.  

3.1 PENUMBRA 

To je sistem za odstranjevanje strdkov s pomočjo aspiracije.  

Penumbra sistem je sestavljen iz reperfuzijskega mikrokatetra in separatorja. 
Za doseganje podtlaka od –20 do –25 mmHg se uporablja poseben aparat, ki 
se preko aspiracijske cevi poveže z reperfuzijskim mikrokatetrom. Naloga 
separatorja (slika 3), ki ga zdravnik preko vodilne žice premika naprej in nazaj, 
je drobljenje strdka na manjše delce, s čimer je omogočena njihova aspiracija 
skozi reperfuzijski mikrokateter.  
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Prednosti Penumbre so:  

- delovno območje je na proksimalnem delu strdka, 
- kontinuirana aspiracija skozi celoten postopek, 
- različne debeline za različno velike arterije (026, 032, 041 in 054 inča).  

 

Slika 3.  Penumbra: reperfuzijski kateter in separator v območju tromba.  

3.2  MERCI (Mechanical Embolus Removal in Cerebral 
Ischemia) 

MERCI sistem za mehanično odstranjevanje strdkov ali embolusov vsebuje:  

- Vodilni kateter 8Fr ali 9Fr, ki ima okluzijski balon na distalnem koncu.  
- Mikrokateter.  
- MERCI odstranjevalec trombov.  

Merci je instrument spiralne oblike in je primeren za odstranjevanje trombov 
iz velikih možganskih arterij. Izdelan je iz nitinolove (medicinska kovina iz 
niklja in titaniuma) spominske žice in 5 elipsastih filamentnih zank. Do ciljne 
arterije se ga uvede preko ustreznega mikrokatetra MC18L. Izdelan je tako, da 
se med uporabo proksimalne zanke raztegnejo, tako ločijo strdek od žilne 
stene, medtem ko distalne zanke ostanejo neraztegnjene, da zajamejo tromb.  

Odstranjevalec MERCI se uvede skozi zaščitno vodilo, preko katerega se ga 
vstavi v ustrezen mikrokateter. MERCI je treba zapeljati do distalnega dela 
tromba.  

Z odmikanjem mikrokatetra nazaj se sprostijo zanke, ki zajamejo tromb v celoti 
(slika 4). Okluzijski balon, ki se nahaja na distalnem koncu vodilnega katetra 
(lociran je v skupni ali v notranji karotidni arteriji), se med posegom napihne, da 
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bi zmanjšal pretok krvi v distalnem delu arterije. Po zajetju tromba 
treba instrument potegniti nazaj v mikrokateter in vse skupaj hitro in previdno 
odstraniti iz arterije. Da bi se izognili morebitnim komplikacijam 
(trombembolija), je treba veš čas aspirirati kri, ki se nahaja v mikrokatetru, kar 
naredimo s 30ccm brizgo nastavljeno na hemostatsko valvulo.  

Klinične študije so potrdile varnost in učinkovitost MERCI sistema

 

Slika 4.  Odstranjevanje tromba z MERCI sistemom. 

 

  

Slika 5.  Tromb zajet v nitinolne zanke. 

Po zajetju tromba (slika 5) je 
ent potegniti nazaj v mikrokateter in vse skupaj hitro in previdno 

morebitnim komplikacijam 
veš čas aspirirati kri, ki se nahaja v mikrokatetru, kar 

Klinične študije so potrdile varnost in učinkovitost MERCI sistema.  
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3.3 SOLITAIRE AB 

SOLITAIRE AB je intrakranialni stent posebnih lastnosti. Sistem sestoji iz stenta 
Solitaire AB, vodilnega tulca in snemljive žice. Stent je lasersko izrezan. 
Pritrjen je na vodilno žico iz nitinola in ima zasnovo z zaprtimi celicami, ki 
omogočajo zanesljivo odstranitev strdka (slika 6). Debelina stene stenta je 
50–70 mikronov in omogoča minimalno invaziven vdor v lumen ciljne arterije. 
Zunanji premer stenta je dovolj majhen, da omogoča uvajanje preko 
mikrokatetrov z manjšim notranjim premerom. Stent ima radiopačen marker 
na proksimalnem koncu in tri ali štiri radiopačne markerje na distalnem 
koncu. Njegova posebna lastnost je možnost sprostitve z vodilne žice s 
pomočjo elektrolize, kadar je prizadeta arterija tako zožena, da ne omogoča 
zadostnega distalnega pretoka.  

  

Slika 6. Tromb odstranjen s Solitaire stentom. 

4  NALOGE MEDICINSKE SESTRE 
INSTRUMENTARKE 

Poleg ustrezne priprave pacienta na interventni poseg (britje dimeljskega 
predela in namestitev v ustrezen položaj – pacientova glava nameščena v 
posebno blazino z vdolbino za glavo) ima MS instrumentarka še druge naloge.  

Skupaj z zdravnikom preverita, kateri mehanični sistemi so na voljo in kateri 
so najbolj ustrezni za ta poseg.  
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MS, ki je sterilno oblečena, pripravi instrumente na delovni mizi: previdno jih 
prebrizga s heparinizirano fiziološko raztopino (10000 IE heparina v 1000 ml 
0,9 % NaCl), kar omogoča njihovo lažje uvajanje skozi sistem in preprečuje 
nabiranje fibrina in krvnih strdkov. Posebej je treba poudariti pomen 
kontinuiranega prebrizgavanja sistemov s heparinizirano fiziološko raztopino 
(1000 IE heparina v 1000 ml 0,9 % NaCl). Na ta način ohranimo prehodne 
katetre in se izognemo morebitni trombemboliji zaradi trombov, nastalih v 
katetrih. Mehanska revaskularizacija je nujen in izjemno zahteven poseg, kar 
zahteva od MS poznavanje materiala in poteka posega. Večkrat ima MS vlogo 
prvega asistenta, kjer prideta do izraza njeno znanje in natančnost. Ena izmed 
zahtevnih nalog MS je ohranjanje 300 cm dolge vodilne intrakranialne žice »in 
situ«, da preprečimo poškodbo nežne možganske arterije med posegom 
(disekcija ali ruptura arterije).  

Po zaključenem posegu je treba punkcijsko mesto na arteriji femoralis zapreti 
s posebnimi šivi. Vstopno mesto, ki meri le 2–3 mm, pokrijemo s sterilnim 
obližem. Preden pacient zapusti naš prostor za interventne nevroradiološke 
posege, še enkrat preverimo punkcijsko mesto, ki mora biti brez prisotnosti 
krvi.  

Uporabljeni material, ki je za enkratno uporabo, pospravimo na ustrezen 
način.  

5  ZAKLJUČEK 
Intervencijska nevroradiologija je veja radiologije, ki ima danes široko paleto 
minimalno invazivnih posegov pri zdravljenju različnih bolezni možganskega 
ožilja. Velika in pomembna je predvsem njena vloga pri reševanju življenjsko 
ogrožajočih stanj. Klinične raziskave so pokazale od 60–85 % uspešno 
rekanalizacijo možganskih arterij v času do 8 ur po nastopu možganske kapi 
(Milošević, 2010).  

Pri nekaterih boleznih je poseg intervencijske nevroradiologije lahko edina 
možna oblika zdravljenja (Milošević, 2010). Ponovna vzpostavitev pretoka v 
možganskem ožilju (slika 2) je bistveno zmanjšala obolevnost in umrljivosti 
zaradi ishemične možganske kapi, skrajšala rehabilitacijo in zmanjšala 
posledice. Za uspešno izvajanje zahtevnega posega mehanske 
revaskularizacije je nujno potrebno usklajeno delovanje celotnega tima ter 
nenehno izobraževanje na področju interventne nevroradiologije, ki se v 
zadnjem času razvija izjemno hitro.  
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