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UVODNE MISLI 

Ljudje se soočamo s potrebo po znanju, ki nam skupaj z usposobljenostjo 
zagotavlja osebni razvoj in s tem delo. Vedno bolj intenzivne spremembe z 
uvedbo tehnološko zahtevne opreme zahtevajo nove načine odzivanja, zaradi 
česar potrebujemo nova znanja in veščine. 

Strokovna izpopolnjevanja Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov 
v operacijski dejavnosti so izpopolnjevanja na katerih s pomočjo izmenjave 
znanja in učenja želimo približati vsem operacijskim medicinskim sestram in 
zdravstvenim tehnikom novosti s katerimi se srečujemo v svojih delovnih 
okoljih. 

Zahvaljujem  se vsem, ki z znanjem, odgovornostjo, gotovostjo, s 
samozavestjo in zaupanjem spoznavate svoje zmožnosti pri ustvarjanju 
prispevkov in jih delite z vsemi nami. 

»Znanje je moč.« (Francis Bacon) 

 

Sanja Arnautović 
Predsednica Sekcije medicinskih 
sester in zdravstvenih tehnikov v 
operativni dejavnosti 

 

  



NOVOSTI NA PODROČJU ENDOSKOPSKE KIRURGIJE 

8 

SEZNAM AVTORJEV 

Marija Al Nawas, dipl. m. s., koordinatorica področja za bolnišnično higieno, 
Univerzitetni klinični center Ljubljana, Služba za preprečevanje in 
obvladovanje bolnišničnih okužb, Japljeva ulica 2, 1525 Ljubljana; 
spobo@kclj.si 

Aldijana Beganović, dipl. m. s., Univerzitetni klinični center Ljubljana, Kirurška 
klinika, Operacijski blok, Zaloška 7, 1000 Ljubljana; ada.beganovic@gmail.com 

Martina Brešan, dipl. m. s., Univerzitetni klinični center Ljubljana, Kirurška klinika, 
Operacijski blok, Zaloška 7, 1000 Ljubljana; martina.bresan@kclj.si 

Ivanka Budiselić - Vidaić, dipl. med. techn., Klinički bolnički centar Rijeka, Centar 
operacijske sale i sterilizacije Sušak, T. Strižića 3, 51000 Rijeka, Hrvaška 

Miha Granfola, Johnson&Johnson, Ethicon Surgical care, Šmartinska cesta 53, 
1000 Ljubljana; mgranfol@its.jnj.com 

Edita Hrastnik, dipl. m. s., Splošna bolnišnica Celje, Centralni operacijski blok, 
Oblakova ulica 5, 3000 Celje 

Mojca Jarc, dipl. m. s., Univerzitetni klinični center Ljubljana, Ortopedska klinika, 
Operacijski blok, Zaloška 9, 1000 Ljubljana; O41327791@planet.si 

Sandra Jerebic, dipl. m. s., Splošna bolnišnica Jesenice, Kirurški oddelek, Titova 
112, 4270 Jesenice 

Helena Jus, dipl. m. s., Univerzitetni klinični center Maribor, Klinika za ginekologijo 
in perinatologijo, Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor 

Zlata Kidrič, dipl. m. s., Univerzitetni klinični center Ljubljana, Kirurška klinika, 
Operacijski blok, Zaloška 7, 1000 Ljubljana; zlatakidric@gmail.com 

Marjanca Knafelc, mag. zdrav. nege, Splošna bolnišnica Celje, Centralni 
operacijski blok, Oblakova ulica 5, 3000 Celje; marjanca.knafelc@siol.net 



NOVOSTI NA PODROČJU ENDOSKOPSKE KIRURGIJE 

9 

Andreja Kušter, dipl. m. s., Splošna bolnišnica Slovenj Gradec, Dnevna bolnišnica 
operativnih strok, Gosposvetska cesta 1, 2380 Slovenj Gradec; 
opms30@gmail.com 

Prof. dr. Vesna Paver Eržen, dr. med., Univerzitetni klinični center Ljubljana, 
Simulacijski center, Zaloška 7, 1000 Ljubljana; vesna.pavererzen@kclj.si 

Nataša Pinjuh, bacc. med. techn., Klinički bolnički centar Rijeka, Centar 
operacijske sale i sterilizacije Sušak, T. Strižića 3, 51000 Rijeka, Hrvaška 

Milena Prosen, dipl. m. s., koordinatorica področja za bolnišnično higieno, 
Univerzitetni klinični center Ljubljana, Služba za preprečevanje in 
obvladovanje bolnišničnih okužb, Japljeva ulica 2, 1525 Ljubljana; 
spobo@kclj.si 

Darja Rajgelj, dipl. m. s., Splošna bolnišnica Jesenice, Kirurški oddelek, Titova 112, 
4270 Jesenice 

Manica Rebernik Milić, univ. dipl. org., Univerzitetni klinični center Maribor, 
Klinika za ginekologijo in perinatologijo Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor; 
manica.rebernik@ukc-mb.si 

Darinka Reisman, dipl. m .s., Univerzitetni klinični center Maribor, Klinika za 
ginekologijo in perinatologijo, Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor 

Prim. mag. Miran Rems, dr. med., Splošna bolnišnica Jesenice, Kirurški oddelek, 
Titova 112, 4270 Jesenice; miran.rems@sb-je.si 

Mateja Stare, dipl. m. s., spec. periop. ZN, Univerzitetni klinični center Ljubljana, 
Kirurška klinika, Operacijski blok, Zaloška 7, 1000 Ljubljana; 
mateja73@hotmail.com 

Tina Štukelj, Johnson & Johnson d.o.o., Advanced Sterilization Products, 
Šmartinska cesta 53, 1000 Ljubljana; tstukelj@its.jnj.com 



NOVOSTI NA PODROČJU ENDOSKOPSKE KIRURGIJE 

10 

Doc. dr. Blaž Trotovšek, dr. med., Univerzitetni klinični center Ljubljana, Kirurška 
klinika, Klinični oddelek za abdominalno kirurgijo, Zaloška 7, 1000 Ljubljana; 
blaz.trotovsek@gmail.com 

Ika Voje, dipl. m. s., Univerzitetni klinični center Ljubljana, Kirurška klinika, 
Operacijski blok, Zaloška 7, 1000 Ljubljana; ika.voje@yahoo.com 

  



NOVOSTI NA PODROČJU ENDOSKOPSKE KIRURGIJE 

11 

  



NOVOSTI NA PODROČJU ENDOSKOPSKE KIRURGIJE 

12 

KAZALO VSEBINE 

MEDICINSKI SIMULACIJSKI CENTER V UNIVERZITETNEM KLINIČNEM 
CENTRU LJUBLJANA 

Vesna PAVER ERŽEN ..............................................................................15 

DODATNO IZPOPOLNJEVANJE OPERACIJSKIH MEDICINSKIH SESTER 
NA SIMULATORJIH 

Miha GRANFOLA ...................................................................................24 

ZADACI OPERACIJSKE SESTRE PRI VIDEO ASISTIRANOJ 
TORAKOSKOPIJI 

Ivanka BUDISELIĆ – VIDAIĆ, Nataša PINJUH..........................................26 

OPERACIJSKA MEDICINSKA SESTRA PRI HIBRIDNI ABLACIJI SRCA 
Zlata KIDRIČ, Ika VOJE ...........................................................................35 

TRANSVAGINALNA HIDROLAPAROSKOPIJA 
Darinka REISMAN, Helena JUS, Manica REBERNIK MILIĆ .....................46 

POSEBNOSTI LAPAROSKOPSKIH OPERATIVNIH POSEGOV 
Mateja STARE ........................................................................................47 

PREDSTAVITEV KIRURŠKEGA ZDRAVLJENJA PREKOMERNE TELESNE 
TEŽE IN REZULTATI V SPLOŠNI BOLNIŠNICI SLOVENJ GRADEC 

Andreja KUŠTER ....................................................................................49 

OPERACIJSKA MEDICINSKA SESTRA PRI ARTROSKOPSKEM 
ZDRAVLJENJU SINDEZMOLIZE AKROMIOKLAVIKULARNEGA SKLEPA 

Aldijana BEGANOVIĆ .............................................................................62 

VLOGA OPERACIJSKE MEDICINSKE SESTRE PRI ARTROSKOPIJI KOLKA 
Mojca JARC............................................................................................71 

LOKALNI HEMOSTATIKI IN NJIHOV POMEN V LAPAROSKPOSKI 
KIRURGIJI (sponzorsko predavanje)  

Blaž TROTOVŠEK ...................................................................................77 

 



NOVOSTI NA PODROČJU ENDOSKOPSKE KIRURGIJE 

13 

IZBOR APARATA ZA REPROCESIRANJE ENDOSKOPOV – PRIMER IZ 
PRAKSE 

Milena PROSEN, Marija AL NAWAS ...................................................... 86 

KAKO S PLAZMA STERILIZACIJO PODALJŠATI ŽIVLJENJSKO DOBO 
OBČUTLJIVIM INŠTRUMENTOM?  

Tina ŠTUKELJ ......................................................................................... 91 

CELOSTNA OBRAVNAVA PACIENTA Z VIDIKA OPERACIJSKE 
MEDICINSKE SESTRE PRI ROBOTSKO ASISTIRANI RADIKALNI 
PROSTATEKTOMIJI 

Marjanca KNAFELC, Edita HRASTNIK .................................................... 92 

VENTRIKULOSKOPIJA 
Martina BREŠAN ................................................................................. 100 

IMPLEMENTACIJA KIRURŠKEGA VARNOSTNEGA VPRAŠALNIKA 
Miran REMS, Darja RAJGELJ, Sandra JEREBIC ..................................... 101 

OCENA VLOGE KOORDINATORICE V OPERACIJSKEM BLOKU 
Darja RAJGELJ, Miran REMS, Sandra JEREBIC ..................................... 110 

 

  



NOVOSTI NA PODROČJU ENDOSKOPSKE KIRURGIJE 

14 

 

  



NOVOSTI NA PODROČJU ENDOSKOPSKE KIRURGIJE 

15 

MEDICINSKI SIMULACIJSKI CENTER V 
UNIVERZITETNEM KLINIČNEM 

CENTRU LJUBLJANA 
Vesna PAVER ERŽEN1 

IZVLEČEK 

Uporabo simulatorjev so med prvimi uvedli v letalstvu za usposabljanje pilotov 
in posadke. Treningi v simulacijskem centru so redni in obvezni za celotno 
posadko. Učinkovita raba simulacijske tehnologije v letalstvu je pomembno 
pripomogla k temu, da je zračni transport najvarnejša oblika potovanja. 

Ključne besede: simulacijski center, simulacijsko učenje 

 

1 UVOD 
Pozitivne izkušnje v pridobivanju znanja in izkušenj s pomočjo simulacijskega 
učenja v letalstvu so se prenesle tudi v medicino. Simulacijsko izobraževanje 
zdravnikov in osebja zdravstvene nege lahko poteka z uporabo računalniških 
aplikacij za obravnavo različnih kliničnih stanj in procesov, z uporabo 
simulatorjev posameznih delov telesa ali z uporabo visoko tehnološko razvite 
lutke, ki deluje na osnovi posebne mehanske in programske opreme in 
»odslikava« realnega pacienta. 

                                                           
1  Prof. dr. Vesna Paver Eržen, dr. med., Univerzitetni klinični center Ljubljana, Simulacijski 

center, Zaloška 7, 1000 Ljubljana; vesna.pavererzen@kclj.si 
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Slika 1:  Priprava na simulirani klinični scenarij.    

 
Slika 2:  Uvod v anestezijo. 
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2  MEDICINSKI SIMULACIJSKI CENTER V 
UNIVERZITETNEM KLINIČNEM CENTRU 
LJUBLJANA 

Medicinski simulacijski center (MSC) v Univerzitetnem kliničnem centru (UKC) 
Ljubljana je multidisciplinarni center, namenjen za različne oblike 
usposabljanja zdravstvenih delavcev (zdravnikov, medicinskih sester, 
zdravstvenih tehnikov), s pomočjo visoko tehnološko razvite lutke, ki 
omogoča simulacijo celostne obravnave pacienta, kakor tudi učenje in urjenje 
veščin medicinskega osebja tako za individualno kot tudi za timsko delo. 

 

Slika 3:  Scenarij s področja respiratorne fizioterapije.    
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Slika 4:  Scenarij s področja intenzivne terapije. 

MSC ima eno »odraslo« in eno »otroško« (6 let star otrok) lutko firme METI. V 
povezavi z računalnikom in opremo v operacijski sobi in sobi za intenzivno 
zdravljenje lahko simuliramo praktično vse klinične situacije, s katerimi se 
srečujemo v klinični praksi. To so internistična in kirurška urgentna stanja, 
stanja v anesteziologiji in intenzivni medicini, porodništvu in ginekologiji, 
pediatriji, nevrologiji in ostalih medicinskih področjih.  

Simulacijska lutka spontano diha (izdihuje CO2), pri njej lahko tipamo arterijski 
pulz na vseh tipičnih mestih, poslušamo srčne tone, dihanje, utripa z vekami, 
zenice reagirajo na svetlobo in se z njo lahko tudi pogovarjamo tako, da 
inštruktorjev glas iz nadzorne sobe prihaja v zvočnik, ki je nameščen v lutkini 
glavi. To lutko lahko povežemo z monitorji za nadzor življenjskih funkcij 
(enakimi, kot jih uporabljamo pri pacientu v vsakodnevni klinični praksi) in 
odčitavamo EKG, merimo krvni tlak, tlak v srčnih votlinah, parametre dihanja, 
zasičenost arterijske krvi s kisikom, stopnjo blokade motorične ploščice, … 
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Slika 5:  Pogled iz nadzorne sobe v operacijsko sobo. 

 
Slika 6:  Razprava o opravljenem scenariju. 



NOVOSTI NA PODROČJU ENDOSKOPSKE KIRURGIJE 

20 

Lutki lahko dajemo v veno tekočine, kakor tudi zdravila (80 različnih 
učinkovin), odgovor lutke na ta zdravila pa je odvisen od interakcije, 
trenutnega fiziološkega stanja lutke, velikosti danega odmerka zdravila ter 
farmakokinetike in farmakodinamike tega zdravila. Na tem navideznem 
bolniku lahko izvedemo tudi različne posege kot so vzdrževanje proste dihalne 
poti z najrazličnejšimi pripomočki, krikotomijo, drenažo osrčnika, trebušne 
votline, prsnega koša, defibrilacijo srca, … 

 

Slika 7:  Vaje na laparaskopskem simulatorju. 
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Slika 8: Intubacija. 

Za pridobivanje določenih spretnosti imamo modele posameznih delov telesa, 
torzo za vadbo intubacije in bronhoskopije, model za učenje vzpostavitve 
osrednje venske poti, model roke za učenje vzpostavitve intravenske poti, 
model za vadbo epiduralne in subarahnoidne anestezije ter ženski model za 
kateterizacijo mehurja. Za pridobivanje spretnosti na področju laparoskopske 
kirurgije pa imamo simulator firme Simbionix. Kombinacijo najsodobnejših 
senzorjev v inštrumentih in visoke zmogljivosti računalnika zagotavlja 
natančno prostorsko - časovno odslikavo operativnih razmer, kakor tudi 
odražanje občutka za tkiva in uporabo inštrumentov. 

Za usposabljanje s pomočjo računalniških aplikacij imamo v MSC na voljo 12 
računalnikov. 

3 SIMULACIJSKO UČENJE 
Simulacija omogoča učenje in izpopolnjevanje znanja in veščin za reševanje 
različnih kliničnih stanj na individualnem nivoju, kakor tudi v timu, preden 
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pridemo k obravnavi dejanskega živega pacienta. Pri simulacijskem učenju je 
zelo pomemben vidik tudi spoznavanje uporabe medicinske opreme ter 
učenje in utrjevanje komunikacijskih veščin (s pacientom in med izvajalci 
medicinskih storitev). Standardna in zelo pomembna faza simulacijskega 
učenja je analiza opravljenega postopka na osnovi avdiovizualnega posnetka. 
V razpravi pod vodstvom inštruktorja – izkušenega kliničnega zdravnika se 
analizira, kaj je bilo narejeno dobro, kaj ne in kako bi naj bilo narejeno še 
boljše. 

Center ima operacijsko sobo in sobo bo za intenzivno zdravljenje, ki sta 
opremljeni enako kot v dejanski klinični praksi, po potrebi pa jih lahko tudi 
preuredimo za simulacijo drugih delovnih okolij, kot npr. ambulanta ali 
oddelčna soba. Vsaka od teh sob ima še svoj nadzorni prostor (kabino) za 
vodenje (moderiranje) poteka scenarijev učenja. V sklopu centra sta tudi dve 
učilnici, opremljeni s sodobno avdiovizualno in računalniško opremo, shrambe 
za potrošnji material in opremo, garderoba in pisarna. Dogodke, ki se odvijajo 
v delovnih prostorih simulacijskega centra, lahko tudi snemamo in 
neposredno prenašamo na ekran v veliko predavalnico UKC Ljubljana. 

4  ZAKLJUČEK 
MSC je namenjen za usposabljanje zaposlenih v UKC Ljubljana, pa tudi 
medicinskega osebja drugih ustanov iz Slovenije in tujine. Po dogovoru lahko 
zmožnosti centra za izobraževalne namene (npr. predstavitev zdravil in 
medicinske opreme) najamejo tudi druge ustanove in podjetja. Na željo 
naročnika lahko vsebinsko pripravimo učne scenarije in jih tudi izvajamo. 

Simulacijsko učenje v medicini pomeni pomembno dopolnitev klasičnega 
kliničnega pouka, saj je dokazano, da to usposabljanje skrajšuje krivuljo 
učenja, podaljšuje ohranjanje znanja, izboljšuje delovanje pod stresom, 
omogoča pridobivanje ročnih spretnosti in izboljšuje usposobljenost za timsko 
delo (Brindley, 2011). Posledično so že opazni tudi pozitivni učinki na izhod 
zdravljenja (Cook et al., 2011).  
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DODATNO IZPOPOLNJEVANJE 
OPERACIJSKIH MEDICINSKIH SESTER 

NA SIMULATORJIH 
Miha GRANFOLA1  

Izvleček 

Dejstvo je, da vsako leto med operativnimi posegi nastane na tisoče resnih 
zdravstvenih zapletov. Polovica teh zadevajo kirurge in več kot tretjina se jih 
zgodi v operacijski sobi. Z namenom preprečiti oziroma zmanjšati število teh 
zapletov so v Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana ustanovili Simulacijski 
center. V njem se različni profili zdravstvenih delavcev (kirurgi, operacijske 
medicinske sestre, anesteziologi, …) izobražujejo, pridobivajo znanja in 
spretnosti, ki jim pomagajo pri doseganju optimalnih rezultatov. 

Ena izmed možnosti je simulacija različnih operativnih posegov s pomočjo 
simulatorja, LapMentor, podjetja Simbionix, ki je na voljo v Univerzitetnem 
kliničnem centru Ljubljana. Simbionix je vodilno podjetje na svetu v proizvodnji 
in razvoju simulatorjev. Podjetje Johnson&Johnson je uradni zastopnik za 
prodajo simulatorjev Simbionix. 

Članki dokazujejo, da lahko delo na simulatorju pripomore k boljšemu 
rokovanju z laparoskopskimi inštrumenti ter izboljša vizualno predstavo 
anatomskih struktur. Operacijsko medicinsko sestro je uvedba novih 
endoskopskih posegov primorala v nenehno izobraževanje, saj se endoskopska 
kirurgija silovito razvija in s sabo prinaša vedno nove tehnike, pristope in 
instrumentarij, ki ga mora operacijska medicinska sestra obvladati, da lahko 
suvereno sodeluje pri celotnem poteku operativnega posega. Za operacijsko 
medicinsko sestro učenje na simulatorju predstavlja pomembno dopolnitev 
izobraževanja, saj je dokazano, da to usposabljanje skrajšuje krivuljo učenja, 
podaljšuje ohranjanje znanja, izboljšuje delovanje pod stresom, izboljšuje 
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timsko delo ter omogoča pridobivanje ročne spretnosti. Obenem pa si z delom 
na simulatorju LapMentor osvežijo in pridobijo novo znanje s področja 
laparoskopske kirurgije. S pridobljenim znanjem pa zagotavljajo varnejšo in 
boljšo obravnavo pacienta, saj pristopijo k obravnavi pacientov bolj izučeno, 
izkušeno in samozavestno.  

Ključne besede: zapleti, simulator, Simbionix, operacijska medicinska sestra, 
izpopolnjevanje 
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ZADACI OPERACIJSKE SESTRE PRI 
VIDEO ASISTIRANOJ TORAKOSKOPIJI 

Ivanka BUDISELIĆ – VIDAIĆ1, Nataša PINJUH2 

Sažetak 

VATS (Video Assisted Thoracoscopy) je minimalni invazivni zahvat u torakalnoj 
kirurgiji koja se u dijagnostičke i terapeutske svrhe. 

Zadaci operacijske sestre su: priprema bolesnika za operacijski zahvat, 
priprema instrumentarija, materijala i aparature za operacijski zahvata. 

Tijekom prezentacije, osim operacijskog zahvat, biti će prezentirani postupci, 
zbog specifičnosti, sa instrumentarijem, nakon završenog operacijskog 
zahvata. 

Ključne riječi: VATS (Video Assisted Thoracoscopy), toraks, operacijska sestra, 
instrumentarij, dezinfekcija, sterilizacija 

 

1  UVOD 
Torakoskopija je operacijsko otvaranje prsnog koša u dijagnostičke ili 
terapijske svrhe. 

VATS (Video Assisted Thoracoscopy) je minimalni invazivni zahvat u torakalnoj 
kirurgiji. 

                                                           
1  Ivanka Budiselić - Vidaić, dipl. med. techn., Klinički bolnički centar Rijeka, Centar operacijske 

sale i sterilizacije Sušak, T. Strižića 3, 51000 Rijeka, Hrvaška 
2  Nataša Pinjuh, bacc. med. techn., Klinički bolnički centar Rijeka, Centar operacijske sale i 

sterilizacije Sušak, T. Strižića 3, 51000 Rijeka, Hrvaška 
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Indikacije za dijagnostičku torakoskopiju su:  

- bolesti pleure, 
- bolesti pluća, 
- bolesti medijastinuma. 

Točnost nalaza dobivenog torakoskopijom kod malignih bolesti je 90 %. 

Indikacije za terapijsku torakoskopiju su:  
a) liječenje pleuralnog izljeva, empiema i hematotoraksa, 
b) liječenje pneumotoraksa, 
c) resekcije plućnog tkiva. 

2  PRIJEOPERACIJSKA PRIPREMA 

2.1  Priprema bolesnika u operacijskoj dvorani  

Priprema bolesnika u operacijskoj dvorani podrazumjeva:  

2.1.1  Prije uvođenja u endotrahealnu anesteziju 

- Smještanje bolesnika na operacijski stol:  
• ugodan položaj lagano povišen, savijenih koljena, 
• utopljen. 

- Postavljanje neutralne elektrode za elektronož. 
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2.1.2  Nakon uvođenja u endotrahealnu anesteziju 

- Bolesnika se postavlja u bočni položaj  
• bolesnik leži suprotno od strane operacijskog zahvata - lijevo ili 

desno. 
- Operacijsko polje se pere i dezinficira. 
- Operacijsko polje se sterilno oblaže. 

2.2  Priprema instrumentarija  

Priprema instrumentarija podrazumjeva pripremu:  
- osnovnog instrumentarija za torakotomiju:  

• osnovni instrumentarij (škare, pincete...), 
• instrumentarij za operacije na toraksu (raširivači tkiva, resektori za 

rebra, hvatalice za krvne žile, hvatalice za parenhimne organe ....). 
- pripremu endoskopskog instrumentarija:  

• torakoskop, 
• videokamera, 
• pribor za ispiranje i usisavanje, 
• nastavci za elektro nož (monopolarni, bipolarni), 
• troakari (različitih dimenzija), 
• endoskopsi instrumenti:  

- hvataljke, 
- kukice, 
- škare, 
- iglodržači, 
- klipaplikator. 

2.3  Priprema materijala 

Priprema materijala za operacijski zahvat uključuje:  
• Sterilni operacijski veš, 
• aspiracijske katetere, 
• elektronož sa nastavcima, 
• drenove za drenažu toraksa, 
• set za drenažu toraksa (pleur - evac), 
• šivaći materijal (osnovni i endoskopski). 
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2.4 Priprema aparature  

Priprema aparature za operacijski zahvat uključuje:  
• Monitor, 
• izvor hladnog svijetla (ksenon), 
• video kamera, 
• grijač za kameru, 
• kirurški elektronož, 
• aparat za ispiranje i aspiraciju. 

3  OPERACIJSKI ZAHVAT 
Operacijski zahvat počinje sa tri incizije kože i potkožnog tkiva između rebara i 
postavljanjem odgovarajućih troakara. Kroz jedan troakar postavlja se prije 
zagrijana kamera, a kroz ostale dvije uvode se radni instrumenti potrebni u 
određenom trenutku kako napreduje operacijski zahvat. Ako je dijagnostički 
zahvat operacijska sestra sprema uzorke u sterilne kontejnere, te u suradnji sa 
operacijskom sestrom koja poslužuje obilježava i šalje na analizu. 

  

Nakon završenog operacijskog zahvat, prije zatvaranja operacijskog polja, 
postavlja se torakalni dren u torakalnu šupljinu radi evakuacije zraka ili 
tekućine. Dren se spaja na pleur - evac (koji je operacijska sestra predhodno 
pripremila - dodala tekućinu do određene mjere te se tako kontrolira količina 
tekućine). Drenaža toraksa može se podesiti na aktivnu ili pasivnu evakuaciju 
sadržaja iz toraksa. Nakon prekrivanja operacijske rane, bolesnika se postavlja 
u ležeći položaj, premješta na ležeća kolica i odvozi u sobu za buđenje. 
Prilikom transporta treba paziti da se tekućina iz pleur - evaca ne vraća u 
toraks, te se preporuča da se prilikom transporta klema dren. 



NOVOSTI NA PODROČJU ENDOSKOPSKE KIRURGIJE 

30 

  

4  PREDNOST VIDEO ASISTIRANE 
TORAKOSKOPIJE 

Prednosti video asistirane torakoskopije u odnosu na otvorenu torakotomiju su:  
• Minimalni rezovi, 
• nema ošećenja rebra, 
• kraći operacijski zahvat, 
• nepodhlađenost bolesnika, 
• manja bolnost, 
• rijetke postoperacijske komplikacije, 
• nije potreban JIL oporavak, 
• kraći postoperacijski oporavak, 
• manji morbiditet, 
• kraći boravak u bolnici... 
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5  ZADACI OPERACIJSKE SESTRE PRI 
ZBRINJAVANJU INSTRUMENATA ZA 
ENDOSKOPIJU 

Kirurški instrumenti su sredstvo za rad, a instrumenti za endoskopske 
operacije zahtjevaju poseban tretman zbog osjetljivosti na mehanička 
oštećenja. 

Mjere treba provoditi prema preporukama proizvođača. 

Čišćenje će biti učinkovito ako:  
• Otvorimo sve otvore, 
• rastavimo sve britve, 
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• rastavimo sklopive djelove prema uputama proizvođača, 
• isperemo sve otvore, 
• staklene površine optike čistimo nježnim štapićima namočenim u 

alkohol, 
• instrumente s kojih ne možemo skinuti nečistoću ili ne funkcioniraju, 

treba zamjeniti ispravnim instrumentima,  
• ultrazvučno čišćenje je dozvoljeno samo ako preporuča proizvođač. 

 



NOVOSTI NA PODROČJU ENDOSKOPSKE KIRURGIJE 

33 

 

 

5.1  Kemijska dezinfekcija 

• Dezinfekcijsko sredstvo koje preporuča proizvođač (lužnato 
sredstvo), 

• dezinfekcijsko sredstvo mora prekriti instrumente, 
• nakon potapanja instrumenti se ispiru i osuše. 

5.2  Sterilizacija 

• Važno je da se instrumenti zaštite tijekom procesa sterilizacije, kao i 
za vrijeme transporta od/do sterilizacije, odnosono operacijske sale, 

• intrumente pakiramo u metalnim kontejnerima, pričvršćene u 
odgovarajuće podloške, 

• optički instrumenti se steriliziraju nisko temperaturnom 
sterilizacijom prema uputi proizvođača (plazma sterilizator), 

• metalne djelove instrumenata steriliziramo u autoklavu, 134 °C, 
• plastične djelove intrumenata te gumu također u autoklavu, ali radi 

dugotrajnosti na nižoj temperaturi, 121 °C. 

Jednokratni instrumenti mogu se koristiti samo jednom i njihovo 
reprocesuiranje nije dozvoljeno. 
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OPERACIJSKA MEDICINSKA SESTRA 
PRI HIBRIDNI ABLACIJI SRCA 

Zlata KIDRIČ1, Ika VOJE2 

Izvleček 

Atrijska fibrilacija (AF) je najpogostejša stalna srčna aritmija pri odraslih ter 
najpogostejši vzrok za hospitalizacijo zaradi motenj srčnega ritma. Vsako leto 
prizadene vse več ljudi. AF je aritmija, ki nekaterim pacientom močno poslabša 
kvaliteto življenja. Neodkrita in nezdravljena AF neposredno skoraj nikoli ni 
življenjsko nevarna, še posebej pri pacientih, ki nimajo pridruženega srčnega 
obolenja. Hkrati pa zaradi migetanja preddvorov predvsem v avrikuli zastaja 
kri, s čimer se poveča možnost nastanka strdkov, ki prek sistemske cirkulacije 
lahko odletijo v možgane, okončine ali kamor koli drugam v telesu. AF zato za 
petkrat poveča možnost možganske kapi. 

Leta 2009 se je začela izvajati hibridna metoda zdravljenja kronične in na 
zdravila odporne AF. Pri tem hibridnem posegu gre za kombinacijo kirurškega 
in kardiološkega zdravljenja. Operater skozi dvo centimetrsko incizijo na 
trebuhu in skozi prepono pristopi na zadnjo stran srca, kjer z ablatorjem 
naredi ablacijske linije. Elektrofiziolog preko venskega sistema pristopi v levi 
atrij in naredi linije tam, kjer jih operater ni mogel. 

Hibridna ablacija je za paciente bolj ugodna, saj je rehabilitacija hitrejša, 
uspehi zdravljenja pa boljši. 

Ob sprejemu pacienta v operacijsko sobo, operacijska medicinska sestra 
(OPMS) zagotavlja kontinuirano zdravstveno nego. Poskrbi za njegovo varnost 
ter ga z ostalimi člani zdravstvenega tima namesti v ustrezen operativni 

                                                           
1  Zlata Kidrič, dipl. m. s., Univerzitetni klinični center Ljubljana, Kirurška klinika, Operacijski 
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položaj. Sodeluje pri pripravi in prekrivanju operativnega polja. OPMS pripravi 
ves potreben medicinski material, sete s kirurškimi inštrumenti ter namesti 
aparature in preveri njihovo delovanje. OPMS vse postopke dokumentira. 

Vsako uvajanje novosti je na začetku zahtevno za ves zdravstveni tim. Kljub 
začetnim težavam je zadovoljstvo po opravljenem delu v korist pacienta 
izjemno. 

Ključne besede: atrijska fibrilacija, hibridna ablacija, zdravstvena nega 

1  UVOD 
AF je najpogostejša obstojna motnja srčnega ritma in je tudi povezana s 
povečano srčno - žilno boleznijo in umrljivostjo. Sama po sebi ne ogroža 
življenja, poveča pa tveganje sistemskih embolij in pogojuje nastanek srčnega 
popuščanja. Značilno za AF je hitra in neredna aktivacija preddvorov, ki vodi k 
izgubi rednega sinusnega ritma. V večini primerov je sprožilni dejavnik za 
nastanek AF znan, manj pogosto pa se ne da opredeliti osnovne bolezni ali 
stanja, ki bi pogojevali nastanek AF (Kneževič, 2011). Značilni simptomi AF, ki 
jih predvsem mlajši pacienti v začetni stopnji čutijo v obliki napadov, so hitro 
in neredno bitje srca, ob tem še stiskanje v prsnem košu, pomanjkanje sape, 
omotica, slabo počutje in zmanjšana telesna zmožnost (Popović, 2011). 
Določen odstotek ljudi AF ne čuti in se pri njih naključno odkrije. Tiha 
fibrilacija atrija, klinično asimptomatska se pogosto diagnosticira pri rednih 
kontrolnih pregledih ali preiskavah ob drugih boleznih, kot so npr. embolični 
zapleti ali poslabšanje srčnega popuščanja (Bernat, 2010).  

Pojavnost AF je v stalnem naraščanju. Trenutno naj bi bila razširjenost AF med 
splošno populacijo okoli 2 % in približno pri 10 % pacientov, starejših od 60 let 
(Kneževič, 2011).  

AF je povezana s povišano mortaliteto in morbiditeto zaradi treh škodljivih 
posledic:  

- Palpitacije, zaradi katere so pacienti prestrašeni in vznemirjeni, 
- izgube sinhronega atrioventrikularnega utripanja, ki ima vpliv na 

hemodinamiko in povzroča disfunkcijo prekata ter nastanek srčnega 
popuščanja, 

- stazo krvi v levem preddvoru, kar poveča tveganje za nastanek 
trombembolizmov in možganskih kapi (Kneževič, 2011). 
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AF zato kar za petkrat poveča možnost možganske kapi in 20–30 % vseh 
pacientov z možgansko kapjo ima za vzrok AF (Kneževič, 2011).  

2  MEHANIZEM NASTANKA AF 
AF je karakterizirana z neredno aktivacijo preddvorov in nerednim prekatnim 
odgovorom. Aktivacija preddvorov pri AF je lahko posledica več neodvisnih 
kroženj električnih valov, ki se širijo z različno hitrostjo po predddvorih. 
Obstojnost AF je odvisna od števila posameznih malih valov, ki so sočasno 
prisotni v preddvoru. Povečanje preddvorov olajša vzdrževanje AF, ker 
omogoča kroženje večjega števila majhnih električnih valov v preddvorih. AF 
spreminja elektrofiziološke lastnosti preddvora, ta proces imenujemo 
«elektrical remodeling«. Eksperimentalne študije so pokazale da so pljučne 
vene vir ektopičnih utripov, ki lahko sprožijo nastanek AF (Kneževič, 2011).  

Smernice Evropskega kardiološkega društva iz leta 2010 so razdelili AF na pet 
vrst:  

- Prva diagnosticirana AF - ne glede na trajanje aritmije ali inteziteto 
simptomov, 

- paroksizmalna AF - začetna stopnja bolezni z napadi, dolgimi od ure 
do nekaj dni, ki minejo spontano, 

- perzistentna AF - napadi so daljši od sedem dni in ne minejo 
spontano, temveč jih je treba prekiniti z zdravljenjem, 

- dolgotrajna perzistentna AF - neprekinjena aritmija traja več kot eno 
leto, 

- permanentna AF - stalna aritmija, preskoka v sinusni ritem oziroma 
njegovega trajnejšega vzdrževanja ni več pričakovati (Bernat, 2010). 

3  TERAPIJA 
Na eni strani se razvijajo zdravila za vzdrževanje sinusnega ritma in konverzija 
AF v sinusni ritem. Na drugi strani pa se razvijajo invazivne metode, katerih cilj 
je preprečevanje AF s pomočjo ablacije (Jan, 2009). 

3.1  Medikamentozna terapija 

Pacientom pri katerih je šlo za prvi paroksizem AF načeloma ni potrebno 
predpisovanje nobenih zdravil. Oceniti je potrebno tveganje trombemboličnih 
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zapletov in v primeru velikega tveganja uvesti ustrezno zaščito. Pri pacientoh, 
ki imajo ponavljajoče napade paroksizmalne ali perzistentne AF se uvede 
medikamentozna terapija. Na ta način se preprečijo ponovni napadi oziroma 
se upočasni odgovor prekatov ob naslednjem napadu. Zdravilo prvega izbora 
so beta blokatorji. V primeru, da slednji niso uspešni, se predpišejo 
antiaritmiki (Pernat, 2009). Najbolj razširjen način zdravljenja AF je 
medikamentozni. Zaradi stranskih učinkov zdravil in razvoja rezistence na 
zdravila ni vedno učinkovit (Kneževič, 2011). Naslednja metoda 
nefarmakološkega zdravljenja je invazivna radiofrekvenčna ablacija (RFA) 
(Pernat, 2009). 

3.2  Kirurška terapija 

Pionirsko delo Coxa in kolegov je vodilo v nastanek Cox-Maze III operacije, ki 
je zlati standard kirurškega zdravljenja AF. Smisel te operacije so številni rezi v 
preddvorih, s katerimi se prekinejo krogi kroženja preddvornih impulzov, ki so 
osnovni vzrok nastanka AF. Način rezanja preddvorov omogoča impulzom iz 
sinusnega vozla neoviran prehod do AV vozla. Problem operacije je uporaba 
izventelesnega krvnega obtoka in čas trajanja samega posega (Kneževič, 
2011). 

Številni avtorji so iznašli različne metode, s katerimi so posegi bolj enostavni 
in manj invazivni ter dosegajo podobne rezultate (Kneževič, 2011). 

RFA izvajajo tudi pri pacientih z AF, kateri potrebujejo srčno operacijo zaradi 
drugih bolezni srca (aortokoronarni obvodi, menjava srčne zaklopke). Pri 
operaciji na odprtem srcu z bipolarnimi in monopolarnimi pripomočki se 
izvaja RFA (Požarnik, Štrukelj, 2008). 

Leta 2009 so v Univerzitetnem kliničnem centru (UKC) Ljubljana razvili novo 
metodo zdravljenja kronične in na zdravila odporne AF. Pri tem hibridnem 
posegu gre za kombinacijo kirurškega in elektrofiziološkega zdravljenja. Skozi 
abdominalno steno in prepono se vstavi kanila skozi katero z videoskopom 
dostopimo do perikardialnega prostora. Ablator se s pomočjo vakuuma 
prisesa na želeni predel tkiva in se opravi RFA (Kneževič, 2011). 
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4  VRSTE ABLACIJ 

4.1  Radiofrekvenca 

Radiofrekvenčna energija za ogrevanje tkiva uporablja izmenični tok od 350 
kHz do 1 MHz, kar povzroči termalno poškodbo tkiva. Dostop do srca je lahko 
endokardialno ali epikardialno. Večina RFA je opravljena z unipolarnimi 
sistemi, pri katerih pacient ima nevtralno elektrodo nameščeno na koži. 
Unipolarni sistemi imajo tudi slabe strani, visoka temperatura, ki lahko 
presega 100 °C in je povezana z večjimi poškodbami preddvorov in 
trombemboličnimi zapleti. Tako visoka temperatura lahko poškoduje okoliška 
tkiva, najbolj nevarne so poškodbe požiralnika. Bipolarne radiofrekvenčne 
klešče povzročajo manj poškodbo okolišnih tkiv, zahtevajo pa drugačen 
pristop (Kneževič, 2011). 

Na Kliničnem oddelku za kardiologijo v UKC Ljubljana se izvaja kateterska RFA. 
Pacientu v lokalni anesteziji vstavimo kateter skozi femoralno veno. Pri RFA s 
segrevanjem tarčnega tkiva se naredi poškodba srčne mišice in tako se 
prekine napačno prevajanje električnih signalov (Informacije, 2011). 

4.2  Kriotermija 

Krioablacija, ki z dušikovim oksidom ohlaja tkivo na -60 °C za dve minuti in 
tako povzroča prepreko v prevajanju impulzov, ohrani fibrozni skelet srca in je 
ena najvarnejših tehnik. Pomanjkljivost te metode je čas, potreben za 
poškodbo tkiva in vpliv na kri okoli katetra (možnost trombemboličnih 
zapletov zaradi zmrzovanja krvi) (Kneževič, 2011). 

4.3  Mikrovalovi 

Ablacija z mikrovalovi uporablja visokofrekvenčne elektromagnetne valove. Ti 
povzročajo tresenje molekul vode v celicah in s tem se pretvarja 
elektromagnetna energija v kinetično s proizvajanjem toplote. S tem se 
povzroči termalna poškodba celic z blokiranjem prevajanja (Kneževič, 2011).  
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4.4  Ultrazvok 

Fokusirani ultrazvok se lahko uporablja za dovajanje energije do atrijskega 
tkiva, ki ima za rezultat ogrevanje, koagulacijsko nekrozo in blok prevajanja 
(Kneževič, 2011). 

4.5  Laser 

Eksperimentalno za povzročanje linearnih miokardialnih poškodb se uporablja 
laserska energija. Na ta način pride do transmularnih fotokoagulacijskih 
nekroz z relativno nizko tkivno temperaturo, ne da bi se tkivo vaporiziralo 
(Kneževič, 2011). 

5  PRIPRAVA NA OPERATIVNI POSEG PRI 
HIBRIDNI ABLACIJI SRCA 

5.1 Priprava operacijske sobe, setov s kirurškimi 
inštrumenti, medicinskih aparatur in operacijske 
mize 

OPMS pripravi potrebne aparature, sete s kirurškimi inštrumenti in medicinski 
material. Za hibridno ablacijo pripravi:  

- Set inštrumentov za hibridno ablacijo, 
- endoskopski stolp, 
- 5 mm visero, 
- 5 mm troakar - 2x, 
- 11 mm troakar,  
- infuzijski sistem in petelinček - 2x, 
- manšeto, 
- ohlajena 0,9 % NaCl - 2x po 1000 ml, 
- 0,9 % NaCl sobne temperature - 500 ml, 
- elektrokirurški nož, 
- kabel za monopolarno koagulacijo, 
- koagulacijski sistem,  
- koagulacijski radiofrekvenčni kabel, 
- kanila z balonom, 
- aparat za ablacijo, 
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- računalnik s programom za abliranje, 
- nevtralno elektrodo za ablacijo, 
- aparat in sondo za merjenje temperature v požiralniku,  
- grelec za gretje fiziološke raztopine, 
- dva aspiratorja - za aspiracijo in za vakuum, 
- sterilna vrečka za pokrivanje RTG aparata, 
- snemalnik. 

5.2  Priprava pacienta 

OPMS sodeluje pri nameščanju pacienta v pravilen operativni položaj. Pacient 
leži na hrbtu, roki ima ob telesu. Nevtralno elektrodo elektrokirurškega noža 
se namesti na glutealno mišico. Nevtralno elektrodo za ablacijo se namesti 
pod levo lopatico. Rjuha pod pacientom je poravnana in vsa kritična mesta, 
kjer je možen nastanek razjede zaradi pritiska so podložena. 

Področje operativnega polja, prsni koš, področje trebuha in dimeljsko 
področje se razkuži z obarvano alkoholno raztopino, ki jo pustimo da se 
posuši.  

Za prekrivanje pacientov se uporabljajo paketi, rjuhe in komprese za enkratno 
uporabo. Pri hibridnem posegu se uporablja univerzalni set. Po prekrivanju 
pacienta, prosojno jodovo folijo namestimo na operativno polje. 

5.3 Aktivnosti OPMS pri hibridni ablaciji 

Pred začetkom operativnega posega OPMS namesti vse potrebne aparature in 
preveri njihovo delovanje. 

OPMS si kirurško umije roke, obleče sterilen kirurški plašč in sterilne kirurške 
rokavice. Pripravi in sterilno prekrije Mayo mizo in dodatno inštrumentarsko 
mizo. Z neumito OPMS prešteje obvezilni material, kirurške inštrumente, 
sodeluje pri oblačenju kirurške ekipe. OPMS priključi Mayo mizo in sterilno 
prekrito inštrumentarsko mizo k sterilnemu polju in razporedi sterilne 
priključke na aparature. 

Neumita OPMS pripravi endoskopski stolp na katerem je še aparat za ablacijo 
in računalnik. RTG aparat se postavi na levo stran pacienta. Namesti pedalo za 
ablacijo. V 1000 ml ohlajene fiziološke raztopine nastavi infuzijski sistem ter 
ga namesti v manšeto. Druga fiziološka raztopina se spušča po infuzijskem 
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sistemu s kapljičnim regulatorjem, ki teče po samem ablatorju in dodatno 
hladi področja kjer se izvajajo ablacijske linije. Operater vstavi troakarje v 
trebušno votlino, napolni jo s plinom - CO2. Skozi troakarje preparira z 
endoškarjami in koagulira s koagulacijsko kljukico prepono in perikard. 
Operater skozi dvo centimetersko incizijo na trebuhu in skozi prepono uvede 
kanilo in pristopi na posteriorno regijo atrijev. 

Skozi kanilo, po kateri se izvaja perfuzija (ohlajena fiziološka raztopina), vstavi 5 
mm visero za neposredno vizualizacijo ter ablacijski sistem. Ablacijski sistem 
ima lastno perfuzijo za neposredno hlajenje ablacijskega mesta. Ablacijski 
sistem se s pomočjo vakuuma prisesa na želeni predel tkiva, kar je potrebno za 
uspešno radiofrekvenčno ablacijo. Temperaturna sonda, ki je v požiralniku meri 
temperaturo med abliranjem. Temperatura tkiva med abliranjem ne sme biti 
višja od 38 °C. Lego temperaturne sonde se kontrolira z RTG aparatom. 

Po končanem kirurškem delu, elektrofiziolog opravi kartografiranje (maping). 
Poišče preostale predele, kjer je ablacija še potrebna. Na koncu še preveri, 
kakšen je uspeh zdravljenja, in sicer tako, da izmeri EKG signale na različnih 
predelih srca. 

Na koncu operativnega posega operater pod kožo vstavi snemalnik. Ta snema 
srčni ritem 24 ur. Na rednih kontrolah zdravnik s pomočjo zapisa odčita srčni 
ritem in ostale podatke s katerimi vidi uspešnost posega.  

5.4  Oskrba operativne rane  

Operativno rano umita OPMS oskrbi s primerno velikim obližem, po aseptični 
tehniki. 

5.5  Oskrba kirurških inštrumentov 

Po končanem operativnem posegu se vse uporabljene kirurške inštrumente in 
pripomočke oskrbi v skladu s standardnimi postopki za čiščenje in vzdrževanje 
kirurških instrumentov. 

5.6  Medoperativna dokumentacija zdravstvene nege 

Pred pričetkom operativnega posega se opravi Kirurški varnostni kontrolni 
seznam. Pri vsakem pacientu se izpolni preglednica operativne dejavnosti, 
kamor se poleg podatkov o pacientu, vrsti operativnega posega vpiše tudi 
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časovni potek operativnega posega, člane ekipe ter uporabljen material. 
Izpolnijo se vse rubrike inštrumentarskega protokola. 

6  KOMPLIKACIJE 
Zapleti po hibridni ablaciji so:  

- Zgodnji: pljučna embolija, miokardni infarkt, poškodba levega atrija, 
poškodba koronarnih arterij, poškodba požiralnika, možganska kap, 
periferna arterijska embolija;  

- Pozni: madiastinitis, perikardialni izliv, tamponada srca, perforacija 
tkiv, krvavitve, pnevmotoraks, stenoza pulmonalnih ven, nove 
aritmije (Popović, 2011).  

Zapleti po posegu elektrofiziologa so:  
- Na mestu vstavitve katetrov v dimeljskem predelu lahko nastanejo 

hematomi, 
- pri nehoteni punkciji femoralne arterije pa lahko pride do 

psevdoanvrizem in atriovenske fistule, 
- resnejši zapleti so redko pod 1 %, kot perikardialni izliv (z ali brez 

tamponade srca) zaradi nehotene punkcije proste stene srca in 
prehod v perikardialni prostor, 

- zelo redki so stenoza pljučne vene po ablaciji (s posledično pljučnico, 
hipertenzijo),  

- atrioezofagealna fistula (Informacije, 2011). 

7  PREDNOSTI 
Pri takšen kombiniranem zdravljenju ni treba odpirati prsnega koša, 
rehabilitacija je za pacienta hitrejša, uspehi zdravljenja pa boljši, kot če bi 
uporabljali vsako metodo posebej. Sam poseg obeh strok traja približno štiri 
do šest ur, stroški operacije pa so nekoliko nižji, kot če bi bila sama srčna 
operacija ali katero drugo zdravljenje bolezni srca (Obetavno, 2009).  

8  REZULTATI 
S pomočjo snemalnika se spremlja sinusni ritem pri pacientih, ki so bili 
zdravljeni z RFA metodo. Tako pridemo do rezultatov uspešnosti operacije. V 
študiji iz leta 2012, kjer je bilo skupno 50 pacientov , od katerih je 94 % s 



NOVOSTI NA PODROČJU ENDOSKOPSKE KIRURGIJE 

44 

perzistentno in dolgotrajno perzistentno AF. Pri dveh pacientih je prišlo do 
fistule med atrijem in požiralnikom. Pri enem pacientu je prišlo zaradi fistule do 
smrti po 33 dneh od operacije. Pri drugem pacientu je fistula bila kirurško 
uspešno odpravljena, umrl je po osmih mesecih od operacije zaradi možganske 
kapi. 95 % pacientov je bilo v sinusnem ritmu šest mesecev po operaciji, 88 % 
po enoletnem testiranju, 87 % po dvoletnem testiranju (Geršak et al., 2012). 

9  ZAKLJUČEK 
V zadnjih letih je bil narejen napredek v kirurškem zdravljenju AF. Širok razvoj 
in uporaba naprav za kirurško ablacijo sta močno povečala število pacientov 
pri katerih se izvaja antiaritmična kirurgija. V današnjem času pri večini 
pacientov z AF, ki potrebujejo operativni posegu na srcu istočasno izvedejo 
tudi eno od vrst kirurške ablacije. 

Hibridna metoda zdravljenja kronične AF se izvaja pri tistih pacientih, ki 
nimajo pridružene bolezni srca, za katere se ne pričakuje, da bi v naslednjih 
letih potrebovali srčno operacijo.  

V bodočnosti je pričakovati, da bo napredek na tem področju prinesel 
minimalno invazivne posege z odličnimi rezultati.  
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TRANSVAGINALNA 
HIDROLAPAROSKOPIJA 

Darinka REISMAN1, Helena JUS2, Manica REBERNIK MILIĆ3 

Izvleček 

Transvaginalna hidrolaparoskopija (THL) je metoda za ugotovljanje tubo – 
peritonealne neplodnosti, ki jo lahko izvedemo v splošni ali lokalni anesteziji. 
Zanesljivost THL je primerljiva s klasično laparoskopijo. Če uspe pregled vseh 
struktur je diagnostična zanesljivost THL 100 %. 

Predstavili bomo večletne rezultate na naši kliniki, prednosti postopka v 
primerjavi z ostalimi posegi ter sam postopek medicinsko tehnične izvedbe 
posega. 

Ključne besede: endoskopija, neplodnost, diagnostični postopki 

                                                           
1  Darinka Reisman, dipl. m .s.,  Univerzitetni klinični center Maribor, Klinika za ginekologijo in 

perinatologijo, Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor 
2  Helena Jus, dipl. m. s., Univerzitetni klinični center Maribor, Klinika za ginekologijo in 

perinatologijo, Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor 

3  Manica Rebernik Milić, univ. dipl. org., Univerzitetni klinični center Maribor, Klinika za 
ginekologijo in perinatologijo, Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor; manica.rebernik@ukc-mb.si 



NOVOSTI NA PODROČJU ENDOSKOPSKE KIRURGIJE 

47 

POSEBNOSTI LAPAROSKOPSKIH 
OPERATIVNIH POSEGOV 

Mateja STARE1 

Izvleček 

Leta 1991 so na Kliničnem oddelku za abdominalno kirurgijo (KOZAK) 
Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana opravili prvi operativni poseg s 
pomočjo laparaskopije. 

Laparoskopija je vrsta minimalno invazivne kirurgije, ki skozi majhne kožne 
reze in s pomočjo posebne kamere (laparoskop) omogoča pregled in kirurško 
zdravljenje trebušnih organov. S pomočjo optike in posebnih kirurških 
instrumentov omogoča neposreden pregled v notranjost trebušne votline, 
čemur pravimo diagnostična laparoskopija. Z napredkom tehnologije pa je z 
laparoskopskim pristopom mogoče izvesti veliko klasičnih abdominalnih 
operativnih posegov in v tem primeru govorimo o operativni laparoskopiji.  

Več kot 30 % vseh operativnih posegov na KOZAK-u opravijo z laparoskopsko 
tehniko, ki zajema področje celotnega prebavnega trakta; na želodcu, tankem 
črevesju, debelem črevesju, jetrih, žolčniku, trebušni slinavki in vranici. V 
primerjavi s klasičnimi operativnimi tehnikami ima laparoskopska tehnika 
številne prednosti, kot so manjše število pooperativnih zapletov, manj 
pooperativne bolečine, manjša brazgotina, krajša hospitalizacija in posledično 
krajša odsotnost z dela. 

Operacijske medicinske sestre (OPMS) so kot del kirurške ekipe aktivno 
soudeležene pri laparoskopskem operativnem posegu (LOP) in s svojim 
znanjem in veščinami pripomorejo k uspešnosti LOP. Aktivnosti OPMS pri LOP 
zajemajo upoštevanje higienskih pravil v operacijskih prostorih, urejanje 
operacijske sobe, pripravo operacijske sobe, pomoč pri sprejemu pacienta, 
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pripravo pacienta na operativni poseg, varno rokovanje z opremo in 
napravami, pripravo kirurške ekipe in materiala na operativni poseg, oskrbo 
operativnih ran, urejanje in premeščanje pacienta, reprocesiranje 
inštrumentov, pripravo vzorcev tkiv in tekočin za transport in dokumentiranje. 

Ključne besede: operacijska medicinska sestra, laparoskopski operativni 
posegi, Univerzitetni klinični center Ljubljana 
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PREDSTAVITEV KIRURŠKEGA 
ZDRAVLJENJA PREKOMERNE TELESNE 

TEŽE IN REZULTATI V SPLOŠNI 
BOLNIŠNICI SLOVENJ GRADEC 

Andreja KUŠTER1 

Izvleček  

Bariatrična kirurgija postaja vedno bolj uveljavljen in dolgoročno uspešen 
način zdravljenja pri ljudeh s prekomerno telesno težo. Zakaj operirati? Če bi 
manj jedli in se več gibali, ne bi bili debeli. Vendar ni tako enostavno. Če gre za 
bolezensko debelost (če je indeks telesne mase (ITM) več kot 40), je le 4 % 
možnosti, da shujšajo s katerokoli neoperativno metodo in ostanejo suhi 13 let 
kot so pokazale svetovne statistike. Operacija je 95 % uspešna in sicer v toliko, 
da v povprečju zreducira odvečno telesno težo v 50 do 70 %. Zakaj bi operirali, 
če je veliko komplikacij, celo umre jih 0,1 do 0,5 %? Vendar če ne operiramo, 
jih v petih letih umre 6,17 %. Debelost ogroža zdravje, morbidna debelost 
ogroža življenje. Ko je center za sitost preveč prizadet, je skoraj nemogoče 
ozdraveti brez operacije.  

Operacija je le del zdravljenja, kjer sodelujejo številni strokovnjaki, ki temeljito 
pripravijo pacienta na drugačen način življenja in ga po operaciji tudi vodijo. 
Pacient mora biti pripravljen sodelovati, drugače uspeha ne bo.  

V Splošni bolnišnici Slovenj Gradec (SB SG) pokrivamo ves spekter bariatričnih 
operacij. Od najmanj agresivne želodčne prevezave s prilagodljivim trakom, do 
želodčnega obvoda in različnih RE-DO posegov. Katera je najprimernejša, 
pokažejo pregledi in preiskave pri specialistih.  

                                                           
1  Andreja Kušter, dipl. m. s., Splošna bolnišnica Slovenj Gradec, Dnevna bolnišnica operativnih 

strok, Gosposvetska cesta 1, 2380 Slovenj Gradec; opms30@gmail.com 
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Operacije delimo na restrikcijske, kjer zmanjšamo vnos hrane; druga vrsta so 
malabsorbcijske operacije, kjer je malo zmanjšan vnos hrane in zelo 
zmanjšana absorbcija hranil; tretja vrsta so kombinirane operacije, kjer se 
zreducira vnos hrane in zmanjša se absorbcija hranil.  

Ključne besede: bariatrična kirurgija, morbidna debelost, pacient 

1  UVOD 
Debelost je kronična bolezen, ki škoduje zdravju. Opredeljuje jo indeks 
telesne mase (ITM), ki je večji kot 30.  

Morbidna debelost je kronična presnovna bolezen, za katero je značilno 
čezmerno kopičenje maščevja v telesu. Povzroča motnje v telesnih funkcijah 
in presnovnih procesih, zmanjšuje življenjsko kakovost, povečuje zbolevanje 
za številnimi boleznimi in skrajšuje življenjsko dobo. Z njo so še vzročno 
povezane dodatne zdravstvene težave, ki neposredno ogrožajo življenje kot 
so visok krvni tlak, sladkorna bolezen, visok nivo holesterola v krvi, visok nivo 
lipidov v krvi, bronhitis, obremenitev kolkov, kolen in drugih sklepov, psihične 
težave, depresija, gastroezofagealna refluksna bolezen (GERB), žolčni kamni, 
težave s ščitnico, osteoporoza, neplodnost, apneja v spanju (sleep apnea), 
razne alergije. Zanjo je značilen ITM nad 40.  

Po navedbah iz različnih virov literature, v Evropi zaradi morbidne debelosti 
vsako leto umre 320.000 ljudi., Pri debelih ljudeh je pričakovana življenjska 
doba 7 let krajša. Takoj za kajenjem je debelost drugi vzrok smrti, ki ga je 
možno preprečiti.  
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2  PRIPOROČLJIVOST KIRURŠKEGA 
ZDRAVLJENJA 

Bistveno daljše je 5 letno preživetje operiranih kot neoperiranih. Za 89 % se 
zmanjša tveganje smrtnosti v petih letih, če bolezensko debele operiramo. 
Zadnje študije so pokazale, da je umrljivost operiranih pacientov le 0,68 %, pri 
neoperiranih pacientih pa je narasla umrljivost na 6,17 % (Christou et al., 
2004). 

2.1  Izbira vrste posega  

Izbira vrste bariatričnega posega je odvisno od različnih dejavnikov (ITM, 
starost, spol, rasa, telesni habitus, spremljajoče bolezni, prehrambene 
navade, pacientova dovzetnost razumevanja podrobnosti, sposobnost 
sodelovanja, povprečna izguba telesne teže (TT) po operativnem posegu, 
operacijska varnost).  

2.2  Metode  

2.2.1  Restriktivne metode (adjustable gastric band, gastric plication, 
sleeve gastrectomia, vertical banded gastroplasty) 

Z njimi zmanjšamo prostornino želodca, pri čemer se reducira vnos hrane.  

2.2.2  Malabsorptivne metode (biliopancreatic diversion, bpd with 
duodenal switch) 

Z njimi zmanjšamo površino želodca, na kateri se hranila in z njim kalorije 
vsrkavajo v kri, pri čemer se malo zmanjšajo vnos hrane in zelo zmanjša 
absorpcija.  

2.2.3  Kombinacija obeh (gastric bypass roux-en y, mini gastric bypass, 
duodenal switch)  

Z njimi se reducira vnos hrane in zmanjša absorpcija 
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3  VRSTE OPERATIVNIH POSEGOV  

3.1  Prilagodljivi želodčni trak (adjustable gastric band)  

Prilagodljivi želodčni trak (ADJUSTABLE GASTRIC BAND – AGB) se uporablja 
vse od l. 1985. Trak zoži in razdeli želodec na dva dela v obliki peščene ure.  

 

Slika 1:  Adjustable Gastric Band (vir: http://thebariatricsurgeryresource.com).  

Trak povzroči hiter občutek sitosti. Hrana hitro zapolni zgornji, manjši del želodca. 
Trak prav tako omogoča preprosto prilagajanje po operativnem posegu, kar 
pomeni, da se lahko premer traku in s tem zožitev želodca, po kirurškem posegu 
uravnovesi v skladu z zahtevami, glede pacientove optimalne TT in dobrega 
počutja. Prilagajanje traku se izvede s posebno iglo in vbrizgavanjem tekočine 
skozi rezervoar po cevčici v balon traku. Prva polnitev traku je praviloma po 6-ih 
tednih, 1–2 ml. Za naslednje polnitve se sproti dogovarjamo.  
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3.1.1  Zapleti, ki lahko nastopijo po vstavitvi traku 

• puščanje sistema, 
• infekt, 
• dilatacija, 
• obstrukcija, 
• bruhanje, 
• zaprtje, 
• zdrs traku, 
• migracija traku.  

3.1.2  Pooperativni rezultati v SB SG 

Prvi prilagodljivi želodčni trak smo vstavili 4. maja 2005. Do sedaj smo vstavili 
že 312 prilagodljivih želodčnih trakov. Podatke smo povzeli konec meseca 
februarja 2013. 

Tabela 1: Število operirancev z AGB in povprečna izguba TT po letih  

LETA PO OP. 1 l 2 l 3 l 4 l 5 l 6 l 

ŠT. PACIENTOV PO OP. 296 273 248 190 128 78 

KOLIKO KG SO SHUJŠALI  21,8 27 31,8 30 34 30,2 

 

3.2  Želodčni obvod (gastric bypass)  

Je malabsorpcijska in restriktivna metoda. Pri tej metodi kirurg s spenjalnikom 
prereže želodec in ustvari mali želodec (vrečka, pouch), ki je velik 15 do 20 
ccm. Ostanek želodca (ki še vedno tvori črevesne sokove) ostane v 
abdominalni votlini, na svojem mestu, vendar je v celoti zaprt s spenjalnikom 
in ločen od poucha. Na ta mali želodec – pouch, kirurg pripne tanko črevo. 
Črevesne sokove, ki omogočajo absorpcijo (vsrkavanje hranil) napelje več kot 
meter nižje. Praznjenje iz te, na novo oblikovane manjše vrečke, poteka 
neposredno v nižji del tankega črevesa (jejunum), hkrati pa se zaužita hrana 
izogne predelu največjega vsrkavanja kalorij.  
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Slika 2:  Roux-en-Y- Gastric ByPass (vir: http://thebariatricsurgeryresource.com). 

Pri obvodu je narejena bistvena sprememba v telesu. Želodec je prekinjen, 
ena anastomoza (zveza) je med dvema vijugama tankega črevesa, druga med 
želodcem in tankim črevesom. Prvotno stanje je sicer možno vzpostaviti, 
vendar zelo težko.  

3.2.1  Možni zapleti 

• popuščanje šivne linije,  
• puščanje anstomoze, 
• krvavitev, 
• stenoza - zožitev votlega organa, 
• obstrukcija - zapora tankega črevesa, 
• pljučna embolija, 
• dumping sindrom, 
• bruhanje, 
• driska, 
• zaprtje, 
• deficit mineralov in vitaminov. 
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3.2.2  Pooperativni rezultati v SB SG 

Prvi obvod želodca smo naredili 20. februarja 2007. Do sedaj smo naredili že 
335 obvodov. Podatke smo povzeli konec meseca februarja 2013. 

Tabela 2: Število operirancev z obvodom in povprečna izguba TT po letih  

LETA PO OP. 1 l 2 l 3 l 4 l 5 l 

ŠT. PACIENTOV PO OP. 250 161 94 43 16 

KOLIKO KG SO SHUJŠALI  33,8 34 32,5 27,8 43,3 

3.3  Mini želodčni obvod (mini gastric bypass)  

Je eden izmed možnih načinov operativnega zdravljenja morbidne debelosti. 
Zlati standard je sicer še vedno »klasični« želodčni bypass, vendar pa se v 
zadnjem času vse bolj uporablja »Mini« bypass, obvod z eno anastomozo, 
GBP 1a.  

»Mini« bypass je pravzaprav želodčni obvod z 1 anastomozo. Sama operacija 
poteka v 2 fazah; v 1. fazi kirurg zmanjša želodec po principu rokavastega 
izreza želodca ter ustvari »pouch«, žepek, v 2. fazi pa na 60 -2 00 cm od 
ligamenta oddaljenem delu tankega črevesa naredi gastroenteroanastomozo. 
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Slika 3:  Mini Gastric ByPass (vir: http://thebariatricsurgeryresource.com). 

3.3.1  Prednosti  

• Ta metoda je v celoti reverzibilna.  
• Stroški so manjši v primerjavi s klasičnim bypassom.  
• Sam poseg traja krajši čas. 
• Čas okrevanja je hitrejši.  
• Primerjalno s klasičnim bypassom je poseg manj zahteven, kirurg 

naredi le eno anastomozo; vse to vpliva, da je pri »mini« bypassu 
manj velikih komplikacij (krvavitev ter obstrukcije črevesa) kot pri 
klasičnem bypassu. 

Dolgoročni rezultati hujšanja so povsem primerljivi z rezultati hujšanja po 
klasičnem bypassu. 2 leti po operaciji se pričakuje 30–35 % izgubo odvečne 
telesne teže. 
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3.3.2  Pooperativni rezultati v SB SG 

Prvi mini obvod želodca smo naredili 8. oktobra 2012. Do sedaj smo naredili 
že 33 mini obvodov. Podatke smo povzeli konec meseca februarja 2013. 

3.4  Prešitje želodca – plikacija 

Je ena novejših metod v bariatrični kirurgiji. Za njo se kirurg odloči v nujnih 
primerih, ko je ITM zelo visok. Pri tej metodi kirurg zreducira velikost želodca. 
Skeletira veliko krivino želodca, ob vstavljeni 34 Fr orogastrični cevki pa naredi 
plikacijo s posameznimi ter tekočim šivom. Vozle dodatno ojača z ligaklipi.  

Pri tej operaciji ni nobenega rezanja ali prevezave. Želodec se zmanjša do 70 
%. Dejansko je ta operacija lahko tudi kot 1.faza v pripravi na hujšanje.  

 

Slika 4:  Gastric Plication (vir: http://thebariatricsurgeryresource.com). 
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3.4.1  Pooperativni rezultati v SB SG 

Prvo plikacijo želodca smo naredili 15. avgusta 2010. Do sedaj smo naredili že 
30 plikacij. Podatke smo povzeli konec meseca februarja 2013. 

3.5  Rokavast izrez - laparoscopic sleeve gastrectomy 

Spada med restriktivne metode. Anestezist vstavi 32–36 Fr orogastrično 
sondo. 4–6 cm od pilorusa kirurg začne s skeletiranjem velike krivine želodca. 
Po preparaciji kirurg s spenjalnikom odreže do 85 % želodca. Spenjalno linijo 
prešije s tekočim ali posameznimi šivi. Naredi še vodotesni preizkus. Odrezan 
del želodca kirurg odstrani iz trebušne votline.  

 

Slika5:  Vertical Sleeve Gastrectomy (vir: http://thebariatricsurgeryresource.com). 
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3.5.1  Možni zapleti 

• Puščanje šivne linije - krvavitev,  
• nekroze preostalega dela želodca, 
• poškodbe vranice ali črevesja, 
• obstrukcija črevesja. 

3.5.2  Pooperativni rezultati v SB SG 

Prvo rokavasto resekcijo želodca smo naredili 25. oktobra 2006. Do sedaj smo 
naredili že 35 rokavastih resekcij. Podatke smo povzeli konec meseca 
februarja 2013. 

4  DIETA  
Že pred samim posegom začnejo pacienti z dieto. Posebna dieta sledi po 
posegu, ki jo predpiše kirurg in dietetičarka. Pacienti prejmejo natančen dietni 
načrt s potrebnimi in nujnimi nasveti kirurga s sodelovanjem dietetičarke. 
Prve 4 tedne uživajo zgolj tekočo hrano (čiste juhe, čaj, kava, sadni in 
zelenjavni sokovi, negazirane, nesladkane pijače jogurti, …), v manjših 
količinah, večkrat na dan. Nadaljnja dva tedna lahko začnejo uživati majhne 
porcije kašaste hrane. Kasneje se dieta postopno dopolnjuje z običajno hrano. 
Te postopne spremembe prehrane so pomembne, da se telo lahko zaceli. 

Pomembna je samodisciplina in kontrola. Pacienti si morajo vzeti čas za 
hranjenje in hrano morajo temeljito prežvečiti. Vsak dietni prekršek lahko 
pomeni tveganje za dislokacijo traku ali pa povečanje zgornjega dela želodca. 
Pri drugih dveh posegih lahko dietni prekrški pripeljejo do razširitve 
preostanka želodca in s tem puščanje šivne linije ter tudi puščanje šivne linije 
pri anastomozi. Več je prekrškov, bolj se pacienti oddaljujejo od zastavljenega 
cilja. Prekrški lahko pomenijo tudi odvzem traku.  

GOLJUFANJE PRI PRIPOROČENI POSTOPERATIVNI DIETI? 

Pri prehranjevanju je zelo pomembno, da pacienti upoštevajo naslednjih 6 
pravil:  

 Jej v malih količinah. 
Ker se je velikost želodca spremenila, morajo pacienti zmanjšati tudi 
vnos hrane. 
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 Dobro prežveči in požiraj samo dobro prežvečeno hrano. 
Potrebujejo več časa za žvečenje in hranjenje.  

 Nikoli ne jej in pij istočasno. 
Bolje je, da pijejo med posameznimi obroki ali pred obrokom. 
Običajna in zaželena količina popite tekočine na dan je 2 do 3 litre. 

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

 Jej 5 krat na dan, brez vmesnih prigrizkov.  
Večkratni, manjši obroki dnevno povečajo izbor hrane, zadovoljijo 
potrebe po vitaminih, mineralih in proteinih in preprečijo nenadne 
napade lakote.  

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

Pacienti morajo privzeti zdrave prehranjevalne navade, redno telesno 
aktivnost in seveda nadomeščanje vitaminov.  

6  ZAKLJUČEK 
Po besedah prof. Millerja, svetovno znanega avstrijskega bariatričnega kirurga 
in našega učitelja, je zelo pomembno, da se vsaj en obrok na dan zaužije 
doma, v krogu družine, v miru. Že ta ukrep bo privedel do vidnih sprememb. 
Seveda je zelo pomembno gibanje, še posebej otrok, saj nam naš hiter tempo 
življenja ne dopušča dovolj fizične aktivnosti.  

»Kirurgi smo samo gasilci za nujne primere«, pravi prof. Miller. Problem se 
mora obravnavati v družini, pri otrocih, in kasneje se mora nadaljevati z 
edukacijami prebivalstva. Prekomerna TT je bolezen, ki ubija. 

Zmanjšanje TT podaljša življenjsko dobo. Pacienti so zadovoljni, tako z 
zmanjšanjem TT kot tudi s subjektivnim občutkom sitosti. Razveseljivo je 
prenehanje soobolevnosti. Stroški zdravljenja soobolevnosti so astronomski. 
Bariatrična kirurgija je dokazala, da je le z operacijo mogoče doseči sprejemljiv 
(v 95 %) dolgoročen rezultat, medtem ko so druge metode dolgoročno 
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(študije s spremljanjem nad 14 let) uspešne v manj kot 5 %. Posebej 
pomembno je dejstvo, da se pacienti ne redijo, ampak vzdržujejo pridobljeno 
izgubljeno TT.  
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OPERACIJSKA MEDICINSKA SESTRA 
PRI ARTROSKOPSKEM ZDRAVLJENJU 

SINDEZMOLIZE 
AKROMIOKLAVIKULARNEGA SKLEPA 

Aldijana BEGANOVIĆ1 

Izvleček 

Artroskopija rame je metoda, ki omogoča minimalno invazivno diagnostiko, 
zdravljenje obolenj in poškodb ramenskega sklepa. Ena takih poškodb je tudi 
sindezmoliza akromioklavikularnega sklepa. 

Artroskopsko zdravljenje sindezmolize akromioklavikularnega sklepa je 
vsekakor velik napredek v zdravljenju te poškodbe, katerega del smo tudi 
operacijske medicinske sestre (OPMS).  

Članek predstavlja artrskopsko tehniko in uporabo le-te v predelu ramenskega 
obroča. Prikazuje tudi primer artroskopskega zdravljenja sindezmolize 
akromioklavikularnega sklepa z dvojno učvrstitvijo ključnice na korakoidni 
odrastek s pomočjo implantata AC Tightrope. Ob tem pa predstavlja tudi 
aktivnosti operacijske medicinske sestre pri slednjem operativnem posegu. 

Ključne besede: artroskopija, poškodba akromioklavikularnega sklepa, 
artroskopsko zdravljenje, operacijska medicinska sestra 

1  UVOD 
Ramo v širšem pomenu sestavljajo štirje sklepi: sternoklavikularni, 
akromioklavikularni, glenohumeralni in skapulotorakalni, ki skupaj delujejo 

                                                           
1  Aldijana Beganović, dipl.m. s., Univerzitetni klinični center Ljubljana, Kirurška klinika, 

Operacijski blok, Zaloška 7, 1000 Ljubljana; ada.beganovic@gmail.com 
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kot gladko premikajoči se zgornji ud. Okvara kateregakoli od teh sklepov 
pomeni prizadetost funkcije rame v sširšem smislu. V ožjem smislu pa je rama 
sklep med lopatico in nadlaktnico, ki je mehanično gledano, zveza med 
ponvico in kroglico (Podobnik, 2006). Ta sklep premikajo notranje mišice 
(rotatorna manšeta) in zunanje ramenske mišice (deltoidna mišica). Njegova 
stabilnost in gibljivost je odvisna od sklepne ovojnice z vezmi in predvsem 
delovanja notranjih ramenskih mišic (Interna navodila, Ortopedska klinika, 
UKC Ljubljana, 2013). 

Artroskopija ramena je operativna metoda, ki omogoča minimalno invazivno 
diagnostiko in zdravljenje poškodb in obolenj ramenskega sklepa. Operacija 
poteka v splošni anesteziji. Za izvedbo diagnostične artroskopije ramena 
običajno zadostujeta dva kožna reza, vsak dolžine 0,5–1cm. Preko prvega, ki 
se nahaja na zadnji strani ramena uvedemo optiko in preko drugega, ki je 
spredaj tipalo s katerim pregledamo notranjost sklepa. V primeru izvedbe 
zahtevnejših posegov naredimo še 1-3 dodatne kožne reze, običajno 
posamezno v dolžino ne merijo več kot 0,5 cm. Ti dodatni pristopi so potrebni 
za uvajanje inštrumentov in šivov ter drugih kirurških vsadkov v sklep. 
Ramenski sklep med samim posegom napolnimo s sterilno raztopino Ringer 
laktata. Gre za posebno raztopino vode in elektrolitov, ki sklep izpira, ga 
nekoliko razteza in na ta način zagotavlja dobro preglednost notranjosti 
sklepa (zloženka Artros, 2010). 

Artroskopija rame se uporablja pri operativnem zdravljenju in diagnostiki 
različnih poškodb (po zvinih, izpahih in zlomih) in predvsem degenerativnih 
okvarah notranjih ramenskih mišic (rotatorna manšeta). Pri artroskopskih 
posegih v ramenskem sklepu lahko:  

- zašijemo tetive pretrganih notranjih mišic, 
- stabiliziramo nestabilen ramenski sklep, ki se je večkrat izpahnil, 
- odstranjujemo kostne naplastitve na lopatici, ki motijo in 

preprečujejo gibanje ramenskega sklepa ter povzročajo bolečino, 
- odstranjujemo prosta telesa v ramenskem sklepu, ki nastanejo zaradi 

različnih vzrokov (poškodbe, degenerativne spremembe), 
- zdravimo okvare sklepnega hrustanca,  
- izpiramo ramenski sklep, 
- odstranimo sklepne zarastline in ovojnico pri zdravljenju zavrte 

gibljivosti v rami po zlomu, 
- odstranjujemo nekatere benigne tumorje v rami (Interna navodila 

Ortopedska klinika, UKC Ljubljana, 2013). 
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Artroskopske operativne tehnike, ki omogočajo minimalno invazivno 
zdravljenje poškodb in obolenj sklepov imajo pred klasičnimi operativnimi 
posegi mnoge prednosti. V ramenskem sklepu nam artroskopija omogoča 
celovitejši pregled celotnega sklepa ter prikaz številnih anatomskih struktur, ki 
pri klasičnem kirurškem posegu sploh niso dostopne pregledu. Velika 
prednost artroskopskih posegov na ramenu je tudi, da nam omogočajo 
ohranitev deltoidne mišice. To je glavna mišica, ki prekriva celotno površino 
ramenskega sklepa in zagotavlja glavno silo pri gibu odročitve roke. Ohranitev 
te mišice pri artroskopskih posegih je povezana z manjšimi bolečinami v 
pooperativnem obdobju, ni brazgotinjenja in zarastlin, ki se sicer lahko 
pojavljajo med spodnjo površino deltoidne mišice in kitami rotatorne 
manšete, hitrejše je tudi okrevanje. Artroskopski operativni posegi na ramenu 
imajo tudi bistveno manjše tveganje za pooperativne povrhne in globoke 
okužbe sklepa, manjše je tveganje za pojav prekomerne krvavitve ter tudi 
poškodb živcev, ki potekajo v bližini ramenskega sklepa. Nenazadnje je zaradi 
drobnih kožnih rezov tudi bistveno boljši kozmetski učinek operacije (zloženka 
Artros, 2010). 

Podobno kot pri vseh operativnih posegih lahko pride tudi pri artroskopiji 
ramena do zapletov, ki pa so zaradi minimalne invazivnosti posega v večini 
primerov izjemno redki. Pri tovrstnih posegih obstajajo naslednja potencialna 
tveganja in zapleti:  

- bakterijska okužba rane in/ ali ramenskega sklepa, 
- krvavitev v ramenski sklep, 
- otekanje ramenskega sklepa, 
- okvare žil in živcev v ramenskega predela, 
- razvoj krvnih strdkov, posledično embolija, 
- alergične reakcije na implantate (šivi, sidra ipd.), 
- kompresijske okvare živcev ter razjede zaradi pritiska ob operacijsko 

mizo (pri nepravilni namestitvi bolnikovega položaja) in  
- zlom kirurškega inštrumenta med operativnim posegom. 

Omenjeni zapleti lahko privedejo do potrebe spremembe kirurške tehnike iz 
artroskopske v klasično kirurško tehniko oziroma tudi do dodatnega 
operativnega posega. 
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2  POŠKODBA AKROMIOKLAVIKULARNEGA 
SKLEPA 

Akromioklavikularni sklep je močan vezivni spoj med ključnico in lopatico. Ima 
dve sklepni površini, pokriti s sklepnim fibroznim hrustancem. Pogosto je 
prisotna znotrajsklepna hrustančna plošča, ki ima lahko obliko meniskusa in 
prispeva k skladnosti sklepnih površin. Sklep obdaja ovojnica, ki ima na zgornji 
površini ojačitev - akromioklavikularni ligament. Za vertikalno stabilnost 
sklepa je pomemben korakoklavikularni ligament, ki je edina povezava 
zgornjega uda z aksialnim skeletom. Mišice ramenskega obroča so pomembni 
dinamični stabilizatorji sklepa. Rotacija ključnice v tem sklepu je osnovni gib, 
ki omogoča abdukcijo in elevacijo nadlaktnice (Travnik, 2001). 

Pretrganje akromioklavikularnih vezi imenujemo sindezmoliza 
akromioklavikularnega sklepa. Do tega pride pri padcu na ramo, če je roka ob 
telesu. Klinična slika je značilna. Prisotne so izrazita bolečina ob palpaciji v 
predelu sklepa, oteklina ali deformacija sklepa. Ob pritisku na ključnico se pri 
izpahu sklepa pojavi fenomen klavirske tipke. Pogoste so odrgnine kože 
(Brilej, 2006). 

Poznamo tri stopnje akromioklavikularne sindezmolize (Tossy):  
- Tossy I - delno raztrgana sklepna ovojnica (rentgensko ni videti 

deformacije in/ali pomika ključnice), 
- Tossy II - delno raztrgana sklepna ovojnica in korakoklavikularna vez 

(RTG slikanje pokaže ključnico dvignjeno nad sklep za polovico njene 
debeline), 

- Tossy III - popolnoma raztrgana sklepna ovojnica in 
korakoklavikularna vez (RTG slikanje pokaže ključnico dvignjeno nad 
sklep za celotno njeno debelino).  

Zdravljenje pri prvi stopnji sindezmolize je počitek v ruti pestovalnici, pri drugi 
stopnji imobilizacija z oprtjo in pri tretji stopnji operativno zdravljenje 
(Zupančič, 2006).¸ 

Za zdravljenje akromioklavikularne sindezmolize je v literaturi opisanih 
približno 100 različnih kirurških tehnik (Kovačič, 2010). Kirurški pristop je 
lahko klasičen, artroskopski ali kombinacija obeh.  
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Poškodbe akromioklavikuarnega sklepa, ki jih je potrebno operativno zdraviti 
lahko fiksisramo z uporabo različnih implantatov, kot so kovinske žice, vijaki, 
kljukaste ploščice ipd. Skladno z razvojem artroskopske kirurgije na tem 
področju, pa se je razvil tudi implantat v obliki neresorbilne nitke z dvema 
kovinskima gumboma, ki omogoča učinkovito stabilizacijo ključnice na 
korakoidni odrastek. 

To metodo smo v Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana začeli prvič 
uporabljati jeseni leta 2008. Na leto opravimo približno 35 takih operativnih 
posegov. Bistvena prednost te metode je večja zanesljivost, kot pri ostalih 
operacijah, vezano na manj komplikacij in na nepotrebo po odstranjevanju 
implantata. 

3  OP MS IN PRIKAZ OPERACIJSKE 
ZDRAVSTVENE NEGE PRI ARTROSKOPSKI 
TEHNIKI STABILIZACIJE 
AKROMIOKLAVIKULARNE SINDEZMOLIZE 

3.1 Priprava opreme in kirurških inštrumentov 

OPMS še pred pričetkom operativnega posega pripravi prostor in material 
potreben za operativni poseg. Pripravi sledeči sterilen material:  

- set za prekrivanje operativnega polja namenjen za artroskopijo rame, 
- kirurške plašče, ortopedske rokavice za celotno kirurško ekipo, 
- sete s kirurškimi inštrumenti namenjenimi artroskopski stabilizaciji 

akromioklavikularne sindezmolize, 
- implantate ter  
- šivalni in obvezilni material. 

V okviru priprave prostora, pa mora OPMS pripraviti tudi artroskopski stolp. V 
ta del spada, da:  

- preveri delovanje komponent artroskopskega stolpa in 
- poveže Ringerjevo raztopino za artroskopijo s pomočjo sistema za 

artroskopijo na artroskopsko črpalko za vodo. 

 



NOVOSTI NA PODROČJU ENDOSKOPSKE KIRURGIJE 

67 

3.2  Namestitev pacienta v pravilen položaj 

Namestitev pacienta v pravilen operativni položaj je ključnega pomena za 
dobro kirurško oskrbo in operacijsko zdravstveno nego. Nikakor pa ne gre 
pozabiti, da se omenjeni operativni poseg izvaja v splošni anesteziji. Pri 
nameščanju pacienta v operativni položaj sodeluje tako kirurška kot tudi 
anesteziološka ekipa. 

Pacienta se za ta operativni poseg namesti v polsedeči položaj, pri čemer je 
potrebna operacijska miza s posebnim nastavkom za glavo, ki ima možnost 
odstranitve dela mize, ki nudi oporo lopatici na poškodovani strani. Glavo 
pacienta se fiksira v nastavku za glavo s pasovi za fiksacijo. Zgornji del telesa 
pacienta se nato dvigne za približno 60 stopinj v odnosu s preostalim delom 
telesa. Zaradi večje stabilnosti in udobnosti pacienta v tem položaju, se 
operacijsko mizo upogne v predelu bokov in kolen. Na te predele se podložijo 
tudi mehke blazine oziroma rjuhe, katerih funkcija je zmanjševanje strižne sile 
in pritiska pacientovega telesa ob operacijsko mizo. Pacientova roka na 
poškodovani strani telesa pa v tem položaju prosto visi ob strani oziroma je 
položena na trebušni del. 

3.3  Neposredno sodelovanje pri operativnem posegu 

Pri operativnem posegu sodelujeta vedno vsaj dve OPMS, ki si delita naloge 
na umito in neumito OPMS. Umita OPMS med operativnim posegom skrbi za 
ohranjevanje aseptičnih pogojev ter izvaja tehniko podajanja kirurških 
inštrumentov spontano (vezano na izkušnje) ali po zahtevi kirurga operaterja.  

Neumita OPMS pripravi operativno polje, kar zajema higiensko umivanje in 
britje predela telesa, predvidenega za operativni poseg. Med tem se umita 
OPMS kirurško umije in si razkuži roke. Sledi oblačenje umite OPMS v sterilen 
kirurški plašč in rokavice ter priprava sterilne delovne površine z vsem 
potrebnim materialom za operativni poseg. Nato kirurg razkuži operativno 
polje in ga v sodelovanju z umito OPMS prekrije z sterilnim materialom za 
enkratno uporabo.  

Še preden kirurg prične z operativnim posegom se pripravi artroskopski stolp 
za intraoperativno uporabo. In sicer tako, da umita OPMS poda neumiti OPMS 
sterilne dele optičnega kabla, kamere, radiofrekvenčnega inštrumenta, 
sistema za vodo in aspiracijsko cev, ki jih nato neumita OPMS poveže na 
komponente artroskopskega stolpa oziroma na aspirator. Pri tem pa drugi del 
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zgoraj omenjenih delov artroskopske opreme ostane v sterilnem področju in 
ga kirurg med posegom uporablja. 

Sam operativni poseg poteka tako, da kirurg sprva napravi dva majhna 
kirurška reza, skozi katera uvede kamero in artroskopski inštrument. S 
pomočjo uporabe kamere si dobro prikaže celoten korakoidni odrastek vse do 
baze, kjer narašča na lopatico in ga s pomočjo radiofrekvenčnega inštrumenta 
spreparira in očisti. Nato naredi rez kože nad ključnico v dolžini 2 cm in si skozi 
njega prikaže kost. Nato uvede vodilo za implantat AC Tightrope in sicer skozi 
odprtino, kjer je z artroskopskim radiofrekvenčnim inštrumentom očistil 
korakoidni odrastek in odprtino nad ključnico. Skozi to vodilo uvrta vodilno 
žico in pri tem z artroskopom nadzira njen položaj na korakoidnem odrastku. 
Preko vodilne žice povrta kanal s votlim svedrom debeline 4 mm. Nato 
odstrani vodilno žico in preko votlega svedra uvede tanko žico z ušesom. Nato 
odstrani votli sveder in s pomočjo tanke žice z ušesom uvede vodilne nitke za 
implantat AC Tightrope, ki je sestavljen iz nitke in dveh kovinskih gumbov. 
Kovinska gumba kirurg namesti pod korakoidni odrastek in nad ključnico in ju 
s pomočjo nitke zategne. Ko je ključnica reponirina se s pomočjo implantata 
Tightrope učvrsti v reponiranem položaju. Nato kirurg z istim postopkom 
doda še en implantat Tightrope v anetrolateralni smeri, ki ključnico še 
dodatno učvrsti). Nato se odstrani vse vodilne nitke, rano izpere, zašije in 
sterilno pokrije (Kovačič, 2010). 

3.4  Oskrba pacienta po operativnem posegu 

Ko je kirurška rana sterilno pokrita, se pacienta odstrani material za sterilno 
pokrivanje Zatem se pacienta prestavi iz polsedečega položaja v stabilen, 
varen in udoben hrbtni položaj. 

3.5 Oskrba kirurških inštrumentov in opreme po 
operativnem posegu 

Po končanem operativnem posegu in oskrbi bolnika, sledi reprocesiranje 
kirurških inštrumentov in oskrba opreme za artroskopsko stabilizacijo 
akromioklavikularne sindezmolize. 
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4 ZAKLJUČEK 
Artroskopsko zdravljenje akromioklavikularne sindezmolize je vsekakor velik 
napredek v operativnem zdravljenju, katerega del smo tudi OPMS. Saj nas naš 
delokrog vodi skozi posamezne faze tega operativnega posega in s tem, ko te 
faze izvajamo z znanjem tako operacijske zdravstvene nege kot tudi 
poznavanjem same operativne tehnike, dvigujemo kvaliteto in varnost našega 
delovanja. 
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VLOGA OPERACIJSKE MEDICINSKE 
SESTRE PRI ARTROSKOPIJI KOLKA 

Mojca JARC1 

Izvleček  

Artroskopija kolka z napredkom artroskopske tehnike (uporabo 70° optike, 
ekstenzijske mize in diaskopije) omogoča prepoznavanje in zdravljenje bolezni 
in poškodb kolka, ki jih prej niso poznali in jih tudi niso znali zdraviti. Za 
operacijsko medicinsko sestro je pomembno, da pozna artroskopsko tehniko, 
inštrumentarij in pripomočke, ki jih pri artroskopiji kolka operater potrebuje. 

Ključne besede: artroskopija, kolk, operacijska medicinska sestra 

1  UVOD 
Artroskopija je mini invaziven poseg, pri katerem z artroskopsko kamero s 
povečavo prikažejo vse dele sklepa, z artroskopskimi inštrumenti pa strukture 
otipljejo, brusijo, gladijo, režejo in odstranijo. 

Na Ortopedski kliniki v Ljubljani so v letu 2012 opravili 3596 operativnih 
posegov, od tega 741 artroskopij. Prevladujejo artroskopije kolena 582, 
sledijo artroskopije kolka 60, artroskopije gležnja 36, artroskopije rame 45 in 
artroskopije komolca 18. 

2  KOLČNI SKLEP 
Kolčni sklep je kroglast sklep, sestavljen iz glavice femurja in ponvice na 
medenici. Kolčni sklep leži globoko in je pokrit z debelim slojem mišic in je 
zato slabo dostopen. Kolk je med hojo obremenjen sklep in je to osnovna 

                                                           
1  Mojca Jarc, dipl. m. s., Univerzitetni klinični center Ljubljana, Ortopedska klinika, Operacijski 
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biomehanična značilnost kolčnega sklepa. Najpomembnejša značilnost 
zdravega sklepa je gladko in nemoteno drsenje sklepnih površin, ki pa je 
odvisna od mehaničnih lastnosti sklepnega hrustanca, pa tudi od funkcije 
sklepne ovojnice. V kolčnem sklepu je mogoče gibanje v treh telesnih 
ravninah in izvajanje rotacij. Stabilnost mu omogoča sama oblika (kroglični 
sklep), močni ligamenti in mišice. Kolčni sklep je sklep med glavo stegnenice in 
kolčnično sklepno ponvico, ki jo povečuje hrustančni labrum.  

2.1  Vzroki za bolečino v kolčnem sklepu 

Vzroki za bolečino v kolčnem sklepu so različni, največkrat pa gre za mišično 
skeletne okvare sklepa, prenešena bolečina zaradi težav v ledvenem delu 
hrbtenice, trebuha, živčnih korenin, perifernih živcev. Bolečina je lahko vzrok 
obolenja organov v področju medenične votline in drugo. 

2.2  Diagnostični postopki 

• Natančna anamneza in fizikalni pregled sta ključna za ugotavljanje 
vzroka težav v področju kolka, 

• Rtg slikanje, 
• Ultra zvok, 
• MRI, 
• CT, 
• Scintigrafija. 

3  ARTROSKOPIJA KOLKA 
Artroskopija je mini invaziven poseg v sklep. Artroskopsko kamero s povečavo 
in inštrumente ortoped uvede v sklep skozi 1 do 1,5 cm dolge reze kože, nato 
pa s topim in atravmatskim prodiranjem med mišičnimi vlakni in skozi sklepno 
ovojnico do samega sklepa. Ker je sklepna špranja ozka mora sklep raztegniti 
do te mere, da lahko uvede artroskopsko kamero in inštrumente. Pacient leži 
na posebni ekstenzijski mizi. Položaj kamere in inštrumentov preveri z 
rentgenskim slikanjem - diaskopijo. S tem kirurg prepreči poškodbe sklepnih 
struktur. Operacija se opravi v splošni ali v spinalni anesteziji. 
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3.1  Indikacije za artroskopijo kolka 

Z artroskopijo kolka zdravimo številne bolezni in poškodbe kolčnega sklepa, ki 
povzročajo bolečino in omejujejo gibljivost v sklepu. V izbor pridejo mlajši 
pacienti, kjer ne gre za okvaro hrustanca sklepnih površin ali artrozo. 

• Okvara labruma, lahko se ga odstrani, pobrusi ali prišije nazaj;  
• Anatomske nepravilnosti glavice, ki onemogočajo normalno gibanje;  
• Prosta telesa v sklepu;  
• Bolezni sklepne ovojnice; 
• Nepojasnjena bolečina v kolku. 

3.2  Komplikacije po artroskopiji kolka 

Komplikacije po artroskopiji kolka so redke, možne pa so:  
• Infekcije rane in sklepa;  
• Komplikacije povezane s trakcijo (pride do okvare mehkih tkiv v 

mednožju, ki pa so prehodnega značaja);  
• Zlom inštrumentov v kolčnem sklepu;  
• Okvara kožnega živca;  
• Okvara večjih živcev in krvnih žil;  
• Trombotični zapleti. 

3.3  Okrevanje po artroskopiji kolka 

Okrevanje po artroskopiji kolka je bistveno hitreje v primerjavi s klasičnim 
operativnim posegom. Pri rehabilitaciji se upošteva individualne lastnosti 
vsakega pacienta. Glavni cilj posega in rehabilitacije je povrnitev neboleče in 
polne funkcije kolčnega sklepa. 

4  ARTROSKOPIJA KOLKA IN OPERACIJSKA 
MEDICINSKA SESTRA 

Artroskopija kolka je operativni poseg, ki zahteva sodelovanje več profilov 
zdravstvenih delavcev:  

• Anestezist z anestezijsko medicinsko sestro anestezirata pacienta;  
• Ortoped kirurg - pomaga pri pravilni legi pacienta na mizi in ga 

artroskopira;  
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• Asistent pomaga kirurgu pri artroskopiji;  
• Operacijska medicinska sestra tako umita in neumita pripravita vse 

potrebne inštrumente, pripomočke, sanitetni material, material za 
prekrivanje operativnega polja, aparature, potrebne za izvedbo 
artroskopije;  

• Medicinski tehnik pomaga pri prevozu pacienta v operacijsko sobo, 
položaju pacienta na operacijski mizi in nastavitvi aparatur;  

• Rentgenski tehnik slika z Rtg-monitorjem;  
• Medicinska sestra v prebujevalnici sprejme pacienta po artroskopiji 

in skrbi zanj, dokler niso vitalne funkcije normalizirane in je pacient 
popolnoma zbujen. 

4.1  Sprejem 

Oddelčna medicinska sestra pripelje pacienta z vozičkom in pripadajočo 
dokumentacijo v operacijsko sobo. Tam ga sprejmeta anestezijska medicinska 
sestra in medicinski tehnik. Preverita identiteto pacienta in izpolnita list 
predaje pacienta v operacijsko sobo. 

4.2  Priprava pacienta 

Anestezijska medicinska sestra in medicinski tehnik odpeljeta pacienta v 
operacijsko sobo, kjer ga sprejme zdravnik anestezist, ki se z njim pogovori, o 
poteku priprave na operativni poseg. Ko je pacient anesteziran, ga anestezist, 
medicinski tehnik, kirurg in asistent prestavijo na operacijsko ekstenzijsko 
mizo. Operater in medicinski tehnik sodelujeta pri ustrezni legi pacienta. 
Pacient leži na hrbtu na robu ekstenzijske mize z nogami v abdukciji. Pacientu 
stopala in gležnje povijeta z vato in obujeta posebne čevlje, ki so na tej mizi. 
Zelo morata biti pozorna na predel v mednožju, kjer je širok in mehko povit 
količek, ki omogoča zadosten in varen vlek operiranega spodnjega uda. 
Medicinski tehnik namesti nevtralno elektrodo za elektrokoagulacijo na 
pacienta. Tako je pacient varno pripravljen na artroskopijo kolka. 

4.3  Poseg 

Operacijski medicinski sestri, tako umita kot neumita, poskrbita za ves 
material in inštrumente, ki so potrebni za artroskopijo kolka:  

• Tasa z artroskopskimi inštrumenti (vodila, potipala, dilatatorji, kirete, 
noži, igle, prijemalke, ščipalke, …);  
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• 70° optiko;  
• Optični kabel;  
• Sistem za črpalko;  
• Aspirator;  
• Artroskopski brivnik z nastavki;  
• Radiofrekvenčni inštrument;  
• Set za prekrivanje operativnega polja;  
• Plašče in rokavice;  
• Nastavke za skalpel, šive;  
• Obvezilni material. 

Umita operacijska sestra se sterilno umije, obleče in pripravi vse sterilne 
inštrumente in material na sterilni mizi. Asistent umije operativno polje. 
Umita operacijska medicinska sestra obleče kirurga in asistenta, ki skupaj 
pokrijeta operativno polje. Na aparature priklopijo vse potrebne kable, 
kamero, ki jih vse pričvrstijo s traki na mizi. Vse pripomočke da v zbiralno 
vrečko. Umita operacijska medicinska sestra obleče tudi Rtg monitor. 
Operaterju podaja inštrumente in poskrbi, da ima operater vse kar potrebuje 
za nemoten in varen potek artroskopije. Po končanem posegu očisti, razkuži 
in pokrije operativno rano, poskrbi za pacienta in inštrumentarij. 

Neumita operacijska medicinska sestra odpre umiti medicinski sestri vse 
potrebne inštrumente ter material za predviden operativni poseg, hkrati pa 
sodeluje pri priklopu vseh pripomočkov na artroskopski stolp z aparaturami. 
Preveri pacientovo dokumentacijo in napiše operacijski zapisnik operacije in 
zapisnik porabljenega materiala. Skrbno spremlja dogajanje v operacijski sobi 
in skrbi, da ne pride do neželenih dogodkov. Še posebno mora beležiti vse kar 
je bilo vgrajeno v pacienta. 

Po končanem posegu vse kable iztakne iz stolpa in jih očisti, obriše in pripravi 
za sterilizacijo. Še posebno skrbno mora ravnati z optiko in kamero, saj so to 
zelo občutljivi in dragi inštrumenti. Ostale inštrumente namoči v raztopino z 
razkužilom in temeljito splakne pod tekočo vodo, osuši in votle inštrumente 
prepiha. Inštrumente zloži in tako so pripravljeni za sterilizacijo. Inštrumente 
za enkratno uporabo zavrže. Na koncu zaključi operacijski zapisnik in odpelje 
inštrumente v sterilizacijo. 
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4.4  Prebujevalnica 

Pacienta v operacijski sobi zbudijo, prestavijo na drugo mizo in prepeljejo v 
prebujevalnico. Pacienta odpeljejo na oddelek, ko so njegove vitalne funkcije 
stabilne. 

5  ZAKLJUČEK 
Operacijska medicinska sestra ima pomembno vlogo pri artroskopski operaciji 
kolka. Z napredkom artroskopskih inštrumentov se je tehnika operiranja 
spremenila iz krvavih in bolečih posegov v mini invazivne. Artroskopi so zelo 
drage naprave zato mora biti osebje, ki dela z njim strokovno usposobljeno. 
Naprave morajo redno servisirati, saj je to pogoj za nemoteno in varno delo. 
Artroskopska kamera, 70° optika in optični kabel, so zelo občutljive naprave s 
katerimi je potrebno skrbno in nežno ravnati, saj se zelo hitro poškodujejo. 
Prednost artroskopije je v tem, da se pacient po takem posegu hitreje povrne 
v normalno življenje. Glede na razvoj artroskopske tehnike lahko v bodoče 
pričakujemo vedno več takih posegov. To pa je izziv tudi za operacijsko 
medicinsko sestro. 
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LOKALNI HEMOSTATIKI IN NJIHOV 
POMEN V LAPAROSKPOSKI KIRURGIJI 

(sponzorsko predavanje) 

Blaž TROTOVŠEK1 

Izvleček 

Izhodišča. Doseganje zadostne hemostaze je bistvenega pomena za uspeh 
kirurškega posega in za zmanjšanje obolevnosti in smrtnosti pri kirurških 
pacientih. Rokovanje s tkivom, tako ločevanje kot združevanje, pomembno 
vpliva na rezultate kirurškega zdravljenja. Posledica rokovanja s tkivom je 
vedno poškodba kapilar in večjih žil in s tem krvavitev. Hemostaza je obrambni 
mehanizem, ki vodi v zaustavitev krvavitve. Številni lokalni hemostatični in v 
krvi krožeči koagulacijski mehanizmi preprečujejo krvavitve ob kirurških 
posegih.  

Dandanes številne mehanske, električne, piezoelektrične, fototermične in 
biokemične metode in tehnologije omogočajo in olajšajo tako odprte kot 
minimalno invazivne in endoskopske kirurške posege. Lepljenje tkiv prvič 
omenja Bergel (1909), ki je odkril fibrin in njegove lastnosti. Za lepljenje 
poškodb parenhimskih organov ga je prvič uporabil Grey (1915). Danes je 
lepljenje tkiv posebej primerno za doseganje hitre hemostaze ali za lepljenje 
večjih površin poškodovanega parenhima. Tkivna lepila lahko uporabljamo v 
tekoči obliki z aplikatorji ali v kombinaciji z kolagenskimi nosilci. Namenjeni so 
uporabi, ko z mehanskimi in energetskimi metodami ne uspemo dokončno 
zaustaviti krvavitve. Učinkoviti so tudi pri poškodbah večjih površin tkiva ali na 
mestih iztekanja zraka ali telesnih tekočin kot so kri, limfa, urin, žolč, črevesna 
vsebina ali likvor. Njihova uporaba zmanjšuje nastanek zarastlin in ima 
številne druge ugodne stranske učinke. Uporaba v laparoskopski kirurgiji ima 
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enak namen, kot pri odprtih posegih, le način uporabe je bolj zapleten. 
Potrebne se posebne tehnike aplikacije in manj pogosto posebni aplikatorji. 

Sklepi. Tkivna lepila so danes varna, učinkovita in cenovno ugodna pot za 
doseganje zadovoljive lokalne hemostaze med kirurškim posegom, tudi takrat 
ko z običajnimi mehanskimi in energetskimi metodami ne dosežemo želenega 
učinka. Njihova uporabnost in učinkovitost je večja od drugih lokalnih 
hemostatikov, ki imajo tudi več neželenih stranskih učinkov. Tkivna lepila 
vezana na kolagenske nosilce predstavljajo trenutno napredno in 
najučinkovitejšo obliko lokalnih hemostatikov. 

Ključne besede: lokalni hemostatiki, hemostaza, motnje strjevanja krvi, 
mehansko-bioaktivni lokalni hemostatiki, laparoskopska kirurgija 

1  UVOD 
Z lokalnimi hemostatiki zaustavljamo krvavitev, ko se druge metode, šivanje, 
podvezovanje, električna in argonska koagulacija, izkažejo za neprimerne. 
Neposredni učinki njihove uporabe so zmanjšanje porabe krvi, izogibanje 
stranskim učinkom uporabe sistemskih učinkovin in skrajšanje operacijskega 
posega. Posredno ugodno vplivajo na skrajšanje hospitalizacije, zmanjšanje 
števila pooperativnih zapletov in ekonomsko učinkovitost. 

Način rokovanja s tkivom, tako ločevanja kot združevanja, je pomemben pri 
vseh vrstah kirurških posegov in je vedno združen s poškodbo kapilar in večjih 
žil. Krvavitev je vedno posledica načina rokovanja s tkivom. Hemostaza je 
obrambni mehanizem in torej fiziološko dogajanje, ki vodi v zaustavitev 
krvavitve. Omejena poškodba žilja spodbudi mehanizme hemostaze na mestu 
poškodbe in mehanizme strjevanja (koagulacije) v krvi, kar omogoči 
zaustavitev krvavitve lokalno in nemoten krvni obtok v nepoškodovanem žilju. 
Zadostna hemostaza je nujna za uspeh operativnega posega in uspešno 
okrevanje po poškodbi ter zmanjša obolevnost in smrtnost pri kirurških 
pacientih. Za učinkovito hemostazo je nujen nastanek čvrstega strdka. Številni 
lokalni hemostatični in v krvi krožeči koagulacijski mehanizmi preprečujejo 
krvavitve ob kirurških posegih. 

Med lokalne mehanizme hemostaze prištevamo endotelijske celice žil, žilno 
steno in trombocite. Poškodba endotelijskih celic izzove izločanje faktorjev, ki 
spodbudijo koagulacijo. Poškodba žilne stene izzove vazokonstrikcijo. Pri 
poškodbi majhnih in srednje velikih žil jo izzove sproščanje tromboxana A2, pri 
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poškodbi velikih žil pa nastane refleksno in zaradi sproščanja adrenalina v kri 
ob stresu. Prerezane žile se zato bolje zaprejo kot zarezane, arterije se skrčijo 
bolj kot vene zardi večje vsebnosti mišic v steni in krvavitev iz ven se zaradi 
nižjega polnitvenega pritiska ob pritisku na poškodovano mesto hitreje ustavi. 
Trombociti se lepijo (adherenca) na mesto poškodbe, sproščajo vazoaktivne 
snovi, združujejo (agregacija) in tvorijo strdek in spodbujajo koagulacijo z 
izpostavitvijo membranskih fosfolipidov ob nabrekanju (Fakhy, Sheldon, 
1997). 

Mehanizme koagulacije krožeče v krvi sestavljajo številni encimi proteaze, ki 
sodelujejo v intrinzični in ekstrinzični poti koagulacije. Hude krvavitve 
povzročajo motnje v ekstrinzični poti koagulacije. 

Kljub poznavanju teh mehanizmov, še vedno nekatere prirojene (hemofilija A 
in B, Von Willebrand-ova bolezen) in pridobljene motnje strjevanja krvi 
predstavljajo oviro pri kirurških posegih. Pri prirojenih motnjah strjevanja krvi 
je največkrat prizadeta sinteza ene same beljakovine. Operativni posegi se 
izvajajo pod določenimi pogoji s povišano, a sprejemljivo stopnjo tveganja za 
nastanek zapletov. 

Nujno je nadomeščanje manjkajoče beljakovine (faktorja VIII, IX, XIII, idr) 
pred, med in po posegu, natančna hemostaza med operativnim posegom in 
natančno spremljanje pacienta in ocenjevanje koagulacije po operaciji 
(Carbon, 2002). Med pridobljene motnje strjevanja krvi prištevamo 
pomanjkanje vitamina K, bolezni jeter, kot so ciroza, poškodbe, šok in 
hepatitis in bolezni ledvic. Pomanjkanje trombocitov in motnje njihovega 
delovanja zaradi zdravil (N-acetil salicilna kislina trajno okvari njihovo 
delovanje (7 dni) in nesteroidni antirevmatiki prehodno okvarijo njihovo 
delovanje (3 dni)), povečajo tveganje ob invazivnih posegih, kakor tudi 
uživanje antikoagulantnih zdravil (Varfarin, idr.).  

Na učinkovitost hemostaze med operativnim posegom vplivajo:  
• Anesteziolog in anestezijska medicinska sestra, ki vplivata na 

mehanizme strjevanja v krvi z dodajanem sveže zmrznjene in 
trombocitne plazme, krioprecipitata, rekombinantnih faktorjev npr. 
aktiviran faktor VII ter protamina ob heparinizaciji. Vplivata tudi na 
ohranjanje normalne telesne temperature z nadzorom in 
dodajanjem ogretih tekočin. Znižanje telesne temperatur je pogosto 
zaradi uporabe hladnih infuzijskih tekočin in izhlapevanja iz odprtih 
telesnih votlin. Padec telesne temperature pod 34o C je pogost in 
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vodi v nekirurško krvavitev, ki lahko uide nadzoru in je lahko smrtna. 
Krvavitev je vzrok za 90 % smrti po poškodbah trebuha in polovico 
pripisujejo motnjam strjevanja krvi (Carbon, 2002). 

• Kirurg in operacijska medicinska sestra vplivata na mehanizme 
hemostaze na mestu poškodbe, kar omogoči zaustavitev krvavitve 
lokalno in nemoten krvni obtok v nepoškodovanem žilju. 

Dandanes številne metode in tehnologije omogočajo hemostazo in olajšajo 
tako odprte kot minimalno invazivne, endoskopske kirurške posege (Carbon, 
2002). Razdelimo jih na:  

• mehanske kot so kompresija, šivi in podveze ter tamponada, ki je 
začasna s kompresami, ki jih moramo odstraniti (packing) in običajno 
dokončnati z resorbilnimi poliglaktinskimi mrežicami (wrapping), 

• električne kot so električni noži, bipolarne pincete in škarje idr., 
• piezoelektrične, kot so ultrazvočni disektorji, Ligasure® idr., 
• fototermične, kot so safir, laser, argon-plazma idr., 
• biokemične med katere prištevamo lokalne hemostatike (LH). 

2  NAČIN DELOVANJA LH 
Po načinu delovanja LH razdelimo na mehanske, kemične, bioaktivne in 
mehanske-bioaktivne. Namen njihove uporabe je doseganje hitre hemostaze 
kadar osnovni načini ne zadostujejo, lepljenja večjih področij, preprečevanja 
nastanka zarastlin in vnos aktivnih učinkovin kot so antibiotikov (Carbon, 
2002), citostatikov (Ogura, Mizumoto, 2006) in drugih lokalno učinkovitih 
snovi (Verma, 2006).  

Med mehanske LH prištevamo predvsem preparate oksidirane regenerirane 
celuloze. Različni načini tkanja jim dajejo različno uporabnost. Na mestu uporabe 
nabreknejo v želatinasto maso, ki pospešuje nastanek strdka. Mehanske LH je 
nujno uporabljati le v minimalnih količinah sicer se ne razgrade v celoti. Uspešnost 
uporabe je odvisna od natančnosti odmerjanja količine. Uporaba ni priporočena 
na odprtih in okuženih ranah. Primernost uporabe kot nosilcev za druge 
učinkovine ni priporočena. Zaradi nabrekanja lahko nastane pritisk na občutljive 
strukture, kar je posebnega pomena v nevrokirurgiji (Krishnan, Mohanty, 2004; 
Ribalta, 2004) in mikrokirurgiji (Arat, Dorotheo, 2006). Zato jih je potrebno po 
zaustavitvi krvavitve odstraniti.. Prav tako lahko izzovejo močno vezivno reakcijo s 
hudimi zarastlinami (Schonauer, 2004). Lahko pa se uporabljajo v kombinaciji z 
drugimi metodami (Luh, Chou, 2004). 
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Med kemične LH prištevamo sintetična lepila sestavljena iz dveh ločenih 
sestavin, kot npr. metil-2-cyanoakrilat. Je zelo učinkovito, pogosto 
uporabljano lepilo predvsem v žilni kirurgiji, endoskopiji in nevrokirurgiji 
možganskih anevrizem. Zaradi hudih tkivnih reakcij in rakotvornosti je bil 
umaknjen iz uporabe (Yasuda, Kuroda, 2005). Nova sestava sintetičnega lepila 
izzove le blago tkivno reakcijo, se dobro razgrajuje in kaže visoko učinkovitost 
na žilnih anastomozah v primerjavi z oksidirano celulozo (Ellman, Bret Reece, 
2005). 

Pri bioaktivnih LH sta aktivni sestavini lepila vedno trombin in fibrionogen. 
Razlikujejo se predvsem v načinu nanosa, ki je lahko ročni z brizgalko ali 
strojen z razpršilcem. Fibrinsko lepilo je ob pravilni uporabi zelo učinkovito 
(Patrlj, Kocman, 2000; Canonico, 2003; Christenson, Kalangos, 2004). Zelo 
redko izzove preobčutljivostno reakcijo in ne povzroča kasnih komplikacij. 
Zaradi zamašitve razpršilca med brizganjem in neenakomerne razdelitve 
sestavin zaradi nekontroliranega tlaka pride do prezgodnje tvorbe strdka se 
adhezivnost zmanjša (Carbon, 2002). Strojni nanos je bolj enakomeren vendar 
je adhezivnost dvakrat manjša kot pri ročnem nanosu zaradi prezgodnje 
aktivacije sestavin. 

Mehanske-bioaktivne LH predstavlja kolagenska gobica, na katero so 
nanesene sestavine fibrinskega lepila, humani fibrinogen, humani trombin, 
riboflavin. Uporaba kolagenske gobice s tovarniško nanesenimi sestavinami 
fibrinskega lepila (Tachosil) je veliko hitrejša, lažja, cenejša in najbolj 
učinkovita. Lepilne lastnosti fibrinskega nanosa in mehanska podpora 
kolagenske gobice nam omogočata, da lahko dosežemo dobro hemostazo v 3-
5 minutah (Carbon, 2002). 

Biomehanske lastnosti posnemajo prvi in zadnji korak v hemostazi, pomagajo 
pri obnovi tkiva, olajšajo proces celjenja tako da podpira poškodovano tkivo in 
preprečuje iztekanje tekočine in zraka. Fibrinski nanos kolagensko gobico 
trdno prilepi na tkivo, kar zmanjša verjetnost pooperativnih krvavitev in 
zarastlin. V 12 tednih se TachoSil v telesu varno in v celoti razgradi. 

Količina fibrinogena in trombina na ploščici velikosti 95×48mm ustreza 3ml 
fibrinskega lepila. Je že pripravljen za uporabo in ob navlaženju s katerokoli 
tekočino kolagen, fibrinogen in trombin reagirajo in zalepijo tkivo (Carbon, 
2002). Adhezivna moč je izjemna zaradi kavernozne strukture kolagena ter 
kapilarnega efekta fibrinogena in trombina. TachoSil se uporablja za 
podporno zdravljenje v kirurgiji, za lažje vzpostavljanje hemostaze, kjer 
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standardne kirurške tehnike ne zadostujejo. Lahko ga uporabljamo na 
občutljivih mestih v bližini živcev, na velikih površinah s prekrivanjem gobic, 
na težko dostopnih mestih. Lahko se oblikuje in prenese velika raztezanja in 
pritiske, hemostaza je zagotovljena tudi pri zelo zahtevnih pogojih, ko običajni 
LH ne zadostujejo. Uporabi se kadar pride do krvavitev na občutljivih mestih 
npr. v bližini živcev, se pojavi krvavitev na površini notranjih organov, težko 
pridemo do mesta kjer je rana ali moramo zapreti veliko površino rane je 
potrebno zagotoviti nepredušnost le te. 

Neželeni učinki so bili ugotovljeni pri manj kot 0.04 % od 800.000 pacientov. 
Najpogosteje se pojavi vročina, redkeje koprivnica in zelo redko težko dihanje 
zaradi preobčutljivosti na aktivne učinkovine ali katero drugo sestavino. 

Uporablja se za "in utero" zdravljenje defektov diafragme in trebušne stene 
(Albanese, Harrison, 1999), v neonatalni kirurgiji ob tveganih porodih pri 
velikih kokcigealnih teratomih, rupturah omfalokele ali pri diafragmalnih kilah 
s posledičnimi subkapsularnimi hematomi jeter, nekrotizantnem 
enterokolitisu in resekcijah velikih limfangiomov (Frilling, Stavrou, 2005). 
Tachosil je težko nadomestljiv pri poškodbah in elektivnih operacijah vranice, 
jeter (Czerny, Fleck, 2004), ledvic, trebušne slinavke, črevesa in črevesnega 
oporka, obsežnih limfadenektomijah (Krishnan, Mohanty, 2005; Berger, 
Tempfer, 2001) ter tudi umazanih ranah (Baar, Sconauer, 2001). 

V torakalni kirurgiji se uporablja za oskrbo krvavite pri sternotomiji namesto 
voska, spontanega pnevmotoraksa ali ob cistični fibrozi (Carbon, 2002), pri 
jatrogenem hilotoraksu, pri robnih ekscizijah pljuč, resekcijah v mediastinumu 
(Czerny, Fleck, 2004). Prav tako je zelo uporaben na področju nevrokirurgije, 
okulistike in kostne kirurgije ob resekciji eksostoz (Berger, Tempfer, 2001) ali 
kostnih biopsijah. Uporabljamo ga tudi pri minimalno invazivni kirurgiji 
(Carbon, 2002). 

3  UPORABA LH V LAPAROSKOPSKI KIRURGIJI 
Najpogosteje uporabljani LH v laparoskopski in minimalno invazivni kirurgiji so 
fibrinska lepila. Ker so v tekoči obliki, se način uporabe in aplikacije ne 
razlikuje od tistega pri odprtih posegih. Potrebujemo zgolj daljši aplikator z 
dvema ločenima svetlinama, ki mešanico raztopin razprši na želeno mesto 
(Patel et al., 2003).  
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Preparati oksidirane regenerirane celuloze so učinkoviti pri zaustavljanju 
krvavitve, vendar nimajo hkratne sposobnosti lepljenja tkiva. To je 
pomembno pri laparoskopskih posegih na ledvicah in jetrih. Tako urin kot žolč 
negativno vplivata na delovanje LH iz celuloze (Bove et al., 2003). Nekateri 
preparati, predvsem pleteni, so enostavni za uporabo in jih lahko namestimo 
brez posebnih instrumentov. 

Kolagenske gobice s katerimi dosegamo pri odprtih posegih odlične rezultate, 
so za uporabo v laparoskopski kirurgiji bolj zahtevne. Zaradi pravokotne, 
neupogljive oblike, velikosti, nujnosti, da jo namestimo na mesto aplikacije 
suho in zahtev po izdatnem prekrivanju robov, predstavljajo izziv (Scheyer, 
Zimmermann, 1996). Razviti so bili posebni aplikatorji in številne individualne 
tehnike aplikacije, vendar vse težave pri namestitvi še niso bile odpravljene. 
Pritisk na površino se izvaja preko označenih zložencev s posebnimi 
pahljačastimi retraktorji in ob dovajanju tople fiziološke raztopine. Izboljšati 
način aplikacije in tehniko približati tisi pri odprtih posegih, je cilj številnih 
kirurgov (Toro et al., 2011).  

4  ZAKLJUČEK 
Tkivna lepila so danes varna, učinkovita in cenovno ugodna pot za doseganje 
zadovoljive lokalne hemostaze med kirurškim posegom, tudi takrat ko z 
običajnimi mehanskimi in energetskimi metodami ne dosežemo želenega 
učinka. Njihova uporabnost in učinkovitost je večja od drugih LH, ki imajo tudi 
več neželenih stranskih učinkov. Tkivna lepila vezana na kolagenske nosilce 
predstavljajo najnaprednejšo in najučinkovitejšo obliko LH. Številne študije 
potrjujejo njihovo uporabnost, zanesljivost in zelo majhno število zapletov in 
neželenih učinkov. Uporabnost pri laparoskopskih posegih se izboljšuje z 
razvojem tehnik aplikacije in instrumentov, vendar ne dosega učinkovitosti 
Tachosila pri odprtih posegih. 
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IZBOR APARATA ZA REPROCESIRANJE 
ENDOSKOPOV 

– PRIMER IZ PRAKSE 
Milena PROSEN1, Marija AL NAWAS2 

Izvleček 

Prefinjenost in zmogljivost endoskopskih posegov vodita k kvalitetnejšemu in 
hitrejšemu okrevanju pacientov, posege spremlja manjša obolevnost in 
umrljivost ter omogočajo bolj učinkovito izrabo virov. Hkrati pa zapletenost 
inštrumentov predstavlja nove izzive za vzdrževanje in reprocesiranje. 
Endoskopi so kompleksni inštrumenti, ne samo na zunanji površini, ampak tudi 
znotraj, kjer imajo vrsto kanalov in so izpostavljeni različnim vplivom. Zaradi 
tega je potrebno zagotoviti kvaliteten protokol reprocesiranja, ki mora 
vsebovati bistvene elemente: čiščenje endoskopa takoj po uporabi v 
preiskovalni sobi, ročno ali strojno čiščenje v za reprocesiranje namenjem 
prostoru, visoka stopnja dezinfekcije, izpiranje, sušenje s komprimiranim 
zrakom, shranjevanje in dokumentiranje. Glede na dejstvo, da obstaja na 
tržišču mnogo različnih proizvajalcev aparatov za reprocesiranje endoskopskih 
inštrumentov, je potrebno dobro poznati svoje zahteve in ponudbo 
proizvajalca oz. distributerja. Žal se v praksi, zaradi nepazljivosti in neznanja 
uporabnika, dogajajo strokovne napake. 

Ključne besede: endoskopija, reprocesiranje, termodezinfektor 
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1  UVOD 

Aparat za reprocesiranje endoskopov je postal zlati standard. Osebje varuje 
pred nevarnimi dezinficiensi, postopek dezinfekcije je avtomatsko voden, 
torej kontroliran in zabeležen. S tem je izključena možnost človeške napake v 
postopku reprocesiranja. Aparat nadzoruje pretok dezinficiensa skozi kanale 
endoskopa, nepropustnost ovoja endoskopa, kontaktni čas, spiranje in 
sušenje endoskopa. Za dezinfekcijo se uporabljajo dezinfekcijska sredstva po 
priporočilu proizvajalca aparatov. Za zagotavljanje učinkovite dezinfekcije 
endoskopov pa je potrebno zagotoviti naslednje pogoje: priklop na 
mikrobiološko neoporečno demineralizirano vodo, opravljati redne 
mikrobiološke nadzore kanalov endoskopa in aparata za strojno 
reprocesiranje endoskopov.  

2  REPROCESIRANJE ENDOSKOPOV 
Reprocesiranje je skupen izraz za izvajanje postopkov, ki vključujejo čiščenje, 
dezinfekcijo in pravilno shranjevanje endoskopske opreme.  

Čiščenje je postopek, ki zmanjšuje število mikroorganizmov na površinah in 
zraku. Dezinfekcija je postopek, ki uniči vse oblike vegetativnih bakterij, gliv in 
virusov. Za zagotavljanje uspešne dezinfekcije je potrebno izvajati reden 
mikrobiološki nadzor vodovodnega omrežja, aparata za strojno 
reprocesiranje, endoskopov, pripomočkov za večkratno uporabo in delovnih 
površin (ESGE-ESGENA guidelines, 2008). 

Sterilizacija je postopek, ki uniči vse oblike vegetativnih bakterij, gliv in virusov 
vključno s sporami. Ob upoštevanju Spauldingovega klasifikacijskega sistema 
endoskope glede na stopnjo tveganja delimo na kritične, srednje kritične in 
nekritične, kar je razvidno iz tabele 1 (EU direktiva, 2010). 
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Slika 1:  Prikaz reprocesiranja endoskopov. 

Tabela 1:  Prikaz stopnje tveganja za endoskope (EU direktiva, 2010). 

STOPNJA 
TVEGANJA 

OPIS POSTOPEK 

kritična vstop v “sterilno” tkivo, 
votlino ali krvni obtok 

sterilni inštrumenti 
(laparoskop) 

srednje kritična stik z intaktno 
“nesterilno” mukozo ali 
poškodovano kožo 

priporočeni sterilni 
inštrumenti; če to ni 
možno – visoka stopnja 
dezinfekcije (gastroskop) 

ne kritična stik z nepoškodovano 
kožo 

čisti inštrumenti 
(stetoskop) 
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Postopki reprocesiranja endoskopov obsegajo čiščenje endoskopa takoj po 
uporabi v preiskovalni sobi, ročno ali strojno čiščenje v za reprocesiranje 
namenjem prostoru (test vodotesnosti!), visoka stopnja dezinfekcije, 
izpiranje, sušenje s komprimiranim zrakom, shranjevanje in dokumentiranje. 
Podrobno bomo obravnavali strojno reprocesiranje endoskopov s pomočjo 
aparata – termodezinfektorja. Aparat mora biti učinkovit, varen, zanesljiv. 
Spopasti se mora z zapleteno obliko endoskopa in njegovo prepustnostjo 
(ESGE-ESGENA guidelines, 2008). Prednosti strojnega reprocesiranja so 
številne:  

• visoka stopnja standardiziranega reprocesiranja endoskopov, 
• nizka stopnja tveganja za pacienta ali osebje, 
• popolna dokumentacija postopka, 
• ekonomična raba kemičnih in ostalih resursov, 
• je uporabniku prijazen način reprocesiranja, 
• redna validacija aparature bo doprinesla k zanesljivosti izvedenega 

postopka, 
• ločenost čistega/umazanega področja. 

Prav tako pa je potrebno predstaviti slabosti strojnega reprocesiranja, ki 
zajemajo visok strošek investicije, usposabljanja osebja, validacije in rednega 
vzdrževanja. 

3  ZAHTEVE ZA IZBIRO APARATA ZA STROJNO 
REPROCESIRANJE ENDOSKOPOV 

Osnovne zahteve za izbiro aparata za strojno reprocesiranje endoskopov 
vključujejo zagotavljanje izpiranja vseh kanalov endoskopa, preprečevanje 
možnosti navzkrižne kontaminacije endoskopa, zagotavljanje učinkovite 
visoke dezinfekcije in zagotavljanje varne uporabe za osebje (ESGE-ESGENA 
guidelines, 2008). Poleg osnovnih zahtev pa nam je v pomoč pri izbiri aparata 
tudi mednarodna regulativa. Mednarodni standard SIST EN ISO15883 ureja 
področje aparatov za reprocesiranje endoskopov (Broström, 2009). 
Najpomembnejši predpis najdemo v SIST EN ISO 15883-4, kjer so navedene 
zahteve za termodezinfektorje. Pri izbiri dezinficiensa pa moramo biti v skladu 
s SIST EN ISO 14885, kjer so opisane tudi prednosti različnih načinov 
dezinficiranja. 
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Ko pripravljamo razpis za javno naročilo, moramo jasno definirati:  
• vrsto želenega aparata za reprocesiranje endoskopov, 
• vrsto želene dezinfekcije, 
• ustreznost s standardom SIST EN ISO 15883, 
• reference, 
• zagotovitev servisa. 

4  ZAKLJUČEK 
Endoskopska dejavnost je kompleksna, multidisciplinarna in primerljiva z 
operativno dejavnostjo. Obe dejavnosti potrebujeta celovito organizacijsko, 
materialno, kadrovsko in informacijsko rešitev. Poleg tega sta vezani na velika 
finančna sredstva. Zaradi tega je smiselno, da se v vseh zdravstvenih 
ustanovah, kjer se izvaja veliko število endoskopij, dejavnost endoskopije 
centralizira v bližino operacijskega bloka. Tako je možno vse dane resurse 
boljše izkoristi. S tem dvigujemo kvaliteto oskrbe, preprečujemo možnost 
bolnišničnih okužb, zagotavljamo varnost pacienta in znižujemo stroške.  
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KAKO S PLAZMA STERILIZACIJO 
PODALJŠATI ŽIVLJENJSKO DOBO 
OBČUTLJIVIM INŠTRUMENTOM? 

Tina ŠTUKELJ1 

Izvleček 

Občutljivi endoskopski inštrumenti so zaradi svoje preciznosti podvrženi posebni 
pazljivosti pri postopku čiščenja in sterilizacije. Poleg neprevidnega rokovanja na 
nastanek poškodb vplivajo tudi specifične lastnosti posameznih vrst sterilizacijskih 
postopkov, zaradi česar lahko z izbiro ustreznega postopka podaljšamo življenjsko 
dobo občutljivim endoskopskim, pa tudi drugim inštrumentom.  

Princip sterilizacije s pomočjo vodikovega peroksida in plazma tehnologije zaradi 
svoje nizke temperature, izjemno majhne vlažnosti in površinskega delovanja 
sterilizacijskega agenta preprečuje spremembo v strukturi materiala in s tem 
podaljšuje življenjsko dobo inštrumentov. Nizka temperatura plazma sterilizacije 
preprečuje raztezanje/krčenje temperaturno občutljivih materialov in s tem 
preprečuje odstopanje leč, nizka stopnja vlažnosti preprečuje razgradnjo 
temperaturno občutljivih materialov ter zmanjšanje elastičnosti le-teh, površinsko 
delovanje sterilizacijskega agenta pa preprečuje nastanek korozije in spremembo 
strukture materialov. Ta dejstva potrjuje več študij, ki so dokazale izjemno 
zmanjšanje poškodb rigidnih endoskopov, pri čemer večina študij izkazuje 
zmanjšanje poškodb za več kot 30 %, večje število uporab in daljša življenjska doba 
pa sta dokazana tudi pri baterijah, ročnikih in posameznih optikah.  

Plazma sterilizacija dolgoročno omogoča finančni prihranek na račun 
manjšega števila poškodb in večje izkoriščenosti inštrumentov, s čimer lahko 
tudi ekonomično upravičite nakup dražjih in občutljivejših inštrumentov. 

Ključne besede: temperaturno občutljivi inštrumenti, zmanjšanje poškodb
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CELOSTNA OBRAVNAVA PACIENTA Z 
VIDIKA OPERACIJSKE MEDICINSKE 

SESTRE PRI ROBOTSKO ASISTIRANI 
RADIKALNI PROSTATEKTOMIJI 

Marjanca KNAFELC1, Edita HRASTNIK2 

Izvleček 

Rak prostate je postal najpogostejše maligno obolenje v razvitem svetu. 
Zaradi dobre diagnostike je pri vedno večjem številu moških obolenje 
ugotovljeno v zgodnjem stadiju. Robot da Vinci omogoča izvedbo »odprtega« 
operativnega posega v obliki minimalno invazivne kirurgije. Priprava pacienta 
na operativni poseg je zahteven proces, v katerem sodelujejo različni 
zdravstveni strokovnjaki. Delo operacijskega tima se združuje, dopolnjuje in 
prepleta. V članku smo izpostavili celostno obravnavo pacienta z vidika 
operacijske medicinske sestre pri pacientih, ki potrebujejo operativni poseg na 
prostati, s pomočjo robotskega sistema da Vinci. Pri tem je zelo pomembno 
zagotavljanje zasebnosti, diskretnosti in varnosti pacienta, kar vpliva na 
kakovost celostne zdravstvene oskrbe. 

Ključne besede: perioperativna zdravstvena nega, robotski sistem da Vinci, 
varnost, pacient 

                                                           
1  Marjanca Knafelc, mag. zdrav. nege, Splošna bolnišnica Celje, Centralni operacijski blok, 

Oblakova ulica 5, 3000 Celje; marjanca.knafelc@siol.net 

2  Edita Hrastnik, dipl. m. s., Splošna bolnišnica Celje, Centralni operacijski blok, Oblakova ulica 
5, 3000 Celje  
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1  UVOD 
Na področju minimalno invazivne kirurgije ima zelo pomembno mesto tudi 
robotska kirurgija. Trenutno se robotska kirurgija največ uporablja v urologiji 
in ginekologiji. Rak prostate je postal najpogostejše maligno obolenje v 
razvitem svetu. Zaradi dobre diagnostike je pri vedno večjem številu moških 
obolenje ugotovljeno v zgodnjem stadiju. Najboljši način zdravljenja je 
radikalna odstranitev prostate, ki je velik kirurški poseg. S pomočjo robota da 
Vinci je odstranitev prostate lažja za pacienta in operaterja (Poteko, 2010). 
Robot da Vinci omogoča izvedbo »odprtega« operativnega posega v obliki 
minimalno invazivne kirurgije (Poteko, 2010). Kirurški sistem da Vinci ima tri 
glavne sestavne dele: kirurgova konzola, pacientov voziček, na katerega lahko 
namestimo inštrumente Endo Wrist in video voziček (Uporabniški priročnik da 
Vici S, 2010).  

2  PRIPRAVA PACIENTA NA ROBOTSKO 
ASISTIRANO RADIKALNO 
PROSTATEKTOMIJO 

Vsak operativni poseg pomeni za pacienta določeno tveganje, kar pa je 
mogoče zmanjšati s pravilno postavljeno indikacijo za operativni poseg, dobro 
operativno tehniko, ustrezno izbiro metode anestezije ter dobro psihično 
pripravo pacienta na operativni poseg. Temeljni pogoj za optimalno pripravo 
pacienta, za zmanjšanje zapletov med anestezijo in neposredno po njej ter za 
obnovitev fiziološke celovitosti organizma je timsko delo. Le usklajeno 
sodelovanje in medsebojno poznavanje dela ter upoštevanje mnenj vseh 
članov zdravstvenega tima zagotavlja, da bo tveganje za pacienta kar 
najmanjše (Seničar, 2006).  

Značilnost preoperativnega obdobja je psihična in fizična priprava pacienta na 
operativni poseg. Psihična priprava vključuje pojasnilno dolžnost in 
pridobivanje pisne privolitve za anestezijo in operativni poseg. Pojasnilna 
dolžnost je nepretrgan proces, ki mora biti prisoten ves čas zdravljenja in 
zahteva izjemno zavzetost vseh, ki so vključeni v obravnavo pacienta. Fizična 
priprava zajema pripravo pacienta v optimalno fizično kondicijo in izboljšanje 
sočasnih bolezenskih stanj, funkcijske in laboratorijske preiskave, pripravo 
operativnega polja, premedikacijo in transport pacienta v operacijske 
prostore (Seničar, 2006).  
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Naloge operacijske medicinske sestre pred operacijo robotsko asistirane 
radikalne prostatektomije (RARP):  

• Preveri varno delovanje vseh potrebnih aparatur in pripomočkov 
(kirurgova konzola, pacientov voziček, video voziček, aparat za 
hemostazo, aparat za spiranje, aspirator);  

• Preveri brezhibnost laparoskopskih in Endo Wrist inštrumentov;  
• Poskrbeti mora za varnost pacienta. 

2.1 Varnost pacienta pri RARP 

Zelo pomembno je zagotavljanje pacientove varnosti. Ne glede na to, kje 
pacienta pripravljajo na operativni poseg, pa mora medicinska sestra 
(Ivanuša, Železnik, 2000):  

• Zagotoviti podatek, kako se pacient piše, ali ima identifikacijski trak 
(pacientove podatke primerja z identifikacijskim trakom in 
dokumentacijo);  

• Preveriti, če je pacient tešč (to je zelo pomembno zaradi nevarnosti 
bruhanja, če se pacient ni držal preoperativnih zahtev glede hrane in 
tekočine);  

• Seznaniti se z nevarnostmi alergije pri pacientu;  
• Preveriti pacientov pristanek na operacijo (pacient mora biti 

seznanjen z namenom operacije in s podatkom kdo ga bo operiral; 
pacientov podpis ali podpis varuha);  

• Seznaniti se s potekom operativnega posega ter posebnostmi, ki se 
lahko pojavijo med posegom;  

• Pregledati dokumentacijo: medicinsko anamnezo in diagnozo, 
laboratorijske preiskave (pomanjkljivosti sporočiti anesteziologu in 
kirurgu), rentgenske slike (če so priložene);  

• Pregledati, če ima pacient nakit, zobno protezo, uhane, lasuljo, 
lasnice (medicinska sestra je odgovorna za pacientovo lastnino in jo 
mora ustrezno shraniti);  

• Seznaniti se s predpisano terapijo, tekočino, krvjo, ki jo mora pacient 
dobiti pred ali med operativnim posegom. 

Specifično okolje operacijske sobe z zahtevnimi in nevarnimi napravami, s 
procesom izvajanja operativnega posega ter sam operativni poseg, kot 
invazivni postopek zdravljenja pacientov, predstavljajo dejavnike tveganja za 
njihovo varnost. Opredeljena so tveganja, ki se najpogosteje pojavljajo v 
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procesu operacij in na katera zdravstveno osebje lahko vpliva in tako 
preprečuje škodljivosti s strokovnim in z odgovornim delom (Mihelič, 2006). 

Pacient mora biti psihično pripravljen na operativni poseg. Primopredaja med 
oddelčno in operacijsko medicinsko sestro mora biti vedno ustna in pisna. 
Pacienta vedno preda oddelčna medicinska sestra operacijski medicinski 
sestri. Nedopustno je, da zaradi pomanjkanja medicinskih sester na oddelku 
in v operacijski sobi pacienta pripelje v operacijske prostore vajenka ali 
pripravnica, sprejme pa ga pomožno zdravstveno osebje (Seničar, Košak, 
2008). Zdravstvena in negovalna dokumentacija ne sme biti pomanjkljiva. 
Pozorno moramo pregledati dokumentacijo, da ne zamenjamo temperaturnih 
listov pacientov, da ne založimo rentgenske slike, izvida krvne skupine, EKG-
ja, … (Seničar, Košak, 2008). Operativna ekipa, operacijska soba in aparature 
morajo biti pripravljene, ko pacienta pripeljemo v operacijsko sobo. 
Nedopustno je, da ga pripeljemo v nepripravljeno operacijsko sobo (vidne 
sledi od prejšnjega operativnega posega). Preden pacienta pripeljemo v 
operacijsko sobo, morajo biti pripravljeni vsi medicinski aparati. Pred 
pacientom ne »kalibriramo« medicinskih aparatov, ne iščemo napak in ne 
komentiramo (Seničar, Košak, 2008). Zaposleni se ne smejo obnašati kot 
solisti v orkestru, zavedati se morajo, da so pomembni člani operativnega 
tima. Kirurška ali anestezijska ekipa ter posamezni člani ne smejo ignorirati 
drug drugega, morajo si pomagati pri namestitvi težkih in poškodovanih 
pacientov in uskladiti čas začetka operativnega posega (Seničar, Košak, 2008). 
Pozorni moramo biti, da ne pride do zamenjave pacienta, operativnega 
posega ali strani operativnega posega. To lahko nastane zaradi slabe in 
nepravilne komunikacije med člani operacijskega tima in osebjem oddelka ter 
pacientom oziroma slabo identifikacijo pacienta. Identifikacija pacienta mora 
biti natančno opravljena. Veliko pacientov ima enak priimek in ime, lahko se 
zamenjajo rojstni podatki, diagnoza (Seničar, Košak, 2008). Operacijska miza 
mora biti ustrezno pripravljena. Pri namestitvi pacienta na operacijsko mizo 
upoštevamo njegovo fizično stanje in bolezen. Pacient ne sme ležati preko 
roba operacijske mize. Pacientova koža se ne sme stikati z operacijsko mizo in 
drugimi pripomočki pri fiksaciji položaja. Posebno smo pozorni na pravilno 
namestitev pacientovih okončin (Seničar, Košak, 2008). Upoštevati moramo 
intimnost pacienta. Pri sprejemu pacientov v operacijsko sobo naj ne bo 
preveč osebja in ne pozabimo zapreti vrat. Ob tem so najbolj izpostavljeni 
ginekološki in urološki pacienti. Ko so nameščeni v za njih neugodne položaje, 
izpostavljeni so njihovi najintimnejši deli telesa. Pozorni moramo biti, da po 
nepotrebnem ne razgaljamo pacientov, preden jih pokrijemo z operacijskim 
perilom (Seničar, Košak, 2008). Pozorni moramo biti tudi na pravilne 
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operativne položaje. Za izvedbo operativnega posega je potreben ustrezen 
položaj pacienta - kirurgu mora omogočiti dostop do operativnega mesta; 
zagotavljati mora pravilno držo telesa, nemoteno pretok krvi po telesu in 
gibanje prsnega koša; anestezistu mora omogočiti nadzorovanje pacientove 
dihalne poti, zagotoviti dajanje anestetikov, zdravil in infuzijske tekočine; 
preprečevati mora poškodbe živcev in kože, pacientu zagotavljati zasebnost in 
dobro počutje (Ivanuša, Železnik, 2000). Pri RARP je pacient nameščen v 
trendelenburgov položaj. Trendelenburgov položaj je potreben pri 
operativnih posegih v medenici ali spodnjem abdomnu. Ležišče je maksimalno 
znižano. Noge so v kolenu upognjene zaradi pregiba ležišča. Rame morajo biti 
podložene z blazinico, da pacient ne drsi. Čeprav ima kirurg lažji dostop do 
abdominalnih organov, pa nekateri organi pritiskajo na trebušno prepono in 
zmanjšujejo pljučni volumen. Zviša se tudi krvni tlak. Ko pacienta ponovno 
nameščamo v ravni položaj, se pacientu zniža krvni tlak, zato moramo to 
delati postopoma, da se srce lažje prilagaja na spremembe (Ivanuša, Železnik, 
2000). Možnost preobčutljivostnih odzivov: pri čiščenju in razkuževanju 
operativnega polja se uporabljajo različna sredstva, ki lahko povzročijo 
preobčutljivostni odziv (Mihelič, 2006). Možnost opeklin: med operativnim 
posegom obstaja možnost termičnih, kemičnih in električnih opeklin. Možnost 
električne opekline obstaja pri uporabi elektrokirurškega noža (Mihelič, 2006). 
Zaradi visokih temperatur se lahko pojavijo toplotna tveganja. Zaradi visoke 
energije, ki jo oddaja svetilka v endoskopsko kamero in sistem za osvetlitev, 
so lahko ogrožene oči (Uporabniški priročnik da Vinci S, 2010). Temperatura 
distalne konice endoskopa lahko med uporabo preseže 41 °C. Ko vključite 
iluminator in je endoskop zunaj kanile kamere, preprečite stik s kožo, tkivi in 
oblačili, saj lahko poškoduje kožo, oblačila ali opremo (Uporabniški priročnik 
da Vinci S, 2010). Poškodovani inštrumenti in oprema: v času operativnega 
posega obstaja možnost okvare inštrumenta, naprave, kar lahko pomeni 
nastanek potencialne škode za pacienta (Mihelič, 2006). Pri RARP smo 
pozorni, da so odstranjene vse igle šivalnega materiala. Pozornost je potrebno 
nameniti tudi pravilni odstranitvi Endo Wrist inštrumentov - poravnati 
inštrumente, preden jih odstranimo iz robotske roke. Prekinitev sterilnega 
načina dela. Delo pri operaciji zahteva stroge pogoje sterilnega načina dela, 
zato mora biti vsak član operativne ekipe pozoren na dogodek, ki bi onesterilil 
operativno polje, v tem primeru je potrebno takojšnje ukrepanje (Mihelič, 
2006). Če je ovojnina prekrival raztrgana ali odprta, prekrival ne smemo 
uporabiti. Pomembna je pravilna namestitev prekrival na robotske roke. 
Pozorni pa moramo biti tudi pri menjavi inštrumentov in endoskopa, da 
prekrival ne poškodujemo. Premestitev pacienta iz operacijske sobe v sobo za 
prebujanje: pri premeščanju pacienta iz operacijske sobe v sobo za prebujanje 
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morajo sodelovati vsi člani kirurške in anestezijske ekipe. Značilno je, da se v 
tem času pogosto pojavijo življenjsko nevarni zapleti dihal in krvnih obtočil 
(Seničar, Košak, 2008). 

3  NALOGE OPERACIJSKE MEDICINSKE SESTRE 
PRI RARP 

Operacijska medicinska sestra podaja inštrumente in potreben material med 
operativnim posegom (poznati mora njen potek). Njene naloge so: priprava 
inštrumentov in drugih pripomočkov za operativni poseg na sterilno delavno 
površino, vzdrževanje sterilnega operativnega polja in pripomočkov med 
operativnim posegom, nadzorovanje članov, da ostanejo sterilni, skrbi za 
ustrezne sterilne inštrumente, šivalni material in drugo, nadzoruje in skrbi za 
potrebe operaterja, natančno upošteva navodila glede razkužil, inštrumentov 
in ostrih predmetov, dosledno vzdržuje aseptične metode dela, skrbi za 
varnost in dobro počutje pacienta (Ivanuša, Železnik, 2000). Leteča (neumita) 
operacijska medicinska sestra asistira operacijski ekipi. Pacienta psihično 
podpira, pomaga pri njegovi namestitvi in skrbi za njegovo dobro počutje 
(zasebnost, lega, toplota, tišina v okolju). Njene naloge so: ocenjuje 
pacientovo stanje in njegove potrebe, zagotavlja varnost pacienta in varnost v 
okolju, skrbi za nemoten potek aseptičnih postopkov, pravočasno odkriva 
nevarnosti v okolju, ki bi vplivale na pacienta in operacijski tim ter ustrezno 
ukrepa, kontrolira in dokumentira količino porabljenega materiala, skrbi za 
povezavo z drugim osebjem izven operacijske sobe (Ivanuša, Železnik, 2000). 

Z oskrbo operativne rane želimo vzpostaviti ugodne pogoje za hitro celjenje 
operativne rane in preprečiti vnos mikroorganizmov iz okolja v operativno 
rano ali kontaminacijo okolja. Pacientu moramo zagotoviti čim višjo stopnjo 
psihofizičnega ugodja (Fabjan et al., 2005). Operativno rano in drenažo 
oskrbimo kot čisto kirurško rano. 

Po končani operaciji in anesteziji skrbi »leteča« operacijska medicinska sestra 
za prevoz pacienta iz operacijske sobe. Pacientova koža mora biti čista, 
elektrode in drugi pripomočki odstranjeni. Pacient mora biti pokrit s svežo 
rjuho. Infuzija, dreni in kateter morajo biti nameščeni tako, da ne ovirajo 
premestitve in transporta ter namestitve pacienta v posteljo (Ivanuša, 
Železnik, 2000). S pravilno predajo pacienta iz operacijske sobe zagotovimo 
kontinuirano zdravstveno nego pacienta. Zagotovimo objektivno in 
subjektivno varno počutje pacienta in pomagamo pri njegovem transportu iz 
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operacijske sobe. Kontroliramo obvezo rane in morebitno drenažo. Če je 
potrebno, še dodatno očistimo pacienta in pregledamo mesto aplikacije 
nevtralne elektrode. Pacienta pokrijemo s toplo rjuho. Dokumentacijo 
operativne zdravstvene nege, s pisnimi sporočili, oddamo skupaj z ostalo 
pacientovo dokumentacijo oddelčni medicinski sestri (Fabjan et al., 2005). 

Po predaji pacienta, poskrbimo za robotske inštrumente, ki jih pripravimo za 
transport v Centralno sterilizacijo. Oskrbimo robotski sistem da Vinci, ga 
pospravimo in podatke vnesemo v računalnik. 

Na koncu lahko zaključimo, da je glavna prednost kirurškega sistema da Vinci 
v tem, da kirurgu nudi:  

• 3-D sliko;  
• 10-kratno povečavo operativnega polja;  
• Gibljivost Endo Wrist inštrumentov - v vse smeri okoli svoje osi 

(»zapestje«);  
• Glavna krmilnika na kirurgovi konzoli, pa onemogočita tresenje 

kirurgovih rok, kar omogoča kirurgu zelo natančno izvedbo 
operativnega posega. 

 

4  ZAKLJUČEK 
Uporaba robota da Vinci pacientu omogoča operativni poseg z manj bolečin, 
manj transfuzij, manj zapletov, manj brazgotin, s kratko ležalno dobo, 
hitrejšim okrevanjem, hitro vrnitvijo v normalno aktivnost in z boljšimi ali vsaj 
enakimi rezultati zdravljenja (Poteko, 2010). Potrebno je dobro znanje, timsko 
sodelovanje in spoštovanje, da bomo še lažje dosegli želeni cilj - zdravje in 
ozdravitev pacienta. 
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VENTRIKULOSKOPIJA 
Martina BREŠAN1 

Izvleček 

Prvi nevrokirurški endoskopski poseg je bil opravljen leta 1910. Zaradi 
napredka v razvoju optičnih in nasploh endoskopskih pripomočkov ima v 
današnjem času omenjena operativna tehnika zopet pomembnejšo vlogo pri 
kirurškem zdravljenju določenih nevrokirurških bolezni. Vzrok, zakaj je 
nevroendoskopija primerna pri ožjem izboru obolenj, je med drugim 
omejenost delovnega prostora instrumenta - nevroendoskopa, ki se uporablja 
pri teh posegih. Instrument ima premer 6.2 milimetrov in štiri delovne kanale. 

Endoskopija je pogosto izbirna operativna tehnika pri zdravljenju 
obstruktivnega hidrocefalusa, kjer operater preko nevroendoskopa napravi 
ventrikulostomijo dna tretjega ventrikla. 

Priprava instrumentov in pripadajoče opreme se ne razlikuje bistveno od 
predoperativnih postopkov pri ostalih endoskopskih operacijah. Med posegom 
se za izpiranje uporablja raztopina 0.9 % natrijevega klorida z dodatkom 
elektrolitov, in sicer kalija, klora, kalcija in bikarbonata (t.i. Hartmanova 
raztopina), ki mora biti ogrevana na primerno temperaturo. Posebnost 
sodelovanja operacijske medicinske sestre pri tovrstnem endoskopskem 
posegu je tudi v tem, da prevzame občutljivo polnjenje in praznjenje 
balonskega katetra v tistem trenutku, ko je potrebno povečati obseg odprtine 
v dnu ventrikla, ki tako predstavlja naravno pot odtoka likvorja. 

Ključne besede: operacijska medicinska sestra, nevroendoskop, ventrikuloskopija  

 

                                                           
1  Martina Brešan, dipl. m. s., Univerzitetni klinični center Ljubljana, Kirurška klinika, Operacijski 

blok, Zaloška 7, 1000 Ljubljana; martina.bresan@kclj.si 
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IMPLEMENTACIJA KIRURŠKEGA 
VARNOSTNEGA VPRAŠALNIKA 
Miran REMS1, Darja RAJGELJ2, Sandra JEREBIC3 

Izvleček 

Teoretična izhodišča. Breme kirurških bolezni v svetu narašča. Operacije so 
posebej so kritične zaradi možnih zapletov, ki ob tem nastajajo. Po oceni na 
svetu letno umre milijon pacientov zaradi njih. Zaradi tega je svetovna 
zdravstvena organizacija predlagala uporabo kirurškega varnostnega 
vprašalnika (KVV). Ob začetku uvajanja vprašalnika, je bilo nekaj ovir in 
sprejetje je bilo postopno. Z analizo in anketnim vprašalnikom smo želeli 
spremeniti in prilagoditi vprašalnik vsem profesionalnim skupinam. 

Metoda. Vse sodelavce v operacijskem bloku smo razdelili v tri profesionalen 
skupine: inštrumentarke (operacijske medicinske sestre, zdravstveni tehniki), 
anestezija (anesteziologi, anestezijske medicinske sestre) in operaterji (kirurgi, 
ortopedi, ginekologi, otologi) in jih anketirali. Odgovarjali so po Likertovi skali 
(se popolnoma ne strinjam, se ne strinjam, niti se niti se ne strinjam, se 
strinjam, se popolnoma strinjam). 

Rezultati. Profesionalne skupine ocenjujejo vsa vprašanja dokaj enoznačno. 
Skupina anestezija je prvi del vprašalnika ocenila nižje in inštrumentarke 
zadnji del najvišje, v ostalih delih pa ni pomembnih razlik. Vse skupine se 
strinjajo, da KVV izboljšuje varnost in dogovarjanje, preprečuje pa napačno 
stran operiranja, napake pri odstranjenih preparatih in štetju mehkega 
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materiala. Preventivna aplikacija antibiotika se je po uvedbi izboljšala. Vse 
skupine menijo, da je za KVV vedno dovolj časa, tudi v dežurni službi. Skupina 
anestezija najmočneje meni, da je KVV preobsežen, zgolj dodaten papir, ki ne 
izboljšuje ničesar. 

Razprava in zaključki. Za boljšo vlogo vprašalnika le-ta zahteva spremljanje in 
spreminjanje v luči celostne obravnave procesa v operacijskem bloku. Z 
upoštevanjem pripomb postaja bolj lokalno specifičen in širše sprejet in orodje 
za vzpodbudo timskega dela. 

Ključne besede: varnost, operacija, operacijska dvorana, kontrolnik 

1  UVOD  
Zavedanje, da operativna kirurgija postaja tudi javnozdravstvena tema je 
vedno bolj aktivno, na letn se po svetu opravi preko 234 milijonov operacij 
(Weiser et al., 2008). Ta številka veliko presega celo število rojstev. Analize 
kažejo, da je ob tem med 3 do 17 % težjih zapletov in da se med 0,4-0,8 % le 
teh konča smrtno. Podatki kažejo, da se bi bilo mogoče vsaj polovici kirurških 
komplikacij izogniti (Gawande et al., 1999). To je bila podlaga, da je Svetovna 
zdravstvena organizacija zastavila projekt Save Surgery Saves Lives. Prvi 
podatki iz osmih bolnišnic po vsem svetu, iz urbanega in ruralnega okolja so 
pokazale, da uporaba kontrolnega seznama znižuje obolevnost in smrtnost pri 
operativnih posegih (Haynes et al., 2009). KVV je bil osnovan kot predlog, z 
navodilom, naj se uporablja čim širše in prilagaja lokalnim posebnostim. 
Pokazalo se je, da je pomembno orodje za zmanjševanje mortalitete in 
morbiditete in kot tak tudi ekonomsko orodje (Borchard et al., 2012). 

2  METODE 
Na Kirurškem oddelku Splošne bolnišnice Jesenice smo po testnem začetku 
pričeli z rednim uporabljanjem KVV januarja 2011 (slika 1). Potek uporabe je 
stalno spremljala glavna operacijska medicinska sestra. KVV je bil preveden v 
slovenščino s pomočjo pisarne Svetovne zdravstvene organizacije v Ljubljani. 
Po dveletni uporabi smo izvedli anketo med zaposlenimi v operacijskem bloku 
o sestavi in uporabi kontrolnika. Anketa je bila tudi podlaga za prilagajanje in 
spreminjanja kontrolnika.  
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Slika 1:   Kirurški varnostni kontrolni seznam v Splošni bolnišnici Jesenice. 

3 REZULTATI 
Med oktobrom in novembrom 2012 so bili anketirani vsi zaposleni, ki 
sodelujejo v procesu kirurškega dela operacijskega bloka in dnevne 
bolnišnice. Anketa je bila sestavljena iz dveh delov. V prvem delu so bila 
vprašanja o vsakemu vprašanju KVV in v drugem delu mnenje o vlogi in učinku 
KVV. Za ocenjevanje se je uporabila Likertova lestvica (se popolnima strinjam - 
5, do popolnoma se ne strinjam - 1). Od 77 zaposlenih je odgovorilo 47 (61 %). 
Vse odgovore na anketo smo razporedili v tri poklicne skupine. V skupini 
anestezija so anesteziologi in anestezijske medicinske sestre, v skupini 
medicinske sestre so operacijske medicinske sestre in medicinski tehniki in v 
tretji skupini operaterji so kirurgi, ortopedi, ginekologi in otorinolaringologi. V 
grafu 1 je prikazana povprečna ocena profesionalnih skupin o vseh 18 
vprašanjih, ki so del KVV. 
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Graf 1:  Povprečna ocena o vsakem vprašanju v KVV po profesionalnih 
skupinah. 

 

Na vprašanje ali KVV izboljšuje varnost, dogovarjanje in organizacijo dela so 
odgovori v grafu 2. V grafu 3 so odgovori ali KVV vpliva na aplikacijo 
antibiotika, komunikacijo v timu in na pripravo aparatov in inštrumentarija. 
Profesionalne skupine so ocenile s povprečno oceno 2,84 da nimajo premalo 
časa za KVV in se ravno tako niso strinjale z oceno, da v dežurno službi ni časa 
za KVV s povprečno oceno 2,1. Menile so da KVV ni preobsežen z oceno 2,82; 
se niso strinjale da je zgolj dodaten papir z oceno 2,31 in se niso strinjale da 
ne izboljšuje ničesar z oceno 2,19.  

Graf 2:  Ocena profesionalnih skupin o vplivu KVV na aplikacijo antibiotika, 
komunikacijo v timu in pripravo  
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Graf 3:  Ocene profesionalnih skupin o tem ali KVV preprečuje možnost 
napačne strani operiranja, napake pri preparatih in štetju mehkega 
materiala  

 

4 ZAKLJUČEK  
Implementacija je najobčutljivejša faza vsakega uvajanje sprememb. Običajno 
ni velikih težav s pripravo v nasprotju s sprejemanjem (Walker et al., 2012). V 
našem okolju smo potrebovali dve leti, da se je vprašalnik uveljavil kot 
učinkovito orodje. Že sama uporaba KVV pospešuje zavedanje in pozitivni 
odnos do varnosti v operacijski dvorani. Sprejemanje je potekalo postopoma 
(graf 4). Ob analizi smo že v začetni fazi ugotovili, da je zadnji del vprašalnika 
najmanjkrat izpolnjen. Zaradi tega se lahko dogaja, da težave z opremo lahko 
vztrajajo ali niso pravočasno odpravljene. Posebej je to pomembno v okolju, 
ko je pri operativnem posegu veliko opreme. V primerjavi laparoskopskih 
posegov z uporabo specifičnega vprašalnika o opremi, se je izkazalo, da je bilo 
poročanje o težavah z opremo kar 54 % nižje, če ni bilo specifičnega 
vprašalnika (Verdaasdonk et al., 2008). Profesionalna skupina anestezija je 
imela največ pripomb na njihov del v prvem delu (graf 1), posebno zaradi 
enakih vprašanj že pred KVV. Po analizi smo se dogovorili, da premestimo v 
prvi del še vprašanje o varnostnem preverjanju anestezijskega aparata. Ta del 
je še vedno slabo upoštevan v operacijskih blokih (Langford et al., 2007; 
AAGBI, 2012). 
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Graf 4:  Prikaz deleža operacij (v %), pri katerih je bil uporabljen kirurški 
varnostni vprašalnik po dvomesečjih  

 

Aplikacija preventive doze antibiotika je del procesa varne kirurgije. V anketi 
je bila vloga KVV pri preventivni aplikaciji antibiotika ocenjena z oceno 3,73. 
Pri preverjanju kazalnikov kakovosti smo ugotovili, da se je v letu 2012 delež 
operacij kolorektalega raka s pravilnim časovnim in terapevtskim 
odmerjanjem dvignil iz 80 % na 92 %. Dvig kompliance pravilne in pravočasne 
uporabe preventivnega antibiotika ob uporabi kontrolnih vprašalnikov so 
ugotovili tudi na Nizozemskem (de Vries et al., 2010).  

Vprašalnik se veliko lažje implementira v okolju, kjer je kultura varnosti že 
razvita. Lahko se zgodi, da se implementacija izpelje, vendar so vprašalniki 
slabo izpolnjeni, lahko tudi, da so izpolnjeni le enostransko ali so neizpolnjeni. 
Ne gre zgolj za zbiranje križcev na papirju, ampak za izvedbo aktivnosti (Levy 
et al., 2012). Vloga KKV na komunikacijo v timu je bil v naši anketi ocenjena 
kar nizko, s povprečno oceno 3,52. Najvišje so jo ocenili operaterji, najnižje pa 
anestezijska profesionalna skupina. Z uporabo KVV postane timska 
komunikacija bolj transparentna, strukturirana in standardizirana 
(Verdaasdonk et al., 2009). Izboljšanje timske komunikacije je podlaga za 
izboljšanje varnosti, kljub temu, da nekateri avtorji menijo, da je to težko 
prenesti direktno v merjene rezultate zdravljenja (Ko et al., 2011). 

KVV sam po sebi ne rešuje problemov z varnostjo v operacijski dvorani. Visoka 
kultura varnosti je projekt dolgotrajnega truda, zagnanosti in sprejemanja 
standardov. Vprašalniki morajo podpirati in ovirati vsakdanji proces, saj lahko 
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postanejo ovira, namesto pospeševalec varnosti. Sprejeti ga morajo vse 
profesionalne skupine. Zaradi tega je potrebno pripraviti strategijo uvajanja 
(Bosk et al., 2009). Tako lahko dobimo uspešne rezultate, ki se kažejo tudi v 
primerjavi z bolnišnicami, kjer KVV ne uporabljajo (de Vries et al., 2011). Kot 
se proces operativnega zdravljenja prične že zunaj operacijske dvorane, se 
morajo tudi ukrepi za varnost (Neily et al., 2009). Samo prevod in uporaba ne 
bo kreiral kulture varnosti. Implementacija zahteva intenzivno delo, ki 
vzporedno promovira timsko delo in komunikacijo (Weiser et al., 2010). 
Ravno tako je za implementacijo potrebno stalno spremljanje in povratna 
informacija, ki vse profesionalne skupine spodbuja k varnejšemu delu v 
operacijski dvorani.  

Implementacija KVV je timsko delo, kot je v bistvu vse delo v operacijskem 
bloku. Rezultati uporabe KVV se, sicer parcialno, pokažejo kmalu. Menimo, da 
je KVV danes nuja pri vsakem operativnem posegu, s prilagoditvami tudi pri 
ambulantnih kirurških posegih. Vpeljava in prilagoditve KVV morajo potekati v 
komunikacijsko odprtem okolju.  
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OCENA VLOGE KOORDINATORICE V 
OPERACIJSKEM BLOKU 

Darja RAJGELJ1, Miran REMS2, Sandra JEREBIC3 

Izvleček  

Uvod. Spremljanje in izboljševanje procesov v operacijskem bloku je stalnica 
kakovostne obravnave. Koordinatorica operacijskega bloka je oseba, ki ima 
pomembno vlogo pri koordiniranju klicanj, sprejemanjem in odpuščanjem 
pacientov. Cilj. Koordinatorica je v operacijskem bloku že polnih sedem let in 
želeli smo oceniti njeno vlogo s strani vseh sodelavcev v operacijskem bloku.  

Metode. Ob anketi zaradi sprememb kirurškega varnostnega vprašalnika smo 
anketirali sodelavce v operacijskem bloku kako ocenjujejo vlogo 
koordinatorice. Odgovori so bili razvrščeni po Likertovi lestvici.  

Rezultati. Na anketo je odgovorilo 56 % sodelavcev vseh profesionalnih 
skupin. Skupine so bile razdeljene v tri grupe: operaterji (kirurgi, ortopedi, 
ginekologi, otologi), anestezija (anesteziologi in anestezijske medicinske 
sestre) in inštrumentarke (operacijske medicinske sestre, medicinski tehniki). 
Sodelavci menijo, da je koordinatorica izboljšala komunikacijo z oddelkom 
(3,08 %), izboljšale so se prilagoditve operacijskega programa (2,92 %), 
skrajšal se je čas med operacijami (3,41 %), program se pogosteje zaključi 
(3,22 %). Skupine menijo, da bi delo brez koordinatorice trpelo (3,71 %) in 
ocenili so da je vloga koordinatorice precenjeno (2,98 %). 

Zaključek. Od vseh profesionalnih skupin so operaterji ocenili vlogo 
koordinatorice v procesu najvišje, najnižje pa anestezija. Koordinatorica s 
svojo aktivno vlogo vpliva na izkoriščenost operacijskih dvoran, pospeši 
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korekcije operativnega programa, posebej v okolju, kjer operacijski blok 
združuje urgentne in programske posege. 

Ključne besede: koordinator, operacijski blok, proces, kakovost  

1  UVOD 
Po predhodnih pripravah in predstavitvah smo uvajanje kirurškega 
kontrolnega varnostnega sistema v operacijskem bloku (OB) Splošne 
bolnišnice (SB) Jesenice začeli aktivno uvajati 15.2.2011. Ker smo pričakovali 
začetne težave pri uvajanju in seveda odklanjanje »čekiranja«, smo začeli 
postopno. Začeli smo na abdominalnem področju, kjer smo pričakovali, da 
bodo zaposleni najprej in najbolj sprejeli »stvar« za svojo in bo tudi najmanj 
težav. Meseca aprila istega leta smo šli v uvedbo »čekiranja« na vseh pet 
delovišč OB in ta čas je bil najtežji in najbolj kritičen. Obrazec, ki ga je 
priporočila Svetovna zdravstvena organizacija (SZO) - Varna kirurgija rešuje 
življenja - smo delno popravili in prilagodili našim zahtevam. Največ težav s 
sprejemanjem nove aktivnosti smo imeli ne toliko s strani kirurgov kot s strani 
anestezije. Najbolj zagnano pa so se aktivnosti lotile operacijske medicinske 
sestre in prav gotovo gre njim velika zahvala, da smo vztrajali pri izvajanju in 
da smo kirurški varnostni sistem (KVS) danes pripeljali do te faze, da lahko s 
ponosom pokažemo tudi prve rezultate anketnega vprašalnika zaposlenih. 
Sedaj uporabljamo še pisno obliko obrazca. Obrazci se zbirajo in se tudi redno 
pregledujejo na dva meseca. Tako imamo zbrane vse podatke o številu 
izvedenih aktivnosti tudi po operacijskih sobah in popisane najbolj pogoste 
težave, na katere smo naleteli ob »čekiranju«. 

2  CILJ RAZISKAVE 
Ob temeljiti prenovi operacijskih prostorov v letu 2005 smo se odločili 
sistemizirati delovno mesto koordinatorja v OB. Na začetku se nam je zdelo, 
da tega delovnega mesta ne potrebujemo, zelo hitro se je izkazalo nasprotno 
– danes si dela brez koordinatorja ne predstavljamo več. Pri nas to delo 
opravlja srednja medicinska sestra in ker nima dovolj kompetenc predvsem 
kar se tiče stroke in organizacije dela, mora biti pri svojem delu stalno v navezi 
s koordinatorjem operativnega programa, ki je pri nas kirurg. Njen delokrog 
smo opredelili tudi v dokumentu Protokol dela v operacijskem bloku, ki je 
sestavni del COP – Celostne obravnave pacienta v OB in ga je bilo potrebno 
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opredeliti zaradi pridobivanja standardov kakovosti ISO 9001 v letu 2009 in 
TEMOS v letu 2010 ter NIAHO – DNV akreditacije v letu 2011. 

Delokrog koordinatorice v OB:  
- skrbi za koordinacijo in realizacijo aktivnosti v OB za izvedbo 

programskega operativnega programa v dopoldanskem času 
(pravočasno klicanje in prihod oziroma odhod pacientov v in iz OB, 
koordiniranje transporta pacientov, sprejem pacientov v OB, 
predvidevanje morebitnih zapletov s podaljšanjem operacije, odvoz 
inštrumentov v centralno sterilizacijo, razpolaganje z materialom, 
inštrumentarijem in medicinsko opremo, sodelovanje in 
koordiniranje aktivnosti z zunanjimi enotami: tehnično vzdrževalna 
služba, skladišče, lekarna, centralna sterilizacija, histopatološki 
laboratorij, laboratorij, transfuziologija, ISS – izvajalec servisnih 
storitev, …), 

- sodeluje s koordinatorjem operativnega programa v primeru 
neplaniranih urgentnih operacij in v primeru odpadlih operacij, da se 
jih umesti na operativni program popoldan ali naslednji dan oziroma, 
če je prostorsko in kadrovsko izvedljivo, prestavi operativni poseg iz 
ene operacijske dvorane v drugo, da se izpelje operativni program, 

- vsako jutro pred prihodom prvega pacienta v OB s koordinatorjem 
operativnega programa uskladita dnevni program, če je mogoče 
potrebno že zjutraj spremeniti vrstni red operacij (nujni posegi, 
izolacije, otroci, …), 

- nadzoruje vhod v OB in po potrebi poskrbi za pravilen prehod vseh, 
ki vstopajo v operacijske prostore preko vstopnega filtra, 

- vsi zaposleni v OB pustijo vsa osebna komunikacijska sredstva pri 
koordinatorici, le-ta poskrbi za kasnejšo obveščenost posameznikov, 

- sprejema telefonske klice in informacije, ki jih po potrebi posreduje 
dalje posameznim članom v OB, 

- skrbi za pravilno delovanje električnih vrat, 
- sprejema material iz skladišča in lekarne ter pošto. 

Delo koordinatorja v OB zahteva od človeka dobre organizacijske sposobnosti, 
veliko mero iznajdljivosti in prilagajanja ter dobre veščine komuniciranja v 
izogib grozečim konfliktnim situacijam med vsemi profesionalnimi skupinami. 
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3  METODE 
Med vsemi profesionalnimi skupinami v OB smo izvedli anketo. Kot metodo za 
raziskovanje smo uporabili Likertovo lestvico, ki se pogosto uporablja za 
merjenje mnenj, prepričanj in vedenja sodelujočih, ki naj bi pri svojem delu 
timsko sodelovali. 

Ob anketi zaradi sprememb kirurškega varnostnega sistema smo se odločili, 
da izvedemo še anketo sodelavcev v operacijskem bloku, kako ocenjujejo delo 
in vzdušje v operacijskem bloku. Vprašanja so bila usmerjena na področja, kjer 
menimo, da imamo še možnosti za izboljšave, predvsem v smislu varne in 
kakovostne obravnave naših pacientov. Anketa je zajemala vrsto vprašanj, kot 
npr.:  

- Kako ocenjujete delo s pacientom v našem operacijskem bloku (OB)? 
- Kaj izboljšuje KVS? 
- Kakšno je izvajanje KVS? 
- Kakšno je naše delo v OB? 
- Kako ukrepam, če vidim napako pri delu pri sodelavcu oz. če sam 

naredim napako? 
- Zakaj KVS ni popolnoma sprejet – razlogi? 
- Vprašanja namenjena anesteziji, kjer je največ odklanjanja pri KVS? 
- Kje so še možnosti za izboljšave v procesu dela v OB? 
- Pomen vloge koordinatorja v OB? 
- Vzdušje med zaposlenimi v OB? 
- Možnosti dodatnega izobraževanja o varnem delu v OB? 

4  REZULTATI 
Rezultati uspešno opravljene ankete so bili predstavljeni vodstvu bolnišnice. 
8.marca 2013 smo imeli posebno delavnico ne temo izboljšave KVS s 
predstavitvijo rezultatov, ki je bila namenjena vsem uporabnikom vprašalnika, 
torej za vse profesionalne skupine, ki timsko delujejo v OB. Tako so vsi imeli 
možnost, da se seznanijo z rezultati in izrazijo svoja mnenja. 

Na anketo je odgovorilo 56 % sodelavcev vseh profesionalnih skupin. Skupine 
so bile razdeljene v tri grupe:  

- operaterji (kirurgi, ortopedi, ginekologi, otologi),  
- anestezija (anesteziologi in anestezijske medicinske sestre) in  
- inštrumentarke (operacijske medicinske sestre, zdravstveni tehniki).  
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Sodelavci menijo, da je koordinatorica izboljšala komunikacijo z oddelkom 
(3,08 %), izboljšale so se prilagoditve operacijskega programa (2,92 %), 
skrajšal se je čas med operacijami (3,41 %), program se pogosteje zaključi 
(3,22 %). Skupine menijo, da bi delo brez koordinatorice trpelo (3,71 %) in 
ocenili so, da je vloga koordinatorice precenjeno (2,98 %). 

Od vseh profesionalnih skupin so operaterji ocenili vlogo koordinatorice v 
procesu najvišje, najnižje pa anestezija. Koordinatorica s svojo aktivno vlogo 
vpliva na izkoriščenost operacijskih sob, pospeši korekcije operativnega 
programa, posebej v okolju, kjer OB združuje urgentne in programske posege. 

V anketi se je 14. vprašanje nanašalo na delo naše koordinatorice. 

Tabela1:  Ocena vloge koordinatorice. 
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Graf 1: Vloga koordinatorke v OB. 

 

Graf 2: Vloga koordinatorke v OB. 
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5  ZAKLJUČEK 
Kaj smo se iz tega naučili?  

Najprej to, da rezultati ne pridejo čez noč, ampak postopoma in da je pri tem 
pomembna vztrajnost, da na koncu prepričamo tudi tiste, ki so nam bili na 
začetku najbolj nenaklonjeni. 

Potrebno bo analizirati zbrane pobude in ideje s srečanja zaposlenih, kjer smo 
imeli predstavitev anketnega vprašalnika in vprašalnika o delu v OB.  

Še enkrat bo potrebno prevetriti kirurški varnostni vprašalnik, vnesti popravke 
in prenovljenega vpeljati v vsakodnevno delo tako, kot uporabljamo 
dosedanjega. Ali bo nov obrazec v papirnati obliki ali v obliki table, je še stvar 
časa in dogovarjanja. 

Potrebno bo izdelati še kakšna nova navodila ali protokol dela, npr. v delu 
imamo protokol za označevanje strani operacije oziroma strani rtg slikanja. 

Vsi smo mnenja, da je KVS v operacijskem bloku potreben. Za boljšo 
organizacijo dela bi se lahko razširil še na druga področja dela in bi se začel že 
ob vstopu pacienta v bolnišnico, zlasti za programske operacije. Naš cilj je 
doseči tako visoko stopnjo zavedanja zaposlenih, da je to res še zadnja 
možnost za »time out«, ko se vsi slišimo in poslušamo in da je to zadnji 
»cheking« pred » vzletom« oz. začetkom operativnega posega. 

Literatura 
Literatura je na voljo pri avtorici. 
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SEZNAM AVTORJEV PO STRANEH 

Avtor stran 

Marija AL NAWAS ..................... 86 

Aldijana BEGANOVIĆ ................ 62 

Martina BREŠAN ..................... 100 

Ivanka BUDISELIĆ – VIDAIĆ ....... 26 

Miha GRANFOLA....................... 24 

Edita HRASTNIK ........................ 92 

Mojca JARC ............................... 71 

Sandra JEREBIC ............... 101, 110 

Helena JUS ................................ 46 

Zlata KIDRIČ .............................. 35 

Marjanca KNAFELC ................... 92 

Andreja KUŠTER ........................ 49 

Avtor stran 

Vesna PAVER ERŽEN ................. 15 

Nataša PINJUH .......................... 26 

Milena PROSEN......................... 86 

Darja RAJGELJ ................. 101, 110 

Manica REBERNIK MILIĆ ........... 46 

Darinka REISMAN ..................... 46 

Miran REMS .................... 101, 110 

Mateja STARE ........................... 47 

Tina ŠTUKELJ ............................. 91 

Blaž TROTOVŠEK ....................... 77 

Ika VOJE .................................... 35 

 








