Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in
zdravstvenih tehnikov Slovenije

ZBORNIK
XXXIX
Perioperativna zdravstvena
nega je v vaših rokah

Sekcija medicinskih sester
in zdravstvenih tehnikov v operativni dejavnosti
 
 ǡʹ͵ǤʹͶǤʹͲͳͺ

Perioperativna zdravstvena nega je v vaših rokah
PERIOPERATIVNA ZDRAVSTVENA NEGA JE V VAŠIH ROKAH
Izdala in založila:
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije –
Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije
Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v operativni dejavnosti
Ob železnici 30 A, 1000 Ljubljana
Urednica zbornika: Tatjana Požarnik
Recenzenta: Manca Pajnič, Ljubiša Pađen
Organizacijski odbor: Tatjana Trotovšek, Tatjana Požarnik
Strokovni odbor: Tatjana Požarnik, Tatjana Trotovšek, Sanja Arnautović,
Aljoša Kraševec, Elvira Sadiku, Blaž Brdnik
Lektorica: Nina Štampohar
Oblikovanje in priprava za tisk: ABO grafika d.o.o., Ljubljana
Tisk: ABO grafika d.o.o., Ljubljana
1. izdaja
Naklada: 180 izvodov
Ljubljana, november 2018
CIP - Kataložni zapis o publikaciji
Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana
617-089:616-083(082)
PERIOPERATIVNA zdravstvena nega je v vaših rokah : zbornik XXXIX, Hotel Primus, Ptuj,
23. in 24. november 2018 / [urednica zbornika Tatjana Požarnik]. - 1. izd. - Ljubljana : Zbornica
zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in
zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v operativni
dejavnosti, 2018
ISBN 978-961-6856-09-6
1. Požarnik, Tatjana, 1974297295872

2

Perioperativna zdravstvena nega je v vaših rokah

PROGRAM
PETEK, 23. 11. 2018
8.00 – 8.45
8.45 – 9.00

Registracija udeležencev
Odprtje srečanja

I. SKLOP
MODERATORKA: TATJANA POŽARNIK
9.00 – 9.30
9.30 – 9.50
9.50 – 10.20

10.20 – 10.50
10.50 – 11.00
11.00 – 11.30

Pripravljenost bolnišnice na izredne dogodke
Simon Herman, dr. med.
Pripravljenost bolnišnice na množične nesreče
Petra Hadalin, dipl. m. s.
Naloge policistov ob množičnih nesrečah
Alojz Sladič, vodja Oddelka za splošno varnost in varnostno
načrtovanje v Upravi uniformirane policije
Naloge gasilcev ob množičnih nesrečah
Branko Sojer, Gasilska zveza Domžale
Vprašanja in pogovor
ODMOR

II. SKLOP
MODERATORKA: ALJOŠA KRAŠEVEC
11.30 – 12.20 Kirurška misija v Siriji
Mateja Stare, dipl. m. s., spec. periop. ZN
12.20 – 12.30 Vprašanja in pogovor
12.30 – 14.00 KOSILO

3

Perioperativna zdravstvena nega je v vaših rokah
III. SKLOP
MODERATORKA: SANJA ARNAUTOVIĆ
14.00 – 14.40 Z gibanjem do boljšega počutja
Katja Dremelj Šav, Msc, dipl. fiziot.,
Sanja Arnautović, dipl. babica, spec.
14.40 – 15.40 Osnove zdrave prehrane: kaj so miti in kaj resnice?
Mario Sambolec, nutricionist PN1, ACA, predavatelj in trener
FZS, ustanovitelj Dr. Feelgood
15.40 – 15.50 Vprašanja in pogovor
15.50 – 16.20 ODMOR
IV. SKLOP
MODERATORKA: TATJANA TROTOVŠEK
16.20–16.40

Standardiziran programski pristop za zagotavljanje optimalne
higiene v operacijski dvorani
Vesna Jarc, dipl. m. s., Barbara Luštek, dipl. m. s.,
Milena Prosen, dipl. m. s.
16.40 – 17.00 Dvigalo za zabojnike v praksi
Mateja Kugonič, dipl. m. s.
17.00 – 17.20 Uporaba sodobnega antiseptika, Oktedinijevega klorida,
v kirurgiji
Ernest Novak, dr. med., Ivana Basić, strokovna sodelavka
17.20 – 17.30 Vprašanja in pogovor
VOLITVE
20.30

4

VEČERJA

Perioperativna zdravstvena nega je v vaših rokah
SOBOTA, 24.11. 2018
V. SKLOP
MODERATOR: BLAŽ BRDNIK
9.00 – 9.30
9.30 – 9.50

9.50 – 10.10
10.10 – 10.30

10.30 – 10.50
10.50 – 11.00
11.00 – 11.30

Motivacija
Dragan Drobnjak, dipl. zn.
Štetje, nadzor materiala in kirurških instrumentov pri
operativnem posegu
Margareta Kotar Bunderla, dipl. m. s.
Dokumentiranje v operacijski zdravstveni negi
Nina Miholič Ilc, dipl. m. s., dipl. var., Simona Klemenc, dipl. m. s.
Kirurški varnostni kontrolni seznam – orodje za zmanjševanje
nevarnosti, ne garancija varnosti
Petra Valjavec, dipl. m. s., Dane Agbaba, dipl. zdr.
Klopni meningoencefalitis – zakaj se cepiti
Veronika Jagodic Bašič, dipl. m. s.
Vprašanja in pogovor
ODMOR

VI. SKLOP
MODERATORKA: ELVIRA SADIKU
11.30 – 11.50 Novosti v kirurški endoskopiji
Haris Beširević, strokovni sodelavec
11.50 – 12.10 Kirurška priprava operativnega polja pri izolirani perfuziji
okončine na Onkološkem inštitutu Ljubljana
Maša Sopotnik, dipl. m. s., Ana Lavrič, dipl. m. s.
12.10 – 12.30 Zdravljenje melanoma in mehkotkivnega sarkoma z izolirano
perfuzijo okončine: rezultati retrospektivne študije
Robert Novak, dipl. zdr., ECCP, Jerca Novak, dr. med.
12.30 – 12.50 Etične dileme zdravljenja možganske kapi pri starostnikih
Kristjan Lorenčič, dipl. zdr.
12.50 – 13.00 Vprašanja in pogovor
13.00 – 13.15 ZAKLJUČNE MISLI IN ZAKLJUČEK
STROKOVNEGA SREČANJA

5

Perioperativna zdravstvena nega je v vaših rokah

UVOD

Ne zapravljaj časa, kajti čas je snov, iz katere je narejeno življenje.
Benjamin Franklin (1706–1790), ameriški politik, znanstvenik in diplomat

Rek, ki najlepše opiše težnje današnjega modernega sveta. Nenehno se nam
kam mudi, vedno nekam hitimo. Vendar pa čas dobi svoj pomen takrat, ko v
nekaj minutah ali celo sekundah odločimo o usodi človeka ali usodi razvoja
dogodkov, pomembnih za človeštvo. Do take situacije nas po navadi pripeljejo nezgode in nesreče. V takem trenutku si želimo ob sebi človeka, ki ve,
kaj dela. Množična nesreča je vsak dogodek z večjim številom poškodovanih
ali nenadno obolelih, ki ga ne moremo obvladati z rednimi zmogljivostmi,
ga pa lahko obvladamo v okvirnem obdobju z izvedbo posebnega načrta in
uporabo z načrtom predvidenih rezervnih zmogljivosti. Posebnost delovanja
zdravstvenih služb ob množičnih nesrečah je, da mora vsak sodelujoči v celotni verigi reševanja sprejemati težke in pomembne odločitve, zlasti v razmerah,
ki so povsem drugačne od vsakodnevnih. Organizacija dela, prerazporeditev
osebja, prostorov in opreme postanejo enako pomembni elementi kot strokovno ukrepanje. Prave odločitve vseh sodelujočih od mesta množične nesreče do končne oskrbe v bolnišnicah določajo število preživelih ter zmanjšujejo
obolevnost in invalidnost kot posledico množične nesreče. Množična nesreča
zahteva aktivacijo vseh razpoložljivih virov, uporabo posebnih metod dela in
predvsem prilagojeno organizacijo dela zaposlenih. Reševanje v množičnih
nesrečah, še zlasti večjega obsega, zahteva vnaprej usklajeno in jasno koordiniranje timov, ki sicer pripadajo različnim ministrskim resorjem: gasilcev,
policistov in ekip nujne medicinske pomoči. Zato nam bodo svoje delo ob
množičnih nesrečah predstavili zdravnik, medicinska sestra, policist in gasilec.
Delovno mesto je okolje, v katerem odrasel človek preživi velik del dneva
oziroma časa, ko je buden in dejaven. Telesne zahteve na delovnem mestu pa
so se v zadnjem stoletju precej spremenile. Velika večina današnjih poklicev
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na splošno ne zahteva veliko energije, v primerih, ko je delo zahtevno, pa je
obremenitev večinoma lokalna in pogosto je to enolična obremenitev določenih mišic. Tako je po eni strani energijska zahtevnost na delovnem mestu
krepko pod tisto, ki se priporoča za zdrav življenjski slog, po drugi strani pa se
lahko zaradi nekaterih nalog poveča tveganje za razvoj obolenj mišic in kosti.
Vsa ta nesorazmerja in tveganja pa se lahko preprečujejo s pomočjo zadostne
in redne telesne dejavnosti.
V okviru projekta Promocija varnega in zdravega delovnega okolja smo v
Sekciji medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v operativni dejavnosti
začeli z aktivnostmi na področju ergonomije zdravstvenih delavcev. S projektom želimo, da zdravstveni delavci ugotovijo primerne načine, kako jim delovno mesto prilagoditi, da se preprečijo zdravstvene težave. Uporaba ergonomije na delovnem mestu ima veliko prednosti; za delavca so najpomembnejše
zdrave in varne delovne razmere, za delodajalca pa je najpomembnejša večja
produktivnost. Primerna ureditev delovnega prostora pripomore, da delavec
ohrani udobno, nevtralno držo telesa z naravnim položajem sklepov, kar prispeva k zmanjšanju stresa in deformaciji mišic, kit in skeletnega sistema ter
tako tudi tveganja za razvoj kostno-mišičnih bolezni. 10. maja obeležujemo
svetovni dan gibanja, katerega namen je spodbujanje telesne dejavnosti in zviševanje deleža telesno dejavnega prebivalstva v vseh okoljih. Ker je delovno
mesto okolje, v katerem odrasel človek preživi velik del dneva, so zelo dobrodošli programi, ki spodbujajo zaposlene k telesni dejavnosti. Ti programi
koristijo tako zaposlenim kot delovnim organizacijam, saj se izboljšata telesna
pripravljenost in zdravje zaposlenih, zmanjšajo se absentizem, prezentizem
in fluktuacija, zviša se produktivnost. V Sloveniji Nacionalni inštitut za javno
zdravje zato z različnimi projekti spodbuja dejaven življenjski slog družin.
Uravnoteženo prehranjevanje in dovolj raznovrstnega gibanja lahko poleg
ustreznih vzorcev spanja in dobrega duševnega zdravja z obvladovanjem stresa v veliki meri prispeva k varovanju in krepitvi zdravja. Neuravnotežen prehranski vnos, slabe prehranske navade in telesna nedejavnost so pomembne
determinante prehranskega statusa, danes predvsem povečane telesne teže in
debelosti ter najpogostejših kroničnih nenalezljivih bolezni. Vzorce zdravega
življenjskega sloga z dovolj telesne dejavnosti lahko spodbujamo in izvajamo
v vseh okoljih, kjer živimo, delamo, se družimo in se imamo radi, v vrtcu, šoli,
na delovnem mestu, v lokalni skupnosti in še posebej in najprej v svoji družini.
Telesna dejavnost je zagotovilo za uspešno staranje, saj izboljšuje tako telesno
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zdravje kot duševno stanje posameznika, vpliva pa tudi na povečanje socialne
vključenosti.
Zdravje ni vse, vendar je brez zdravja vse drugo nič.
Arthur Schopenhauer, 1788–1860, nemški filozof

Tatjana Požarnik
predsednica sekcije medicinskih sester in
zdravstvenih tehnikov v operativni dejavnosti
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PRIPRAVLJENOST BOLNIŠNICE
NA IZREDNE DOGODKE
1

Simon Herman

Izvleček
V prispevku je na kratko opredeljena terminologija množičnih nesreč in so zgoščeno
predstavljeni ključni ukrepi za odziv zdravstva na velike nesreče: načrtovanje, priprave, izobraževanje in vaje. Poudarjen je pomen operacijskih dvoran in operacijskega
osebja.
Ključne besede: množične nesreče, načrtovanje, priprave, vaje.

UVOD
Izredni dogodek (ang. major incident) ali množična nesreča je definiran kot
situacija, v kateri so razpoložljive zmogljivosti nezadostne za takojšnje potrebe
zdravstvene oskrbe (Lennquist, 2012). V naši državi za odziv zdravstvenega sistema na izredne dogodke uporabljamo t. i. principe MRMI (MRMI – medical
response to major incidents), kar smo prevedli v Ukrepe zdravstva ob velikih
nesrečah (UZVN). Odziv zdravstvenega sistema je zakonsko urejen s smernicami
Ministrstva za zdravje (MZ).
Obseg izrednega dogodka ni definiran s številom žrtev ali z ravnijo zdravstvene
oskrbe, temveč s sposobnostjo odziva oz. zmožnostmi za odziv na izredni dogodek. Izredni dogodek pomeni nenadno, akutno stanje, pri katerem pomanjkanje
zmogljivosti lahko povzroči smrt sicer rešljivih žrtev ali hujšo prizadetost zdravja
pri bolnikih, ki v navadnih zdravstvenih razmerah/okoliščinah ne bi utrpeli trajne
prizadetosti (Lennquist, 2012).

1

Simon Herman, dr. med., Univerzitetni klinični center Ljubljana, Kirurška klinika, Klinični oddelek
za travmatologijo, Zaloška 7, 1000 Ljubljana, Sekcija za UZVN/MRMI; simon.herman@kclj.si
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Izredne dogodke v tem pogledu delimo na tri stopnje:
1. stopnja: s prilagoditvijo delovanja zdravstvenega sistema lahko ohranimo
raven zdravstvene oskrbe vseh prizadetih. Lahko rečemo, da gre za kompenzirano nesrečo;
2. stopnja: obseg prizadetih je tako velik, da niti s prilagoditvijo delovanja
zdravstvenega sistema ne moremo rešiti vseh, ki bi jih v drugačnih okoliščinah sicer lahko, prav tako pa je funkcionalna prizadetost preživelih na
splošno hujša, kot bi bila v bolj obvladljivih okoliščinah. Takšen obseg velja
za dekompenzirano nesrečo oz. se uporablja tudi oznaka množična nesreča;
3. stopnja: obseg nesreče je podoben kot pri 2. stopnji, toda poleg velikega števila prizadetih je prisoten tudi izpad (uničenje ali prizadetost) infrastrukture
v regiji ali državi. Za takšne nesreče se uporablja izraz kompleksna nesreča.
Reševanje tako hude nesreče navadno potrebuje pomoč od zunaj (Lennquist, 2012).

UKREPANJE V PRIMERU MNOŽIČNE NESREČE
V primeru množične nesreče je delovanje zdravstvenega sistema prilagojeno
tako, da se v največji možni meri zmanjšajo izgube življenj in zdravja, s tem pa se
posledično zmanjšata tudi fizično in psihično trpljenje. Za to je treba:
– razporediti zmogljivosti na mesta, kjer so najbolj potrebne, in čim hitreje
mobilizirati dodatne zmogljivosti (osebje in material),
– najboljšo možno izrabo dosegljivih zmogljivosti z uporabo natančnih prednostnih nalog in poenostavljenih diagnostičnih in terapevtskih postopkov
(Lennquist, 2012).
Za uspešno omenjeno ukrepanje so pogoji načrtovanje, priprave, izobraževanje
in vaje.

NAČRTOVANJE
Načrtovanje je pomembno tako v prehospitalnem okolju kot v hospitalnem.
Načrtovanje mora biti smiselno usklajeno med posameznimi ustanovami in ravnmi, kar se doseže s pomočjo objavljenih smernic, ki veljajo za celoten zdravstveni
sistem.
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Poleg tega mora biti načrt za izredne dogodke prilagojen okolju, ki mu je namenjen. Definirati mora način alarmiranja, postopke alarmiranja, aktivacijo zmogljivosti in poveljniško strukturo, ki določi stopnjo alarma in koordinira delovanje
zdravstva.
Ključna lastnost dobrega oz. učinkovitega načrta je enostavnost. Zapleteni in
obsežni načrti se ne obnesejo, saj niso dovolj pregledni in prilagodljivi, velik obseg
pomeni tudi počasnejše ukrepanje. Načrt mora biti univerzalen: učinkovito izvedljiv ne glede na dan v tednu ali uro v dnevu.

PRIPRAVE
Priprave ne pomenijo samo kopičenja zalog, temveč predvsem pripravo postopkov, prostorov, opomnikov (angl. action cards) in obrazcev za hitro registracijo
pacientov (Lennquist, 2012).
Med priprave štejemo tudi analize perjšnjih množičnih nesreč, saj nam to omogoči spremembe za večjo učinkovitost izobraževanja, izboljšanje postopkov, načrtovanja in vaj.

IZOBRAŽEVANJE
V Sloveniji od 2011 potekajo redni, vsakoletni tečaji Ukrepov zdravstva ob velikih nesrečah, ki ga pod nadzorom Ministrstva za zdravje organizira Slovensko
zdravniško društvo, sekcija UZVN/MRMI. V nekaterih bolnišnicah se na kratkih tečajih izobražuje nemedicinski kader (administracija, varnostniki, transportni delavci, skladiščniki), ki imajo pomembno vlogo pri odzivu na velike nesreče.
Tečaji UZVN/MRMI so standardizirani tridnevni tečaji, namenjeni zdravstvenim in nezdravstvenim delavcem (ciljne skupine), ne glede na to, ali gre za
zdravnike ali delavce zdravstvene nege. Od nezdravstvenega kadra je tečaj namenjen vodstvenim delavcem (menedžmentu), uslužbencem oddelkov za stike z
javnostmi, delavcem v zdravstvenem dispečerskem sistemu, gasilcem in policistom (službam, ki sodelujejo v nujni medicinski pomoči – NMP). Tečajev se redno
udeležuje tudi zdravstveni kader Slovenske vojske.
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V sklopu tečaja se poučuje uporabo radijskih in drugih zvez ter simulira množično nesrečo z uporabo kartic, ki predstavljajo bolnike. Na karticah so označeni
fiziološki in anatomski parametri, sistem pa omogoča tudi simulacijo različnih
zdravstvenih posegov s pomočjo lepljivih lističev. Infrastrukturo zdravstvenega
sistema se simulira s pomočjo tabel, ki predstavljajo prehospitalno okolje in bolnišnice, dodatno pa lahko simuliramo s karticami tudi osebje in druge zmogljivosti (prevoz, diagnostika, osebje).
Simulacija je razdeljena na prehospitalno in hospitalno okolje ter na podporne strukture zdravstvenega sistema (dispečerski center, regionalno koordinacijsko skupino zdravstva – RKSZ). Okolje celotne simulacije je sicer teoretično, a
takšno, da je zajet praktično vsak vidik zdravstvenega sistema (npr. manjši in večji
centri, različna transportna sredstva itn.). Na tečaju se s simulacijo trenira predvsem (re)organizacija in logistika, ne uči pa se zdravstvenih posegov.
Tečaj torej ni namenjen začetnikom, temveč izkušenim delavcem v zdravstvenem sistemu in drugih reševalnih službah. Zajema celotno verigo zdravstvene
oskrbe.
Sekcija UZVN/MRMI je v zadnjih letih razvila tudi poseben tečaj za kemične
nesreče, omenjeni tečaj temelji na MRMI principih, kot omenjeno zgoraj.

VAJE MNOŽIČNE NESREČE
Brez vaj še tako dober načrt ne more biti učinkovit, saj osebje ne bo vedelo,
kako načrt uporabiti oz. kako delovati v spremenjenih razmerah. Dodatna vrednost vaj se kaže v tem, da razkrijejo težave pri ukrepanju: tipično pri komunikaciji,
koordinaciji in poveljevanju.
Vaje množičnih nesreč, pri katerih sodeluje sekcija UZVN/MRMI, so iz organizacijskih in finančnih razlogov navadno pridružene regionalnim ali državnim vajam
civilne zaščite. Ključno je, da potekajo na enak način, kot bi ob resničnem dogodku:
– sproži se s klicem v Center za obveščanje (št. 112)
– aktivacija prehospitalnih enot NMP poteka po ustaljenih kanalih ali po načrtu za izredne dogodke
– dispečerski center obvesti bližje bolnišnice
17
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– bolnišnica se začne pripravljati za sprejem in oskrbo večjega števila bolnikov
po svojem načrtu za takšne dogodke: oblikuje se bolnišnična poveljniška
skupina (BPS) in po potrebi prerazporedi že prisotno osebje oz. se vpokliče
dodatne ekipe, po potrebi se spremeni tudi namembnost prostorov
– vzpostavi se komunikacija med bolnišnico in terenom
– vaja oz. simulacija in postopki zdravstvene oskrbe potekajo v realnem času
– na koncu vedno sledi ocenitev, ko se zabeleži in pogovori o vseh ključnih
dogodkih in predstavi statistiko ter na koncu poda poročilo
– vaja je koristna, in sicer ne glede na uspešnost ekip, saj razkrije slabosti, ozka
grla, nesporazume ter omogoči prilagoditev in posodobitev načrtov in organizacijskih postopkov.
Če se osredotočimo na bolnišnice:
– na vaji sodeluje predvsem osebje v urgentnem centru – zdravniki in osebje
zdravstvene nege (urgentni, travmatologija, kirurgija, anesteziologija, internistična nujna medicinska pomoč – IPP)
– zelo pomembne so administratorke, saj vpisujejo v bolnišnični informacijski sistem
– dobrodošli so tudi strokovnjaki z oddelka za odnose z javnostmi
– ostali profili: varnostniki, radiologija, laboratorij, transportni, menedžment,
operacijsko osebje, mavčarji so o vaji obveščeni oz. sodelujejo posredno, saj
jih pri simulacijah ne moremo vključiti, bi pa ob resničnem dogodku imeli
pomembno vlogo
– tipična vaja traja 6 ur

VLOGA BOLNIŠNIC IN OPERACIJSKEGA OSEBJA V
MNOŽIČNIH NESREČAH
Izkušnje kažejo, da v razvitem zdravstvenem sistemu ozko grlo ni število postelj, temveč število funkcionalnih operacijskih dvoran glede na razpoložljivo infrastrukturo in osebje ter število ventilatorjev. Sodobna zdravstvena oskrba omogoča, da preživijo tudi hudo poškodovani ali oboleli, vendar:
a. za začetno oskrbo potrebujejo kompleksno medicinsko oskrbo (v primeru
poškodb kirurško oskrbo) in
b. po začetni oskrbi potrebujejo daljše intenzivno zdravljenje (umetno predihavanje in intenzivno terapijo in nego) (Davis, et al.).
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Operacijsko osebje mora torej imeti načrt za aktivacijo in ukrepe v primeru
množične nesreče. Treba je biti seznanjen z načinom komunikacije ob izrednem
dogodku, učinkovita komunikacija je pogoj za poveljevanje in koordinacijo ekip
in maksimalno izrabo obstoječe infrastrukture.
Operacijske dvorane se lahko uporabijo začasno tudi kot prostori intenzivne
terapije (uporaba respiratorjev in monitorjev v operacijskih dvoranah).

ZAKLJUČEK
Funkcionalne operacijske dvorane (infrastruktura in osebje) so kritična infrastruktura. Lahko se uporabljajo za primarno dejavnost (operacije) ali prerazporedijo v enoto intenzivne terapije. Za učinkovito ukrepanje v primeru množične
nesreče so potrebni: izobraževanje, načrtovanje, priprave in vaje. Ministrstvo za
zdravje sofinancira tečaj UZVN/MRMI, tako da je prijavnina nižja in omogoči
vsem profilom udeležbo. Zaželeno je, da bi bilo vso zdravstveno osebje usposobljeno za ukrepanje ob izrednih dogodkih, realno gledano pa ocenjujemo, da
je učinkovito ukrepanje možno, če je vsaj tretjina usposobljena in seznanjena z
načrti svoje ustanove.

LITERATURA
1. Lennquist, S., 2012. Medical response to major incidents and disasters; a practical guide for all medical staff. Belin Heidelberg: Springer-Verlag.
2. Davis, D. P., Poste, J. C., Hicks T., et al., 2005. Hospital bed surge capacity in the
event of a mass-casualty incident. Prehosp Disaster Med 20, pp.169–176
3. Dujić, D., Simčič, B., 2013. Smernice za delovanje sistema nujne medicinske pomoči
ob množičnih nesrečah. Available at: http://www.mz.gov.si/fileadmin/mz.gov.si/pageuploads/kakovost/NMP_2013/mnozicne_nesrece/Smernice_NMP_mnozicne_tisk_2.pdf [5. 9. 2018].
4. Slovensko zdravniško društvo, 2018. Predstavitev slovenskega zdravniškega društva.
Available at: http://www.szd.si/sekcije-in-zdruzenja/samostojne-sekcije-in-zdruzenja/sekcija-uzvn-mrmi-ukrepanje-zdravstva-ob-velikih-nesrecah/ [5. 9. 2018].

19

Perioperativna zdravstvena nega je v vaših rokah

PRIPRAVLJENOST BOLNIŠNICE
NA MNOŽIČNE NESREČE
1

Petra Hadalin

Izvleček
Množična nesreča je vsak nenaden, nepričakovan dogodek z višjim številom poškodovanih ali nenadno obolelih, ki ga ne moremo obvladati z rednimi oziroma v trenutku nesreče razpoložljivimi zmogljivostmi. Splošna organizacijska shema delovanja
zdravstva pri množičnih nesrečah ločuje organizacijo delovanja v predbolnišničnem
in bolnišničnem okolju. Osnova za pripravljenost bolnišnice na množične nesreče je
izdelan načrt za množične nesreče, sem sodi tudi ocena namestitvene bolnišnične zmogljivosti. Uspešno izvedljivost načrta zagotavljajo rezervni viri, tako materialni kot
kadrovski, in usposobljeni ter pripravljeni zaposleni. Prav tako morajo biti izvedljivi
predvideni organizacijski ukrepi in postopki.
Ključne besede: pripravljenost zdravstvenih delavcev, tečaj MRMI.

UVOD
Dogodki v zadnjih letih so nam nazorno pokazali, da so naravne in druge nesreče v Sloveniji stalnica. Praktično smo imeli vsako leto v Sloveniji izredni dogodek ali dva, kar je sprožilo razpravo o pripravljenosti različnih služb na izredne
razmere. Imeli smo množična trčenja vozil na avtocesti, prometno nesrečo avtobusa z več poškodovanimi, železniško in balonarsko nesrečo, poplave, plazove in
demonstracije s spopadi na ulici. Posebnost delovanja različnih služb ob takšnih
dogodkih je, da mora vsak sodelujoči v verigi reševanja sprejemati težke in pomembne odločitve. Organizacija dela, preurejanje prostorov in opreme postanejo
enako pomembne kot strokovno ukrepanje (Ministrstvo za zdravje, 2013).
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Petra Hadalin, dipl. m. s., Univerzitetni klinični center Ljubljana, Kirurška klinika, Operacijski
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MNOŽIČNA NESREČA
Množična nesreča je dogodek, ki presega zmogljivosti navadne ustaljene prakse zdravstvenega sistema. Takrat z obstoječimi viri in načinom dela ne moremo
oskrbeti povečanega števila poškodovancev (World Health Organization, 2007).
Množična nesreča je resna situacija, katere rezultat so množične smrti, poškodbe,
trpljenje in uničena infrastruktura (Ginter, et al., 2007). Potrebno je ukrepanje na
državni ravni s takojšnjim koordiniranjem in učinkovitim ukrepanjem, ne samo
posamezne bolnišnice, temveč celotnega zdravstvenega sistema. Dejstvo je, da se
množična nesreča po svetu zgodi skorajda vsak dan, medtem ko se naravna katastrofa s potrebo po mednarodni pomoči zgodi enkrat na teden (McCann, 2009).
V zdravstvu velja pravilo, da se posvetimo in storimo največ za vsakega pacienta, medtem ko v okoliščinah množične nesreče velja, da se posvetimo in storimo
največ za celotno število ponesrečencev (Cuznar, 2012). Kakovost in pravočasnost
oskrbe bomo dosegli le, če bomo upoštevali bistvo varnega in učinkovitega zdravstvenega varstva v množičnih nesrečah. To je redno preverjanje in posodabljanje
načrtov za množične nesreče z rednimi izvedbami usposabljanj zaposlenih (Stein,
2008; Sanders, 2007). Prav stalno in kakovostno izobraževanje z usposabljanji
predstavlja najvišjo raven pripravljenosti na množične nesreče.
Težavo pa predstavlja pomanjkljiva opremljenost bolnišnic s pomembnimi
rezervnimi viri, kot so omare z rezervnim medicinsko-sanitetnim materialom,
namenjenim samo za množične nesreče, majhno število respiratorjev, imobilizacijske opreme in posebne opreme za oskrbo poškodovanih otrok. Pomembno je
tudi število zaposlenih, ki po aktivaciji dejansko pridejo v bolnišnico, kajti kljub
dobri usposobljenosti bo uspešnost oskrbe v množični nesreči počasna in slaba, če
ne bomo uspeli zagotoviti prihoda dodatnega kadra (World Helth Organization,
2007).

PRIPRAVLJENOST UNIVERZITETNEGA KLINIČNEGA
CENTRA LJUBLJANA NA MNOŽIČNO NESREČO
Javnost od bolnišnic pričakuje takojšnje ustrezno obvladovanje katerega koli
položaja, a v praksi vedno ni tako. Izredni dogodki, med katere sodijo tudi množične nesreče, se navadno zgodijo ob najslabšem možnem času (Fink, 2006). Zato
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mora imeti vsaka bolnišnica vnaprej pripravljen načrt ukrepanja ob množični
nesreči (Chaffe, 2006). To je osnova za pripravljenost bolnišnice na množične
nesreče.
Na področju primarnega delovanja Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana (UKC LJ) je množična nesreča vsak dogodek v katerem je poškodovanih ali
nenadno obolelih 10 (deset) ali več oseb. Nenaden prihod večjega števila poškodovancev je stanje, ko se v Centralnem urgentnem bloku UKC LJ nenadoma
pojavi takšno število poškodovancev, ki ga ni mogoče obvladati z razpoložljivimi
sredstvi/osebjem, in je zato potrebna aktivacija omenjenega načrta (Interno gradivo UKC LJ, 2014).

OBMOČJE UPORABE NAČRTA
Načrt za delovanje UKC LJ (Interno gradivo UKC LJ, 2014) ob množični nesreči ali nenadnem prihodu večjega števila poškodovanih se uporablja za:
– vodenje in koordinacijo celotnega zavoda UKC LJ,
– koordinacijo s primarnim zdravstvom v ljubljanski zdravstveni regiji oz. po
potrebi z drugimi zdravstvenimi zavodi na primarni ravni na območju celotne države,
– koordinacijo s helikoptersko službo nujne medicinske pomoči ter
– koordinacijo z Univerzitetnim kliničnim centrom Maribor in splošnimi bolnišnicami v Sloveniji.

AKTIVIRANJE BOLNIŠNICE
Namen sistema aktiviranja bolnišnice je v čim krajšem času smotrno in organizirano pripraviti bolnišnico na nenaden dotok večjega števila pacientov. Vsaka
bolnišnica mora imeti 24 ur na dan, 7 dni v tednu, 365 dni v letu vnaprej dogovorjeno dostopno delovno mesto in telefonsko številko, ki je med drugim namenjena
tudi sprejemu prvega obvestila/alarma, ki ga glavna sprejemna bolnišnica prejme
od zdravstvenega dispečerja. Glavna sprejemna bolnišnica (ali regijski center za
obveščanje, kadar zveze za neposredno komuniciranje bolnišnic ne delujejo) obvesti druge bolnišnice, ki bi potencialno (glede na kraj, vrsto in obseg nesreče)
lahko sprejele paciente (Ministrstvo za zdravje, 2013). V okviru Uprave Repu22
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blike Slovenije za zaščito in reševanje deluje 13 regijskih centrov za obveščanje
(ReCO), katerih 24-urno dežurstvo 365 dni v letu na evropski številki za klic v
sili 112 zagotavlja učinkovito službo za nudenje pomoči v primeru naravne ali
druge nesreče (http://www.sos112.si, 2018).

SPREJEM OBVESTILA
Zdravstveni tehnik v informacijski loži (triaža) prejeme obvestilo o množični nesreči. O množični nesreči obvesti nadzornega travmatologa, nadzornega
anesteziologa, dežurnega specialista internista konzultanta in nadzorno medicinsko sestro Urgentnega kirurškega bloka. Po prejetju obvestila se klicani sestanejo
v prostoru bolnišnične poveljniške skupine (BPS). Tu se oblikuje BPS, obvesti se
nadzorno operacijsko medicinsko sestro. BPS določi stopnjo alarma (komunikacija s terenom) in aktivira se načrt glede na stopnjo alarma. Po določitvi stopnje
alarma se obvesti še vodstvo UKC LJ in ustreznih služb (Interno gradivo UKC
LJ, 2014).

Razglasitev stopnje alarma in preklic alarma
Za razglasitev alarma in odločitev o stopnji alarma je pristojen nadzorni zdravnik, po posvetu z vodstvom (če so dosegljivi), sicer odločitev sprejme sam. Če se
je zgodila kemijska nesreča, se predhodno posvetuje še s kliničnim toksikologom.
O povišanju oziroma znižanju stopnje alarma med reševalno akcijo odloča BPS.
Za preklic alarma je pristojna aktivirana BPS (Interno gradivo UKC LJ, 2014).

Obseg reorganizacije bolnišnice – stopnje alarma
Kakšno stopnjo in obseg reorganizacije potrebuje bolnišnica, je odvisno od
časa, v katerem se nesreča zgodi, oddaljenosti bolnišnice od kraja nesreče, vrste
bolnišnice, vrste ponesrečencev in prevladujočega tipa poškodb.
Aktivacija ZELENEGA ALARMA
– obvestijo se vse pristojne zdravstvene ekipe,
– ustavi se vse programske operacije v operacijskem bloku,
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– oblikuje se do 9 zdravstvenih timov (kombinirano ambulantne in reanimacijske ekipe).
Aktivacija RUMENEGA ALARMA
– obvestijo se vse pristojne zdravstvene ekipe,
– odpove se programske operacije v operacijskem bloku,
– oblikovanje triažnega tima,
– oblikovanje nad 9 zdravstvenih timov (BPS kliče izbor osebja),
– BPS odredi premeščanje bolnikov iz Centralne intenzivne terapije v Enoto
intenzivne nege in iz Enote intenzivne nege na oddelke,
– BPS odredi spremenjen režim dela in namembnosti prostorov v Centralnem
urgentnem bloku,
– po potrebi oziroma na zahtevo vodje zdravstvene oskrbe na terenu sporoči
primarni distribucijski ključ (za bolnike, triažirane v rdečo kategorijo),
– določitev mavčarja za vodjo zbornega mesta vpoklicanega osebja.
Aktivacija RDEČEGA ALARMA
– obvestijo se vse pristojne zdravstvene ekipe,
– odpove se programske operacije v Operacijskem bloku,
– oblikovanje triažnega tima,
– oblikovanje nad 9 zdravstvenih timov,
– BPS odredi premeščanje bolnikov iz Centralne intenzivne terapije v Enoto
intenzivne nege in iz Enote intenzivne nege na oddelke,
– BPS odredi premeščanje bolnikov iz Centralne intenzivne terapije v Enoto
intenzivne nege in iz Enote intenzivne nege na oddelke,
– BPS odredi spremenjen režim dela in namembnosti prostorov v Centralnem
urgentnem bloku,
– po potrebi oziroma na zahtevo vodje zdravstvene oskrbe na terenu sporoči
primarni distribucijski ključ (za bolnike, triažirane v rdečo kategorijo),
– določitev mavčarja za vodjo zbornega mesta vpoklicanega osebja,
– BPS odredi odprtje Poliklinike,
– BPS odredi odpust hospitaliziranih bolnikov UKC LJ,
– obvesti se komercialni sektor (PR v povezavi z vodstvom UKC LJ) (Interno
gradivo UKC LJ, 2014).
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Distribucija obvestila/alarma v bolnišnici
Ko pristojni nadzorni zdravnik po posvetu z vodstvom bolnišnice (če je dostopno, sicer sam) sprejme odločitev o aktiviranju bolnišnice in stopnji alarma,
se mora v bolnišnici začeti izvajati vnaprej pripravljen algoritem doslednega in
sistematičnega obveščanja vseh ključnih oseb na delovnih mestih, odvisno od
vrste pacientov: nadzorni zdravniki in medicinske sestre urgence, anestezije, operacijskega bloka, kirurške in internistične intenzivne, interne in kirurške klinike,
pediatrije ter vodje tehničnih in podpornih služb (Ministrstvo za zdravje, 2013).

VODENJE V BOLNIŠNICI OB MNOŽIČNI NESREČI
Ko potrebe v bolnišnicah presežejo vsakodnevne zmogljivosti zaradi množične
nesreče, vodenje, usklajevanje in vertikalno komuniciranje prevzame bolnišnična
poveljniška skupina, ki tudi določa vse ključne funkcije v bolnišnici, pomembne za
uspešno dokončno oskrbo pacientov. BPS ustanovi predstojnik oz. nadzorni specialist ustrezne klinike (travmatolog, internist, pediater), potem ko je sprejel odločitev
o stopnji alarma. BPS sestavljajo še nadzorni zdravnik klinike (ob kemijski nesreči
tudi klinični toksikolog), menedžer v pripravljenosti (odgovoren za administrativne
odločitve). Če gre za množično nesrečo in dlje časa trajajoče reševanje, je potrebno
aktiviranje dodatne podporne skupine, ki pomaga BPS obvladati obsežno in dlje
časa trajajoče delovanje. Predstojnik oziroma nadzorni specialist, ki ustanovi BPS,
mora o tem takoj obvestiti ReCO in z njimi vzpostaviti stik za uspešno vertikalno
komuniciranje. BPS mora imeti natančen opomnik/algoritem nalog za uspešno vodenje reševanja (Ministrstvo za zdravje, 2013). BPS koordinira delo z drugimi bolnišnicami (zbira informacije o prostih zmogljivostih drugih bolnišnic), koordinira
delo z vodjo intervencije nujne medicinske pomoči in koordinatorjem transporta.
BPS poroča o prostih zmogljivostih (število operacijskih dvoran, ventilatorjev in
postelj na intenzivni negi) (Interno gradivo UKC LJ, 2014).

TEČAJ MRMI (MEDICAL RESPONSE TO MAJOR INCIDENTS)
Za nesreče večjih razsežnosti je značilno pomanjkanje kadra in ustrezne opreme, zato sta še toliko pomembnejši pravilna organizacija dela in usposobljenost
kadra. »Tega znanja in načina dela zdravstveni delavci in vodstvo zavodov ne
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pridobijo med formalnim izobraževanjem niti ju ne pridobijo med opravljanjem
rednega dela. Hitra reorganizacija in prilagoditev delovanja službe je ključnega
pomena ob velikih nesrečah. Tečaj je zastavljen tako, da je namenjen vsem, ki bi
se ob množičnih nesrečah spopadli z izzivom reorganizacije dela in ukrepanjem«
(Herman, 2014, cited in Felc, 2014).
MRMI je standardiziran tečaj pod zaščitenim imenom, katerega cilj je poučevanje in usposabljanje odziva na večje nesreče in naravne katastrofe. Na državnih
tečajih MRMI se uporablja ista izobraževalna tehnika, vendar se lahko organizacija in metodologija v ustreznih delih prilagodita državnim standardom. Tečaj
je leta 2009 razvila skupina mednarodnih strokovnjakov iz oddelka za nesreče
in vojaško kirurgijo v okviru ESTES (Evropsko združenje za travmo in nujno
kirurgijo). Med letoma 2009 in 2017 se je usposabljalo več kot 2500 udeležencev
iz 28 držav in vzpostavljenih je bilo devet mednarodnih centrov MRMI. Tečaj je
odprt za zdravstveno osebje vseh kategorij v predbolnišničnem in bolnišničnem
okolju in tudi za osebe sodelujočih interventnih služb (policija, vojska, civilna
zaščita, gasilci, zdravstveni delavci in drugi). Tečaj traja 3 dni, en dan pripravljalnega usposabljanja v skupinah, ki mu sledita dve celodnevni simulacijski vaji z
vsemi pripravniki, ki so dejavni v svoji vlogi (www.mrmi.net). V Sloveniji tečaje
organizira Slovensko zdravniško društvo in naslednje leto bo potekal že 9. tečaj
ukrepov zdravstva ob velikih nesrečah.

ZAKLJUČEK
Množične nesreče so se in se bodo dogajale. So stalni spremljevalec človeštva in
pomemben družbeni problem. Vsaka bolnišnica mora biti pripravljena na učinkovito soočenje z množično nesrečo. Zato je nujno, da ima bolnišnica izdelan lasten načrt ukrepanja v množični nesreči ter pripravljene zaposlene. Vsi zaposleni
bi morali poznati načrt za ukrepanje ob množični nesreči.
Na državni, regijski in lokalni ravni se redno organizirajo in izvajajo vaje zaščite
in reševanja, na katerih sodelujejo tudi druge interventne službe (gasilci, policija, civilna zaščita, gorski reševalci). Izobraževanje poteka tudi v obliki tečajev
in seminarjev. Da si zaposleni v prihodnje želijo več teoretičnih in praktičnih
usposabljanj, potrjuje več virov. Z usposabljanji bi se povečala tudi pripravljenost
na množične nesreče.
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NALOGE POLICISTOV IN GASILCEV
OB NESREČAH VELIKEGA OBSEGA
OZIROMA MNOŽIČNIH NESREČAH
1

Branko Sojer

Izvleček
Naravne in druge nesreče so del našega vsakdana. Nesreče velikega obsega oz. množične nesreče so sicer manj pogoste, a s hujšimi posledicami glede človeških žrtev, materialne škode in posledic na naravi in infrastrukturi. Prvo organizirano pomoč
na kraju nesreče nudijo pripadniki intervencijskih služb. Praviloma so to gasilci,
reševalci nujne medicinske pomoči in policisti, pogosto tudi reševalci drugih enot
zaščite reševanja in pomoči. Poseben izziv za intervencijske službe predstavljajo nesreče velikega obsega oz. množične nesreče, saj zahtevajo veliko osebja in opreme
za posredovanje, kar narekuje tudi posebno organiziranost in usposobljenost. Intervencijske službe se na takšne dogodke pripravljajo z načrti, postopkovniki, navodili,
smernicami. Slovenski gasilci že več let uspešno uporabljajo orodje za vodenje večjih
intervencij – Intervencijsko poveljniški sistem (IPS). Policisti so dolgoletne izkušnje
štabnega dela v primeru večjih varnostnih dogodkov uspešno prenesli tudi v vodenje
policijskih intervencij ob naravnih in drugih nesrečah.
Ključne besede: ogroženost, intervencijske službe, zaščita in reševanje, pomoč.
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UVOD
Nesreče so stalnica človeštva. Skozi leta se značilnosti nesreč spreminjajo, a še
bolj sta dinamična število in obseg nesreč. Zakon o varstvu pred naravnimi in
drugimi nesrečami (ZVNDN, 2006) nesrečo definira tako: »Nesreča je dogodek ali vrsta dogodkov, povzročenih po nenadzorovanih naravnih in drugih silah,
ki prizadenejo oziroma ogrozijo življenje ali zdravje ljudi, živali ter premoženje,
povzročijo škodo na kulturni dediščini in okolju v takem obsegu, da je za njihov
nadzor in obvladovanje potrebno uporabiti posebne ukrepe, sile in sredstva, ker
ukrepi rednih dejavnosti, sile in sredstva ne zadostujejo.« Naravne nesreče so:
potres, poplava, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, žled,
pozeba, suša, požar v naravnem okolju, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni in druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile. Za
naravno nesrečo se štejejo tudi dogodki, ki so posledica neugodnih vremenskih
razmer, kot so žled, pozeba, suša, neurje, toča, ter tudi posledica živalskih in rastlinskih bolezni in rastlinskih škodljivcev. ZVNDN (2006) kot druge nesreče
opredeli: nesreče v cestnem, železniškem in zračnem prometu, požar, rudniške
nesreče, porušitev jezu, nesreče, ki jih povzročijo dejavnosti na morju, jedrske
nesreče in druge ekološke ter industrijske nesreče, ki jih povzroči človek s svojo
dejavnostjo in ravnanjem. Med druge nesreče se prištevajo tudi vojna, izredno
stanje, uporaba orožij ali sredstev za množično uničevanje ter teroristični napadi
s klasičnimi sredstvi in druge oblike množičnega nasilja. V zadnjem obdobju se
za druge nesreče uporablja tudi beseda civilizacijska nesreča, saj je vzrok za njihov
nastanek človeški dejavnik.
V zadnjih desetletjih število nesreč narašča tako v svetu kot v naši domovini.
Hkrati se še bolj intenzivno povečuje število nesreč s hudimi posledicami, v katerih imamo večje število mrtvih in poškodovanih ljudi, veliko ljudi ob nesrečah
ostane brez strehe nad glavo in druge svoje lastnine. Posledice nesreč prizadenejo
tudi živali in rastline. Vse to se odraža v veliki gmotni škodi, ki ne zamaje samo
družinskih proračunov, pogosto lahko tudi proračune lokalne in regionalne skupnosti ali celo države. Hude posledice nesreč, izkušnje s težavnim obvladovanjem
nesreč in veliki stroški za sanacijo posledic nesreč nam narekujejo, da se moramo na nesreče ustrezno pripraviti. Vsi lahko veliko naredimo s spoštovanjem
predpisov, upoštevanjem mnenj strokovnih služb, ustreznimi preventivni ukrepi,
vsekakor ne gre zanemarjati tudi izkušenj naših prednikov, ki so si zaradi velike
ranljivosti skrbno izbirali svoje bivalno okolje.
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Na nesreče se pripravljamo s preučevanjem potencialnih virov ogrožanja in s
strokovnim ocenjevanjem stopnje ogroženosti posameznega območja ali objekta.
Le ob zavedanju potencialne ogroženosti lahko izvedemo ustrezne preventivne
ukrepe, s katerimi preprečimo nastanek nesreče ali zmanjšamo škodljive posledice nesreče. V primeru, ko dejavniki, ki vplivajo na nastanek nesreče, presežejo vse
preventivne ukrepe in začnejo nastajati škodljive posledice, se morajo s posledicami nesreče spopasti reševalne enote oziroma intervencijske službe.
To so v večini primerov reševalci nujne medicinske pomoči, gasilci in policisti,
pripadniki enot, ki se v večini primerov prvi odzovejo na klic v sili. V Sloveniji
jih skupaj poimenujemo z nazivom pripadniki intervencijskih služb in enot. V
tujini se reševalci, gasilci in policisti skupaj poimenujejo prvi posredovalci (First
Responder). Poimenovanje prvi posredovalci se je začelo počasi vpeljevati tudi
pri pripadnikih zaščite reševanja in pomoči v Sloveniji. Širši prodor tega izraza je
malce zavrl Pravilnik o službi nujne medicinske pomoči (2015), ki je izraz »prvi
posredovalec« uporabil za posameznika, ki praviloma nima zdravstvene izobrazbe
in se odzove na poziv dispečerske službe zdravstva ter pride na kraj dogodka z
namenom izvajanja ukrepov za ohranitev življenja pred prihodom službe NMP.

VRSTE NESREČ
Geografske in podnebne značilnosti, ocene strokovnih služb ter izkušnje v svetu in domovini kažejo različne trende glede vrste, števila in obsega nesreč.
Statistični podatki Uprave RS za zaščito in reševanje (URSZR) za obdobje med
letoma 2008 in 2017 kažejo, da so v Sloveniji najpogostejše nesreče požari in eksplozije, sledijo jim nesreče v prometu, druge nesreče (nesreče v gorah, delovne nesreče,
nesreče v jamah itd.) in naravne nesreče (Tabela 1). Med tehnično in drugo pomoč
se uvrščajo intervencije, kot so zapiranja vode, odpiranje vrat, odstranjevanje drevja.
Trendi naravnih nesreč se z leti dinamično spreminjajo. Najštevilčnejše so
poplave, sledijo neurja in močan veter ter plazovi. Število potresov se v zadnjem
desetletju giblje od 19 do 52, vsi so bili manjše intenzivnosti. Nesreče, ki so posledica ekstremnih vremenskih razmer (visok sneg, suša, žled, hud mraz in vročina),
imajo zelo različno pojavnost. Požari so še vedno najpogostejša nesreča, ki zaposluje gasilce. Največja odstopanja na letni ravni se pojavljajo pri požarih v naravi,
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Tabela 1: Statistični pregled nesreč in dogodkov, evidentiranih na
Upravi Republike Slovenije za zaščito in reševanje.
Vrsta in skupina
dogodkov

2008

2009

Naravne nesreče

960

1075

Druge nesreče

1045

1130

Nesreče v
prometu

1952

2060

Požari in
eksplozije

4872

Onesnaženja,
nesreče z
nevarnimi
snovmi

630

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

828

584

1173

1202

1017

1169

1268

1178

1986

841

1193

1690

1203

1505

1688

2081

1804

2105

2074

2364

2273

2368

2688

2591

5071

3811

5259

5556

4159

3579

4244

4401

5661

656

579

627

543

631

657

703

641

760

1

2

7

5

65

17

15

Jedrski in drugi
dogodki

1

Najdbe
neeksplodiranih
ubojnih sredstev,
motnje oskrbe
in poškodbe
objektov

524

616

624

621

813

780

851

804

826

864

Tehnična in
druga pomoč

2527

3134

3002

3223

3314

3772

4017

4134

4388

4982

SKUPAJ

12 511 13 742 11 665 13 589 14 743 14 093 14 571 14 664 15 842 18 644

saj so močno povezani z vremenskimi razmerami. V zadnjih letih tako v svetu kot
domovini narašča število zahtevnih požarov, tako pod obsegu kot zahtevnosti, saj
med požari prihaja do sproščanja nevarnih snovi, prav tako pa izzive predstavljajo
veliki objekti in novi gradbeni materiali. URSZR med statistiko drugih nesreč
vodi statistiko o različnih nesrečah, ki se dogajajo pri posameznih dejavnostih ljudi. V zadnjih letih strmo narašča reševanje obolelih ljudi. To je posledica uvedbe
prvih posredovalcev – prostovoljcev, ki predvsem v odročnih krajih nudijo temeljne postopke oživljanja nenadno obolelim osebam. V večini primerov posredujejo
pripadniki gasilskih enot. V porastu so tudi delovne nesreče ter nesreče pri športu
in rekreaciji. Enote zaščite, reševanja in pomoči (ZRP), predvsem vodniki reševalnih psov in gasilci, redno sodelujejo tudi v iskalnih akcijah pogrešanih oseb, pri
katerih pomagajo policiji, ki je nosilec dejavnosti te naloge.
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Tabela 2: Statistični pregled nesreč in dogodkov, ki jih je obravnavala policija
(vir: Ministrstvo za notranje zadeve, 2018).
Vrsta dogodka

Število dogodkov
2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Delovna nesreča

620

565

536

499

504

487

508

652

533

552

Dogodek na
železnici

38

38

30

37

27

39

28

24

18

19

Eksplozija

1

Gorska nesreča

43

50

46

52

53

51

42

45

61

59

Iskalna akcija

109

111

140

217

178

214

211

178

32

49

126

135

Izguba nevarne
snovi

1

1

Najdena trupla
ali del. čl. telesa

57

63

3
66

60

2
75

44

2
49

41

Najden sumljiv
predmet, snov

2

Naravna nesreča

27

39

25

26

39

25

32

18

22

35

Nenadna smrt

543

507

589

517

539

472

491

463

428

497

Nesr. na morju,
jezeru, reki

7

4

13

10

5

5

9

11

9

7

Nesr. z zrač.
plovilom

28

30

35

43

48

39

28

26

30

37

Nesreča na
smučišču

57

56

106

60

73

53

44

99

71

141

Nesreča pri
športu, rekreaciji

3

Nesreča v
jamarstvu

1

2

1

1

Onesnaženje
okolja

51

70

36

50

27

25

23

38

26

31

Pošk. del. str. in
naprav

18

40

15

9

9

13

15

16

8

7

1.061

1.088

928

1.148

1.293

976

889

1.040

1.023

1.098

428

467

438

438

469

476

391

411

364

392

Požari
Samomor
Utopitev

11

18

12

16

25

12

12

13

10

11

Skupaj

3116

3172

2984

3079

3328

2936

2739

3114

2847

3119
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Za primerjavo podajamo tudi statistične podatke, katere nesreče in dogodke
je obravnavala policija (Tabela 2). Med dogodke, ki jih obravnava policija, sodijo
tudi samomori in sumljive smrti. Nesreče, kot so eksplozija, najden sumljiv predmet in snov, nesreča pri športu in rekreaciji in nesreča na žičnici, so se samostojno
začeli voditi konec leta 2017, zato se v tabeli pojavljajo v minimalnem številu.
Statistika nesreč v cestnem prometu policija vodi ločeno od drugih nesreč (Tabela 3). Prometne nesreče se delijo na štiri kategorije. Policija je dolžna obravnavati vse prometne nesreče s telesnimi poškodbami (2. in 3. kategorija) in nesreče
s smrtnim izidom (4. kategorija). Razvoj avtocest, novi varnostni mehanizmi v
vozilih in boljša ozaveščenost voznikov počasi, a vztrajno nižajo število prometnih nesreč, telesnih poškodb in smrtnih žrtev.
Tabela 3: Pregled števila nesreč v cestnem prometu, ki jih je obravnavala policija
(vir: Ministrstvo za notranje zadeve, 2018).
Prometne nesreče
Leto

Skupaj

Smrtni izid

Telesne poškodbe

2008

23 338

200

9002

2009

20 .869

154

8622

2010

21 587

127

7538

2011

23 113

129

7182

2012

22 199

122

6828

2013

18 953

116

6468

2014

18 316

97

6230

2015

17 996

111

6515

2016

17 968

125

6401

2017

17 639

100

6121

NESREČE VELIKEGA OBSEGA OZ. MNOŽIČNE NESREČE
Za vse intervencijske službe je poleg podatka o vrsti nesreče zelo pomemben
podatek o obsegu oz. velikosti nesreče. Večino nesreč lahko glede na obseg razdelimo v tri kategorije.
1. Nesreče manjšega obsega intervencijske službe obvladujejo z rednimi lokalno pristojnimi enotami. Med nesreče manjšega obsega lahko štejemo
prometne nesreče do pribl. 5 osebnih vozil oz. tovornega vozila, požar za33
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bojnikov, dimniški požari, požari, enostavnih oz. enostanovanjskih objektov,
požar vozila, nesreča ultralahkih letal in padalcev, lokalna meteorna poplava,
snežni plaz, utopitev. Ob nesrečah manjšega obsega posreduje gasilski oddelek s 6–9 gasilcev ali drugi reševalci (gorski, jamski), policijska patrulja z
2–3 policisti in ekipa nujne medicinske pomoči (NMP) z zdravnikom in
zdravstvenimi tehniki oz. reševalci.
2. Nesreče srednjega obsega presegajo zmogljivosti lokalno razpoložljivih intervencijskih enot, ki so trenutno v službi ali pripravljenosti za posredovanje.
Zato se v pomoč vpokliče dodatne pripadnike lokalnih enot oziroma enote
iz sosednje lokalne skupnosti. Enote se aktivira postopoma glede na razvoj
nesreče. Primeri nesreč srednjega obsega so požari večstanovanjskih objektov, požari industrijskih objektov, požari tovornih vozil in avtobusov, požari
v naravnem okolju, železniška nesreča, nesreče zrakoplovov (športnih letal,
balonov), zemeljski plaz, snežni plaz, poplave na območju naselja, žled, snegolom, neurja, ki zajamejo območje lokalne skupnosti. Ob nesrečah srednjega obsega posreduje vod ali četa gasilcev (pribl. 18) oziroma ustrezno število
drugih reševalcev ZRP, tri ali več patrulj policistov (6 ali več) ter tri ali več
ekip reševalcev NMP (9 ali več).
3. Nesreče velikega obsega oz. množične nesreče presegajo zmožnosti rednih
intervencijskih enot oziroma služb. Službe za ukrepanje ustrezno prilagodijo
svojo organiziranost in taktiko posredovanja, priključijo se jim tudi druge
službe, ki jih aktivirajo pristojni poveljniki Civilne zaščite. Za uspešno delo
ob nesrečah velikega obsega so pomembni predhodno načrtovanje, skupno usposabljanje ter razvit sistem poveljevanja lastnim enotam in pravilno
vodenje intervencij. Za primere nesreč večjega obsega so izdelani državni
načrti zaščite in reševanja za primere naslednjih nesreč: nesreča zrakoplova,
železniška nesreča, jedrska ali radiološka nesreča, potres, poplave, nesreča na
morju, velik požar v naravnem okolju, uporaba orožij ali sredstev za množično uničevanje za teroristične namene oziroma v terorističnem napadu s klasičnimi sredstvi, pojav epidemije oziroma pandemije nalezljive bolezni pri
ljudeh in pojav posebno nevarnih bolezni pri živalih. Glede na značilnosti
območja in oceno ogroženosti so izdelani tudi regijski in občinski načrti zaščite in reševanja. Načrti opredeljujejo naloge in obveznosti vseh organizacij
in enot, ki so pristojne za ukrepanje ob posamezni nesreči.
V sistemu zaščite in reševanja oziroma pri gasilcih za velike nesreče uporabljamo izraz nesreča velikega obsega. Pri določenih nesrečah se uporabljajo tudi
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Tabela 4: Pregled 20 največjih intervencij ob nesrečah po številu reševalcev
(Uprava republike Slovenije za zaščito in obrambo, 2018).
Občina

Dogodek

Datum

Stroški
Število
Število enot
intervencije (€) sodelujočih

Ljubljana

poplave meteorne vode

17. 9. 2010

13 742

4289

225

Koper

požari na gozdnih in
grmovnih površinah

7. 8. 2016

44 076

2007

129

Ptuj

Toča

15. 8. 2008

264 484

1584

239

Zagorje ob Savi

poplave meteorne vode

17. 9. 2010

168 096

1129

21

Straža

drugi gradbeni inženirski
objekti

20. 7. 2017

189 385

980

63

Ajdovščina

Vetrolom

30. 1. 2012

795

5

Komen

požari na gozdnih in
grmovnih površinah

11. 8. 2013

781

132

Brežice

poplave ob vodotokih

18. 9. 2010

698

31

Vrhnika

nesreče z nevarnimi
snovmi v industriji,
industrijske nesreče

15. 5. 2017

507

33

Ljubljana

Snegolom

27. 4. 2016

483

27

Komen

požari na gozdnih in
grmovnih površinah

6. 8. 2017

13 689

479

65

29 001

112 485

Ribnica

Vetrolom

12. 12. 2017

560

471

17

Ljubljana

Žledolom

2. 2. 2014

40

471

34

Nova gorica

požari na gozdnih in
grmovnih površinah

2. 8. 2012

6788

462

36

Ljutomer

ne stanovanjske stavbe

8. 6. 2017

129 263

459

39

Mengeš

nesreče zračnih plovil

3. 12. 2015

12 696

284

17

Ig

nesreče zračnih plovil

23. 8. 2012

141

16

Slovenj Gradec

nesreče zračnih plovil

10. 10. 2010

138

10

Divača

prometne nesreče

30. 1. 2016

119

12

5605

drugi izrazi, kot so npr. katastrofalne poprave, zelo velik požar v naravi, ob jedrski
nesreči pa splošna nevarnost. V Policiji se za velike nesreče uporablja izraz nesreča velikega obsega. Zdravstvo za velike nesreče uporablja izraz množične nesre35
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če. Ali so različni izrazi posledica različne organiziranost delovanja posameznih
služb in vpliva mednarodnih izrazov ali zgolj neusklajenosti pri iskanju primernih
izrazov pripadnikom intervencijskih služb, niti ni pomembno. Pomembno je, da v
primeru velike nesreče intervencijske službe to pravočasno zaznajo in se ustrezno
organizirajo za čimprejšnje uspešno ukrepanje.
Z informacijami o velikih (množičnih) nesrečah se srečujemo vsak dan. Skoraj ne mine dan, ko v medijih ne zasledimo informacije o veliki nesreči, ki se je
zgodila v svetu. Tudi razgibana in geografsko raznovrstna Slovenija ni imuna na
nesreče velikega obsega oz. množične nesreče. V zadnjih letih smo priča velikim
požarom v naravi, nesrečam ob ekstremnih vremenskih razmerah, požarom v industrijskih objektih, prometnim nesrečam v cestnem prometu. Tabela 4 prikazuje
20 največjih nesreč na območju države po posameznih občinah med letoma 2008
in 2017, podatki so razvrščeni glede na število reševalcev različnih enot ZRP. Intervencije so lahko trajale samo nekaj ur ali tudi nekaj dni, zato je primerjava bolj
informativne narave. Na prvem mestu so intervencije ob poplavah v Ljubljani v
letu 2010. Tudi na naslednjih mestih so predvsem naravne nesreče, kot so poplave, toča, vetrolom, žledolom in snegolom. Veliko reševalcev je posredovalo ob
požarih v naravnem okolju na Črnem Kalu (občina Koper) leta 2016 in požarih
na območju Škrbine, Trstelja in Branika (občina Komen) v letih 2013 in 2017.
Požari v podjetjih za predelavo in skladiščenje nevarnih in odpadnih snovi v Vrhniki, Ljutomeru in Straži pri Novem mestu so gasilce, ostale reševalce ter strokovne službe močno zaposlili v letu 2017. Izpostaviti velja tudi požara v skladišču
Mercatorja v Zalogu in stanovanjske stolpnice v Domžalah. Velike oz. množične
prometne nesreče na avtocestah – pri Višnji Gori leta 2010, pri Postojni leta 2014
in Razdrtem leta 2016, so prinesle obilico dela predvsem zdravniškim ekipam
tako na kraju nesreče kot v bolnišnicah, saj je bilo v nesrečah ranjenih več ljudi.
V teh nesrečah žal ni šlo brez smrtnih žrtev. Šest smrtnih žrtev in večje število
ranjenih je bilo v nesreči balona na Ljubljanskem barju leta 2012, tudi nesreče
manjših letal v Divači, Bovcu in Predmeji so zahtevale več življenj. Največja letalska nesreča v Sloveniji se je zgodila že davnega leta 1966, tik pred letališčem
Brnik (RTVSLO, 2016), in je zahtevala 98 smrtnih žrtev in 19 poškodovanih.
Tragične posledice je pustila tudi največja železniška nesreča, ko je leta 1984 v
Divači umrlo 31 ljudi, 34 ljudi je bilo ranjenih (SIOL, 2014).
Odziv gasilcev in policistov ob velikih nesrečah je predstavljen v nadaljevanju.
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ODZIV GASILCEV OB NESREČAH VELIKIH OBSEGA
OZIROMA MNOŽIČNIH NESREČAH
Naloge in organiziranost
Gasilce v Sloveniji upravičeno štejemo za najštevilčnejšo in najzmogljivejšo reševalno službo. Okoli 35 tisoč operativnih gasilcev v 1299 prostovoljnih gasilskih
društvih in okoli 900 poklicnih gasilcev v 14 teritorialnih poklicnih enotah predstavlja hrbtenico zaščite in reševanja v naši državi (GZS, 2018).
Gasilstvo je v Sloveniji organizirano kot javna gasilska služba, ki jo mora zagotavljati lokalna skupnost oziroma občina. Dve izmed 212 občin do zdaj še nista
uspeli zagotoviti lastne gasilske enote, zato požarno varnost zagotavljajo s pomočjo sosednjih občin. Del nalog, kot so delovanje gasilske šole, izobraževanja
in usposabljanja gasilcev, sofinanciranje enot širšega pomena ter sofinanciranja
razvoja opreme ostalih enot, zagotavlja država prek Uprave Republike Slovenije
za zaščito in reševanje ter Gasilske zveze Slovenije (GZS), ki je krovna organizacija prostovoljnih gasilskih društev. Gasilska društva so na vmesni ravni povezana
v 120 občinskih oz. medobčinskih gasilskih zvez.
Operativne naloge gasilcev so:
– gašenje in reševanje ob požarih,
– posredovanje ob prometnih nesrečah, okoljskih in industrijskih nesrečah,
– zaščita in reševanje oseb, premoženja, okolja in kulturne dediščine ob naravnih in drugih nesrečah,
– požarna straža,
– druge splošne reševalne naloge, vključno s preventivnimi in operativnimi
nalogami varstva pred požarom (PGS, 2010).
Ob vsaki nesreči, ne glede na vrsto in obseg, gasilci izvajajo:
– reševanje življenja ljudi, živali in premoženja,
– odprava neposredne nevarnosti,
– posredovanje s tehnično opremo,
– ukrepanje v neposredni coni nevarnosti,
– nudenje prve pomoči poškodovanim v coni nevarnosti,
– pomoč reševalcem NMP pri oskrbi ponesrečencev,
– zasilna zaščita objektov oz. območij (PGS, 2010).
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Nabor in zahtevnost nalog gasilcev se vseskozi veča, zato se tudi gasilske enote
vse bolj usposabljajo in opremljajo, temu pa se prilagaja tudi organiziranost gasilskih enot.
Gasilske enote najprej delimo na teritorialne enote, ki pokrivajo določeno območje lokalne skupnosti in industrijske enote. To morajo na podlagi 28. člena
Zakona o gasilstvu (ZGas, 2005) ustanoviti gospodarske družbe, zavodi in druge
organizacije, če imajo povečano nevarnost nastanka požara, eksplozije ali druge
posebne nevarnosti. Industrijske gasilske enote, razen ene izjeme, ne posredujejo
ob velikih nesrečah, zato jim ne bomo posvetili pozornosti.
Teritorialne prostovoljne in poklicne gasilske enote (GE) opravljajo javno gasilsko službo in so razvrščene v sedem kategorij, ki so prilagojene kadrovski sestavi
enot in njihovi tehnični opremljenost. GE I., II. in III. kategorije se organizirajo
kot prostovoljne gasilske enote, GE IV. in V. kategorije kot prostovoljne gasilske
enote ali kot prostovoljne enote s poklicnim jedrom, GE VI. in VII. kategorije pa
kot poklicne enote. Razvrščanje gasilskih enot na podlagi meril za organiziranje
in opremljanje naredi župan na predlog gasilskega poveljstva občine in občinske
strokovne službe. Dodatna oprema teritorialnih gasilskih enot za gašenje požarov
v naravnem okolju se določi na podlagi meril za gozdove. Že iz števila prostovoljnih gasilskih enot lahko sklepamo, da večina enot pokriva manjša območja
in so posledično enote prve ali druge kategorije. Predvsem enote prve kategorije
imajo nizke zahteve glede minimalnega števila operativnih gasilcev (12 oz. 15).
Uporabljajo manj zmogljiva gasilska vozila s prenosnimi črpalkami in manjšimi
količinami vode. Razpršenost in slabša opremljenost majhnih enot lahko v manjših občinah prinaša veliko izzivov, kako zagotoviti ustrezno požarno varnost in
ukrepanje ob naravnih in drugih nesrečah (Uredba o organiziranju, opremljanju
in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč, 2007).
Gasilci posredujejo v različnih formacijah, ki so odvisne od vrste in obsega nesreče,
ter na podlagi predpisanega operativno-taktičnega postopka za posamezno nesrečo.
Najmanjša operativna formacija je gasilska skupina, ki jo sestavljajo 2 ali 3 gasilci.
Osnovna formacija, ki lahko samostojno opravlja naloge v intervenciji, je gasilski
oddelek, sestavljen iz 6 ali 9 gasilcev. Večjo formacijo, gasilski vod, sestavljata dva
oddelka, tako da ima poveljnika in najmanj 12 oziroma 18 gasilcev. Gasilsko četo
sestavljajo poveljnik in najmanj 26 gasilcev, gasilski bataljon poveljnik in 52 gasilcev
ter gasilsko brigado poveljnik in 122 gasilcev. Poveljevanje v gasilstvu poteka po hi38
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erarhiji. Vsaka formacija ima svojega vodjo. Gasilce v skupini vodi vodja skupine, ki
je podrejen vodji oddelka. Vodje oddelka so lahko glede na razmere podrejeni vodji
čete ali neposredno vodji intervencije, lahko pa tudi vodji sektorja, če se ob nesreči
večjega obsega izvaja sektorizacija (delitev) območja nesreče (PGS, 2010).
Gasilsko intervencijo (v večini primeru tudi celotno intervencijo) vodi poveljnik gasilske enote (oziroma gasilec, ki ga pooblasti poveljnik), na območju katere
je požar ali druga nesreča (vodja intervencije). Ukazi in navodila vodje intervencije so obvezni za vse gasilce, ki sodelujejo v intervenciji. Intervencijo, pri katerih
sodeluje več gasilskih enot, vodi poveljnik oziroma pooblaščeni vodja intervencije
iz gasilske enote, na območju katere je požar ali druga nesreča. Ob prihodu poveljnika višje kategorizirane enote ali višjega po činu mu preda vodenje intervencije, če se ne sporazumeta drugače. Vsi poveljujoči gasilskim enotam in drugih
reševalnih enot sestavljajo operativno vodstvo intervencije, ki je odgovorno vodji
intervencije. Intervencijo v gospodarski družbi, zavodu ali drugi organizaciji, ki
ima svojo poklicno gasilsko enoto, vodi poveljnik te enote. Poveljnik višje kategorizirane enote ali višji po činu, ne glede na drugi in tretji odstavek tega člena,
prevzame vodenje intervencije, če je očitno, da vodja intervencije vodi intervencijo napačno ali bistveno v nasprotju s pravili gasilske službe (ZGas, 2005).
V primeru požarov večjega obsega oz. drugih nesreč vodja intervencije vodi
intervencijo v skladu z usmeritvami pristojnega štaba za civilno zaščito. V skladu
z Intervencijsko poveljniškim sistemom (IPS) oz. angleško Incident Command
System (ICS), ki ga je uvedla GZS, vodja intervencije na kraju nesreče postane
operativni vodja. Vodenje celotne intervencije prevzame poveljnik občinskega
gasilskega poveljstva ali poveljnik Civilne zaščite (CZ). Skličejo se štabi CZ na
ustreznih ravneh – ko nesreča prizadene območje ene občine, občinski štab CZ,
ko nesreča prizadene območje več občin, regijski štab CZ, v primeru nesreč, ki
prizadenejo več regij, tudi štab CZ RS. Gasilski vodje so člani štabov CZ na vseh
ravneh, pogosto so gasilski strokovnjaki pristojni tudi za posamezna področja, kot
so poplave, nevarne snovi itd.

Načrtovanje ukrepanja ob nesrečah velikega obsega
Gasilci se na posredovanje ob velikih nesrečah posebej pripravljajo predvsem
na organizacijskem področju. Praktično posredovanje oziroma taktika dela je
39
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enaka tako pri nesreči manjšega, srednjega ali velikega obsega. Z obsegom nesreče se večata števili gasilcev in tehnike, s tem pa tudi gasilskih vodij. Za uspešno
in usklajeno delovanje velikega števila gasilcev in ostalih reševalcev je potrebno
ukrepanje ob nesrečah velikega obsega ustrezno načrtovati. Vsaka občina mora
imeti izdelan operativni načrt javne gasilske službe, v katerem sta podrobno opredeljena delovanje in aktiviranje gasilskih enot občine in pomoč enot iz sosednjih
občin v primeru požarov in ostalih nesreč večjega obsega. Gasilske enote ob nesrečah večjega obsega posredujejo v skladu z veljavnimi načrti zaščite in reševanja
na vseh ravneh. Aktiviranje načrtov se izvaja po načelu postopnosti, enako kot se
vključuje gasilske enote – najprej občinski načrt, v primeru, ko nesreča prizadene
več občin, regijski načrt, in ko nesreča prizadene več regij oz. večji del države, se
aktivira državni načrt. V zadnjih letih se državni načrti večkrat aktivirajo tudi v
primeru, ko nesreča večjega obsega prizadene le eno občino, in sicer v primeru, ko
je zaradi obsega ali trajanja intervencije potrebna pomoč velikega števila gasilskih
enot iz več regij (npr. požari v naravi na Črnem Kalu in Komnu, neurje na Ptuju,
toča v Črnomlju).

Posredovanje gasilcev ob nesrečah velikega obsega
Izkušnje gasilskih enot ob intervencijah pri poplavah v Železnikih, požarih v
naravi na Krasu, požarih v Gorenju in na ladji Atlantic Star v prejšnjem desetletju so pokazale, da tudi dobro izdelani načrti zaščite in reševanja na več ravneh
niso porok za uspešno hkratno posredovanje številnih gasilskih enot. Vodstva
intervencij niso uspela učinkovito izkoristiti velikega števila gasilcev in gasilske
tehnike, ki je prispela na pomoč, saj občine oziroma občinske gasilske zveze na
tak obseg pomoči organizacijsko in logistično niso bile pripravljene. Analize so
pokazale tudi težave z aktiviranjem enot, pomanjkanje ustreznih poveljniških
vozil, neprimernost kartografije, pomanjkanje ustreznih sredstev za posredovanje (gasila, zmogljive črpalke, ročno orodje) ter tudi nedorečene vire financiranja
stroškov tako gasilskih enot kot povračila izpada osebnega dohodka gasilcem, ki
so posredovali izven območja domače občine.
Leta 2010 je Uprava za zaščito in reševanje v sodelovanju z Gasilsko zvezo
Gorenjske izvedla raziskovalno nalogo za razvoj Operativno taktičnih postopkov
(OTP). OTP so standardizirani postopki ukrepanja gasilcev ob posamezni nesreči. Z njimi se je začel razvijati primerljiv, vnaprej predvidljiv model ukrepanja
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ob posamezni nesreči. Prvič so lahko vse gasilske enote dobile primerna izhodišča
za načrtovanje potrebnega števila gasilcev in tehnike v posamezni nesreči in različnih obsegih – vse od požara zabojnika za smeti do nesreče z nevarno snovjo.
Zelo dobro pripravljena izhodišča so le delno prišla v praktično realizacijo, zato
se še vedno pojavljajo določena odstopanja, koliko gasilcev in tehnike posreduje
pri enaki nesreči (Gasilska zveza Gorenjske, 2011).
V istem obdobju je Gasilska zveza Slovenije začela razvijati oziroma uvajati
Intervencijsko poveljniški sistem (IPS), ki bi izboljšal posredovanje gasilskih enot
ob nesrečah večjega obsega. IPS je bil povzet po primerljivih sistemih za vodenje večjega števila enot iz tujine z nazivom ICS – Incident Command System.
Skupaj z OTP in ustreznimi načrti, počasi, a vztrajno, izboljšujejo organiziranost
gasilskih enot ob nesrečah večjega obsega.
Po prejemu obvestila o nesreči pristojni Regijski center za obveščanje (ReCO)
v skladu z načrtom aktiviranja aktivira pristojne gasilske enote. Aktiviranje se izvaja postopoma (obstajajo štiri stopnje oz. ravni aktiviranja) glede na vrsto in obseg nesreče. Ob nesrečah večjega obsega se že v prvi stopnji aktivira večje število
gasilskih enot. Gasilske enote imajo glede na kategorijo predpisane čase, v katerih
morajo opraviti izvoz s predpisano posadko in vozilom – poklicne enote 1 minuta, enote od pete do tretje kategorije 5 minut, enote druge kategorije 10 minut in
enote prve kategorije 15 minut. Če je osrednja enota v občini enota druge ali prve
kategorije, mora tudi ta zagotavljati izvoz v 5 minutah. Enota se mora v predpisanem času zbrati v gasilskem domu, opremiti z osebno zaščitno opremo in izvoziti
na intervencijo. Čase izvoza in prihoda na kraj nesreče vodja enote sporoča na
ReCO. Vodja gasilske intervencije opravi prvi ogled kraja nesreče in vodjem enot
izda ustrezna povelja za posredovanje. Vodja intervencije enotam določi mesto
posredovanja, obseg predvidenih nalog in tudi izhodiščno taktiko posredovanja.
O ugotovitvah poroča na ReCO in po potrebi zahteva aktiviranje dodatnih gasilskih enot oz. drugih enot zaščite reševanja in pomoči. Vodja intervencije mora
že v začetni fazi predvideti, da bo lahko na kraju nesreče veliko gasilskih enot,
zato začne izvajati delitev nesreče na več delov. Ta metoda se imenuje sektorizacija nesreče in se lahko izvede lokacijsko glede na območje nesreče (nadstropja,
delitev objekta po smereh neba, posamezne vasi) ali glede na vrsto nalog, ki jih
posamezne enote izvajajo (gašenje notranjega požara, obramba sosednjih objektov, oskrba z vodo). Vodja intervencije določi vodje sektorjev, ki so vmesna linija
poveljevanja na relaciji do podrejenih vodij gasilskih formacij. Pomembno je tudi,
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da se vodja gasilske intervencije čim prej poveže z vodjo policijske intervencije,
vodjo intervencije NMP ter vodji drugih sodelujočih enot, da skupaj zagotovijo
učinkovito in celovito ukrepanje. V primeru nesreče večjega obsega se že v začetni
fazi obvešča poveljnika občinskega štaba CZ in druge pristojne službe.
Najpozneje v tej fazi se mora začeti s postopnim formalnim vzpostavljanjem
IPS. Vodjem skupin, enot in sektorjev se pridruži nadrejena raven po posameznih
področjih (Slika 1). IPS v osnovi predvideva 4 področja:
– operativno vodenje enot (sektor 1, sektor 2, sektor zrak)
– načrtovanje (prihoda in odpusta enot, razvoja nesreče, spremljanje vremenskih razmer)
– logistika (oskrba z gorivom, prehrano, opremo in sredstvi, organiziranje
službe za sprejem enot, nastanitev, prvo pomoč reševalcem, servis opreme)
– finance/administracija (priprava časovnega razporeda, zagotavljanje financ
za gasilna sredstva, nadomestila in odškodnine, priprava finančnih analiz)

Slika 1: Organizacija IPS, Intervencijsko poveljniškega sistema gasilcev
(vir: http://www.e-save.si/app/strani/gasilci/vodenje_intervencije/slike/2.jpg).
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Vsako področje ima svojega vodjo, ki je podrejen vodji intervencije. Trenutni
vodja intervencije praviloma postane operativni vodja, vodenje intervencije prevzame gasilski vodja višje ravni (gasilske zveze, gasilske regije, GZS). Vodji intervencije so neposredno podrejeni še medijski predstavnik in varnostni nadzornik. V hierarhično linijo neposredno pod vodjo intervencije se uvršča tudi vodjo
policijske intervencije, vodjo intervencije NMP in ostalih sodelujočih služb. Z
vsemi naštetimi se vodja intervencije koordinira pri vodenju vseh faz intervencije
(Muhič, 2014).
Za uspešno vodenje intervencije je treba zagotoviti ustrezne tehnične in prostorske vire. Poveljniško mesto se vzpostavi na ustreznem prostoru izven območja
nevarnosti, ki še zagotavlja osnovni pregled nad intervencijo ali delom intervencije. Zagotovljeni morajo biti ustrezni delovni prostori, kot so poveljniški šotori
ali poveljniška vozila in ustrezne komunikacije. V primeru nesreč večjega obsega
se ločeno od poveljniškega mesta vzpostavi sprejemno mesto. Na sprejemnem
mestu se sprejema, evidentira in razporeja na naloge vse enote, ki prihajajo v
pomoč. Prav tako se na sprejemnih mestih enotam zagotavlja dodatno opremo in
material za posredovanje ter potrebno logistično oskrbo. Ob zaključku dela se sodelujoče enote odjavijo na sprejemnem mestu in vrnejo v matične enote oziroma
pripravljene nastanitvene objekte (Muhič, 2014).
Pomemben element sistema IPS so standardizirani obrazci, prek katerih se
lahko spremlja vse dejavnosti v intervenciji. Izdelani so delovni zvezki z obrazci,
ki se označijo s šifro in nazivom. Primeri najpogosteje uporabljenih obrazcev so:
100 obrazec za vozilo, 101 obrazec za formacijo voda, 201 osnovni obrazec za vodenje, 202 vodenje intervencije, 203 obrazec za štabno vodenje, 204 IPS delovni
nalog, 205 Načrt sistema zvez zaščite in reševanja (ZARE), 207 organizacijska
shema, 211 sprejem enot. V osnovi se uporabljajo že natisnjeni obrazci, saj niso
odvisni od delovanja tehničnih sredstev (računalnikov, strežnikov, tiskalnikov),
kot je to v primeru elektronskih obrazcev.
Naslednji pomembni element IPS-sistema so označevalni brezrokavniki, ki
jasno definirajo gasilske vodje na vseh ravneh (Slika 2). Temelji na mednarodno
uveljavljenem sistemu označevanja po treh ravneh: strateška (vodja intervencije)
– rumena barva, taktična raven (vodje sektorjev) – siva barva in operativna raven
(vodje enot) rdeče barve.
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Slika 2: Primer označevanja gasilskih vodij po IPS (vir: Klarič, 2015).

Pozitivne izkušnje z usposabljanj za vodenje večjih intervencij, večjih vaj in tudi
večjih intervencij jasno kažejo prednosti sistema IPS. IPS postaja nujno orodje
za vodenje vseh intervencij večjega obsega. Tako je v letu 2017 URSZR pristopil
k nadaljnjemu razvoju sistema IPS tudi za potrebe ostalih reševalnih služb ter
hkrati razvil integracijo orodja IPS z obstoječimi štabi CZ na vseh ravneh.

ODZIV POLICISTOV OB NESREČAH VELIKEGA OBSEGA
Naloge in organiziranost
V primeru nesreč velikega obsega se poleg splošnih policijskih enot vključuje
specialistične policijske enote, kot so letalska policijska enota, postaja pomorske
policije, postaja konjeniške policije, postaje vodnikov službenih psov. Na podlagi
zahteve Operativno komunikacijskega centra Generalne policijske uprave (OKC
GPU) se za posredovanje ob nesrečah lahko aktivira pripadnike specialne enote.
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Pripadniki specialne enote so posebej izurjeni in opremljeni za protiteroristično
delovanje, za izvajanje ukrepov protibombne zaščite, za posredovanje v vroči coni
ob nesrečah z nevarnimi snovi, hkrati pa imajo dodatno usposobljene specialiste
za posredovanje v gorah in jamah, reševanje iz vode ter potapljanje. V izvajanje
nalog se vključuje tudi pripadnike posebne policijske enote, ki so posebej usposobljeni in opremljeni za izvajanje zahtevnejših nalog v naravnem in urbanem
okolju. Pomemben segment so tudi pomožni policisti, ki se jih vpokliče za pomoč
policijskim postajam v primeru izrednih in vojnih razmer, v primerih naravnih in
drugih nesreč ter primeru večjih varnostnih dogodkov (Sojer, 2018).
Ob nesrečah velikega obsega se skličejo Operativni štab (OŠ) policijske uprave
(PU) in Generalne policijske uprave (GPU). Skliče jih direktor PU oz. generalni
direktor policije oz. oseba, ki ju nadomešča. Sklicatelj imenuje vodjo in člane štaba. Štabi delujejo na podlagi Pravil o delovanju operativnih štabov policije. Delujejo v štabnih sobah OKC PU in OKC GPU. Za vodenje sil na kraju dogodka
oz. nesreče lahko OŠ ustanovi eno ali več operativnih skupin, ki nudijo pomoč
vodjem policijske intervencije na terenu (Željko, 2014).
Vodja policijske intervencije vodi delo policistov na kraju intervencije. Vodjo
določi OKC PU, ki patrulje napoti na kraj nesreče. V začetni fazi je to vodja
patrulje, ki prva prispe na kraj, v nadaljevanju eden izmed policijskih vodij (po-

Slika 3: Oblika označevanja brezrokavnika za vodjo policijske intervencije
VODJA POLICIJE (foto: Sojer, 2018).
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močnik komandirja, komandir, inšpektor PU ali GPU). Vodja policijske intervencije je odgovoren tudi za usklajevanje prvih nujnih ukrepov in drugo potrebno
koordinacijo z vodji intervencij sodelujočih služb (vodja gasilcev oz. sil zaščite
reševanja in pomoči ter nujne medicinske pomoči).
Za uspešno koordinacijo posredovanja z intervencijskim in drugimi službami
ter predstavniki lokalne skupnosti ter države Policija napoti svoje predstavnike v
pristojne štabe Civilne zaščite. V občinske in mestne štabe CZ se napoti vodje
policijskega okoliša, policijske vodje območno pristojne PP ali imenovane predstavnike PU v večjih občinah. V regijske štabe CZ se napoti imenovane predstavnike PU, v štab CZ RS imenovanega predstavnika GPU – Uprave uniformirane
policije ter predstavnika Ministrstva za notranje zadeve, Direktorata za policijo
in druge varnostne naloge Sektorja za varnostno načrtovanje.

Načrtovanje ukrepanja ob nesrečah velikega obsega
Za posredovanje ob nesrečah velikega obsega ima Ministrstvo za notranje zadeve oz. Policija izdelane načrte dejavnosti za vse nesreče, za katere so izdelani
državni načrti zaščite in reševanja. Vseh osem policijskih uprav ima izdelan Načrt
dejavnosti policijske uprave ob naravnih in drugih nesrečah. To je dokument, v
katerem so zajeti podatki o ogroženosti območja s poudarkom na objektih policije, načinih odziva ob posamezni nesreči ter opredeljeni kadrovski resursi in
namenska opremljenost. Policija ima izdelana navodila za posredovanje policistov
in ostalih intervencijskih enot v dogodkih in nesrečah, ki so posledica varnostnih
dogodkov, kot so ugrabitve, zajetja talcev, teroristični napad, napadi z biološkimi
agensi, uporaba nevarnih snovi za teroristična dejanja itd. Navodilo o delu policije
ob sprejemu sporočila o sumljivih in nevarnih snoveh ter predmetih in Navodilo
o ukrepih policije ob ugrabitvah, zajetju talcev, zasedbi objektov in podobnih varnostnih situacijah določajo postopke obveščanja, ukrepanja, vodenja intervencije
ter postopke za aktiviranje gasilcev in reševalcev NMP (Sojer, 2018).

Posredovanje policistov ob nesrečah velikega obsega
V nesrečah velikega obsega OKC PU na kraj nesreče napoti vse razpoložljive
policijske patrulje območno pristojne policijske enote, patrulje drugih enot in
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po potrebi tudi drugih policijskih uprav. Vodja policijske intervencije je vodja
patrulje, ki je prva prispela na kraj. Vodja policijske intervencije vodi delo policistov ter usklajuje delo z vodjo intervencije ZRP in vodjo intervencije NMP.
V najkrajšem možnem času OKC PU za vodjo policijske intervencije določi
policijskega vodjo.
Patrulje posredujejo z intervencijskimi vozili oziroma službenimi vozili policije.
V primeru razpoložljivosti se na kraj napoti primerno vozilo za vodenje intervencije – ogledno vozilo postaj prometne policije, mobilna policijska postaja, Schengen bus, v postopku naročila je manjše štabno vozilo policije.
Policisti izvajajo naloge prvega posredovanja, zavarovanja kraja nesreče, urejanja prometa, evakuacije prebivalcev, zavarovanja širšega območja nesreče,
obravnave in evidentiranja poškodovanih in umrlih v nesreči, zbiranja prvih
obvestil in dokumentiranja z namenom izvajanja poznejših preiskovalnih ukrepov. V primeru, ko posamezno nalogo opravlja več patrulj ali se izvaja na več
območjih, se lahko delo organizira po skupinah (razdelitev po nalogah) ali sektorjih (razdelitev po lokacijah). Vodja policijske intervencije določi vodje skupin (vodja zavarovanja, vodja evakuacije, vodja evidentiranja poškodovanih) oz.
vodje sektorjev. Vodja policijske intervencije sproti poroča OKC PU o stanju,
po potrebi zahteva dodatne patrulje in glede na potrebe zahteva pomoč: helikopterjev Letalske enote policije, Specialne enote, Posebne policijske enote,
Pomožne policije, psihologov in delovnih skupin policije, ki so opredeljene v
načrtih dejavnosti. Vodja policijske intervencije, vodje sodelujočih enot in vodje
skupin oz. sektorjev sestavljajo operativno skupino za vodenje policijske intervencije (Sojer, 2018).
OKC PU obvesti pristojne organe (preiskovalni sodnik, državni tožilec, druge
službe in strokovnjaki). OKC PU koordinira zbiranje podatkov o poškodovanih,
ki so bili predani v oskrbo v bolnišnice ter obveščanje svojcev poškodovanih in
umrlih v nesrečah.
V primeru suma na kaznivo dejanje se začnejo izvajati preiskovalni ukrepi, ki
jih izvaja ogledna skupina (kriminalisti, kriminalistični tehniki). Ogled vodi vodja
ogleda, ki se pri delu usklajuje z vodjo policijske intervencije. Pri ogledu lahko sodelujejo strokovnjaki iz drugih enot policije, drugi preiskovalni organi ter zunanji
strokovnjaki.
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Glede na vrsto in obseg nesreče se lahko skliče operativni štab PU, v primeru,
da nesreča obsega več policijskih uprav, tudi OŠ GPU.
Organiziranost dela policistov ob nesreči velikega obsega ter sodelovanje med
operativnimi centri – OKC PU, ReCO – in Dispečerskimi centri zdravstva
(DCZ) ter vodji intervencije posameznih služb je prikazana na spodnji shemi.

Slika 4: Shema organiziranja policijskih enot ob nesreči velikega obsega
(vir: Sojer, 2018).

ZAKLJUČEK
Sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami je poleg obrambnega in
varnostnega eden izmed treh stebrov nacionalne varnosti. Pomembno vlogo v
sistemu imajo reševalci NMP, gasilci in policisti, ki jih srečamo na kraju skoraj
vsake nesreče. Seveda se ne zanemarja vloga zdravstvenega osebja v bolnišnicah,
kjer izvajajo nadaljnjo oskrbo ponesrečencev, ter ostalih reševalnih enot.
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Za uspešno ukrepanje morajo vsi posredovalci ukrepati strokovno in v skladu
s taktikami in doktrinami svojega delovnega področja. Poleg tega morajo tudi
medsebojno sodelovati in si pomagati v luči omilitev posledic nesreče. Že majhne
nesreče lahko zaradi pomanjkanja kadra, opreme ali premajhne usposobljenosti
predstavljajo velik izziv za posamezno službo. Izzivi so še večji v primeru nesreč
velikega obsega oziroma množičnih nesreč. Izzivov nesreč velikega obsega se vse
bolj zavedajo pristojni v intervencijskih službah, zato se nanje načrtno pripravljajo s posameznimi načrti, navodili, postopkovniki in usposabljanji. V zadnjem
obdobju so intervencijske službe razvile lastne postopke ukrepanja, ki se skozi
usposabljanja in vaje urijo in ob nesrečah koristno uporabljajo. Vaje in tudi intervencije so priložnost, da se postopki intervencijskih služb opazujejo in preizkušajo tudi v drugih službah. Vsekakor je pomembno tudi, da se skozi skupne
intervencije, vaje in usposabljanja pripadniki intervencijskih služb medsebojno
spoznajo. Dobri medsebojni odnosi in usklajenost posredovalcev zagotovo pozitivno vplivajo na kakovost izvedenega reševanja ter še večjega zaupanja javnosti.
Ob pripravi prispevka o ukrepanju gasilcev in policistov ob nesrečah velikega
obsega ugotavljamo, da je bilo v zadnjem desetletju veliko energije vložene v napredek intervencijske pripravljenosti posameznih služb. Vsekakor je še veliko prostora
za nadgradnje posameznih postopkov, še zlasti na področju ustrezne koordinacije
skupnih posredovanj ob nesrečah velikega obsega oz. množičnih nesrečah.
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URGENTNA KIRURŠKA MISIJA V SIRIJI
1

Mateja Stare

Izvleček
Mednarodna humanitarna zdravstvena organizacija Zdravniki brez meja (Médecins Sans Frontières – MSF) je neodvisna medicinska organizacija, ki zagotavlja
brezplačno zdravstveno pomoč ljudem, prizadetim zaradi oboroženih konfliktov, epidemij, zdravstvene izključenosti ter naravnih in civilizacijskih nesreč, in to ne glede na
raso, veroizpoved ali politično prepričanje. Trenutno v 70 državah sveta poteka skoraj
400 zdravstvenih misij, od tega 50 kirurških.
Od junija 2011 sem kot prva slovenska medicinska sestra pridružena v mednarodno družino MSF. Do zdaj sem se kot operacijska medicinska sestra udeležila petih misij: l. 2012 v
Gazi, 2013 v Južnem Sudanu, 2014 v Afganistanu, 2016 v Libiji in 2017 v Siriji.
V Sirijo sem odšla kot nadzorna operacijska medicinska sestra v na novo odprti urgentni misiji vojne kirurgije. Poleg dela v operacijski dvorani sem skrbela za izboljšave
in spoštovanje standardov MSF ter za načrtovanje druge, dodatne operacijske dvorane
za področje porodništva.
Ključne besede: Zdravniki brez meja, Sirija, kirurška misija, operacijska medicinska sestra.

UVOD
Sirska arabska republika ali krajše Sirija je obmorska država na Bližnjem vzhodu. Leta 2014 je v Siriji živelo dobrih 17 milijonov ljudi. Približno 89 % prebivalstva predstavljajo Arabci, 9 % je Kurdov, med preostalima 2 % je največ Armencev in Turkmencev. 90 % prebivalstva pripada islamu, večina preostalih 10 %
prebivalstva pa pripada različnim vejam krščanstva. Uradni in tudi najštevilčnejši
jezik države je arabščina. Večina Kurdov na severovzhodu države govori kurdsko,
med ostale materne jezike v državi sodijo še armenščina, aramejščina (sirščina),
cirkaščina in narečja turških jezikov (Wikipedija, 2018a).
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Od leta 2000 je predsednik države Bašar Al Asad, pripadnik manjšinskih alavitov, ki je oblast prevzel po smrti očeta Hafiza Al Asada, predsednika Sirije od 1971.

Zgodovina Sirije
Ime Sirija izvira iz časov antične Grčije, ko so s tem imenom poimenovali
deželo Aram ob vzhodni obali Sredozemskega morja. To zgodovinsko Sirijo sta
na jugu omejevala Egipt in Arabija, na severu Kilikija, proti vzhodu je prehajala
v Mezopotamijo, njene severovzhodne meje pa niso bile trdno določene. V času
Rimskega imperija je bilo ozemlje zgodovinske Sirije razdeljeno na štiri province:
Judeja (po letu 135 Palestina), Fenicija (današnji Libanon z območjem Damaska),
Votla Sirija in Mezopotamija.
Ozemlje Sirije je bila zibelka nekaterih najstarejših civilizacij in v različnih
zgodovinskih obdobjih del hetitskega, asirskega, babilonskega, izraelskega, egiptovskega, perzijskega, grškega in feničanskega upravljanja, preden je postalo del
Rimskega imperija.
Sirija, zibelka krščanstva, je ob širjenju islama na Bližnji vzhod postala eno od
središč nove religije. Leta 635 je z zavzetjem Damaska prešla pod arabski vpliv,
ki se je kljub vmesnim vdorom Seldžukov in križarjev obdržal do leta 1516, ko je
postala del Otomanskega cesarstva.
Ob razpadu Otomanskega cesarstva po 1. svetovni vojni je Društvo narodov
upravljanje ozemlje Sirije zaupalo Franciji, saj se je ta že v 18. stoletju razglasila
za zaščitnico tega območja. Po osvoboditvi izpod oblasti Vichyjeve Francije je
država leta 1944 razglasila neodvisnost. Leta 1958 se je Sirija za tri leta združila
z Egiptom v Združeno arabsko republiko.
Leta 1967 je Sirija v arabsko-izraelski vojni izgubila Golansko planoto, ki jo je
zasedel Izrael. Od leta 1976 so sirske enote nastanjene v Libanonu z namenom
vzdrževanja miru z Izraelom. V zadnjih letih je bilo že več neuspešnih pogajanj
med Sirijo in Izraelom o vrnitvi Golanske planote.
Novembra 1970 je Hafiz Al Asad, član arabske socialistične stranke Ba‘ath
in pripadnik manjšinskih alavitov, izkoristil politično nestabilnost in z državnim
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udarom prevzel oblast ter popeljal državo v politično stabilnost (Wikipedija,
2018a).

Državljanska vojna v Siriji
Državljanska vojna v Siriji je od leta 2011 trajajoči večstranski oborožen spopad med Sirsko arabsko republiko (predsednik Bašar Al Asad) z zavezniki in
različnimi opozicijami proti trenutni vladi in dodatno še proti drug drugemu,
trenutno 16 različnih skupin.
Nemir v Siriji ima začetek marca 2011, v t. i. Arabski pomladi, miroljubnih
protestih proti trenutni vladi, ki se je razširil v oborožene spopade. Razmere so
se dodatno zaostrile z vdorom Islamske države leta 2014 (ISIS – Islamic State of
Iraq and Syria) na ozemlje Sirije.
Državljansko vojno bojuje več strani (Slika 1):
– sirska vlada z zavezniki
– uporniška skupina Svobodna sirska vojska (Free Syrian army – FSA)
– Kurdi s Sirsko demokratično vojsko (Syrian democratic forces)
– džihadistična skupina Salafi
– ISIS
– manjšinske skupine upornikov v Siriji, ene na strani uradne vlade, druge na
strani Svobodne sirske vojske
– okoliške države, ki so neposredno vpletene v podporo eni ali drugi strani
(Turčija, Izrael, Iran, Rusija, ZDA ...) (Wikipedija, 2018b).
Iran, Rusija in Hezbolah (Libanonska šiitska islamistična stranka) podpirajo uradno sirsko vlado, Rusija sodeluje z uradno vlado z zračno podporo od septembra
2015. ZDA so 2014 ustanovile mednarodno koalicijo 30 držav z namenom zamejitve ISIS-a kot tudi proti uradni vladi in provladnim podpornikom. Turčija od 2016
vojaško sodeluje s sirsko opozicijo, vendar proti Kurdom, in je zasedla že precejšen
del severovzhodne, pretežno kurdske Sirije, kjer je na turško-sirsko mejo postavila
828 km dolgo obzidje proti prebegu sirskih beguncev (Wikipedija, 2018b).
Mednarodne organizacije so obtožile uradno vlado, ISIS, opozicijske skupine
upornikov in koalicijo ZDA, da kršijo humanitarna pravila. Spopadi so povzročili
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Slika 1: Zemljevid bojev v Siriji, marec 2018 (vir: https://syria.liveuamap.com).

ogromno begunsko krizo. Od začetka državljanske vojne leta 2011 do konca leta
2014 je iz Sirije pred oboroženimi spopadi zbežalo okoli 8 milijonov beguncev,
do danes se ocenjuje, da jih je že 11, mnogi od njih so begunci v lastni državi.
V osmih letih civilne vojne so različne mirovne organizacije poskušale umiriti
razgrete strani, nazadnje OZN z mirovnimi pogovori marca 2017 v Ženevi, a žal
neuspešno. Boji se nadaljujejo.

Zdravniki brez meja v Siriji
MSF deluje na vojnih področjih le, če uradna vlada države zagotovi, da imajo
humanitarni delavci iz tujine, imenovani expati, varno delovno okolje oz. da imajo
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vsi, ki so v bolnišničnem okolju, zaščito pred spopadi. Ravno tako MSF ne deluje
v državah, kjer ni zaželena ali/in država ne dovoli prisotnosti organizacije. MSF
nima spremstva policije ali vojske, vse rešuje na diplomatski način in vsi, ki želijo
pomagati MSF, ne smejo imeti nobene povezave s policijo ali vojsko. To je eno
temeljnih načel MSF, saj le tako organizacija zagotavlja nepristranskost na vojnih
območjih, polnih političnih konfliktov (Doctors without borders, 2018).
Uradna vlada Sirije je dolgo časa odklanjala mednarodno humanitarno pomoč
in tako je MSF prvič prišla v Sirijo leta 2013, kjer pa je bila zaradi hudih bojev v
osrednjem delu Sirije primorana delati na obrobju države, ob turški in iraški meji.
Tako je postavila misijo v vzhodnem, kurdskem delu Sirije, kjer je v začetku nudila psihološko pomoč prizadetim, predvsem beguncem, in z mobilnimi klinikami
opravljala ambulantno oskrbo v drugih kurdskih mestih. V nadaljnjih mesecih je
zaradi naraščajočega števila beguncev odprla tudi ginekološko-porodniški oddelek in tako skrbela za varno oskrbo žensk in otročnic.
Avgusta 2013 je prišlo v kraju Guta blizu Damaska do napada s kemičnim
orožjem (sarin), pri čemer je umrlo vsaj 355 ljudi, 3600 pa je potrebovalo me-

Slika 2: Misije MSF v Siriji (vir: MSF Annual report, 2017).
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dicinsko pomoč zaradi nevrotoksičnih simptomov. Mednarodna javnost je ostro
obsodila napad, ki ga je storila uradna vlada, ki pa je dejanje zanikala. MSF je na
zasedanju Sveta Združenih narodov spregovorila proti temu napadu in uradna
vlada Sirije je MSF razglasila za teroristično organizacijo in ji prepovedala delovanje v Siriji. MSF je iz države evakuirala vse expate, vendar je še naprej zagotavljala finančno in materialno pomoč na misijah prek meje z Irakom.
Do začetka leta 2017 je bila misija MSF na vzhodnem delu Sirije edina neposredna pomoč Siriji. Za turško, libanonsko in iraško mejo je MSF sicer postavila
dodatne misije različnih specialnosti v pomoč beguncem in poškodovanim, ki so
lahko prebežali čez meje. Vendar so ljudje, ki so obtičali na območju spopadov
ostali brez možnosti kakršne koli zdravstvene oskrbe, saj je večina bolnišnic in
zdravstvenih ustanov zrušena (Slika 2).
Leta 2017 je kurdska vojska z zavezniki uspešno premagala, ali bolje rečeno
pregnala, ISIS z večinskega območja Sirije, kjer je danes prisoten le še na majhnem pasu med sirsko-iraško mejo. Uradna vlada je Kurdom priznala zasluge za
ta uspeh, zato imajo Kurdi na severovzhodnem delu Sirije svojo avtonomijo, kar
pa ni všeč Turčiji. Kurdska avtonomna vlada je tako na pomoč vnovič povabila
MSF, a s tem, da deluje le na območju Kurdov, in ne stopa na ozemlje pod
nadzorom uradne vlade, saj je za uradno vlado MSF še vedno teroristična organizacija. Maja 2017 je skupina strokovnjakov različnih področij MSF (varnost,
medicina, logistika …) prek Iraka obiskala Sirijo in v različnih kurdskih predelih Sirije ocenila zdravstveno situacijo. Po ogledu je MSF sprejela odločitev,
da dodatno vzpostavi misije različnih zdravstvenih področij in da poskrbi za
dostop do pitne vode. Poleg že obstoječe misije v kraju Derek, ki je od odptja
uspešno delovala in se v 2017 razširila še na tri sosednje kraje, je MSF v letu
2017 v Siriji postavila še:
– ambulanto in oskrbo s pitno vodo v sedmih begunskih kampih znotraj Sirije,
– mobilne ambulante v manjših kurdskih krajih s sedežem v Dereku in
– prenovila del poškodovane bolnišnice v kraju Al Hasaka, kamor bi vse paciente iz ambulant lahko poslali v nadaljnjo zdravstveno oskrbo.
– In v tej bolnišnici je bila moja peta misija z MSF.
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MISIJA ZDRAVNIKOV BREZ MEJA V HASSAKEH NATIONAL
HOSPITAL
Al Hasaka je severovzhodna provinca in glavno mesto te province v Siriji. Mesto je oddaljeno 100 km južno od turške meje. Po številu prebivalstva (bilo jih je
okoli 250 000) je šesto največje mesto v Siriji. Po osvoboditvi izpod ISIS-a leta
2015 je v večinskem upravljanju Kurdske avtonomne vlade, a delno tudi uradne
sirske vlade, zato je politična napetost več čas prisotna.
Odločitev MSF, da pomaga bolnišnici v tem kraju, je ocena skupine opazovalcev MSF, ki je maja 2017 podala poročilo, da:
– je zdravstveni sistem v kraju praktično neobstoječ in da ni brezplačne oskrbe
smrtno ogroženih pacientov,
– ima populacija zaradi spopadov omejen dostop do kakršnih koli zastonj zdravstvenih ustanov v bližnjih krajih zaradi zaprte turške meje na severu, prisotnosti ISIS-a na jugu in zaradi uporniške vojske FSA na severozahodu Sirije,

Slika 3. Poškodbe zaradi bojev v bolnišnici (foto: Stare, 2017).
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– imajo pomanjkanje zdravil, medicinskih pripomočkov in človeških resursov
(zdravstveni delavci emigrirajo v okoliške države ali Evropo),
– je bolnišnica skrbela za paciente iz širšega okrožja, kar je okoli 800 000 prebivalcev (Anon, 2017a).
Javna splošna bolnišnica Hassakeh National Hospital (HNH) je bila zgrajena
kot darilo egipčanske vlade ob združitvi s Sirijo v 60. letih prejšnjega stoletja. V
bolnišnici je delovalo pet oddelkov: kirurški, interni, ginekološko-porodniški, pediatrični in opeklinski. Bolnišnica je grajena v tipičnem arabskem slogu z velikimi
prostori, vse v kamnu ali marmorju, vendar so boji z ISIS-om na tem območju
leta 2015 poškodovali bolnišnico do te mere, da so jo lokalne oblasti zaprle (Slika
3). Po zaprtju so vzniknile zasebne bolnišnice, v katerih za dobro plačilo zdravniki, ki so ostali v državi, nudijo veliko nestrokovnosti. Večina prebivalstva si ne
more privoščiti obiska zasebne klinike, zato ljudje umirajo.
Od junija do srede oktobra 2017 so potekala obnovitvena in gradbena dela v
HNH, in ker obnova zgrajene bolnišnice predstavlja finančni, predvsem pa časovni zalogaj, se je vodstvo MSF odločilo, da prenovi le tri dele bolnišnice; enega
nameni triaži, drugega oddelku kirurgije, tretjega lekarni. Za vse ostale prostore,
namenjene oskrbi poškodovancev, so se namensko zgradili zabojniki, ki so jih
postavili pred bolnišnico (Slika 4). Tako so v zabojnikih delovale zdravstvene in
oskrbovalne službe:
– rdeča soba (oskrba smrtno ogroženih, 6 postelj)
– rumena soba (oskrba manj smrtno ogroženih, 6 postelj)
– zelena soba (oskrba manj ogroženih poškodb, 6 postelj)
– intenzivna soba (6 postelj)
– opazovalnica, po potrebi dnevni hospital (6 postelj) in
– operacijski blok (1 operacijska dvorana) s sterilizacijo
– pralnica, sušilnica
– WC, kopalnice za paciente in zaposlene
V delno prenovljeni bolnišnici pa:
– triaža (6 postelj in 1 za izolacijo)
– kirurški oddelek (22 postelj)
– lekarna s skladišči
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Slika 4: Bolnišnica Hassakeh National Hopital, v ospredju zabojniki MSF
(foto: Stare, 2017).

Prenova, gradnja in postavitev zabojnikov so bile končane v dobrih petih
mesecih od prvih ogledov območja in sredi oktobra 2018 je MSF odprl vrata
poškodovancem. Zabojniški sistem se je izkazal za učinkovitega, vendar je število
poškodovancev iz tedna v teden naraščalo in kaj kmalu so zmogljivosti postale
premajhne, da bi lahko pomagali vsem, zato se je vodstvo MSF odločilo, da dodatno zgradi še eno operacijsko dvorano in prenovi še en oddelek v bolnišnici
za potrebe ginekologije-porodništva, istočasno pa že v naprej razmišlja o obnovi
ostalih oddelkov z obstoječim operacijskim blokom v poškodovani bolnišnici.

Moja misija
Od decembra 2017 do februarja 2018 sem 11 tednov preživela v ograjenem
bolnišničnem kampusu kraja Al Hasaka. Pot tja in nazaj domov je trajala 11 dni
z letalom, avtomobili in ladjico prek Turčije in iraško-sirijske meje. V Ženevi,
kamor sem na sestanke odpotovala pred odhodom, so mi razložili moj namen na
tej misiji. Moje glavne naloge so bile:
1. načrtovanje in ureditev dodatne, druge operacijske dvorane,
2. izboljšave v sterilizaciji in operacijski dvorani,
3. implementacija novih MSF-standardov,
– lekarna,
– pomoč pri operativnih posegih (Slika 5).
Ker je ta misija nova, delovni postopki in vse ostalo še niso bili popolnoma
vpeljani. Pred mano je bila tam le ena operacijska medicinska sestra, ta, ki je dala
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Slika 5: Predavanja vseh zaposlenih o pomembnosti higiene rok (levo) in spoznavanje
kirurških inštrumentov ter sortiranje v sete (desno) (foto: Stare, 2017).

nasvete za načrtovanje in ureditev operacijskega bloka v zabojniku, nato je bila
misija od konca oktobra brez operacijske medicinske sestre expata, in to vse do
mojega prihoda. Niso vse misije vedno zapolnjene z vsemi potrebnimi expati,
zato se morajo preostali expati in predvsem lokalno zaposleni znajti, kot vedo in
znajo, posledično je veliko improvizacije. Ob mojem prihodu je ekipa expatov
štela 16 članov, ob odhodu že 25. MSF je želela, da ta misija uspe, in ni varčevala
s človeškimi viri.
Moja ožja ekipa je štela le dva expata, to sta bila anesteziolog in kirurg. Ekipa
lokalno zaposlenih, s katerimi sem delala vsak dan, je bila sestavljena iz:
– operacijskih medicinskih sester,
– anestezijskih medicinskih sester,
– tehnikov v sterilizaciji,
– anesteziologov,
– kirurgov (splošnih in ortopedov),
– čistilk in
– prevajalcev, skupaj 43 ljudi.
Dodatno pa še vse podporno osebje v triaži, lekarni, transportni službi in
pralnici. Na žalost se je velikokrat zgodilo, da nas je bilo v operacijski dvorani tudi
15 ali več, kar je dodatno upočasnjevalo delo.
Najpogostejše poškodbe, ki so zahtevale kirurško oskrbo, so bile strelne poškodbe in poškodbe zaradi zemeljske mine (Slika 6), v hladnejših mesecih tudi
60

Perioperativna zdravstvena nega je v vaših rokah
opekline kot posledice eksplozij starih plinskih jeklenk. Ker je prisotnost ISIS-a
zdaj omejena na manjše območje ob iraško-sirijsko meji, se ISIS »maščuje« prebivalcem nekdanjega teritorija s postavitvijo t. i. booby traps, to so doma narejene
bombe, skrite v vsakdanjih rečeh, kot so posteljna blazina, knjiga, otroška igrača
ipd. Te bombe človeka ne ubijejo, ga pa hudo poškodujejo in iznakazijo. Najbolj
ranljiva skupina ljudi so tako otroci, ker ne prepoznajo nevarnosti in z veseljem
primejo medvedka, postavljenega ob hišo.

Slika 6: Timsko delo pri ponesrečencu z več poškodbami zaradi eksplozije bombe (levo)
in amputacija stopala zaradi zemeljske mine (desno) (foto: Stare, 2017).

ZAKLJUČEK
Zaradi politične situacije vseh vpletenih strani je Sirija zelo nestabilna dežela.
MSF je že od začetka krize v Siriji želela pomagati prebivalstvu z brezplačno
zdravstveno oskrbo, a boji in politična trenja so bila dolgo časa prenevarna za
zagotavljanje varne zdravstvene oskrbe poškodovanih in zagotavljanje varnosti
zaposlenih. Šele ko je kurdska avtonomna vlada pridobila dovolj vpliva, je leta
2017 vnovič povabila MSF k sodelovanju na severovzhodnem delu Sirije, kar je
MSF sprejela.
Čeprav boji potekajo daleč od bolnišnice, približno 200 km južneje, smo se vsi
expati počutili varne, vendar smo bili pozorni na dogajanja okoli nas in upoštevali
navodila nadrejenih. V kraju Al Hasaka smo bili za prebivalce zaželeni, ne pa tudi
za uradno vlado. Le ena napačna beseda, obnašanje ali dejanje bi lahko privedli
do težav.
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V začetku je bila na tej misiji zdravstvena pomoč namenjena le vojnim poškodovancem iz celotnega območja Sirije, ob mojem odhodu februarja 2018 sta se
odprla tudi ginekološko-porodniški oddelek in druga operacijska dvorana (Slika
7), namenjena carskim rezom in nujnim ginekološkim operativnim posegom.

Slika 7: Druga operacijska dvorana pred odprtjem, nekdanji prostori sterilizacije
in prostora za sterilen material (foto: Stare, 2017).

Dodatno so avgusta 2018 v zgrajenem delu poškodovane bolnišnice odprli dve
prenovljeni operacijski dvorani z enoto sterilizacije in s tem skrajšali transportno
pot med dvema oddelkoma in zabojniškim operacijskim blokom ob bolnišnici.
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Z GIBANJEM DO BOLJŠEGA POČUTJA
1
2

Katja Dremelj Šav
Sanja Arnautović

Izvleček
Telesna dejavnost izboljša počutje in našo delovno storilnost. Zato je za telesno dejavnost treba poskrbeti tudi v času, ko smo v službi. Delo v spodbudnem okolju je eden
neizogibno potrebnih pogojev za doseganje dobrih rezultatov. Namen prispevka je
predstaviti pomen telesne dejavnosti v delovnem okolju ter opozoriti na učinek, ki ga
lahko ima že nekaj minut gibanja med delovnim časom.
Ključne besede: zdravje, gibanje.

UVOD
Gibanje pomeni zdravje. V teoriji se tega skoraj vsi zavedamo, vendar je vprašanje, koliko tega znanja prenašamo v prakso. Ne samo da s telesno dejavnostjo
delamo dobro za fizično zdravje, temveč tudi močno izboljšamo svoje počutje.
Kdor želi biti zdrav, se mora gibati. Karpljuk, et al. (2009) pravijo: »Zdravje je
pomemben dejavnik, ki vpliva na kakovost življenja in blaginjo posameznika ter
odločilno vpliva na delovno sposobnost in s tem učinkovitosti pri delu.« Tako
lahko sklenemo, da kdor je dovolj gibalno dejaven, je bolj zdrav, se bolje počuti, s
tem pa je sposobnejši in učinkovitejši pri tem, kar počne.

TELESNA DEJAVNOST
Definicija Svetovne zdravstvene organizacije pravi, da je telesna dejavnost
kakršno koli gibanje telesa, ki ga ustvarijo skeletne mišice in katerega posledica je
poraba energije nad ravnijo mirovanja (WHO, 2010).
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Zurc in sodelavci (2014) navajajo, da je telesna dejavnost v splošnem koristna
za človekovo zdravje. Z njo se je treba dovolj dolgo ukvarjati, saj drugače ni učinkovita, če pa se preveč oziroma nepravilno ukvarjamo z njo, lahko celo škoduje.
Vsaka vrsta telesne dejavnosti ni primerna za vsakega človeka. Slovenija ima v
primerjavi z Evropsko unijo veliko ljudi, ki se redno ukvarjajo s telesno dejavnostjo, vendar pa je visok delež tistih, ki se redko ali sploh ne ukvarjajo z njo. Gibalna dejavnost in z zdravjem povezana kakovost življenja prebivalcev sta v interesu
zdravstva in države, saj se s tem zmanjšajo stroški diagnosticiranja in zdravljenja
različnih bolezni, ugodno počutje pa je povezano z boljšo delovno storilnostjo
zaposlenih (Slabe Erker & Ličen, 2014).
Svetovna zdravstvena organizacije je gibalno nedejavnost uvrstila na četrto mesto
vodilnih dejavnikov tveganja za umrljivost v današnjem svetu (WHO, 2010).

ZAKONODAJA NA PODROČJU VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI
DELU
Ker v delovnem okolju ljudje preživijo veliko svojega časa, je ključno, da je
to okolje takšno, da zaposlenim predstavlja možnost zdravega preživljanja časa
na svojem delovnem mestu. Zdravo delovno okolje je želja vsakega zaposlenega in dolžnost vsakega delodajalca. V ta namen je Ministrstvo za zdravje leta
2015 izdalo Smernice za promocijo zdravja na delovnem mestu (2015). Smernice
podajajo temeljna načela za promocijo zdravja na delovnem mestu, ki zavezuje
delodajalce, da zagotavljajo zdrave organizacijske in okoljske razmere kot tudi
zaposlene, da pri tem sodelujejo (Smernice za promocijo zdravja na delovnem
mestu, 2015). Takšno delovno okolje prinaša koristi za vse, tako zaposlene kot
delodajalce. K zdravemu delovnemu okolju sodita tudi možnost in priložnost za
gibanje. Ker z zmerno telesno dejavnostjo lahko izboljšamo zdravje, počutje, pridobimo energijo, ki jo potrebujemo za delo, je smiselno, da v to področje vlagajo
tudi delodajalci (Stergar & Urdih Lazar, 2012).
Zakon o varnosti in zdravju pri delu (2011) določa pravice in dolžnosti delodajalcev in delavcev v zvezi z varnim in zdravim delom ter ukrepi za zagotavljanje
varnosti in zdravja pri delu. V skladu s 5. členom mora delodajalec zagotoviti
varnost in zdravje delavcev pri delu in po 11. členu ima delavec pravico do dela in
delovnega okolja, ki mu zagotavlja varnost in zdravje pri delu.
64

Perioperativna zdravstvena nega je v vaših rokah
Zakon o varnosti in zdravju pri delu (2011) v 3. členu določa, da so promocije zdravja na delovnem mestu sistematično ciljane dejavnosti in ukrepi, ki jih
delodajalec izvaja zaradi ohranjanja in krepitve telesnega in duševnega zdravja delavcev. Delodajalec bi že v skladu z zakonodajo moral v svojem delovnem
okolju promovirati zdravje oziroma zdrav način življenja tudi s pomočjo telesne
dejavnosti. Promocijo zdravja lahko razumemo kot streho, pod katero so spravljene različne dejavnosti za ohranjevanje zdravega načina življenja (Pucelj & Žalar,
2001).
V Smernicah EU o telesni aktivnosti (2008) je opozorjeno tudi na korenite
spremembe telesnih zahtev na delovnem mestu, ki so se zgodile v zadnjem stoletju in ki se še vedno dogajajo.
V Evropski uniji prevladujejo poklici, ki na splošno ne zahtevajo veliko fizične
energije. V primerih, ko je delo zahtevno, pa je obremenitev večinoma lokalna in
pogosto enolična obremenitev določenih mišic. Tako je, po navedbah v omenjenih Smernicah, prišlo do nastanka situacij, v katerih je po eni strani energijska
zahtevnost na delovnem mestu znatno pod tisto, ki se priporoča za zdrav življenjski slog, po drugi strani pa se lahko zaradi nekaterih nalog poveča tveganje za
razvoj obolenj mišic in kosti.
Glede na omenjene razmere bi bilo koristno, če bi se izvedli načrti in programi
za delovna mesta, s katerimi bi v dnevno ali tedensko delo delavcev vključili telesno dejavnost in tako dosegli (Smernice EU o telesni aktivnosti, 2008):
– izničenje nizke porabe energije in lokalne obremenitve določenih mišic,
vključno s hrbtnimi mišicami;
– delavcem bi pomagalo ohranjati sprejemljivo raven telesne pripravljenosti.
Omenjeni programi se izvajajo glede na merila za vrednotenje, kot so dobro
počutje, odsotnost z dela zaradi bolezni, dejavniki tveganja za kronične bolezni,
obolenja kosti in mišic ter razmerje med koristmi in stroški. Pomembno je, da
vzdržujemo mišice v dobrem stanju s pravilno izrabo prostega časa na delovnem
mestu, v katerem je treba vedno predvsem nadoknaditi zamujeno gibanje (Teržan, 2007).
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UČINKI IN KORISTI TELESNE DEJAVNOSTI
Gibanje prinaša boljše počutje, povečane sposobnosti in boljšo delovno učinkovitost. Zavedanje, predvsem pa upoštevanje tega, je zelo pomembno za delovno
aktivno populacijo in za delodajalce. Ne glede na naravo dela, ki ga človek opravlja, telo potrebuje gibanje.
»Šport sooblikuje posameznika, pripomore k ravnovesju med delom
in sprostitvijo, krepi njegovo zdravje in spodbuja njegovo ustvarjalnost. S
spoštovanjem pravil in korektnim odnosom do vseh udeležencev športa spodbuja
medsebojno sodelovanje in vlogo posameznika v skupini« (Nacionalni program
športa v Republiki Sloveniji, 2000). Njegovi koristni učinki so več kot očitni.
Redna telesna dejavnost ima naslednje koristi (Kraševec Ravnik, 2007):
– zmanjšuje tveganje za razvoj srčne bolezni in možganske kapi,
– zmanjšuje tveganje za razvoj sladkorne bolezni tipa II,
– zmanjšuje tveganje za razvoj raka, predvsem na debelem črevesu in dojki,
– znižuje povišan krvni tlak,
– znižuje količino nekoristnega holesterola in zvišuje količino koristnega,
– pomaga zgraditi in ohranjati zdrave kosti, močne mišice in gibljive sklepe,
– pri ženskah pomaga preprečevati osteoporozo in tveganje za zlom kolka,
– zmanjšuje tveganje za razvoj bolečin v križu in kolenih,
– povečuje življenjsko energijo in
– pomaga ohranjati normalno telesno težo.
Blinc & Bresjanac (2005) navajata naslednje ključne, zdravju koristne učinke
telesne vadbe:
– poveča se občutljivost na inzulin, izboljša se presnova trigliceridov in holesterola, zmanjša se bazalna aktivnost simpatičnega živčevja, kar zmanjšuje
koronarne aterotrombotične zaplete in srčno-žilno umrljivost;
– telesna dejavnost je povezana z manjšim tveganjem raka širokega črevesa,
raka na dojki in endometrijskega karcinoma;
– ob redni telesni vadbi se življenje, v primerjavi z neaktivno populacijo, v povprečju podaljša za približno dve leti, predvsem pa je mogoče tudi v visoki starosti ohranjati vzdržljivost in mišično moč, kar omogoča samostojno življenje;
– telesna vadba zmanjšuje depresivnost in povečuje občutje splošnega zadovoljstva.
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Redna telesna dejavnost ima predvsem naslednje vplive na telo in dušo (Marušič, et al., 2005):
– ugoden vpliv na srčno žilni sistem,
– ugodno vpliva na kri in vsebnost kisika v njej,
– ugodno vpliva na nevroendokrini sistem,
– izboljšuje psihično stanje posameznika.
Karpljuk in sodelavci (2008) povzemajo po Hlastan Ribič (2003), da ima telesna dejavnost velik vpliv na bilanco energijskih snovi v organizmu in uravnavanje
telesne teže ter na preprečevanje debelosti, ki je velik dejavnik tveganja za nastanek sodobnih bolezni. Avtorji dodajajo, da je pomanjkanje telesne dejavnosti
pogostejši dejavnik nastanka debelosti, kot je zaužitje velike oz. prevelike količine
hrane, ter da splošno zmanjšanje telesne dejavnosti, pri istočasno enaki količini
zaužitih kalorij, povzroča povečanje splošne količine maščobnega tkiva v telesu.
Ti podatki dovolj zgovorno kažejo na škodljivost telesne nedejavnosti in premajhne telesne dejavnosti na naše zdravje.
Karpljuk in sodelavci (2010) navajajo, da so mnoge študije pokazale, da je dobro duševno zdravje tesno povezano z fizično dejavnostjo. Ljudje, ki so redno telesno dejavni, so manj izpostavljeni dejavnikom stresa. Takšni ljudje imajo tudi manj
težav z nespečnostjo. Pozitivnih vplivov, ki jih ima fizična dejavnost na duševno
zdravje, ne gre spregledati, saj duševno zdravi, spočiti, naspani ljudje veliko bolje
delujejo v družbi in tudi v službi.
Minimalna priporočena telesna dejavnost, ki varuje naše zdravje pred številnimi kroničnimi boleznimi, je redna telesna dejavnost zmerne intenzivnosti, ki jo
izvajamo vsaj 30 minut vsak dan (Kraševec Ravnik, 2007). Tako bi lahko rekli,
da ni veliko potrebno, da se zadosti minimalnim priporočilom. A kljub temu
pogosto ni zadoščeno.
Stergar in sodelavci (2012) navajajo koristi, ki jih zdravo delovno okolje, ki vključuje tudi gibalno dejavnost, prinaša za zaposlenega oziroma posameznika in družbo.
Koristi za posameznika:
– posameznik lahko v spodbudnem delovnem okolju ohranja in krepi zdravje,
– dosega boljše delovne rezultate, laže napreduje, svoje delo laže osmisli in se
skozi njega razvija,
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– zdrav in zadovoljen delavec se laže spopada z obremenitvami, ki jih prinašajo druge življenjske vloge (starševstvo, prijateljstvo, delo v lokalni skupnosti
itd.) in
– ohranja dobro zdravje tudi v tretjem življenjskem obdobju.
Koristi za državo in družbo:
– prihranke lahko, posledično glede na omenjene koristi, pričakujeta tudi država in družba v celoti, saj se zmanjšajo potrebe po zdravstvenih storitvah ter
izdatki za javno zdravstveno službo,
– obremenitve zdravstvene blagajne se zmanjšajo tudi zaradi upada bolniške
odsotnosti, znižajo se stroški zaradi bolezni, povezanih z delom in poškodb
pri delu,
– dolgoročno je tako mogoče pričakovati, da se podaljša tudi čas delovno
aktivnega življenja, kar je ob nujnem podaljševanju delovne dobe zelo pomembno.
Karpljuk in sodelavci (2010) so ugotovili statistično pomembne razlike, ki se
pojavljajo pri doživljanju z delom povezanega stresa in udeležbo pri športnih
dejavnostih. Ugotovili so, da se najnižja stopnja stresa pojavlja pri menedžerjih,
ki se ukvarjajo s športno dejavnostjo najmanj trikrat na teden, med tem ko se
najvišja stopnja stresa pojavlja pri tistih menedžerjih, ki se s športno dejavnostjo
ne ukvarjajo.
Karpljuk in sodelavci (2009) opozarjajo, da je pomembno zavedanje, da z gibalno dejavnostjo izboljšamo svoje psihofizične sposobnosti, ki pripeljejo tudi do
večje delovne storilnosti.

TELESNA DEJAVNOST MED DELOVNIM ČASOM
Zaposleni lahko med delovnim časom ali odmorom sami izvajajo različne dejavnosti oziroma poddejavnosti, kadar imajo za to čas ali priložnost. Pri tem je pomembno poudariti, da se je, kot poudarja Ravnikar (2014), pri vseh dejavnostih treba zavedati pravilne drže. Za zagotovitev tega je treba upoštevati naslednja pravila:
– stopimo v širino bokov,
– brado potegnemo rahlo notri in teme približamo stropu,
– prsa rahlo odpremo naprej,
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–
–
–
–

stisnemo trebušne in zadnjične mišice,
napnemo mišice medeničnega dna,
sprostimo kolena in
sproščeno dihamo.

Vsaka telesna dejavnost, tudi tista na delovnem mestu, naj bi vsebovala naslednje poddejavnosti (Ravnikar, 2014):
1) Ogrevanje
–
–
–
–

premiki glave gor in dol, premik glave levo in desno
kroženje z rokami v ramenih naprej in nazaj
roke odročimo in se objamemo (nekajkrat ponovimo)
dlani sklenemo za vratom in z glavo pogledamo proti stropu; vsak prst potegnemo ven
– vrtenje v komolcih
Ogrevanje spodnjih okončin z naslednjimi vajami:
– roke odročimo in izvedemo zasuk trupa v levo in nato v desno
– kroženje z boki
– počepi
– kroženje v gležnjih in stopalih
Ogrevanje hrbta z naslednjimi vajami:
– dlani sklenemo za vratom, komolca pa pred obrazom damo skupaj ter ju
dvigamo proti stropu in spuščamo proti tlom
– roke odročimo in krožimo z boki
– roke odročimo in delamo predklon, uklon, zaklon
2) Dihalne vaje
Dihalne vaje je dobro izvajati nekajkrat na dan. Namenjene so sprostitvi dihalnih mišic, mišic prsnega koša, ramen in rok. Dobra predihanost ima za posledico
sprostitev in dobro počutje. Vaje lahko izvajamo sede ali stoje. Vdih izvedemo
vselej prek nosu, izdih prek ust, in sicer na kakšno črko, npr. Š, S ali F. Razmerje
vdih : izdih naj bo 1 : 2. Izdih naj bo enkrat daljši kot vdih. Pri vdihu lahko roke
dvignemo nad glavo, pri izdihu jih spustimo navzdol. Vadimo lahko tudi dihanje
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s prepono, pri čemer pri vdihu trebuh potisnemo naprej (ga izbočimo), pri izdihu
pa ga potegnemo notri (ga vbočimo; pomagamo si lahko z rokami).
3) Premik kože
S premikom kože se sprosti napetost med kožo in podkožjem, mišicami. Vaje
se delajo nežno, toliko, da se koža premakne. Lahko se tudi sekundo ali dve vztraja v končni legi, ko je koža raztegnjena. Premik kože se dela z:
– vijačenjem prstov v smeri urinega kazalca
– masažo dlani (vzporedno in pravokotno na dlančnice)
– premikamo si lasišče, uho, kožo na vratu zadaj, kožo zapestja, kožo podlakti,
komolca.
4) Raztezanje
Vsako mišico lahko raztezamo od 2- do 3-krat. V položaju raztega vztrajamo
vsaj 15 sekund in pri tem umirjeno dihamo. Raztezamo lahko:
zgornje okončine:
– glavo nagnemo v stran in v končnem položaju vztrajamo vsaj 15 sekund ter
med tem umirjeno dihamo;
– z dlanmi si primemo glavo med vratom in lobanjo ter dvignemo glavo
navzgor (samo trakcija);
– potisnemo dlan ob dlan in gremo z rokami čim niže ter ponovimo za
hrbtom;
spodnje okončine:
– z roko se primemo za gleženj in potegnemo golen proti zadnjici;
– prekrižamo noge in se počasi predklonimo, dokler ne začutimo zategovanja
v stegnu zadaj;
– naslonimo se na zid, ena noga je iztegnjena s celim stopalom na tleh; nagnemo se naprej in čutimo raztezanje v goleni zadaj;
hrbet:
– glavo potegnemo »notri«, s tem podaljšamo zatilje in tako vztrajamo 15 sekund;
– eno roko damo nad glavo in se nagnemo v stran, druga roka pri tem potiska
bok v nasprotno stran;
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– primemo se z rokami med nogami za gležnje, nato se s trupom iztegnemo
navzgor;
5) Aerobne vaje ali vaje za moč
Te vaje se lahko izvajajo samostojno ali s pripomočki (npr. uteži, elastični trakovi itd.). Sem sodijo vaje, kot so:
– rahli počep s stopali v rahlem razkoraku v obliki črke V in vzravnano hrbtenico;
– rahlo pokrčena kolena obračamo navznoter in navzven;
– hoja po petah in prsih;
– glavo pritisnemo v dlan (desno, levo, naprej, nazaj) in v položaju vztrajamo
itd.
6) Zaključno raztezanje
Ponovijo se vaje raztezanja.
7) Sprostitev in/ali vizualizacija
Med vaje sprostitve in vizualizacije sodijo naslednje dejavnosti:
– zgornje okončine: drgnemo dlan ob dlan, da se ogrejeta, ter ju nato položimo
prek oči. Mižimo in si predstavljamo črno barvo. Pri tem sproščeno dihamo.
– spodnje okončine: stojimo v čim bolj pravilni drži, zapremo oči in si v mislih
predstavljamo, da nam iz stopal rastejo korenine. Pri tem sproščeno dihamo.
– treniramo pravilno držo, kot smo jo opisali; kot zaključno sprostitev celega
telesa lahko uporabimo nežno udarjanje (trepljanje) po telesu.
8) Podporne dejavnosti
Za večji učinek vadbe se priporoča nošenje kompresijskih nogavic. Dodatni
učinek se lahko doseže z uporabo trakov kineziotape.
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ZAKLJUČEK
Teržan (2007) pravi: »Brez prizadevanj za ohranjanje zdravja si ne moremo
zamišljati izboljšanja svojega življenja in pozitivnega vpliva na življenje drugih.
Prav vsak od nas je v nevarnosti, da izgubi svoje zdravje do take mere, da postane
breme zase, svojo družino in skupnost, v kateri živi. To velja še bolj za podjetje,
organizacijo ali državo. Po drugi strani pa spodbujanje kakovostnejšega življenja
v zasebni in družbeni sferi spodbuja procese za razvoj vseh potencialov v družbi.
Zato je učenje ljudi za ohranjanje zdravja doma in na delovnem mestu edina prava pot za doseganje ravni, ko zdravje ne bo naš cilj, ampak bo vir našega življenja«.
Promocija zdravja na delovnem mestu mora postati del aktivne politike delovne organizacije, v kateri morajo zaposleni imeti možnost dejavnega sodelovanja
pri njenem sooblikovanju. Le dobro načrtovani, ustrezno implementirani in po
potrebi prilagojeni ukrepi in dejavnosti za promocijo zdravja na delovnem mostu
imajo možnost za realno izvedbo in uspeh v praksi.
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STANDARDIZIRAN PROGRAMSKI PRISTOP ZA
ZAGOTAVLJANJE OPTIMALNE HIGIENE
V OPERACIJSKI DVORANI
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Izvleček
Zdravstvene ustanove se s spremembami srečujejo vsak dan. Association of PeriOperative Registered Nurses je izdalo temeljna načela, ki so priporočena za nadzor kakovosti obravnave visoko rizičnih prostorov. Da bi zagotovili strog nadzor kakovosti
čiščenja v operacijskih dvoranah, je priporočljivo, da se nadzor opravi med operativnimi posegi in po zaključenem dnevnem čiščenju. Kakovost čiščenja površin v operacijskih dvoranah ima ključno vlogo pri prenosu okužb, povezanih z zdravstvom. Prav
zato je čiščenje v operacijskih dvoranah bistveni sestavni del celovitega pristopa pri
preprečevanju pooperativnih zapletov pri pacientih. S standardiziranim programskim
pristopom za zagotavljanje optimalne higiene v operacijski dvorani lahko bolnišnice
povečajo učinkovitost čiščenja, znižajo tveganje za nastanek okužb, povezanih z zdravstveno dejavnostjo, zagotovijo skladnost z AORN-standardi in povečajo operativno
učinkovitost.
Klj»sede: zagotavljanje kakovosti, površine, operacijska dvorana, nadzor.

UVOD
V bolnišnicah so okužbe, povezane z zdravstvom, še vedno izziv. Glede na podatke Centra za nadzor in preprečevanje bolezni (Center for Disease Control and
Prevention – CDC, 2015) za ZDA velja, da:
• približno 1 od 25 hospitaliziranih pacientov ima vsaj eno okužbo, povezano
z zdravstvom (OPZ);
1
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•
•
•

v letu 2011 je bilo ocenjenih 722 000 OPZ v bolnišnicah z akutno oskrbo;
približno 75 000 pacientov, ki so imeli OPZ, je med hospitalizacijo umrlo;
več kot polovica vseh OPZ se pojavi zunaj enote za intenzivno nego (HAIs,
2018).

Pri pacientih, ki gredo skozi operativni ali drug invazivni postopek, prinese
razvoj okužbe kirurške rane (OKR) klinične in finančne posledice.
Nedavna prevalenčna študija razširjenosti OKR je pokazala, da ta med hospitaliziranimi pacienti predstavlja 31 % vseh OPZ (Magill, et al., 2012), kar predstavlja najvišji odstotek med OPZ. Raziskava o razširjenosti OPZ, ki jo je izvedla
CDC v letu 2011, je pokazala 157 500 primerov OKR med pacienti, ki so imeli
operativni poseg ali drug invazivni postopek (Magill, et al., 2014). Podatki CDC
nacionalne zdravstvene varnostne mreže (NHSN – National Healthcare Safety
Network) za obdobje 2006–2008 so pokazali splošno stopnjo OKR v višini 1,9
% (Mu, et al., 2011). OKR ostajajo pomemben razlog za obolevnost in dolgotrajno hospitalizacijo, poleg tega pa so povezane s stopnjo umrljivosti v 3 %, pri
čemer je 75 % smrtnih primerov, povezanih z OKR (SSI, 2018). Ocenjuje se, da
OKR povečuje pooperativno hospitalizacijo v povprečju za štiri dni in povzroči
zvišanje stroškov oskrbe za vsakega pacienta (Hart, et al., 2011). Metaanaliza teh
stroškov in finančnega vpliva OPZ v ZDA pokaže, da je OKR tretja najdražja
OPZ z dodatnimi 20 785 $. Skupni letni stroški petih glavnih OPZ so znašali
9,8 milijarde dolarjev (od 8,3 do 11,5 milijarde USD), skupaj z OKR, ki največ prispevajo k skupnim stroškom (Zimlichman, et al., 2013). Druga slovenska
nacionalna presečna raziskava bolnišničnih okužb je potekala v okviru evropske
presečne raziskave okužb, povezanih z zdravljenjem, in uporabe protimikrobnih
zdravil v bolnišnicah za akutno oskrbo. V presečno raziskavo so bili vključeni vsi
pacienti, ki so bili na izbrani dan v oktobru 2011 zdravljeni v vseh 21 slovenskih
bolnišnicah za akutno oskrbo. Med 5628 obravnavanimi pacienti jih je bilo 31,6
% operiranih v mesecu pred raziskavo in 9,5 % pacientov z vsadki v letu pred
raziskavo. Na dan raziskave je imelo 46,8 % pacientov vstavljen periferni žilni kateter, 7,3 % centralni žilni kateter, 16,2 % urinski kateter in 3,0 % pacientov je bilo
intubiranih. Na dan raziskave je imelo najmanj eno bolnišnično okužbo 3,8 % pacientov, dodatnih 2,6 % pacientov pa je bilo na dan raziskave še vedno zdravljenih
zaradi bolnišnične okužbe, kar privede do prevalence bolnišničnih okužb v višini
6,4 %. Delež pacientov z najmanj eno bolnišnično okužbo je bil najvišji v enotah
za intenzivno zdravljenje (35,7 %). Med 396 epizodami bolnišničnih okužb so
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bile najpogostejše okužbe sečil (19,4 %), sledile so pljučnice (18,9 %) (Klavs, et
al., 2013). Tretja slovenska nacionalna presečna raziskava bolnišničnih okužb je
trajala od 1. 10. 2016 do 30. 9. 2018, vendar rezultati še niso javno dostopni.
Dokazi kažejo, da ima onesnaženo in okuženo bolnišnično okolje vsekakor določeno vlogo pri prenosu večkratno odpornih mikroorganizmov (Otter, et al.,
2011). Patogeni mikroorganizmi preživijo na površinah daljše časovno obdobje
in kontaminirane bolniške dvorane povečajo tveganje za prenos. Razkuževanje
okolja lahko zmanjša prenos OPZ (Boyce, 2007). Žal pa številna območja niso
dobro očiščena in razkužena. Vendar pa dokazi kažejo, da lahko bolnišnica bistveno izboljša temeljitost čiščenja in razkuževanja z izvajanjem standardiziranega
programskega pristopa, kar ustvarja varnejše okolje tako za paciente kot tudi za
zaposlene.

VLOGA OKOLJA
Okužbe, povezane z zdravstvom, po navadi nimajo nobene zveze s primarnih vzrokom hospitalizacije pacienta (Morales, et al., 2012). Medicinsko opremo
in pripomočke si bolnišnično osebje pogosto deli. Osebje pa ima lahko različne
higienske prakse. Medicinski pripomočki (stetoskopi, otoskopi, termometri ...)
in različna oprema v bolnišničnem okolju (telefoni, računalniki …) so povezani s prenosom okužb, povezanih z zdravstvom (Alleyne, et al., 2009; Fenolon,
et al., 2009; Hartmann, et al., 2004; Messina, et al., 2011, 2013; Rutala, et al.,
2006; Singh, et al., 2012; Youngster, et al., 2008; Zuliani, et al., 2002). Današnja
znanstvena spoznanja kažejo, da sta čiščenje in razkuževanje okoljskih površin v
bolnišnicah nepogrešljiva.
Medtem ko je očitno, da dotik pacienta kontaminira roke zdravstvenih delavcev, je študija, ki jo je izvedel Stiefel s sodelavci (2011), potrdila, da je bila
kontaminacija rok po stiku s pogosto dotaknjenimi površinami v prostorih pacientov skoraj enaka kot po dotiku pacienta (45 % v primerjavi s 40 %). Vloga
kontaminacije okolja ni bila obravnavana kot pomemben dejavnik pojavnosti
okužb, povezanih z zdravstvom. Novejši dokazi pa kažejo, da ima dejavnik okolja
pomembno vlogo pri prenosu mikroorganizmov. Prisotnost istih mikroorganizmov, ki so bili izolirani na površinah, je bila po stiku rok zdravstvenih delavcev s
površinami dokazana tudi na rokah zdravstvenih delavcev (Dancer, 2014).
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Pomena kontaminacije površin se zavedajo tudi v operacijskih prostorih. Splošna načela za dnevno čiščenje in razkuževanje operacijske dvorane so zapisali pri
Svetovni zdravstveni organizaciji:
• čiščenje je bistven prvi korak pred kakršnim koli postopkom razkuževanja,
da odstranite umazanijo in ostanke;
• za učinkovito čiščenje je bistvenega pomena uporaba nevtralne raztopine
detergenta, ki odstranjuje umazanijo, izboljša kakovosti čiščenja s preprečevanjem nastanka biofilmov in s tem poveča učinkovitost razkužil;
• razkužila je treba pripraviti in razredčiti v skladu s proizvajalčevimi navodili;
previsoka in/ali prenizka koncentracija zmanjša učinkovitost razkužil; visoke
koncentracije dezinfekcijskih sredstev poškodujejo površine;
• čiščenje naj bi se vedno začelo z najmanj umazanih območij na najbolj
umazana območja in od višjih ravni do nižjih ravni, tako da lahko ostanki
padejo na tla in se očistijo zadnji;
• raztopine detergenta in/ali razkužila je treba po vsaki uporabi zavreči;
• izogibajte se metodam čiščenja, ki proizvajajo meglice ali aerosole ali razpršijo prah, na primer suho pometanje, suho čiščenje, pršenje ali prašenje;
• rutinsko bakteriološko spremljanje učinkovitosti čiščenja okolja ni obvezno,
vendar je koristno ugotoviti potencialni vir izbruha v terapevtske in/ali izobraževalne namene (WHO, 2016).
SPREMLJANJE ČISTOSTI POVRŠIN
Spremljanje čistosti površin v zdravstvenih ustanovah je prešlo iz konvencionalnega v sistematično, ciljno, standardizirano usmerjen nadzor, ki zajema ciljno
kvantitativno oceno, tekoče ciklično spremljanje, objektivne povratne informacije
o uspešnosti in ciljno usmerjen strukturirani model izboljšanja procesa (Carling,
2016). AORN (2015) je v smernicah zapisal:
• vsakemu pacientu je treba zagotoviti čisto in varno okolje. Tretji ali četrti
pacient mora imeti prostor, ki je prav tako čist kot pri prvem pacientu. Čas
obrata med posameznimi operativnimi posegi je lahko za zdravstveno osebje
zelo kratek. Pri skupnih prizadevanjih v skrbi za pacienta, čiščenju operacijske dvorane in pripravi na naslednji operativni poseg igra operacijska medicinska sestra pomembno vlogo;
• čeprav zahtevata čiščenje in razkuževanje okolja timski pristop, je odgovornost za preverjanje čistosti okolja pred začetkom operativnega ali invazivnega postopka na strani operacijskih medicinskih sester.
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Čiščenje in razkuževanje okolja zahtevata torej timski pristop. Ključnega pomena
je komunikacija med osebjem. Čiščenje operacijske dvorane se ne bi smelo začeti,
dokler ni pacient odpeljan iz dvorane. Razlogi za to so jasni (AORN, 2014):
• zbujanje iz splošne anestezije je kritičen čas za pacienta in osebje; ohranjanje
mirnega in aseptičnega okolja je v tej fazi okrevanja zelo pomembno;
• gibanje osebja lahko moti kritične trenutke oskrbe pacienta in prispeva k
onesnaženju okolja v operacijski dvorani;
• vonj po kemičnih proizvodih je lahko za pacienta zelo moteč.
V operacijski dvorani je treba očistiti vse kontaktne površine in površine medicinske opreme v prostoru, ki je vidno ali potencialno kontaminirana oziroma
nečista. Kontaktne površine v operacijski dvorani, ki jih je treba očistiti med operativnimi posegi, so: držalo in steklena površina operacijske luči, blazina, nastavki
in pasovi za operacijsko mizo, anestezijski voziček, infuzijsko stojalo, držala na
omari, klicne naprave, kljuke, računalniška tipkovnica in miška, vse vrste operacijskih miz, mobilna oprema in pripomočki za prevoz pacienta. Kontaktne površine
v operacijski dvorani, ki jih je treba očistiti po zaključenem operativnem programu, pa poleg prej naštetih kontaktnih površin zajemajo še: stole, pručke, stene in
tla (AORN, 2014).

PRVA FAZA: ZBIRANJE PODATKOV
V Centralno operacijskem bloku (COB) v Splošni bolnišnici Novo mesto (SB
NM) smo skupaj z zaposlenimi podjetja Ecolab naredili posnetek stanja čiščenja
operacijskih prostorov. Od 29. 11. do 1. 12. 2017 so delavke podjetja Ecolab s
pomočjo ustreznih programov spremljale in beležile učinkovitost čiščenja operacijskih prostorov med operativnimi posegi in po končnem dnevnem operativnem programu. Zbiranja podatkov o čistosti površin v operacijskih dvoranah je
vključevalo:
• nadzor uspešnosti čiščenja med operativnimi posegi in po zaključenem delovnem dnevu ter redno spremljanje zbranih podatkov;
• merjenje časa obrata operacijske dvorane (menjava pacienta);
• uporabo tehnologije in opreme podjetja Ecolab brez stroškov za bolnišnico.
Zbiranje podatkov je potekalo s pomočjo programskega orodja podjetja Ecolab: Ecolab® Operating Room Program, ki je standardiziran programski pristop
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za zagotavljanje optimalne higiene in dvig operativne učinkovitosti v operacijski
dvorani. Za zagotovitev optimalnih pogojev za paciente in zdravstvene delavce
program združuje 4 komponente:
• tehnologijo: prilagojene rešitve za podporo optimalnim rezultatom varnosti
pacientov in optimiziranju časa obrata operacijske dvorane. Gre za sredstva
za zaščito opreme v operacijski dvorani, opremo in pripomočke za izvajanje
čiščenja in razkuževanja;
• informacije: merljiva podpora za pomoč optimizacije procesov. Vključuje
nadzor uspešnosti čiščenja in časovno spremljanje postopkov čiščenja kontaktnih površin;
• servis: osebno opravljene storitve za ugotavljanje možnosti za izboljšave in
zagotovitev trajne operativne učinkovitosti. Naredi se posnetek začetnega
stanja, skupaj z bolnišnico se pripravijo predlogi izboljšav. Strokovno osebje
je vedno na voljo tudi ob implementaciji predlogov;
• trening: posvetovanja in delitve najboljših praks na kraju za optimizacijo
uspešnosti ekipe. Strokovno osebje nudi individualne ali skupinske treninge
z uporabo sodobnih metod in tehnologije.

REZULTATI
Vsi zaposleni so bili obveščeni, da bo opravljen monitoring čiščenja operacijskih prostorov. Ker smo želeli posnetek realnih rezultatov, smo zaposlenim naročili, naj delajo po ustaljenih navadah. Pred začetkom čiščenja so delavke iz Ecolaba označile kritične točke v operacijski dvorani, po opravljenem čiščenju pa so
preverjale njegovo učinkovitost.
Po končanem posnetku stanja so nam delavke Ecolaba predstavile rezultate.
Ugotovile so, da je uspešnost čiščenja pod ravnijo, ki ga predpisuje AORN,
tako med posameznimi operativnimi posegi kot tudi po zaključenem delovnem
dnevu.
Ugotovile so tudi, da ni enotnega programa dela in da osebje neorganizirano
večkrat vstopa in izstopa iz operacijske dvorane. Površine in tla so pobrisani skoraj naključno – nekateri deli operacijske dvorane so prebrisani večkrat, drugi pa
so izpuščeni, ob tem pa so delavke čistilne ekipe naredile veliko odvečnih korakov.
Čistilna ekipa začne s čiščenjem površin že v fazi prebujanja, kar pomeni, da so
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nekatere površine lahko vnovič kontaminirane. Po odvozu pacienta iz operacijske
dvorane je osebje ves čas vstopalo in izstopalo iz prostora ter na ta način motilo
čiščenje. Poleg tega delavka čisti dve operacijski dvorani v izmeni.
Ob spremljanju učinkovitosti čiščenja operacijskih prostorov so merile tudi čas
obrata operacijske dvorane.

DRUGA FAZA: POSKUSNO UVAJANJE STANDARDIZIRANEGA
PROGRAMSKEGA PRISTOPA
Glede na rezultate prve faze zbiranja podatkov smo se z vodstvom bolnišnice
odločili za izvedbo druge faze projekta. Ta faza je vsebovala:
• predlog protokolov čiščenja in razkuževanja ter ustreznih sredstev,
• izobraževanje in trening osebja (razen anestezijskega tima),
• monitoring uspešnosti čiščenja med operativnimi posegi in po zaključenem
delovnem dnevu ter redno spremljanje zbranih podatkov,
• stalno spremljanje in izobraževanje osebja,
• uporabo tehnologije in opreme podjetja Ecolab.
Drugi del projekta je potekal od 26. do 30. marca 2018. Pričakovali smo podaljšan čas čiščenja, zato smo po dogovoru z vodjem COB omejili projekt na dve
operacijski dvorani. Izbrali smo dve sodelavki iz ekipe čistilnega osebja. Prvi dan
smo se udeležili teoretičnega in praktičnega izobraževanja, izobraževanju smo se
pridružile tudi odgovorna sanitarna inženirka za bolnišnično higieno v SB NM,
glavna medicinska sestra COB in koordinatorka za bolnišnično higieno v COB.
Skupaj smo pripravili voziček za čiščenje, ki je vseboval vse, kar potrebujemo za
učinkovito in varno čiščenje.
Drugi dan smo izbrali operacijski dvorani, v katerih so delavke Ecolaba sistematično beležile vsak korak osebja, ki je sodelovalo pri čiščenju operacijske dvorane.
Tudi v drugi fazi so pred začetkom čiščenja označile kritične točke v operacijski
dvorani, po opravljenem čiščenju pa so preverjale njegovo učinkovitost.
Ob koncu je bilo z analizo ugotovljeno, da:
• se je uspešnost čiščenja s programskim pristopom, izobraževanjem osebja in
ustrezno tehnologijo izboljšala za 61 %,
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•
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pri čiščenju ni jasnega razumevanja postopkov, tako pri zaporedju dejanj kot
pri smeri gibanja čistilnega osebja => s programskim pristopom čistilno osebje lahko sledi standardiziranim protokolom čiščenja in racionalizira gibanje
znotraj operacijske dvorane,
se čiščenje operacijske dvorane občasno začenja že v fazi prebujanja pacienta,
kar ni v skladu s priporočili stroke => vsi protokoli se izvajajo v skladu s priporočili AORN-e,
za razkuževanje površin v operacijski dvorani se uporabljajo različna sredstva,
kar zahteva veliko izhodov in vstopov v dvorano => ustrezna tehnologija
(krpe in sredstva) omogočijo optimizacijo,
povprečen čas obrata operacijske dvorane med operativnimi posegi je z upoštevanjem programskega pristopa krajši za 7 minut, in to ob bistveno večji
uspešnosti čiščenja.

DISKUSIJA
V Centralnem operacijskem bloku Splošne bolnišnice Novo mesto smo želeli
ugotoviti ali se čiščenje operacijskih prostorov izvaja dovolj učinkovito. Z metodo
opazovanja in internega nadzora smo ugotavljali, da morebiti to ni učinkovito,
zato smo sprejeli ponudbo podjetja Ecolab, da nas želi vključiti v projekt Standardiziran programski pristop za zagotavljanje optimalne higiene in dvig operativne učinkovitosti v operacijski dvorani. Namen projekta je bil ugotoviti stanje
na področju higiene in čiščenja operacijskih prostorov, cilji projekta pa pripraviti
protokole čiščenja, ustrezno izobraziti zaposlene ter izboljšati hitrost in uspešnost
čiščenja.

ZAKLJUČEK
Ministrstvo za zdravje spremlja kazalnik kakovosti Učinkovitost dela v operacijskem bloku. Zavedati se moramo, da je zelo pomemben del učinkovitega
dela učinkovito čiščenje operacijskih prostorov med operativnimi posegi in po
končanem operativnem posegu. S standardiziranim, programskim pristopom čiščenja operacijske dvorane dosežemo rezultate, ki so priporočeni za visoko rizične prostore. Posledično izboljšamo časovno učinkovitost zasedenosti operacijskih
dvoran.
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Začeli smo s prvim korakom na naši novi poti. Čaka nas korenita sprememba v
načinu razmišljanja in delovanja. Pomembno je, da smo prepoznali slabosti ter da
začenjamo z učenjem in reorganizacijo naših ustaljenih postopkov.
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MOTIVACIJA
1

Dragan Drobnjak

Izvleček
Motivacija je gonilna sila vsakega človeka. Kar koli želi narediti, ustvariti, izpeljati, potrebuje energijo, da to stori. Po opravljeni nalogi se proces periodično ponavlja
ter enkrat z večjo, drugič manjšo intenzivnostjo (glede na različne dejavnike) traja vse
življenje. Najpomembneje pri tem pa je, da človek ugotovi, kaj je v njegovem življenju
pravo poslanstvo, ker bo visoko motiviran le, če bo svoje delo opravljal z veseljem.
Zdravstveni delavci, ki opravljajo enega najtežjih poklicev, pri tem potrebujejo veliko motivacije, tako lastne kot nadrejenih.
Ključne besede: gonila sila, cilji, poslanstvo, zdravstveni delavci.

UVOD
V Sloveniji so zdravstveni delavci ena najbolj obremenjenih poklicnih struktur.
To še posebej velja za delavce v zdravstveni negi, v kateri je stanje alarmantno.
Zbornica – Zveza (2018) v svojem dokumentu Verodostojni in primerljivi podatki o pomanjkanju medicinskih sester, sklicujoč se na podatke Razširjenega
strokovnega kolegija za zdravstveno nego pri Ministrstvu za zdravje, o tej problematiki navaja, da pomanjkanje kadra v zdravstveni negi v Sloveniji beležijo že od
leta 2007, ko je bilo pomanjkanje 21,46-odstotno, analize podatkov med letoma
2008 in 2013 so pokazale primanjkljaj 21,78 %. Podatki za leto 2014 so pokazali že 23,9-odst. pomanjkanje izvajalcev zdravstvene nege, tako diplomiranih
medicinskih sester kot zdravstvenih tehnikov. V letu 2015 je bil primanjkljaj že
24,9 %, leta 2016 pa že 25,4 %. V dokumentu je kot posledica tega poudarjeno,
da pomanjkanje vpliva na kakovost zdravstvenih storitev, varnost pacientov in
posledično slabše izide zdravstvene obravnave.

1

Dragan Drobnjak, dipl. zn., Univerzitetni klinični center Ljubljana, Centralna sterilizacija, Zaloška
7, 1000 Ljubljana; dragan.drobnjak@kclj.si
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Posledice vsega tega so večja obremenjenost zaposlenih, starostna struktura
delavcev je vedno starejša (mladih za delo ni, starejši težko menjajo zaposlitev).
Zaradi stalnih varčevalnih ukrepov se motivacija za delo posledično zmanjšuje.
Zato je najpomembnejši ukrep za izboljšanje stanja ustrezna motivacija zaposlenih.

MOTIVACIJA
Lipičnik (1998) navaja, da je motivacija v bistvu proces aktivacije človekovih
dejavnosti in potencialov za doseganje želenih ciljev. Osnova za motive je zadovoljevanje človekovih potreb. Motivacija je opisana kot nekakšen vzvod, pa naj
bodo to pohvala, graja, nagrada, ki povzroči željo za dosego nekega cilja in pripomore k vztrajnosti, da se ta cilj doseže.
Psihološki vidik motivacije je duševno stanje posameznika, je neka notranja
sila, zaradi katere posameznik deluje. Kaže se kot pripravljenost posameznika na
dejanja, s katerimi zadovolji svoje potrebe.
Kot posledica motivacije se sproži vsaka dejavnost, s katero posameznik zadovolji svoje potrebe. Če motivacije ne bi bilo, ne bi bilo zadovoljenih potreb.
Še posebej je to pomembno pri motivaciji zaposlenih, ko se srečajo organizacijski in osebnostni cilji, ki jih je treba uskladiti za doseganje želenih rezultatov.
Motivacija ima zelo velik vpliv na količino opravljenega dela, predvsem pa na
kakovost. Pravilno motiviran delavec bo delo opravil z veseljem, posledično se
bo pri svojem delu bolj potrudil, delo bo opravil kakovostno in velikokrat v
večjem obsegu.
Lipičnik (1998) navaja, da na motivacijo pri delu vpliva veliko dejavnikov. Pomembno je poznati te dejavnike in to, kako medsebojno prepletanje teh vpliva na
zaposlenega:
• razlike med posamezniki: vsak človek ima različne potrebe, interese, stališča, vrednote, ki vplivajo na to, kaj ga bo motiviralo;
• lastnosti dela: določajo, kdo delo opravlja, povratne informacije o uspešnosti, pogojujejo pomembne lastnosti dela in samostojnost pri delu;
• organizacijska praksa: sestavljajo jo pravila, sistem nagrad.
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ZAKONITOSTI MOTIVACIJE V DELOVNEM OKOLJU
Denny (2002) navaja, da je pri vzpostavljanju motivacije treba upoštevati devet
načel, ki pripomorejo k visoki motivaciji ljudi v delovnem okolju.
1. Za motiviranje mora biti motiviran vodja.
Nekdo, ki ni motiviran, bo težko motiviral druge. Vodja naj ima pozitiven
odnos, dela naj z zanosom, mora biti pošten in zanesljiv. Na ta način bo
motiviral druge člane tima.
2. Za motiviranje je potreben cilj.
Motivacija pomeni prizadevanje za prihodnost. Prizadevanje brez cilja ni
smiselno in s tega vidika nemogoče, da bi bil posameznik ali tim motiviran
brez jasnega in točno določenega cilja.
3. Ko zbudimo motivacijo, ta ne traja dolgo.
Motiviranje mora biti stalen proces, drugače hitro pojenja. Delo zaposlenih
mora vodstvo vseskozi ocenjevati, in to s pravilnim pristopom. Če je nekdo
motiviran danes, ni nujno, da bo tudi jutri.
4. Za motiviranje je potrebno priznanje.
Ljudje se borijo za priznanje bolj kot za katero koli drugo stvar. Upoštevanje
te zakonitosti je zato izjemnega pomena za motiviranje ljudi. Priznanja se
lahko izrazijo na različne načine, npr. pohvala, zahvalno pismo, predstavitev,
občudovanje.
5. Soudeležba motivira.
Ljudi pogosto bolj motivira občutek, kako koristni so pri delu, kot pa način,
kako ravnajo z njim. Kadar ljudje čutijo, da so vključeni v nekaj novega ali v
uresničevanje nekega projekta, se njihova motivacija močno zviša. Z vključevanjem ljudi v uresničevanje ciljev se motivira tako posameznika kot tudi
tim.
6. Če vidimo, da napredujemo, nas to motivira.
Ko ljudje vidijo, da so uspešni pri delu, da napredujejo in dosegajo zastavljene cilje, so posledično bolj motivirani. Seveda pa obratno, ko vidijo, da
nazadujejo, izgubljajo motivacijo.
7. Izziv motivira človeka le, če verjame, da ima možnosti za uspeh. Potrebna je
spodbuda, da se je vredno potruditi.
8. Vsakdo ima motivacijsko »varovalko«.
Vsak ima lahko »varovalko«, vendar ne vemo, pri kateri točki bo »pregorela«.
Tako včasih ugotovimo, da se ne splača še naprej spodbujati nekoga k dejavnosti ali boljšemu delu.
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9. Pripadnost skupini motivira.
Pomembno je, da imajo ljudje občutek pripadnosti. Manjša ko je skupina,
katere člani so, bolj so motivirani, zvesti in prizadevni, ker se tudi laže vidijo
rezultati. Vodja, ki zna svoje ljudi motivirati, bo uvedel različne dejavnosti, ki
ljudi združujejo.
Clemmer (2008) navaja, da vodje ne motivirajo z nagradami in kaznimi. Tako
doma kot v službi ljudem vlivajo energijo, da se lahko motivirajo sami. Ključ do
učinkovite motivacije je ustvarjanje energičnih okolij ali izkušenj, ki bodo ljudi navdihnile in motivirale za ukrepanje. To seveda pomeni veliko garanja, saj bližnjic do
motivacije ni. Druge se lahko spodbuja in jim vliva energijo na več načinov. Med
najpomembnejše sodijo pohvala, priznanje, hvaležnost in proslavljanje uspehov.
Tako se vzbudi občutek uspeha, ki je nalezljiv. Vsakdo se rad počuti kot zmagovalec. Vsi ljudje hočejo občutiti, da napredujejo in da njihov napredek opazijo drugi.
Pri učinkovitem motiviranju drugih so zelo pomembni govorna komunikacija,
skupinsko delo in sodelovanje. Če si ljudje skupaj prizadevajo za skupen cilj, drug
drugemu vlivajo energijo in se spodbujajo.
Ljudi je treba za njihov prispevek pravično nagraditi. Če se jih ne nagradi z
denarjem, jim to lahko oslabi motivacijo, a denarna nagrada še ne jamči zdrave,
dolgoročne motivacije. Če se ljudi motivira zgolj z denarjem, se jih spremeni v
sebične plačance, ki jih ponos, skupinsko delo, skrb za stranke, skupne vrednote,
rast in razvoj, strast in poslanstvo vse manj zanimajo.
Učinkovito motiviranje in spodbujanje ni povezano zgolj z delom, ampak s
kulturo skupnosti ali organizacije.

MOTIVACIJA V ZDRAVSTVENI NEGI
Motivacija je zelo pomemben člen v vseh zdravstvenih ustanovah. Univerzitetni klinični center Ljubljana (UKCL) ima naslednje strateške usmeritve:
• referenčna evropska bolnišnica,
• osredotočanje na pacienta,
• delovanje v smeri učinkovite organizacije in upravljanja,
• motiviranje in usposabljanje zaposlenih,
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•

povezovanje v slovenskem in mednarodnem prostoru UKCL (2018).

V Sloveniji je bila nedavno opravljena raziskava glede motivacije in posledično
zadovoljstva medicinskih sester. Raziskava je bila narejena na Interni kliniki Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana (UKCL), in sicer od 29. 4. do 6. 5. 2016.
V raziskavi so s pomočjo ankete ugotavljali motivacijo in zadovoljstvo zaposlenih v zdravstveni negi na Interni kliniki UKCL. Vodje se srečujejo s problemom
prevelike preobremenjenosti zaposlenih na oddelkih, kar posledično privede do
manjše motiviranosti za delo. Slabo motivirani zaposleni se ne morejo poistovetiti s skupnimi cilji organizacije. Zato bi morali vodje poskrbeti za čim večjo
motivacijo zaposlenih in raziskati, s katerimi motivacijskimi dejavniki bi jih motivirali najbolj, kako bi jih razbremenili na delovnem mestu, kar bi privedlo do
zadovoljstva zaposlenih in s tem tudi bolnikov. Anketiranih je bilo 59 zdravstvenih tehnikov/srednjih medicinskih sester ter 56 diplomiranih zdravstvenikov/
diplomiranih medicinskih sester.
Ugotovljeno je bilo, da je 63 % anketiranih srednje motiviranih za delo, 15 %
jih je zelo motiviranih, medtem ko 22 % zaposlenih ni ali sploh ni motiviranih za
delo, zelo nizek delež, 2 %, pa sploh ni motiviranih za delo. Zdravstvene delavce
najbolj motivirajo samostojnost pri delu, odgovornost, dobri medsebojni odnosi.
Največji vpliv na motivacijo imajo pohvala nadrejenega in priznanje za opravljeno delo, občutek, da so cenjeni. S plačo je nezadovoljnih 52 % vprašanih. Kot
velik problem anketiranci navajajo preobremenjenost na delovnem mestu. Kar
70 % vprašanih ne razume strategije in ciljev UKCL. Ponosnih, da so zaposleni v
UKCL, je 66 %, 25 % ni ponosnih, 4 % pa ni niti malo ponosnih (Mihelič, 2016).
Švigelj (2009) je v svoji raziskavi med drugim ugotavljala tudi vpliv motivacije
na zadovoljstvo zaposlenih v zdravstveni negi na Onkološkem inštitutu. Anketa
je bila izvedena v času od 15. 4. 2009 do 22. 4. 2009. Na anketne vprašalnike je
odgovorilo 150 vprašanih, kar je predstavljalo 49,6 % zaposlenih v zdravstveni
negi. Večina anketirancev je bilo ženskega spola (88,7 %), med njimi jih je bilo
največ s srednješolsko izobrazbo (50 %), sledili sta visokošolska izobrazba (32 %)
in višješolska izobrazba (12,7 %).
Glede motivacije so bile ugotovitve: zaposlene daleč najbolj motivira pomoč
bolnemu (74,7 %), sledijo medsebojni odnosi (66 %), stalnost in varnost zapo88
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slitve (60,5 %), pridobivanje izkušenj (58,9 %), zanimivo delo (56,5 %), možnost
napredovanja (54,1 %), plača (53,4 %), možnost strokovnega usposabljanja (49
%), pohvala (38,8 %), manj pomembni sta jim bili postavki veliko dopusta (24,7
%) ter občutek pomembnosti (16,4 %). Zelo pomembni sta bili tudi ugotovitvi, da
se je le 10,2 % zaposlenih strinjalo, da so bili nagrajeni v skladu z rezultati svojega
dela, in 29,4 % s tem, da je bil dober delovni rezultat hitro opažen in pohvaljen.

ZAKLJUČEK
Poklic medicinske sestre je eden najtežjih in najbolj zahtevnih poklicev. Od zaposlenega zahteva veliko več kot v ostalih poklicih, kjer so stranke zdrave in se ni
treba ukvarjati z njihovimi najtežjimi stiskami, kot so izgube zdravja, samostojnosti, zmožnosti. V zdravstveni negi se pričakuje, da se imajo zaposleni v popolnem
nadzoru, ne glede na svoje osebne zgodbe ter zgodbe in težave pacientov. Trenutna kadrovska situacija v Sloveniji je na področju zdravstvene nege zelo slaba, saj
se soočamo z velikim kadrovskim primanjkljajem zaposlenih, kar pa posledično
vpliva na preobremenjenost in izgorevanje obstoječega kadra.
Vodilni delavci bi se morali zavedati, da le motiviran zdravstveni delavec lahko
dobro opravlja svoje delo. Nujno morajo vplivati na proces v okviru svojih pristojnosti in zmožnosti. Že pohvala, povedati, kako je vsak delavec, ki se trudi,
pomemben, je velik konkreten korak k izboljšanju stanja. Če so motivirani vodilni, se to lahko prenese na zaposlene na nižjih delovnih mestih. Seveda je treba v
okviru zmožnosti poskrbeti tudi za ustrezno nagrajevanje.
Poleg tega je zelo pomembno, da vsak posameznik v največji možni meri razvija
svoje potenciale in se po principu vseživljenjskega učenja stalno izpopolnjuje tako
na strokovnem kot na osebnem področju.
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ŠTETJE, KONTROLA MATERIALA
IN KIRURŠKIH INSTRUMENTOV
PRI OPERATIVNEM POSEGU
1

Margareta Kotar Bunderla

Izvleček
Zaostali obvezilni material ali kirurški instrument se obravnava kot neželeni dogodek. Pomembno je, kako člani kirurškega tima reagirajo v takšnih primerih. Ugotovili
smo, da so največkrat vzroki za zaostali material napake v komunikaciji, motnje iz
okolice, časovni pritiski, nejasna navodila, menjava operacijske medicinske sestre med
operativnim posegom. Lahko je razlog dolgotrajen ali urgentni operativni poseg, ali
pa pride do spremembe načrta operativnega posega. Tudi pacient sam po sebi je lahko
rizičen (povišan indeks telesne mase). Vzroki so kompleksni, posledice pa prav tako niso
zanemarljive. Ko pride do neujemanja števila obvezilnega materiala pri koncu operativnega posega, se je treba držati določenih navodil, kako ravnati v takih primerih. Da
bi bilo teh dogodkov čim manj, so zdaj na voljo tudi drugi pripomočki, kot sta čitalec
črtnih kod, ki so na obvezilnem materialu, ter radiofrekvenčni sistem za zaznavanje
obvezilnega materiala. Vse to pripomore k večji gotovosti pravilnega štetja, prav tako
pa imamo pri tem na voljo dokumentacijo, ki to zagotovo potrjuje.
Ključne besede: perioperativna zdravstvena nega, operacijska medicinska sestra, pozabljeni kirurški material in instrumenti.

UVOD
V pacientu zaostal material ali instrument po končanem operativnem posegu
je redek neželen dogodek, ki pa lahko prinese veliko neugodnih posledic tako z
vidika pacienta kot celotne kirurške ekipe. To je dogodek, ki se po navajanju študij2 zgodi na približno 7000 posegov. V ZDA ocenjujejo, da jih je približno 39 na
1

2
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Egorova, N. N, Moskowitz, A., Gelijns, A., et al., 2008. Managing the prevention of retained surgical instruments: What is the value of counting? Ann Surg, 247(1), pp. 13–18.
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teden3 (Moss, 2018). Največkrat do tega pride pri abdominalnih, ginekoloških in
operacijah prsnega koša4 (Giarrizzo-Wilson, 2018). V operacijski dvorani je veliko
situacij, ki so nepredvidljive, in ogromno dejavnikov, ki vplivajo na potek operativnega posega. Kljub vsem standardom dela pa se napake še vedno dogajajo. Vzrok
za to je lahko v okolju, pacientu ali pa je to preprosto človeški dejavnik. Prav zaradi
tega bi morali biti v ključnih trenutkih, ko se material in instrumenti štejejo, najbolj
skoncentrirani. Štetje materiala se v 88 % izvede pravilno. Posledice napak pri štetju
so vnovični operativni poseg, vnovični sprejem in podaljšano zdravljenje. Zaostali
material lahko povzroči sepso, infekcije, perforacije ali celo smrt. Strošek takšnega
incidenta v ZDA ocenjujejo od 25 000 do 300 000 $ (Moss, 2018). To naj bi bil
eden dražjih zapletov, pri katerem pa prihaja do težav tudi zaradi zavarovalnic. Za
bolnišnice, ki so imele največ revizij oz. vnovičnih sprejemov, so uvedli denarno
kazen, kar je pomenilo, da so dobivale določen odstotek denarja manj. Pozneje so z
namenom izboljšanja standardov ter zmanjševanja stroškov to spremenili v nekakšna pavšalna plačila oz. paket, pri katerem zavarovalnica že krije določene zaplete.
Če pogledamo še pravni vidik takšnega zapleta, je razvidno, da težko krivimo določeno osebo v timu. Tudi zakoni ne predpisujejo točnega načina štetja in kdaj naj bi
potekalo, pomembno je samo, da v pacientu ne zaostane noben obvezilni material
ali instrument. Prav tako navadno ne vemo, kdaj in komu se je to zgodilo, zato je v
to vključen in odgovoren celoten tim. Posledice so odvisne tudi od pacientove reakcije in doktrine bolnišnice. Vsekakor pa je primarna naloga operacijske medicinske
sestre (OPMS), da skrbi za varnost pacienta, za kar sprejema določene odgovornosti (Giarrizzo-Wilson, 2018).
Da bi te dogodke čim večkrat preprečili, je treba slediti navodilom, in sicer kdaj
ter kako se štejejo obvezilni material in instrumenti. Prav je, da smo še posebej
pozorni, kadar je to nerutinski operativni poseg, kadar je pacient že sam po sebi
rizičen ali kadar se ekipe OPMS zamenjajo. Če pa se zgodi, da je štetje nepravilno že pri koncu operativnega posega, moramo slediti določenemu protokolu. S
tem seznanimo operaterja, preverimo vso okolico operacijske mize in po potrebi
uporabimo rentgen. A tudi ta je ob uporabi v približno 67-odstotno uspešen.
3

4
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V primeru, da izgubljenega materiala ali instrumenta še vedno ne najdemo, se
OPMS ravna po navodilih operaterja in odklon primerno zabeleži. Na voljo so
tudi različni pripomočki, ki nam pomagajo preprečevati takšen neželen dogodek.
Najbolj uporabljeni in zanesljivi so čitalec in s črtnimi kodami označen obvezilni
material ter radiofrekvenčni sistem za zaznavanje obvezilnega materiala. Podatki
kažejo, da je štetje s takšnimi pripomočki veliko bolj natančno oziroma je neželen
dogodek veliko lažje preprečiti. Predvsem pa so enostavni za uporabo, časovna
izguba pa je minimalna (Moss, 2018).

NAJPOGOSTEJŠI VZROKI IN POSLEDICE ZA NEŽELEN
DOGODEK ZAOSTALI MATERIAL
Vzroke lahko razdelimo na različne vidike. Prvi je operativni poseg. Največje
tveganje predstavlja urgentni operativni poseg, zaradi morebitne večje izgube krvi
in časovne omejitve pri pripravi na operativni poseg. Lahko so vzroki tudi dolgo
trajajoči operativni poseg, nenadna sprememba načrta operativnega posega, kot
je na primer prehod z laparoskopskega operativnega posega na klasičnega oz.
odprtega, ali pa delati več različnih postopkov pri enem operativnem posegu.
Tveganji, ki se pojavljata na strani pacienta, sta visok indeks telesne mase in večja nagnjenost h krvavitvi. Vzroki, ki se navezujejo na operaterja, so sprememba
načrta operativnega posega v zadnjem trenutku, utrujenost ali pa slaba priprava
na operativni poseg oziroma nepoznavanje pacienta in njegove dokumentacije.
Veliko dejavnikov tveganja pa lahko ustvari kirurški tim. Ti se kažejo kot menjava
OPMS ali drugega osebja med operativnim posegom, utrujenost, opravljanje več
stvari hkrati, slaba komunikacija v timu, izvajanje pritiskov glede hitrosti dela,
še posebej na koncu operativnega posega. Moteče je tudi preveliko število oseb
v operacijski dvorani, uporaba mobilnih telefonov in hrup, kot na primer glasno
pogovarjanje ali radio (Balcazar-Rincon, et al., 2016).
V primeru neželenega dogodka so najpogosteje potrebni vnovični operativni
poseg v 69–83 %, vnovični sprejem ali podaljšana hospitalizacija v 30–59 %. Do
sepse in infekcije pride v 43 % primerov. Možne so tudi fistule ali ileus (15 %),
smrt v 11–35% in perforacija v 7 % (Balcazar-Rincon, et al., 2016). Simptomi se
lahko pojavijo takoj, v nekaj dneh, mesecih ali celo leta pozneje. Kažejo se kot
bolečina, oteklina in znaki infekcije (Giarrizzo-Wilson, 2018). Najbolj pogost
zaostali material v pacientu so zloženci in trebušne komprese, majhni koščki oz.
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deli poškodovanih instrumentov, kirurških spenjalnikov, deli laparoskopskih trokarjev, vodilnih žic, katetrov in drenov. Dostikrat se izgubijo tudi igle, drugi ostri
predmeti ali pa instrumenti (Wallace, 2017).

STANDARDI DELA PRI ŠTETJU OBVEZILNEGA MATERIALA,
INSTRUMENTOV
Pomembno je, da OPMS ve, kdaj in kako se obvezilni material in instrumenti
preštejejo. Štetje je obvezno pred začetkom operativnega posega, v času operativnega posega ob dodajanju materiala, pred zapiranjem votlih organov in ob koncu
pred zapiranjem operativne rane, po končanem operativnem posegu in ob vsaki
menjavi OPMS med operativnim posegom. Obvezilni material, ki se uporablja
med posegom, mora biti radiopačen, tako da je v primeru izgube viden na rentgenski sliki. Prav tako se zložencev in trebušnih kompres ne sme rezati. Kontrolo
in štetje izvajata umita in krožeča OPMS, in sicer vedno dvakrat zapored za
obvezilni material, med tem postopkom se ju ne sme motiti. Ves prešteti material
se zabeleži v za to določen protokol in po potrebi na tablo v operacijski dvorani.
V primeru, da v paketu preštejemo nestandardno število kosov, je treba ta celoten
komplet odnesti takoj iz operacijske dvorane. Na koncu operativnega posega obe
OPMS preštejeta obvezilni material in kirurške instrumente in primerjata stanje
setov, v primeru odstopanja se to vnovič zabeleži v protokol. Umita OPMS z
ugotovljenim stanjem štetja vedno seznani operaterja. Če pride do tega, da operater namensko pusti v telesu pacienta določeno število obvezilnega materiala,
mora krožeča OPMS to zabeležiti v protokol. Po končanem operativnem posegu
obe OPMS s podpisom potrdita, da je bil postopek štetja materiala in kirurških
instrumentov opravljen v skladu z navodili (Balcazar-Rincon, et al., 2016).
Ob ugotovljenem nepravilnem štetju v času zapiranja operativne rane najprej
pregledamo operativno polje in okolico, opozorimo operaterja, ki pregleda operativno rano, nato se pregledajo sterilne in nesterilne površine, pregledajo se vsebine
košev, vnovič razporedimo in preštejemo predmete ter obvezilni material, po potrebi za pomoč pokličemo dodatno osebo (Moss, 2018). V primeru neskladij, ugotovljenih z dodatnimi ukrepi, delata OPMS po navodilih operaterja. Navadno se
v naslednjem koraku naredi rentgensko sliko operativnega polja. Če se zaostalega
materiala ali instrumenta še vedno ne najde, se ugotovljena neskladja zabeležijo v
protokol in se izpolni poročilo o neželenem dogodku.
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DISKUSIJA
Neželen dogodek, vezan na operativni poseg, je pozabljen material ali instrument in je posledica več dejavnikov, za kar ga naredi še bolj kompleksnega. Izkazalo se je, da imata dobra komunikacija in usposobljenost članov tima pomembno
vlogo pri tveganju za zaostali material (Zejnullahu, et al., 2017). Ozračje med
člani tima bi moralo biti toliko sproščeno, da bi lahko vsi brez občutka strahu
govorili o določenih težavah in spremembah, ki se dogajajo med operativnim posegom. Tako lahko vsak izpostavi pomembno stvar v določenem trenutku. OPMS
in ostali kirurški tim se morajo držati določenih standardov in načinov štetja ter
kontrole obvezilnega materiala in kirurških instrumentov, ki smo jih opisali zgoraj.
Operater mora vedno potrditi, da je seznanjen s skladjem štetja. V primeru neujemanja se vsi ravnamo po določenem protokolu. V tujini so v uporabi pripomočki,
ki pomagajo pri ugotavljanju neskladja in pripomorejo k večji varnosti, prav zaradi
tega, ker je v večini zapletov štetje označeno kot pravilno. Problem, ki se pojavlja
samo ob navadnem štetju, je, da OPMS ne ve, v katerem koraku se je zloženec ali
katera druga stvar izgubila, prav tako tega ne more dokazati. In ker je tu pomembna varnost pacienta, ne samo instrument, ki se ga lahko nadomesti, bi morale biti
OPMS bolj usmerjene k izboljšavam in uporabi tehničnih pripomočkov, in sicer
zaradi večje gotovosti in tudi zaščite (Giarrizzo-Wilson, 2018). Med to spadajo
tabla, ki je nameščena na steni v operacijski dvorani, vrečke za štetje, kamor se vlagajo zloženci in trebušne komprese, škatlice za štetje igel, ustrezna dokumentacija
štetja. Od vsake bolnišnice je odvisno, katere metode bo uporabljala, in to glede na
prijaznost uporabe ali stroškov (The Joint Commission, 2016). Najbolj napredna
pripomočka sta čitalec za črtne kode, ki so na obvezilnem materialu (zloženci in
trebušne komprese), in radiofrekvenčni sistem za zaznavanje zložencev in trebušnih kompres. Prvega uporabljamo samo za štetje obvezilnega materiala. Komplet
zložencev in trebušnih kompres se skenira, preden se jih da na operacijsko mizo
in nato po uporabi, ko pridejo iz sterilnega polja. Na začetku se lahko skenira cel
paket zložencev, iz sterilnega polja pa dajemo vsakega posebej. Ko je zloženec
enkrat označen, da je zunaj, ga ni možno vnovič skenirati. V tem primeru naprava
to zazna, prav tako bi javilo napako, če bi se pojavil material, ki ga nismo skenirali
na začetku operativnega posega (Giarrizzo-Wilson, 2018). Druga naprava pa obvezilni material zaznava. To je možno skozi tkivo, kri, kosti, blizu kovine in tudi
v operacijski dvorani. Deluje na principu neionizirajoče nizke radiofrekvence, ki
zaznava označen material. Ko je oznaka v zložencu stimulirana, se ta signal pokaže
na napravi. Prednost te naprave je, da lahko zaznava in prešteje material v zelo
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hitrem času in za uporabnike na zelo enostaven način. Po podatkih naj bi bilo
štetje s pomočjo naprave v 95 % uspešno, časovni iztek je v 83 % boljši in kar je za
pacienta zelo pomembno, proces operativnega posega je skoraj nemoten (Moss,
2018). Zelo uporabno pri vsej tej uporabi dodatnih pripomočkov je, da imamo po
končanem operativnem posegu zanesljivo dokumentacijo, kjer je točno zavedeno,
kdaj je bil kakšen material v pacientu in kdaj je šel ven. Prav tako lahko dodamo pacientovo identiteto, kdo je sodeloval pri operativnem posegu in morebitne
opombe, na primer, da se operater odloči določeno število obvezilnega materiala
namerno pustiti v pacientu. Z vsem tem se celotni tim in še posebej OPMS zavarujeta pred določenimi potencialnimi neželenimi odkloni, saj lahko pravilno štetje
zagotovo potrdi. Glede stroškov ocenjujejo, da je znesek operativnega posega pri
uporaba takšnega sistema višji za 12–14 $ (Giarrizzo-Wilson, 2018).

ZAKLJUČEK
Zaostali obvezilni material ali instrument je najbolj neželen dogodek, kar zadeva OPMS. Do zdaj je največkrat prevladovalo samo ročno štetje obvezilnega
materiala, ki je temeljilo na standardih in protokolih. Kljub pravilom se incidenti
še vedno dogajajo. Na to sicer vpliva več stvari, slaba komunikacija in klima v
timu, še posebej med OPMS in operaterjem, lahko je kriv časovni pritisk, moteči
dejavniki iz okolja, nerutinski ali urgentni operativni poseg, opravljanje več stvari hkrati, menjava OPMS ali neupoštevanje določenih standardov in predpisov
štetja obvezilnega materiala in instrumentov. Ker je operacijska dvorana dinamično okolje, morajo biti standardi dela in navodila točno določena. Torej, kateri
material se šteje, kdaj, kako in kam se vse to beleži. Pri tem je pomembno, da si
OPMS izbori čas, ki je namenjen samo temu in je nihče pri tem ne moti. Za to
pa je nujno imeti vzpostavljeno dobro komunikacijo z ostalo kirurško ekipo. V
primeru neujemanja števila obvezilnega materiala ali drugih instrumentov mora
OPMS korektno ukrepati, najprej seznaniti operaterja, pregledati vse sterilne površine in okolico operacijske mize. Če se izgubljenega predmeta še vedno ne najde, se ravnamo po navodilih operaterja, navadno temu sledi rentgensko slikanje.
Obstajajo določeni algoritmi, ki točno narekujejo, kaj mora vsak v kirurškem timu
v takšni situaciji storiti. Da bi do teh dogodkov prišlo čim manjkrat, so zdaj na
voljo že določeni tehnični pripomočki, ki pripomorejo k temu, da je štetje veliko
bolj zanesljivo. Takšni napravi sta čitalec črtnih kod na obvezilnem materialu ter
radiofrekvenčni sistem za zaznavanje zložencev in trebušnih kompres.
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DOKUMENTIRANJE V OPERACIJSKI
ZDRAVSTVENI NEGI
1
2

Nina Miholič Ilc
Simona Klemenc

Izvleček
Dokumentiranje v zdravstveni negi je del neprekinjenega in sistematičnega procesa
zdravstvene nege. Opravlja ga medicinska sestra in predstavlja uraden dokument o
opravljenih delih. Operacijska medicinska sestra sodeluje v okviru zdravstvenega tima
pri operativnem posegu. Za zagotavljanje kakovosti operacijske zdravstvene nege pri
dokumentiranju so medicinski sestri v pomoč standardizirani dokumenti. Njihov namen je zagotavljanje izvajanja procesa zdravstvene nege, preprečevanje napak in poenostavljanje procesa dela.
Ključne besede: operativen poseg, operacijska zdravstvena nega, standardizirani
dokumenti

UVOD
Dokumentiranje zdravstvene nege je pomemben del zagotavljanja izvajanja
kakovostne sodobne zdravstvene nege (Hajdinak & Meglič, 2012). Z ustreznim
načinom dokumentiranja sta podprti strokovna komunikacija med člani negovalnega in/ali zdravstvenega tima ter komunikacija s pacientom in njegovimi svojci
(Milavec Kapun, 2014).
Medicinske sestre se soočajo z nekaterimi ovirami pri izvajanju uspešnega in
učinkovitega dokumentiranja svojega dela: s pomanjkanjem časa, prekomernim
obsegom dela, neustreznim odnosom posameznikov in institucij do dokumentiranja (Blair & Smith, 2012). Z razvojem informacijsko-komunikacijskih tehnologij
se v operacijski zdravstveni negi srečujemo z novimi oblikami e-dokumentacije,
ki naj bi poenostavile in olajšale delo medicinski sestri (Milavec Kapun, 2014).
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Namen dokumentiranja operacijske zdravstvene nege je zagotavljanje zapisa vseh stanj in odstopanj v predvidenem načrtu operacijske zdravstvene nege.
Omogočati mora sledljivost, transparentnost, dokazljivost o izvedenih dejavnostih procesa zdravstvene nege (Hajdinak & Meglič, 2012). Dobra dokumentacija
zdravstvene nege mora zagotavljati zapis dejanskega stanja, mora biti natančna,
popolna, pravočasna, strukturirana in v skladu s standardi zdravstvene nege (Kramar & Strgar, 2014). Dobra dokumentacija zdravstvene nege omogoča dobro
komunikacijo z drugimi medicinskimi sestrami glede pacientovega zdravstvenega stanja ter izvedenimi dejavnostmi zdravstvene nege (Kramar & Strgar, 2014).

NAMEN DOKUMENTIRANJA
Namen dokumentiranja je doseganje zakonskih in profesionalnih standardov.
Kakovostno izvedeno dokumentiranje je izjemno pomembno tako za kakovost
zdravstvene nege kot tudi za razvoj stroke zdravstvene nege in za zaupanje znotraj zdravstvene nege (Ramšak Pajk, 2006).
Osnovna zdravstvena dokumentacija (zdravstveni kartoni in popisi bolezni pacientov, podatki o negi pacienta), kadar nima narave zdravstvenega arhivskega
gradiva, se hrani deset let po smrti pacienta. Drugo dokumentarno gradivo o
zdravstvenem stanju se hrani pet let od nastanka ( Janša, 2015).

DOKUMENTI V OPERACIJSKI ZDRAVSTVENI NEGI
Operacijska zdravstvena nega je specialno področje zdravstvene nege, ki od
operacijske medicinske sestre zahteva določeno znanje s področja kirurgije ter
veščin komunikacije s pacientom in zdravstvenim timom.
Dokumentacija je orodje za zagotavljanje varne in kakovostne zdravstvene nege,
omogoča lažje odločanje medicinske sestre pri načrtovanju in izvajanju zdravstvene
nege ter vpogled v že izvedeno delo in doseganje ciljev (Kramar & Strgar, 2014).
Pri izvajanju operacijske zdravstvene nege so medicinski sestri v pomoč naslednji dokumenti:
• protokol operacijske medicinske sestre,
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•
•
•
•
•
•

operacijska preglednica kirurške dejavnosti,
kirurški varnostni seznam,
poročilo o vgrajenih medicinskih pripomočkih,
poročilo o odposlanih vzorcih iz operacijske dvorane,
elektronsko dokumentiranje,
evidentiranje in pošiljanje tkivnih vzorcev in brisov iz operacijske dvorane.

NAČELA DOKUMENTIRANJA
Pri dokumentiranju moramo upoštevati naslednja načela (Peric, 1995).
• Dokumentirati moramo čitljivo. V dokumentaciji ne puščamo praznega
prostora, ker s tem preprečimo dodatno dopisovanje.
• Za dokumentiranje uporabljamo pisalo, ki ni izbrisljivo.
• Če naredimo napako, napako prečrtamo z eno samo črto in se podpišemo
poleg napake. Belila so prepovedana.
• Dokumentacija mora biti strokovno in jezikovno neoporečna. Uporabljamo
izraze, ki so sprejemljivi za stroko (dogovorjene oznake) in za slovenski jezik.
• Dokumentirati moramo sproti. Stvari moramo zapisati, ko so še nespremenjene v spominu. Z odlašanjem dokumentiranja lahko podatki izgubijo
verodostojnost.
• Vedno moramo zapisati točen čas nekega dogodka oziroma opravila.
• Dokumentirati moramo natančno. Pomanjkljivo dokumentiranje nima nikakršne vrednosti. Vsa dokumentacija mora biti zaupna, dosegljiva le tistim,
ki so za to pristojni.
• Dokumentacija mora biti varno shranjena, vendar dostopna tistim, ki imajo
pravico do vpogleda vanjo.
• Dokumentirati moramo objektivno, kratko in jedrnato. Vedno dokumentiramo le tisto, o čemer smo prepričani in kar se je resnično zgodilo, ne tistega,
česar ne moremo zanesljivo trditi.
• Dokumentiranje je tudi pomembna pravna zaščita.

ZAKLJUČEK
Dokumentacija v zdravstveni negi so vsi dokumenti, na katerih medicinske
sestre beležijo svoja opažanja, vrednosti meritev, uporabljenega materiala, poseb100
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nosti v pripravi, izvedbi in izidih postopkov zdravstvene nege za vsakega pacienta
posebej. Različni dokumenti in pripravljeni protokoli nam olajšajo izvajanje, nadzor in dokumentiranje. Z izpolnjevanjem dokumentacije dokazujemo svoje delo,
smo formalnopravno zaščiteni, dokazujemo kakovostno obravnavo posameznika
in imamo možnost raziskovanja.
Operacijska zdravstvena nega je glede na naravo dela specifična in zahteva natančnost, doslednost, pazljivost od operacijske medicinske sestre pri poteku operativnega posega in tudi pri dokumentiranju.
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KIRURŠKI VARNOSTNI KONTROLNI
SEZNAM- ORODJE ZA ZMANJŠANJE
NEVARNOSTI, NE GARANCIJA VARNOSTI
1
2

Petra Valjavec
Dane Agbaba

Izvleček
V vsebini želimo opozoriti na možne nevarnosti, ki prežijo na kirurškega pacienta
v postopku obravnave, ne samo v perioperativni zdravstveni negi, temveč v celotnem
procesu, od sprejema do odpusta. Pogosto se teh nevarnosti niti ne zavedamo, lahko pa
imajo velik vpliv na sam uspeh kirurškega zdravljenja. Za te nevarnosti je več vzrokov, od človeškega faktorja do sistemskih nepravilnosti, ki pa jih je možno odpraviti s
posameznimi spremembami v procesu obravnave, ali vsaj zmanjšati njihov vpliv na
pacienta. V prispevku želimo identificirati te potencialne nevarnosti in poiskati rešitve
v spremembi delovnih procesov ter organizaciji dela.
Ključne besede: varnost, kirurški pacient, predoperativna priprava

UVOD
Zdravstveno dejavnost, tudi zdravstveno nego opravljamo ljudje, za ljudi. Zaradi prisotnosti človeškega faktorja je tudi tveganje za napake visoko. Že davno je v
pozabi prepričanje, da so zdravstveni delavci nezmotljivi. Tuje študije kažejo pojav škodljivih dogodkov pri 2,6 do 16,7 odstotkih pacientov, kar v našem prostoru
pomeni približno 35000 takšnih primerov letno. Polovico vseh teh primerov pa
je možno preprečiti. Varnostni incidenti predstavljajo javno zdravstveni problem.
Sleherni zaposleni v bolnišnici se mora zavedati, da gre vedno lahko kaj narobe
in dejavno prispevati svoj del k izboljševanju varnosti, predvsem pa vplivati na
procese dela, za izboljševanje varnosti (Robida, 2011).
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Na vsakega pacienta prežijo nevarnosti, bodisi zaradi človeških napak, pogosto
pa tudi zaradi sistemskih napak, ki jih prinaša proces dela ali pa kombinacije obojega. Zaradi specifičnosti kirurških pacientov, so ti še dodatno ogroženi, predvsem
med operativnim posegom, zanemariti pa ni niti časa pred in po njem (Mihelič,
2006). Perioperativna zdravstvena nega je domena operacijske medicinske sestre,
ki je na tem področju ekspert, zato lahko prevzema pobudo. S svojim znanjem,
izkušnjami in sposobnostjo povezovanja z drugimi člani tima, pacientu med operativnim posegom zagotavlja uspešno, varno in učinkovito zdravstveno nego (Ivanuša & Železnik, 2000).
Neželen dogodek, je nepričakovan, neprijeten dogodek, ki prekine normalen
potek dela ali dejavnosti in ima lahko škodljiv vpliv na pacienta. Imenujemo ga
lahko tudi varnostni zaplet (Stražišar, 2018). V perioperativni zdravstveni negi je
prav operacijska medicinska sestra tista, ki mora te dogodke zaznati, predvsem pa
mora biti pozorna na dejavnike, ki vodijo do takšnih dogodkov in jih preprečevati, s čimer vpliva na sam proces dela, ga stalno izboljšuje in s tem zagotavlja večjo
varnost pacienta v operacijski dvorani (Volf, 2014).
Projekt Varna kirurgija rešuje življenja, ki se je s strani Svetovne zdravstvene organizacije začel leta 2009, je za cilj postavil izvajanje postopkov v procesu
zagotavljanja varnosti v operacijski dvorani. Namen projekta je zmanjšanje števila neželenih dogodkov pri pacientih s kirurškim posegom. V ta namen je bil
uveden Kirurški varnostni kontrolni seznam, katerega učinkovito izpolnjevanje
močno zmanjša kirurško obolevnost in umrljivost (WHO, 2009). Kirurški varnostni kontrolni seznam je sicer znatno izboljšal varnost pacienta med operativnim
posegom, kakovost izvajanja le tega, pa je na žalost, še vedno močno odvisna od
komunikacije multidisciplinarnega tima v operacijski dvorani, ki pa ni vedno na
primerni ravni. Hierarhične strukture v zdravstvu so še vedno preveč zasidrane v
organizme nekaterih akterjev. Poleg tega, je kirurški varnostni seznam usmerjen
predvsem na predvidevanje in preprečevanje anestezijskih in kirurških zapletov,
torej dogodkov v samem operacijskem bloku, čas pred prihodom v operacijsko in
po odhodu iz nje, pa v to ni zajet. Nevarnosti za pacienta, ki lahko ključno vplivajo
tudi na sam izid zdravljenja, pa se vrstijo od sprejema do odpusta.
V prispevku smo želeli identificirati varnostne incidente in komplikacije, ki
ogrožajo kirurškega pacienta ter poiskati možne rešitve in/ali sistemske spremembe, ki bi jih bilo potrebno vnesti v proces dela v bolnišnici, ne samo v pe103
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rioperativni zdravstveni negi, temveč tudi v sodelovanju z drugimi enotami, ki s
pacientom prihajajo v stik in katerih delovni procesi prav tako vplivajo na varnost
pacienta. Rešitve smo iskali znotraj bolnišnice in sicer v možnostih spreminjanja
in dopolnjevanja delovnih procesov ter v komunikaciji z vsemi profili, ki prihajajo
v stik s pacientom.

KLJUČNI TRENUTKI V PROCESU OBRAVNAVE KIRURŠKEGA
PACIENTA
V kolikor smo želeli identificirati možne nevarne dogodke v obravnavi kirurškega pacienta tekom hospitalizacije, smo morali najprej zajeti nekatere teoretične podlage za način dela pred, med in po operativnem posegu.
Sprejem v bolnišnico za vsakega pacienta pomeni spremembo v njegovem
življenjskem ritmu. Pacient se znajde v neznanem okolju, s skrbmi o bolezni/
poškodbi, strahom pred bolečino in izidom zdravljenja, hkrati pa tudi s skrbjo
za družino. Zaradi izpostavljenosti tujcem, od katerih je v bolnišničnem okolju
odvisen, čuti tudi tesnobo. Sprejem mora biti zato celostno usmerjen, izvajati pa
ga mora oseba, ki zna komunicirati, predvsem pa poslušati. Vloga medicinske
sestre ob sprejemu je bistvenega pomena, saj pridobljene informacije vplivajo
na celoten potek hospitalizacije. Poleg tega se prva sreča s pacientovo dokumentacijo, iz katere mora razbrati, zakaj je pacient sprejet, kakšno je predvideno
nadaljevanje zdravljenja in iz svojih izkušenj tako predvideti možne zaplete in
na to opozoriti.
Ob sprejemu na oddelek, mora medicinska sestra, ki pacienta spremlja od
sprejema v bolnišnico, kolegicam na oddelku predati vse pomembne informacije
o pacientu, ki imajo lahko vpliv na trenutno stanje in predvideno zdravljenje.
Medicinska sestra na oddelku potem dodatno informira pacienta o organizaciji
dela na oddelku, o aktivnosti, preiskavah in posegih, ki ga čakajo in o posebnih
pogojih, ki morajo biti za to izpolnjeni. Prav tako vzame negovalno ali sprejemno
anamnezo, ki je podrobnejša in omogoča pridobivanje dodatnih informacij, predvsem pa spoznavanje pacienta in njegovih navad v domačem okolju.
Pacient na operacijski poseg večinoma pride iz oddelka, zato predopretaivna
priprava poteka tam. Poskrbeti je potrebno za ustrezno higiensko pripravo paci104
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enta, dati pacientu navodila v zvezi s pripravo na poseg, predvsem pa ga pomiriti
in sicer s tem, da zna medicinska sestra, ki ga pripravlja, odgovoriti na njegova
vprašanja. Prav zato je pomembno, da medicinska sestra na oddelku pozna proces
samega posega in okrevanja po njem. Enako je potrebno postopati s pacientom,
ki v operacijsko prihaja iz urgence, le da se pri takšnih pacientih sam proces in
razlaga postopkov, prilagodi njegovemu zdravstvenemu stanju.
Ob prihodu pacienta v operacijski blok se prične izvajanje Kirurškega kontrolnega varnostnega seznama, s pomočjo katerega se preverijo vse potrebne informacije o pacientu, anesteziji in posegu, ki zagotavljajo varno izvedbo operativnega posega: identiteta pacienta, znane alergije, terapija, prejšnje operacije in
zapleti, vrsta posega in trajanje, možni zapleti, posebnosti anestezije, posebnosti
inštrumentarija. Njegovo izvajanje traja skozi vse faze procesa, do oddaje pacienta in zagotavlja učinkovito in pravočasno izvedbo kritičnih postopkov, katerih
opustitev lahko privede do zapleta (Beganović, et al., 2011). Poleg tega pa je pomembno, da osebje, ki pacienta sprejema v operacijsko, nanj vpliva pomirjujoče,
mu je na voljo za vprašanja in ga posluša, s čimer se pri pacientu zmanjšuje strah,
hkrati pa raste njegovo zaupanje. Pomemben je osebni stik.
V operacijskem bloku grozijo pacientu številne nevarnosti, katere v veliki meri
lahko zmanjša izvajanje kirurškega kontrolnega varnostnega seznama, vendar
samo pod pogojem, da je ta izpolnjen dosledno in s strani vseh članov tima.
Kljub temu, pa to ne zagotavlja popolne varnosti. K zagotavljanju varnosti sodi
še preprečevanje razjed zaradi pritiska, preprečevanje padcev, vzdrževanje telesne
temperature, pravilen položaj pacienta med posegom, preprečevanje poškodb perifernih živcev, preprečevanje opeklin in drugih poškodb, preprečevanje zaostalega obvezilnega materiala ter igel, vzdrževanje asepse (Volf, 2014). Po opravljenem
posegu, se pacient vrne na matični oddelek, v nekaterih primerih lahko tudi v
enoto intenzivne terapije. Enota, v katero bo pacient iz operacijske premeščen,
mora biti predhodno obveščena o posebnostih transporta. Predaja pacienta mora
zajemati vse informacije, ki so aktualne zaradi posega (posebnosti med posegom,
rana, drenaža, ipd.) ter ostale pomembne sprejemne informacije, ki lahko vplivajo
na potek zdravljenja in rehabilitacije.
V dneh po posegu, ko pacient nadaljuje zdravljenje/ okrevanje na oddelku,
mora multidisciplinarni tim poskrbeti, za pretok informacij o pacientu, o predvidenem procesu in poteku zdravljenja ter rehabilitacije.
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NEVARNOSTI V POSAMEZNIH FAZAH OBRAVNAVE
KIRURŠKEGA PACIENTA ZAZNANE V SB JESENICE
Pri zaznavanju potencialno nevarnih dogodkov smo izhajali tudi iz preteklih izkušenj, torej zapletov, ki so se nam dogajali v praksi in za katere smo rešitve že poiskali.

Sprejem pacienta v bolnišnico
Identiteta pacienta in preverjanje le te pred vsakim invazivnim posegom ali
aplikacijo terapije, je prav gotovo eden ključnih trenutkov v obravnavi posameznika, ki lahko ob neizvajanju vodi v katastrofo. Zgodi se, da se v dokumentaciji
znajdejo nalepke drugega pacienta, kar lahko vodi v napačno označevanje vzorcev, izvidov, predpisovanje terapije,... in predstavlja prvo nevarnost za pacientovo
zdravje. Prav tako je to pomembno že v sprejemni pisarni, saj se je že zgodilo, da
se je pacient vpisal s tujo zdravstveno kartico, ker sam ni imel urejenega zdravstvenega zavarovanja. Ob nepozornosti lahko pride celo do zamenjave pacientov, kar je še posebej nevarno pri otrocih in starejših, dementnih pacientih.
Dokumentacija pacienta je pogosto vir informacij za vse profile zdravstvenih
delavcev. Medicinska sestra ob sprejemu mora biti seznanjena, katero dokumentacijo pacient potrebuje, v kolikor je predviden za posamezen operativni poseg.
Naloge medicinske sestre ob načrtovanem sprejemu so še, da natančno preveri ali
ima pacient pri sebi vse naročene izvide, soglasja, prineseno terapijo ter, da naredi
dvojno kontrolo identifikacije in dokumentacije pacienta.
Trenutne kadrovske razmere v zdravstvu, ki so prizadele predvsem bolnišnice,
so pripeljale do hitrega menjavanja kadra po vseh enotah, tudi tam, kjer so bile
v preteklosti zaposlene izkušenejše medicinske sestre. To je privedlo do razmer,
ko sprejem pacienta izvaja novo zaposlena medicinska sestra, ki ne pozna specifičnosti posameznega pacienta glede na diagnozo in nima potrebnega znanja o
posameznih posegih, zaradi česar lahko pacient dobi napačne informacije, hkrati
pa tudi izgublja zaupanje v zdravstveno osebje, kar ga straši in povzroča tesnobo.
Prav tako je pomembno, da medicinska sestra pridobi podatke, ki lahko vplivajo
na zdravljenje, o morebitnih alergijah, spremljajočih boleznih in terapiji. Tudi v
tem primeru lahko nepravilne ali pomanjkljive informacije vodijo do napak, ki
vplivajo na varnost pacienta.
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Sprejem pacienta na oddelek
Predaja pacienta je še ena od ključnih faz v celotni obravnavi pacienta, ki pa se
ponavlja večkrat in je vedno enako pomembna. Varovanje osebnih podatkov jo je
umaknilo od pacienta, kar prinaša dodatne potencialne nevarnosti. Praviloma naj
bi pacienta predala na oddelek medicinska sestra, ki ga je sprejela, vendar pa je
organizacija dela v ambulantah pogosto takšna, da to ne drži. Sprejemna medicinska sestra iz ambulante preda pacienta najprej zdravstvenemu tehniku, ki dela
v higienizaciji in sprejemu. Ta pacienta preobleče, vmes mu v urgentnem centru
vzamejo preiskave in posnamejo EKG, zdravstveni tehnik pa ga nato pospremi
na oddelek in preda oddelčni medicinski sestri.
Sprejemna anamneza je lahko odličen vir podatkov, hkrati pa medicinska sestra
lahko s pacientom naveže prvi stik, ga spozna in tudi opazuje. Pri tem je pomembno, da pozna diagnozo, zaradi katere je pacient sprejet, da je pozorna na tiste podatke, ki lahko vplivajo na zdravljenje. Veljati bi moralo, da zato sprejemno
anamnezo izpolnjuje zaposleni, ki ima potrebno znanje in izkušnje. V nobenem
primeru naj to ne bi bil študent ali pripravnik, vendar primeri iz prakse kažejo, da
večino sprejemnih anamnez izvedejo prav ti.
Delovna mesta na oddelkih zasedajo mlajše kolegice, ki so sicer opremljene s
teoretičnim znanjem, pridobljenim med formalnim izobraževanjem, vendar pa
povsem brez izkušenj. Medicinska sestra mora poznati specifične zahteve posameznega operativnega posega, koliko časa mora biti pacient tešč, kakšna je
priprava na poseg, katero terapijo lahko vzame pred posegom, ipd.

Operacijski blok
Preverjanje identitete pacienta je pravilo! Te podatke mora imeti na voljo koordinator v operacijskem bloku, da jih posreduje ob klicu na oddelek in le tako se
lahko pacientu zagotovi varnost, da bo res operiran pravo stvar. Hkrati bi ti podatki morali biti zapisani tudi na operativnem programu. Zavedanje o nevarnosti
napak pri preverjanju identitete pacienta in strani posega pa še vedno ni zakoreninjeno. Označevanje strani posega s strani zdravnika operaterja pa je redkost, saj
to navadno stori sprejemni zdravnik v ambulanti.
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Predaja pacienta mora zajemati identiteto, predviden poseg, morebitne alergije,
pridružene kronične bolezni, terapijo pacienta- kaj je dobil in česa ne, potem je
tu še dokumentacija. Pa se vseeno zgodi, da je pacient dobil antikoagulant, pa se
je ta podatek izgubil. Vzel je terapijo za pritisk, pa tudi tega ni bilo v predaji in ni
označeno v dokumentaciji.
Kirurški varnostni kontrolni seznam je odlično orodje, potrebno pa ga je uporabljati. Ne zagotavlja popolne varnosti, vendar postavi nevarnost na minimum.
Velik problem v SB Jesenice je prostorska ureditev operacijskega bloka, saj ni
dovolj prostora, čiste in nečiste poti se deloma križajo, zagotavljanje asepse zahteva stalno opazovanje vsakega posameznika. Medsebojno opazovanje in opozarjanje je tu ključnega pomena. Problem je temperatura prostorov, ki jo je težko
nadzorovati, še posebej v poletnih mesecih, kljub klimatskim napravam, spreminjanje in uravnavanje temperature pa je zamudno.
Odhod pacienta iz operacijske, je še posebej v bolnišnicah, kjer ni prebujevalnice, dodatna nevarnost. V prvi vrsti je potreben predhoden dogovor, kam pacient
po posegu odhaja, saj se mora osebje na oddelku nanj pripraviti. Odgovornost
anesteziološke ekipe je, da naroči vse potrebno za transport ter da preda oddelčni
medicinski sestri pacienta, ki je primerno zbujen. Pomembna pa je tudi predaja
pacienta tudi s strani operacijske medicinske sestre in operaterja, ki se navezuje
na posebnosti med samim posegom, operativno rano in drenažo ter vsebuje tudi
navodila za oskrbo prve ure po posegu.
Nevarnosti zaradi nepravilno odvzetih, pripravljenih, nepravilno shranjenih in
napotenih ter transportiranih vzorcev, pa naj bodo laboratorijski, mikrobiološki
ali histološki vzorci, ne vplivajo samo na pacientovo trenutno stanje in zdravljenje, temveč lahko ogrozijo njegovo življenje tudi kasneje.

Pooperativna zdravstvena nega
V pooperativni oskrbi pacienta na oddelku, le temu grozi vrsta nevarnosti, ki
lahko izničijo uspeh operacije, privedejo do zapletov pri rehabilitaciji, podaljšajo
in podražijo zdravljenje, predvsem pa vplivajo na kvaliteto pacientovega življenja.
Osebje mora poznati posebnosti pooperativne zdravstvene nege, utečeni morajo
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biti postopki in sicer vse od opazovanja vitalnih funkcij, oskrbe rane, terapije in
fizioterapije. Za uspešen potek teh procesov, je poleg znanja zaposlenih, ključnega pomena komunikacija v multidisciplinarnem timu na oddelku, kjer mora
vsak člen ekipe vedeti, kaj se s posameznim pacientom dogaja in kakšen je načrt
zdravljenja in rehabilitacije. Veliko nevarnost dodatno predstavljajo bolnišnične
okužbe, v SB Jesenice je pri omejevanju le teh eden največjih problemov prostorska ureditev, ki omejuje pogoje za izvajanje izolacij.

Odpust pacienta iz bolnišnice
Ob odpustu pacienta je največja nevarnost, da so informacije in navodila, ki jih
le ta dobi pred odhodom domov, pomanjkljiva. Takšen pacient se pogosto vrača v
bolnišnico z zapleti, ki bi jih lahko preprečili. Dodatno nevarnost predstavlja tudi
prezgodnji odpust, ko pacient še ni dosegel želene samostojnosti, na oddelku pa
nujno potrebujejo posteljo za naslednjega. Dodaten problem predstavlja predpisovanje terapije in ortopedskih pripomočkov, kjer je na eni strani krivec gotovo
človeški faktor, ki se imenuje pozabljivost, na drugi strani pa nova digitalizacija
postopkov, ko zataji informacijski sistem. Pacient tako lahko odide domov brez
analgetikov ali celo hodi brez bergel, kar vodi v nove zaplete.

REŠITVE
Potrebno je zavedanje s strani vseh zaposlenih v bolnišnici, da je varnost pacienta nujna ter da odgovornost zanjo nosimo vsi. Kadrovske zadeve mora reševati
vodstvo, med seboj pa si lahko delimo in prenašamo znanje. Nujno je izboljševanje komunikacijskih procesov znotraj enot in oddelkov ter tudi med enotami
in to ne v smislu obtoževanja in grajanja, temveč širjenja obzorij in pretresanja
delovnih procesov v fazah, kjer se srečujemo. V tem delu smo dosegli napredek
z organizacijo skupnih izobraževanj vseh profilov, zaenkrat o kirurškem varnostnem kontrolnem seznamu in medsebojni komunikaciji med posamezniki in
timi. Po izobraževanju se je očitno popravilo sodelovanje pri izvajanju kirurškega varnostnega kontrolnega seznama s strani zdravnikov. Operativni program za
načrtovane operativne posege je sicer pogosto še pomanjkljiv, na njem manjkajo
podatki o predvidenem materialu, rentgenu in antibiotični profilaksi. Za čas dežurne službe pa smo uvedli poseben zvezek, v katerega beležimo vse potrebne
109

Perioperativna zdravstvena nega je v vaših rokah
informacije o pacientu in operativnem posegu, ki jih sporoči dežurni kirurg. S
tem nam je omogočeno tudi enostavno spremljanje statistike operativnih posegov
v času dežurstva. Redno izvajamo varnostne vizite in razgovore ob vsaki zaznani
nevarnosti ter posledično vzročne konference ob nevarnih dogodkih, ki se nam
zgodijo. Zgoditi so se nam morali nekateri zapleti, da smo dosegli tudi (skoraj)
100 odstotno označevanje operativnega predela s strani kirurgov, kljub temu, da
pogosto tega ne stori operater. Štetje mehkega materiala in ostrih predmetov je
utečeno, dodatna varovalka je uvedba table piši-briši, za sprotno beleženje porabljenega materiala v vseh operacijskih dvoranah. Dodatne table smo uvedli tudi za
beleženje manjkajočega osteosintetskega materiala, da ne prihaja do presenečenj
med samim operativnim posegom. Izboljšave pri odvzemu vzorcev so, da histološke vzorce dodatno barvno označujemo pred transportom, prav tako s posebno
nalepko označimo tudi material za patologijo. Velik doprinos k varnosti pacienta
med obravnavo ima tudi uvedba kliničnih poti za posamezen operativni poseg,
saj je ne le pregledna, temveč tudi omogoča enak potek obravnave vsem pacientom in je orodje, ki nudi osnovno usmeritev vsem zaposlenim, tudi neizkušenim.
Na oddelkih so na tedenskih sestankih uvedli še interno izobraževanje, ko eden
od zaposlenih predstavi potek obravnave za posamezno medicinsko diagnozo. V
prihodnosti si želimo, da bi oddelčne medicinske sestre lahko nekaj časa preživele
tudi v operacijskem bloku, predvsem zaradi razumevanja operativnih posegov,
kjer pa smo zopet omejeni ne samo zaradi kadrovskih težav, temveč je problem
tudi prostorski.

ZAKLJUČEK
V obravnavi kirurškega pacienta, se le ta srečuje z vrsto nevarnosti, ki jih ne
moremo v celoti preprečiti, lahko pa jih zaznavamo in poskušamo vsaj omiliti
posledice za pacienta. Stalno moramo biti na preži, predvsem pa razmišljati o
vzrokih, ki so nevarnost povzročili in s spremembami v procesu dela vplivati na
zmanjšanje nevarnosti. Res je, da spremembe večinoma težko sprejemamo, lažje
pa jih uvajamo, če poznamo vzrok, zaradi katerega so potrebne. V perioperativni zdravstveni negi, smo medicinske sestre že po naravi bolj fleksibilne, vajene
sprememb in prilagajanja. Zavedati se moramo, da smo za pacientovo varnost
odgovorni vsi zaposleni, zato na zaznane nevarnosti opozarjajmo kolegice in skupaj iščimo rešitve. Predvsem pa je potrebno, da se povezujemo tudi z ostalimi
enotami, ki sodeluje pri obravnavi kirurškega pacienta, ker vsi vplivamo na potek
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obravnave posameznika in s tem tudi na končni uspeh zdravljenja. Pacientu varnost lahko zagotovimo le s sodelovanjem in odprto medsebojno komunikacijo.
Nujno potrebno pri vprašanju varnosti pacientov, pa je tudi zavedanje tega problema s strani vodstva bolnišnic, ki bi moralo imeti posluh in upoštevati dejstvo,
da kadrovska zasedba vseh profilov v zdravstveni negi, pa tudi v zdravstvu na
splošno, močno vpliva na varnost pacientov. Poleg tega posamezni procesi dela
potrebujejo le nekaj informacijske podpore, ki pa je seveda vedno vezana tudi na
finančni vložek.
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KLOPNI MENINGOENCEFALITIS –
ZAKAJ SE CEPITI
1

Veronika Jagodic Bašič

Izvleček
Klopni meningoencefalitis je vnetje možganov in možganskih ovojnic, ki ga povzroča virus klopnega meningoencefalitisa in ga prenaša klop vrste Ixodes ricinus. Slovenija
velja za endemično območje klopnega meningoencefalitisa in se uvršča na tretje mesto
med evropskimi državami. Pojavlja se sezonsko, največ od maja do oktobra, kar je
povezano z biološko aktivnostjo klopov. Okužba pri večini okuženih pacientov poteka
brez simptomov (subklinično), lahko pa se pojavi blaga neznačilna vročinska bolezen.
Pri določenem deležu okuženih pa je potek izrazito hud in se pojavijo znaki vnetja
možganskih ovojnic in možganov. Bolezen lahko pusti trajne posledice, kot so glavobol,
zmanjšana delovna sposobnost, zmanjšana sposobnost koncentracije, pareze ali ohromelost posameznih mišičnih skupin, redkeje je izid smrten.
Tveganju obolelosti za klopnim meningoencefalitisom so izpostavljeni ljudje
vseh starostnih skupin, še posebej tisti, ki se veliko gibajo v naravi oziroma je njihov poklic povezan z delom na prostem. V Sloveniji se na leto z virusom klopnega
meningoencefalitisa okuži v povprečju 300 ljudi, najpogosteje v osrednji Sloveniji,
na Gorenjskem, Štajerskem in Koroškem. Najučinkovitejši ukrep za zaščito je cepljenje.
Ključne besede: preventiva, cepljenje.

UVOD
Klopni meningoencefalitis (KME) je vnetje možganskih ovojnic (meningitis)
in možganov (encefalitis), ki ga povzročajo trije podtipi virusa KME: evropski,
sibirski in daljnovzhodni. Virus spada v družino Flaviviridae. Prenaša se z vbodom okuženega klopa, zelo redko tudi z zaužitjem nepasteriziranega (predvsem
kozjega) mleka in mlečnih izdelkov (Strle, 2017).
1
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Prenašalci in hkrati naravni rezervoar virusa KME so klopi vrste Ixodes ricinus. Glavni gostitelji virusa so mali glodalci, ptice in divjad. Klopi so predvsem v
gozdni podrasti, grmovju vlažnih mešanih gozdov, v travi in celo na vrtu. Največ
jih najdemo do nadmorske višine 600 m, v višjih legah jih je manj. Zgornja meja,
kjer jih še najdemo, je 1600 metrov nadmorske višine. Klopi prezimijo v listju,
v skorji drevesnih debel in površinskih zemeljskih plasteh (Nacionalni inštitut
za javno zdravje, 2018a). Dejavni postanejo, ko se temperatura zemlje dvigne na
5–7° Celzija (Süss, 2003).
Bolezen se pojavlja sezonsko, največ od maja do oktobra, kar je povezano z
biološko aktivnostjo klopov. Kadar je zima mila in je spomladi veliko padavin, se
dejavnost klopov poveča in se nevarnost okužbe začne že februarja ter traja vse
do novembra (NIJZ, 2017; Strle, 2017).
KME je prisoten v 27 državah Evrope, v Sibiriji, daljnovzodni Rusiji, na severnem Kitajskem in Japonskem. V Evropi so endemska območja Litva, Latvija,
Estonija, Nemčija, Avstrija, Slovenija, Madžarska, Poljska, Češka in Slovaška. V
zadnjih letih se endemska območja KME širijo (Süss, 2003; European Centre for
Disease Prevention and Control, 2017).
V Sloveniji je okuženih 0,5 % klopov in skupaj z baltskimi državami spada med
države z najvišjo obolevnostjo za KME v Evropi, incidenca znaša 14,9/100 000
prebivalcev (Strle, 2017). V zadnjem desetletju je za KME v Sloveniji zbolelo
povprečno 150 ljudi na leto (Beškovnik et al., 2016); v letu 2016 83, 2017 so bili
potrjeni 104 primeri (Nacionalni inštitut za javno zdravje, 2018b), letos do 26.
avgusta pa je prijavljenih že 122 primerov. Okužene klope najdemo po celi Sloveniji, najbolj ogroženi sta gorenjska (UE Škofja Loka, Kranj in Tržič) z incidenco
14,2/100 000 prebivalcev ter koroška regija (9,9/100 000) (Nacionalni inštitut za
javno zdravje, 2018c).

KLOPNI MENINGOENCEFALITIS
Pri dveh tretjinah okuženih bolezen poteka v dveh fazah. Prva faza se začne
od 7 do 14 dni po vbodu okuženega klopa. Pojavijo se neznačilne težave, kot so:
– slabo počutje,
– bolečine v mišicah,
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–
–
–
–

vročina, glavobol,
bruhanje,
bolečine v trebuhu ter driska,
bolečine v drugih predelih telesa, npr. žrelu … (Bogovič & Strle, 2015; Strle,
2017).

Ta faza traja od 2 do 7 dni. Sledi prosti interval, ki lahko traja celo do dva tedna
(od 1 do 21 dni) in loči obe fazi. V tem času so pacienti po navadi brez težav ali
pa imajo blag glavobol (Bogovič & Strle, 2015; Strle, 2017).
Druga faza bolezni se začne, ko virus preide skozi krvno-možgansko pregrado
v možgane:
– telesna temperatura močno naraste (navadno nad 39 °C),
– pojavijo se močan glavobol,
– slabost,
– bruhanje,
– otrdelost vratu,
– razmeroma pogosto tresenje rok in jezika,
– težave z mišljenjem in koncentracijo,
– včasih hujše motnje zavesti,
– možna je ohromitev dihalnih mišic (Bogovič & Strle, 2015; Strle, 2017).
Znake meningitisa (glavobol, vročina, bruhanje, pozitivni meningealni znaki)
ima približno 50 % pacientov, od 40 do 50 % ima meningoencefalitis (motnje
zavesti, motnje zbranosti in pomnjenja, zmedenost, nemir, tremor prstov na rokah
in jezika, izrazit nistagmus) (Strle, 2017).
Pri 10 % pacientov pa pride do meningoencefalomielitisa, ko pride do ohromitev kot posledice okvar hrbtenjače. Največkrat ohromijo mišice udov, lahko
pa kateri koli del telesa. Najpogosteje je prizadet ramenski obroč ali predel
kolkov. Ohromitve se praviloma pojavljajo v obdobju vročine in so asimetrične,
nekateri pacienti imajo pred tem v teh predelih hude bolečine. Pareze se slabo
popravljajo in pri večini pacientov je invalidnost trajna. Če so prizadete dihalne
mišice, je potrebno umetno predihavanje, pogosto so vezani na pomoč ventilatorja do konca življenja. Trajne ohromitve ostanejo kar pri 5 % pacientov (Strle,
2017).
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Če je prizadeta podaljšana hrbtenjača oz. možgansko deblo, imajo pacienti zelo
visoko vročino in praviloma umrejo v nekaj dneh (Strle, 2017). Za posledicami
KME umre približno 1 % obolelih (Dolinšek, 2010; Strle, 2017).
Zdravila, ki bi delovalo proti KME, nimamo, omejeni smo na simptomatsko
ukrepanje. Pomembni so protibolečinsko zdravljenje, optimalna hidracija pacienta, zmanjševanje možganskega edema in podpora življenjskim funkcijam (Strle,
2017). Pacientu moramo zagotoviti mirno okolje, pogosto ga moti svetloba.
Bolezen v veliki večini primerov zahteva hospitalizacijo in lahko močno vpliva
na kakovost življenja tudi po okrevanju. Dobra tretjina pacientov s KME ima po
preboleli okužbi dolgotrajne posledice, ki se kažejo z glavoboli, utrujenostjo, slabšim prenašanjem stresnih dogodkov, z motnjami pomnjenja in zbranosti, motnjami ravnotežja, sluha ter s tremorjem (Strle, 2017).

PREPREČEVANJE
Preprečevanje je osredotočeno na zmanjšanje izpostavitve klopom, kar vključuje:
– izogibanje endemičnim območjem,
– uporaba repelentov,
– nošnja svetlih oblačil, na katerih klopa laže opazimo,
– nošnja oblačil, pri katerih je čim več kože pokrite (dolge hlače, dolgi rokavi,
škornji, ruta),
– po vrnitvi iz narave natančno pregledamo telo, se stuširamo in umijemo
glavo. Oblačila dobro skrtačimo, če so pralna, jih operemo (Günther &
Haglund, 2005; Strle, 2017).
Če pri pregledu telesa opazimo klopa, ga čim prej in previdno odstranimo s
pinceto, ki jo kupimo v lekarni. Klopa ne odstranjujemo na silo, ker bomo pri tem
odtrgali samo njegov zadnji del, klopova glava z rilcem pa bo ostala v koži, kar lahko
povzroči gnojenje. Čim hitreje klopa opazimo in pravilno odstranimo, manjša je
možnost okužbe, vendar ima zavestno iskanje klopov in njihova čimprejšnja odstranitev pri preprečevanju KME manjši pomen kot pri preprečevanju lajmske borelioze. Časovni interval od vboda do prenosa borelij praviloma znaša vsaj 24 ur, virus
KME pa se lahko prenese že v prvi uri po vbodu klopa (Strle, 2017).
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Najučinkovitejši način preprečevanja KME je cepljenje. Čeprav je KME v Sloveniji endemičen, je cepljene manj kot 10 % populacije. Na delež cepljenih pomembno vpliva obvezno cepljenje vojaških nabornikov v letih 1993–2003 (Beškovnik et al., 2016) ter ostale populacije, ki so cepljeni zaradi ocene tveganja na
delovnem mestu. Ugotovitve raziskave Inštituta za varovanje zdravje leta 2007
kažejo, da se je prostovoljno proti KME cepilo le 37 % cepljenih oseb. Glede na
to, da je Slovenija endemsko območje, incidenca pa med najvišjimi v Evropi, je to
zelo malo (Strle, 2017).
V Sloveniji cepljenje proti KME opredeljujejo Zakon o nalezljivih boleznih
(2006), Pravilnik o cepljenju, zaščiti z zdravili in varstvu pred vnosom in razširjanjem nalezljivih bolezni (1999) ter vsakoletni Program cepljenja in zaščite
z zdravili, ki je sprejet na podlagi Pravilnika o programu cepljenja in zaščite z
zdravili (Ur. l., 2006).
Zakon o nalezljivih boleznih in Pravilnik določata, da je cepljenje proti KME obvezno za osebe, ki so pri svojem delu ali praktičnem pouku izpostavljene okužbi z
virusom KME. To so gozdni delavci, delavci v lesni industriji, ljudje, zaposleni v kmetijskih panogah ter gradbeništvu, ter vojaki (Dolinšek, 2010; Beškovnik et al., 2016).
Za ostalo prebivalstvo velja, da je cepljenje po programu imunoprofilakse in
kemoprofilakse priporočljivo za vse osebe, starejše od enega leta, ki bivajo na endemskem območju ali predvidevajo dejavnosti na endemskem območju.
Cepi se z mrtvim cepivom proti klopnemu meningoencefalitisu, ki je primerno
glede na starost (odmerek 0,25ml za < 16 let, 0,5ml za ≥ 16 let). Bazično cepljenje
se praviloma opravi s tremi odmerki cepiva intramuskularno v deltoidno mišico.
Cepimo lahko sočasno z drugimi cepivi (živimi ali mrtvimi), vendar ne na isto
mesto (Heinz et al., 2013; Bogovič & Strle, 2015).
Poznani in uporabni sta dve shemi cepljenja:
Običajna/bazična shema : 1. doza: priporočljiva v zimskih mesecih
2. doza: 1–3 mesece po prvem cepljenju
3. doza: 5–12 mesecev po drugem cepljenju
Prvo revakcinacijo se opravi z enim odmerkom cepiva tri leta po tretjem odmerku, naslednje revakcinacije pa na pet let. Po 60. letu starosti se priporoča re116
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vakcinacije na tri leta. Cepljenje s prvima dvema odmerkoma naj se po možnosti
opravi v zimskih mesecih, da dosežemo zašito pred začetkom sezone aktivnosti
klopov (Heinz et al., 2013; Bogovič & Strle, 2015; Strle, 2017).
Hitra shema: drugi odmerek cepimo 14 dni po prvem,
tretji odmerek oseba prejme 9–12 mesecev po drugem odmerku.
Če začnemo s cepljenjem šele v poletnih mesecih, je priporočljivo dati drugi
odmerek cepiva že dva tedna po prvem, da čim prej dosežemo zaščitno raven
protiteles. V primeru vboda klopa pred prvim odmerkom ali v 14 dneh po prvem
odmerku ta odmerek ne prepreči možnosti pojava KME. V primeru, da oseba po
prvem odmerku opazi prisesanega klopa, lahko damo drugi odmerek po shemi
(običajni ali hitri), vendar obenem opozorimo osebo, da vseeno obstaja možnost
pojava bolezni (Heinz et al., 2013; Bogovič & Strle, 2015). Po dveh odmerkih
osnovnega cepljenja se razvijejo zaščitna protitelesa pri približno 90 % cepljenih,
po treh odmerkih pa je zaščitenih več kot 98 % oseb. Osebe, ki so prebolele klopni
meningoencefalitis (serološko dokazan), so zaščitene proti bolezni in ne potrebujejo cepljenja (Heinz et al., 2013; Bogovič & Strle, 2015; Strle, 2017).

KAKŠNA SO TVEGANJA PRI CEPLJENJU?
Tako kot vsa zdravila tudi cepiva lahko povzročijo resne težave, npr. resno alergično reakcijo. Po cepljenju proti KME so neželeni učinki večinoma blagi in redki.
Največkrat se pojavijo utrujenost, glavobol, slabost, zvišana telesna temperatura in
bolečina na mestu cepljenja. Gre za prehodne reakcije, ki hitro minejo. Nevrološki
zapleti so izjemno redki (Heinz et al., 2013; Bogovič & Strle, 2015; Strle, 2017).

KONTRAINDIKACIJE ZA CEPLJENJE
Ne smemo cepiti oseb, ki prebolevajo akutno vročinsko obolenje, so anafilaktično preobčutljive na jajca ali so imele alergično reakcijo na predhodno dozo cepiva.
Čeprav ni dokaza, ki bi potrjeval domnevo, da cepljenje lahko sproži avtoimunost
ali poslabša potek avtoimune bolezni, smo pri cepljenju teh pacientov previdni.
Varnost cepiva v času nosečnosti ni bila ugotovljena v kliničnih poizkusih, zato
cepljenje v teh obdobjih odsvetujemo (Strle, 2017).
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ZAKLJUČEK
Klopni meningoencefalitis je bolezen, ki poteka povsem neodvisno od naših
naprezanj in ukrepov. Vse, kar lahko storimo, je, da lajšamo simptome, pacientu
omilimo bolečino, znižujemo telesno temperaturo, zagotovimo mirno in varno
okolje ter čim večjo psihofizično ugodje ter skrbno bedimo nad potekom bolezni.
Pacient s klopnim meningoencefalitisom potrebuje bolnišnično obravnavo, delež
celo obravnavo v enoti intenzivne terapije.
Edina učinkovita zaščita je cepljenje, ki pa je na žalost v Sloveniji, čeprav je
endemično območje, razen za določene poklicne skupine, samoplačniško. Kljub
temu je to investicija v naše zdravje, ki se bogato obrestuje. Bolezen namreč pri
tretjini obolelih pušča dolgotrajne posledice, kot so glavobol, utrujenost, slabše
prenašanje stresnih dogodkov, motnje pomnjenja in zbranosti, motnje ravnotežja,
sluha in tremor. Pri nekaterih pušča trajne pareze mišic, lahko tudi dihalnih mišic,
in pacient je dosmrtno vezan na umetno ventilacijo. Odstotek pacientov umre.
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KIRURŠKA PRIPRAVA OPERATIVNEGA POLJA
PRI IZOLIRANI PERFUZIJI OKONČINE NA
ONKOLOŠKEM INŠTITUTU LJUBLJANA
1

Maša Sopotnik
2
Ana Lavrič

Izvleček
Izolirana perfuzija okončine s hipertermijo je kirurški poseg, s katerim se zdravi
sarkome mehkih tkiv in napredovali maligni melanom, omejeno na eno okončino. Ta
poseg na svetu izvaja 46 bolnišnic, ena izmed njih je tudi Onkološki inštitut Ljubljana. Priprava operativnega polja pri kirurškem posegu izolirane perfuzije okončine se
razlikuje od standardne priprave operativnega polja zaradi posebnosti operativnega
posega, kot sta hipertermija in uporaba citostatika. Kirurško umivanje zajema celotno
okončino, ne samo širše območje kirurškega reza. Priprava operativnega polja obsega
več korakov, pri katerih se med seboj prepletajo sterilni in nesterilni postopki – vse za
končen doseg optimalne aseptičnosti operativnega polja. Izolirana perfuzija okončine je
učinkovito zdravljenje, s katerim se lahko izognemo amputaciji okončine. Za uspešno
izveden poseg je potrebno učinkovito sodelovanje večdisciplinskega tima. Operacijska
medicinska sestra ima pomembno vlogo pri skrbi za ohranjanje sterilnosti operativnega
polja med vsemi fazami operativnega posega.
Ključne besede: kirurgija, operacijska medicinska sestra, kirurško polje, onkologija.

UVOD
Kakovostna priprava operativnega polja pri posegu izolirane perfuzije okončine
(angl. isolated limb perfusion, ILP) je ključnega pomena za uspešen izid operativnega posega. Ob upoštevanju standardnih postopkov razkuževanja in priprave
operativnega polja na kirurški poseg pacientu zagotovimo varnost in kakovost
zdravstvene oskrbe, nemoten potek operativnega posega ter zmanjšamo možnost
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nastanka kirurške okužbe. Pri posegu ILP je sodelovanje kirurške ekipe izredno
pomembno zaradi prepletanja aseptičnega in čistega dela priprave operativnega
polja, saj priprava kože na operativni poseg vpliva na zmanjšanje možnosti pooperativne okužbe kirurške rane (Paocharoen, et al., 2009). Labrague s sodelavci
(2012) zagovarja aseptično tehniko kot osnovo moderne kirurgije, ki je ključnega
pomena za zagotavljanje pacientove varnosti in kakovosti med operativnim posegom in po njem. Luo s sodelavci (2010) je ugotovil pomanjkljivo znanje osebja
in posledično pomanjkljivo izvajanje aseptičnih postopkov v operacijski dvorani. Asthon (2012) poudarja, da se skrb za pacienta med posegom ILP začne s
poznavanjem tipičnih potreb med operativnim posegom. Pomanjkanje znanja
operacijske medicinske sestre (OPMS) posledično lahko vpliva na dejavnike tveganja, kot sta pacientova varnost in končen izid operativnega posega. Nadzor in
medsebojno sodelovanje sta eni izmed glavnih nalog OPMS za preprečevanje pooperativnih zapletov, kot so okužba kirurške rane, razjeda zaradi pritiska in padec.
Namen prispevka je prikazati posebnosti kirurške priprave operativnega polja pri posegu ILP, s katerim še vedno zagotovimo najvišjo možnost sterilnost,
ter funkcionalnost nameščenih pripomočkov, potrebnih za izvedbo operativnega
posega.

IZOLIRANA EKSTREMITETNA PERFUZIJA
ILP sega v leto 1958, ko je Creech s sodelavci predstavil novo metodo zdravljenja napredovalega raka, omejenega na ekstremitete (Creech, et al., 1958, cit. po
Kuhar & Hočevar, 2016). Zaradi ugotovitve, da povišana telesna temperatura
deluje tumoricidno, je leta 1969 metodi Stehlin dodal hipertermijo. ILP je kirurški poseg, s katerim lahko zdravimo sarkome mehkih tkiv in napredovali maligni
melanom (Hočevar, 2010). Je koristna terapevtska možnost pri bolnikih z neresektabilnim tumorjem okončin z lezijami in veliko težnjo po lokalnih ponovitvah
(Kroon, 2011). Metoda se uporablja pri omenjenih napredovalih boleznih, omejenih na eno okončino. Najpogosteje izoliramo aksilarno ali brahialno arterijo
in veno zgornje ekstremitete ter femoralno ali iliakalno arterijo in veno spodnje
ekstremitete, redkeje pa femoro – poplitealno. Žili nato priključimo na izventelesni krvni obtok. S pomočjo predhodno nameščenih grelnih blazin ud segrevamo
na 42 ˚C. Ob doseženi temperaturi in stabilnem pretoku apliciramo citostatik.
Najpogosteje se uporablja Melfalan, redkeje pa Cisplatin in Metotreksat. Citos121
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tatik kroži v obtoku uda 60 minut. Proti uhajanju citostatika v sistemsko cirkulacijo je na ud dodatno nameščena še Esmarchova preveza (Kuhar & Hočevar,
2016; Hočevar, 2010).

Slika 1: Sistematična skica izolirane perfuzije okončine (Kroon, et al., 2011).

NAMEŠČANJE PACIENTA V POLOŽAJ ZA OPERATIVNI POSEG
Pacienta za operativni poseg namestimo v prilagojen hrbtni položaj (Kidd &
Denn, 2015). Ne glede na operirano ekstremiteto sta roki vedno v abdukciji, nogi
ležita vzporedno, vse okončine pa so nato fiksirane z varnostnim pasom (Servant,
et al., 2012). V primeru operativnega posega ILP na spodnji okončini na Onkološkem inštitutu Ljubljana uporabljamo način, da je okončina v kolenu pokrčena, podložena, abducirana in rotirana. Naloge vseh članov operacijskega tima se
prepletajo in dopolnjujejo. Pri nameščanju pacienta v najboljši položaj sodeluje
celotna operacijska ekipa, ki jo za potrebe ILP-operativnega posega na Onkološkem inštitutu Ljubljana sestavljajo anesteziolog, anestezijska medicinska sestra,
kirurg, dva asistenta, dve OPMS, bolničar, diplomirani zdravstvenik – perfuzionist in medicinski fizik.
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PRIPRAVA OPERATIVNEGA POLJA
Priprava kože na operativni poseg zmanjša število mikroorganizmov na koži,
preprečuje njihovo razmnoževanje med operativnim posegom in v pooperativnem obdobju. Absolutne sterilnosti operativnega polja ni moč doseči, lahko pa s
pravilnim odstranjevanjem in preprečevanjem vnosa mikroorganizmov v operacijsko polje zmanjšamo tveganje za okužbo kirurške rane (Smrkolj, 2006). Eden
izmed postopkov priprave kože na operativni poseg vključuje tudi odstranjevanje
dlak. To se izvaja na oddelku, redkeje v operacijski dvorani, neposredno pred načrtovanim operativnim posegom. V ta namen se uporabljata električni brivnik ali
britvica za enkratno uporabo (Tanner, et al., 2011). Tako medicinska sestra na
oddelku dejavno sodeluje v procesu priprave kože na operativni poseg. Pred razkuževanjem operativnega polja zaščitimo pacienta z nepremočljivimi podlogami
ustrezne velikosti (90 x 60 cm ali 60 x 40 cm), odvisno glede na obseg kirurškega
posega. Mokre podloge po razkuževanju kože odstranimo, suhe podloge pa ostanejo pod pacientom do konca operativnega posega (Onkološki inštitut Ljubljana,
2014). Operacijsko polje čisti kirurg ali asistent. OPMS poda kirurgu v eno roko
sterilno pateno s 6 tamponi, namočenimi v 4-odstotni Chlorhexidine ali v 2-odstotno jodovo tinkturo v 70-odstotnem alkoholu. V drugo roko mu poda zrnato
prijemalko. S tamponi kirurg oziroma asistent čvrsto razkužuje kožo vzporedno
od ene stranice do druge, ali pa centrifugalno – od mesta predvidene incizije v vse
večjih krogih proti okolici (Smrkolj, 2006). Premer razkuženega mesta kirurškega posega mora biti vsaj dvakrat večji od predvidenega mesta incizije. Nato s 4
suhimi tamponi osuši predviden rob, kamor se prilepi sterilen prekrivni material.
Pred prvim kirurškim rezom mora biti koža na mestu incizije popolnoma suha
(Onkološki inštitut Ljubljana, 2014). Umiti del kirurške ekipe sodeluje z ostalimi
člani osebja v operacijski dvorani. Kirurškemu umivanju operativnega polja sledi
pokrivanje operacijskega polja, s čimer preprečimo prodiranje bakterij z nedezinficiranega dela kože na operacijsko polje (Smrkolj, 2014).

MODIFICIRANA PRIPRAVA OPERATIVNEGA POLJA PRI
POSEGU ILP
Edini nam dostopen vir literature, ki opisuje pripravo operativnega polja pri
posegu ILP, je Eggermont s sodelavci (2003). Zaradi potreb ohranjanja želene
temperature ekstremitete to dosežejo z modificiranim zavijanjem v nesterilno
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grelno blazino, napolnjeno z vodo. Po namestitvi grelnih blazin postopek priprave
nadaljujejo z zavijanjem okončine v sterilen prekriven material.
Na podlagi pridobljenih izkušenj kirurgov, OPMS in razpoložljivega materiala
poteka na Onkološkem inštitutu Ljubljana modificirana priprava operativnega
polja na poseg ILP po naslednjem zaporedju, ki se začne s pripravo materiala:
– sterilne rokavice,
– sterilni plašči,
– patena,
– 2-odst. jodova tinktura v 70-odst. alkoholu,
– sterilne vatirane komprese (25 x 15 cm),
– nesterilne grelne blazine,
– sterilna rjuha za enkratno uporabo,
– sterilna aluminijasta folija,
– sterilen, širok povoj,
– 2 sterilni kompresi,
– sterilen prekrivni set,
– 2 igli s temperaturno sondo,
– 2 sterilna obliža.
Operacijsko polje čisti kirurg, pri tem pa mu pomagata asistenta in OPMS.
Kirurg in asistent si oblečeta sterilne kirurške rokavice. Asistent drži ekstremiteto
za prste visoko v zraku. OPMS poda kirurgu 6 sterilnih vatiranih kompres ali več,
namočenih v 2-odst. jodovo tinkturo v 70-odst. alkoholu, odvisno od velikosti
okončine. Kirurg nato z vzdolžnimi potegi umiva celotno okončino od ingvinalnega oziroma aksilarnega predela do konic prstov nog oziroma rok. Kirurg obleče
nove sterilne rokavice in s 4 suhimi sterilnimi vatiranimi kompresami osuši celoten predel okončine. Nato v zgornjo in spodnjo mišico okončine namesti iglo s
temperaturno sondo ter zaščiti s sterilnim obližem. Neumita OPMS poda kirurgu eno ali dve nesterilni grelni blazini, ki jih kirurg nalepi na okončino, približno
20 centimetrov niže od predvidenega mesta incizije. Grelna blazina je nameščena
tako, da so vodne cevi pri peti oziroma zapestju. Kirurg si obleče sterilen plašč in
rokavice. Umita OPMS si pripravi sterilno rjuho za enkratno uporabo, na katero
položi aluminijasto folijo, s svetlečo stranjo obrnjeno proti rjuhi (paket). Kirurg
in umita OPMS namestita sterilen prekrivni material v obliki črke U pod ud,
medtem pa asistent še vedno drži okončino visoko v zraku. Na predhodno nameščen sterilen prekrivni material se po dolžini ali širini (odvisno od velikosti uda)
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namesti paket. Asistent ud položi na pripravljen paket, pri tem pa vodne cevi še
vedno pridrži visoko v zraku. Kirurg in umita OPMS okončino zavijeta v pripravljen paket, ki ga dodatno učvrstita s širokim sterilnim povojem. Umita OPMS
ovije vodne cevi v sterilno kompreso, neumita OPMS pa jih priklopi v grelni aparat. Kirurg s pomočjo umite OPMS sterilno pokrije zgornjo mejo operativnega
polja s sterilno kompreso in sterilnim prekrivnim setom. Če je operativni poseg
na nogi, se jo pokrči v kolenskem sklepu, abducira in podloži s sterilnimi vatiranci. Z upoštevanjem opisanega postopka zagotovimo maksimalno aseptično
pripravo operacijskega polja. Ko je operativno polje pripravljeno, inciziji sledita
preparacija tkiva do vene in arterije ter varnostna namestitev žilnega turnikeja.
V veno in arterijo namesti žilno kanilo, ki jo pozneje poveže s perfuzorjem. Sterilno Esmarchovo prevezo namesti 15 centimetrov nad incizijo in jo zatisne. S
pomočjo aplikacije Tehnecija medicinski fiziki nadzorujejo vdor kemoterapevtika
v ostali del telesa. V primeru zadostne tesnitve perfuzionist aplicira kemoterapevtik, ki s pomočjo zunanjega krvnega obtoka po udu kroži 60 minut. Celoten
operativni poseg v povprečju traja 4 ure. Glede na to, da se pri posegu uporablja
kemoterapevtik, mora biti v bližini vedno pripravljen set v primeru razlitja citostatika. Za varnost operacijske ekipe so potrebne uporabe posebnih sterilnih
zaščitnih plaščev, rokavic in mask za kemoterapijo ter zaščitna očala.

RAZPRAVA
Statistika Onkološkega inštituta Ljubljana beleži izvajanje operativnega posega
ILP od leta 2009. Do avgusta 2018 je bilo narejenih 105 posegov, v povprečju 11
na leto. Priprava operativnega polja za poseg ILP se razlikuje od klasične priprave kirurškega polja na operativni poseg zaradi posebnosti poteka operativnega
posega. Glede na porast melanomskih in sarkomskih obolenj je izpopolnjeno
znanje o operativnem posegu in onkološkem principu kirurgije ključnega pomena. Luo s sodelavci (2010) opisuje pomanjkljivo znanje o izvajanju aseptičnih postopkov v operacijski dvorani. Tudi mi ugotavljamo potrebe po dodatnih
izobraževanjih, ki pripomorejo k boljši oskrbi pacientov, ko je operativni poseg
ILP ključen za potek zdravljenja. Z izpopolnjevanjem znanja in poznavanjem
specifičnih potreb med operativnim posegom ILP se strinja tudi Asthon (2012).
Na Onkološkem inštitutu Ljubljana uporabljamo opisane metode glede priprave
operativnega polja. Pri ILP-načinu zdravljenja se med kirurškim posegom uporabijo čiste grelne blazine, kar je svojevrstna posebnost, saj moramo po eni strani
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zagotoviti maksimalne pogoje asepse, po drugi strani pa z nameščanjem blazin na
predhodno kirurško umito okončino prepletamo sterilen in nesterilen del priprave operativnega polja. Za nemoten potek priprave operativnega polja so potrebni
dobra medsebojna komunikacija, timsko delo in usklajenost kirurške ekipe, saj je
operacijska dvorana dinamičen in kompleksen prostor, kjer je varnost pacienta na
prvem mestu. Tako Servant s sodelavci (2012) zagotavlja varnost pacienta s fiksacijo vseh okončin, pri posegu ILP pa okončina, na kateri poteka operativni poseg,
ne sme biti pričvrščena z varnostnim pasom zaradi manipuliranja z udom v času
operativnega posega. Modificirana priprava operativnega polja pri posegu ILP
zahteva večplastno pokrivanje, saj moramo čiste grelne blazine ustrezno zaščititi, preostanek okončine pa primerno sterilno prekriti. Na Onkološkem inštitutu
Ljubljana je bil leta 2014 sprejet standard asistence kirurgu pri pripravi operativnega polja, ki opisuje klasičen potek enoplastnega pokrivanja in se razlikuje od
modificirane priprave operativnega polja na poseg ILP. Leta 2009, ko se je začel
poseg ILP izvajati, je kirurška ekipa improvizirala pripravo operativnega polja
glede na razpoložljiv material. Osnovni cilji so bili zagotoviti aseptične pogoje,
ogrevanje uda in zadostiti varnosti pacienta. Ker je poseg ILP relativno nova metoda zdravljenja in redkeje uporabljena, je stalno razvijanje novih metod, tehnologije in postopkov v medicini ter zdravstveni negi razlog za vedno večje potrebe
po usposabljanju kadra. Glavne naloge OPMS so zagotavljanje sterilnosti med
operativnim posegom, varnost in kakovost zdravstvene obravnave. Ob zaključeni
pripravi operativnega polja pri posegu ILP mora OPMS vzdrževati nadzor nad
sterilnostjo do konca operativnega posega. Zaradi kompleksnosti in specifične
priprave operativnega polja pri posegu ILP je treba oblikovati standard, s katerim
bi zaposleni v operacijskem bloku Onkološkega inštituta Ljubljana imeli stalen
dostop do primerov dobre prakse. S pomočjo izvedbe študije sledenja pooperativnih zapletov pri pacientih bi lahko dobili dodatne informacije, ki bi nam služile
kot vodilo za izboljšanje kakovosti poteka priprave operativnega polja. Tako bi
tudi na novo zaposlenim nudili kakovosten prenos znanja, ki je odraz dobre in
varne oskrbe pacienta.

ZAKLJUČEK
Na Onkološkem inštitutu Ljubljana zaradi relativno redkega izvajanja posega ILP ugotavljamo potrebe po dodatnem izobraževanju OPMS o modificirani
pripravi operativnega polja. Do zdaj izobraževanj za OPMS o operativnem po126
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segu ILP še nismo zasledili. Za boljšo pripravo operativnega polja je treba slediti
smernicam in novostim, s katerimi bi lahko v prihodnosti pripravo operativnega
polja izvedli na aseptičen način. Za dvig kakovosti in varnosti pacienta se je smiselno povezati in sodelovati z drugimi bolnišnicami v tujini, ki izvajajo tovrsten
poseg. Za zagotavljanje kakovostne priprave operativnega polja je potrebno stalno izobraževanje zdravstvenega osebja v operacijski dvorani. Treba je oblikovati
navodila oziroma priporočila, ki bi pripomogla k varni in kakovostni obravnavi
pacienta s pomočjo optimalne priprave operativnega polja za poseg ILP.
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ZDRAVLJENJE MELANOMA IN
MEHKOTKIVNEGA SARKOMA
Z IZOLIRANO PERFUZIJO OKONČINE:
REZULTATI RETROSPEKTIVNE ŠTUDIJE
1

Robert Novak
Jerica Novak

2

Izvleček
Uvod: Izolirana perfuzija okončine se uporablja za zdravljene in-tranzit metastaz
melanoma in neresektabilnega mehkotkivnega sarkoma okončin. Za izvajanje izolirane perfuzije okončine se uporablja aparat za zunajtelesni krvni obtok, metoda omogoči
administracijo visokih doz citostatika neposredno na mesto tumorja. Med operativnim
posegom sta potrebna nadzor nad potencialnim uhajanjem kemoterapevtika v sistemsko cirkulacijo ter poznavanje hemodinamike in zunajtelesnega krvnega obtoka.
Metode: Izvedena je bila retrospektivna študija, v katero je bilo vključenih 86 pacientov (54 žensk, 32 moških; mediana starost 62 ± 14,2 leta, razpon 20–89 let), ki
so bili od marca 2009 do decembra 2016 zdravljeni z izolirano perfuzijo okončine na
Onkološkem inštitutu Ljubljana. Uporabljen je bil aparat za zunajtelesni krvni obtok.
Uhajanje kemoterapevtika v sistemski obtok je bilo spremljano in nadzorovano s hematokrit testom in z merjenjem radioaktivnosti krvi v sistemskem obtoku. Analizirali
smo podatke pacientov, perioperativni in pooperativni potek zdravljenja.
Rezultati: Z izolirano perfuzijo okončine je bilo zdravljenih 75 pacientov z melanomom, 10 pacientov z mehkotkivnim sarkomom in 1 pacient s ploščatoceličnim
karcinomom okončine. Srednji sistemski arterijski tlak in linijski tlak sta bila 130 ±
12 oziroma 86 ± 21. Uhajanje kemoterapevtika iz perfuzijskega sistema v sistemsko
cirkulacijo je bilo zaznano pri 11/86 pacientih (12,8 %) z maksimalnim izmerjenim
uhajanjem 1–2 %. Perioperativne in pooperativne komplikacije so bile ugotovljene v
38,4 % oziroma 24,5 %.
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Zaključek: Izolirana perfuzija okončine je uveljavljen način zdravljenja lokalno
napredovalega melanoma in mehkotkivnega sarkoma pri izbranih pacientih z lezijami
na okončinah. Izolirana perfuzija okončine zahteva znanje ekstrakorporalnega krvnega obtoka in vaskularne kirurgije. Med posegom je priporočeno natančno spremljanje
uhajanja kemoterapevtika v sistemsko cirkulacijo.
Ključne besede: izolirana perfuzija okončine, melanom, mehkotkivni sarkom.

UVOD
Izolirana perfuzija okončine (angl. isolated limb perfusion – ILP) se od leta
1957 uporablja za zdravljenje pacientov z in-tranzit metastazami melanoma in
neresektabilnega mehkotkivnega sarkoma okončin (Creech et al., 1958, Puzanov
& Skitzki, 2016). Pri ILP prizadeto okončino izključimo iz sistemskega obtoka s pomočjo aparata za zunajtelesni krvni obtok, vzpostavimo perfuzijski krog,
prek katerega perfundiramo prizadeto okončino in na mesto tumorja apliciramo
visoke doze kemoterapevtika (Innet et al., 2001, Wray et al., 2011, Grünhagen,
2016). Učinek kemoterapevtika povečamo z uporabo hipertermije (Innet et al.,
2001, Wray et al., 2011 ).
V primeru nenadzorovanega uhajanja apliciranega kemoterapevtika v sistemsko cirkulacijo ta povzroči resne stranske učinke. Zato je med posegom potreben
stalen nadzor potencialnega uhajanja kemoterapevtika v sistemsko cirkulacijo
(Grünhagen, 2016, Taeger et al., 2004 ). Pri zdravljenju z ILP-tehniko so možni
številni zapleti, zato je potrebno dobro poznavanje hemodinamike in zunajtelesnega krvnega obtoka (McDermott et al., 2005).
V prispevku so predstavljeni metoda zdravljenja in rezultati zdravljenja z ILP
na Onkološkem inštitutu Ljubljana.

METODE
Pacienti
V retrospektivno študijo smo vključili 86 pacientov, ki so bili od marca 2009
do decembra 2016 z ILP zdravljeni na Onkološkem inštitutu Ljubljana. ILP je
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bil opravljen pri pacientih z in-tranzit metastazami melanoma na okončini, neresektabilnim mehkotikivnim sarkomom okončine in pri enem pacientu s ploščatoceličnim karcinomom okončine. Demografske lastnosti študijske populacije so
predstavljene v Tabeli 1.
Tabela 1: Značilnosti populacije
Število vključenih pacientov
Starost [leta]
Mediana ± SD (razpon)

n=86 (%)
62 ± 14,2 (20–89)

Spol
Moški
Ženske

32 (37,2)
54 (62,8)

Melanom
Mehkotkivni sarkom
Ploščatocelični karcinom

75 (87,2)
10 (11,6)
1 (1,2)

Diagnoza

Lokacija lezije
Golen
Stegno
Stopalo
Celotna noga
Roka

31 (36)
3 (3,5)
4 (4,7)
36 (41,9)
12 (14)

Stran
Leva
Desna

50 (58,1)
36 (41,9)

Konfiguracija aparata za zunajtelesni krvni obtok
Uporabljen je bil aparat za zunajtelesni krvni obtok z integriranim grelnim
telesom ter dvema valjčnima črpalkama. Spremljali smo linijski tlak ter 4–5 temperatur. Uporabljen je bil mešalec plinov. V vseh primerih je bil uporabljen pediatrični oksigenator z odprtim rezervoarjem.

Operativni protokol
Pacienti so bili operirani v splošni anesteziji. Na prizadeto okončino so bile nameščene dve do tri temperaturne sonde. Okončina je bila nato zavita v grelno bla131
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zino ter dodatno izolirana z astonavtsko folijo. Nadzorovali smo srednji arterijski
tlak. Med operativnim posegom si je kirurg najprej prikazal ter nato kaniliral
glavno arterijo in veno okončine. Pred izločitvijo okončine iz sistemskega obtoka
smo pacientu aplicirali heparin (3–5 mg/kg). Proksimalno nad kanilacijsko mesto
smo namestili pnevmatsko in gumijasto zažemko, povezali z zunajtelesnim krvnim obtokom ter vzpostavili perfuzijski krog.
Med operativnim posegom smo spremljali uhajanje citostatika v sistemsko
cirkulacijo. Če uhajanja ni bilo, je sledilo hitro ogrevanje okončine. Ko smo dosegli želeno končno temperaturo, smo v perfuzijski sistem aplicirali melfalan (10
mg/L) oziroma melfalan v kombinaciji s TNF-α (1–2 mg/L). Pacienti z mehkotkivnim sarkomom in velikim melanomom so prejeli kombinacijo melfalana
in TNF-α. Kadar je bil uporabljen le melfalan, je bila okončina segreta na 40 0C,
čas cirkulacije citostatika pa je bil 60 minut. Uporabljen je bil enkratni bolus melfalana. Kadar je bil uporabljen melfalan v kombinaciji s TNF-α, je bila okončina
ogreta na 38–39 0C. Najprej je bil apliciran bolus TNF-α, čas cirkulacije je bil 30
minut. Nato je sledil bolus melfalana, ki je cirkuliral še dodatnih 60 minut. Hitrost delovanja črpalke je bila izračunana na podlagi površine prizadete okončine
in je bila nastavljena na 1,8 L/m2/min.
Po končani cirkulaciji citostatika je sledilo spiranje okončine. Spodnjo okončino smo spirali s 3–6 litri fiziološke raztopine in 1 litrom koloidne raztopine. Pri
zgornji okončini je bil volumen tekočine, ki smo jo uporabili za spiranje, primerno zmanjšan.

Nadzor uhajanja citostatika
Pri vseh pacientih smo spremljali uhajanje citostatika. Uporabili smo hematokrit test in merjenje radioaktivnosti krvi v sistemskem obtoku. Za merjenje radioaktivnosti smo uporabili tehnecij-99 m in scintilatorski števec, ki je bil nameščen
nad prekordij pacienta.
Z uporabo hematokrit testa je bilo uhajanje citostatika zaznano, ko je prišlo
do izenačevanja vrednosti hematokrita sistemske krvi in hematokrita izolirane
okončine.
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Za merjenje radioaktivnosti krvi v sistemskem obtoku smo pacientu aplicirali
0,5 mCi technecija-99 m, v zunajtelesni krvni obtok pa 5 mCi tehnecija-99 m.
Nad prekordij pacienta je bil ves čas posega nameščen scintilatorski števec. Vsak
porast števila impulzov nad prekordijem je štel kot uhajanje citostatika iz okončine v sistemsko cirkulacijo.

Statistična analiza
Numerične spremenljivke so predstavljene kot srednja vrednost ± standardni
odklon. Kategorične spremenljivke so predstavljene kot odstotne vrednosti. Statistično analizo smo izvedli s programom SPSS (IBM Corp., version 22.0 Armonk, NY).

REZULTATI
ILP smo opravili pri 86 pacientih. Pri pacientih z lezijo na spodnji okončini
je bila kanilacija iliakalne arterije in vene opravljena v 40/74 primerih, sledila je
kanilacija femoralne arterije in vene. Pri pacientih z lezijo na zgornji okončini je
bila opravljena kanilacija aksilarne arterije in vene v 7/12 primerih ter brahialne
arterije in vene v 5/12 primerih.
Izmerjen srednji arterijski tlak in linijski tlak sta bila 130 ± 12 oziroma 86 ± 21
mmHg. Ko je bil uporabljen le melfalan, sta bili izmerjeni povprečni maksimalni
temperaturi tkiva in podkožja 40 ± 0,6 oziroma 40,1 ± 0,6 °C. Ko je bil uporabljen melfalan v kombinaciji s TNF-α, sta bili izmerjeni povprečni maksimalni
temperaturi tkiva in podkožja 38,7 ± 0,7 oziroma 38,6 ± 0,6 °C.
Le melfalan oziroma melfalan v kombinaciji s TNF-α je bil uporabljen pri
84/86 oziroma 39/86 vključenih pacientih. Srednji perfuzijski čas melfalana oziroma kombinacije melfalana in TNF-α je bil 51,5 ± 12 oziroma 72,6 ± 18 minut.
Uhajanje citostatika v sistemsko cirkulacijo je bilo zaznano pri 11/86 pacientih
(12,8 %) z maksimalnim izmerjenim uhajanjem 1–2%. Do perioperativnih in
pooperativnih zapletov je prišlo v 38,4 % oziroma 24,5 %, podrobno so predstavljeni v Tabeli 2.
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Tabela 2: Perioperativni in pooperativni zapleti
Perioperativni zapleti

n (%)

Pooperativni zapleti

N (%)

Brez

53 (61,6)

Brez

65 (75,5)

Težave z drenažo krvi

15 (17,4)

Kompartment sindrom

4 (4,7)

Uhajanje citostatika

11 (12,8)

Epidermoliza

3 (3,5)

Masivna krvavitev

2 (2,3)

Hemodinamska nestabilnost

4 (4,7)

Tehnične težave

5 (5,8)

Krvavitev

2 (2,3)

Prehodna pareza okončine

2 (2,3)

Sepsa

1 (1,2)

Okužba

1 (1,2)

Limfedem

1 (1,2)

Globoka venska tromboza

3 (3,4)

Odgovor na zdravljenje z ILP glede na diagnozo je predstavljeno v Tabeli 3.
Pri 66/86 (76,7 %) vključenih pacientih dodatno zdravljenje ni bilo potrebno. Pri
11/75 (14,7 %) pacientih z melanomom smo opravili dodaten poseg ILP, 1 pacient je bil dodatno zdravljen z elektrokemoterapijo, 6 pacientov je bilo adjuvantno
zdravljenih z obsevanjem, pri 1 (1,3 %) pacientu pa je bila potrebna amputacija
prizadete okončine. Prav tako je amputacijo prizadete okončine po ILP potreboval 1 pacient (10 %) z mehkotkivnim sarkomom.
Tabela 3: Odgovor na zdravljenje z ILP glede na diagnozo

Melanom
Le melfalan
Melfalan in TNF-α
Mehkotkivni sarkom
Ploščatocelični karcinom

Popoln
odgovor
n (%)

Delni
odgovor
n (%)

Brez
odgovora n
(%)

Število
pacientov

39 (52)
26 (56,5)
13 (44,8)

31 (41,3)
17 (37)
14 (73,7)

5 (6,7)
3 (6,5)
2 (10,5)

75
46
29

2 (20)

4 (40)

4 (40)

10

1 (100)

1

DISKUSIJA
ILP je invazivni poseg, ki se lahko uporablja za zdravljenje pacientov z in-tranzit metastazami melanoma ter neresektabilnimi mehkotkivnimi sarkomi okon134
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čin. ILP omogoča, da se s pomočjo zunajtelesnega krvnega obtoka v cirkulacijo
prizadete okončine na mesto tumorja aplicira kemoterapevtik (Innet et al., 2001,
Grünhagen, 2016 ).
Uporaba izoliranega perfuzijskega kroga omogoča aplikacijo visokih doz citostatika na mesto tumorja. V primeru uhajanja kemoterapevtikov v sistemsko
cirkulacijo, še posebej TNF-α, lahko pride do nastanka hudih sistemskih težav in
potencialno smrtnega izida (Grünhagen, 2016 ). Zato je med posegom potrebno
stalno spremljanje možnega uhajanja kemoterapevtika v sistemsko cirkulacijo. V
izogib sistemski toksičnosti je treba ILP poseg ustaviti, če uhajanje citostatika
preseže 10 % (Grünhagen, 2016, Paulsen et al., 2015 ). V literaturi je opisanih
več metod nadziranja uhajanja citostatika v sistemsko cirkulacijo (Trnka et al.,
2016, Orero et al., 2009, Cattel et al., 2001). V naši študiji smo sistemsko uhajanje citostatika nadzirali z nadzorom radioaktivnosti krvi v sistemski cirkulaciji z
uporabo tehnecija-99 m in scintilacijskega števca nad prekordijem ter z uporabo
hematokrit testa. Uhajanje citostatika v sistemsko cirkulacijo je bilo zaznano v
12,8 % primerih z maksimalnim izmerjenim uhajanjem 1–2%.
Pretok črpalke je pomemben dejavnik, ki vpliva na prevzem melfalana v tkivo
okončine in ima tako lahko pomemben vpliv na regresijo tumorja. V literaturi je
bilo predlagano, da naj bo pretok črpalke med ILP nižji od fiziološkega pretoka
krvi v okončini. Zmanjšanje pretoka črpalke podaljša čas stika citostatka s tumorjem in tako poveča intracelularni prevzem tega. Poleg tega naj bi visok pretok
črpalke povečal možnost edema okončine in bi tako lahko prispeval k uhajanju citostatika v sistemsko cirkulacijo (Norda et al., 1999). V naši študiji nismo
zmanjšali pretoka črpalke, pretok je bil izračunan glede na površino okončine in
je bil enak fiziološkim pretokom krvi v prizadeti okončini.
V literaturi je ILP opisana kot učinkovita metoda za zdravljenje izbranih pacientov z melanomom in mehkotkivnim sarkomom okončin. Prednost ILP-posega
pri zdravljenju pacientov z neresektabilnim mehkotkivnim sarkomom je visoka
stopnja ohranitve okončine, s poročanim odgovorom na zdravljenje v 60–80 %
(Cornett et al., 2006, Rossi et al., 2010). V naši študiji je bil celoten odgovor pacientov z mehkotkivnim sarkomom na zdravljenje z ILP 60 %. Pri 90 % pacientov
smo s posegom ohranili okončino in se tako izognili amputaciji. Naši rezultati
so podobni tistim iz literature (Cornett et al., 2006, Rossi et al., 2010). Sodeč
po literaturi so rezultati zdravljenja z ILP pri pacientih z melanomom različni, z
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javljenim celotnim odgovorom na zdravljenje med 60 in 90 % in popolnim odgovorom na zdravljenje med 25 in 60 % (Cornett et al., 2006, Hoekstra et al., 2014).
Nekateri avtorji opažajo, da več pacientov doseže popolni odgovor na zdravljenje,
če so zdravljeni s kombinacijo melfalana in TNF-α (Rossi et al., 2010 ). V naši
študiji je bil pri pacientih z melanomom celoten odgovor na zdravljenje 93,5 %
pri pacientih, pri katerih je bil uporabljen le melfalan, in 89,5 % pri pacientih, pri
katerih je bila uporabljena kombinacija melfalana in TNF-α.

ZAKLJUČEK
ILP je svetovno uveljavljen način zdravljenja izbranih pacientov z melanomom
in mehkotkivnim sarkomom okončine. ILP poseg vključuje vaskularno kirurgijo
in delo z zunajtelesnim krvnim obtokom. Zaradi uporabe visokih doz kemoterapevtikov je potrebno natančno spremljanje potencialnega uhajanja citostatika v
sistemsko cirkulacijo.
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ETIČNE DILEME ZDRAVLJENJA
MOŽGANSKE KAPI PRI STAROSTNIKIH
1

Kristjan Lorenčič

Izvleček
Starost je najpomembnejši dejavnik tveganja za nastanek možganske kapi. Populacija prebivalstva tako v Sloveniji kot v drugih razvitih državah se stara in upravičeno lahko domnevamo, da se bo ravno zaradi staranja razširjenost možganske
kapi še povečevala. Medicinska oskrba se vsako leto izboljšuje, zato lahko pričakujemo
zmanjšanje smrtnih primerov po možganski kapi in s tem predvsem zelo starih ljudi,
ki bodo možgansko kap preživeli. Starostniki po možganski kapi potrebujejo več časa
za izboljšanje stanja. Etične in moralne odločitve so v obravnavi pacientov po možganski kapi stalnica, še posebej pri starejših od 80 let. Zaradi širokega spektra posledic
bolezni se pojavljajo navzkrižja med osnovnimi etičnimi načeli, kot so korist za pacienta, dobronamernost, neškodljivost in pravičnost. Namen prispevka je opisati najpomembnejša področja zdravljenja možganske kapi, pri katerih se lahko pojavijo etična
vprašanja pri obravnavi starostnikov. Sprašujemo se ali lahko starostniku odklonimo
zdravljenje možganske kapi v okoliščinah, ki sicer narekujejo zdravljenja, samo zaradi
njegove starosti.
Ključne besede: starost, oživljanje, etika, dobronamernost, pravičnost.

UVOD
Prebivalstvo se stara, in ker je starost eden izmed najpomembnejših dejavnikov
tveganja za nastanek možganske kapi, lahko pričakujemo, da bo te vse več. Medicinska oskrba se vsako leto izboljšuje, zato pričakujemo zmanjšanje smrtnih primerov, s tem pa predvsem več zelo starih ljudi, ki bodo možgansko kap preživeli.
Ker se dolžina pričakovanega trajanja življenja ob rojstvu hitro povečuje (v Sloveniji v zadnjih 25 letih v povprečju za 7 let), se postavlja vprašanje, ali je tradici1
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onalna starostna meja, pri kateri naj bi se začelo obdobje starosti oz. od katere naj
bi se ljudje uvrščali med starejše (65 let), sploh še ustrezna. V Sloveniji je delež
prebivalcev 1. julija 2018, starih 65 let in več, 19,4 %, delež prebivalcev, starih 80
let in več, je 5,2 % (SURS, 2018).
V Sloveniji se zaradi ishemične možganske kapi zdravi približno 4000 prebivalcev na leto in vsaki 2 uri zboli nov pacient. Tveganje za ishemično možgansko
kap se po 55. letu starosti podvoji na vsakih 10 let. Študije kažejo, da 75–89 %
ishemične možganske kapi nastane pri pacientih, starejših od 65 let; 50 % pacientov je starejših od 70 let in 25 % pacientov je starejših od 85 let. V zadnjih 20
letih se je namreč število starejših od 80 let podvojilo (v letu 1996 je delež znašal
2,5 %, v letu 2016 pa 4,8 %) (Cvetojević & Pretnar Oblak, 2017).
Goljar in Bizovičar (2017) navajata, da večina ljudi, ki doživi možgansko kap,
preživi. Ugotavljata tudi, da so za pacienta in njegovo družino najhujše dolgoročne posledice bolezni. Tetičkovič (2008) pa ugotavlja, da so nam pri obravnavi
pacientov z možganskožilnimi boleznimi v pomoč različne smernice in druga
napotila na podlagi kliničnih raziskav, narejenih pri pacientih, starih od 40 do
60 let, ki pa ne veljajo za paciente, ki so stari 80 ali več let. Celo več, raziskav pri
starostnikih po preživeli možganski kapi nad 80 let je zelo malo.
Rehir in Menih (2017) ugotavljata, da statistično gledano več ljudi umre za
posledicami kapi kot zaradi posamezne vrste raka. Možganska kap je eden izmed
vodilnih vzrokov obolevnosti in trajno zmanjšane kakovosti življenja.
Kot navaja Tetičkovič (2008), starejši pacienti, stari 80 let ali več, umirajo pogosteje za možgansko kapjo in tudi potrebujejo več časa za izboljšanje stanja. Prav
tako navaja, da prebolela možganska kap pri starostnikih nad 80 let predstavlja
posebno tveganje za vnovično kap v naslednjih 5 letih, kar 25-odstotno.
Menim, da je starost res zadnje poglavje v knjigi življenja, vendar ima lahko
relativno zdrav starostnik pred sabo veliko let kakovostnega življenja. Zato se
pri zdravljenju starostnikov vedno znova pojavljajo etične in moralne dileme pri
obravnavi starostnikov, ki utrpijo možgansko kap.
Mohor (2007) navaja, da bi bilo zelo narobe, če starostnikov ne bi oživljali
samo zaradi tega, ker so stari, da bi pa bilo tudi narobe, če bi oživljali prav vse
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starostnike, ne glede na njihovo bolezen ali okoliščine. Zdravniška odločitev, ali
starostnika oživljati, pa ni vedno enostavna. Pri starostnikih so take dileme bolj
izrazite kot pri mlajših osebah zaradi vseh pridruženih bolezni, ki jih imajo starostniki in lahko pomembno vplivajo na kakovost in trajanje njegovega življenja.
Žvan in Grad (2000) navajata, da je možganska kap tista, ki si je nihče ne
želi. Tako laiki kot medicinsko osebje na neki način odrivajo paciente z možgansko kapjo na rob zanimanja. Pacienti se možganske kapi bojijo zaradi negativnih
posledic, ki jih povzroči, torej zaradi telesne in duševne invalidnosti; medicinsko
osebje zaradi zahtevne obravnave s slabimi rezultati; družba oziroma politika pa
zaradi ekonomskega bremena. V prid temu govori tudi podatek, ki ga navajata
(Žvan & Grad, 2000), da število negibnih pacientov zaradi možganskožilnih bolezni presega polovico vseh oskrbovancev domov starejših občanov v Sloveniji.

MOŽGANSKA KAP
Možgani so kompleksen organ in lahko rečemo, da predstavljajo bistvo vsakega posameznika. V možganih so shranjene vse naše informacije, znanje, čustva,
motorične sposobnosti in drugo. Ko pride do možganske kapi, lahko v trenutku
vse to izgubimo. Poznamo ishemično možgansko kap, ki je posledica zamašitve
krvne žile zaradi tromboze ali embolije, in hemoragično možgansko kap, ko pride
na spremenjeni žilni steni do razpoka žilne stene, do izlitja krvi v možganovino in
s tem do odmrtja tkiva. Pride lahko do subarahnoidne krvavitve, najpogosteje
zaradi anomalije žilne stene oziroma anevrizme, ki se razpoči, posledično se kri
razlije v prostore, kjer so možgani, oziroma tam, kjer teče možganska tekočina
oziroma cerebrovaskularni likvor (Žvan, 2017).

ZDRAVLJENJE MOŽGANSKE KAPI
Pri možganski kapi gre za urgentno stanje in je zelo pomemben čas od nastanka simptomov do začetka zdravljenja. Zdravniki se odločajo o načinu zdravljenja.
Kadar gre za svež strdek, se ga lahko poskuša raztopiti z zdravilom, fibrinolitikom.
Zdravnik se lahko odloči tudi za znotrajžilno zdravljenje, pri čemer s pomočjo
posebnih katetrov vstopi v dimeljsko arterijo in pride do strdka v možganih, kjer
ga poskuša aspirirati. Postopek imenujemo mehanska revaskularizacija. Kot na140
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vajata Cvetojević in Pretnar Oblak (2017), je ob nastanku zapore arterije nekrotično le osrednje območje prekrvavitve, okoli katerega je območje potencialno še
vitalnega tkiva, ki ga imenujemo penumbra. Vnovična vzpostavitev pretoka prek
zaprte arterije je edini mehanizem za ohranitev vitalne penumbre. Rekanalizacijo arterije in reperfuzijo tkiva lahko danes dosežemo z intravensko trombolizo
(IVT) ali mehanično revaskularizacijo (MER). O obeh načinih zdravljenja se
odloča specialist nevrolog ob občasnem posvetu z interventnim nevroradiologom.
IVT indicira nevrolog sam, za mehanično revaskularizacijo pa se skupaj odločita
nevrolog in interventni nevroradiolog, ki izvaja poseg. Oba načina zdravljenja
imata prednosti in slabosti. Raziskave kažejo, da je IVT lahko uspešna do 4,5 ure,
mehanična revaskularicija pa do 6 ur po začetku ishemične možganske kapi. Prav
tako obstaja večja raziskava (Paramasivam, 2015), ki je pokazala boljše rezultate
znotrajžilnega zdravljenje ishemične možganske kapi v primerjavi z IVT. Raziskava dokazuje, da je mehanska trombektomija za pridobivanje strdkov koristna
in učinkovita za rekanalizacijo okluzije. Opisuje uspešnost aspiracije s postavitvijo
aspiracijskega katetra neposredno na mestu strnjevanja krvi; če to ni uspešno,
se uporabi stent lovilec. Ko se obe metodi uporabljata v kombinaciji, se stopnja
reperfuzije izboljša na 95 %.
Znotrajžilno zdravljenje anevrizem poteka na podoben način, kjer se poskuša
anevrizmo zapreti s posebnimi zapirali oziroma »coili«, da se krvavitev zaustavi.
Torej namena zdravljenje sta izključitev anevrizme iz obtoka in preprečenje krvavitev.
Menim, da je za uspešnost zdravljenja zelo pomemben čas, ki preteče od
nastanka prvih simptomov ishemične možganske kapi do reperfuzije oziroma
vzpostavitve vnovičnega pretoka. Čim krajši čas je torej pomemben za uspešnost
zdravljenja oziroma čim manjšo smrtnost in invalidnost.
Starost ni kontraindikacija za IVT ali MER. Možnost zapletov po invazivnejšem načinu zdravljenja je sicer pri starejšem pacientu nekoliko večja, vendar
je tudi dober izid pogostejši, tako da se za način zdravljenje odločajo ne glede na
starost. Izjema je seveda dementen ali negiben pacient, pri katerem tudi z invazivnimi načini zdravljenja ne izboljšamo bistveno kakovosti življenja (Cvetović &
Pretnar Oblak, 2017).
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DEJAVNIKI TVEGANJA IN OBRAVNAVA PACIENTOV Z
MOŽGANSKO KAPJO
Hipertenzija je eden izmed dejavnikov tveganja, ki ima dolgoročno dokazan
vpliv na povečano tveganje za možgansko kap. Glede na študije so pri pacientih
nad 60 leti starosti zaželene vrednosti krvnega tlaka pod 150/90 mmHg, pri pacientih pod 60 leti starosti pa 140/90 mmHg. Vrednost krvnega tlaka naj bi bila
nižja od 140/90 mmHg tudi pri pacientih s pridruženim diabetesom mellitusom
ali kronično ledvično boleznijo. Med ostalimi pomembnimi dejavniki tveganja,
katerih zdravljenje pripomore k prevenciji možganske kapi, spada tudi hiperlipidemija, diabetes mellitus, kajenje, prehrana, debelost (Rehar & Menih, 2015).
Menim, da je dejavnik, ki vpliva na uspešnost zdravljenja pacientov z možgansko
kapjo in je v Sloveniji zelo prisoten, geografski dejavnik tveganja. Obravnava pacientov z možgansko kapjo je neenotna, saj v Sloveniji nimamo dovolj nevrologov
oziroma nevrologi izven večjih urbanih območij ne opravljajo neprekinjenega
zdravstvenega varstva. V Sloveniji imamo samo v UKC Ljubljana na Nevrološki
kliniki zagotovljeno ekipo in opremo za neprekinjeno zdravstveno varstvo takih
pacientov 24 ur na dan, vse dni v letu. Ravno zaradi tega je bila v letu 2014 ustanovljena TeleKap, ki naj bi prinesla spremembe na tem področju. Gre za center,
v katerem je vedno na voljo specialist nevrolog za pomoč zdravnikom iz drugih
perifernih bolnišnic. Zdravniki iz manjših bolnišnic dobijo potrebno konzultacijo
in navodila za zdravljenje. Prav tako je cilj premestitev pacienta v terciarni center
na zdravljenje, kadar je to potrebno.

ETIČNI VIDIKI ZDRAVLJENJA MOŽGANSKE KAPI
Žvan (2017) navaja, da se v dobi novih tehnologij, kot je telemedicina, etične odgovornosti zdravnikov ne spreminjajo. Zdravniška praksa je že sama po
sebi moralna dejavnost, ki temelji na »zavezanosti k zaupanju« med pacientom in
zdravnikom ob upoštevanju Hipokratove prisege.
Temeljno določilo zdravstvene zakonodaje, ki opredeljuje odnos med poklicnimi kompetencami in odgovornostjo posameznega zdravstvenega delavca, je določilo 55. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti, ki določa, da lahko zdravstveni
delavec samostojno opravlja vsako delo, za katero ima ustrezno izobrazbo in je
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zanj usposobljen, ter ima na voljo ustrezno opremo. Za svoje delo prevzema etično, strokovno, kazensko in materialno odgovornost (Zakon o zdravstveni dejavnosti, 2005).
Etična načela in pravila Kodeksa etike v zdravstveni negi in oskrbi Slovenije so namenjena in obvezujejo vse, ki delujejo ali se izobražujejo na področju
zdravstvene nege in oskrbe. Predstavljajo vodilo pri oblikovanju profesionalnih
etičnih in moralnih stališč ter vrednot, podlago za etično odločanje, pomoč pri argumentiranju teh odločitev ter omogočajo etično refleksijo profesionalnega dela
(Kodeks etike v zdravstveni negi in oskrbi Slovenije, 2014).
Mlinšek (2012) navaja, da morajo medicinske sestre za profesionalno opravljanje poklica razviti visoko stopnjo etičnega zavedanja. Pri presojanju etičnosti
odločitev jim je v pomoč profesionalni kodeks etike, ki mora biti vodilo pri presoji
njihovega delovanja. Kot še navaja Mlinšek (2012), se ljudje med seboj razlikujemo v marsičem, vsem pa je skupno človeško dostojanstvo, do katerega imamo vsi
enako pravico. V odnosu do bolnih, trpečih in ranljivih je spoštovanje človeškega
dostojanstva še posebej pomembno. Poleg strokovne usposobljenosti mora imeti
medicinska sestra določene osebnostne lastnosti, ki se kažejo z notranjim sprejetjem vrednot poklica. Brez te notranje drže si je težko predstavljati medicinsko
sestro, ki bi bila zadovoljna v svojem poklicu.
Menim, da je treba upoštevati kodeks poklicne etike pri obravnavi vsakega
pacienta. Je pa res, da se pri obravnavi starostnikov, ki imajo ob nastopu možganske kapi pridruženih še mnogo drugih bolezni, pojavijo etična vprašanja
dobronamernosti, neškodovanja, pravičnosti, enakopravnosti. Zdravnik je tisti,
ki mora sprejeti pravilno odločitev o načinu zdravljenja, in zdravljenje pacienta
mora biti pred drugimi morebitnimi interesi.
Kot navaja Žvan (2017), imajo pomembno vlogo tudi vladne smernice in javna
politika, vključno s posebnimi predpisi in pravilniki, saj mora imeti morala bistveno vlogo v dobri politiki.
Theofanidis (2015) pa navaja prav vlogo politike, ki jo je povzročila gospodarska kriza v Grčiji. Pojavi se izraziti starizem, diskriminatorna obravnava starostnikov z možgansko kapjo. Gre za nepošteno obravnavo, ki temelji na starosti
oseb. Razmišljanje o starejših, ki temelji na negativnih odnosih in stereotipih o
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staranju, spremlja težnja k strukturiranju družbe, ki temelji na predpostavki, da je
vsak mlad. Menijo, da ne morejo veliko storiti za paciente, starejše od 65 let, ki so
doživeli možgansko kap, in zato tudi ne želijo, da bi ti pacienti »zasedli« postelje
na nevrološkem oddelku. Pacienti, starejši od 65 let, so premeščeni na interni
oddelek in niso deležni standardne obravnave po protokolu za možgansko kap.
Vendar pa obstajajo primeri, ko so »ministrska načela« opuščena, še zlati kadar
gre za reševanje družinskih prijateljev, uslužbencev ali katerega drugega privilegiranega državljana. Starost pacienta z možgansko kapjo je v tem primeru postala
osnova za odločanje o načinu zdravljenja. Takšna obravnava sproža vrsto etičnih
vprašanj. Študija kaže, da številnim pacientom ni bilo na voljo celotno zdravljenje,
saj imajo prednost tisti, ki so mlajši od 65 let, ali tisti z manj hudo možgansko
kapjo, zato je opaziti določeno stopnjo nihilizma pri tistih nad 65 let. To sproža
vrsto etičnih vprašanj, saj je starost neprimeren kriterij za odločanje o zdravljenju
pacientov z možgansko kapjo. Starostizem ali starizem se je izkazal za glavno obliko diskriminacije pacientov s kapjo kot rezultat nekaterih političnih odločitev.
V Nemčiji je sistem obravnave pacientov z možgansko kapjo bistveno drugačen.
Vsako leto v Nemčiji obravnavajo več kot 200 000 možganskih kapi. V začetku
leta 2008 je bilo certificiranih 190 enot za zdravljenje možganske kapi, do konca
leta 2012 pa se je število povečalo na 231. Tako lahko prevzamejo visoko kakovostno oskrbo vseh pacientov z možgansko kapjo po vsej državi. Možganska kap
se je v Nemčiji v relativno kratkem časovnem obdobju 3 let povečala s 5,6 % na
10,2 %. Treba je poudariti prekomerno povečanje možganske kapi pri 80 ali več
let starih pacientih s 3,8 % na 9,0 % (Krogias et al., 2014).
Enote za možgansko kap zagotavljajo učinkovit paket zdravljenje. Nudijo logistiko za učinkovito koordinacijo, zagotavljajo namestitev pacientov z možgansko
kapjo izključno v namenskem oddelku in sodelovanje večdisciplinskem tima. Tak
sistem zdravljenja možganske kapi zmanjšuje smrtnost za 21 % in invalidnost za
13 %. Smrtnost se zmanjšuje in strokovno znanje se izboljšuje z obravnavo velikega števila pacientov na leto. Velik del specializacije je pridobljen na delovnem
mestu, pri čemer se člani ekipe učijo drug od drugega z nenehnim razpravljanjem
o pacientih. Nemško združenje za možgansko kap je vzpostavilo certifikat za
specializirano zdravstveno nego zdravljenja možganske kapi. Ta kurikul obsega
več kot 200 ur usposabljanja s poudarkom na možganski kapi. Združenje tudi
zahteva minimalno število usposobljenih medicinskih sester na enoti za možgansko kap, ki zagotavljajo kakovostno oskrbo. Medicinske sestre tudi sodelujejo pri
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odločanju resnosti zdravljenja možganske kapi, spremljanju vitalnih funkcij in pri
neposrednem izvajanju terapevtskih posegov (Ringelsteina et al., 2011).

ZAKLJUČEK
Pacienti po možganski kapi potrebujejo veliko pomoči, še posebej ranljivi so
starostniki. Pogosto potrebujejo pomoč pri vseh življenjskih dejavnostih in so
odvisni od druge pomoči tako v bolnišnicah kot doma.
Težko rečemo, da je zdravljenje akutne možganske kapi v celotni Sloveniji
enotno oziroma da je obravnava pacientov enotna, ne glede na starost pacienta
in na regijo. Dovolj nazoren je podatek, da regionalne bolnišnice nimajo nevrologa oziroma ne opravljajo neprekinjenega zdravstvenega varstva. Glede na to,
da ima samo Ljubljana neprekinjeno zdravstveno varstvo za izvajanje znotrajžilnih interventnih posegov, ne moremo trditi, da je za vse paciente v Sloveniji
enako poskrbljeno. Torej težko govorimo o enakopravni obravnavi pacientov z
možgansko kapjo.
Slovenija bi glede na površino države lahko imela en center za zdravljenje možganske kapi in izvajanje interventnih žilnih posegov za možgansko kap. V UKC
Ljubljana res deluje večdisciplinski tim za zdravljenje možganske kapi, vendar bi
moral biti ta tim veliko večji. Na voljo bi moralo biti dovolj oddelkov oziroma
postelj z vso potrebno opremo. Le tak tim bi imel dovolj posegov na leto, da bi bil
suveren pri svojem delu. Pomembna bi morala biti dobra dostopnost do takega
centra, ki bi morala vsebovati helikoptersko reševalno enoto, ki bi paciente v najkrajšem možnem času premestila na zdravljenje na terciarno raven.
Paciente moramo obravnavati po etičnih načelih. Vsi pacienti po možganski
kapi morajo imeti enako obravnavo in imeti enake možnosti zdravljenja. Starostniki so že tako bolj ranljiva skupina. Pri utrpeli možganski kapi pa je okrnjena
tudi njihova sposobnost odločanja in takrat si moramo zdravstveni delavci še posebej prizadevati za spoštovanje pacientovih pravic in delovati v skladu z načelom
dobronamernosti, neškodovanja in pravičnosti. Pri starostnikih po možganski
kapi ne moremo izpolnjevati etičnega načela o pravici do izbire in samostojnega
odločanja, zato je pomembno, da se zdravniki odločajo na podlagi zdravstvenega
stanja pacienta in da starost ni kontraindikacija pri odločitvi o načinu zdravljenja.
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Roke, umivanje, higiena

Aktivnost ZBN lahko izvede:

Skrbnik protokola aktivnosti zdravstvene nege:

Potrebni pripomočki:

DA
DA
DA
DA

tehnik zdravstvene nege

diplomirana medicinska sestra

diplomirana babica

študent, pripravnik

Tatjana Požarnik

omejitve, pripombe:

odgovorna oseba protokola:

Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v
operativni dejavnosti

DA

1

1,5-2 min

bolničar

Potrebno število oseb za izvedbo aktivnosti:

Predvideni čas izvajanja protokola (aktivnosti):

Odstraniti umazanijo z rok, odstraniti prehodne mikroorganizme, zmanjšati količino
mikroorganizmov na koži, preprečevanje prenosa mikroorganizmov

Ključne besede:

HIGIENSKO UMIVANJE ROK

Namen aktivnosti:

naziv

NACIONALNI PROTOKOLI AKTIVNOSTI ZDRAVSTVENE IN BABIŠKE NEGE

Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije
Ob železnici 30a, 1000 Ljubljana, tel. +01/544 54 80; e-mail tajnistvo@zbornica-zveza.si

x
x

x

x

x
x

16.03

tekoča pitna voda,
umivalnik brez zamaška, da lahko voda
prosto odteka,
pipa (priporoča se), ki se lahko zapre s
komolcem ali na fotocelico,
mikrobiološko neoporečno in ph koži
primerno milo,
papirnate brisače,
vrečka za odpadke po navodilih ustanove.

koda
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S komolcem pritisnemo na razdelilnik za milo in aktiviramo črpalko ter vzamemo od 2 do 3 ml mila
in ga dobro spenimo.

Roke umivamo z drgnjenjem vsaj 15 do 30 sekund. Drgnemo s krožnimi gibi dlan ob dlan, konice
prstov v dlani druge roke, umijemo palca, prste in med prsti, hrbtišče rok, in zapestje. Za vsak predel
napravimo vsaj 5 gibov.

Roke spiramo od prstov navzdol proti zapestju

Roke osušimo od prstov do zapestja. Roke osušimo tako, da v vsako roko vzamemo 2 brisači in jih
položimo med dlani in osušimo dlani, nato jih razdvojimo in osušimo hrbtišče roke od prstov
navzdol, na koncu pa krožno končamo okoli zapestja.

Mokro brisačo zavržemo in pipo zapremo z drugo, čisto brisačo ali pa tako, da se je ne dotaknemo –
s komolcem.

4.

5.

6.

7.

8.

2

 Prepletanje s prsti zagotavlja, da je vsa površina rok čista.

Roke zmočimo.

3.

nacionalni protokol 16.03 – HIGIENSKO UMIVANJE ROK

 Milo raztopi maščobo in zmanjša površinsko napetost. Drgnjenje
odstranjuje umazanijo in začasne bakterije.


Odpremo vodo ustrezne toplote.

2.

preprečevanje in obvladovanje okužb

Preprečimo zatekanje tekočine iz neočiščenega na očiščeno
področje.
Če se dotaknemo česarkoli, moramo postopek ponoviti.
Brisanje poteka od bolj čistih prstov k manj čistim podlaktom. Z
brisačo se ne vračamo nazaj proti prstom.
 Ko končamo s sušenjem ene roke, zavržemo brisači in osušimo
drugo roko.
 Pri zapiranju pipe z umitimi rokami, se roke ponovno
kontaminirajo.






 Roke držimo nižje od komolcev, da voda ne odteka k njim.

Pred umivalnikom stojimo tako, da se z rokama in obleko ne dotikamo površine umivalnika.

 Roke zdravstvenih delavcev so negovane in
brez nakita
(zapestnice, ura, prstani) saj se lahko na zapestnicah, prstanih in
uri, zadržujejo mikroorganizmi, ki predstavljajo vir okužbe. Nohti
so kratko pristriženi in ne lakirani. Umetni in gelirani nohti niso
dovoljeni.
 Izogibamo se pršenju vode po obleki, saj vlažnost omogoča
ugodne razmere za rast mikroorganizmov.
 Voda mora biti neoporečna, po možnosti topla, saj je proces
miljenja takrat učinkovitejši.

opombe:

1.

Izvedba aktivnosti zdravstvene nege:
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06.09.2018

3

03a/27-2018

21.05.2018

18.4.2018

4.12.2017

5/2/2017
335/K

15.6.17

datum:
7/2017

številka sklepa:

odgovorna oseba:

preprečevanje in obvladovanje okužb

05.09.2020

mag. Branko Bregar

Monika Ažman

Lojzka Prestor

Tatjana Požarnik

Nacionalni protokol se uporablja najmanj do:

Razširjeni strokovni kolegij za zdravstveno in babiško nego

III. sklep o ustreznosti nacionalnega protokola

Dokument objavljen na spletni strani Zbornice – Zveze dne

Upravni odbor Zbornice Zveze

II. sklep o ustreznosti nacionalnega protokola

Strokovna sekcija medicinskih sester in zdravstvenih
Sklep skrbnika nacionalnega protokola
tehnikov v operativni dejavnosti
I. sklep o ustreznosti nacionalnega protokola Delovna skupina za nacionalne protokole ZBN

organ, ki izdaja sklep o ustreznosti:

x

x

x

x

Kdaj higiensko umijemo roke:
x
ob prihodu in odhodu z delovnega mesta,
x
pred in po jedi,
x
po uporabi stranišča,
x
če so roke vidno umazane,
x
če so kontaminirane s telesnimi izločki.

Delovna skupina pri Ministrstvu za zdravje Republike Slovenije, 2009. Strokovne podlage in smernice za
obvladovanje in preprečevanje okužb, ki so povezane z zdravstvom oziroma zdravstveno oskrbo. Ministrstvo za
zdravje Republike Slovenije. Available at:
http://www.mz.gov.si/fileadmin/mz.gov.si/pageuploads/kakovost/str_smernice_okuzbe_feb_2010/MZ_Naslov
nica_Smernice_2009.pdf [11.8.2017].
Ivanuša, A. & Železnik, D. , 2008. Standardi aktivnosti zdravstvene nege. Maribor: Univerza v Mariboru,
Fakulteta za zdravstvene vede Maribor, pp. 496-499.
Jereb, G., Ovca, A. & Čulk., N., 2013. Problemi in izzivi umivanja in razkuževanja rok. In: L. Matić, et al. eds. Skrb
za roke v zdravstveni negi: zbornik predavanj, Ljubljana, 20.6.2013. Ljubljana: Zbornica zdravstvene in babiške
nege Slovenije - Zveza društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih
sester v vzgoji in izobraževanju, pp. 2-12.
Zore, A., Strojan, N. & Djekić, B., 2008. Primerjava učinka umivanja in razkuževanja rok. Obzornik Zdravstvene
Nege, 42(4), pp. 251-259.

Temeljna literatura:

Opombe, omejitve protokola:
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roke, kirurško, umivanje, razkuževanje

Aktivnost ZBN lahko izvede:

Skrbnik protokola aktivnosti zdravstvene nege:

Potrebni pripomočki:

NE
DA
DA
DA

tehnik zdravstvene nege

diplomirana medicinska sestra

diplomirana babica

študent

NE

Tatjana Požarnik

pod nadzorom mentorja

omejitve, pripombe

odgovorna oseba protokola:

Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v
operativni dejavnosti

bolničar

1

Kirurško umivanje: 5 minut
Kirurško razkuževanje: 2 – 5 minut

Potrebno število oseb za izvedbo aktivnosti:

Predvideni čas izvajanja
protokola (aktivnosti):

Odstraniti umazanijo z rok, odstraniti začasno floro, zmanjšati količino mikroorganizmov na
koži, preprečevanje prenosa mikroorganizmov, upočasniti ponovno rast mikroorganizmov,
zmanjšati možnost prenosa mikroorganizmov iz kože v sterilne rane in votline

Ključne besede:

KIRURŠKO UMIVANJE ROK IN KIRURŠKO RAZKUŽEVANJE ROK

Namen aktivnosti:

naziv

NACIONALNI PROTOKOLI AKTIVNOSTI ZDRAVSTVENE IN BABIŠKE NEGE
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x tekoča pitna mlačna voda,
x umivalnik brez zamaška, da lahko voda
prosto odteka,
x pipa, ki se lahko zapre s komolcem ali
na fotocelico,
x mikrobiološko neoporečno in pH koži
primerno milo v razdelivcih na
komolčno doziranje,
x predpasnik,
x sterilna krtačka za enkratno uporabo,
x sterilne papirnate brisače za enkratno
brisanje,
x vrečka za odpadke po navodilih
ustanove.

koda
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 Razkužila nikoli ne nanašamo na mokre roke in ga ne brišemo.
 Razkužilo naj na koži učinkuje vsaj 3 minute. Pri zamenjavi rokavic,
pred navlačenjem novih sterilnih kirurških rokavic, vsaj 2 minuti.
 Razkužilo vtiramo in ne brišemo.

Predel okrog nohtov čistimo s pomočjo krtačke na gobici in s plastičnim čistilcem za nohte.

Roke umivamo s krožnimi gibi, vsak gib izvedemo 5 do 10 krat. Umivamo hrbtišče rok, vsak prst
posebej, dlan, zapestje, podlahti do komolca. Postopek ponovimo na drugi roki.

Roke spiramo od prstov navzdol, da teče voda v smeri od prstov do komolca.

Iz razdelilnika izvlečemo sterilno brisačo.

Roke osušimo od prstov do komolcev s sterilizirano brisačo za enkratno brisanje.

Mokro brisačo zavržemo in pipo zapremo s komolcem ali preko fotocelice.

S pritiskom s komolcem na ročico razdelilnika aktiviramo črpalko in nanesemo 5 ml razkužila na
umite in posušene roke.

Razkužujemo dlani, hrbtišče rok, prste v dlani, palce, med prstne prostore (dlan proti dlani), med
prstne prostore (hrbet proti hrbtu), krožno zapestja do 1/3 podlahti.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

2

 Koš za uporabljene krtače in brisače naj ima pokrov.

Če je krtačka suha vzamemo od 3 do 5 ml mila in ga dobro spenimo z gobico.

4.

nacionalni protokol 16.04 – KIRURŠKO UMIVANJE IN KIRURŠKO RAZKUŽEVANJE ROK

 Nikoli se ne vračamo na že umito mesto.

Iz ovoja vzamemo sterilno krtačko in plastični čistilec za nohte. Roke zmočimo, prsti so višje kot
komolci.

3.

preprečevanje in obvladovanje okužb

 Preprečimo zatekanje tekočine iz neočiščenega na očiščeno
področje.
 Pazimo, da se pri tem ne dotaknemo razdelilnika. Če nimamo te
možnosti, potem se poslužujemo sterilnih brisač iz sterilnega ovoja
kirurškega plašča.
 Nikoli se ne vračamo z isto brisačo na že obrisano področje.
 Za vsako roko uporabimo novo brisačo.

 Odstranimo umazanijo, ki je pod nohti.

Odpremo vodo ustrezne toplote.

Pred umivalnikom stojimo tako, da se z rokama in obleko ne dotikamo površine umivalnika.

 Pred vstopom v filter odstranimo uro in nakit. Nohti naj bodo kratki,
ne lakirani. Umetni nohti niso dovoljeni. Po higienskem umivanju in
razkuževanju rok zamenjamo zunanjo obleko in obuvalo (se slečemo
do spodnjega perila in ločeno odložimo zunanja oblačila).
Prestopimo pregrado in najprej oblečemo spodnji del čiste filter
obleke (hlače). Nato z operacijsko kapo pokrijemo celotno lasišče in
čelo (pri moških še zalisce). Oblečemo še zgornji del čiste filter
obleke (tunika) ter nataknemo operacijsko obuvalo. Razkužimo roke
in nadenemo kirurško masko čez nos in usta. Pripravimo se kirurško
umivanje in razkuževanje rok.
 Izogibamo se pršenju vode po obleki, saj vlažnost omogoča ugodne
razmere za rast mikroorganizmov, zato se zaščitimo s
predpasnikom.
 Preprečimo zatekanje tekočine iz neočiščenega na očiščeno
področje.
 Milo raztopi maščobo in zmanjša površinsko napetost. Drgnjenje
odstranjuje umazanijo in začasne bakterije.

opombe:

2.

1.

Izvedba aktivnosti zdravstvene nege:

NACIONALNI PROTOKOLI AKTIVNOSTI ZDRAVSTVENE IN BABIŠKE NEGE

154

Postopek razkuževanja ponovimo.

x
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x

x

x

x

x

x
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 Pred operativnimi posegi roke razkužimo 2x zapovrstjo (2x 5 ml).
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Temeljna literatura:

Strokovna sekcija medicinskih sester in zdravstvenih
Sklep skrbnika nacionalnega protokola
tehnikov v operativni dejavnosti
I. sklep o ustreznosti nacionalnega protokola Delovna skupina za nacionalne protokole ZBN

Če pride pri postopku kirurškega umivanja, sušenja ali
kirurškega razkuževanja do nesterilnega kontakta, se
postopek ponovi.
Pred operativnim posegom se glede na navodila
posameznih bolnišnic izvaja kirurško umivanje in kirurško
razkuževanje rok ali samo kirurško razkuževanje rok.

nacionalni protokol 16.04 – KIRURŠKO UMIVANJE IN KIRURŠKO RAZKUŽEVANJE ROK

x

x

Opombe, omejitve protokola:

13.

 Roke držimo nad nivojem komolcev.
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Aktivnost ZBN lahko izvede:

NE
DA
DA
NE

tehnik zdravstvene nege

diplomirana medicinska sestra

diplomirana babica

študent, pripravnik

Tatjana Požarnik

Izjema opisana v opombi

omejitve, pripombe

odgovorna oseba protokola:

NE

2

Skrbnik protokola aktivnosti zdravstvene nege:

Potrebni pripomočki:

Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v
operativni dejavnosti

bolničar

Potrebno število oseb za izvedbo aktivnosti:

Celoten operativni poseg

zagotavljanje varnosti pacienta, preprečevanje infekcij kirurške rane in preprečevanje
pooperativnih komplikacij,
preprečevanje prisotnosti rezidualnega kirurškega materiala v pacientovem telesu,
dokumentiranje štetja materiala, kirurških igel in instrumentov v protokole in
pacientovo perioperativno dokumentacijo zdravstvene nege.

Štetje, kirurško, material, igle, instrumenti, pacient

Predvideni čas izvajanja protokola (aktivnosti):






Ključne besede:

KIRURŠKO ŠTETJE OBVEZILNEGA MATERIALA, IGEL IN INSTRUMENTOV

Namen aktivnosti:

naziv

NACIONALNI PROTOKOLI AKTIVNOSTI ZDRAVSTVENE IN BABIŠKE NEGE

Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije
Ob železnici 30a, 1000 Ljubljana, tel. +01/544 54 80; e-mail tajnistvo@zbornica-zveza.si

20.17

o sterilno pokrita instrumentarska miza,
o material predstavljajo iz mehkega blaga
(gaze ali netkani materiali) narejeni zloženci,
tamponi ali trebušne komprese, ki se
uporabljajo za absorbcijo tekočine ali kot
zaščita tkiv,
o kirurški instrumenti,
o kirurške igle, rezila,
o protokol štetja,
o protokol pogovorov o varnosti,
o negovalna dokumentacija,
o negovalna dokumentacija v računalniško
informacijskem sistemu,
o pisalo,
o računalnik,
o PVC vrečke za obvezilni material,
o magnetna ali samolepilna ploščica za
uporabljene kirurške igle,
o vrečke za odpadke po navodilih ustanove,
o zbiralnik za ostre infektivne odpadke (v
nečistem prostoru),
o neprepustna podloga za tla.

koda

157

Obvezilni material (tamponi, zloženci, trebušne komprese), ki se uporablja med operativnim
posegom mora imeti radiopačno črto.
Zavoji zložencev in tamponov morajo biti standardizirani po 10 kosov. Trebušne komprese štejemo
po 2 (lahko tudi 10 kosov). Štejemo posamezne kose in ne zavoje. Zaščitni trak, ki povezuje 10
zložencev odstranimo samo iz tistega zavoja, ki ga uporabljamo.
Če pri kirurškem štetju odkrijemo, da število kosov ne ustreza standardu, celoten zavoj zavrnemo in
odstranimo iz operacijske dvorane.
Posameznih kosov ne režemo.
Štejeta vedno dve operacijski medicinski sestri (umita in krožeča operacijska medicinska sestra).
Šteje se glasno. Pomembna je vizualizacija obeh medicinskih sester, ki štejeta, vsega preštetega
materiala. Umita operacijska medicinska sestra mora poznati lokalni sistem priprave delovne mize
operacijske medicinske sestre (lokacijo odlaganja materiala na instumentarski mizi).
Če pride do prekinitve kirurškega štetja se postopek štetja ponovi od začetka. Material prvič štejemo
pred začetkom operativnega posega.
Za kirurško štetje materiala mora biti zagotovljen čas, brez pritiskov na operacijski medicinski sestri,
ki štejeta.
Kirurško štetje pred začetkom operativnega posega (število materiala in podpis krožeče operacijske
medicinske sestre) se takoj po štetju zabeleži v protokol in v pacientovo dokumentacijo
perioperativne zdravstvene nege in v računalniško informacijski sistem .
V odprti rani nikoli ne uporabljamo prostih tamponov, ampak jih vedno podajamo zapete na
prijemalki. Kirurg vedno vrne tampon zapet na prijemalki. Tampone na prijemalki sme menjati samo
umita operacijska medicinska sestra
Prijemalko brez tampona nikoli ne odlagamo na instrumentarsko mizo.
Ponovno kirurško štetje mora biti izvedeno pred zapiranjem vsake telesne votline in pred
zapiranjem kirurške rane. Končno kirurško štetje mora biti izvedeno pred zapiranjem kože.
Ponovno kirurško štetje mora biti izvedeno tudi ob zamenjavi operacijske medicinske sestre (umite
ali krožeče) med samim operativnim posegom, kirurško štetje se zabeleži v protokol in v pacientovo
dokumentacijo perioperativne zdravstvene nege.
Krožeča operacijska medicinska sestra razgrne rabljen obvezilni material na primerni neprepustni
podlagi.
Rabljene zložence se lahko zloži po 10 v PVC vrečko, zalepi in napiše število. Vrečke se ponovno ne
odpirajo, razen če pride do razhajanj. Vrečke se ne odnaša iz operacijske dvorane pred koncem

2
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7.

6.

5.

4.

3.

2.

1.

Izvedba aktivnosti zdravstvene nege:

aktivnosti na specialnih področjih ZBN

 Zagotovimo čistost prostora.
 Preprečimo možnost rezidualnega materiala v pacientovem
telesu.
 Zagotovimo varnost pacienta.

 Manjša možnost rezidualnega materiala v pacientovem telesu.
 Zagotovimo varnost pacienta.

 Preprečimo možnost izgube tampona.

 Manjša možnost napak pri evidenci preštetega materiala.

 Manjša možnost napak pri štetju.

 Lažje štetje in evidenca.

 Možnost iskanja rezidualnega materiala s pomočjo rentgenskih
žarkov.

opombe:
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Napake pri kirurškem štetju in vsi izvedeni postopki ob tem se javijo odgovorni osebi, opravijo se
pogovori o varnosti in napiše se zapisnik.
Dokumentacija perioperativne zdravstvene nege se nahaja v pacientovem popisu in v bolnišničnem
informacijskem sistemu. Protokoli kirurškega štetja materiala se hranijo v operacijskem bloku.
Kirurške instrumente štejemo pri vseh operativnih posegih.
Za vsak set instrumentov mora obstajati slika seta in seznam instrumentov, ki ga sestavljajo.
Umita operacijska medicinska sestra mora poznati lokalni sistem štetja (lokacijo odlaganja
instrumentov na instumentarski mizi, manjše instrumente ne odlagamo na večje ...).
V pacientovo dokumentacijo zabeležimo katere sete instrumentov smo pri posegu uporabili.
Posamezne instrumente, ki jih dodajamo med operativnim posegom vpišemo v pacientovo
negovalno dokumentacijo.
Če se instrument med operativnim posegom polomi, preštejemo vse dele in instrument odstranimo
iz uporabe.
Med operativnim posegom instrumentov ne odlagamo na pacienta.
Za štetje instrumentov mora biti zagotovljen čas, brez pritiskov na operacijski medicinski sestri, ki
štejeta.
Po končanem operativnem posegu se mora vse uporabljene instrumente odstraniti iz operacijske
dvorane in jih poslati na reprocesiranje.
Kirurške igle, rezila in ostre predmete štejemo pri vseh operativnih posegih, kjer kirurške igle
uporabljamo.
Uporabljene kirurške igle in rezila sproti odlagamo na magnetno oz. samolepilno ploščico.
Ostre predmete, ki so za večkratno uporabo odlagamo ločeno od ostalih instrumentov.

3
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11.

10.

9.

8.

Ob ugotovljenem manku materiala mora operacijska medicinska sestra zahtevati prekinitev
operativnega posega, dokler se material ne najde.
Material, ki bo tudi po operativnem posegu ostal v pacientovem telesu (trak, zloženec,..) mora biti
zabeležen v dokumentaciji perioperativne zdravstvene nege in na temperaturnem listu.
Po končanem operativnem posegu umita operacijska medicinska sestra kontrolira dokumentacijo
perioperativne zdravstvene nege in se podpiše. Po končanem operativnem posegu se mora ves
material (uporabljen in neuporabljen) odstraniti iz operacijske dvorane.

operativnega posega.
Po končanem kirurškem štetju mora umita operacijska medicinska sestra ustno obvestiti kirurga o
preštetem materialu. Kirurg mora potrditi sprejem informacije.
Končno kirurško štetje (število materiala in podpis krožeče operacijske medicinske sestre) se
zabeleži v protokol in pacientovo perioperativno dokumentacijo zdravstvene nege.

aktivnosti na specialnih področjih ZBN

 Preprečimo možnost rezidualnih kirurških igel, rezil in ostrih
predmetov v pacientovem telesu.
 Preprečimo poškodbe pacienta in osebja.
 Ločeno zbiranje odpadkov.

 Zagotovimo sledenje instrumentov.
 Preprečimo možnost izgube instrumentov.
 Preprečimo možnost rezidualnih instrumentov ali delov
instrumenta v pacientovem telesu.
 Ne povzročamo ustanovi dodatnih stroškov.
 Preprečimo poškodbe pacienta in osebja.
 Upoštevanje enosmernih poti.

 Pogovori o varnosti so priložnost za analizo napak in preprečujejo
možnost ponovitve dogodka.
 Možnost vpogleda v dokumentacijo.

 Preprečimo možnost rezidualnega materiala v pacientovem
telesu. Zagotovimo varnost pacienta.
 Zagotovimo kontinuirano zdravstveno nego pacienta. Pri predaji
pacienta iz operacijske dvorane operacijska medicinska sestra
opozori oddelčno medicinsko sestro kakšen material je ostal v
pacientovem telesu.
 Zagotovimo čistost prostora.
 Preprečimo možnost zamenjave materiala.
 Ločeno zbiranje odpadkov.
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Instrumente in igle se šteje pri vseh kirurških posegih. Instrumente se šteje:
- pred začetkom posega,
- ob dodajanju posameznih instrumentov med operativnim posegom,
- pred zapiranjem kože in ob koncu kirurškega posega, ko se šteti instrumenti ne bodo
več uporabljali,

Material se šteje pri vseh kirurških posegih, kjer obstaja možnost zaostanka
(rezidulanega) materiala v pacientovem telesu. Šteje se:
- pred začetkom posega,
- ob dodajanju materiala med operativnim posegom,
- pred zapiranjem vsake telesne votline,
- pred zapiranjem kirurške rane,
- pred zapiranjem kože,
- pred menjavo umite ali krožeče operacijske medicinske sestre.

aktivnosti na specialnih področjih ZBN
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x

Tehnik zdravstvene nege v mali operativi lahko izvede kirurško štetje materiala, igel in
instrumentov v sladu z aktivnostmi zdravstvene nege, ki so usklajene s kadrovskimi
normativi, ki so opredeljene v dokumentu Poklicne aktivnosti in kompetence v
zdravstveni in babiški negi.
x

Temeljna literatura

Opombe, omejitve protokola:

Umita operacijska medicinska sestra mora poznati lokalni sistem odlaganja kirurških igel, rezil in
ostrih predmetov (lokacijo odlaganja na instrumentarski mizi …).
Pri podajanju ostrih predmetov je priporočeno glasno opozorilo, da se podaja oster predmet,
oziroma je priporočena uporaba nevtralne cone odlaganja, v primeru, da kirurg sam vzame oster
predmet.
Kirurške igle podajamo zapete na šivalniku. Kirurg vedno vrne kirurško iglo zapeto na šivalniku. V
primeru, da kirurške igle ni na šivalniku mora umita operacijska sestra opozoriti kirurga, da se
kirurška igla najde. Proste kirurške igle nikoli ne odlagamo.
Uporabljene kirurške igle, rezila in ostre predmete za enega bolnika po končanem operativnem
posegu odložimo v namenske zabojnike. Zabojnik mora biti dovolj velik za ostre predmete, ki jih
odlagamo.

Vse prazne originalne ovoje kirurških igel hranimo do konca operativnega posega in so nam v
pomoč pri končnem štetju kirurških igel (pozorni smo na zavoje, ki vsebujejo več igel).

NACIONALNI PROTOKOLI AKTIVNOSTI ZDRAVSTVENE IN BABIŠKE NEGE

160
organ, ki izdaja sklep o ustreznosti:

5

nacionalni protokol 20.17 - KIRURŠKO ŠTETJE OBVEZILNEGA MATERIALA, IGEL IN INSTRUMENTOV

06.09.2018

03a/27-2018

21.05.2018

18.4.2018

4.12.2017
335/K

5/2/2017

datum:
15.6.17

7/2017

številka sklepa:

odgovorna oseba:

aktivnosti na specialnih področjih ZBN

05.09.2020

mag. Branko Bregar

Monika Ažman

Lojzka Prestor

Tatjana Požarnik

Nacionalni protokol se uporablja najmanj do:

Razširjeni strokovni kolegij za zdravstveno in babiško nego

III. sklep o ustreznosti nacionalnega protokola

Dokument objavljen na spletni strani Zbornice – Zveze dne

Upravni odbor Zbornice Zveze

Strokovna sekcija medicinskih sester in zdravstvenih
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Delovna skupina za nacionalne protokole ZBN

II. sklep o ustreznosti nacionalnega protokola

I. sklep o ustreznosti nacionalnega protokola

Sklep skrbnika nacionalnega protokola

Kirurške igle, rezila in ostre predmete se šteje pri vseh kirurških posegih, kjer se jih
uporablja:
- pred začetkom posega,
- ob dodajanju kirurških igel, rezil in ostrih predmetov med operativnim posegom
- pred zapiranjem vsake telesne votline,
- pred zapiranjem kirurške rane,
- pred zapiranjem kože,
- pred menjavo umite ali krožeče operacijske medicinske sestre.

- pred menjavo umite ali krožeče operacijske medicinske sestre.
Instrumente za katere obstaja možnost zaostanka (rezidualnega) materiala v
pacientovem telesu in sestavljene instrumente, kjer obstaja možnost, da del
instrumenta (vijak) ostane v pacientovem telesu štejemo tudi :
-pred zapiranjem vsake telesne votline,
- pred zapiranjem kirurške rane,
- pred zapiranjem kože.

NACIONALNI PROTOKOLI AKTIVNOSTI ZDRAVSTVENE IN BABIŠKE NEGE

ADVANCING HEALTHCARE
TOGETHER
Takeda GmbH, Podružnica Slovenija
Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana
www.takeda.si

SI/OTH/1804/0007

