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PROGRAM
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 8.00 – 8.45 Registracija udeležencev

 8.45 – 9.00 Odprtje srečanja 

I. SKLOP 

moderatorka: GORANA FURLANIČ

 9.00 – 9.30 Covid-19: Kaj smo se naučili skozi epidemijo

    Tatjana Mrvič, dr. med.

 9.30 – 9.50 Osebna varovalna oprema v zdravstvu

    Tanja Štraus, dipl. san. inž., mag. manag. 

 9.50 – 10.10 Presaditev pljuč pri odpovedi pljuč zaradi covid-19

    doc. dr. Tomaž Štupnik, dr. med.

 10.10 – 10.30 Kirurški varnostni kontrolni seznam covid-19

    Tatjana Trotovšek, dipl. m. s., spec. 
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 11.15 – 11.35 Organizacija dela v Operacijskem bloku Kirurške klinike 

    Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana v času pandemije 

    covid-19

    Katarina Pirnat, mag. zdr. nege

 11.35 – 11.55 Prikaz primera dela pri pacientih z okužbo covid-19 

    v Urgentnem kirurškem bloku Univerzitetnega kliničnega 

    centra Ljubljana

    Terezija Žuk, dipl. m. s.

 11.55 – 12.15 Operacijske medicinske sestre na covid oddelku

    Saša Gačnik, dipl. m. s., Sabina Gorenčič, dipl. m. s.
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UVODNA BESEDA

Zdravje je osnova za dobro in uspešno življenje in delo tako za posameznika 

kot za organizacijo. Skrb za ohranjanje in izboljševanje zdravja zaposlenih je 

zelo smotrno, saj so zdravi in zadovoljni delavci, ki delajo v varnem in spod-

budnem delovnem okolju, produktivnejši in ustvarjalnejši, redkeje zbolijo in 

redkeje odhajajo na bolniški staž ter ostajajo zvesti organizaciji oz. delodajalcu. 

Delodajalec, ki nudi dobro in stimulativno delovno okolje, lažje zaposli bolj 

kakovosten kader in pridobi na javnem ugledu.

Zaposlitev je za večino vir prihodka, daje nam občutek vrednosti, socialne 

pripadnosti in socialne vključenosti, zato ima izjemno velik vpliv na zdravje 

in blagostanje. Na delovnem mestu je cel niz dejavnikov (kot so fi zično okolje, 

narava delovnih nalog, organizacijska struktura in klima), ki imajo neposreden 

vpliv na zdravje zaposlenih, hkrati pa vplivajo tudi na dejavnike izven delovnega 

mesta (kot npr. življenjski slog, pogoji bivanja in podobno). Delovno okolje je 

tudi po priporočilih Svetovne zdravstvene organizacije primerno okolje za kre-

pitev zdravega življenjskega sloga in dvig zdravstvene pismenosti.

Dvig zdravstvene pismenosti med zaposlenimi ter povečanje deleža ljudi z 

zdravim življenjskim slogom med zaposlenimi pomeni tudi nižjo prezgodnjo 

pojavnost najpogostejših kroničnih nenalezljivih bolezni in raka, s tem pa raz-

bremenitev sistema zdravstvenega varstva ter povečevanje kakovosti življenja in 

povečevanje blaginje.

V Sekciji medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v operativni dejavnosti 

smo v letu 2018 začeli s projektom Zdravo in varno delovno okolje. V tej luči 

smo izdali brošuro o kirurškem dimu, začeli z ozaveščanjem o nevarnih in ško-

dljivih vplivih kirurškega dima za zaposlene in paciente ter o učinkovitih ukre-

pih za njegovo odstranitev v operacijski dvorani na podlagi pregleda rezultatov 

raziskav in priporočil svetovnih organizacij. Na tem strokovnem izobraževanju 

bomo predstavili drugi del projekta z izdajo brošure Ergonomija v operacijski 

dvorani, katere namen je opredelitev ergonomskih obremenitev operacijskih 
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medicinskih sester v operacijski dvorani in najprimernejših načinov za njihovo 

zmanjšanje. Predstavljene so pravne zakonodaje na področju varnosti in zdravja 

pri delu ter dejavnosti za zmanjšanje telesnih obremenitev, ki jih zaposleni lah-

ko opravijo med delovnim časom.

Pandemija covid-19, ki jo je WHO uradno potrdila 11. marca 2020, je naš 

zdravstveni sistem postavila pod velik pritisk zaradi nenadnega povečanega šte-

vila obolelih, ki potrebujejo bolnišnično oskrbo. V zelo kratkem času je bila 

potrebna obsežna reorganizacija zdravstvenih sistemov po celem svetu in tudi 

v Sloveniji. V večini držav se je na žalost izkazalo, da je pripravljenost na take 

dogodke zelo slaba. Na eni strani je prihajalo do pomanjkljivosti pri zagota-

vljanju nujno potrebnih zalog zaščitne opreme, medicinske opreme, zdravil, na 

drugi strani pa do neustrezne usposobljenosti kadrov v zdravstvu in organiza-

ciji zdravstvenih sistemov. Zaradi pomanjkljivega znanja, nepripravljenosti na 

nenadno povečano število okuženih pacientov v bolnišnice in brez predhodnih 

načrtov za stanje epidemije so bolnišnice po Sloveniji začele z improvizacijo na 

vseh teh področjih. Ob poskusih obvladovanja epidemije so na številnih pod-

ročjih postale nujno potrebne omejitve in prilagoditve, o katerih pred epidemijo 

ni bilo veliko znanega, in na številnih področjih je bilo treba odpirati vrata v 

neznano. V vsem tem času se je izkazalo, da ima vsaka kirurška specialnost svoj 

nabor nujnih in »nenujnih« stanj. Za vsako stanje je bilo treba presoditi, kakšne 

posledice bo zamik v diagnostiki in terapiji imel za pacienta v telesnem pa 

tudi duševnem smislu, ter kakšne posledice bo ta zamik imel na stanje bolezni 

v celotni populaciji. Dodatno težavo je predstavljajo tudi dejstvo, da trajanja 

epidemije covid-19 in s tem povezanih prerazporeditev kadra in opreme ter 

prostorov ni bilo možno napovedati.

 Tatjana Požarnik
 predsednica Sekcije medicinskih sester

 in zdravstvenih tehnikov v operativni dejavnosti
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COVID-19: 
KAJ SMO SE NAUČILI SKOZI EPIDEMIJO

1 Tatjana Mrvič

Izvleček

Pandemija covid-19 že dve leti obvladuje zdravstvo in ekonomijo po celem svetu. 

Kljub številnim epidemiološkim in administrativnim ukrepom ter znanstvenim dog-

nanjem, vključno z izdelavo cepiva, se okužbe še vedno širijo. Poleg epidemioloških 

ukrepov sledenja obolelih, izvajanja karantene in izolacije so nepogrešljivi pri prepre-

čevanju širjenja okužb tudi ukrepi medsebojne razdalje, uporaba mask, razkuževanje 

in zračenje prostorov. Dostopna mikrobiološka diagnostika je osnova za zgodnje prepo-

znavanje okužb in ukrepanje. Hitro odkritje sekvenc genoma Sars-CoV-2 je poleg ne-

farmakoloških ukrepov proti virusu omogočilo razvoj tudi na farmakološkem področju. 

Z razvojem cepiv in zdravil smo dobili dodatna orožja za omejitev širjenja okužb v 

populaciji in zdravljenje ter preprečevanje hujšega poteka in smrti zlasti pri rizičnih 

skupinah (starejši od 65 let, pacienti s kroničnimi boleznimi). Stalne mutacije virusa, 

prepočasno cepljenje zaradi nedostopnosti cepiv in »nacionalnih« vedenjskih posebnosti, 

ki vplivajo na nižjo precepljenost, ter neupoštevanje administrativnih ukrepov v posa-

meznih državah pa so trenutno glavne ovire za končanje pandemije. 

Ključne besede: Sars-Cov-2, covid-19, preprečevanje, zdravljenje, cepljenje.

UVOD

Epidemije in pandemije nalezljivih bolezni se pojavljajo skozi vso zgodovino 

človeštva. Samo v zadnjih dveh stoletjih je človeštvo prizadelo 5 pandemij (ko-

lera, gripa, AIDS), zaradi katerih je po ocenah umrlo več kot 60 milijonov ljudi 

(Piret & Boivin, 2021). V 21. stoletju smo se srečali s tremi pandemijami koro-

1 Tatjana Mrvič, dr. med., Univerzitetni klinični center Ljubljana, Služba za preprečevanje in 

obvladovanje bolnišničnih okužb, Japljeva 1, 1000 Ljubljana; tatjana.mrvic@kclj.si
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navirusnih okužb. Najprej sta se pojavila SARS (ang. Severe Acute respiratory 

syndrome) in MERS (ang. Middle East respiratory syndrome), ki sta bila zaradi 

strogih ukrepov in hitrega ukrepanja uspešno zajezena. Pandemija covid-19 (ang. 

Coronavirus infectious disease-19) je bila razglašena 11. marca 2020 in še vedno 

traja. Do zdaj je obolelo že skoraj 412 milijonov ljudi na svetu, umrlo jih je več kot 

5,8 milijona (Worldometer, 2022). Kljub številnim epidemiološkim in admini-

strativnim ukrepom ter znanstvenim dognanjem, vključno z izdelavo cepiva, smo 

se v Evropi konec leta 2021 srečali že s 5. valom okužb, ki je prinesel najhitrejše 

širjenje in najvišjo stopnjo obolevnosti do zdaj. 

OBVLADOVANJE EPIDEMIJE COVID-19

Ob pojavu okužb, povzročenih s Sars-CoV-2 na Kitajskem konec leta 2019, 

smo v ostalem svetu z zaskrbljenostjo spremljali poročila o hitrem širjenju, težkih 

kliničnih slikah in smrtnih primerih. Hitro je postalo jasno, da gre za virus, ki je 

drugačen od do takrat poznanih koronavirusov in predstavlja veliko zdravstveno 

grožnjo prebivalstvu po celem svetu. 

Širjenje okužbe na Kitajskem in pozneje tudi drugod po svetu so države sku-

šale preprečiti z znanimi epidemiološkimi pristopi obvladovanja in nadzorovanja 

epidemije. Ti vključujejo zajezitev in omilitev epidemije. Z ukrepi zajezitve epi-

demije smo se srečali na začetku v prvi polovici leta 2020, ko je bilo okužb razme-

roma malo. Vključevali so sledenje stikom, strogo izolacijo obolelih in karanteno 

izpostavljenih oseb. Od jeseni 2020, ko se je število okuženih močno povišalo, 

pa ti ukrepi niso bili več v celoti izvedljivi, smo prešli v ukrepe, ki so usmerjeni 

k omilitvi posledic epidemije. Namena teh ukrepov sta predvsem upočasnitev 

širjenja okužb in zmanjšanje pritiska na zdravstveni in tudi ekonomski sistem.

Ker je šlo za nov virus, na začetku nismo imeli vseh orožij, ki jih v boju proti epi-

demiji lahko uspešno uporabljamo. Na voljo smo imeli izključno nefarmakološke 

ukrepe, ki jih poznamo iz zgodovine obvladovanja infekcijskih bolezni. Na srečo 

so zaradi hitrega znanstvenega razvoja kmalu postali dostopni tudi farmakološki 

ukrepi (zdravila, cepiva), ki zdaj igrajo ključno vlogo pri zajezitvi in omilitvi okužb.

Na žalost se vedno znova pojavljajo mutacije virusa Sars-Cov-2, ki potencialno 

lahko vplivajo na nadaljnji potek pandemije. Poleg novih zanimivih različic (mu, 
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lambda), ki imajo lahko vpliv na hitrejše širjenje okužb, se pojavljajo tudi različice, 

ki pri raziskovalcih vzbujajo skrb zaradi jasnega vpliva na prenos, resnost okužb 

in/ali imunost ter s tem posredno tudi učinkovitost cepiv. Poleg različic beta, 

gama in delta, ki so se v letu 2021 razširile po svetu, so 24. 11. 2021 iz Južnoafri-

ške republike prvič poročali o varianti B.1.1.529, poimenovani omikron (WHO, 

2021a), ki je v 2 mesecih postala prevladujoča po svetu. Ta različica je še posebej 

problematična, ker ima virus številne mutacije. To pa vpliva na večjo verjetnost 

vnovičnih okužb in slabšo učinkovitost zdajšnjih cepiv. 

NEFARMAKOLOŠKI UKREPI

V prvi polovici leta 2020, ko so se okužbe s Sars-CoV-2 razširile s Kitajske po 

svetu, so bili ukrepi preprečevanja širjenja vezani na zgodovinska epidemiološka 

spoznanja in upoštevanje sodobnih ukrepov preprečevanja prenosa v zdravstvenih 

ustanovah (izolacija, uporaba osebne varovalne opreme – predvsem mask in re-

spiratorjev, razkuževanje, prezračevanje) ter stroge administrativne ukrepe na rav-

ni posameznih držav (WHO, 2020; CDC, 2020; ECDC, 2020). Države in zdra-

vstvene ustanove, ki so imele na področjih preprečevanja širjenja okužb ustrezno 

zakonodajo, izdelane protokole, izobražen kader in praktične izkušnje, so bile, 

vsaj na začetku, v prednosti. V veliko pomoč so bili v tistem času mikrobiološki 

laboratoriji, saj je bila hitra množična diagnostika ključna za ukrepanje. Ključno 

vlogo je odigrala tudi dobro organizirana epidemiološka služba z doslednim sle-

denjem in ukrepanjem pri obolelih in stikih (karantene in izolacije). 

Poznavanje virusa, poti širjenja in poteka okužb so ključni za obvladovanje epi-

demije. Sars-CoV-2 spada med respiratorne viruse, ki se z lahkoto širijo po zraku 

ob dihanju, kašljanju, govorjenju. Osnovni ukrepi, ki smo jih že leta uporabljali 

za preprečevanje okužb z drugimi respiratornimi virusi (gripa, respiratorno sinci-

cijski virus, parainfl uenca, adenovirusi idr.), so se izkazali za uspešne tudi v borbi 

proti Sars-CoV-2. Dosledna uporaba osebne varovalne opreme (kirurške maske, 

maske FFP2 in FFP3, zaščita za oči), higiena rok, razkuževanje predmetov, po-

vršin, redno zračenje in izolacija so ukrepi, ki smo jih v zdravstvenih ustanovah 

poznali in uporabljali že pred pojavom covid-19. 

Vpliv virusa Sars-CoV-2 na populacijo je podoben kot pri drugih respiratornih 

virusih, odvisen od starosti in pridruženih bolezni. Posebej ranljive skupine z visoko 
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stopnjo hospitalizacij in zapletov so starejši od 65 let in osebe s kroničnimi obolenji 

ter nosečnice. Ocenjuje se, da od 3 % do 4 % obolelih (7,4 % starejših od 65 let) 

potrebuje zdravljenje v bolnišnici (Doshi, 2020). Pred težjim potekom okužb pa 

niso varni niti sicer zdravi mlajši odrasli in otroci. Zaradi mutacij virusa se spremi-

nja tudi epidemiološka situacija. Različica delta, s katero imamo opravka od poletja, 

je približno 80-odstotno bolj kužna od primarnega virusa (Liu & Rocklöv, 2021). 

Reproduktivno število R
0 
je ocenjeno na 5,08, kar je bistveno več kot pri SARS-u, 

MERS-u, eboli in gripi (Liu & Rocklöv, 2021). Čeprav se Sars-CoV-2 širi primar-

no s kapljicami, je kužnost zdaj primerljiva z boleznimi, ki se širijo aerogeno, kot 

so ošpice in norice. Zaradi velikega dela populacije, ki nima nobene zaščite (niso 

preboleli, niso cepljeni) ima virus možnost hitrega širjenja naprej.

Že od pojava Sars-CoV-2 se zdravstveni ukrepi za zmanjševanje posledic vpli-

va pandemije covid-19 v posameznih državah razlikujejo. Ti ukrepi vplivajo na 

različne socialne in ekonomske determinante zdravja, vključno z dostopnostjo do 

zdravstvenih storitev. Dobra zdravstvena oskrba vpliva na potek okužb in smr-

tnost. Zaradi velike obolevnosti v bolnišnicah primanjkuje postelj, zdravstvenega 

kadra, lahko pride tudi do pomanjkanja zdravil. 

Administrativni ukrepi za preprečevanje širjenja okužb so torej ključni za va-

rovanje posameznika in ustavitev širjenja epidemije. Večina razvitih držav je že 

na začetku uvedla zelo stroge ukrepe, ki so se izkazali za učinkovite pri zajezitvi 

okužb: omejitev potovanj, hitra mikrobiološka diagnostika, učinkovito sledenje 

stikom obolelih, dosledno upoštevanje karantene pri vrnitvi s potovanj ali ob sti-

ku z obolelim, zapore (ang. lockdowns) v primeru prenosa okužb, nošnja mask na 

zaprtih javnih mestih, v službi, šolah, medsebojna razdalja. Za vse to pa je nujna 

ustrezna zakonodaja, ki je v podporo javnim zdravstvenim ukrepom, ključna je 

tudi podpora skupnosti. Tako ukrepanje pa je možno le za kratek čas, saj izkušnje 

kažejo, da so se hitro pojavile negativne posledice za družbo: vpliv na duševno 

zdravje in socio-ekonomski status zaradi izgube dohodka (OECD, 2021). 

FARMAKOLOŠKI UKREPI

S hitrim odkritjem genskih sekvenc Sars-CoV-2 konec januarja 2020 na Kitajskem 

(Lu, et al., 2020) se je omogočilo znanstvenikom po celem svetu, da so začeli pospeše-

no razvijati zdravila in cepiva, ki bi upočasnila oziroma prekinila širjenje okužb.
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Prvo cepivo je tako junija 2020 izredno odobrila Kitajska (Reuters, 2020), v 

avgustu ji je sledila Rusija (Cohen, 2020), decembra Združene države Ameri-

ke (FDA, 2020) in Evropska unija (EMA, 2020) ter Velika Britanija (GOV.

UK, 2020). V evropski uniji imamo registriranih 5 cepiv (Comirnaty, Spikewax, 

Vaxzevria, COVID-19 Vaccine Janssen, Nuvaxovid), Evropska agencija za zdra-

vila (EMA) pa preučuje možnost registracije še dodatnih štirih (Sputnik V, co-

vid-19 Vaccine (Vero Cell inaktivirano, Vidprevtyn, VLA2001) (EMA, 2022a).

Cepljenje je prineslo veliko upanje za skorajšnji konec pandemije. SZO je ok-

tobra 2021 zagnala strategijo za vsaj 70-odstotno polno precepljenost prebival-

stva po celem svetu do sredine leta 2022 in napovedala, da se bo pandemija takrat 

končala (WHO, 2021b). Ravno zadnji val okužb, ki ga povzroča različica omi-

kron, je pokazal, da z visoko precepljenostjo lahko vplivamo na težo okužb. Kljub 

visokim številkam okuženih je pritisk na zdravstveni sistem manjši – manj je 

težjih potekov, manj je sprejemov v enote intenzivne terapije. Vse to pa vpliva tudi 

na hitrejše sproščanje administrativnih ukrepov in vračanje v normalno življenje.

Vzporedno tečejo tudi raziskave glede možnosti zdravljenja in preprečeva-

nja okužb, predvsem pri pacientih, ki zaradi covid-19 potrebujejo bolnišnično 

zdravljenje ali pri njih zaradi pridruženih bolezni pričakujemo težji potek okužbe.

Maja 2020 je bil za uporabo pri odraslih in otrocih ≥ 12 let oz. ≥ 40 kg telesne 

teže registriran remdesivir (Veklury®), široko spektralno protivirusno zdravilo, ki 

je bilo v osnovi razvito za zdravljenje hepatitisa C (Gilead Sciences, 2021). Rem-

desivir se v kombinaciji s kortikosteroidi, ki imajo imunomodulatroni učinek, 

uporablja za zdravljenje pacientov, ki potrebujejo dodatek kisika (NIH, 2021; 

EMA, 2022b). 

V skupini imunomodulatronih zdravil je treba omeniti tocilizumab (RoA-

ctemra®) inhibitor IL-6, katerega učinkovitost se preizkuša pri odraslih pacientih, 

ki potrebujejo zdravljenje s kisikom ali umetno predihavanje in že prejemajo kor-

tikosteroide in anakirno (Kineret®) inhibitor IL-1, ki je prav tako registrirano za 

uporabo pri odraslih pacientih s covid-19 pljučnico, ki potrebujejo zdravljenje s ki-

sikom in imajo rizične dejavnike za težji potek okužbe (NIH, 2021; EMA 2022b).

Razvoj in registracija specifi čnih monoklonskih protiteles proti Sars-CoV-2 v 

letu 2021 je poleg zdravljenja pacientov z blago do zmerno obliko bolezni, ki ne 
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potrebujejo hospitalizacije, omogočila tudi profi lakso po izpostavitvi za paciente, 

pri katerih pričakujemo težji potek okužbe. V Sloveniji imamo trenutno na vo-

ljo kombinacijo kasirivimaba in imdevimaba (Regeneron®). V EU je registrirana 

kombinacija teh protiteles pod imenom Ronapreve®, poleg njih pa imamo od 

novembra na voljo še dve vrsti monokonskih protiteles regdanvimab (Regkiro-

na®) in od decembra 2021 sotrovimab (Xevudy®) (EMA, 2022b). Zadnja so tudi 

edina učinkovita proti zadnji različici virusa omikron.

Veliko obetajo tudi specifi čna peroralna protivirusna zdravila, ki delujejo na 

principu preprečevanja razmnoževanja virusa. Novembra 2021 so v Veliki Brita-

niji kot prvi na svetu za uporabo odobrili molnupiravir (Lagevrio®), ki je name-

njen preprečevanju težjega poteka okužb prvenstveno pri ranljivih populacijah. 

Tudi EMA je priporočila za uporabo že objavila, čeprav zdravilo še uradno ni 

registrirano (EMA, 2022b). Je bilo pa 28. 1. 2022 že registrirano zdravilo PF-

07321332 ritonavir (Paxlovid®) (EMA, 2022b).

Z registracijo monupiravirja in Paxlovida smo na dobri poti za dostopnejše, hi-

trejše in cenejše zdravljenje okužb pri ranljivih populacijah. Jemanje tablet je vse-

kakor veliko bolj prijazno za paciente kot parenteralna aplikacija monoklonskih 

protiteles v bolnišnici. Peroralna terapija ima prednosti tudi zaradi možnosti 

množične uporabe v okoljih, kjer je ranljiva populacija (npr. socialno varstveni 

zavodi) in v bolj oddaljenih krajih, kjer ni dostopa do zdravstvenih ustanov.

ZAKLJUČEK

Zavedati se moramo, da bo virus Sars-CoV-2 ostal med nami. Popolno zaprtje 

družbe ob okužbah in prenosih ne bo več možno in tudi ni vzdržno. Prav tako 

virus najverjetneje naenkrat ne bo postal manj nevaren, posebej ne za populacijo, 

ki je bila že do zdaj bolj ogrožena (starostniki, kronični pacienti). Sars-CoV-2, 

podobno kot ostali virusi, ves čas mutira, kar povzroča, da postaja še bolj kužen in 

virulenten (kar spremljamo že od različice delta). 

Pandemija covid-19, s katero se srečujemo že skoraj dve leti, nam je poka-

zala, da je za obvladovanje okužb poleg klasičnih epidemioloških ukrepov zelo 

pomembna tudi sodobna znanost. Visoka fi nančna sredstva, namenjena razvoju 

cepiv in zdravil, so omogočila njihov hiter razvoj. Nikoli v zgodovini še nismo bili 
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priče tako množičnim globalnim naporom, da se pandemija konča. Veliko oviro 

pri tem pa še vedno predstavlja dostopnost do cepiv in zdravil v manj razvitih dr-

žavah ter na drugi strani nezaupanje in vedenje ljudi, ki zlasti v razvitem svetu ne 

verjamejo v obstoj virusa oz. v resnost okužb. Ker se ukrepi izvajajo prepočasi, se 

nam virus s stalnimi mutacijami izmika, kar dodatno otežuje borbo z njim. Zaradi 

vsega tega verjetno tudi ni pričakovati skorajšnjega zaključka pandemije. Neka-

tere razvite države so okužbe z ukrepi (visoka precepljenost populacije, dosledna 

nošnja mask oz. upoštevanje fi zične distance ter upoštevanje drugih administra-

tivnih pravil) vsaj začasno že obvladale, druge pa borba z virusom čaka še naprej.

Za vse nas pa ostajajo odprta tudi nekatera vprašanja, na katera žal še nimamo 

odgovorov: kako bo z mutacijami virusa, koliko časa bo trajala imunost po ceplje-

nju ali prebolelosti, kako pogosto bomo potrebovali poživitvene odmerke cepiva 

in zakaj nekateri ob okužbi zbolijo huje oziroma imajo po okužbi več težav (dolgi 

covid, večorganski vnetni sindrom).
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OSEBNA VAROVALNA OPREMA V ZDRAVSTVU

1 Tanja Štraus

Izvleček

Osebna varovalna oprema služi za zaščito zdravstvenega delavca in pacienta. 

Zdravstvenega delavca ščiti pred možno okužbo z infektivnimi ali drugimi agensi iz 

okolja. Pacienta ščiti pred možno okužbo iz okolja. Vsi zdravstveni delavci moramo 

znati pravilno in racionalno izbrati osebno varovalno opremo glede na stopnjo tve-

ganja in načine prenosa okužbe. Pomembno je pravilno nameščanje osebne varovalne 

opreme ob stalnem izobraževanju zdravstvenih delavcev. Za pravilen izbor osebne 

varovalne opreme je treba poznati standarde, pravilnike in uredbe, ki opredeljujejo 

osebno varovalno opremo in stopnjo zaščite za zdravstvenega delavca.

Ključe besede: osebna varovalna oprema, načini prenosa mikroorganizmov. 

UVOD

V vsaki ustanovi je treba vedno poskrbeti za zaščito zaposlenega na delov-

nem mestu. Z osebno varovalno opremo (OVO) v zdravstvu ščitimo pacienta 

in neposredno tudi zdravstvenega delavca pred možno okužbo z infektivnimi ali 

drugimi agensi. Najbolj pomembno je izbrati ustrezno OVO glede na način pre-

nosa in jo tudi pravilno namestiti in odstraniti. Treba je poznati kužnost pacienta, 

način prenosa mikroorganizmov (s stikom, prek zraka) in poti prenosa (fekal-

no-oralno, s stikom neposredno, s kapljicami, aerogeno) (SPOBO, 2019). Med 

OVO spadajo: zaščitna ali kirurška maska in visokopartikularna maska, zaščita 

za oči, zaščitne rokavice, zaščitno pokrivalo, zaščitno obuvalo in zaščitna obleka 

(predpasnik, zaščitni plašč in kombinezon) (CDC, 2016). Temelj dela vseh zapo-

slenih v zdravstvu je upoštevanje osnovnih oziroma tako imenovanih standardnih 

1 Tanja Štraus, dipl. san. inž., mag. menedž., Univerzitetni klinični center Ljubljana, Služba za 

preprečevanje in obvladovanje bolnišničnih okužb, Japljeva 2, 1000 Ljubljana; tanja.straus@kclj.si
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ukrepov. Vse ostale dejavnosti, tudi izvajanje izolacijskih ukrepov, so vedno nad-

gradnja standardnih ukrepov.

OPREDELITEV POJMA OSEBNE VAROVALNE OPREME

Osebna varovalna oprema (OVO) je vsaka oprema, ki jo delavec nosi, drži ali 

kako drugače uporablja pri delu z namenom, da ga varuje pred enim ali več istoča-

sno nastopajočimi tveganji za zagotavljanje njegove varnosti in zdravja. Delodajalec 

določi OVO na podlagi ocene tveganj za varnost in zdravje, ki so jim delavci iz-

postavljeni pri delu. Pri tem delodajalec upošteva temeljna načela varnosti in zdrav-

ja pri delu. Delodajalec zagotavlja delavcem OVO, ki ustreza naslednjim zahtevam: 

oblikovana in izdelana mora biti v skladu s predpisi; izdelana mora biti namensko 

za varovanje pred pričakovanimi tveganji in ne sme povzročati večjih tveganj za 

varnost delavca; ustrezati mora dejanskim razmeram na delovnem mestu; ustrezati 

mora specifi čnim ergonomskim potrebam in zdravstvenemu stanju delavca; izde-

lana mora biti tako, da si jo lahko uporabnik pravilno prilagodi na enostaven način 

(Pravilnik o osebni varovalni opremi, ki jo delavci uporabljajo pri delu, 2005). 

OVO mora biti skladna z uredbo (EU) 2016/425 Evropskega parlamenta in 

Sveta z dne 9. marec 2016 o osebni varovalni opremi in razveljavitvi Direktive 

Sveta 89/686/EGS. Preverjanje OVO je odvisno od kategorije, v katero se posa-

mezen artikel uvršča, ter od dejavnosti uporabe. OVO uvrščamo v 3 kategorije.

– Kategorija I vključuje minimalne nevarnosti.

– Kategorija II vključuje nevarnosti, ki niso navedene v kategorijah I in III.

– Kategorija III vključuje nevarnosti, ki lahko povzročijo zelo hude posledice, 

kot je smrt ali trajna okvara zdravja.

Kakovost končnega izdelka se preverja pri proizvajalcih OVO po različnih ka-

tegorijah od I do III. Kategoriji II in III vključujeta izdelke OVO, ki zahtevajo 

večji nadzor nad proizvodnjo. 

Pojem medicinski pripomoček zaobjema vse izdelke, ki se uporabljajo za di-

agnosticiranje, preprečevanje, spremljanje, zdravljenje in lajšanje bolezni, 

okvar, invalidnosti, anatomskih funkcij ali fi zioloških procesov, za nadzor spo-

četja, in ki svoj glavni predvideni namen učinka na človeško telo ne dosegajo na 

farmakološki, imunološki ali metabolični način.
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Medicinski pripomočki so vse od navadnih obližev, bergel, kondomov, srčnih 

spodbujevalnikov do elektromagnetnih in mehaničnih aparatur za bolnišnično 

uporabo, kirurških instrumentov ter diagnostičnih testov ( JAZMP, 2022).

Uredba o medicinskih pripomočkih (EU) 2017/745 je glavni predpis, ki re-

gulira medicinske pripomočke in defi nira medicinski pripomoček kot vsak in-

strument, aparat, napravo, programsko opremo, vsadek, reagent, material ali drug 

predmet, za katerega je proizvajalec predvidel, da se uporablja samostojno ali v 

kombinaciji za ljudi za enega ali več naslednjih specifi čnih medicinskih namenov, 

ki so opredeljeni v uredbi ( JAZMP, 2022).

Kirurške maske so medicinski pripomoček kategorije I, ki mora biti skladna 

z Uredbo o medicinskih pripomočkih (2017/745) (Uradni list Evropske unije, 

2017). 

Vsi izdelki morajo imeti oznako CE. Z Izjavo EU skladnosti (Declaration of 

conformity) proizvajalec prevzame odgovornost za skladnost izdelka z zahtevami 

za medicinski pripomoček (MP) oz. osebno varovalno opremo (OVO) in doka-

zano izpolnjevanje veljavnih bistvenih zdravstvenih in varnostnih zahtev, ki so 

točno opredeljene z določeno strukturo podatkov ( JAZMP, 2022). 

NAČINI PRENOSA MIKROBOV

OVO deluje kot fi zična ovira, ki preprečuje kontaminacijo zdravstvenega ose-

bja s krvjo in drugimi telesnimi tekočinami/izločki prek neposrednega stika z 

pacientom oz. pacientovo okolico, vključno z nalezljivimi delci v zraku (Beam, 

et al., 2011).

Razumevanje načinov prenosa mikroorganizmov, skupaj z učinkovito oceno 

tveganja, je osnova pri izbiri ustrezne osebne zaščitne opreme ter ščiti pred neu-

strezno in neracionalno uporabo OVO (Brown, et al., 2019).

Izbira ustrezne OVO pred izvajanjem zdravstvene dejavnosti temelji na naravi 

interakcije z pacientom, možnimi načini prenosa okužbe in poznavanjem znanih 

ali možnih povzročiteljev okužb pri pacientu (National Health and Medical Re-

search Council, 2010).
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Standardni ukrepi niso samo oblačenje rokavic in razkuževanje rok. Standardni 

ukrepi določajo temelje kontaktne, kapljične ali aerogene ter zaščitne (protektiv-

ne) izolacije, ko je to potrebno (Siegel & Rhinehart, 2007). Standardni izolacijski 

ukrepi so temelj vsakodnevne zdravstvene prakse in nam omogočajo, da okužbe, 

povezane z zdravstvom, nadzorovano obvladujemo (CDC, 2017). Vrste standar-

dnih ukrepov so: higiena rok, uporaba OVO, čiščenje in razkuževanje pripomoč-

kov in instrumentov, varno odlaganje uporabljenih pripomočkov in inštrumentov, 

čiščenje in razkuževanje pacientove okolice, čiščenje in razkuževanje površin in 

opreme, varno odstranjevanje ostrih predmetov in preprečevanje poškodb zdra-

vstvenih delavcev, uporaba zbiralnikov za ostre predmete ter pisna navodila ter 

poučevanje pacientov in obiskovalcev o potrebnih predpisanih higienskih ukre-

pih v zdravstveni ustanovi (SPOBO, 2019). Cutter in Gammon (2009) navajata, 

da so v zadnjem času standardni izolacijski ukrepi po celem svetu priznani kot 

temelj učinkovitega nadzora okužb, povezanih z zdravstvom.

Kontaktno izolacijo izvajamo, kadar želimo preprečiti prenos okužbe neposredno 

s stikom (roka – koža, koža – koža, roka – sluznica) ali posredno z rokami, s ka-

terimi se dotikamo predmetov, pripomočkov in površin. Izolacijo določi zdravnik 

(glede na klinični sindrom, diagnozo ali etiologijo). Poleg upoštevanja standardnih 

ukrepov je treba zagotoviti tudi namestitev pacienta v primerne prostore.

Kapljično izolacijo izvajamo, kadar želimo preprečiti prenos okužbe s kapljica-

mi (velikost > 5μm), ki nastanejo pri kašljanju, kihanju in govorjenju, ter pri po-

segih, ki razpršujejo izločke dihal. Pri tem se mikroorganizmi razpršijo in usedajo 

na sluznice bodočega gostitelja v bližini ali na površine v okolici (od nekaj cm do 

1,5 m oddaljenosti) (SPOBO, 2019).

Aerogeno izolacijo izvajamo, kadar želimo preprečiti prenos okužbe prek zra-

ka. Aerogeno izolacijo se odredi, kadar obstaja nevarnost vdihavanja patogenih 

mikroorganizmov (velikosti < 5μm), ki lebdijo v zraku in se lahko prenašajo na 

daljše razdalje. Ob vsakem vstopu v sobo pacienta s sumom ali potrjeno pljuč-

no, laringealno tuberkulozo ali tuberkulozo drugih organov z obilnim izcejanjem 

nadenemo partikularno masko FFP3. Pred vstopom v sobo je treba narediti test 

tesnosti maske. Pri stiku z ošpicami/noricami imun (zaščiten) zdravstveni delavec 

pri delu s kužnim pacientom upošteva standardne ukrepe. Na covid-19 deloviščih 

se z namenom zaščite uporablja maska tipa FFP2. Potrebna stopnja zaščite je 

odvisna od postopkov dela pri covid-19 pacientih (SPOBO, 2019).
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Z ukrepi zaščitne (protektivne) izolacije preprečujemo okužbo pacienta z nev-

tropenijo (število nevtrofi lnih granulocitov < 0,5 x 109 /L) pri akutni levkemiji, 

mielodisplastičnem sindromu, intenzivni kemoterapiji, agranulocitozi in kronični 

granulomatozni bolezni. Ukrepi protektivne izolacije morajo poleg upoštevanja 

standardnih ukrepov zagotoviti pravilno namestitev pacienta, upoštevati dosle-

dno razkuževanje rok in uporabo OVO (maska, rokavice, predpasnik/plašč), z 

namenom zaščite imunsko oslabelega pacienta pred stikom s kontaminirano de-

lovno obleko zdravstvenega osebja in obiskovalcev (SPOBO, 2019).

NAMEN UPORABE OSEBNE VAROVALNE OPREME

Maska ščiti osebje pred kontaminacijo ustne in nosne sluznice z izločki iz pa-

cientovih dihal, pred razprševanjem izločkov iz dihal osebja v času prebolevanja 

okužbe dihal in pred vdihavanjem okuženega zraka. Ščiti tudi pacienta v obdobju 

zmanjšane imunske odzivnosti pred kontaminacijo z izločki dihal ali ustne slu-

znice osebja. Maska je namenjena enkratni uporabi. Zamenjamo jo, ko je vlažna, 

vidno umazana in/ali po največ 2 urah uporabe. Pokrivati mora nos, usta in brado. 

Pri partikularni maski (FFP3) in maski FFP2 moramo ob namestitvi obvezno 

opraviti preizkus tesnosti. 

Zaščitna pokrivala ščitijo zaposlene pred kontaminacijo z aerosolom ter pred 

kontaminacijo s fi zikalno-kemičnimi agensi. Pokrivalo mora pokrivati vse lase, 

pri ortopedski kapi pa mora pokriti tudi brado. 

Zaščitna očala ali vizir ščitijo zaposlene pred kontaminacijo očesne veznice z 

izločki dihal pacienta, aerosolom krvi, pred pobrizganjem s krvjo in/ali telesnimi 

tekočinami in pred škodljivimi toksičnimi snovmi. Nameščena morajo biti tako, 

da v celoti zaščitijo očesno sluznico, da se čvrsto prilegajo obrazu, da ne drsijo in 

nas ne ovirajo pri delu. 

Zaščitna obleka (plašč, predpasnik) ščiti zaposlene pred onesnaženjem delovne 

obleke z izločki in iztrebki pacienta, pred politjem s krvjo oz. telesnimi tekoči-

nami, pred kontaminacijo z mikroorganizmi in fi zikalno-kemičnimi agensi, ter 

obenem ščiti obiskovalce pacientov v izolacijah. 
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Zaščitna obuvala ščitijo pred kontaminacijo delovne obutve ob politju s kužni-

no (v operacijskih dvoranah). Zaščita za čevlje v izolacijah ni smiselna, ker ne 

vpliva na pojavnost okužb.

Zaščitne rokavice ščitijo osebje pred vidnim onesnaženjem s krvjo, telesnimi 

tekočinami, izločki in iztrebki, pred kontaminacijo z mikroorganizmi ter hkrati 

varujejo roke osebja pred poškodbami s fi zikalnimi in kemičnimi agensi (SPO-

BO, 2019).

Tabela 1: Uporaba osebne varovalne opreme glede na dejavnosti (vir: SPOBO, 2021) 

OSEBNA
VAROVALNA

OPREMA

IZOLACIJA
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ap

lji
čn

a
Aerogena

ošpice, noriceΔ laringealna, 
pljučna TBC

in postopki, 
kjer se tvori 

aerosol

in
bronhoskopija

Rokavice *  * * * 

Maska tip IIR   

Respirator FFP2 

Respirator FFP3 

Očala/vizir    

Plašč/predpasnik z rokavi *  * * 

Opombe: 

- z zeleno so označeni dodatni ukrepi za preprečevanje prenosa SARS-CoV-2

- *ob možnem stiku s telesnimi tekočinami

- Δukrepi se prilagodijo glede na status prebolevnosti/precepljenosti

ZAKLJUČEK

Potrebna je zagotovitev ustreznega poznavanja OVO, njene pravilne name-

stitve, odstranitve ter namenske uporabe zaposlenih v zdravstvu, kar dosežemo z 

rednim izobraževanjem zaposlenih iz vsebin bolnišničnih okužb. Izobraževanja 

morajo biti prilagojena stopnji izobrazbe in vrsti dela. Zaposlene je treba sez-
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naniti s tveganji za prenos in pojav okužb v ustanovi in podajati jasna navodila 

za preprečevanje in obvladovanje okužb, povezanih z zdravstvom. Zagotoviti je 

treba, da vsi zaposleni poznajo navodila in opravljajo zadolžitve svojega delokroga 

v skladu s predpisi dela ter oceno tveganja s strani pacientov in posegov.
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PRESADITVE PLJUČ PRI ODPOVEDI PLJUČ 
ZARADI COVID-19

1, 2 Tomaž Štupnik

Izvleček

S presaditvijo pljuč zdravimo izbrane paciente z napredovalo pljučno boleznijo, pri 

katerih so vse ostale možnosti zdravljenja izčrpane. Presaditve pljuč zaradi sindroma 

akutne dihalne stiske (ARDS) so do pandemije covid-19 veljale za protislovne in so 

predstavljale zanemarljiv delež presaditev pljuč, med pandemijo pa se je njihov delež 

v ZDA povzpel na 5 %. V Sloveniji smo med decembrom 2020 in decembrom 2021 

opravili 14 presaditev pljuč, od tega 5 (30 %) zaradi posledic covid-19. Nihče v tem 

obdobju ni umrl med čakanjem na presaditev pljuč.

Poleg standardnih kriterijev so bila glavna merila za presaditev pljuč zaradi posle-

dic covid-19: odpoved pljuč, ki se ni izboljšala niti po 4–6 tednih zdravljenja, starost 

pod 55 let ter indeks telesne teže pod 55.

Večino presaditev zaradi posledic covid-19 smo opravili spomladi 2021, ko je bilo v 

Sloveniji število pacientov s covid-19 največje. Povprečna starost pacientov je bila 45 

let. Vsem smo presadili obe pljučni krili, pri štirih smo morali velikost pljuč darovalca 

zmanjšati s presaditvijo pljučnega režnja, pri enem pa z neanatomsko resekcijo. 

V tem trenutku (februar 2022) je vseh 5 pacientov živih. Vsi so zapustili bolnišnico, 

vendar pa se je ena bolnica kmalu vrnila zaradi težav s kronično zavrnitvijo, saj je 

njena pljučna funkcija še naprej postopno slabšala in je zdaj na čakalni listi za vnovič-

no presaditev desnih pljuč.

Ključe besede: fi broza pljuč, izventelesna membranska oksigenacija, ECMO, ARDS.

1 doc. dr. Tomaž Štupnik, dr. med., Univerzitetni klinični center Ljubljana, Klinični oddelek za 

torakalno kirurgijo, Zaloška 7, 1000 Ljubljana; tomaz.stupnik@kclj.si
2 doc. dr. Tomaž Štupnik, dr. med., Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta, Vrazov trg 2, 1000 

Ljubljana; tomaz.stupnik@kclj.si
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UVOD

S presaditvijo pljuč zdravimo izbrane paciente z napredovalo pljučno boleznijo, 

pri katerih so vse ostale možnosti zdravljenja izčrpane. Pred pandemijo korona-

virusne bolezni 2019 (covid-19) so bile presaditve pljuč skoraj v celoti rezervira-

ne za paciente s kroničnimi boleznimi pljuč. Po podatkih registra International 

Society for Heart and Lung Transplantation (Chambers, 2021) so po letu 2000 v 

svetu večino presaditev pljuč naredili zaradi: 

• kronične obstruktivne pljučne bolezni (KOPB) (36,5 %), 

• intersticijskih bolezni pljuč (29,7 %) in 

• bronhiektazij (18,5 %). 

Čeprav gre za kronične bolezni, se marsikatera med njimi lahko zelo hitro 

poslabša in privede do nenadne odpovedi pljuč, zaradi katere moramo pacienta 

priključiti na mehansko ventilacijo (MV) in/ali izventelesno membransko oksi-

genacijo (ECMO), da lahko premostimo čas do presaditve pljuč. 

Vendar pa gre tudi v teh primerih za kronične paciente, ki smo jih s številnimi 

preiskavami in posegi že pred dokončno odpovedjo pljuč ustrezno pripravili na 

presaditev.

PRESADITVE PLJUČ ZARADI POSLEDIC SINDROMA AKUTNE 

DIHALNE STISKE 

Sindrom akutne dihalne stiske (ARDS) je hitro napredujoča bolezen pljuč z 

zelo visoko smrtnostjo (30–40 %). Najpogosteje ga povzročijo različne bakterij-

ske ali virusne pljučnice, sepsa, aspiracija, hude udarnine pljuč ter opekline (Ra-

nieri, 2012).

Bolezen ARDS poteka v več fazah, ki so lahko zelo raznovrstne:

• v zgodnji eksudativni fazi od vnetja poškodovane alveole zalije tekočina, kar 

se kaže kot nekardiogeni edem pljuč in povzroči hudo hipoksemijo,

• v proliferativni fazi poskušajo makrofagi popraviti poškodovane alveole,

• pozna faza fi broze je zelo spremenljiva in se pojavi pri tistih pacientih, pri 

katerih so alveoli nepopravljivo poškodovani (zaradi dolgotrajne mehanske 

ventilacije), zato se spremenijo v brazgotino.
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Tudi pri pacientih s popolno odpovedjo pljuč zaradi hudega ARDS, ki jih mo-

ramo priključiti na ECMO, se pljuča v večini primerov po določenem času skoraj 

v celoti pozdravijo, zato med temi pacienti zelo težko poiščemo redke izjeme z 

nepopravljivo uničenimi pljuči, ki bi jim lahko pomagali le s presaditvijo pljuč.

Presaditve pljuč zaradi posledic ARDS so do zdaj veljale za protislovne, zato 

so med letoma 2005 in 2019 predstavljale le 0,15 % vseh presaditev pljuč v svetu 

(Harano, 2020).

PRESADITVE PLJUČ ZARADI POSLEDIC COVID-19

To protislovje je v veliki meri spremenila pandemija bolezni covid-19, ki nas je 

v zelo kratkem času soočila z izjemno velikim številom pacientov s hudim ARDS. 

Tudi zelo mladih in prej povsem zdravih, pri katerih se pljuča tudi več tednov po 

okužbi z virusom SARS-Cov-2 niso popravila, ampak so še vedno potrebovali 

mehansko ventilacijo ali ECMO. Prvo presaditev pljuč zaradi posledic covid-19 

so v Evropi naredili na Dunaju marca 2020 pri 44-letni, prej povsem zdravi 

ženski (Lang, 2020). Temu so kmalu sledila tudi poročila o podobnih presaditvah 

v ZDA, Italiji in Indiji (Bharat, 2020; Bharat, 2021; Hawkins, 2021). 

Slovenija je med državami, ki jih je drugi val pandemije covid-19 najbolj priza-

del, in je zato konec leta 2020 beležila zelo visoko število smrti na 100 000 prebi-

valcev. S hudo obliko in končno odpovedjo pljuč je zbolelo tudi nekaj sorazmerno 

mladih in prej povsem zdravih pacientov, ki smo jih lahko rešili le s presaditvijo 

pljuč. Prvo tovrstno presaditev smo opravili decembra 2020.

Na virtualnem letnem srečanju Eurotransplanta septembra 2021 so države čla-

nice predstavile tudi svoje izkušnje s presaditvami zaradi posledic covid-19, ki 

jih je bilo do takrat na Dunaju 21, v Sloveniji 4 in v Belgiji 2. Nekaj podobnih 

posegov so opravili tudi v Nemčiji, Luksemburgu in na Nizozemskem.

V ZDA naj bi med pandemijo 5 % presaditev pljuč opravili zaradi posledic 

covid-19 (Roach, 2022).
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OKVARE PLJUČ ZARADI COVID-19

Okvaro pljuč zaradi covid-19 lahko razdelimo v dve skupini (Sliki 1 in 2) (Do-

mjan, 2021):

1. pri nekaterih pacientih bolezen poteka kot ARDS, ki se tudi po več tednih 

zdravljenja ne pozdravi, ampak pljuča še naprej ostajajo konsolidirana, alve-

oli pa polni tekočine. Ti pacienti skoraj brez izjeme potrebujejo podporo z 

ECMO, po navadi jih moramo globoko uspavati, zato ne moremo pridobiti 

soglasja za presaditev pljuč, po posegu pa se soočijo s številnimi psihičnimi in 

fi zičnimi težavami, zdravljenje je zelo dolgotrajno in marsikdaj tudi neuspe-

šno;

2. pri delu pacientov covid-19 poteka v obliki organizirajoče pljučnice, ki v plju-

čih zapusti številne brazgotine – fi brozo pljuč. Ti pacienti so kljub mehanski 

ventilaciji največkrat lahko povsem budni, zato jih lahko primerno pripravi-

mo na presaditev pljuč, lahko izvajajo fi zioterapijo, okrevanje po posegu pa je 

zato bistveno hitrejše.

A            B

Slika 1: RTG in računalniški tomogram (CT) dveh vrst poškodbe pljuč zaradi 

covid-19 (A: ARDS, B: fi broza pljuč) (vir: Domjen, 2021).

Slika 2. Primerjava časovnega poteka zdravljenja pri dveh pacientih 

s posledicami covid-19. VV ECMO – veno-venski ECMO, 

EIT – enota intenzivne terapije, EIN – enota intenzivne nege 

(Pacient 1. pacient z ARDS, pacient 2. pacient s fi brozo pljuč) (Domjen, 2021).
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MERILA ZA PRESADITEV PLJUČ

Pri pacientih s hudo obliko covid-19 so po 4–6 tednih zdravljenja z ECMO 

možnosti za ozdravitev pljuč zanemarljive majhne (Schmidt, 2020), zato lahko 

te paciente rešimo le s presaditvijo pljuč. Seveda pa vsi med njimi niso primerni 

kandidati za presaditev.

Zaradi pomanjkanja darovanih organov želimo pljuča vedno presaditi tistim 

pacientom, ki jih najbolj potrebujejo. To niso brezupno bolni, saj želimo, da pljuča 

v prejemniku živijo čim dlje. Enoletno preživetje pacientov s presajenimi pljuči se 

giblje od 85 % do 90 %, kar v praksi pomeni, da je presaditev pljuč skoraj vedno 

uspešna.

Pri presaditvah pljuč zaradi posledic covid-19 smo morali standardne kriterije 

nekoliko zaostriti, saj bi sicer število kandidatov hitro preseglo zmogljivosti in 

število darovanih pljuč, ki so bila na voljo:

• starost največ 55 let (standardno 70 let),

• indeks telesne mase največ 28 (standardno 30).

Vsakega kandidata smo obravnavali ločeno, želeli pa smo se predvsem izogniti 

presaditvam pljuč pri starejših pacientih in pri pacientih s prekomerno telesno 

težo, ki imajo zelo omejen rehabilitacijski potencial, zato jih po presaditvi ne bi 

mogli vrniti v normalno življenje. 

REZULTATI

V Sloveniji smo med decembrom 2020 in decembrom 2021 opravili 14 pre-

saditev pljuč, od tega 5 (30 %) zaradi posledic covid-19 (Tabela 1). Nihče v tem 

obdobju ni umrl med čakanjem na presaditev pljuč.

Večino presaditev zaradi posledic covid-19 smo opravili spomladi 2021, kar je 

pričakovano, saj je bilo takrat v Sloveniji število pacientov s covid-19 največje. 

Povprečna starost pacientov je bila 45 let. 

Trije pacienti z ARDS in eden s fi brozo pljuč so potrebovali podporo z ECMO, 

pri enem pa je zadoščala mehanska ventilacija. Vsi pacienti so prejeli zelo veliko 
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število točk LAS (angl. Lung Allocation Score), zato smo v enem primeru pre-

saditev opravili že en dan po uvrstitvi na čakalno listo, najdlje pa smo na pljuča 

čakali 9 dni.

Tabela 1: Podatki o pacientih (TLC – celokupni volumen pljuč, LAS – angl. Lung 

Allocation Score, EIT – enota intenzivne terapije) (vir: Domjen, 2021).

čas zdravljenja
v dnevih

mesec
presaditve

spol starost diagnoza podpora TLC LAS skupaj EIT

1 dec 20 m 34 ARDS ECMO 36 % 88 179 139

2 feb 21 m 53 fi broza MV 36 % 61 48 23

3 apr 21 ž 42 ARDS ECMO 85 196 154

4 maj 21 m 56 fi broza ECMO 33 % 91 43 20

5 nov 21 ž 39 ARDS ECMO 39 % 75 60 46

Vsem petim pacientom smo presadili obe pljučni krili. Poseg smo opravili z 

uporabo VA (veno-arterijskega) ECMO s centralno kanilacijo, ki smo jo odstra-

nili že v operacijski dvorani, neposredno po presaditvi pljuč. Vseh pet pacientov 

smo v enoto intenzivne terapije premestili brez ECMO. 

Zaradi močno zmanjšanega volumna pljuč (na 33 %–39 % velikosti) in neuje-

manja velikosti pljuč darovalca smo morali velikost presajenih pljuč v vseh petih 

primerih zmanjšati. V enem primeru smo to dosegli z neanatomsko resekcijo dela 

presajenih pljuč, v štirih pa z anatomsko resekcijo, tako da smo na eni strani na-

mesto celotnega pljučnega krila presadili le en pljučni reženj (lobarna presaditev).

Kljub zmanjšanju velikosti pljuč pri 4 pacientih zaradi težav z ventilacijo nis-

mo mogli takoj zapreti prsnega koša, ampak smo lahko to storili šele dva dni po 

presaditvi (Slika 3). Pri enem pacientu (št. 4) prsnega koša nismo zaprli zaradi 

masivne krvavitve med presaditvijo, ki je bila posledica hudih prirastlin pljuč s 

prsno steno. Krvavitev smo zaustavili šele s tamponado s trebušnimi kompresami. 
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Slika 3: Prečne sterno-torakotomije (angl. clamshell) pri 4 pacientih po presaditvi 

pljuč nismo mogli takoj zapreti, ampak smo jo le prekrili s peno in folijo in nato 

dokončno zaprli čez 1–2 dni (A: zunanji izgled, B: RTG-posnetek, 

C: RTG-posnetek po zaprtju prečne sternotorakotomije) (vir: Domjen, 2021).

Čas zdravljenja v bolnišnici po presaditvi je bil v dveh primerih zelo dolgotra-

jen. V primeru št. 1 zaradi hude miopatije kritično bolnega in hudih psihičnih 

težav po presaditvi, v primeru št. 3 pa zaradi zavrnitvene reakcije in slabe funkcije 

grafta. To bolnico smo morali zaradi nenadnega poslabšanja funkcije pljuč 7 dni 

po presaditvi pljuč za 33 dni vnovič priključiti na VV ECMO. 

V tem trenutku (februar 2022) je vseh 5 pacientov živih. Vsi so zapustili bolni-

šnico, vendar pa se je bolnica št. 3 z zavrnitvijo kmalu vrnila, saj je njena pljučna 

funkcija še naprej postopno slabšala in je zdaj na čakalni listi za vnovično presa-

ditev desnih pljuč.

DISKUSIJA

V času pandemije smo uspeli s presaditvami pljuč rešiti življenje petih paci-

entov, med katerimi je bila tudi porodnica, ki je za covid-19 zbolela v zadnjem 

mesecu nosečnosti.

Noben od pacientov ni bil cepljen, čeprav smo tri presaditve opravili v času po 

začetku splošnega cepljenja proti covid-19. Takrat so se pojavila tudi vprašanja o 

upravičenosti presaditev pri necepljenih, vendar smo vztrajali pri tem, da bomo 

C

A
B
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pomagali vsem, ne glede na njihovo mnenje o cepljenju. Seveda pa smo pri vsa-

kem primeru preverili socialno okolje in ocenili ali bodo pacienti po presaditvi 

lahko zdržali strog režim jemanja zdravil ter se odpovedali morebitnim razvadam 

(kajenje, alkohol) ipd.

Pri izbiri pacientov smo bili zelo selektivni, saj jim pljuč nismo želeli presaditi 

prezgodaj, ko je obstajala vsaj še majhna možnost, da bi se okvara pljuč lahko vsaj 

delno popravila.

Pri trajanju zdravljenja po presaditvi izstopata le pacient št. 1 in pacientka št. 3. 

Prvi pacient je bil edini, ki ga pred posegom nismo mogli prebuditi in sez-

naniti z načrtovano presaditvijo pljuč, zaradi istega razloga pa ni mogel izvajati 

fi zioterapije, zato se je pri njem razvila zelo huda miopatija kritično bolnega. Ta 

je skupaj s posttravmatskim sindromom zaradi nepričakovane presaditve pljuč in 

dolgotrajnega zdravljenja v enoti intenzivne terapije močno podaljšala okrevanje.

Pri tretji bolnici se je zdravljenje podaljšalo zaradi nepričakovane zavrnitve 

pljuč, ki smo jo z zdravili do določene mere obvladali, vendar pa se njena pljuč-

na funkcija nikoli ni popravila do te mere, da bi jo lahko za daljši čas odpustili 

domov, zato smo jo zaradi CLAD (angl. Chronic Lung Allograft Dysfunction) 

296 dni po prvi presaditvi uvrstili na čakalni seznam za vnovično presaditev pljuč.

Če bi šlo za običajno presaditev zaradi kronične bolezni pljuč, bi se najbrž 

lahko izognili marsikateremu problemu iz opisanih dveh primerov, saj bi pacien-

te lahko veliko bolje pripravili na presaditev pljuč: z boljšo psihološko pripravo, 

opravili pa bi lahko tudi nekatere dodatne preiskave, ki jih pri kritično bolnih s 

posledicami covid-19 nismo mogli opraviti.

Zaradi omejenega nabora preiskav pri pacientu št. 2 nismo uspeli odkriti te-

žav z vnetjem nosnih sinusov, ki se je zaradi imunosupresije po presaditvi pljuč 

spremenilo v težko obvladljivo glivično okužbo, ki je eno leto po posegu še vedno 

nismo uspeli dokončno razrešiti.

Vseeno smo lahko zelo ponosni na naše delo, saj na račun presaditev pljuč zara-

di posledic covid-19 noben drug pacient v Sloveniji ni bil prikrajšan za presaditev 

pljuč, obenem pa so rezultati naših presaditev pljuč zaradi covida enakovredni 
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najboljšim centrom, kot je npr. bolnišnica AKH na Dunaju, in presaditvam zaradi 

covida v ZDA, kjer so imeli 95,6-odstotno 3-mesečno preživetje. Zelo podobno 

je bilo tudi naše razmerje pacientov s covidno fi brozo pljuč proti covid ARDS (2 

: 3), ki je bilo v ZDA 34-odstotno. Zabeležili so tudi 6-odstotni delež zavrnitev 

pljuč (Roach, 2022).

ZAKLJUČEK

Presaditev pljuč bo tudi v prihodnosti ostal predvsem način zdravljenja kronič-

nih bolezni pljuč, čeprav jo bomo najbrž v izjemnih primerih uporabili tudi pri 

zdravljenju akutnih okvar pljuč, kot je ARDS. Zaradi izkušenj in znanja, ki smo 

ga pridobili pri presaditvah pljuč zaradi posledic covid-19, bomo verjetno sesta-

vili mednarodna priporočila, ki bodo poenostavila odločanje v tovrstnih primerih 

in preprečila morebitne etične dileme, še posebej v času pandemije.
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KIRURŠKI VARNOSTNI KONTROLNI SEZNAM 
COVID-19

1 Tatjana Trotovšek

Izvleček

Večdisciplinarni timi, kompleksni procesi in organizacija dela ter obstoječa varnostna 

kultura predstavljajo delovno okolje, v katerem poteka operativna obravnava pacientov. 

V perioperativnem času (pred uvodom v anestezijo, pred kirurškim rezom in pred pre-

mestitvijo iz operacijske dvorane) obstaja visoko tveganje za napake/neželene dogodke 

oziroma odklone. Kirurški varnostni kontrolni seznam je učinkovit opomnik najbolj kri-

tičnih postopkov v operacijski dvorani in ustaljen protokol, ki timu v operacijski dvorani 

omogoča zagotavljanje visoke ravni varne oskrbe pacienta. Z dosledno uporabo se izboljša 

komunikacija tima, zmanjša dejavnike tveganja v kirurgiji in anesteziji ter posledično 

pomembno zniža število odklonov. Prilagojen kirurški varnostni kontrolni seznam za 

uporabo pri pacientih s sumom ali potrjeno SARS-CoV-2 je vsebinsko zasnovan kot do-

datna pomoč sistemskim ukrepom za zagotavljanje varnosti osebja.

Ključe besede: SARS-CoV-2, operacijska dvorana, osebje.

UVOD

Svetovna zdravstvena organizacija (SZO) je že leta 2009 začela projekt Varna 

kirurgija rešuje življenja – Safe Surgery Saves Lives. Poudarek projekta je bil 

na štirih glavnih področjih, kjer se je lahko izboljšala varnost kirurške oskrbe: 

preprečevanje okužb kirurške rane, varna anestezija, dobra komunikacija tima 

v operacijski dvorani in analiza pridobljenih podatkov (WHO, 2009). Kirurški 

varnostni kontrolni seznam (KVKS) se uporablja v več kot 70 % operacijskih 

dvoranah  (Panda, et al., 2021).

1 Tatjana Trotovšek, dipl. m. s., spec., Univerzitetni klinični center Ljubljana, Kirurška klinika, 

Zaloška 7, 1000 Ljubljana; tatjana.trotovsek@kclj.si
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Vpliv KVKS SZO na varnost v času kirurške obravnave pacienta, ki poudarja 

pripravo in timsko komunikacijo pred, med in po operaciji, je pomemben in uni-

verzalen. Uporaba KVKS dokazano zmanjša tveganja za zaplete in umrljivost za 

več kot 40 %, ne glede na to, kje se uporablja (Th e COVID-19 Surgical Patient 

Checklist, 2020).

PRILAGODITEV OPERATIVNE DEJAVNOSTI OB IZBRUHU 

EPIDEMIJE COVID-19

V Vuhanu na Kitajskem so decembra 2019 zaznali več primerov pljučnic. Pri 

pacientih so izključili številne običajne povzročitelje pljučnic oz. respiratornih 

okužb in potrdili okužbo z novim koronavirusom. Novi koronavirus so poime-

novali  SARS-CoV-2, bolezen, ki jo virus povzroča, pa covid-19 (NIJZ, 2022). 

Marca 2020 je bila razglašena globalna pandemija. V Sloveniji je bil prvi okuženi 

pacient potrjen 4. marca 2020.

Epidemija covid-19 je povzročila številne in hitre spremembe v vseh zdravstve-

nih sistemih. Od zdravstvenih delavcev se je pričakovala visoka stopnja odzivnos-

ti, kakovostna izvedba, ažurnost pri upoštevanju priporočil, ki so se lahko dnevno 

spreminjala. Pričakovala se je sposobnost kritične ocene tveganja izpostavljenosti 

okužbam. Določiti je bilo treba ustrezne intervencije in strategije za zmanjšanje 

tveganja (Alvino & Carolyn, 2021).

Prisotnost virusa SARS-CoV-2 je pomembno vplivala tudi na operativno de-

javnost kirurških oddelkov, saj je bilo tudi v operacijskih prostorih treba na hitro 

in na novo pripraviti protokole in priporočila za delo s pacienti s potrjeno okužbo 

ali s sumom na okužbo s covid-19. Invazivni postopki kirurške oskrbe v opera-

cijski dvorani že tako predstavljajo tveganje izpostavljenosti prisotnega osebja v 

operacijskih prostorih. Postopki, pri katerih nastajajo aerosoli, ki izvirajo iz pa-

cientovih dihalnih poti, predstavljajo veliko tveganje za prenos, zato je pomemb-

no, da se med temi in drugimi kirurškimi posegi zmanjša tveganje izpostavljenos-

ti  in možnosti prenosa virusa SARS-CoV-2 (Panda, et al., 2021).

Pri operativnem posegu pacienta s potrjeno okužbo ali s sumom na okužbo 

covid-19 so se spremenili standardizirani postopki, kot sta intubacija in ekstuba-

cija, uporaba dodatne osebne varovalne opreme (OVO) za kirurško ekipo in za 
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anestezijsko ekipo ter drugo osebje, novi protokoli so bili izdani tudi za čiščenje 

operacijske dvorane  ter dekontaminacijo materiala in pripomočkov (Panda, et al., 

2021). Glavni namen novih protokolov je bilo znižanje možnosti za prenos virusa 

na osebje ter ostale paciente. 

Skupina 57 članov večdisciplinarnega tima, ki je sodelovala že pri pripravi pr-

votnega KVKS SZO, se je maja 2020 zbrala z namenom prilagoditve KVKS in 

pripravila skupna priporočila (Tabela 1). 

Tabela 1: Skupna priporočila za spremembe vsebine (Panda, et al., 2021).

 Skupna priporočila za spremembe vsebine

Preglejte rezultate pacientovega testa covid-19, simptome in/ali dejavnike tveganja.

Preglejte tveganja pri intubaciji.

Preglejte postopke s tveganji, kjer se tvorijo aerosol.

Prepričajte se, da osebje v operacijski dvorani nosi ustrezno osebno varovalno opremo.

Zagotovite razpoložljivost materiala v operacijski dvorani, 
da zmanjšate število vstopov ali izstopov iz operacijske dvorane.

Pogovorite se o ravnanju z odvzetim biološkim materialom.

Potrdite ustrezno razpoložljivost postelje na oddelku po operativnem posegu.

Ob ekstubaciji naj bo prisotna samo anestezijska ekipa.

Pri pripravi priporočil (Tabela 1) je bila uporabljena modifi cirana metoda Del-

fi . Skupno povabljenih je bilo 57 izbranih oseb, od katerih je nato sodelovalo 

18 oseb (8 kirurgov, 5 anesteziologov, 3 medicinske sestre in 2 inženirja), ki so 

zaključili vse tri kroge posvetovanja. Proces je vključeval tri kroge posvetovanja: 

(1) kvalitativni krog za opredelitev možnih priporočil, (2) kvantitativni krog za 

oceno soglasja s predlaganimi priporočili in (3) dodaten kvantitativni krog za 

obravnavanje priporočil, ki ne dosegajo soglasja.

Sprejeta priporočila prvega kroga so bila glede OVO, covid-19 statusa pacienta 

in na zmanjšanje izpostavljenosti osebja.

V drugem krogu so bila sprejeta naslednja priporočila, povezana s tveganjem za 

prenos nalezljivih bolezni: tveganje izpostavljenosti za covid-19, načrt intubacije 

in tveganje zaradi aerosola. Priporočili glede omejevanja vstopa in izstopa osebja 
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v operacijski dvorani ter razpoložljivosti materiala in opreme sta dosegli soglasje, 

priporočilo glede pregledov statusa covid-19 članov tima je bil zavrnjen.

V tretjem krogu so bila sprejeta naslednja priporočila: potrditev, da ima osebje 

v operacijski dvorani nameščeno ustrezno OVO, zagotovitev razpoložljivosti bol-

niške postelje na ustreznem oddelku, pogovor o pravilnem ravnanju z odvzetim 

biološkim materialom ter prisotnost samo anestezijske ekipe ob ekstubaciji (Pan-

da, et al., 2021).

V Univerzitetnem kliničnem centru smo se zavedali tveganja prenosa SARS-

-CoV-2 v operacijski dvorani. Med izvajanjem operativnih posegov pri pacientih 

s sumom ali potrjeno okužbo s SARS-CoV-2 se je izkazala potreba po zmanjša-

nju tveganja za prenos virusa, izboljšani komunikaciji med člani osebja in hkrati 

zmanjšanju predhodnih tveganj, kot je na primer operativni poseg na napačnem 

delu telesa. 

Slika 1: Covid-19 prilagojeni kirurški varnostni kontrolni seznam 

(vir: povzeto in prevedeno po: Lifebox, 2021).
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Skupina pod okriljem Službe za kakovost je v sestavi operacijske medicinske 

sestre, anestezijske medicinske sestre, anesteziologa, kirurga v spletni aplikaciji 

Microsoft Teams oblikovala »osnutek« covid-19 KVKS, ki je prilagojen priporo-

čenim smernicam za operativne posege pri pacientih s sumom ali potrjeno potr-

jeno okužbo s SARS-CoV-2 (Slika 1). 

Covid-19 KVKS (Slika 1) se uporablja skupaj s obstoječim KVKS (splošni, 

srčni …) in vsebuje opomnike za priporočila glede uporabe OVO osebja v opera-

cijskih prostorih, ukrepe za zmanjšanje tvorbe aerosola, ukrepe za preprečevanje 

prenosa SARS-CoV-2 na druge paciente in še dodatno izboljšuje komunikacijo 

osebja v operacijski dvorani.

ZAKLJUČEK

Izvajanje KVKS mora biti vedno skupna potreba in odločitev kirurškega ter 

anestezijskega tima ob podpori vodstva. V trenutnih razmerah mora biti prilago-

jen specifi čnim potrebam, da zagotavlja ključne ukrepe za preprečevanje okužb. 

Ob upoštevanju priporočil se zagotovita varnost osebja ter hkrati varna in ka-

kovostno obravnava pacientov v vseh fazah operativnega posega med in tudi po 

končani epidemiji covid-19. Covid-19 KVKS mora biti preprost za uporabo in se 

po potrebi prilagajati spremembam v postopkih.
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ORGANIZACIJA DELA V OPERACIJSKEM BLOKU 
KIRURŠKE KLINIKE UNIVERZITETNEGA 

KLINIČNEGA CENTRA LJUBLJANA V ČASU 
PANDEMIJE COVID-19

1 Katarina Pirnat

Izvleček

Operativna dejavnost v Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana je razdeljena po 

klinikah, glede na lokacijo in specialnost. Največja organizacijska enota je Kirurška klini-

ka, posledično je tam najvišje število operativno obravnavanih pacientov in operacijskih 

dvoran. Epidemija covida-19 je globoko posegla v organizacijo operativne dejavnosti.

V članku nizamo številne prilagoditve in ukrepe v času epidemije, ki so bili premi-

šljeni in v skladu z Načrtom pripravljenosti na epidemijo v Univerzitetnem kliničnem 

centru Ljubljana. 

Organizacija dela in izkoriščenost zmogljivosti operacijskih dvoran sta sledili spre-

membam ter se dnevno usklajevali in prilagajali.

Izdelana so bila navodila za varno delo v primeru suma in potrjene okužbe pri 

pacientih s covid-19. Vsa navodila so bila usklajena z navodili Nacionalnega inštituta 

za javno zdravje in Službe za preprečevanje in obvladovanje bolnišničnih okužb. Na-

tančno so bili opredeljeni priprava operacijskega okolja, vstopanje in zapuščanje opera-

cijskih prostorov, uporaba osebne varovalne opreme, postopki s kirurškimi inštrumenti 

in opremo, razkuževanje operacijskih prostorov in ravnanje z odpadki. 

V skladu z veljavnimi navodili sta se spremljala prisotnost in zdravstveno stanje 

zaposlenih. Izvajali so se nadzori  nad uporabo in zalogo osebne varovalne opreme. 

Ocenjevala se je osebna urejenost, higiena rok, upoštevanje higienskih navodil in med-

sebojne razdalje ter vnašalo v informacijski sistem.

Ključe besede: covid-19, operacijska dvorana, operacijska medicinska sestra, osebna 

varovalna oprema.

1 Katarina Pirnat, mag. zdr. nege, Univerzitetni klinični center Ljubljana, Operacijski blok, Zaloška 

7, 1000 Ljubljana; katarina.pirnat@kclj.si
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UVOD

Prvega pacienta s potrjeno okužbo covid-19 (corona virus disease19) smo v 

Operacijskem bloku urgentno operirali 10. 3. 2020. Do določene mere smo bili 

pripravljeni in operativni poseg je potekal brez zapletov. Kljub temu smo ob kon-

cu imeli več vprašanj kot odgovorov. Zato smo nemudoma nadgradili in uskladili 

navodila za delo v primeru suma in potrjene okužbe pri pacientu z novim koro-

navirusom v operacijski dvorani.

Po odločitvi vseh odgovornih v operativni dejavnosti in s potrditvijo vodstva 

Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana smo pripravili Ginekološki operacij-

ski blok za operativne posege pri pacientih, okuženih z novim koronavirusom, in 

za paciente v »sivi coni«. 

Prilagodili smo Urgentni in Otroški operacijski blok za sprejem okuženih pa-

cientov in na novo določili protokole ter čiste in nečiste poti. Sledilo je nekaj 

gradbenih prilagoditev za varno obravnavo pacientov v operativnem obdobju. Od 

6. 5. 2020 smo speljali vso logistiko in se odločili, da vse odrasle paciente s sumom 

in potrjeno okužbo z novim koronavirusom virusom operiramo v Urgentnem 

operacijskem bloku.  

Vodstvo Univerzitetnega kliničnega centra ter Služba za preprečevanje in ob-

vladovanje okužb (SPOBO) so navodila dnevno objavljali in usklajevali. Vsi za-

posleni smo bili dolžni spremljati objave na intranetni strani. 

Zaradi boljšega in hitrejšega informiranja smo vzpostavili spletno skupino za vse 

zaposlene v Operacijskem bloku in seznanjali zaposlene z novimi navodili in po-

membnimi informacijami o organizaciji dela. Skupina se je izkazala za zelo dober 

sistem hitrega obveščanja zaposlenih in podajanje pomembnih navodil in informacij.

V času prve epidemije smo bili dolžni prerazporediti dve operacijski medicinski 

sestri zaradi potreb obravnave pacientov okuženih z novim koronavirusom. 

V času druge epidemije je bilo na kovidne oddelke prerazporejenih 14 opera-

cijskih medicinskih sester, 2 srednji medicinski sestri in 4 bolničarji. Trenutno je 

še vedno prerazporejenih 8 operacijskih medicinskih sester in ena srednja medi-

cinska sestra.
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Vodstvo Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana (UKCL) je v času prve-

ga vala epidemije ustanovilo strokovno skupino, ki se je v sodelovanju s Službo 

za obvladovanje in preprečevanje bolnišničnih okužb sestajala večkrat tedensko. 

Izdajali so navodila in sklepe vodjem in zaposlenim v zvezi z organizacijo dela v 

času epidemije. Vsa navodila in sklepi so se spreminjali in usklajevali z navodili 

ministrstva za zdravje in Nacionalnim inštitutom za javno zdravje (NIJZ) ter 

vlade. 

Predstojniki in vodje kliničnih oddelkov in enot Kirurške klinike smo se prek 

videokonferenc sestajali dvakrat tedensko. Vodje in glavne medicinske sestre Ki-

rurške klinike smo se srečevali na izrednih strokovnih kolegijih (videokonferen-

ca) dvakrat tedensko. Zaradi lažje organizacije dela in izkoriščenosti zmogljivosti 

operacijskih dvoran smo se odgovorne osebe posameznih poklicnih skupin dnev-

no sestajali ob 13. uri. Dejavno smo sodelovali pri pripravah razporedov obrato-

vanja operacijskih dvoran praviloma za tekoči teden, v času zadnjega vala smo 

operativne programe prilagajali dnevno.

Iz Poročila UKCL covid-19 (UKCL, 2020) je razvidno, kdaj je Strokovni svet 

UKCL podal sklep, s katerim so bile odpovedane elektivne obravnave, ki nimajo 

stopnje nujnosti »nujno« in »zelo hitro« na vseh organizacijskih enotah UKCL. 

Odločitev je bila sprejeta v skladu s potrebo po povečanem obsegu zdravljenja 

pacientov, obolelih s covid-19. 

Prepovedala so se vsa nenujna izobraževanja, preklicana so bila soglasja za delo 

pri drugem delodajalcu in službene poti v tujino. 

Pri odrejanju letnega dopusta smo bili dolžni upoštevati dejstvo, da je dopust 

pomemben za počitek in regeneracijo zaposlenih, a je hkrati zaradi razmer v zvezi 

z okužbami s covid-19 povečana potreba po delu zdravstvenih delavcev. Dopuste 

smo odobravali glede na pričakovane potrebe delovnega procesa in organizacijo 

dela, s pridržkom, da bo lahko že odobren dopust naknadno preklican.

Zaposleni, ki so imeli znake okužbe dihal, niso smeli na delo v UKCL. Dobili 

so navodila, da se obrnejo na izbranega osebnega zdravnika, s katerim se do-

govorijo za testiranje na najbližji vstopni točki in upoštevajo nadaljnja navodila 

osebnega zdravnika. Kadar so zaposleni imeli dodatna vprašanja glede okužbe, 

testiranja, cepljenja, so se vedno lahko obrnili na SPOBO.
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Zaposlene, ki so glede na svoje zdravstveno stanje ali starost spadali v rizično 

skupino, smo prerazporedili na manj tvegana delovišča oziroma niso bili v pro-

cesu dela. 

NAČRT PRIPRAVLJENOSTI NA EPIDEMIJO V UKCL

Predstojniki klinik in kliničnih oddelkov ter glavne medicinske sestre klinik 

in kliničnih oddelkov predstavljamo vezni člen med oddelki in Bolnišnično po-

veljniško skupino za obvladovanje nalezljive bolezni. V Načrtu pripravljenosti 

na epidemijo gripe ali druge nalezljive bolezni v UKCL (2020) smo bili dolžni:

• posodobiti stike zaposlenih in ponovno oceniti usposobljenost;

• za vsako enoto določiti minimalno potrebno število zdravstvenega osebja in 

drugih zaposlenih;

• določiti prednostne kadrovske potrebe in ustrezno prerazporediti kadre;

• poiskati in usposobiti dodaten kader (upokojenci, študenti …);

• zagotoviti in obnoviti izobraževanje zlasti s področja preprečevanja bolniš-

ničnih okužb;

• organizirati cepljenje zaposlenih;

• identifi cirati potrebe osebja po dodatni pomoči (npr. nega in varstvo otroka, 

nega invalidov doma), da se zagotovi večja fl eksibilnost kadra;

• zagotavljati psihosocialno podporo (prek lokalnih omrežij);

• oceniti tveganja in kritične točke;

• vzpostaviti podlage za alternativne načine opravljanja dela z namenom 

preprečevanja širjenja okužb in zagotavljanja zadostnih človeških virov (delo 

od doma, razpršitev oddelkov, spremembe komuniciranja). 

Vodstvo UKCL je vse zaposlene opozorilo na zaupnost informacij, ki se nanašajo 

na delo v UKCL, ki jih prejemamo osebno, na sestankih, po telefonu, prek elektron-

ske pošte ali intraneta. Te informacije so namenjene sodelovanju med zaposlenimi 

in obravnavi pacientov, ni pa primerno širiti teh informacij izven delovnih krogov. 

Osebno varovalno opremo (OVO) določi SPOBO glede na nacionalne in med-

narodne smernice, glede na povzročitelja in vrsto zdravstvene aktivnosti. Ustre-

zne službe zagotovijo zadostne količine OVO, preračun potreb opravi SPOBO 

skupaj z glavnimi medicinskimi sestrami klinik. Služba za korporativno varnost 

nadzoruje že skladiščeno opremo.
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Ob začetku epidemije smo zaposleni prejeli pralne maske, za katere smo bili 

osebno zadolženi. Ob prihodu na svoje delovišče smo si glede na zahtevo delov-

nega mesta namestili masko ob upoštevanju navodil SPOBO. 

V Operacijskem bloku smo skladno z navodili pripravili minimalno zalogo 

OVO in jo stalno nadomeščali do dogovorjene količine. Pravilna uporaba in za-

loga OVO sta se v začetku epidemije spremljali dnevno, nato dvakrat tedensko in 

poročala elektronsko (Slika 1).

Slika 1: Nadzori nad uporabo zaščitnih mask na področju Zdravstvene nege

(vir: intranet UKCL, 2022).

Zaradi nerednih dobav in stanja na svetovnem tržišču je prihajalo do težav z 

iskanjem OVO, ki je zadoščala standardom.

Zaposleni smo za opravljanje dela odgovorni, tako da varujemo sebe in druge 

navzoče v delovnem procesu. V Priročniku za varno delo na delovnem mestu v 

UKCL (Služba, 2021) skladno z Zakonom o varnosti in zdravju pri delu (2011) 

kot hujšo kršitev delovne obveznosti opredeljujejo:
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• opustitev varnostnih ukrepov in normativov,

• neupoštevanje navodil in opozoril neposrednega in odgovornega vodje,

• neuporaba osebne varovalne opreme in

• kršenje določil veljavne zakonodaje.

Strokovno-etična priporočila UKCL (Komisija, 2020), pripravljena ob pande-

miji okužb z virusom, jasno govorijo, da ne glede na zgoraj našteto od nikogar 

ne smemo pričakovati, da bo prevzel tvegane delovne naloge med izbruhom na-

lezljive bolezni. Vse do takrat, dokler niso zagotovljeni ustrezno usposabljanje 

ter orodja in viri, potrebni za zmanjšanje tveganja na najmanjšo možno mero. To 

vključuje: 

• popolne in natančne informacije o naravi ukrepov za nadzor širjenja nalezlji-

ve bolezni,

• nenehno posodobljene informacije o epidemioloških razmerah in

• zagotavljanje ustrezne osebne varovalne opreme OVO.

PRIPRAVA OPERACIJSKEGA OKOLJA

V Operacijskem bloku Kirurške klinike UKCL smo izdelali natančna navodila 

za delo v primeru suma in potrjene okužbe pri pacientih s covid-19 v Urgentnem 

operacijskem  bloku. Za operativno obravnavo otrok s sumom oziroma potrjeno 

okužbo smo pripravili dodatna navodila in jih operirali v Otroškem operacijskem 

bloku. Vsa navodila so bila usklajena z navodili SPOBO.

Natančno smo opredelili pripravo operacijske dvorane, postopek oblačenja in 

slačenja OVO. Določili smo čiste in nečiste poti, vstopanje in zapuščanje ope-

racijskih prostorov, sprejem in namestitev pacienta, pripravo sterilnega okolja, 

delo z operacijsko opremo in aparaturami, reprocesiranje kirurških instrumentov, 

čiščenje in razkuževanje operacijske dvorane, izpolnjevanje dokumentacije, rav-

nanje z zaščito pred IO-sevanjem, odpadki, postopke z mikrobiološkimi in histo-

patološkimi vzorci. Pripravili smo dodatna navodila za posamezne vrste operativ-

nih posegov, kot je priprava materiala za laparaskopske abdominalne operativne 

posege pri covid-19 pacientih s sistemom odsesavanja kirurškega dima.

Pacienta z dokazano okužbo covid-19 ali s sumom nanjo, ki potrebuje opera-

tivni poseg,  anestezijska ekipa intubira in pripravi na operativni poseg v poseb-
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nem prostoru za pripravo pacientov v Urgentnem operacijskem bloku. Nato se 

pacienta premesti v dogovorjeno operacijsko dvorano po najkrajši možni poti. Z 

intubacijo se zapre dihalna pot in se zmanjša neposredna nevarnost za prenos 

okužbe. Predvidoma se pacienta v istem prostoru, kjer so ga intubirali, po konča-

nem operativnem posegu tudi ekstubira.  

Pri operativnem posegu ima kirurška ekipa poleg fi lter oblačil in zaščitne kape 

za enkratno uporabo nameščeno masko FFP2, ki tesni. Uporablja tudi zaščitna 

očala ali vizir. Operater, asistent in umita operacijska medicinska sestra (OPMS) 

uporabljajo sterilen kirurški plašč in sterilne kirurške rokavice (Slika 2). Krožeča 

OPMS (Slika 2) in bolničar uporabljata voododbojni plašč in podaljšane nitrilne 

rokavice. Glede na številne izkušnje, nadzore in navodila odgovornih oseb kro-

žeča OPMS in bolničar uporabljata nitrilne podaljšane rokavice po protokolu in 

upoštevata pet trenutkov za higieno rok. Vedno je določena tudi tretja OPMS, ki 

je vezni člen med ekipo v operacijski dvorani in ostalimi operacijskimi prostori. 

Ne vstopa v operacijsko dvorano. Izpolnjuje dokumentacijo elektronsko ali ročno, 

skrbi za komunikacijo in koordinacijo med operacijsko dvorano in kliničnimi od-

delki, dodaja dodaten material, ki ni bil predviden pri pripravi na operativni poseg.

Bolničar v operativni dejavnosti, ki sodeluje pri operativnem posegu pacientov 

z okužbo covid-19, v tem času ne sodeluje pri ostalih operativnih posegih. Kadar 

je razpisana čistilka v Urgentnem operacijskem bloku, ta izvaja dela iz svojega 

delokroga, ne glede na to ali je pacient covid-19 pozitiven ali ne. Zagotovimo ji 

predpisano OVO. Čiščenje se izvaja po enakem protokolu kot pri do zdaj zna-

nih okužbah. Operacijsko dvorano začnemo čistiti 30 min po odhodu pacienta 

iz operacijske dvorane. Čiščenje in razkuževanje površin in opreme se izvaja s 

čistilno razkužilnim sredstvom po protokolu. Čiščenje in razkuževanje uporablje-

nih kirurških instrumentov se izvaja po ustaljenih postopkih v primeru znanih 

okužb. Operacijska dvorana po izvedenem čiščenju in razkuževanju miruje, da se 

zrak zamenja ter se površine in tla posušijo. Pozorni smo, da so vrata operacijske 

dvorane zaprta. Priporočeno je dodatno razkuževanje (aerosolno, zamegljevanje 

z biocidom, UVC…) operacijskih prostorov, ki ni nadomestilo za temeljito či-

ščenje in razkuževanje. Kontaminirane instrumente s covid-19 se pri transportu 

v Centralno sterilizacijo označi z napisom covid-19. Priporočljivo je tudi tele-

fonsko obveščanje zaposlenih v Centralni sterilizaciji. Perilo oddamo v pranje v 

namenski vreči, ki jo označimo z napisom covid-19. Po končanem operativnem 

posegu se čiščenje in razkuževanje uporabljene zaščite pred IO-sevanjem izvajata 
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po ustaljenem postopku s čistilno razkužilnim sredstvom. Vso uporabljeno OVO 

in ostale odpadke, ki niso prepojeni s pacientovimi izločki, se odloži med zdra-

vstvene odpadke, ki jo dodatno označimo z napisom covid-19. Očala in vizirje se 

odloži v pripravljeno čistilno razkužilno raztopino in se jih po kontaktnem času 

spere in osuši. Preparate se pakira v namenske posode in dodatno v transportne 

vrečke za biološki material.

Krožeča

OPMS Umita

OPMS

Osebje, ki je neposredno sodelo-

valo pri operativnem posegu, osta-

ne v operacijski dvorani do konca 

operativnega posega in ne prehaja 

med ostalimi operacijskimi prostori. 

Po končanem operativnem posegu 

odstrani OVO po protokolu. Pripo-

ročljivo je tuširanje.

Slika 2: Operacijski medicinski sestri v 

OVO pri operativnem posegu pacien-

ta s covid-19  (vir: Operacijski blok, 

2020, interna navodila).

VSAKDANJI IZZIVI V ČASU EPIDEMIJE 

V marcu 2020 se je zelo povečala uporaba razkužil in OVO. Ves čas smo za-

poslene opozarjali na racionalno rabo in jih seznanjali o učinkovitosti vseh raz-

kužil, ki jih uporabljamo v ustanovi. Ne glede na to, ali so razkužila namenjena za 

površine, pripomočke ali roke, so učinkovita tudi za uničenje novega koronavirusa 

v običajnih koncentracijah, v običajnem kontaktnem času. Začele so se pojavljati 

težave z dobavo zaščitnih fi lter oblačil. Zaščitnih plaščev na trgu ni bilo dovolj, 

zato so bili nenamensko uporabljani sterilni kirurški plašči, ki so bili izbrani v 

okviru javnega naročila. Zaskrbljeno smo spremljali zaloge ter opozarjali odgo-

vorne in nenamenske uporabnike. 
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Z ustavljanjem javnega življenja je pri zaposlenih prihajalo do težav s priho-

dom na in z dela. Zaradi prekinitve vzgojno izobraževalnega procesa – zaprtja 

vrtcev in šol v Sloveniji – so imeli starši nemalo težav. Posledično je bilo več 

odsotnosti zaposlenih zaradi višje sile. Prav tako so se v času razglašene epidemije 

parkirna mesta UKCL sprostila za splošno uporabo, za kar je poskrbela Služba za 

korporativno varnost. Povezala se je tudi z Mestno občino Ljubljana za zagotovi-

tev brezplačnega parkiranja zaposlenih v okolici UKCL.

Zaposleni Operacijskega bloka smo se jeseni 2020 v okviru projektne nalo-

ge udeležili PCR-testiranja za vse zaposlene in dokazovanja protiteles. Odkrili 

smo tri asimptomatske pozitivne zaposlene, pri eni od zaposlenih so bila prisotna 

protitelesa. Od novembra 2020 je bilo za vse zaposlene v UKCL organizirano 

testiranje na prisotnost virusa SARS-CoV-2. Zaradi velikega števila zaposlenih 

je bilo testiranje razdeljeno na več odvzemnih mestih. V času druge epidemije je 

bila dolžnost zaposlenih spremljanje zdravstvenega stanja. V Operacijskem bloku 

Kirurške klinike smo prvi mesec zdravstveno stanje posameznih zaposlenih ob 

prihodu na delovno mesto spremljali vodstvo in higienika. V naslednjih mesecih 

so zaposleni zdravstveno stanje spremljali samostojno, vsako odstopanje so takoj 

sporočili. 

Cepiva so postala naše največje upanje, da bomo premagali covid-19. Družbeni 

mediji so nam bili pri pridobivanju hitrih informacij včasih v pomoč, še večkrat 

v breme.

Od začetka epidemije ves čas spremljamo in izvajamo nadzore ter poročamo v 

informacijski sistem:

• prisotnost in zdravstveno stanje zaposlenih,

• uporabo in zalogo OVO,

• osebno urejenost zaposlenih,

• upoštevanje higienskih navodil in socialne distance,

• higieno rok.

Navodila za spremljanje zdravstvenega stanja in prisotnosti zaposlenih na de-

lovnem mestu so se večkrat spreminjala. Končna oblika je bilo vsakodnevno po-

ročanje v sistem Hipokrat- Hipoweb (Slika 3).
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Slika 3: Dnevno spremljanje prisotnosti kadra in stanja covid-19 

(vir: intranet UKCL).

Slika 4: Število operativnih posegov 2020/2019 (vir: Operacijski blok, 2020).
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Transplantacijska dejavnost je potekala in še vedno poteka nemoteno. Izvedli 

smo več transplantacij pljuč pri osebah po prebolelem covid-19. Število opera-

tivnih posegov, razpisanih na operativnem programu, se je zniževalo skladno z 

zmanjševanjem delovišč zaradi prerazporejanja kadra na kovidne oddelke. Istoča-

sno je naraščalo število operativnih posegov v času neprekinjenega zdravstvenega 

varstva (Sliki 4 in 5).

Zaposlenim je bila vsak dan omogočena psihološka pomoč kliničnih psiholo-

gov iz UKCL. Anonimnost klicateljev je bila zagotovljena. Dobili so nasvet in 

pomoč, kako v teh težkih časih ohraniti dobro psihofi zično kondicijo. Izdelana je 

bila zloženka, v kateri so zaposleni našli tudi napotitve, kam se obrniti po nasvet 

izven rednega delovnega časa kliničnih psihologov.

Zaradi vdorov covida-19 v belo cono kliničnih oddelkov Kirurške klinike so se 

izvajale epidemiološke poizvedbe za zaposlene v Operacijskem bloku, ki so sode-

Slika 5: Število operativnih posegov 2021/2020 (vir: Operacijski blok, 2021).
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lovali pri operativnih posegih omenjenih pacientov. Epidemiološke poizvedbe sta 

izvajala predvsem naša higienika, podatke sta sporočala SPOBO. Epidemiološki 

podatki so bili pomembni zaradi morebitnega odrejanja karantene, ki je bila pot-

rebna predvsem zaradi nepravilne rabe OVO.

Proti koncu leta 2021 so se vnovič začele dogajati težave z dobavo določenih 

medicinskih pripomočkov in posameznega vgradnega materiala. Bila so potrebna 

številna posredovanja, usklajevanja iskanja nadomestnih materialov. Le tako smo 

lahko zagotavljali nemoteno in varno obravnavo naših pacientov. Skladno s spremi-

njanjem navodil na ravni države so se na novo oblikovala priporočila za zaposlene 

glede testiranja, cepljenja, odreditve karanten ob visoko rizičnih stikih. Prav tako so 

se usklajevala navodila za periodično testiranje hospitaliziranih pacientov.

Dnevno smo se še vedno sestajali prek videoklicev in sproti prilagajali operativ-

ne programe. Pri velikem številu na covid-19 pozitivnih pacientov, ki so potrebo-

vali intenzivno terapijo, so operativni posegi odpadali zaradi številnih prerazpo-

reditev anestezijskih medicinskih sester. Pri prevladujočih okužbah z omikronom 

se je povečevalo število pacientov v akutni bolnišnični obravnavi in posledično se 

naši zaposleni še niso vrnil nazaj v enote Operacijskega bloka.

V januarju 2022 so se začeli pojavljati še številnejši vdori v bele cone kot pred 

tem, ko so bili vdori sporadični. Po navodilih SPOBO se epidemiološke poizved-

be niso več izvajale. Na ravni Kirurške klinike smo v obrazec Kontrolni list preda-

je pacienta v/iz operacijskega prostora dodali obvezno preverjanje covid statusa. 

V Urgentnem operacijskem bloku, kjer smo operirali večino covid-19 pozitivnih 

pacientov in pacientov v sivi coni, smo testirali poseben covid-19 Kirurški varno-

stni kontrolni seznam. 

V januarju 2022 je število zaposlenih v izolaciji zaradi covida-19 hitro naraš-

čalo. Če smo nekako shajali z različico delta, je omikron povzročil številne od-

sotnosti z dela. 

DISKUSIJA 

V enotah Operacijskega bloka Kirurške klinike že ves čas operativno obravna-

vamo najbolj zahtevne paciente, tako da število operativnih posegov kljub epi-
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demiji v zadnjih dveh letih ni dosti upadlo. Število odvzemov organov in tran-

splantacij se je celo povečalo. Pri operativni obravnavi prvih pozitivnih pacientov 

sta bila pri večini zaposlenih prisotna strah in nelagodje, ki pa je z znanjem in 

številom operativno obravnavanih pacientov s covid-19 počasi upadal.

Seveda so imeli najtežjo nalogo naši prerazporejeni sodelavci na kovidne od-

delke. Nemudoma so se morali prilagoditi in poleg zahtevne uporabe dodatne 

OVO so se soočali s povsem drugačnim delovnim nalogami. Nič enostavnejše 

naloge ni imelo vodstvo Operacijskega bloka. Ob številnih navodilih in priporo-

čilih, ki so se dnevno spreminjala, je bilo včasih težko razbrati, katere informacije 

nemudoma posredovati zaposlenim in s katerimi je modro počakati.

Kot razberemo v Strokovno-etičnih priporočilih UKCL (2020), izdanih ob 

pandemiji okužb s covid-19, predstavlja izziv opredeljevanje oziroma določanje 

ustreznih standardov oskrbe že v normalnih okoliščinah, v primeru izrednih raz-

mer pa je to pogosto še težje. Ustrezen etični okvir izvajanja zdravstvene dejav-

nosti v izjemnih razmerah, kot je pandemija, mora uravnotežiti dolžnost oskrbe, 

ki je osredotočena na posameznega pacienta  (kar je poudarek klinične etike v 

normalnih razmerah), z dolžnostmi, ki so usmerjene v koristi družbe, vključno 

s spodbujanjem družbene enakosti in pravičnosti pri porazdelitvi tveganj (kar 

je poudarek etike javnega zdravja). Zdravniki, medicinske sestre in drugi zdra-

vstveni delavci in sodelavci smo v osnovi usposobljeni za medicinsko oskrbo in 

zdravstveno nego posameznikov. Prehod od prakse, ki jo pretežno narekuje skrb 

za posameznega pacienta, v prakso, ki jo pretežno narekuje skrb za javno zdravje, 

zato lahko vodi v hudo napetost. Zlasti za zdravstveno osebje, ki ni navajeno de-

lati v izrednih razmerah in s pomanjkljivimi sredstvi. Učinkovit odziv na izbruh 

nalezljive bolezni je odvisen od prispevka različnih zdravstvenih delavcev in so-

delavcev. Številni so zaradi potrebe po zagotavljanju najboljše možne zdravstvene 

oskrbe prebivalstva prerazporejeni na določena delovišča in prevzamejo pri opra-

vljanju svojih delovnih zadolžitev tudi (ne)sorazmerno veliko osebno tveganje.

ZAKLJUČEK

Vsakič ko se je epidemija začela umirjati, smo začeli upati o koncu epidemije. 

V minulih dveh letih smo si zastavljali veliko vprašanj o organizaciji dela v opera-

tivni dejavnosti. Našli smo številne rešitve in primere dobre prakse. S pridobiva-
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njem znanj, informacij in izkušenj smo se tako v osebnem kot v profesionalnem 

življenju naučili živeti z virusom. V zelo kratkem času je v času epidemije prišlo 

do velikih sprememb, ki so pomembno vplivale na naša življenja. Največji izzivi so 

bili povezani s potrebo po hitrih prilagoditvah ob objavljanju ukrepov.
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OPERACIJSKE MEDICINSKE SESTRE 
NA COVID ODDELKU

1 Saša Gačnik, Sabina Gorenčič

Izvleček

V decembru 2019 je prišlo do izbruha virusa Sars-CoV-2, ta je povzročil nastanek 

bolezni covid-19, s tem pa je prišlo do pojava zdravstvene krize. V številnih evrop-

skih državah in prav tako v Sloveniji so za potrebe obvladovanja epidemije na podlagi 

zakona ter pogodbe o zaposlitvi prerazporejali in s tem nadomeščali kader. Zaposlene 

so prerazporejali tudi v Univerzitetnem kliničnem centru v Ljubljani, kjer so na na 

novo vzpostavljene internistične oz. infektološke oddelke razporejali tudi diplomirane 

medicinske sestre – operacijske medicinske sestre. Te smo se morale v zelo kratkem času 

prilagoditi za delo na oddelku. Delo operacijske medicinske sestre se zelo razlikuje od dela 

diplomirane medicinske sestre na oddelku. S premeščanjem v NA novo vzpostavljene co-

vid oddelke smo bile tako operacijske medicinske sestre postavljene pred izziv opravljanja 

dela s pacienti na covid oddelkih brez predhodnega uvajanja. Takšna menjava delovnega 

okolja in načina dela na osebo deluje zelo stresno, kar vpliva na duševno in telesno sta-

nje posameznika. Operacijske medicinske sestre smo menjavo delovnega okolja zaznale 

pozitivno ter v njej videle priložnost za osebno rast in napredovanje. Vendar pa želimo 

opozoriti na to, da je takšna prerazporeditev brez predhodnega uvajanja v proces dela 

neustrezna in strokovno sporna. 

Ključe besede: prerazporejanje zaposlenih, covid-19, operacijske medicinske sestre. 

UVOD

Človeškemu življenju in zdravju grozijo številna tveganja, med katere sodi tudi 

nenadzorovan izbruh nalezljive bolezni. Med te sodi tudi covid-19, ki je izbruh-

1 Saša Gačnik, dipl. m. s., Sabina Gorenčič, dipl. m. s., Univerzitetni Klinični center Ljubljana, Ope-

racijski blok, Zaloška 7, 1000 Ljubljana; 49sasagacnik@gmail.com; gorenciceva.sabina@gmail.com
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nil konec leta 2019 na Kitajskem. Povzročitelj je novi sev koronavirusa SARS-

-CoV-2. Znano je, da se virus prenaša kapljično in kontaktno, v stiku z okuženo 

osebo ali kontaminiranimi površinami. Bolezen prizadene zgornje dihalne poti, 

kar se kaže s kašljem, dispnejo, povišano telesno temperaturo, izgubo vonja in 

okusa, prebavnimi težavami ter bolečinami v mišicah (Mesarič, et al., 2020). 

Zaradi visoke stopnje kužnosti se je bolezen izjemno hitro širila v državah in 

postopoma zajela večji del sveta, zato je Svetovna zdravstvena organizacija 11. 

marca 2020 razglasila pandemijo, dan pozneje pa je vlada Republike Sloveni-

je razglasila epidemijo. Država ob razglasitvi izrednih razmer v državi aktivira 

državni načrt. Kljub temu na trenutno pandemijo ni bila pripravljena nobena 

od najbolj razvitih držav z že vzpostavljenim odličnim zdravstvenim sistemom. 

Hitro širjenje bolezni od držav zahteva nagle ukrepe, ki so usmerjeni k zajezitvi 

širjenja okužbe in oskrbi večje množice ljudi s težjim potekom bolezni (Prosen, et 

al., 2020; Komadina, et. al., 2020). 

Reorganizacija v zdravstvenih ustanovah je zahtevala spremembe namembnos-

ti trenutnih oddelkov, ki se jih je prilagodilo glede na število naraščanja okuženih 

pacientov. Zaradi vse večjega števila obolelih z znaki atipične pljučnice so se v 

zdravstvenih zavodih povečale potrebe po dodatnem zdravstvenem kadru, zaradi 

česar so premeščali tudi izvajalce zdravstvene nege.

Širjenje internih oddelkov in razporejanje oddelčnega kadra nanje je vpliva-

lo tudi na zmanjšano zmogljivost kirurških oddelkov, ki je imelo za posledico 

zmanjšanje kirurške dejavnosti. Zmanjšano število operativnih posegov je prispe-

valo k temu, da so na covid oddelke prerazporejali tudi operacijske medicinske 

sestre (OPMS).

RAZPOREJANJE MEDICINSKIH SESTER

V zdravstvenih ustanovah zaposleni v zdravstveni negi predstavljajo večji del 

zdravstvenih delavcev, ki imajo izobrazbo iz zdravstveno nege. Ta je usmerjena k 

obravnavi posameznika, njegove družine in družbene skupnosti v času, ko je ose-

ba zdrava ali bolna. Strmi k temu, da pacientu zagotovi čim višjo stopnjo zdravja. 

Njena naloga je pacientom omogočiti izvajanje njihovih osnovnih življenjskih 

dejavnosti ter krepiti in ohranjati njihovo zdravje. Usmerjena pa je tudi k negova-
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nju bolnih ter sodelovanju v procesu zdravljenja in rehabilitacije (Mihelič Zajec, 

2006). 

Zakon o zdravstveni dejavnosti (ZZDej-UPB2, 2005) v 55. in 62. členu določa, 

da lahko zdravstveni delavec samostojno opravlja vsako delo, za katero ima ustre-

zno izobrazbo in je zanj usposobljen ter ima na voljo ustrezno opremo. Za svoje 

delo prevzema etično, strokovno, kazensko in materialno odgovornost.

Zdravstvena nega je široko področje v zdravstveni dejavnosti, ki je prisotna v 

vseh življenjskih obdobjih prebivalstva. Zdravstveno varstvo delimo na primar-

no, sekundarno in terciarno raven. Diplomirane medicinske sestre smo dejavno 

vključene v proces dela na vseh treh ravneh, vendar se naša znanja razlikujejo 

glede na mesto, kjer opravljamo svoje delo, kljub temu da imamo vse zaključen 

visokošolski strokovni študijski program zdravstvene nege, ki temelji na Evropski 

direktivi za regulirane poklice št. 2005/36/ES, ter s tem pridobimo pravico za 

samostojno opravljanje dela v zdravstveni dejavnosti (Zbornica – Zveza, 2019). 

Pomanjkanje kadra v na novo vzpostavljenih covid oddelkih so nadomeščali z 

razporejanjem z vseh treh ravni, saj je v pogodbi o zaposlitvi navedeno, da lah-

ko delodajalec v primeru naravnih ali drugih nesreč ter v primeru zmanjšanega 

obsega dela na prvotnem delovnem mestu delavca razporedi na drugo delovišče 

za obdobje 3 mesecev v tekočem koledarskem letu (Univerzitetni klinični center 

Ljubljana, 2018). 

OPERACIJSKE MEDICINSKE SESTRE NA ODDELKU

Zakon o zdravstveni dejavnosti (ZZDej-UPB2, 2005) v 55. členu navaja, da 

lahko zdravstveni delavec samostojno izvaja delo, za katerega ima ustrezno iz-

obrazbo in je zanj tudi ustrezno usposobljen. OPMS smo v takšnem primeru 

ustrezno izobražene, nismo pa ustrezno usposobljene za delo na oddelku. 

OPMS smo specializirane za področje perioperativne zdravstvene nege. Peri-

operativna zdravstvena nega je zdravstvena nega pacienta pred, med in po kirur-

škem posegu ter drugim invazivnim posegom. OPMS moramo v tem obdobju 

pacientu zagotoviti kakovostno, varno in strokovno zdravstveno oskrbo (Brdnik, 

2019). 
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Diplomirane medicinske sestre se ob zaposlitvi v Centralnem operacijskem 

bloku Univerzitetnega Kliničnega centra dodatno usposabljamo za področje pe-

rioperativne zdravstvene nege. Usposabljanje traja eno leto pod vodstvom izbrane 

OPMS z več let delovne dobe v perioperativni zdravstveni negi. Po končanem 

enoletnem internem kliničnem usposabljanju za delo v perioperativni dejavnosti 

opravimo interni strokovni preizkus znanja in veščin za izvajalce zdravstvene in 

babiške nege. S tem uradno prevzemamo vso etično, strokovno, kazensko in ma-

terialno odgovornost na področju operacijske dejavnosti. 

OPMS smo usposobljene in kompetentne za izvajanje naslednjih dejavnosti: 

• načrtovanje, izvajanje in vrednotenje procesa zdravstvene nege pacienta v 

operativni dejavnosti;

• organiziranje, vodenje in nadziranje dejavnost zdravstvene nege in oskrbe ter 

sodelovanje v večdisciplinarnih timih pri izvajanju operativnih diagnostično- 

terapevtskih posegih;

• načrtovanje, izvajanje in nadziranje higienskih postopkov po visoko aseptič-

nih standardih za operativno dejavnost ter načrtovanje, izvajanje in nadzira-

nje ukrepov za preprečevanje okužb, povezanih z zdravstvom;

• zagotavljanje in skrb za instrumentarij in vso opremo, ki je potrebna za iz-

vedbo operativnega posega;

• vključevanje v uvajanje in razvijanje novih metod dela in kirurških operativ-

nih tehnik (Univerzitetni klinični center Ljubljana, 2018).

Vse diplomirane medicinske sestre, ki smo končale visokošolski strokovni štu-

dijski program zdravstvene nege, pridobimo enake kompetence. Vendar se po-

zneje na specialnih področjih z dodatnim profesionalnim izobraževanjem znanja 

medicinskih sester med seboj razlikujejo. Tako imajo OPMS pridobljena speci-

fi čna znanja in kompetence, usmerjene v perioperativno zdravstveno nego. 

OSEBNO DOŽIVLJANJE OBČUTKOV OPERACIJSKIH 

MEDICINSKIH SESTER V ČASU PRERAZPOREDITVE

Ob zaposlitvi v Centralnem operacijskem bloku smo na novo zaposlene 

OPMS dodeljene v določeno operacijsko dvorano, ki je usmerjena v eno kirurško 

dejavnost. Na podlagi te razporeditve imamo v času enoletnega internega uspo-

sabljanja dodeljen oddelek, kjer izvedemo enomesečno klinično kroženje. V tem 
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času smo vključene v proces dela pod vodstvom kliničnega mentorja na oddelku 

in pod njegovim nadzorom izvajamo zdravstveno nego in diagnostično-terapev-

tske postopke. S tem pridobimo vpogled v oddelčno delo in specifi čna znanja s 

področja kirurgije, ki se navezujejo na predoperativno in pooperativno zdravstve-

no nego pacienta. S tem ne pridobimo ustrezne usposobljenosti za samostojno 

opravljanje vseh diagnostično-terapevtskih postopkov na oddelku ter sposobnosti 

samostojnega vodenja tima v izmeni. 

Za opravljanje del in nalog OPMS je zahtevana visokošolska strokovna iz-

obrazba in ne manj, kar pomeni, da je v teh enotah pretežen delež zaposlenih 

diplomiranih medicinskih sester/ diplomiranih zdravstvenikov. V času trajanja 

epidemije je prišlo do povečanja potreb po kadru na covid oddelkih in s tem do 

prerazporejanja OPMS. 

Prerazporeditev OPMS na covid oddelke je v nas vzbudila neprijetne občutke. 

Nenadne spremembe pri ljudeh, sploh v izjemnih situacijah, povzročajo odpor in 

strah. K temu je prispevalo nepoznavanje novega delovnega okolja, sodelavcev, 

načina dela in ne nazadnje tudi pomanjkanje praktičnih izkušenj ter znanja za 

opravljanje dela na bolnišničnem oddelku.

Strah je povečalo dejstvo, da ne bomo imele uvajanja v proces dela. Ob preraz-

poreditvi nam je bilo predstavljeno, da bo naše delo ob pacientu za izvajanje dia-

gnostično-terapevtskih posegov potekalo z mentorjem ter da bomo v pomoč pri 

izvajanju temeljnih življenjskih aktivnostih. V praksi se je izkazalo, da smo bile od 

prvega dneva samostojno vključene v vse aktivnosti zdravstvene nege, kljub temu 

da smo imele le splošno teoretično in praktično znanje. 

V dopoldanskih izmenah med tednom je bila prisotna vodja tima, ki je orga-

nizirala delo in imela nadzor nad procesom dela. Njena naloga je bila naročanje 

preiskav, sodelovanje v večdisciplinarnem timu in dejavno sodelovanje pri od-

delčni viziti. Delo je bilo v tem času dobro organizirano, zato je potekalo tekoče 

in brez večjih zapletov. OPMS smo bile ob prisotnosti vodje pomirjene, saj smo 

imele občutek varnosti. V primeru negotovosti, povezane z delom, smo se lahko v 

tem času z vodjo posvetovale in ob tem dodatno izobraževale. 

V popoldanski in nočni izmeni ter izmeni med vikendom pa smo bile od začetka 

prisiljene tudi same velikokrat prevzeti vlogo vodje v sivi ali rdeči coni, zaradi če-
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sar je na začetku premestitve, v obdobju enega meseca, v teh izmenah vladal kaos. 

Težave so se pojavljale že pri administrativnih delih (računalniško naročanje hrane, 

laboratorijskih preiskav in njihovega prevoza, pravilno izpolnjevanje napotnic), ki 

jih je treba narediti za uspešen sprejem ali premestitev pacienta. Pomanjkanje te-

oretičnega in praktičnega znanja na področjih poznavanja, priprave in apliciranja 

zdravil je povzročal še večje težave in nezaupanje v nas same. Prisiljene smo bile sa-

mostojno izvajati diagnostično-terapevtske posege (jemanje krvi, uvajanje intraven-

ske kanile, snemanje EKG-ja, oskrba pokojnika, apliciranje intravenske/ subkutane 

terapije ...), kar je bil za nas ob pomanjkanju praktičnih izkušenj velik izziv. Vsak 

dan smo se morale samostojno spoznavati z delom in se same poleg pacienta vnovič 

učiti izvajanja vseh diagnostično-terapevtskih postopkov. 

V zdravstveni negi se pogosto pojavljajo nujna stanja, ki zahtevajo hitro inter-

vencijo, npr. hipoksija pri pacientu, ki jo spremljajo zmedenost, tahikardija, znižan 

krvni tlak. Takšna stanja so se na covid oddelku pogosto pojavljala, kar je na nas, 

ki smo morale izvesti naročene aktivnosti hitro in samostojno, vplivalo zelo stre-

sno. Ostali člani zdravstvenega tima so od nas pričakovali samostojno, odgovorno 

in organizirano delo. 

V rdeči coni je bila le ena diplomirana medicinska sestra, zato v takšni situ-

aciji nismo imele nikogar ob sebi, ki bi nas usmerjal in nam pomagal pri delu. 

Intervencije smo izvajale samostojno. Na oddelku v sivi coni je bila prav tako 

samo ena diplomirana medicinska sestra, ki pa pogosto prav tako ni bila vešča 

dela na oddelku. Velik izziv je predstavljala tudi prostorska orientiranost, saj smo 

bile prerazporejene v druge enote (npr. Bolnica Petra Držaja in Klinični oddelek 

za Gastroenterologijo v Ljubljani). Zaradi začetne slabe predstavitve delovne-

ga okolja, dodatnih prostorov, pogosto tudi nejasne razdelitve zadolžitev smo z 

razpisanim timom za uspešno izvedeno nujno intervencijo potrebovali več časa. 

Tako smo imeli težave pri iskanju terapije (npr. morfi ja), iskanju aparata za iz-

vajanje plinske analize in iskanju kisikove jeklenke, ki je bila nujno potrebna za 

transport vitalno ogroženega pacienta v enoto intenzivne terapije. 

Zavedanje OPMS, da smo etično, moralno in kazensko odgovorne za izvedene 

dejavnosti zdravstvene nege na oddelku, je v nas vzbudila občutke negotovosti in 

tesnobe. Na začetku smo bile pri svojem delu nezaupljive do sebe in sodelavcev. 

Na to sta vplivala zavedanje o možnem nastanku strokovne napake ter občutek 

pomanjkljive in nestrokovne izvedbe zdravstvene nege. V Kodeksu etike v zdra-
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vstveni negi in oskrbi v IV. načelu piše, da ima vsak pacient pravico do kompe-

tentne in kakovostne zdravstvene nege in oskrbe, ki jo izvaja oseba, ki je za to 

samostojna in usposobljena. Vest, da kršimo pacientove pravice in mu nezavedno 

lahko nezagotavljamo kakovostne obravnave, je v nas vzbujala dodatne neprijetne 

občutke. 

Zavedale smo se, da za uspešno izvedene dejavnosti zdravstvene nege potrebu-

jemo več časa za organizacijo, pripravo in izvedbo. Ob tem so se nam pojavljale 

dileme ali bo naša dejavnost izvedena pravočasno, varno, uspešno in učinkovito. 

Neizkušenost OPMS kot vodje v izmeni na covid oddelku ni stresno vplivalo le 

na nas, ampak posledično tudi na ostali negovalni tim in zdravnike. Za kakovo-

stno izvedbo zdravstvene nege je izrednega pomena sestava članov tima. Ta mora 

biti sestavljen iz članov, ki poznajo svoje naloge ter jih samostojno in neodvisno 

opravljajo. Za dobro delovanje tima je pomembno, da se člani med seboj poznajo 

in si medsebojno zaupajo. Le tako lahko pravočasno in uspešno rešujejo nastale 

težave. Za strokovno izvedeno delo je potrebno, da tim vključuje kompetentne 

osebe, ki delo opravljajo samostojno, profesionalno in strokovno.

ZAKLJUČEK

Začasno prerazporejanje kadra zdravstvene nege v izrednih razmerah je nujno 

potrebno, saj se s tem omogoči nemoten proces dela. Pomembno je, da se za-

gotovi ne le zadostno število posameznega kadra, temveč kader, ki ima ob tem 

ustrezna znanja in veščine za samostojno delo na oddelku. Le tako se pacientu 

lahko zagotovi kakovostno in varno izvedeno zdravstveno nego. OPMS teh znanj 

nimamo, zato takšne premestitve brez predhodnega uvajanja v proces dela na nas 

vplivajo negativno in stresno, je pa tudi strokovno sporno. 

Kljub negativnim izkušnjam, ki smo jih ob prerazporeditvi na covid oddelke 

doživele, sprejemamo to prerazporeditev pozitivno. S tem smo pridobile nova 

znanja in veščine izvajanja diagnostično-terapevtskih postopkov ter širše znanje s 

področja zdravstvene nege na oddelku.

Vendar pa opozarjamo na to, da je takšna prerazporeditev diplomiranih medi-

cinskih sester (npr. OPMS) brez uvajanja neustrezna, saj imamo specialna znanja 
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na drugem področju in nam je delo na oddelku manj poznano. Zavedati se je 

treba, da tako nepremišljene prerazporeditve brez predhodnega uvajanja nega-

tivno vplivajo ne le na proces dela, ampak tudi na zaposlenega, ki prevzame vso 

etično, moralno in kazensko odgovornosti. To lahko v tistem trenutku nanj vpliva 

negativno in v njem vzbudi tudi razmišljanje o odpovedi zaposlitve. Da v kriznih 

okoliščinah v prihodnje ne bi prišlo do negativnih posledic, je treba zaposlene 

smiselno prerazporejati ali pa jim omogočiti kakovostno uvajanje v proces dela. 
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UKREPI ZA PREPREČEVANJE PRENOSA 
OKUŽBE Z NOVIM KORONAVIRUSOM 

V OPERATIVNI DEJAVNOSTI

1 Lidija Zorman, Simona Sečko

Izvleček

Uvod: V prispevku smo s pregledom literature identifi cirali različne ukrepe za 

preprečevanje prenosa okužbe z novim koronavirusom (SARS-CoV-2) v operativni 

dejavnosti v času epidemije covid-19. Namen pregleda literature je bil ugotoviti naj-

boljše načine preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 v operacijski dvorani ter primerjati 

svetovne smernice s pristopi in navodili za delo v Centralnem operacijskem bloku v 

Splošni bolnišnici Murska Sobota. 

Metode: Za iskanje literature smo uporabili podatkovne baze: ScienceDirect, 

ProQuest in PubMed. V angleškem jeziku smo uporabili naslednje pojme: Covid-19, 

surgery, operating room, operating protocol, infection prevention. Pomagali smo si z 

Boolovimi operaterji AND (IN) in OR (ALI) v različnih iskalnih kombinacijah. V 

iskalnih bazah smo uporabili: znanstvene revije, recenzirane publikacije, besedila, ob-

javljena v angleškem jeziku, ki so dostopna v celotnem besedilu in napisana v časov-

nem obdobju zadnjih pet let. Najdenih je bilo 528 zadetkov. V končno analizo smo 

vključili 9 znanstvenih člankov, ki so ustrezali našemu namenu. 

Rezultati: Izsledki analize so pokazali, da ima epidemija velik vpliv na organi-

zacijo operacijske dejavnosti. Ugotovili smo, da se zdravstveni delavci po vsem svetu 

trudijo za zmanjšanje prenosa okužb s SARS-CoV-2 in zagotavljanje kakovostne oz. 

varne zdravstvene obravnave pacientov. Ugotovili smo, da smo se v Centralnem ope-

racijskem bloku v Splošni bolnišnici Murska Sobota s hitrimi in prilagodljivimi ukrepi 

približali svetovnim merilom.

Diskusija: V času epidemije covid-19 so bile v različnih državah v operativni de-

javnosti vzpostavljene podobne smernice in protokoli. Rezultati pregleda literature so 

pokazali, da so v operativni dejavnosti v času epidemije covid-19 veliki poudarki na 

1 Lidija Zorman, dipl. m. s., Simona Sečko, dipl. m. s., Splošna bolnišnica Murska Sobota, Centralni 

operacijski blok, Ulica dr. Vrbnjaka 6, Rakičan, 9000 Murska Sobota; lidijaportir@gmail.com
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pravilni uporabi (predvsem pri odstranitvi) osebne varovalne opreme, ustrezni ven-

tilaciji in dekontaminaciji operacijskih prostorov, ki predstavljajo temelj zmanjšanja 

širjenja novega koronavirusa. 

Zaključek: Epidemija covid-19 je vplivala na organizacijo operacijske dejavnosti. 

Temelj organiziranosti in pripravljenosti na morebitne nove epidemije je oblikovanje 

dobrih, prilagodljivih in hitrih protokolov. V centralnem operacijskem bloku Splošne 

bolnišnice Murska Sobota smo se z epidemijo covid-19 zelo dobro spopadli, saj smo 

hitro prilagodili protokole in uvedli spremembe, ki jih je epidemija zahtevala.

Ključe besede: covid-19, operacija, operacijska dvorana, operacijski protokol, prepre-

čevanje okužbe. 

UVOD

Pandemija covida-19, ki jo je povzročil novi koronavirus (SARS-CoV-2), je po-

polnoma presenetila svet. V zelo kratkem času je bilo treba reorganizirati celo-

ten zdravstveni sistem. Bolnišnice je bilo treba čez noč prestruktuirati v dele, kjer 

zdravijo paciente s covid-19, in tiste brez tovrstnih bolnikov. Zaradi preprečevanja 

kontaminacije delov bolnišnic je bilo treba v bolnišnici organizirati tudi klinične 

poti obravnave pacientov (Komadina, et al., 2020). Reorganizacija dela je bila pot-

rebna tudi v operativni dejavnosti. V prvem valu epidemije so bile vse načrtovane 

operativne posege začasno odpovedane. Zaradi zaščite pacientov in zdravstvenih 

delavcev so se pogoji omejitev operativnih posegov načrtno sproščali. Virus bo ver-

jetno še kar nekaj časa prisoten, zato je pomembno, da načrtujemo zaščitne ukrepe 

in hkrati pazimo, da z omejeno operacijsko dejavnostjo pacienti ne bodo prikrajšani 

za pravočasno operativno zdravljenje (Komadina, et al., 2020).

Namen naše raziskave je bil s pomočjo pregleda literature primerjati pristope za 

preprečevanje prenosa novega koronavirusa v operativni dejavnosti v svetu. Cilj je 

bil ugotoviti, kako smo se tujim smernicam približali pri nas.

PREPREČEVANJE PRENOSA OKUŽBE V OPERATIVNEM OKOLJU

V operacijskem okolju so pacienti in zdravstveni delavci izpostavljeni števil-

nim dejavnikom tveganja. Sem štejemo biološke povzročitelje različnih obolenj 
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z različnimi oblikami prenosa: telesni dotik, fekalno-oralna pot, aerogeno širje-

nje, prenašanje s krvjo. Za zagotavljanje ustreznih delovnih razmer v operacij-

skem okolju uporabljamo ustrezne postopke dekontaminacije, s pomočjo katerih 

uničimo mikroorganizme: čiščenje, razkuževanje, sterilizacija. Za preprečevanje 

širjenja mikroorganizmov uporabljamo številne ustaljene ukrepe: umivanje rok, 

razkuževanje rok, uporaba osebne varovalne opreme in cepljenje. Za zaščito tako 

pacientov kot zdravstvenih delavcev je v operacijskem okolju zelo pomembno 

ustrezno in hitro ukrepanje ob doslednem upoštevanju in izvajanju različnih 

predpisanih postopkov (Marolt, et al., 2019).

POSTOPKI ZA PREPREČEVANJE PRENOSA OKUŽB V 

OPERATIVNEM OKOLJU

S čiščenjem operacijske dvorane zmanjšamo možnost razmnoževanja in pre-

nosa mikroorganizmov in s tem hkrati zagotavljamo aseptične pogoje. V ope-

racijskih dvoranah poznamo različne vrste čiščenja: jutranjo, vmesno, končno in 

temeljito. Za izvajanje postopkov čiščenja v operacijskih dvoranah se uporabljajo 

jasna navodila za izvajanje postopkov čiščenja in tudi izobraževanje zaposlenih na 

tem področju (Kvržić & Trotovšek, 2015).

Eden izmed pomembnih dejavnikov preprečevanja prenosa mikroorganizmov 

je higiena rok. V Sloveniji skušamo slediti smernicam Svetovne zdravstvene or-

ganizacije – 5 trenutkov za higieno rok. Operacijska dvorana je specifi čen prostor, 

v katerem se morajo upoštevati klinične smernice, navodila, strokovni standardi 

in protokoli glede kirurškega umivanja in razkuževanja rok (Boršoš, 2019; Mini-

strstvo za zdravje 2021).

Uporaba osebne varovalne opreme (v nadaljevanju OVO) v operativni dejavnosti 

preprečuje širjenje mikroorganizmov v operacijski dvorani. OVO, ki jo po ustalje-

nih smernicah uporablja osebje v operacijskih prostorih, zajema: čista fi lter obleka, 

operacijsko obuvalo, operacijska kapa, obrazna maska ter po potrebi zaščita za oči in 

obraz (Požarnik, 2019). Pri operativni h posegih pacientov, okuženih s covid-19, smo 

OVO dodatno nadgradili, tako da poleg ustaljene sestave zajema še: vodoodbojni 

plašč (operacijski plašč, kombinezon, PVC-plašč za izolacije), obrazna maska tipa 

FFP3/FFP2, zaščitna očala ali maska z vizirjem, vizir, podaljšane nitrilne rokavice, 

zaščita za operacijsko obuvalo – PCV-galoše. V dodatno OVO se obleče celotna eki-
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pa v operacijski dvorani. Kirurška ekipa si prek te dodatne OVO obleče sterilni plašč 

in sterilne rokavice. Podporna ekipa izven operacijske dvorane si namesti vodoodboj-

ni plašč, obrazno masko tipa FFP2, vizir, nitrilne rokavice (COB ND75 46, 2020).

Pri obvladovanju bolnišničnih okužb v operacijski prostorih pripomore tudi 

ustrezen sistem prezračevanja, ki zmanjšuje število mikroorganizmov v zraku. 

Poskrbljeno mora biti za ustrezno klimatsko napravo z ustreznimi fi ltri in njiho-

vo redno vzdrževanje in servisiranje. Za preprečevanje širjenja mikroorganizmov 

v operacijskih prostorih sta pomembna tudi primerna temperatura (od 18 do 24 

stopinj Celzija) in vlažnost zraka (od 50 do 55 %) (Rebernik-Milić, et al., 2010).

Odgovorno ravnanje z odpadki je pomembno za vse zaposlene v operativni 

dejavnosti. V Sloveniji velja zakonodaja, ki ureja področje ravnanja z odpadki v 

zdravstvu. Odredba o ravnanju z infektivnimi odpadki, ki je zapisana v Uradnem 

listu Republike Slovenije, opredeljuje za infektivne odpadke v zdravstveni dejav-

nosti tiste odpadke, ki pomenijo nevarnost za nastanek, razvoj ali širjenje nalezlji-

vih bolezni in okužb. Odredba prav tako določa, da morajo izvajalci zdravstvene 

dejavnosti infektivne odpadke ločeno zbirati in hraniti v posebnih posodah, ki 

zagotavljajo varno shranjevanje in prevoz (UL RS 57/94).

Zelo se razvija tudi tehnologija na področju dekontaminacije prostorov s po-

močjo ultravijolične (UV) svetlobe. Prednosti tehnologij UV so predvsem v mo-

bilnosti opreme in hitrih ciklih, ki omogočajo, da je čas, ko prostora ni mogoče 

uporabljati, čim krajši (Kiernan, 2017).

METODA DELA

ISKALNE STRATEGIJE

Literaturo smo poiskali v različnih bazah podatkov: PubMed, ProQuest, Sci-

enceDirect. Iskanje, pregled in analiza literature so potekali od aprila 2021 do 

junija 2021. Uporabili smo različne iskalne pojme v angleščini: Covid-19, surgery, 

operating room, operating protocol, infection prevention. Pomagali smo si tudi 

z Boolovimi operaterji AND (IN) in OR (ALI) v različnih iskalnih kombina-

cijah. Iskanje literature smo omejili na znanstvene članke, znanstvene revije in 

recenzirane publikacije. Izbrali smo besedila v časovnem obdobju zadnjih pet let, 

besedila, ki so dostopna v celoti, in besedila, napisana v angleškem jeziku.
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KRITERIJI IZBORA

Število zadetkov v vseh podatkovnih bazah je bilo 3852. Ob vključitvi omejit-

venih kriterijev: besedila, dostopna v celoti in v angleškem jeziku, znanstveni in 

recenzirani članki, besedila objavljena v obdobju 2017–2021, se je število zadet-

kov zmanjšalo na 528. Po pregledu naslovov člankov smo izključili podvojene vire 

in tiste, ki niso ustrezali vsebini (ki se niso navezovali na preprečevanje prenosa 

novega koronavirusa v operacijski dvorani, ampak v celotnem bolnišničnem oko-

lju itd.). Nato smo pregledali povzetke preostalih člankov in dobili 29 člankov, ki 

smo jih pregledali podrobneje. Po pregledu smo izključili članke, ki so imeli slabo 

opisano metodologijo. V končni pregled literature smo vključili 9 znanstvenih 

člankov. Potek izbora člankov prikazujemo z diagramom PRISMA (Slika 1).

Slika 1: Diagram poteka izbora člankov – PRISMA
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OPIS OBDELAVE PODATKOV

Po pregledu smo zbrane članke razvrstili v tabelo (Tabela 1), ki prikazuje av-

torja, letnico, državo, vrsto in vzorec raziskave. V tabeli smo prikazali tudi namen 

oz. cilje posameznega članka in temeljne ugotovitve.

REZULTATI

V nadaljevanju so predstavljeni rezultati pregleda člankov (Tabela 1)

Tabela 1: Rezultati pregleda člankov

Avtor, letnica 
objave, država

Vrsta 
raziskave Namen Temeljne ugotovitve

Bhat, et al., 
2021, Indija

Priprava 
protokola 
s pred-
hodnim 
online 
izobra-
ževanjem 
in pilotno 
študijo

Uvesti 
model 
priporočil za 
operacijsko 
dvorano 
v primeru 
epidemije

- spletni tečaji; izvedba suhega poteka 
protokola s celotno op. ekipo;

- vsaka bolnišnica oblikovati protokol, 
ki bo zanje primeren, v skladu z 
razpoložljivimi viri (varnost pacientov, 
varnost zdr. delavcev);

- hitro narejeni protokoli; dovolj 
dinamični;

- pripravljenost na naslednjo epidemijo!

 Prakash, et al., 
2020, Velika 
Britanija

Siste-
matičen 
pregled 
literature

Pregled raz-
vijajočih se 
varnostnih 
protokolov

- izolirana op. dvorana z ločenim 
dostopom z negativnim pritiskom;

- HEPA fi ltri klimatskih naprav;
- OVO in obrazne maske N95 ali 

FFP2;
- vizir za obraz ali očala;
- čim bolj zmanjšati sproščanje 

aerosolov (elektrokavter, kostne žage 
…);

- dezinfekcija op. dvorane z UV-
svetlobo.
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Avtor, letnica 
objave, država

Vrsta 
raziskave Namen Temeljne ugotovitve

Tarun, et al., 
2021, Indija

Siste-
matičen 
pregled 
literature

Pregledati 
različne 
ukrepe v 
operacijski 
dvorani za 
zmanjšanje 
prenosa 
okužbe s 
covid-19 

- uporaba negativnega tlaka in uporaba 
HEPA fi ltrov klimatskih naprav;

- ločene op. dvorane za covid paciente z 
ločenimi hodniki za prevoz;

- izogibanje ustvarjanju aerosolov;
- zmanjšanje št. osebja;
- upoštevanje strogih higienskih 

protokolov po vsakem operativnem 
posegu.

Moletta, et al., 
2020, Italija

Siste-
matični 
pregled 
literature

Zbrati in 
pregledati 
razpoložljive 
smernice in 
priporočila 
za kirurške 
posege 
v času 
epidemije 
covid-19

- uporaba OVO; op. dvorana z 
negativnim tlakom, najkrajša, 
namenska pot do op. dvorane;

- minimalno invazivni operativni poseg;
- previdnost (izogibanje) pri 

laparoskopskih operativnih posegih – 
uporaba sistema za odvajanje/fi ltiranje 
dima;

- elektrokavter z majhno močjo, 
minimalno sproščanje aerosolov;

- samotesnilni troakarji (z balončki).

Wang, et al., 
2021, Kitajska

Priporočila

Optimizirati 
postopke in 
zmanjšati 
tveganje 
izposta-
vljenosti 
zdr. osebja 
okužbi s 
covid-19.

- op. dvorana z negativnim tlakom;
- sistem za čiščenje zraka in podtlak 

vklopiti vsaj 30 minut pred 
operativnim posegom;

- v op. dvorani pod tlakom je treba 
izklopiti klimatsko napravo ali 
povečati prezračevanje op. dvorane;

- laparoskopski operativni posegi – 
sesanje zraka, preprečevanje širjenja 
aerosolov.

Patel, et al., 
2021, Združe-
no kraljestvo, 
Irska

Kohortna 
raziskava 
(418 vklju-
čenih)

Ugotoviti in 
analizirati 
varnost in 
učinkovitost 
operativnih 
posegov  
v času 
epidemije 
covid-19 

- stopnja umrljivosti enaka stopnji pred 
epidemijo;

- pooperativni rezultati enakovredni 
obdobju pred covid-19.
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Avtor, letnica 
objave, država

Vrsta 
raziskave Namen Temeljne ugotovitve

   Guilabert 
Giménez & 
Guilabert 
Mora, 2021, 
Španija 

Narativni 
pregled 
literature

Analizirati 
ustrezne 
smernice v 
operativni 
dejavno-
sti v času 
epidemije 
covid-19

- ustrezna OVO ter usposobljenost za 
pravilno namestitev in odstranitev;

- priporočila za laparoskopske op. 
posege – izognitev razpršitve 
aerosolov;

- temeljito čiščenje op. dvorane – 
uparjanje z vodikovim peroksidom

- op. dvorana ima HEPA fi ltre in 
podtlak.

 Wang, et al., 
2020, Kitajska

Siste-
matičen 
pregled 
literature

Ugotoviti 
optimalne 
zaščitne 
ukrepe med 
pandemijo 
covid-19 in 
zagotoviti 
smernice 
za zaščitne 
ukrepe

- izbrati čim manj invazivne operativne 
posege;

- uporaba op. instrumentov za enkratno 
uporabo;

- op. dvorana v stanju podtlaka; 
- visoko učinkoviti fi ltri za delce 

(HEPA);
- št. oseb in oprema v op. dvorani čim 

manjše;
-  dezinfi cirati s pršenjem perocetne 

kisline ali vodikovega peroksida več 
kot dve uri in vzorčenje površin;

- preprečevanje aerosola med op. 
posegom (elektrokavter, UZ-nož).

Nazir & 
Gupta, 2021, 
Indija

Opis 
primera

Razvoj 
varnih 
smernic in 
protokolov 
za prepreče-
vanje okužb 
s covid-19

- uporaba OVO;
- odstranitev nepotrebne opreme iz op. 

dvorane;
- jasen protokol prevoza pacienta do op. 

dvorane;
- izolacijska op. dvorana, ki ni klimatsko 

povezana z drugimi op. dvoranami;
- oprema v op. dvorani zaščitena s folijo 

(preprečevanje dekontaminacije);
- simulacija in preizkušanje procesov;
- minimalna tvorba aerosolov;
- v bližini op. dvorane slačilnice (zračne 

in izolacijske).
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DISKUSIJA

S pregledom člankov smo ugotovili, da so bile v času epidemije covid-19 v 

različnih državah v operativni dejavnosti vzpostavljene podobne smernice in pro-

tokoli. Velik poudarek je bil predvsem na uporabi in pravilnem delu OVO (obla-

čenje, slačenje). V prvem valu epidemije smo v centralnem operacijskem bloku (v 

nadaljevanju COB) Splošne bolnišnice Murska Sobota (v nadaljevanju SBMS) 

izdelali interna navodila in postopke ravnanja v primeru operativnega posega pa-

cienta s covid-19 (priporočila AORN in NIJZ). Prav tako smo se učili pravilnega 

ravnanja z OVO (predvsem slačenja). Bhat (2021) in sodelavci menijo, da mora 

vsaka bolnišnica uvesti protokol v operativni dejavnosti, ki bo v skladu z njihovi-

mi razpoložljivimi viri. Hkrati morajo biti ti protokoli dinamični, prilagodljivi in 

narejeni dovolj hitro ter omogočati pripravljenost na naslednjo epidemijo. 

Številni avtorji (Prakash, et al., 2020; Tarun, et al., 2021; Moletta, et al., 2020; 

Nazir & Gupta, 2021) so poudarili pomen ločene operacijske dvorane za paciente 

s covid-19 z ustrezno dostopnimi potmi (transport pacienta do op. dvorane in iz 

nje). V SBMS imamo povsem ločeno operacijsko dvorano, namenjeno pacientom 

s covid-19, ki je dislocirana od COB. Izdelali smo interna navodila tudi glede 

gibanja v prostorih. Imamo čisti fi lter, namenjen oblačenju OVO, drugi fi lter je 

nečisti in namenjen slačenju, tuširanju osebja po operativnem posegu okuženih 

pacientov. Transportne poti se ne križajo z ostalimi pacienti, ki potrebujejo ope-

rativno zdravljenje. Prav tako smo ustrezno preuredili in dislocirali operacijsko 

dvorano, namenjeno nujnim carskim rezom, ki je blizu porodnega bloka. 

V večini pregledanih člankov so avtorji poudarili pomen negativnega tlaka 

(podtlaka) v operacijski dvorani, ki ohranja manjši zračni tlak v operacijski dvora-

ni in tako omejuje širjenje mikroorganizmov ( Prakash, et al., 2020; Tarun, et al., 

2021; Moletta, et al., 2020; Wang, et al., 2021; Guilabert Giménez & Guilabert 

Mora, 2021; Wang, et al., 2020). V SBMS imamo za prezračevanje operacijskih 

prostorov  laminarni zračni tok, ki zračni tok uravnava z enakomerno hitrostjo in 

smerjo ( zrak pod pozitivnim tlakom kroži v operacijskih dvoranah). Filtri kli-

matskih naprav bi po mnenju mnogih avtorjev morali biti opremljeni s HEPA 

(absolutnimi) fi ltri (Prakash, et al., 2020; Tarun, et al., 2021; Guilabert Giménez 

& Guilabert Mora, 2021; Wang, et al., 2020). HEPA fi ltri so visoko učinkoviti 

sistemi za fi ltriranje zraka, ki omejujejo prehajajoče delce z difuzijo. Učinkovitost 

fi ltracije HEPA fi ltrov je približno 99,97 % delcev nad premerom 0,3  μm. Veli-
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kost aerosolnih kapljic je 1–5 μm (Anurag, et al., 2021). V SBMS imamo klimat-

ske naprave opremljene z ustreznimi fi ltri HEPA, ki jih tehnično-vzdrževalna 

služba  menja enkrat na leto. 

Večina avtorjev (Prakash, et al., 2020; Tarun, et al., 2021; Moletta, et al., 2020; 

Wang, et al., 2021; Guilabert Giménez & Guilabert Mora, 2021; Wang, et al., 

2020; Nazir & Gupta, 2021) je poudarila pomen zmanjševanja ustvarjanju ae-

rosolov. V ta namen je treba moč elektrokirurškega generatorja, ultrazvočnega 

noža, kostnih žag in podobnih naprav zmanjšati na minimum. Pomembno je 

tudi odvajanje (fi ltriranje) kirurškega dima, ki nastaja pri uporabi elektrokirurške-

ga generatorja. Tudi z izbiro minimalno invazivnih operativnih posegov je moč 

zmanjšati nastajanje aerosolov.  Posebno previdnost navajajo tudi pri laparoskop-

skih operativnih posegih, pri čemer je poleg odvajanja dima in plina pomembna 

tudi uporaba tesnilnih troakarjev (z balončkom) za enkratno uporabo (Moletta, 

et al., 2020). V SBMS sledimo tem smernicam in pri laparoskopskih operativni 

posegih uporabljamo priporočene troakarje. Prav tako smo prav v času epidemije 

covid-19 začeli uporabljati  evakuatorje kirurškega dima tako pri odprtih kot tudi 

pri laparoskopskih operativni posegih.

V SBMS se držimo tudi smernic, da je v operacijski dvorani v času opera-

tivnega posega covidnega pacienta minimalno število oseb in podporna ekipa 

izven operacijske dvorane. Vso nepotrebno opremo je pred operativnim posegom 

treba odstraniti iz operacijske dvorane in preostalo opremo v operacijski dvorani 

zaščititi s folijo, da se čim manj kontaminira. Prav tako pri operativni posegih 

covidnih pacientov uporabljamo material za enkratno uporabo. Tak način dela 

imamo opisan tudi v internih navodilih (COB ND75 46, 2020).

Avtorja Guilabert Giménez in Guilabert Mora (2021) navajata pomen teme-

ljitega čiščenja operacijske dvorane po operativnem posegu s paro vodikovega pe-

roksida. Avtor Wang (2020) s sodelavci pa poleg vodikovega peroksida priporoča 

še dezinfi ciranje operacijske dvorane s pršenjem perocetne kisline vsaj dve uri po 

operativnem posegu. Avtor Prakash (2020) s soavtorji meni, da je najboljša de-

zinfekcija operacijskih prostorov po operativnem posegu z uporabo ultravijolične 

svetlobe. To že več let uporabljamo tudi v SBMS, ko po standardnih protokolih 

čiščenja sledi dezinfekcija operacijske dvorane z ultravijolično svetlobo UV-C. 

Pred začetkom generalnega čiščenja zračimo operacijsko dvorano vsaj 30 minut 

in pokličemo tehnično-vzdrževalno službo, da poveča pretok zraka. Krožeča ope-
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racijska medicinska sestra pobriše vse delovne površine, s katerimi prihaja v stik, z 

razkužilom, ki je na bazi vsaj 70-odst. alkohola. Po tem generalnem čiščenju sledi 

dezinfekcija operacijske dvorane z UV-C svetlobo.

 V centralnem operacijskem bloku SBMS smo se z epidemijo covid-19 zelo 

dobro spopadli. Hitro smo prilagodili protokole in uvedli spremembe, ki jih je 

epidemija zahtevala. 

ZAKLJUČEK

Epidemija covid-19 je vplivala na celoten zdravstveni sistem, tudi na opera-

tivno dejavnost. V operativni dejavnosti je ključnega pomena dosledno izvajanje 

ukrepov za preprečevanje okužb s SARS-CoV-2. Oblikovanje dobrih, prilago-

dljivih in hitrih protokolov je temelj organiziranosti in pripravljenosti na more-

bitne nove epidemije. 
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ANESTEZIOLOŠKA DEJAVNOST V ČASU 
EPIDEMIJE COVID-19

1 Ana Lučić

Izvleček

Klinični oddelek za anesteziologijo in intenzivno terapijo operativnih strok sodi med 

največje klinične oddelke v Sloveniji. Med epidemijo se je organizacija dela na oddelku 

močno spremenila. Reorganizirale so se obstoječe vstopne točke za paciente. Veliko število 

zaposlenih je bilo premeščenih v enote intenzivne terapije, kjer so bili hospitalizirani 

covid pozitivni pacienti. Organizacija kadra na oddelku je potekala hitro. V kratkem 

času je bil klinični oddelek pripravljen za varno delo v novih pogojih z uporabo osebne 

varovalne opreme. Ob tem se nista zmanjšala kakovost oskrbe pacientov niti izvaja-

nje anestezioloških storitev. Visoko rizične vstopne točke covid pozitivnih pacientov so 

urgentni kirurški blok, reanimacijski prostori, porodnišnica, nevrološka klinika – inter-

ventna nevroradiologija. Visoko tveganje za prenos okužb predstavljajo tudi obravnave 

pacientov na Stomatološki kliniki, Kliničnem oddelku za maksilofacialno in oralno ki-

rurgijo ter Kliniki za otorinolarigologijo in cervikofacialno kirurgijo. Klinični oddelek 

za anesteziologijo in intenzivno terapijo operativnih strok je v sklopu svojih dejavnosti 

v času izrednih razmer, tj. epidemije, vitalnega pomena in je vključen v delo skoraj vseh 

organizacijskih enot Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana.

Ključe besede: anesteziologija, epidemija, covid-19, pacient.

UVOD

Prve epidemije so se začele pojavljati, ko so ljudje organizirano zaživeli v večjih 

skupnostih, krajih in mestih. Sprva so jih sprejemali kot naraven pojav, pozneje pa 

so jih pripisovali nadnaravnim silam, saj niso poznali vzrokov bolezni in načinov 

1 Ana Lučić, dipl. m. s., Univerzitetni klinični center Ljubljana, Klinični oddelek za anesteziologijo 

in intenzivno terapijo operativnih strok, Zaloška 7, 1000 Ljubljana; ana.lucic@kclj.si
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njihovega obvladovanja. V zgodovini so se proti boleznim borili na različne nači-

ne, pogosto tudi iracionalne. Učinkovitejši ukrepi za preprečevanje širjenja bolezni 

so bili prepoved druženja, zapiranje mestnih vrat, poostrena higiena, pokopavanje 

trupel izven naselij in sežiganje kužnih predmetov. Pomemben napredek je pome-

nila uvedba karantene v 14. stoletju, novejšega datuma pa sta odkritje povzroči-

teljev večine nalezljivih bolezni in priprava uspešnih cepiv proti njim, s katerimi 

so v 19. in 20. stoletju, vsaj v razvitem svetu, bistveno omejili epidemije. Povsem 

preprečiti pa jih najbrž ne bomo mogli nikoli (Zupanič Slavec, Slavec, 2013). 

Epidemije in pandemije spremljajo človeštvo skozi zgodovino in s svojimi po-

sledicami preusmerjajo njen tok. Beseda epidemija izhaja iz grščine. Sestavljena je 

iz predpone »epi«, kar pomeni »na«, in besede »demos«, kar pomeni ljudje. Torej 

nekaj, kar se dogaja ljudem, v tem primeru nenaden izbruh in hitro širjenje kake 

nalezljive bolezni. Posebno hude in geografsko zelo razširjene epidemije označu-

jemo z izrazom pandemija. Beseda »pan« v stari grščini pomeni vse, torej bolezen, 

ki ogroža vse ljudi (Lesar, 2020).

Epidemija covid-19 je vplivala na vse segmente družbe. V Sloveniji so prvo 

okužbo z novim koronavirusom potrdili 4. marca 2020. Epidemija je v Sloveniji 

razglašena 12. marca 2020. V času epidemije je Klinični oddelek za anesteziolo-

gijo in intenzivno terapijo operativnih strok prestal veliko kadrovskih, infrastruk-

turnih in organizacijskih sprememb.

ORGANIZACIJA ANESTEZIOLOŠKE DEJAVNOSTI 

Klinični oddelek za anesteziologijo in intenzivno terapijo operativnih strok 

(KOAIT) Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana (UKCL) je organizacijsko 

razdeljen na pet oddelkov: Oddelek za anesteziologijo (OA), Oddelek za inten-

zivno terapijo (OIT), Oddelek za urgentno anesteziološko dejavnost (OUAD), 

Oddelek za terapijo bolečine ter Oddelek za respiratorno terapijo. 

KOAIT z več kot 450 zaposlenimi spada med največje oddelke v Sloveniji in 

večje anesteziološko-intenzivistične oddelke v Evropi. Dejavnost KOAIT obsega 

anesteziološko dejavnost, kjer edini v Sloveniji izvajamo anesteziološko obravnavo 

in oskrbo nedonošenčkov in novorojenčkov, otrok s prirojenimi srčnimi napaka-

mi in napakami drugih organskih sistemov. KOAIT izvaja anesteziološko obrav-
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navo in intenzivno zdravljenje pacientov za transplantacije srca, jeter, pljuč, ledvic 

in trebušne slinavke ter pacientov za interventne nevroradiološke posege. Velik 

del dejavnosti KOAIT predstavlja intenzivna terapija, kjer so, poleg pacientov po 

transplantacijah, obravnavani tudi najtežje oboleli in poškodovani, ki potrebujejo 

podporo različnim organskim sistemom, tudi s pomočjo izventelesne membranske 

oksigenacije (ECMO). Oskrba najtežje poškodovanih in obolelih se za osebje KO-

AIT začne že v Urgentnem kirurškem bloku. Za celotni UKCL zagotavljamo tudi 

ekipo za hiter odziv na klic za oživljanje. Pomemben del dejavnosti predstavljata 

zdravljenje akutne in kronične bolečine ter respiratorna terapija v perioperativnem 

obdobju. KOAIT na leto opravi več kot 100 000 anestezioloških obravnav, od tega 

40 000 anestezij za operativne in diagnostično terapevtske posege. Ena od dejavno-

sti KOAIT so medbolnišnični helikopterski prevozi smrtno ogroženih pacientov. 

Zaposleni na KOAIT glede na profi l so zdravniki specialisti, zdravniki specializan-

ti, diplomirane medicinske sestre in zdravstveniki, višje medicinske sestre, srednje 

medicinske sestre, respiratorni fi zioterapevti, sanitarni inženirji, administrativno 

osebje, bolničarji in strežnice (Poredoš & Buček Hajdarević, 2019).

Med epidemijo covid-19 je KOAIT kadrovsko pomagal na novo ustanovlje-

nim oddelkom covid intenzivnih terapij. V prvem valu epidemije smo kot pomoč 

prerazporedili 57 zdravnikov anesteziologov in 58 medicinskih sester pri aneste-

ziji. V začetku leta 2022 v intenzivnih enotah s covid pozitivnimi pacienti dela 27 

zdravnikov anesteziologov in 36 medicinskih sester pri anesteziji. 

KOAIT MED EPIDEMIJO COVID-19

Od začetka epidemije je KOAIT vključen v vse obravnave covid pozitivnih paci-

entov. Da bi se operativna dejavnost med epidemijo nemoteno izvajala, je bila pot-

rebna reorganizacija prostorov. Na začetku epidemije se je operacijski blok Gineko-

loške klinike v 2. nadstropju glavne stavbe UKCL reorganiziral v covid operacijske 

prostore, kjer so se operirali vsi pacienti z utemeljenim sumom ali potrjeno okužbo z 

novim koronavirusom, stari 15 let ali več. Za mlajše paciente smo organizirali ope-

racijske prostore v operacijskem bloku Pediatrične klinike. Ob uporabi osebne varo-

valne opreme (OVO), s katero se ščiti osebje pred okužbo, smo razvili tudi preven-

tivne postopke za preprečitev kontaminacije operacijske dvorane: zaščitne plastične 

folije in plastične intubacijske škatle. Po intubaciji je tako moč vstopati v prostor z 

OVO, kot jo uporabljamo za kontaktno izolacijo (Interna navodila KOAIT, 2020).
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URGENTNA ANESTEZIOLOŠKA DEJAVNOST

Urgentna anesteziološka dejavnost vključuje obravnavo hudo poškodovanih in 

kritično bolnih oseb v Urgentnem kirurškem bloku (UKB), izvajanje anestezije 

pri nujnih posegih, izvajanje reanimacij po celotnem UKCL, intubacijsko ekipo 

za covid-19 sumljive in potrjene paciente. Intubacija in drugi postopki, ki spro-

ščajo aerosol, se izvajajo v posebnem prostoru UKB z uporabo ustrezne OVO. Za 

ostale paciente, ki potrebujejo urgentno anesteziološko obravnavo, se uporabijo 

enaki ukrepi kot v operativni in diagnostično-terapevtski dejavnosti.

Za potrebe operativnih posegov pri pacientih s sumom in potrjeno okužbo s 

SARS-CoV2 smo pozneje v poteku epidemije pripravili del operativnih prosto-

rov v urgentnem operacijskem bloku (UKB). Za potrebe intubacij na oddelkih 

UKCL se vsak dan določi poseben tim, ki ima na voljo ustrezno osebno varoval-

no opremo. Vse smrtno ogrožene paciente, sprejete kot reanimacijo, se primar-

no oskrbi v operacijskem prostoru (preverba in oskrba dihalne poti – intubacija, 

odvzem brisa itn.), nadaljnja oskrba reanimacij poteka odvisno od potrebe po 

nadaljnji diagnostiki oziroma operativnem posegu v operacijskih prostorih UKB. 

Po dokončni oskrbi se pacienta premesti v ustrezno enoto intenzivne terapije 

(glede na covid status). Ambulantne dejavnosti, kot so anesteziološki predope-

rativni pregledi in storitve na Oddelku za terapijo bolečine, se izvajajo glede na 

priporočila NIJZ in SPOBO (Interna navodila KOAIT, 2020).

Vse nenujne posege je treba preložiti, dokler pacient ne izpolnjuje zahtev za 

prekinitev izolacije ter ne vstopi v fazo okrevanja (American Society of Anesthe-

siologists, 2020).

Pacienti s covid-19 imajo večje pooperativne pljučne, ishemične in septične 

zaplete. Simptomatski pacienti so izpostavljeni večjemu tveganju umrljivosti kot 

pacienti, katerih simptomi so izginili, ali tisti, ki imajo asimptomatsko okužbo. 

Klinično stanje pacientov vpliva na izid operativnega posega (Lal, et al., 2020).
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OBRAVNAVA COVID-19 POZITIVNE NOSEČNICE IN 

NOSEČNICE S SUMOM NA COVID-19

Vsi, ki sodelujejo pri porodu covid-19 pozitivne nosečnice in nosečnice s su-

mom na covid-19, morajo imeti OVO za aerogeno izolacijo. Porodnice ležijo v 

porodnih sobah 3 (rdeča cona) in 4 (siva cona). Če je mogoče, naj bi porod potekal 

s čim manj medikamentoznimi intervencijami. Nujni carski rez poteka v porodni 

sobi, kjer je na novo vzpostavljena operacijska dvorana za covid-19 pozitivne no-

sečnice in nosečnice s sumom na okužbo. Anestezijska ekipa si pred sprejemom 

nosečnice obleče OVO za aerogeno izolacijo. Zaželena je nevroaksialna anestezi-

ja, če operativni poseg to dopušča. Pri elektivnem carskem rezu poteka transport 

nosečnice iz triaže porodnišnice neposredno v covid blok, v porodno sobo. Tam 

jo sprejme anesteziološka ekipa, postopek je enak kot pri nujnem carskem rezu. 

Priprava na operativni poseg v splošni anesteziji, prebujanje in ekstubacijo je ena-

ka kot pri ostalih covid pozitivnih pacientih (Interna navodila KOAIT, 2020).

ANESTEZIOLOŠKA OBRAVNAVA NA NEVROLOŠKI KLINIKI

Na Nevrološki kliniki v Službi za urgentno nevrologijo (SUN) poteka tudi spre-

jem pacientov, ki utrpijo ishemično ali hemoragično možgansko kap in v nadaljeva-

nju oskrbe potrebujejo prisotnost anesteziološke ekipe. Pacienti s možganskožilnim 

dogodkom imajo pogosto okrnjeno zavest in zanesljive anamneze glede okužbe s 

SARS-CoV2 ni možno pridobiti. Za obravnavo sumljivih in COVID-19 pozi-

tivnih pacientov je predviden poseben izolacijski prostor v SUN. Na Kliničnem 

inštitutu za radiologijo (KIR) obravnavajo paciente za posege na interventni radi-

ologiji, slikovnih diagnostikah in endoskopskih preiskavah v splošni anesteziji ali 

sedaciji. KIR nima sive cone, zato morajo biti pacienti že pred prihodom na KIR 

epidemiološko opredeljeni. V primeru potrebnega posega pri pacientu s sumom na 

COVID-19, se počaka s posegom do rezultata brisa. V primeru nujnih posegov se 

intubacija pacienta izvede na oddelku, kjer je pacient hospitaliziran ali v UKB – OP 

59. Osebje se nato ravna po navodilih za kontaktno izolacijo, razen v primerih po-

segov, pri katerih lahko nastaja aerosol (bronhoskopija, traheoskopija, endoskopija, 

uporaba sonde za transezofagealni ultrazvok srca). Pri teh posegih mora vse priso-

tno osebje uporabljati OVO za aerogeno izolacijo. Po posegu se pacienta premesti 

intubiranega v enoto intenzive terapije, v primeru ekstubacije pa se ga ekstubira v 

sivi coni oddelka/urgentnega bloka (Interna navodila KOAIT, 2020).
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ANESTEZIOLOŠKA OBRAVNAVA COVID-19 POZITIVNIH 

OTROK IN OTROK S SUMOM NA OKUŽBO COVID-19 

Poškodovani otroci in otroci z opeklinami so sprejeti prek travmatološke am-

bulante UKB. Operirani so v operacijskih prostorih v UKB. V tem primeru pri 

obravnavi delamo kot pri odraslih pacientih. Otroci z ostalimi kirurškimi obole-

nji so pregledani v Sprejemno-triažnem oddelku ali sprejemni kirurški ambulanti 

Pediatrične klinike. Vstopne ambulante ne zapuščajo in počakajo do izvida brisa. 

Britanska študija je pokazala, da so pooperativna tveganja pri otrocih, okuženih 

s SARS-CoV-2, veliko manjša kot pri odraslih pacientih, in sicer zaradi nižje 

obolevnosti. Odlaganje kirurških posegov pri otrocih med pandemijo covid-19 

bi zaradi nepotrebnih zamud pri kirurški oskrbi lahko ogrožalo zdravje otrok 

(Nepogodiev, 2020).

OŽIVLJANJE PACIENTOV S SUMOM NA OKUŽBO ALI POTRJE-

NIM COVID-19 V UKCL

Preprečevanje srčnega zastoja v času hospitalizacije je najbolj pomemben ukrep, 

ki prispeva k boljšemu preživetju pacientov. To še posebej velja v pogojih epi-

demije. Pacienti s sumom okužbe ali s potrjeno okužbo morajo biti zgodaj pre-

poznani in primerno izolirani. Poslabšanje stanja mora biti, še posebej pri teh 

pacientih, prepoznano pravočasno. 

Za oceno pacientovega stanja se uporablja posodobljena zgodnja opozorilna 

skala (ZOS) (Tabela 1), v Tabeli 2 so predstavljeni ukrepi glede na skupni sešte-

vek doseženih točk posameznika. 
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Tabela 1: Posodobljena zgodnja opozorilna skala (vir: Vlahović, 2020).

Ocena 3 2 1 0 1 2 3

Frekvenca 
srca/min

≤ 40 41–50 51– 90 91–110 111–130 ≥130

Frekvenca 
dihanja/min

≤ 8 9–11 12–20 21–24 ≥ 25

Temperatura 
(°C)

≤ 35,0 35,1–36,0 36,1–38,0 38,0–39,0

SKT (mmHg) ≤ 90 91–100 101–110 111–249 ≥ 250

Kisik v 
vdihanem zraku

zrak kisik

SpO
2

≤ 91 92–93 94–95 ≥ 96

Ocena zavesti buden (A) VPU

Tabela 2:Ukrepi glede na seštevek ZOS (Vlahović, 2020).

ZOS
Najmanjša pogostost
opazovanja Stopnjevanje ukrepov

≤ 3 4 ure
obvesti nadzorno 
MS ali vodjo tima in 
sobnega zdravnika

zdravnik mora videti 
pacienta v 1 uri

4–6 1 ura
obvesti sobnega 
in nadzornega 
zdravnika

zdravnik mora videti pacienta 
v 30 minutah in opraviti vso 
potrebno diagnostiko

≥ 7 Neprekinjen nadzor aktivacija MET-tima 

zdravnik mora takoj pregledati 
pacienta, obvestiti nadzornega 
zdravnika in slediti navodilom 
MET-tima

SRČNI ZASTOJ PRI ODRASLEM PACIENTU S SUMOM NA 

OKUŽBO COVID-19 ALI S POTRJENO OKUŽBO

Ko pri pacientu s sumom na okužbo ali s potrjeno okužbo nastane srčni zastoj, 

se ukrepa v skladu z navodili Evropskega sveta za reanimacijo (ERC) ob covid-19 

(Slika 1).
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Začetni postopki oživljanja na oddelku

• Pri neodzivnem pacientu se dihanje preverja samo z opazovanjem. Dihalne 

poti se ne sprošča in se ne približuje pacientovem obrazu.

• Priklop AED ali defi brilatorja in defi brilacija se ne štejeta med posege, pri 

katerih bi nastajal aerosol, zato se lahko izvajajo ob uporabi OVO, ki varuje 

pred kapljično okužbo. 

• Posegi, pri katerih nastaja aerosol, vključujejo: stise prsnega koša, posege na 

dihalni poti in ventilacijo. Zato morajo zdravstveni delavci pred začetkom 

izvajanja stisov prsnega koša obleči OVO za aerogeno izolacijo.

• Stisi prsnega koša in ventilacija z obrazno masko se vedno izvajajo v razmerju 

30:2. Ventilacijo z obrazno masko se izvaja z dvoročno tehniko, da se zmanjša 

nastanek aerosola. Če zdravstveno osebje tega ne zna, je dovolj, če se ob stisih 

prsnega koša dovaja kisik po obrazni maski (brez ventilacije).

• Med masko in ročnim dihalnim balonom se namesti antimikrobni fi lter.

• Število osebja je omejeno na dva. Oseba, ki izvaja stise, tudi ventilira pacienta 

s stiskanjem ročnega dihalnega balona. 

Dodatni postopki oživljanja so prikazani na Sliki 2.
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Slika 1: Algoritem temeljnih postopkov oživljanja v času epidemije covid-19 

za zdravstvene delavce (vir: European Resuscitation Council, 2020a).

Basic Life Support and  

Automated External Defibrillation (AED) 

adapted for COVID-19
COVID-19 For trained healthcare providers

Call ALS team 

state COVID-19 status

Unresponsive and not breathing normally 

Assess breathing visually; 

do not open the airway or  

approach the victim’s nose and mouth

COVID-19

COVID-19

Cover the victim’s nose & mouth 

with a surgical mask or a cloth
COVID-19

Apply AED as soon as available,  

even if only wearing droplet-precaution PPE

Don airborne-precaution PPE (if not already);

consider optimal team size
COVID-19

Give 30 chest compressions

Give 2 rescue breaths 

via Bag-Mask Ventilation (100% Oxygen)

Not via mouth-to-mouth or mouth-to-maskCOVID-19

 Continue CPR 30:2

Switch rescuer every 2 minutes

Bag-mask Ventilation: use a 2-person 
technique (one person to provide mask 

seal, the other person provides  
compressions & also gives the ventilations); 

put a viral filter between bag & mask.
c

COVID-19

BLS teams less skilled or uncomfortable with 
bag-mask ventilation should place an  

oxygen mask on the patient’s face,  
give oxygen and provide compression-only CPRg

COVID-19
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Slika 2: Algoritem nadaljnjih postopkov oživljanja v času epidemije covid-19

(vir: European Resuscitation Council, 2020b).

Advanced Life Support

adapted for COVID-19

Unresponsive and
not breathing normally?

Provide BLS adapted for COVID-19
Attach defibrillator/monitor 

Minimise interruptions

Assess rhythm

Shockable

(VF/Pulseless VT)

Non-shockable 

(PEA/Asystole)

Return of 
spontaneous 

circulation

Immediately resume 
CPR for 2 min 

Minimise interruptions

Immediately resume 
CPR for 2 min 

Minimise interruptions

IMMEDIATE POST CARDIAC 

ARREST TREATMENT

   Use ABCDE approach
   Aim for SaO2 of 94-98 %
   Aim for normal PaCO2

   12 Lead ECG
   Treat precipitating cause 
    Targeted temperature  
  management

DURING CPR

   Ensure high quality chest compressions 
   Minimise interruptions to compressions
   Give oxygen
   Use waveform capnography
  Vascular access (intravenous or intraosseous)
  Give adrenaline every 3-5 min
  Give amiodarone after 3 shocks

TREAT REVERSIBLE CAUSES
Hypoxia Thrombosis – coronary or pulmonary
Hypovolaemia Tension pneumothorax
Hypo-/hyperkalaemia/metabolic Tamponade – cardiac
Hypothermia/hyperthermia  Toxins

CONSIDER

  Ultrasound imaging 
   Mechanical chest compressions to facilitate transfer/treatment
  Coronary angiography and percutaneous coronary intervention
  Extracorporeal CPR 

Assess breathing visually; do not 
open the airway or approach the 
victim’s nose & mouth; Cover the 

victim’s nose & mouth with an 
oxygen or surgical mask.

Call Resuscitation Team – 

state COVID-19 status 

COVID-19

Don airborne-precaution PPE  
(if not already) –

consider optimal team size
COVID-19

1 shock; 
Minimise interruptions

If not wearing airborne- 
precaution PPE give up to  

3 consecutive shocks while 
donning

Consider early advanced  
airway management.  
Use a viral filter.
Only perform continuous 
chest compressions (with 
10 ventilations per minute) 
if trachea intubated.

COVID-19

3

COVID-19
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SRČNI ZASTOJ PRI OTROCIH S SUMOM NA OKUŽBO 

COVID-19 ALI S POTRJENO OKUŽBO

Otroci so enako dovzetni za okužbo s SARS-CoV-2 kot odrasli. Večinoma 

bolezen poteka v blagi obliki. Zelo majhni otroci in otroci s pridruženimi bo-

leznimi lahko zbolijo s težjim potekom, s posledičnim zastojem dihanja in srca. 

Zdravstveni delavci, ki obravnavajo in skrbijo za otroka, okuženega s covid-19 ali 

s sumom na okužbo, morajo uporabljati OVO za aerogeno izolacijo. Pri hospi-

taliziranih otrocih bi morala biti na voljo vsaj epidemiološka heteroanamneza. 

Enako kot pri odraslih je treba kritično bolezen pri otroku pravočasno spoznati in 

preprečiti srčni zastoj. Slika 3 prikazuje algoritem temeljnih postopkov oživljanja 

pri otrocih, obolelih s covid-19.

SPREJEM PACIENTA NA ODDELEK INTENZIVNE TERAPIJE – 

SUM NA COVID-19 

V primeru suma na okužbo s covid-19 pri kirurškem pacientu, ki potrebuje 

takojšnjo obravnavo na intenzivni terapiji, se pacienta sprejme v izolacijsko sobo. 

Ob sprejemu se odvzame aspirat traheje (pri intubiranem) ali bris nazofarinksa 

(pri neintubiranem pacientu) na covid-19. Pacienta se obravnava kot pozitivnega 

do pridobitve končnega izvida. Pri smrtno ogroženem pacientu se preiskava na 

covid-19 izvaja nujno, 24 ur/dan, za kar je potrebna ustrezna oznaka na napotnici. 

Potreben je tudi predhoden klic na telefonsko številko intervencijske skupine. S 

tem se zagotavlja tudi hitra pridobitev rezultata (Interna navodila KOAIT, 2020).

SUM NA OKUŽBO S COVID-19 PRI PACIENTU, KI JE ŽE 

HOSPITALIZIRAN V BOLNIŠKI SOBI OIT

Ob sumu na okužbo s covid-19 pri pacientu, ki je že hospitaliziran v OIT, se 

iz ekipe v bolniški sobi izloči vse, ki niso nujno potrebni za delo v bolniški sobi. 

Tisti, ki ostanejo v bolniški sobi, se oblečejo v OVO in v tem času skrbijo za vse 

paciente ter triažirajo delo. S preostalim osebjem komunicirajo prek telefona ali 

pisnih navodil. Pacientom, ki niso intubirani, se namesti zaščitna kirurška maska. 

Osebje, ki zapusti bolniško sobo, se izključi iz delovnega procesa do rezultata 

pacientovega izvida (Interna navodila KOAIT, 2020).
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Paediatric BLS

adapted for COVID-19

UNRESPONSIVE?

Second rescuer  
immediately calls 

EMS/112 or ALS team  
and if feasible,  
collects AED

Open airway and  
provide 5 rescue breaths

Visually or by putting a hand on the belly

do not open airway at this stage

If possible: 
provide face mask to child &  

as far as available personal protection for rescuer

Single rescuer: 

Call EMS/112 or ALS team

Provide alternating 
15 chest compressions : 

2 ventilations

Provide continuous 
chest compressions

Apply AED as soon 

as available

 SAFE? – SHOUT HELP

WILLING & ABLE TO PROVIDE FULL CPR:

YES NO

NOT BREATHING NORMALLY? 

COVID-19

a
COVID-19

COVID-19

COVID-19

Single rescuer: 

Call EMS/112 or ALS team
COVID-19

COVID-19

Slika 3: Temeljni postopki oživljanja pri otrocih 

(vir: European Resuscitation Council, 2020c).
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ZAKLJUČEK

Epidemija covid-19 je spremenila in še vedno spreminja način delovanja zdra-

vstvenega sistema. Klinični oddelek za anesteziologijo in intenzivno terapijo ope-

rativnih strok je v zadnjih dveh letih doživel precejšnjo transformacijo dela, veliko 

prilagajanja, ogromno strokovnih izzivov in preizkušenj. Skupaj z ostalimi oddel-

ki Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana in prav tako ostalimi bolnišnica-

mi v Sloveniji poskušamo vzdrževati visoko kakovostno obravnavo pacientov ne 

glede na razmere. Zaposleni zdravstveni delavci so pokazali, da znajo in zmorejo 

premagovati tudi tako velike in težke ovire, kot jih prinaša epidemija.
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OBREMENITVE IN ŠKODLJIVOSTI 
NA DELOVNEM MESTU OPERACIJSKE 

MEDICINSKE SESTRE

1 Alenka Franko

Izvleček

Operacijske medicinske sestre so pri svojem delu izpostavljene številnim ekološkim, 

fi ziološkim ter psihičnim obremenitvam in škodljivostim, ki lahko vplivajo na njiho-

vo zdravstveno stanje. Med fi zikalnimi dejavniki je zlasti pomembna izpostavlje-

nost ionizirajočemu sevanju, med kemičnimi dejavniki izpostavljenost formaldehidu 

in anestezijskim plinom, med biološkimi dejavniki izpostavljenost s krvno prenoslji-

vim patogenom, kot so virus hepatitisa B (HBV), virus hepatitisa C (HCV) in virus 

imunske pomanjkljivosti (human immunodefi ciency virus – HIV), prisotna pa je tudi 

izpostavljenost kirurškemu dimu. Poleg tega delo operacijske medicinske sestre poteka 

pogosto v prisilnih položajih ledvene in vratne hrbtenice in zgornjih okončin, pogoste so 

tudi telesne aktivnosti, kot so prijemanje, delo z rokami in prsti rok (fi n prijem in grob 

prijem) ter ročno premeščanje bremen. Na zdravstveno stanje operacijskih medicinskih 

sester lahko vplivajo tudi psihosocialne obremenitve in škodljivosti, kot so nočno in 

nadurno delo, neustrezna organizacijska shema in medsebojni odnosi.

Za odpravo ali vsaj zmanjšanje obremenitev in škodljivosti pri delu operacijskih 

medicinskih sester bi bili potrebni preventivni ukrepi, izvedeni ob dejavnem sodelo-

vanju varnostnih inženirjev, specialistov medicine dela, delodajalcev in zdravstvenih 

delavcev.

Ključe besede: operacijske medicinske sestre, obremenitve in škodljivosti, delovno 

mesto.

1 prof. dr. Alenka Franko, dr. med., Univerzitetni klinični center Ljubljana, Klinični inštitut za 

medicino dela, prometa in športa, Grablovičeva ulica 42, 1000 Ljubljana; alenka.franko@kclj.si
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UVOD

Operacijske medicinske sestre so pomemben del kirurškega tima. Njihovo 

delo zahteva posebne veščine in znanja, vključno s psihomotoričnimi sposob-

nostmi, zmožnostmi dobrega sodelovanja in komunikacijskimi veščinami (von 

Vogelsang, et al., 2019). 

Pri svojem delu v operacijski dvorani so operacijske medicinske sestre izpostavlje-

ne številnim obremenitvam in škodljivostim. Med ekološkimi obremenitvami je 

pomembna izpostavljenost fi zikalnim dejavnikom, kot so ionizirajoče in neionizi-

rajoče sevanje, hrup in vibracije, kemičnim dejavnikom, kot so razkužila, anestezij-

ski plini, formaldehid, ter biološkim dejavnikom, kot so bakterije in virusi, vključno 

z izpostavljenostjo kirurškemu dimu (Babich, 1985; Andersen, 2004; Gates, et al., 

2007; Sandvik, et al., 2014; Hadelsberg, et al., 2016; Swerdlow, 2020). 

Med fi ziološkimi obremenitvami in škodljivostmi pri operacijskih medicinskih 

sestrah izstopajo predvsem prisilni položaji hrbtenice in okončin ter različne te-

lesne dejavnosti ( Jang et al., 2007; Abdalla, et al., 2014; Mohanty, et al., 2019).

Pri delu operacijskih medicinski sester se pojavljajo tudi psihične obremenitve, 

obremenitve, ki so povezane z načinom dela, kot je nočno in nadurno delo. Mo-

žna je tudi izpostavljenost verbalni zlorabi in drugim vrstam nasilja (Camerino, 

et al., 2008; Mohanty, et al., 2019; Roskoden, et al., 2017; Dehring, et al., 2018).

FIZIKALNE OBREMENITVE IN ŠKODLJIVOSTI

Operacijske medicinske sestre so podobno kot kirurgi in drugo osebje v ope-

racijskih dvoranah pri svojem delu pogosto izpostavljene ionizirajočemu sevanju, 

predvsem X-žarkom, zlasti pri ortopedskih, travmatoloških, kardiokirurških in 

nevrokirurških operativnih posegih pa tudi številnih drugih. Glede na to, da so 

doze pri tem večinoma nizke, se morebitni učinki lahko pojavijo šele čez mesece 

oziroma celo leta. Dolgotrajna izpostavljenost nizkim dozam sevanja ima lahko 

negativne posledice na zdravje, kot je pojav katarakte oziroma povečano tvega-

nje za nastanek raka. Da bi preprečili škodljive učinke ionizirajočega sredstva, 

so pomembni tehnični in organizacijski ukrepi za znižanje izpostavljenosti kot 

tudi zavedanje zdravstvenih delavcev ter dosledna uporaba osebnih varovalnih 
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sredstev (Vendramin & Bilban, 2012; Hadelsberg, et al., 2016). V Sloveniji mejna 

efektivna doza, ki ne sme biti presežena, znaša 20 mSv. Doze, ki jih prejemajo 

zdravstveni delavci v Sloveniji, torej tudi operacijske medicinske sestre, so večino-

ma nižje od zakonsko predpisanih (Vendramin & Bilban, 2012).

Poleg ionizirajočega sevanja so operacijske medicinske sestre pri delu lahko 

izpostavljene tudi neionizirajočemu sevanju, hrupu, vibracijam in neudobnemu 

toplotnemu okolju (Hasselhorn, et al., 1999).

KEMIČNE OBREMENITVE IN ŠKODLJIVOSTI

Med kemičnimi snovmi, ki so jim izpostavljene operacijske medicinske sestre, 

moramo biti posebej pozorni na izpostavljenost formaldehidu, ki se v obliki vod-

ne raztopine, imenovane formalin, v operacijskih dvoranah uporablja predvsem 

za fi ksacijo tkiv ter za dezinfekcijo, to je za hladno sterilizacijo endoskopov in 

drugih medicinskih instrumentov (Ghasemkhani, et al., 2005; IARC, 2012).

Mednarodna agencija za raziskave raka (International Agency for Research on 

Cancer – IARC) je na podlagi raziskav ugotovila, da obstajajo zadostni dokazi, da 

formaldehid pri ljudeh povzroča raka nazofarinksa in levkemijo ter ga razvrstila 

v prvo skupino rakotvornosti (Ghasemkhani, et al., 2005; IARC, 2012). Zaradi 

tega lekarna Univerzitetnega kliničnega centra v Ljubljani za potrebe večine la-

boratorijev, operacijskih dvoran in prostorov za endoskopije kupuje 10-odstotni 

nevtralni puferirani formalin, ki je v različnih volumnih, saj je velikost histoloških 

vzorcev različna. Zdravstveni delavci npr. v operacijski dvorani le odprejo posodi-

co in vanj dodajo histološki vzorec, s čimer se pomembno zmanjša izpostavljenost 

formaldehidu in s tem tveganje za razvoj levkemije in nazofaringealnega raka. 

Pomembna je tudi izpostavljenost anestezijskim plinom. Raziskave so poka-

zale, da dolgotrajna izpostavljenost nizkim dozam anestezijskih plinov lahko 

povzroča škodljive učinke na zdravje (Molina Aragonés, et al., 2016). Preučevali 

so predvsem potencialne kronične učinke na reproduktivni, nevrološki, hemato-

loški in imunski sistem ter na jetra in ledvice, pri tem pa rezultati raziskav niso bili 

vedno konsistentni (Malekirad, et al., 2005; Yılmaz, et al., 2016). Pri zdravstvenih 

delavcih, ki delajo v operacijskih dvoranah, so intenzivno raziskovali zlasti geno-

toksične učinke in učinke na reproduktivni sistem (Yılmaz, et al., 2016). Neka-
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teri raziskovalci so poročali o večjem tveganju za neplodnost, spontani abortus, 

kongenitalne anomalije ter degeneracijo spermijev (Oropeza-Hernández, et al., 

2002; Yılmaz, et al., 2016; Oliveira, et al., 2021). Meta analiza pred več kot 20 

leti je nakazovala povečano tveganje za spontani abortus pri ženskah, ki so bile 

poklicno izpostavljene anestetikom (Boivin, et al., 1997). Drugi sistematični pre-

gled in meta analiza pred dobrimi desetimi leti sta ovrednotila neugodne izide 

nosečnosti pri medicinskih sestrah, pri čemer so ugotovili visoko heterogenost 

med študijami ter le šibko povezavo med izpostavljenostjo anestetikom in spon-

tanim abortusom (Quansah, et al., 2010). Oliveira in sodelavci (2021) so na pod-

lagi kritičnega pregleda raziskav poročali, da so v nekaterih raziskavah ugotavljali 

statistično pomembno povezavo med poklicno izpostavljenostjo anestetikom in 

spontanimi abortusi, predvsem pri tistih zdravstvenih delavkah, ki so delale dlje 

časa in v delovnem okolju, kjer ni bilo ustreznih ventilacijskih sistemov. Vendar 

pa so menili, da zaradi heterogenosti in omejitev raziskav ni mogoče z gotovostjo 

zaključiti, ali obstaja povezava med izpostavljenostjo anestezijskim plinom in 

spontanim abortusom (Oliveira, et al., 2021). Glede na navedeno pa so v vsakem 

primeru smiselni uporaba zaprtih sistemov za anestezijske pline, redne meritve 

koncentracij plinov v delovnem okolju ter tehnični ukrepi za zmanjševanje izpo-

stavljenosti anestezijskim plinom na najnižjo možno raven.

BIOLOŠKE OBREMENITVE IN ŠKODLJIVOSTI

Pri operacijskih medicinskih sestrah obstaja tudi večje tveganje za incidente pri 

delu in s tem za okužbo s krvno prenosljivimi patogeni, predvsem virusi, kot so 

virus hepatitisa B (HBV), virus hepatitisa C (HCV) in virus imunske pomanj-

kljivosti (human immunodefi ciency virus –  HIV). Zaradi narave dela pri operacijskih 

medicinskih sestrah lahko prihaja do urezov in vbodov z ostrimi medicinskimi inštru-

menti, kot so skalpeli, igle, lancete, intravenski sistemi, ki predrejo kožo in povzročijo 

perkutano poškodbo. Do izpostavljenosti krvno prenosljivim patogenom lahko pride 

tudi, kadar kri ali telesne tekočine, ki vsebujejo kri, pridejo v stik z očmi, usti, poškodo-

vano kožo ali veliko površino intaktne kože (Bahadori & Sadigh, 2010; Escudero, et 

al., 2015; Lee, et al., 2017; Mohanty, et al., 2019). 

Okužba s krvno prenosljivimi patogeni pri zdravstvenem delavcu lahko vodi do 

okvar zdravstvenega stanja in bolezni, ki je včasih lahko celo usodna. Poleg tega lah-

ko okuženi ali oboleli zdravstveni delavci doživijo veliko čustveno stisko, strah 
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in tesnobo, ki včasih povzročijo vedenjske spremembe in spremembe pri delu 

(Lee, et al., 2017). Okužba s krvno prenosljivimi patogeni ne škoduje le fi zične-

mu zdravju, ampak lahko škoduje tudi karieri zdravstvenega delavca in vpliva na 

stroške v bolnišnicah (Bahadori & Sadigh, 2010). Zato je zgodnje prijavljanje 

in poročanje o incidentih pri delu ključnega pomena za takojšnjo ukrepanje in 

spremljanje zdravstvenih delavcev. Številne raziskave kažejo, da zdravstveni de-

lavci pogosto ne prijavljajo incidentov, in zato tudi niso ustrezno in pravočasno 

obravnavani (Sharma, et al., 2009; Cuny, et al., 2011; Fritzsche, et al., 2016). 

Cepljenje proti HBV, takojšnja obravnava incidentov pri delu in redno spre-

mljanje virusnih markerjev (HBV, HCV, HIV) kot tudi izobraževanje in teh-

nični ukrepi so ključnega pomena za preprečitev okužb ter okvar zdravja, ki se 

lahko pojavijo pri operacijskih medicinskih sestrah kot posledica okužbe s krvno 

prenosljivimi patogeni (OSHA, 2011).

IZPOSTAVLJENOST KIRURŠKEMU DIMU

Pri sodobnejših kirurških tehnikah, kjer uporabljajo elekrokirurške instrumen-

te (mono- in bipolaren elektrokavter), ultrazvočni skalpel ter laserje za ablacijo 

tkiva, se v delovno okolje kirurških dvoran sproščajo plinasti stranski produkti, 

ki jih najpogosteje imenujejo kirurški dim, kauterski dim oziroma laserski dim. 

Ta proces se pojavi tako pri odprtih kot tudi laparoskopskih kirurških posegih 

(Sanderson, 2012; Janša & Janša, 2016; Limchantra, et al., 2019).

Kirurški dim vsebuje 95 % vode ali pare in 5 % trdnih delcev. V njem so tudi 

kemične snovi v plinski fazi (npr. acetonitril, acetilen, akrolein, akrilonitril, ben-

zen, alkil benzen, benzonitril, butadien, buten, butennitril, ogljikov monoksid, 

etan, eten, izobuten, metan, pirol, stiren, toluen, ksilen itd.) skupaj z delci celic, 

bakterij in virusov. Pri tem majhne delce v dimu zlahka vdihnemo. Po inhalaciji 

se delci akumulirajo v pljučih, cirkulatornih in drugih organih, kar lahko povzroči 

številne zdravstvene težave (Sanderson, 2012; Janša & Janša, 2016; Limchantra, 

et al., 2019).

Čeprav kirurški dim pri večini ljudi po navadi ne povzroča takojšnjih učinkov 

na zdravje, pa učinki dolgotrajne izpostavljenosti do zdaj še niso bili dobro raz-

iskani. Barrett in Garber (2003) sta ocenjevala, da glavno tveganje za periopera-
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tivno osebje predstavljajo draženje in vnetje respiratornega sistema, prenos okužb 

in genotoksičnost (Barrett & Garber; 2003). 

Alp in sodelavci (2006) so menili, da vdihan kirurški dim lahko povzroči aku-

tne in kronične spremembe respiratornega trakta. Pri tem so upoštevali potenci-

alna tveganja na zdravje, povezana s kirurškim dimom, ter izrazili skrb, da majhni 

delci iz kirurškega dima penetrirajo kirurško masko in se kopičijo v alveolarnem 

predelu pljuč. Raziskovalci so menili, da zato kirurški dim lahko povzroči alve-

olarno kongestijo in emfi zematozne spremembe v respiratornem traktu (Alp, et 

al., 2006).

Ball (2010) je v svoji raziskavi, v katero je bilo vključenih 777 perioperativnih 

medicinskih sester, izpostavljenih kirurškemu dimu, ugotovil, da so imele perio-

perativne medicinske sestre v primerjavi s splošno populacijo dvakrat višjo inci-

denco respiratornih zdravstvenih težav, vključno s problemi s sinusi, okužbami 

in bronhitisom. Kljub temu da v tej raziskavi niso ugotovili korelacije med kirur-

škim dimom in respiratornimi težavami, pa avtor poudarja pomen previdnostnih 

ukrepov (Ball, 2010).

Obstaja tudi skrb glede možne rakotvornosti kirurškega dima zaradi različnih 

kemikalij, ki jih vsebuje (Alp, et al., 2006; Bigony, 2007). Gates in sodelavci so leta 

2007 preučevali tveganje za razvoj pljučnega raka pri operacijskih medicinskih 

sestrah v Združenih državah Amerike. Pri tem so upoštevali čas zaposlitve na 

delovnem mestu operacijske medicinske sestre ter vrednosti povprečne vsebnosti 

meritev kirurškega dima. Rezultati raziskave so pokazali, da dolgotrajna izposta-

vljenost kirurškemu dimu ne poveča tveganja za razvoj pljučnega raka (Gates, et 

al., 2007). Glede na to, da na rezultate raziskav lahko vplivajo številni dejavniki, 

pa je vpliv kirurškega dima na zdravje in morebitne rakotovorne učinke treba 

nadalje raziskovati naprej (Sanderson, 2012). 

Za kirurški dim se tudi meni, da deluje mutageno, kar pripisujejo predvsem 

izpostavljenosti benzenu (Barrett & Garber, 2003; Sanderson, 2012).

Pri izpostavljenosti kirurškemu dimu obstaja tudi skrb glede možnega prenosa 

mikroorganizmov. Raziskave so v kirurškem dimu pokazale prisotnost bakterij in 

virusov: korinebakterije, humani papilomavirus (HPV), HIV in HBV itd. Kljub 

temu da obstaja možnost prenosa mikroorganizmov prek kirurškega dima, pa so 
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dokumentirani primeri redki (Mowbray, et al., 2020). V literaturi najpogosteje 

poročajo o prenosu HPV med anogenitalno kirurgijo, kar je najverjetneje posle-

dica stika elektrokavterizacije z infi cirano tekočino (Liu, et al., 2019). Tako so ne-

kateri raziskovalci povezovali izpostavljenost kirurškemu dimu s prenosom HPV 

(tipi 6, 11 in 13) in posledično z razvojem orofaringealnega skvamozno celičnega 

karcinoma (Hallmo, et al., 1991; Calero, et al., 2003; Riox, et al., 2013; Goon, et 

al., 2017, Liu, et al., 2019). V današnjem času globalne pandemije covid-19 se 

zastavlja vprašanje možnega prenosa tega virusa prek kirurškega dima, o čemer 

pa do zdaj ni dovolj zanesljivih dokazov (Mowbray, et al., 2020).

FIZIOLOŠKE OBREMENITVE IN ŠKODLJIVOSTI 

Med fi ziološkimi obremenitvami in škodljivostmi pri operacijskih medicinskih 

sestrah izstopajo predvsem prisilni položaji ledvene in vratne hrbtenice ter zgor-

njih okončin kot tudi različne telesne dejavnosti, kot so prijemanje, delo z rokami 

in prsti rok (fi ni prijem in grobi prijem), ročno premeščanje bremen itd. ( Jang, et 

al., 2007; Abdalla, et al., 2014, Mohanty, et al., 2019). 

Številne raziskave so pokazale visoko prevalenco simptomov kostno-mišičnega 

sistema pri medicinskih sestrah različnih strok, posebej v ledvenem predelu, vra-

tu, ramenih in kolenih. Vendar pa pregled literature kaže, da je bilo raziskovanju 

telesnih položajev pri operacijskih medicinskih sestrah namenjeno relativno malo 

pozornosti (Abdollahzade, et al., 2016). Raziskava Abdollahzade in sodelavcev 

(2016) je pokazala, da telesni položaji pri operacijskih medicinskih sestrah z 

ergonomskega stališča niso bili ustrezni, kar lahko vodi do razvoja simptomov pri  

kostno-mišičnem sistemu. Da bi to preprečili, je potrebna ergonomska ureditev 

delovnih mest (Abdollahzade, et al., 2016), kar je bilo tudi dokazano v raziskavi 

Abdollah in sodelavcev (2020) (Abdollah, et al., 2020).

PSIHOSOCIALNE OBREMENITVE IN ŠKODLJIVOSTI

Delo operacijskih medicinskih sester pogosto poteka izmensko, vključno z 

nočnim delom. Nočno delo je negativen dejavnik tveganja za zdravje delavcev, 

saj so obrambne sposobnosti človeškega telesa čez noč zmanjšane. Je potencialen 

dejavnik tveganja za pojav psihiatričnih motenj in zdravstvenih težav ter nizko 
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kakovost življenja medicinskih sester (Okuyan & Deveci; 2017, Dehring, et al., 

2018). Mednarodna agencija za raziskave raka (International Agency for Resear-

ch on Cancer – IARC) je nočno delo razvrstila v  skupino karcinogenosti 2A, kar 

pomeni, da je verjetno karcinogeno za ljudi (IARC, 2020). V številnih raziskavah 

so preučevali morebitno vzročno povezavo med nočnim delom pri medicinskih 

sestrah in tveganjem za razvoj raka dojk, vendar pa rezultati niso bili povsem kon-

sistentni. Nekatere raziskave so pokazale pomembno povezavo med dolgotraj-

nim (dolgoletnim) nočnim delom in povečanim tveganjem za razvoj raka dojk 

(IARC, 2020; Zhou, et al., 2015; Wegrzyn, et al., 2017; Fagundo-Rivera, et al., 

2020; Gómez-Salgado, et al., 2021).

Delo prek polnega delovnega časa predstavlja dodatno psihično obremenitev 

pri delu medicinskih sester. Nadurno delo je pri medicinskih sestrah pogosto pos-

ledica pomanjkanja kadra in ekonomskega stanja. Dokazano je, da ima delo prek 

polega delovnega časa negativne posledice tako za medicinske sestre kot tudi za 

paciente. Posledica pogostega nadurnega dela pri medicinskih sestrah sta lahko 

utrujenost in izgorelost (Stimpfel, et al., 2012; Banakhar, et al., 2017).

Pri delu operacijskih medicinskih sester so prisotne visoke psihične zahteve, 

kot so zahteve po prilagajanju, vztrajanje pri reševanju problemov, kognitivna 

učinkovitost, natančnost, zahteva po zaznavanju informacij, obseg pomnjenja 

informacij, zbranost, komunikativnost in odprtost, odpornost na stike, čustve-

na stabilnost in stabilnost osebnosti ter odsotnost psihopatološke simptomatike. 

Možna je tudi izpostavljenost verbalni zlorabi in nasilju pacientov. Na njihovo 

delo pomembno vplivajo organizacijska klima in medosebni odnosi (Camerino, 

et al., 2008; Roskoden, et al., 2017; Dehring, et al., 2018; Mohanty, et al., 2019).

ZAKLJUČEK 

Operacijske medicinske sestre so pri svojem delu izpostavljene številnim eko-

loškim, fi ziološkim ter psihičnim obremenitvam in škodljivostim. Za odpravo 

ali vsaj zmanjšanje teh bi bili potrebni celoviti ukrepi z namenom izboljšanja 

delovnega okolja in s tem tudi zdravja operacijskih medicinskih sester. Za to bi bil 

potreben večdisciplinarni pristop z dejavnim sodelovanjem specialistov medicine 

dela, varnostnih inženirjev, delodajalcev in zdravstvenih delavcev.
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ZAVEDANJE ZAPOSLENIH O DEJAVNIKIH 
TVEGANJA PRI NASTAJANJU KIRURŠKEGA 

DIMA V GINEKOLOGIJI

1 Vesna Čač

Izvleček

Razvoj medicine nam omogoča lažje delo in prinaša boljše rezultate tako za paciente 

kakor tudi za nas, zdravstvene delavce. Operacijske dvorane so vedno bolj tehnološko 

izpopolnjene, operativne tehnike pa postajajo vedno bolj kompleksne. Vse to prinaša v 

naša delovna okolja nove dejavnike tveganja, ki smo jim izpostavljeni tako zaposleni 

kot pacienti. Elektrokirurški aparat se v operativni dejavnosti uporablja že od leta 

1920, vendar pa se o kirurškem dimu ter njegovih škodljivih vplivih na zdravje za-

poslenih raziskuje šele od leta 1985. Zato se moramo vprašati, ali dejavnike tveganja 

sploh poznamo, ali se jim lahko izognemo in v kolikšni meri za naše zdravje poskrbi 

naša zdravstvena ustanova. Kirurški posegi, pri katerih se proizvaja kirurški dim, 

predstavlja tveganje za zdravje, zato bi bilo prav, da se tega začnemo zavedati in 

ukrepati. Le tako bomo kljub vedno večjim delovnim obremenitvam poskrbeli tudi za 

zdravje zaposlenih. 

Ključe besede: operacijska dvorana, zdravstveni delavci, črni ogljik, mikrodelci, na-

nodelci.

UVOD

Operacijske dvorane v zdravstvenih ustanovah veljajo za najčistejše okolje (Alp, 

et al., 2006). Kljub vsemu pa obstajajo dejavniki tveganja, ki lahko neugodno vpli-

vajo na zdravje zaposlenih. Eden izmed teh je tudi kirurški dim, ki nastane kot 

stranski izdelek (policiklični aromatski ogljikovodiki) elektrokirurških in laserskih 

aparatur. Aerosoli, ki nastanejo pri elektrokoagulaciji, lahko ob neustrezni zašči-

1 Vesna Čač, mag. zdr. nege, Univerzitetni klinični center Maribor, Klinika za ginekologijo in peri-

natologijo, Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor; vesna.cac@ukc-mb.si
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ti pomembno vplivajo na zdravje zaposlenih v operacijski dvorani (Beebe, et al., 

1993). Mutagene in kancerogene snovi, ki nastajajo, so lahko dejavniki tveganja za 

pojav raka pri skoraj milijonu kirurškega osebja po vsem svetu (Beebe, et al., 1993). 

Delo v operacijski dvorani je specifi čno in zaposleni bi se morali zavedati tudi de-

javnikov tveganja na svojem delovnem mestu. Prepogosto se tega ne zavedajo in je-

mljejo svoje zdravje kot samoumevno. Dolgoletna izpostavljenost kirurškemu dimu 

lahko ogrozi zdravje zaposlenih (Alp, et al., št. 2006). Zato je namen tega prispevka 

ugotoviti, kaj izpostavljenost kirurškemu dimu predstavlja za zdravje in kaj bi lahko 

storili za zmanjšanje dejavnikov tveganja, povečanje učinkovitosti njegove evakua-

cije in preprečevanje njegovega vdihavanja z uporabo učinkovitih mask. 

KIRURŠKI DIM V OPERACIJSKIH PROSTORIH

Začetki sodobne kirurgije so se začeli prav z razvojem elektrokirurških naprav. 

Leta 1926 sta jih razvila Harvey Cushing in William T. Bovie. Z njihovim razvo-

jem se je vse pogosteje pojavljajo vprašanje, kaj sodobna tehnologija prinaša. Ki-

rurški dim, ki vse do leta 1985 ni bil priznan kot pomemben dejavnik tveganja za 

zdravje zaposlenih, postane tema raziskovalnih projektov. Številne študije so na-

mreč potrdile potencialno nevarnost za zdravje zaposlenih (Okoshi, et al., 2014).

Zaposleni v operacijskih dvoranah so vsak dan izpostavljeni kirurškemu dimu 

in se mu v celoti ne morejo izogniti. Kot plinski stranski proizvod nastane pri 

seciranju ali kavterizaciji tkiva s pomočjo naprav za ustvarjanje toplote (laserji, 

elektrokirurške enote, ultrazvočne naprave in visoko hitrostne vrtine, vrtalniki ter 

žage). Med temi napravami sta najpogostejša vira elekrokoagulacija in laserska 

ablacija (Hill, et al., 2012).

Kirurški dim nastane, ko s toploto diatermije med kirurškim posegom povzro-

čimo, da celične membrane počijo ob vrelišču. Pri tem nastane dim, ki je večino-

ma iz vodne pare (95 %) in organskih snovi (5 %), ta pa se nato sprosti v opera-

cijsko dvorano. Hkrati intenzivna toplota, ki jo ustvarjajo beljakovine in druge 

organske snovi znotraj celic, povzroči toplotno nekrozo v sosednjih celicah (Fitz-

gerald, et al., 2012). Kirurški dim vsebuje potencialno nevarne in mutagene snovi. 

Elektorkirurški noži ustvarijo delce najmanjše aerodinamične velikosti (0,07 μm), 

medtem ko laserska ablacija tkiva ustvari večje delce (0,31 μm), največje delce pa 

ustvarijo ultrazvočni skalpeli (0,35–6,5 μm) (Alp, et al., 2006). 
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DEJAVNIKI TVEGANJA

Na učinke kirurškega dima na dihala neposredno vpliva velikost delcev v njem. 

Delci, ki so večji od 5 μm, se odlagajo na stene orofaringeusa, medtem ko se aero-

soli od 2 do 5 μm oddajo v dihalne poti, aerosoli od 0,8 μm do 3,0 μm pa dosežejo 

pljučni parenhim (Alp, et al., 2006). 

Kemične spojine, ki nastanejo v kirurškem dimu (acetardehid, akrolein, akrilo-

nitril, benzen, cikloheksanon, formaldehid, furfural, poliaromatski ogljikovodik, 

stiren, toluen, ksilen), je IARC (International Agency for Research on Cancer) 

uvrstili med rakotvorne snovi (Ulmer, 2008). 

Kirurški dim lahko povzroči akutne in kronične vnetne spremembe v dihalih. 

Študije so pokazale, da je vdihavanje kirurškega dima povzročilo vnetne intersti-

cijske pljučnice in obsežne emfi zeme (Gates, et al., 2007; Ilce, et al.2017; Ball, et 

al., 2001). Spremembe so se sorazmerno povečale s podaljšano izpostavljenostjo. 

Gates in sodelavci  (2007) poročajo tudi o tem, da dolgotrajna izpostavljenost 

kirurškemu dimu, merjena s trajanjem zaposlitve v operacijski dvorani, poveča 

tveganje za kronična pljučna stanja, kot sta astma ali pljučnica. Ball in sodelavci 

(2001) pa so ugotovili, da so v primerjavi s splošno populacijo pri perioperativnih 

medicinskih sestrah dvakrat pogostejše nekatere težave z dihali, kot so težave s 

sinusi, z okužbami zgornjih dihal in bronhitisom. 

IZPOSTAVLJENOST KIRURŠKEMU DIMU V GINEKOLOGIJI

Zaposleni v operacijskih dvoranah so v svojem delovnem okolju vsak dan iz-

postavljeni kirurškemu dimu. V ginekologiji je izpostavljenost zelo visoka predvsem 

pri konizacijah in operativnih posegih na dojkah, kjer gre za klasično kavterizacijo 

tkiva ter pri laparoskopskih operativnih posegih. Pri klasični kavterizaciji zaposle-

ni neposredno vdihuje kirurški dim, saj ga kljub izsesavanju iz operativnega polja, 

nekaj vseeno odnese stran. Operater, asistent in operacijska medicinska sestra so 

najbliže operativnemu polju in so kirurškemu dimu s tem tudi najbolj izpostavljeni. 

Tveganje za prenos papiloma virusa med zdravstvenim osebjem in pacientom 

še zmeraj ni dovolj raziskano. Sood in sodelavci (1994) so v študiji ugotovili, da je 

kirurški dim pri odstranitvi konusa materničnega vratu vseboval DNK humanega 
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papiloma virusa (HPV). Prav tako je bil prisoten HPV pri lapiranju genitalnih 

bradavic na kirurških rokavicah zaposlenih zdravnikov in operacijskih medicin-

skih sester. Pri treh od petih operacijskih medicinskih sester pa so s testiranjem 

ugotovili pozitiven HPV po zdravljenju laringealnega papiloma. Zanimivo je, da 

so bili vsi predstavljeni genotipi HPV identični HPV ustreznih vzorcev tkiva 

pacientov (Ilmarinen, et al., 2012).

Poleg škodljivih kemikalij (benzen, cikanovodik, toluen, akrilonitril, vodikov 

cianid, stiren, formaldehid, etilbenzen, furfural, ksilen, ogljik) je dokazano, da 

kirurški dim vsebuje tudi maligne celice in žive viruse (med njimi tudi HIV). 

Pri pacientkah, kjer je bil opravljen LEETZ, je bilo na primer 80 % kirurškega 

dima pozitivnega na HPV (Sood, et al., 1994). Čeprav kirurški dim ne predstavlja 

neposredne nevarnosti za zdravje, se mora osebje operacijske dvorane zavedati 

potencialno dolgoročnih zdravstvenih tveganj. Novejša raziskava je potrdila pri-

sotnost podtipov HPV med reseciranimi stožci LEETZ v kirurškem dimu, ki 

lahko imajo dolgoročno neugodne učinke na zdravje zaposlenih v ginekoloških 

operacijskih dvoranah (Neumann, et al., 2018).

Baggish (1991) je s sodelavci delal raziskavo v laboratoriju, kjer je bil v notra-

njem lumnu cevi za evakuacijo dima prisoten virus HIV v 4 testiranih ceveh od 

12. Poleg tega so Taravella (1999) in sodelavci ugotovili, da se lahko infektivni 

virus polio razmnožuje v kirurškem dimu, zbranem s peroralnimi fi broblasti, prav 

tako virus hepatitisa B (HBV). Kwak (2016) je s sodelavci analiziral kirurški dim 

pri 11 pacientih po laparaskopskih operativnih posegih in ugotovil, da je bil HBV 

prisoten pri 10 vzorcih.

Pri ginekologu, ki je bil zdrav, brez bolezni dihal, sta se po zdravljenju pacientk 

z anogenitalnimi kondilomi razvili laringealna papilomatoza in okužba s HPV. 

Spet drugi ginekolog, ki je opravil več kot 3000 posegov LETTZ in posegov 

na vulvi, je v 20 letih dela imel HPV pozitivni tonzilni ploščatoceličnim 

karcinom. Razen dolgotrajne poklicne izpostavljenosti kirurškemu dimu drugih 

znanih povezav z njegovim obolenjem ni bilo (Rioux, et al., 2013). Enako se je 

zgodilo tudi ginekologu s 30-letno kariero, ki je imel zelo malo drugih dejavnikov 

tveganja za karcinom orofaringsa z okužbo HPV (Goon, et al., 2017).

Operacijska medicinska sestra v ginekološki operacijski dvorani, ki je večkrat 

pomagala pri elektrokirurških in laserskih operativnih posegih izrezovanja 
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anogenitalnih kondilomov, je prav tako razvila ponavljajočo se in histološko 

dokazano papilomatozo laringsa.  Strokovno mnenje virološkega inštituta je 

potrdilo visoko verjetnost povezave med poklicno izpostavljenostjo in laringealno 

papilomatozo (Calero & Brusis, 2003). Operacijske medicinske sestre in zdrav-

niki, ki so vsak dan izpostavljeni neposrednemu vplivu kirurškega dima, v študiji 

poročajo, da se pri njih pojavljajo glavobol, solzenje oči, kašelj, pekoče grlo, sla-

bost, neugoden vonj v laseh, zaspanost, omotica, kihanje in rinitis, kljub uporabi 

kirurških mask ter evakuatorjev kirurškega dima (Ilce, et al., 2017).

ZAŠČITNI UKREPI

Kirurške maske, ki na splošno zagotavljajo več kot 90-odstotno zaščito pacienta 

in osebja, se v operacijski dvorani uporabljajo že več kot stoletje. Kirurške maske 

so najpogosteje uporabljena vrsta zaščite v perioperativnih in drugih bolnišničnih 

okoljih. Čeprav zagotavljajo zaščito za nos, usta in dihala uporabnika, ne 

zagotavljajo zaščite pred vsemi delci v zraku (aerosoli), saj jih je večina namenjena 

fi ltriranju delcev, ki so ≥ 5 μm. Njihova ranljivost penetracije je pokazala, da so 

nudile le delno zaščito. Dejansko je bilo zabeleženo, da je premer delcev v kirur-

škem dimu manjša od 5 μm (Ulmer, 2008 ). Maske, ki se nosijo ohlapno ali pre-

dolgo, so manj učinkovite, saj jih je treba nositi tesno in jih pogosto menjati na 2 

uri med delom v operacijski dvorani, da nudijo optimalno zaščito (Ulmer, 2008). 

Velikost bakterije se giblje med 0,3 in 30 μm, virusi so velikostnega ranga med 

0,01 μm do 0,3 μm (Benson, et al., 2013). Delci s premerom manj kot 1,1 μm 

v kirurškem dimu predstavljajo 77 % trdnih delcev. Glede na velikostni razpon 

trdnih delcev ter bakterij in virusov kirurške maske nimajo ustreznih lastnosti 

fi ltriranja ali prilagajanja, da bi zagotovila zaščito dihal (Benson, et al., 2013).

Pri laparaskopskih operativnih posegih je možno evakuirati in fi ltrirati kirurški 

dim in s tem se zmanjša tveganje kirurške ekipe ob izpostavljenosti kirurškemu 

dimu. Samodejna evakuacija dima omogoča boljši pregled in zmanjšuje tvega-

nje za izpostavljenost škodljivim spojinam. Dim, ki se sprošča iz troakarja pri 

laparoskopskih posegih, je na splošno bolj koncentriran od tistega, ki se ustvarja 

pri odprtih operativnih posegih, kjer se dim nabira in nato sprosti naenkrat v 

določeni smeri. Da bi to preprečili, kirurgi ne smejo sproščati kanil, poleg tega je 

priporočeno tudi med laparoskopskimi posegi evakuirati in fi ltrirati kirurški dim. 
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Možno je zmanjšati proizvodnjo dima z napravami, ki proizvajajo manj dima, 

npr. z bipolarnimi pincetami, vendar imajo vseeno te tudi omejitve delovanja. Ko 

se napetost v trebušni votlini na koncu laparoskopskih postopkov sprosti (od-

stranitev instrumentov in trokarjev), je priporočljivo kirurški dim evakuirati in 

fi ltrirati (Okoshi, et al., 2014) .

Evakuacija dima lahko zajame dim, ki nastane na mestu kirurškega posega in 

ga odstrani na območje, ki je oddaljeno od kirurške ekipe, kjer se lahko fi ltrira. 

Omenjen način se je izkazal za najučinkovitejšega pri omejevanju izpostavljenosti 

škodljivemu vonju in potencialnim nevarnostim za zdravje (Okoshi, et al., 2014). 

Cev za odstranjevanje dima za enkratno uporabo je eden najbolj učinkovitih 

načinov, ki se uporablja v elektrokirurgiji za zmanjšanje kirurškega dima. Izloča-

nje kirurškega dima z uporabo vgrajenega fi ltrirnega troakarja je bilo določeno 

kot preprost in učinkovit način za zmanjšanje kemičnih spojin, kot so benzen, 

toluen, butiraldehid, etilbenzen, ksilen, stiren, formaldehid in propionaldehid 

(Okoshi, et al., 2014).

DISKUSIJA

Skozi pregled literature so bili ugotovljeni številni dejavniki tveganja za zdravje 

zaposlenih – od vnetne intersticijske pljučnice in obsežne emfi zeme (Gates, et al., 

2007, Ilce, et al., 2017, Ball, et al., 2001) zaradi dolgotrajne poklicne izpostavljenosti 

ginekologov, operacijskih medicinskih sester pri ginekoloških posegih (Kwak, et 

al., 2016, Rioux, et al., 2013, Goon, et al., 2017, Calero & Brusis, 2003, Ilce, et al., 

2017) Zaščitne maske so najpogosteje uporabljena vrsta zaščite pred kirurškim di-

mom (Ulmer, 2008). Poleg zaščitne maske, ki zaposlene ščiti, pa je zelo pomembna 

evakuacija kirurškega dima z mesta nastanka (Okoshi, et al., 2014).

Vsi zdravstveni delavci, zaposleni v operativni dejavnosti, moramo širiti zavesti, 

da je potrebna dosledna uporaba kirurške maske z ustrezno zaščito, ki bo tudi 

pravilno nameščena. Dobro bi bilo, da bi bile operacijske dvorane opremljene s 

sodobno tehnologijo dimnih evakuatorjev, ki bodo odstranjevali zdravju škodljiv 

kirurški dim. Prezračevalne naprave, ki nudijo učinkovito prezračevanje, pa bodo 

pripomogle k zmanjšanju dejavnikov tveganja za zdravje zaposlenih, saj kirurški 

dim predstavlja možno tveganje za zdravje zaposlenih v operacijski dvorani. 
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ZAKLJUČEK

Zaposleni bi morali skupaj prepoznati nevarnost kirurškega dima in zahtevati 

vse potrebne ukrepe za zaščito osebja in pacientov v operacijski dvorani. Za to pa 

sta potrebna znanje posameznikov in večja ozaveščenost zdravstvenih delavcev o 

nevarnostih kirurškega dima.
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ERGONOMIJA V OPERACIJSKI DVORANI

1 Sanja Arnautović, 2 Katja Dremelj Šav

Izvleček

V delovnem okolju področje zdravja in varnosti na delovnem mestu ureja zakono-

daja. Samo zdrav in zadovoljen delavec bo lahko v največji meri opravljal svoje delo. 

Poškodbe, ki nastanejo pri delu, oškodujejo delavca in imajo tudi ekonomske posledice za 

delodajalce. Ergonomija je veda, ki se ukvarja z razumevanjem tveganj na delovnem 

mestu in jih skuša s svojimi pristopi zmanjšati in/ali odstraniti. V operacijski dvorani 

je specifi čno delovno okolje, zato je osebje izpostavljeno več tveganjem. Z upoštevanjem 

ergonomskih načel je treba zmanjšati psihofi zično obremenjenost zdravstvenega osebja, 

izgorelost, možnost mišično-kostnih obolenj in poškodb. Delovno okolje in pripomočke je 

treba prilagoditi tako, da bodo v največji meri zmanjšala tveganja za zdravje in varnost 

osebja v operacijski dvorani. 

Ključne besede: zdravje in varnost pri delu, delovno mesto. 

UVOD

Zdravje in delo se uvrščata med najpomembnejše vrednote posameznika in 

družbe. Spremljanje zdravja v povezavi z delom in obratno je že tradicionalno 

deležno precejšnje pozornosti. V sodobnih razvojnih in političnih dokumentih se 

področje zdravja in varnosti delavcev redno pojavlja med prednostnimi nalogami 

delovanja in doseganja izboljšav. 

V letu 2018 je bilo po podatkih evropskega statističnega urada 3,1 milijona 

poškodb na delovnem mestu (European Commision, 2020). 

1 Sanja Arnautović, dipl. bab., spec., Univerzitetni klinični center Ljubljana, Operacijski blok, 

Zaloška 7, 1000 Ljubljana; sanja.arnautovic@kclj.si
2 Katja Dremelj Šav, Msc (UK), dipl. ft., Univerzitetni klinični center Ljubljana, Klinični inštitut za 

klinično nevrofi ziologijo, Zaloška 7, 1000 Ljubljana, katja.dremelj@kclj.si
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Namen prispevka je predstavitev pojmov varnosti in zdravja pri delu ter ergo-

nomskih položajev v operacijski zdravstveni negi.

ERGONOMIJA NA DELOVNEM MESTU

Ergonomija je znanstvena disciplina, pri kateri je osrednji raziskovalni predmet 

človeško delo. Lahko bi jo imenovali nauk o človeškem delu. Ergonomija raziskuje 

posebnosti in sposobnosti človeškega organizma z namenom, da odkrije najbolj 

naravno držo človeka pri delu. Omogoča prilagajanje človeka delu in delo človeku, 

gre za oblikovanje delovnih mest, tako da ustrezajo telesnim meram in sposob-

nostim človeka (Brejc, 2004). Osnovni vidik je načrtovanje delovnega mesta, ki bo 

prilagojeno večini posameznikov glede na strukturne dimenzije človeškega telesa. 

Znanost merjenja človeškega telesa se imenuje antropometrija in ta veda pri svojem 

delu uporablja različne naprave za merjenje telesnih dimenzij, na primer velikost 

človeškega telesa in dolžino podlakti (Niebel & Freivalds, 2003).

Začetki ergonomije segajo v čas 2. svetovne vojne. Nastala je s sodelovanjem 

vojaških inženirjev, psihologov, fi ziologov in anatomov pri konstruiranju novih 

vrst orožja. Spoznanja in metode so se po vojni razvijale naprej in uporabljale tudi 

na področju industrijske proizvodnje. Neposreden povod za nastanek ergonomije 

je bil torej razvoj vojaške tehnike, ko so izumi novih vrst orožja prinašali škodo 

lastnim vrstam namesto sovražnikom. Leta 1963 so v Franciji prvič uvedli odde-

lek ergonomije v tovarni avtomobilov Renault. Z njo so želeli ugoditi zahtevam 

kupcev avtomobilov po udobnosti in varnosti, tako so povečali humanizacijo dela 

v tovarnah. Ergonomska združenja so se ustanavljala tudi v Nemčiji, Avstriji, 

Novi Zelandiji, Kanadi, Finski in drugih državah (Hočevar Rupnik, 1986).

Za pojem ergonomije obstaja več defi nicij, in sicer (Hočevar Rupnik, 1986):

• kot veda o organizaciji dela temelji na biologiji človeka;

• je sintetična uporabna znanost o prilagajanju dela in materialnih pogojev 

človeku;

• je znanstveno preučevanje odnosa med človekom in njegovim delovnim oko-

ljem, kjer njegov ambient ni samo okolje, temveč tudi delovne naprave in 

material, metode človekovega dela in organizacije njegovega dela;

• v ergonomiji so znanstveno obdelana znanja o presoji človeškega dela, uspeš-

nosti, omejitve, pogojev ter povratnega učinka na zaposlenega;
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• ergonomija se ukvarja z vzajemnimi odnosi in povezavami človeka z njego-

vim delovnim okoljem v vsej njihovi raznovrstnosti, dinamiki in strukturi.

Ergonomija zato vsebuje:

• raziskovanje delovanja tehnike, tehnologije in okolice na človeka z name-

nom, da postavimo ergonomska načela, in

• uporabo ergonomskih načel pri oblikovanju delovnih mest (strojnih in 

ročnih) z namenom, da bo delo izvedeno uspešno in humano (Polajnar & 

Verhovnik, 2007).

ERGONOMSKA NAČELA 

Pri oblikovanju delovnega okolja je treba upoštevati osem osnovnih ergonom-

skih načel (Balantič, et. al., 2016). Ergonomska načela posameznikom pomagajo 

prepoznati ergonomske dejavnike tveganja za poškodbe.

1. Ohranjanje nevtralnega položaja telesa

Gre za položaj, pri katerem je telo poravnano in uravnoteženo, medtem ko 

stojimo ali sedimo. Zmanjšuje stres na mišice, kite, živce in kosti v človeškem 

telesu. Včasih pri delu ne moremo nadzorovati svoje drže oziroma smo celo v 

prisiljenem položaju, ki negativno vpliva na mišično-skeletni sistem. 

2. Opravljanje dela v območju največjega udobja

To načelo je zelo podobno ohranjanju naravne drže posameznika. V delu ob-

močja moči ali udobja je zelo pomembno pravilno ravnanje rok ali dviganje posa-

meznika z najmanj truda. To načelo je v zdravstveni negi še posebej pomembno. 

Če zdravstveni delavci pri dvigovanju pacientov pravilno uporabljajo roke, se 

zmanjšujejo dejavniki tveganja za nastanek kostno-mišičnih bolezni, čim bolj 

učinkovito in brez bolečin. 
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3. Gibanje in raztegovanje 

Dolgotrajen statični položaj človekovega telesa povzroči utrujenost telesa. Zato 

je zelo pomembno, da med delovnim dnevom večkrat razgibamo telo, s tem pa 

spodbudimo obtok krvi in energije. 

4. Zmanjšanje prekomerne sile 

Mnoge delovne naloge zahtevajo velike obremenitve za človeško telo. Zato 

je pomembno, da zaposleni v zdravstveni negi uporabljajo različne pripomočke, 

kot so mehansko dvižne ali električno nastavljive postelje, vozičke za prevoz (na 

terapije, sanitetnega materiala, dokumentacijo, higienskih pripomočkov), pri-

pomočke za premeščanje in dvigovanje ter pripomočke za premeščanje. S tem 

zmanjšujejo delovne napore in tveganja za nastanek mišično-kostnega obolenja. 

5. Zmanjševanje ponavljajočega se gibanja 

Opravila, ki so v kombinaciji z drugimi dejavniki tveganja z visokimi silami ali 

»nerodnimi držami«, lahko prispevajo k nastanku mišično-kostnega obolenja. V 

takšnem primeru bi morali upoštevati druge metode, in sicer povečanje števila 

delovnih mest, rotacijo dela in protiutežno dvigovanje. 

6. Zmanjševanje točkovnega pritiska na tkiva 

Točkovni pritisk, ki izhaja iz neprekinjenega drgnjenja med površinami in 

občutljivim telesnim tkivom, kot so mehko tkivo prstov, dlani, stegen in stopal, 

ustvarja zaviranje krvi, delovanje živcev in gibanja mišic. Zato je treba pri dol-

gotrajni izpostavljenosti vključiti počitek.

7. Zmanjševanje pretirane vibracije pri delu 

Pri tem se pojavijo specifi čne bolezni, kot so beli prsti, sindrom karpalnega ka-

nala in tendinitisi. Zelo pomembno je, da se pri delu poskusimo izogniti rednim 

in pogostim vibracijam, da ne pride do trajnih posledic.
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8. Zagotavljanje primerne osvetlitve

Slaba razsvetljenost je pogosto težava na delovnem mestu, ki lahko vpliva na raven 

ugodja in uspešnost delavca. Preveč ali premalo svetlobe otežuje delo. Slabo osvetlje-

na delovna področja lahko povzročijo utrujenost oči in glavobole. Zato je nastavljiva 

osvetlitev pogosto preprosta rešitev za težave z osvetlitvijo (Middlesworth, 2018).

ERGONOMIJA V ZDRAVSTVENI NEGI

Ergonomija v zdravstveni negi se ukvarja s pogoji dela vseh zdravstvenih de-

lavcev, ki sodelujejo pri zdravstveni negi pacienta. Ugotavlja obremenitve, ki jih 

imajo zdravstveni delavci na delovnem mestu, in predlaga rešitve za njihovo od-

pravljanje (Stričevič, 2010). 

Zdravstveno negovalno osebje je pri opravljanju zdravstvene nege vsak dan 

izpostavljeno različnim statičnim in dinamičnim obremenitvam, ki v organizmu 

izzovejo odgovor. Pri poklicnem delu naj bi bili obremenjenost in obremenitev v 

ravnovesju. Ker pa je to ravnovesje pri delu zdravstvenih delavcev zelo porušeno, 

pride do preobremenjenosti, kar vodi do patoloških reakcij v telesu in posledično 

do poslabšanja kazalcev negativnega zdravja. Ko govorimo o ergonomiji, sta var-

nost in ugodje pri pacientu in negovalnem osebju v središču našega razmišljanja. 

Telesni položaji pri negovalnem osebju se pogosto spreminjajo. Še večja statična 

obremenitev nastane, kadar so zahtevnejše naloge, postopki in posegi, ki jih iz-

vaja negovalno osebje, vsakodnevni. Zaradi nepravilne drže pri delu in pogosto 

sklonjenega stoječega položaja, kar privede do nefi ziološke obremenitve sklepov 

in zlasti izometrične obremenitve mišic, se pogosto pojavijo obolenja ledvenega 

in vratnega dela hrbtenice (Stričević, et al., 2006).

Cilji ergonomije v zdravstveni negi:

• zmanjšati psihofi zične obremenitve negovalnega osebja;

• preprečiti izgorevanje na delovnem mestu;

• preprečiti oz. zmanjšati kostno-mišična obolenja pri negovalnem osebju in 

število njihovih poškodb pri delu;

• doseči višjo raven varnosti pri delu;

• ohranjati delovno sposobnost negovalnega osebja, da bi to lahko dočakalo 

upokojitev zdravo;



122

Zdravje zaposlenih v perioperativni zdravstveni negi 

• preprečiti zdravstvene posledice prisilne drže in omiliti učinek enostranskih 

obremenitev ter s tem prispevati k zniževanju kazalnikov negativnega zdravja 

(število poškodb pri delu, število delovnih invalidov, pogostost bolezni, pove-

zanih z delom, število dni odsotnosti z dela zaradi bolezni);

• z uporabo ustreznih metod in tehnik preprečiti, da bi pacienti oz. stanovalci 

trpeli bolečine pri dvigovanju ali premeščanju;

• pozitivno vplivati na odnose med zaposlenimi ter na njihov odnos do dela, 

pozitivno vplivati na odnos med negovalnim osebjem in pacienti (Križanec, 

et al., 2008).

FIZIČNE OBREMENITVE V ZDRAVSTVENI NEGI

Negovalno osebje svoje delo najpogosteje opravlja v stoječem položaju, kar 

pomeni večjo obremenitev za spodnje okončine in hkrati tudi večjo energetsko 

porabo v primerjavi s sedečim delovnim položajem. Negovalno osebje se mora 

v stoječem položaju pogosto prepogniti v ledvenem delu hrbtenice, se skloniti v 

kolkih in tudi zasukati hrbtenico. Zelo pogosta je prisilna drža glave in vratu. V 

procesu dela se pojavljajo izometrične mišične obremenitve ramenskega obroča, 

nadlahti, podlahti in prstov rok pa tudi spodnjih okončin. Stoječi telesni položaj 

povzroča tudi obremenitev hrbtenice in posturalnih mišic. Če se stoječemu delu 

pridružita še fl eksija in breme, se povečajo energetske in hemodinamske obreme-

nitve organizma ter pritisk na medvretenčne ploščice (Coner, 2018). V začetku ne 

gre za patološke spremembe, toda dolgotrajna obremenitev lahko takšno stanje 

spremeni v bolezen (Stričević, 2010).

V Sloveniji imamo glede varnosti in zdravja pri ročnem premeščanju bremen 

dobro zakonsko podlago. Pravilnik o zagotavljanju varnosti in zdravja pri roč-

nem premeščanju bremen (Uradni list Republike Slovenije, 2011) opredeljuje 

dovoljene najvišje mase bremen glede na starost in spol (Tabela 1). Značilno je, 

da v Sloveniji delodajalci še vedno niso prepoznali stroškov in slabosti ročnega 

premeščanja bremen. Pri tej problematiki ne uporabljajo pravilnika na pravilen 

način in večinoma le seštevajo vrednost bremen. Delodajalci le redko izračunajo 

obremenjenost delavca na podlagi ocene tveganja (Teržan, 2014). 

Če je ne glede na naravo dela breme dela preveliko, je telo preobremenjeno in 

dovzetnejše za različne bolezni in poškodbe hrbtenice. Največja masa telesa, ki jo 
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človek lahko varno dvigne, je 35 % njegove telesne mase (Stričevič, 2006; Fink & 

Černelč, 2005 cited in Križanec, et al., 2008).

Tabela 1: Skupna dovoljena masa bremena glede na spol in starost 

(vir: Uradni list Republike Slovenije, 2011).

Starost Moški Ženske

15 do 19 let 35 kg 13 kg

nad 19 do 45 let 55 kg 30 kg

nad 45 let 45 kg 25 kg

Nosečnice 5 kg

TELESNE OBREMENITVE V OPERACIJSKI ZDRAVSTVENI NEGI

Zaradi dinamične narave bolnišničnega okolja in telesnih naporov, kot so dvi-

govanje in premikanje pacientov s preveliko telesno težo, dvigovanje in preme-

ščanje bremen, zdrsi, spotiki in padci, velja to okolje za nevarno ( Occupational 

Safety and Health Administration, 2011). Poleg teh dejavnikov so z delovnim 

okoljem operacijske dvorane neločljivo povezane tudi druge specifi čne nevar-

nosti. Poškodbe, povezane z ergonomijo, slabo vplivajo na zdravje zdravstvenih 

delavcev in varno zdravstveno nego, zato se morajo operacijske medicinske sestre 

in drugo osebje, ki dela s pacientom, vedno zavedati kliničnih in ekonomskih 

posledic teh poškodb. Pomembno je slediti primerom dobrih praks in rešitvam, 

ki so dosegljive v današnjem času, da bi poskrbeli, da je operacijska dvorana čim 

bolj varno delovno okolje.

Vzroka za z delom povezanimi ergonomskimi poškodbami med zaposlenimi 

sta (Occupational Safety and Health Administration, 2011):

1. telesni napor in dejavnosti, kot so dvigovanje, prepogibanje ali seganje, in 

dejavnosti, ki so povezane z delom s pacientom (48 %), ter 

2. zdrsi in padci (25 %).

Izčrpanost je tudi eden izmed razlogov za ergonomske poškodbe in nezgode 

zaposlenih v operacijskih dvoranah (Brogmus, et al., 2007).
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V kirurškem okolju je izčrpanost v prvi vrsti povezana z urnikom dela ter 

možnostjo spanja in počitka, pomemben dejavnik pa je tudi raven udobja, za 

katerega lahko poskrbi delodajalec (pomemben vidik pri načrtovanju operacijske 

dvorane in opreme). 

Specifi čno okolje operacijske dvorane predstavlja posebne izzive glede telesnih 

obremenitev (Association  of periOperative Registered Nurse, 2011).

• Dolgotrajno stanje na nogah in izčrpanost

– Dolgotrajno stanje na nogah lahko vodi do neudobnega občutka v nogah, 

kolenih, stopalih in križu, otrdelosti sklepov in nastanka krčnih žil (Glic-

kson, 2012).

– Ohranjanje stoječega položaja se lahko odraža v sindromih utrujenosti, 

kar lahko oslabi koordinacijo in zmanjša odzivnost (Albayarak, 2008). 

• Oblika kirurških instrumentov in njihova postavitev

– Kirurški instrumenti nenavadne velikosti prisilijo, da se zgornji del roke giba 

daleč od srednje linije in fl eksije/ulnarnega gibanje zapestja, kar lahko vodi 

do neugodja v zgornjem delu telesa (Albayarak, 2008; Glickson, 2012).

– Prevelika masa kirurških instrumentov in oddaljenost od dosega roke lah-

ko vodi v obremenitev vratu in ram e (Association of periOperative Regi-

stered Nurse, 2017).

• Položaj nagibanja naprej

– Položaj nagibanja naprej med operativnim posegom poveča mišično dejav-

nost križa, podaljša statično fl eksijo vratu in križa, ki se odraža v bolečinah 

v vratu in križu (Association of periOperative Registered Nurse, 2017).

• Položaj vratu in monitorjev

– Gledanje navzdol med operativnimi posegi vodi v fl eksijo vratu in pove-

čanje pritiska na vratna vretenca (Association of periOperative Registered 

Nurse, 2017).

– Med minimalno invazivnimi operativnimi posegi je neugodje v vratnem 

predelu odvisno od položaja monitorjev. Monitorji, ki so postavljeni nad 

višino oči, lahko vodijo v ponavljajočo ekstenzijo.

• Višina operacijske mize v operacijski dvorani

– Operacijske mize so pogosto nastavljene previsoko, kar lahko povzroči na-

petost in občutek neudobja v ramenih.

– Če se da višino operacijskih miz nastaviti po meri, so te po navadi nastavl-

jene glede na višino kirurga, čeprav so ostali člani kirurškega tima različno 

visoki (Albayrak, 2008).



125

 Zdravje zaposlenih v perioperativni zdravstveni negi

STRATEGIJE ZA ZMANJŠANJE TVEGANJ V OPERACIJSKI 

DVORANI

Priporočila za specifi čne ergonomske dejavnike tveganja v operacijski dvorani so:

• prepoznava tveganj, ozaveščanje in izobraževanje zaposlenih;

• uporaba razpoložljivih pripomočkov za dvigovanje in premeščanje;

• sodelovanje vseh članov tima pri dvigovanju in premeščanju;

• dvigovanje in prenašanje bremen; pri dvigovanju bremen so pomembni nas-

lednji dejavniki:

– masa dvignjenega predmeta;

– dostopnost;

– oddaljenost dvignjenega predmeta od telesa osebe, ki dviguje predmet;

– trajanje in pogostost dvigovanja.

Za prenašanje težjih bremen je treba uporabiti voziček.

Slika 1: Prikaz pravilnega in nepravilnega prenosa težjih bremen 

(Arnautovič, 2018).

Slika 2: Prikaz pravilnega in nepravilnega dvigovanje težjih bremen 

(Arnautovič, 2018).



126

Zdravje zaposlenih v perioperativni zdravstveni negi 

• potiskanje in premikanje opreme na kolesih; določena opravila potiska 

ustvarjajo velike sile, ki lahko posledično povzročijo poškodbe hrbtenice.

Slika 3: Prikaz pravilnega in nepravilnega potiskanja težjih bremen 

(Arnautovič, 2018).

• Dolgotrajno stanje na nogah in izčrpanost

– Delovni dan bi moral imeti več odmorov za dejavna odmor in počitek.

– Člani kirurške ekipe bi morali spreminjati položaj med izvajanjem opera-

tivnega posega, ko je to mogoče (Association of periOperative Registered 

Nurse, 2017).

– V primeru dolgotrajnega stanja bi morali uporabljati predpražnike proti 

utrujenosti, da se zmanjša občutek neudobja. Predpražniki so narejeni iz 

nitrilne gume, njihovi nameni so stalno mikro gibanje nog in razbremeni-

tev mišic nog ter hrbta in spodbujanje prekrvavitve.

Slika 4: Prikaz uporabe podporne površine pri dolgotrajnem stanju 

(Arnautovič, 2018).
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• Oblika in postavitev kirurških instrumentov in mize Mayo

– Kirurški instrumenti bi morali biti izbrani tudi na osnovi ergonomskih 

smernic, kot so dovoljena uporaba z eno roko; lahko dostopni gum-

bi; omogočanje močnega in natančnega oprijema; nemotena rotacija in 

majhna vložena sila pri delu (Occupational Safety and Health Admini-

stration, 2011).

• Položaj nagibanja naprej

– Zdravstveno osebje bi se moralo pogosto razgibati in si vzeti več dejavnih 

odmorov.

– Uporabljajo se lahko stoli, ki se prilagodijo uporabniku. 

Slika 5: Prikaz pravilne postavitve telesa pri dolgotrajnem stanju 

(Arnautovič, 2018).

• Položaj vratu in monitorjev

– Monitorji, ki se jih uporablja pri minimalno invazivnih kirurških posegih, 

bi morali biti postavljeni na vidni razdalji. S tem bi preprečili nagibanje 

naprej in škiljenje.

– Višina monitorja bi morala biti nastavljena tako, da je vrh zaslona na ravni 

oči.

– Monitorji bi morali biti pritrjeni na nastavljivo stojalo (Glickson, 2012).

• Višina operacijske mize

– Operacijska miza bi morala biti nastavljena na višini, ki omogoča, da je 

miza Mayo v višini komolca. Miza Mayo mora omogočati možnost na-

stavitve višine, ker na delovno višino operacijske mize pogosto ni možno 

vplivati.

– Možna rešitev bi bila, da bi lahko člani kirurške ekipe stali na podlogi, ki 

ji je mogoče prilagoditi višino.
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ZAKLJUČEK

Danes so ergonomska tveganja v zdravstveni negi številčna in povezana s 

posrednimi in neposrednimi stroški za zaposlene in zdravstvene delavce. Ta tve-

ganja vplivajo na varnost zdravstvenih delavcev, prav tako pa so vir poškodb, bo-

lezni in odsotnosti z dela. Tveganj v operacijski dvorani je več zaradi različnih 

dejavnikov, ki so neločljivo povezani z okoljem. Zaposleni morajo poznati ergo-

nomska tveganja in izvajati postopke, da bi jih zmanjšali. 

Prispevek je predstavljen v skrajšani obliki, saj bo na strokovnem srečanju izda-

na publikacija z naslovom Ergonomija v operacijski dvorani, kjer bo problematika 

obravnavana širše ter podkrepljena z nasveti in smernicami za prihodnje delo. 
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OHRANITI ZAUPANJE V ČASU INFODEMIJE

1 Jure Brankovič

Izvleček

Rast zaupanja zaposlenih in javnosti je eden temeljnih ciljev komuniciranja. Pok-

lici v zdravstvu sodijo po javnomnenjskih raziskavah med najbolj zaupanja vredne. 

Kljub temu njihovo sporočila vedno ne dosežejo ali prepričajo naslovnikov ali celo vseh 

zaposlenih. V družbi, ki doživlja infodemijo ter veliko preobrazbo komuniciranja in 

dojemanja medijev, so lahko vzroki tako napačna izbira sporočil kot napačna izbira 

komunikacijskih kanalov. Medijski prostor se namreč spreminja. Če smo nekoč vsako 

jutro prebrali časopis in ob 19. uri spremljali informativni program na televiziji, zdaj 

ključne informacije prejmemo prek družbenih medijev, orodij za klepet ter po sple-

tni pošti. Ne glede na to ostajajo osnovna pravila komuniciranja nespremenjena in 

zahtevajo kratka, jasna in iskrena sporočila, s katerimi se prvotno obračamo na naše 

zaposlene in šele v naslednji fazi širši javnosti. Hkrati pa še tako dobra komunikacija 

ne more popraviti organizacijskih napak. To je toliko bolj pomembno v času izrednih 

razmer. Sposobnost odločevalcev in njihovega komuniciranja je ob tem v epidemiji tudi 

mednarodno merljiva, saj numerični preverljivi podatki o številu okuženih in zaščite-

nih predstavljajo velik pritisk in omogočajo državljanom dober vpogled v sposobnost 

vodilnih. V svetu digitalizacije in nenehno prisotnih družbenih medijev je praktično 

vsaka oseba z mobilnim telefonov postala proizvajalec medijskih vsebin, v katerih lah-

ko na široko izpostavlja tako kritike kot podporo ter deli svoja mnenja. Vendar se le 

redki med njimi zavedajo odgovornosti, ki jih takšne objave prinašajo.

Ključe besede: komuniciranje, zaupanje, družbena omrežja, zaposleni, informira-

nje, cepljenje, strategija, odnosi z javnostmi.

1 Jure Brankovič, svetovalec za strateško komuniciranje, Zdravniška zbornica Slovenije, Dunajska c. 

162, 1000 Ljubljana



132

Zdravje zaposlenih v perioperativni zdravstveni negi 

UVOD

Človeštvo zmaguje v vojni proti epidemijam zato, ker se mikroorganizmi za-

našajo na naključne mutacije, ljudje pa na znanstveno analizo informacij, je ob 

začetku epidemije covid-19 zapisal fi lozof Yuval Noah Harari (Harari, 2020). 

Najboljša obramba torej ni le izolacija, temveč tudi informacija. Epidemija bi 

se morala torej hitro zaključiti, če se ne bi ljudje bolj kot na analizo zanašali na 

naključne informacije ali celo na njihove mutacije. 

Večina odločevalcev in komunikatorjev na svetu se je znašla med dvema vr-

stama očitkov. Po prvih naj ne bi ukrepali in opozarjali dovolj, po drugih naj bi s 

pretiranimi ukrepi in izjavami po nepotrebnem širili strah in paniko. Obstaja še 

tretja, morda najslabša možnost – nekateri sploh niso storili nič. Sposobnost po-

sredovanja pravih informacij hitro in jasno prek vseh medijskih kanalov je (bila) 

ključna za obvladovanje izrednih dogodkov v zdravstvu v brezmejnem medijskem 

svetu. »V nasprotnem nejasne in neiskrene informacije množijo možnosti slabe 

komunikacije in hkrati vodijo k širitvi lažnih novic, teorij zarote in vedênje v 

nasprotju s priporočili, kar onemogoča obvladovanje virusa v družbi,« so ocenili v 

izjavi Združenja za odnose z javnostmi Euprera (Euprera, 2021).

Prvi odziv po vsem svetu je bil ob začetku epidemije praktično enoten. Neve-

dnost in strah sta se razširila med prebivalci tudi zaradi poenotenih sporočil in 

medijskih objav. V letu 2020 smo se naučili, da se strah prodaja bolje kot seks, je 

zapisala angleška publicistka Laura Dodsworth. »Skoraj smo že pogrešali spomi-

ne na dneve, ko je bil seksizem glavna tema medijev – ko nas je skrbelo, ali znane 

osebnosti nosijo spodnje perilo, gole prsi na naslovnicah, ne pa dnevna statistika 

mrtvih,« je cinična v knjigi o strahu med epidemijo (Dodsworth, 2021).

Svetovna zdravstvena organizacija je takoj po izbruhu epidemije opozorila na 

infodemijo – poplavo informacij, tako resničnih kot neresnični, ki otežuje lju-

dem, da bi pravi čas prišli do zanesljivih informacij iz zaupanja vrednih virov. 

Tudi zato si je zastavila nalogo, da odkriva in odgovarja na mite in govorice, 

ki se večinoma pojavljajo na družbenih omrežjih (WHO, 2021). Zveza Nato, 

ki sicer stavi na vojaško silo, je množico različnih in različno točnih informacij 

prepoznala kot grožnjo in načrtuje boj z neresnico (NATO, 2021). Facebook, 

sicer pogosto razpihovalec lažnih novic, na spletni strani napoveduje vedno nove 

ukrepe proti piscem neresnic (Facebook, 2021). V Slovenskem zdravniškem dru-
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štvu opozarjajo na nepopravljivo škodo, ki jo prinašajo lažne novice. »Naloga vseh 

odgovornih posameznikov, institucij in medijev je, da se kar čim prej zagotovi 

precepljenost prebivalstva, ki bo zagotovilo način življenja, kakršen je bil pred 

epidemijo. Neupoštevanje stroke, potenciranje stranskih učinkov določenih cepiv, 

zbujanje strahu med prebivalstvom in širjenje zavajajočih ter netočnih informacij, 

ki spodbujajo nezaupanje v zdravniško stroko, se nam zdi v trenutni situaciji ne-

odgovorno dejanje, ki škodi celotni družbi. Na ta način se povzroča nepopravljiva 

škoda,« so zapisali v sporočilu za javnost (Slovensko zdravniško društvo, 2021). 

Ob razumevanju, da so lažne novice kot grožnjo prepoznale različne organizacije, 

je torej vprašanje, kako se jih lotiti v vsakdanjem življenju.

Lažne novice se po navadi pišejo in objavljajo z dvema namenoma (Brankovič, 

2021). Prvi je očiten cilj škodovanja osebi ali organizaciji. Z lažnimi novicami 

ali grožnjo z objavo lažnih novic želijo osebe diskreditirati ter se s tem fi nanč-

no ali politično okoristiti. Posamezni portali pod krinko novinarstva po naročilu 

to redno počnejo. Za povečanje bralstva pogosto uporabljajo senzacionalistične, 

nepoštene ali povsem izmišljene naslove. Cilj je pritegniti uporabnika spleta, da 

nanje klikne in jih deli. S tem dosežejo še drug namen – zaslužek. Vsak klik 

na spletni strani ali družbenih omrežjih lahko prodajo oglaševalcem. Zato velja 

pravilo: Enragement is engagement, večji ko je čustven odziv (denimo jeza) ob 

objavi, boljša je možnost, da bo novica deljena in klikana (Merill, 2021). 

Podobno kot osrednji mediji tudi spletni digitalni velikani tovrstnih informa-

cij ne preganjajo z veliko odločnostjo, saj jim vsak klik povečuje promet na stra-

neh in s tem zaslužek (Merrill, 2021). Sicer tajni algoritmi denimo Facebooka pa 

so prav narejeni na način, da uporabnik dobi čim večje število objav, na katere bi 

pričakovano odreagiral. Ob neresnični objavi, ki sproži delitev, mu algoritem ponudi 

še več podobnih (verjetno tudi neresničnih) objav na časovnico. Zgodba je postala 

za spletne velikane težavna šele v času, ko so se v ustvarjanje in širjenje lažnih novic, 

zlasti med volitvami, vpletli tudi sovražni tuji predstavniki (Avaaz, 2021). Še en 

namen lažnih ali polresničnih novic, ki je pogosto spregledan, je z njihovo popla-

vo relativizirati vse resnične in preverjene informacije v medijih. Z objavo poplave 

očitnih neresnic avtorji dosežejo, da ljudje pogosto tudi ob resničnih objavah zaradi 

informacijske preobremenjenosti ali prenasičenosti zgolj zamahnejo z roko.

Proti lažnim novicam se je najpogosteje najlažje soočiti s čisto ignoranco ali 

doslednim popravljanjem neresničnih objav, kar vzame precej energije in časa, je 
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pa ključno za dolgoročen obračun s tovrstno škodljivo in nevarno komunikacijo. 

Ob tem je treba občutno povečati svoje komunikacijske dejavnosti, ki morajo 

postati lažje dostopna in bolj razumljiva alternativa poplavi drugih novic (Eup-

rera, 2021). Trenutna epidemija gotovo ni zadnja. Britanska vlada ocenjuje, da se 

bodo izbruhi nalezljivih bolezni do leta 2030 nadaljevali še bolj pogosto s pove-

čanjem števila prebivalstva in novimi posegi v življenjski prostor živali (Cabinet 

Offi  ce, 2021).

NOVA MEDIJSKA RESNIČNOST

Medijski prostor se v zadnjih desetletjih ključno spreminja. Osrednje medijske 

ustanove, kot so dnevni časopisi, imajo vse bolj obrobno vlogo. Naklada osrednje-

ga slovenskega časopisa Delo je s približno 80 tisoč dnevno prodanih izvodov 

leta 2004 po podatkih nacionalne raziskave branosti padla na 21 773 v letu 2019 

(Delo, 2020). Je pa v tem času ključno rasla obiskanost spletnih strani in prvih pet 

najbolj obiskanih novičarskih portalov je imelo v začetku leta 2022 po podatkih 

MOSS (MOSS, 2022) mesečno od 650 tisoč do 950 tisoč uporabnikov, ki pa se 

na spletni strani zadržijo povprečno manj kot deset minut. 

Čeprav je televizija še vedno najbolj spremljan medij, se njen vpliv zmanjšuje. 

Pametni telefoni in prenosni računalniki so v letu 2021 postali ključni kanali za 

potrošnjo medijskih vsebin, je glavna ugotovitev aktualne raziskave družb iP-

ROM in Valicon o medijski potrošnji v Sloveniji (Valicon, 2021; iPROM, 2021). 

Izsledki raziskave kažejo, da so slovenski potrošniki medijskih vsebin v primerjavi 

z letom 2018 v bistveno večji meri spremljali medijske vsebine, predvsem novi-

čarske medije (spletne novice, radio in TV). Močno je izražena tudi povečana 

uporaba orodij za digitalno komuniciranje (spletna pošta, družbeni mediji ter 

orodja za klepet in videoklice). Ob spremljanju televizije danes skoraj štiri petine 

uporabnikov aktivno spremlja še vsebino na digitalnih medijih, ugotavlja aktu-

alna raziskava. Novičarski spletni mediji (novičarski portali in videonovice na 

njih) veljajo za najbolj pogosto uporabljene medije. Nadpovprečne poskoke beleži 

potrošnja pretočnih vsebin, kjer so se dosegi v primerjavi z meritvijo iz leta 2018 

podvojili. V primerjavi z letom 2018 je močno izražena tudi povečana komuni-

kacija prek orodij za digitalno komuniciranje. Spletno pošto dnevno uporablja 

kar 86 odstotkov anketirancev, družbene medije 80 odstotkov, orodja za klepet in 

videoklice pa 57 odstotkov anketirancev (Iprom, 2021).
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Še pred desetimi leti so se odnosi z javnostmi vrteli večinoma okoli odnosa z 

(večinoma tiskanimi) mediji (Verčič, 2002). V zadnjem času pametni telefoni 

nadomeščajo stike v živo, slikovne vsebine pa nadomeščajo pisano besedo. Ko-

municiranje je postalo odprto na vseh področjih, od pogovorov v živo do spletnih 

strani in družbenih omrežij. Komuniciranje organizacij je postalo vsekanalno. 

Objava na Facebooku ima lahko nekaj deset tisoč ali celo sto tisoč ogledov, 

kar je več od dnevne naklade osrednjih dnevnih časopisov. Ne glede na to, da je 

pozornost, ki so jo takšne objave deležne, praviloma hipna, ne gre oporekati, da je 

njihov doseg izjemen. S tem so klasični mediji izgubili monopol nad distribucijo 

informacij. To pomeni, da uredniki in novinarji niso več tisti, ki z odločanjem o 

objavah nastopajo kot vratarji na poti informacij do javnosti. To pomeni zmanjša-

nje njihove moči in hkrati povsem novo območje komuniciranja prek družbenih 

omrežij, blogov in kvazimedijev (plačanih strani), kjer velja le pravilo, da pravil ni 

več. Ker je to področje slabo nadzorovano in se s strežniki v tujini lahko izogiba 

odgovornosti, ima vse več »medijev« neznane lastnike, ukradene ali brez soglasja 

objavljene vsebine ter veliko možnost manipulacije.

Ne glede na to so klasični mediji še vedno vplivni, saj v precejšnji meri odločajo 

o tem, katere teme bodo sploh prišle v javno razpravo. Tako je treba s ključnimi še 

vedno ravnati partnersko. Vsiljevanje vsebin in pozitivne podobe lahko povzroči 

prav nasproten učinek, saj novinarjem zbuja strah pred nadzorom. To povzroči 

konfl ikt in posledično negativen odziv ali pa ostanemo brez pozornosti. Medi-

jem moramo predvsem pomagati, da opravljajo svoje delo in predstavljajo naše 

poglede javnosti. Pomembna sta grajenje dolgoročnega odnosa in spoznavanje 

novinarjev, ki se ukvarjajo z nam sorodnimi temami. Tako bodo novinarji dolgo-

ročno kakovostno poročali, v kriznih razmerah pa bodo za informacije poklicali 

najprej nas in njih preverili. Zanimanje za objavo prispevka o dogodkih bo lažje 

vzbuditi pri novinarju oziroma uredniku, ki sta podobne zgodbe že objavila in nas 

spremljata nekaj časa. 

PREGLASITI INFODEMIJO

Praksa »zaposleni najprej« v komuniciranju pomeni, da bo naše osebje prvo 

od vodstva organizacije in nadrejenih obveščeno o načrtih in spremembah ter 

bo seznanjeno s ključnimi informacijami pred zunanjimi javnostmi, kadar koli 
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bo to mogoče. Komunikacija z zaposlenimi mora potekati dvosmerno skozi raz-

lične kanale od osebnih srečanj do digitalnih možnosti, vprašanja morajo biti 

odgovorjena s konkretnimi pojasnili. Ob vsaki spremembi pravil in zastavljenih 

ciljev je motivacija za njihovo izpolnjevanje tesno povezana z dobro obvešče-

nostjo (Mumel, 2008)). Spremembe so večinoma povezane s skepso. Z dobrim 

notranjim komuniciranjem (od uporabe intraneta do pogovorov z zaposlenimi) 

lahko zadržke, ugibanja, govorice in neresnice omilimo. Samo poštena in hitra 

informacija pripomore k zaupanju. 

Povečanje motivacije ni edini razlog za dobro komunikacijo z zaposlenimi. 

Prav vsak med njimi je izvor informacij in mnenj za zelo širok krog ljudi. Prijate-

lji, sodelavci in drugi v njegovem ožjem socialnem krogu bodo bistveno bolj ver-

jeli njemu kot uradnim stališčem organizacije. Predvsem zaposleni, ki v zdravstvu 

opravljajo svoje delo redno tudi ob dela prostih dnevih in praznikih, se pogosto 

počutijo zapostavljeni in pozabljeni. Ne samo od uprave, temveč od vseh nadreje-

nih v hierarhiji. Spoštljiv medosebni odnos do vseh posameznikov pove največ o 

vodstvu. Pogosto so iskrena pojasnila in druženje z zaposlenimi ob težkih ali po-

sebnih trenutkih priložnost, da se vodstva iz prve roke seznanijo z izzivi in da tudi 

zaposlenim odkrito pojasnijo, zakaj so konkretne zadeve za vodstvo rešljive veliko 

težje, kot se morda zdijo ljudem »s terena«. Prav tako lahko zaposleni predstavijo 

težave in občasno hitro rešljive zaplete, ki so prav zaradi pomanjkanja informacij 

zdijo nerešljivi. Le tako bo skrb za ugled in zaupanje postala odgovornost celot-

nega osebja, ne samo komunikacijske ekipe (Brankovič, 2021).

MEDICINSKE SESTRE MED NAJBOLJ ZAUPANJA VREDNIMI 

POKLICI

Odgovornost za pošteno in bistro komuniciranje je v zdravstvu še toliko večja, 

ker sodijo medicinske sestre in zdravniki med najbolj zaupanja vredne poklice v 

Sloveniji (Valicon, 2021). Aktivno komuniciranje pozitivnih zgodb v zdravstvu, 

umik iz dnevnopolitičnih razprav ter izpeljava komunikacijske prenove z dejav-

nim vstopom na družbena omrežja so prinesli veliko nadgradnjo zaupanja v zdra-

vstvo od leta 2019, kar se je dodatno okrepilo v času epidemije. Prilagodljivost 

pri soočanju s prvim in drugim valom epidemije je potrdila sposobnost hitrega 

odzivanja zdravstva na krizne razmere, vendar je ob njeni dolgotrajnosti ugled v 

drugi polovici leta začel padati in je blizu ocen izpred epidemije. 
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Slika 1: Ocenjevanje zaupanja v zdravstvene delavce (vir: Valicon, 2021).

Zaupanje se meri na štiristopenjski lestvici, od »sploh ne zaupam« do »zelo 

zaupam«. V letu 2018, ko so bile prvič vključene v raziskavo, so imele medicinske 

sestre oceno 74, v raziskavi marca 2021 pa 77, v zadnji raziskavi oktobra lani pa 

73. V vsakokratni raziskavi je sodelovalo od 500 do 1200 vprašanih po reprezen-

tativnem vzorcu za slovensko populacijo, starih od 18 do 75 let (Slika 1).

KOMUNIKACIJSKI NAUKI EPIDEMIJE

Odziv javnosti na pozive strokovnjakov k spoštovanju ukrepov in cepljenju pri-

kažejo sorazmerno uspešnost ukrepanja oblasti po posameznih regijah in drža-

vah. »Da virusa vladni edikti ne zanimajo, je očitno,« ocenjuje fi lozof Ivan Krastev 

(Kastev, 2020). (Ne)uspešnost odločevalcev je mednarodno merljiva, saj numerič-

ni preverljivi podatki predstavljajo velik pritisk in omogočajo državljanom dober 

vpogled v sposobnost vodilnih. Njihove podatke lahko empirično preverimo s 

število okuženih in zaščitenih prebivalcev po posameznih državah (Kastev, 2020). 

Hkrati je to tudi prikaz tradicije zaupanja prebivalcev v sistem. Tako je denimo 

po javnomnenjski raziskavi revije Spiegel (3/2022) obvezno cepljenje podpiralo 

66 % prebivalcev nekdanje Zahodne Nemčije in le 51 % prebivalcev nekdanje 

Vzhodne Nemčije, in to ne glede na dejstvo, da so za vse veljala enaka pravila in 

so z njimi komunicirali na enak način. 
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Dobro komuniciranje je nujen, a ne zadosten pogoj za uspeh prizadevanj, s kate-

rimi se želi pri velikih množicah doseči spremembe vedenja, ocenjuje komunikacij-

ski strokovnjak dr. Dejan Verčič (Bandur, 2021). »Izobraževanje, ki je v jedru večine 

javnih komunikacijskih kampanj, je le srednji izmed treh potrebnih i-jev. Pred izo-

braževanjem je inženiring: priprava vseh okoliščin za uspešno izvedbo projekta, kar 

pri cepljenju pomeni pravočasno nabavo cepiv, pregledno in smiselno organizacijo 

cepljenja in posebne ukrepe tam, kjer so potrebni: ni opravičila za to, da osemde-

setletniki niso cepljeni. To ni komunikacijska, temveč organizacijska napaka,« je 

dejal Verčič (Bandur, 2021). Za izobraževanjem, kot je nadaljeval, pride izvršba: 

»Tako kot ni boja proti kajenju brez omejevanja prostorov kajenja (torej nekadilskih 

bolnišnic, šol, restavracij, javnega prevoza ...) in ne izboljšanja cestne varnosti brez 

omejitev hitrosti ter kaznovanja zaradi prekoračitev, tako tudi zadostne stopnje pre-

cepljenosti populacije ne bo le z lepimi besedami ali slikami« (Bandur, 2021).

ZAKLJUČEK 

Informiranje najprej zaposlenih in nato celotne javnost je eden od ključnih 

pogojev za vzpostavljanje zaupanja. Zaposleni v zdravstvu moramo javnostim 

posredovati pravočasne in pravilne informacije na prijazen način. Pri promociji 

bistrih rešitev se moramo izogibati konfl iktov, navajati moramo strokovne argu-

mente ter zgodbe ljudi, ki so osebo ali v družini doživeli bolezen. Hkrati morajo 

biti možnosti, ki jih komuniciramo (zaščitna oprema, cepiva) dostopne. Manj 

dejavno komuniciranje na enem od kanalov, denimo družbenih omrežjih, pomeni 

veliko izgubljenega, saj lahko »prazen prostor« zasedejo avtorji neresničnih ali 

delno resničnih informacij. Bo pa skupaj s trajanjem epidemije postopno uga-

šala pozornost, ki jo bomo ljudje in mediji temu namenjali. Epidemija se bo po 

ocenah stroke v naših glavah končala, ko bomo ugasnili naše ekrane in se bomo 

odločili, da so naše pozornosti vredne tudi druge teme. »V nasprotju z njenim 

začetkom konca epidemije ne bomo spremljali po televiziji« (Robertson, 2021).

Da bi ostali v prednosti, ki jo človeku prinaša znanstvena analiza informacij, 

moramo ostati komunikator tehtnih in resničnih zdravstvenih informacij. Verjeti 

moramo v sodelovanje s klasičnimi mediji in si zanj potrpežljivo prizadevati. Pri 

tem je ključno, da odločujoči strokovnjaki razumejo pomen tako digitalizacije kot 

klasičnih medijev. V tem času so edina stalnica spremembe, čemur se prilagaja 

tudi komuniciranje. 
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DODANA VREDNOST SISTEMA 

VODENJA KAKOVOSTI MED EPIDEMIJO 

1 Sandra Jerebic, 2 Janja Kovačič

Izvleček

Epidemija covid-19 je v zadnjih dveh letih močno vplivala na delovanje zdravstve-

nih ustanov. V prispevku so prikazane dodana vrednost sistema vodenja kakovosti med 

epidemijo ter spremembe in izboljšave, ki smo jih v Splošni bolnišnici Jesenice v tem ob-

dobju vpeljali. Predstavljeno je delovanje procesa celostne obravnave pacienta v operacij-

skem bloku v obdobju epidemije covid-19.

Ključne besede: epidemija, covid-19, sistem vodenja kakovosti, procesni pristop, izboljšave.

UVOD

Splošna bolnišnica Jesenice ima od leta 2009 vpeljan sistem vodenja kakovosti 

(SVK) po ISO standardu 9001. Leta 2011 se je kot prva splošna bolnišnica v tem 

delu Evrope akreditirala po mednarodnem standardu za bolnišnice. Sistem vodenja 

kakovosti nadgrajuje ves čas. Trenutno je akreditirana po mednarodnem standar-

du za bolnišnice AACI – International Accreditation Standards for Healthcare 

(AACI, 2015), ki vključuje tudi zahteve standarda ISO 9001:2015. Oba standarda 

sta osredotočena na zagotavljanje kakovostne storitve za odjemalce. Marca 2020 je 

bila v Sloveniji razglašena epidemija covid-19, ki je zahtevala spremembe v proce-

sih in delovanju bolnišnice. Prilagoditi je bilo treba vse procese dela, v veliko pomoč 

pri hitrih odločitvah in spremenjenih pogoji dela je bil že vpeljan sistem vodenja 

kakovosti, saj ta omogoča sledljivost, sistematičnost in preglednost.

1 Sandra Jerebic, dipl. m. s., univ. dipl. soc., EOQ, Splošna bolnišnica Jesenice, Cesta maršala Tita 

112, 4270 Jesenice; sandra.jerebic@sb-je.si
2 Janja Kovačič, dipl. m. s., Splošna bolnišnica Jesenice, Operacijski blok, Cesta maršala Tita 112, 

4270 Jesenice; janja.kovacic@sb-je.si
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VLOGA SISTEMA VODENJA KAKOVOSTI V ORGANIZACIJI

Privzem sistema vodenja kakovosti je strateška odločitev organizacije, ki ji lah-

ko pomaga izboljšati celostno izvajanje in daje trdno podlago pobudam za traj-

nostni razvoj.

Koristi, ki jih ima organizacija od izvajanja sistema vodenja kakovosti, so:

- zagotavljanje izdelkov in storitev, ki izpolnjujejo zahteve odjemalcev in zako-

nodaje,

- daje priložnosti za povečevanje zadovoljstva odjemalcev,

- obravnavanje tveganj in priložnosti,

- zmožnost, da se dokaže izpolnjevanje skladnosti s specifi cirani zahtevami 

SVK (ISO 9001, 2015).

Tako standard ISO 9001 kot tudi mednarodni akreditacijski standard za bol-

nišnice AACI, po katerih je certifi cirana Splošna bolnišnica Jesenice, uporabljata 

procesni pristop, ki vključuje cikel »načrtuj – izvedi – preveri – ukrepaj« (PDCA 

– plan, do, check, act) in razmišljanje na podlagi tveganja.

Procesni pristop pomaga organizaciji načrtovati njene procese in njihovo inte-

rakcijo. Cikel PDCA pomaga organizaciji zagotavljati, da svoje procese podpre s 

potrebnimi viri in jih vodi ter da identifi cira priložnosti za izboljševanje in ustre-

zno ukrepanje (ISO 9001, 2015).

Učinki uporabe standardov kakovosti se kažejo v izboljšani urejenosti in pre-

glednosti procesov ter jasneje opredeljeni pristojnosti in odgovornosti. Boljša od-

zivnost je na zahteve odjemalcev in posledično se izboljša njihovo zadovoljstvo 

(ISO 9001, 2015). 

Standardi kakovosti omogočajo vrednotenje kakovosti in učinkovitosti zdra-

vstvene nege, poenoteno poimenovanje stroke zdravstvene nege, enotno podlago 

za učenje in prakso zdravstvene nege, ugotavljanje kadrovskih potreb in delitev 

dela ter ugotavljanje ravni profesionalne zavesti (Hajdinjak & Meglič, 2012). 

Standardi dosežejo razumevanje osebja o ključnih procesih, omogočajo primerno 

in dosledno uporabo na dokazih osnovane zdravstvene prakse, preprečujejo zače-

tne napake pri zanesljivosti (Robida, et.al., 2020).
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V Splošni bolnišnici Jesenice že od leta 2009 izpolnjujemo zahteve standarda ISO 

9001 in od leta 2011 tudi mednarodnega akreditacijskega standarda za bolnišnice, 

NIAHO – DNV (National Intergrated Accreditation for Healtcare Organizati-

ons – Det Norske Veritas) in AACI. Vzpostavili smo procesni pristop, imenovali 

29 ključnih procesov bolnišnice, kjer je glavni proces celostna obravnava pacienta. 

Vsak proces ima določenega skrbnika procesa, dogovorjene so naloge in pristojnosti. 

Opredeljene imajo komunikacije poti v bolnišnici, vsi procesi in protokoli so stan-

dardizirani in opisani v SOP – standardno operativnih postopkih. Vzpostavljene 

imamo kazalnike kakovosti, spremljamo uspešnost in učinkovitost procesov. 

Postopke PDCA-kroga kakovosti izvajamo pri vseh dejavnostih, še posebej pa 

pri procesu sporočanja odklonov, kjer vsak odklon analiziramo prek varnostnih 

vizit, pogovorov, vzročno posledičnih konferenc. Pri vsakem odklonu določimo 

ukrepe za njihovo odpravo. V tem obdobju smo obravnavali odklone, povezane 

na napačno identifi kacijo pacienta, neustrezno pripravo na operativni poseg ter 

organizacijske odklone na temo transporta pacienta z okužbo covid-19. 

Oba standarda kakovosti, po katerih je certifi cirana Splošna bolnišnica Jesenice, 

sta v zadnji različici velik poudarek namenila obvladovanju tveganj in vzpostavitvijo 

tako imenovanega Registra tveganj. Register tveganj je pregleden seznam, ki za 

vsak poslovni cilj zavoda vsebuje opise tveganj, verjetnosti in posledice njihovega 

nastopa ter njihovo oceno, opis notranjih nadzorov in ukrepov za obvladovanje 

tveganj ter odgovorne nosilce ukrepov (Klemp, 2015). Register tveganj se redno 

pregleduje in posodablja, saj se cilji in okolje spreminjajo in s tem tudi tveganja. Za 

področje celostne obravnave pacienta v operacijskem bloku imamo med drugim 

prepoznana tudi tveganja za poslabšanje zdravstvenega stanja pacienta zaradi za-

menjave pacienta, izvedbe operativnega posega na napačni strani, neustreznih mi-

krobioloških pogojev v operacijskem bloku. V praksi to največkrat pomeni seznam 

oziroma tabela, izdelana v Microsoftovemu programu Excel in v kateri so zapisana 

vsa tveganja. Najpreprostejši register tveganj obsega opis tveganja, verjetnost in opis 

posledic ter opis načina njegovega obvladovanja (Košir, 2020).

Register tveganj prepoznavamo kot dodatno orodje v sistemu vodenja kakovo-

sti, da lahko izboljšujemo svoje procese, predvsem pa je dodana vrednost pri zago-

tavljanju varne in kakovostne zdravstvene obravnave naših pacientov. S pomočjo 

proaktivnega upravljanja tveganj zdravstvene organizacije rešujejo tako kapital 

kot življenja (Moskwitz, 2018).
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PRILAGODITEV PROCESOV VODENJA KAKOVOSTI V ČASU 

EPIDEMIJE

Marca 2020, ko je bila v Sloveniji razglašena epidemija covid-19, so se pogoji 

za opravljanje bolnišničnih storitev spremenili in hitro smo morali prilagoditi 

svoje procese. Prav zaradi vpeljanega sistema vodenja kakovosti, ki predstavlja 

urejenost, sistematičnost in preglednost, smo se dogovorili lažje in hitreje ter 

vzpostavili nove načine dela in spremembe v procesih.

V začetku je bilo pomembno, da zaposlene čimprej izobrazimo o značilnostih, 

posebnostih pri zdravljenju in zdravstveni negi pri pacientih s sumom ali potr-

jeno okužbo covid-19, o uporabi osebne varovalne opreme (OVO), treba je bilo 

spremeniti že obstoječe SOP in protokole ter ustvariti nove. 

Kot zelo pomembno se je v času dela med epidemijo izkazala dobra komunikacija, 

sprotna informiranost zaposlenih. Vloga vsakega posameznika s skupnimi cilji in z 

jasnimi pristojnostmi se je v dani situaciji izkazala kot izrednega pomena. Dokazali 

smo, da v kriznih razmerah ne izgubljamo glave in nismo nagnjeni k paniki, hkrati 

pa nismo podcenjevali nevarnosti. Sproti smo oblikovali navodila, SOP in se dnevno 

dobivali na delovno koordinacijskih sestankih bolnišnične komisije za obvladovanje 

bolnišničnih okužb (KOBO). Sposobni smo se bili samoorganizirati ter zrelo in odgo-

vorno zaščitno ukrepati. Od začetnih ukrepov pa do današnjega dne smo spisali prek 

60 pomembnih dokumentov za preprečevanje širjenja virusa in jih sproti objavljali 

na intranetni strani za zaposlene ter jih upoštevali pri delu. Enota za obvladovanje in 

preprečevanje bolnišničnih okužb je redno izvajala nadzor nad upoštevanjem SOP in 

uporabo OVO, povprečna skladnost je bila 89 % (Splošna bolnišnica Jesenice, 2022).

Prav tako so bili potrebni mnogi infrastrukturni posegi, kot so namestitve šo-

torskih fi ltrov pred covid-19 oddelek in mnoge druge spremembe/nadgradnje, ki 

so omogočale kakovostno in varno delo s pacienti s potrjeno okužbo ali s sumom 

na okužbo covid-19.

Zaradi odprtja novih oddelkov covid-19, zahtevne zdravstvene obravnave ter 

dela v osebni varovalni opremi sta bila zaradi zagotovitve primernega števila za-

poslenih potrebna kadrovsko prestrukturiranje in menjava delovišč zaposlenih. 

Vsak dan so z zaposlenimi potekali sestanki o organizaciji dela na oddelkih, no-

vostih, spremembah. 
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V register tveganj smo opredelili tveganja zaradi epidemije covid-19 in izvajali 

ukrepe za zmanjšanje teh.

DELO V OPERACIJSKEM BLOKU

V Splošni bolnišnici Jesenice imamo 5 delujočih operacijskih dvoran: 3 v cen-

tralnem operacijskem bloku, 1 ortopedsko operacijsko dvorano, ki je ločena od 

ostalih, in 1 operacijsko dvorano na dnevnem oddelku. V operacijskem bloku je 

zaposlenih 14 operacijskih medicinskih sester (OPMS) in 5 tehnikov zdravstve-

ne nege (TZN).

V marcu 2020 smo ob razglasitvi epidemije tudi v operacijskem bloku spreme-

nili režim delovanja operacijskega programa. Delovale so 3 operacijske dvorane, 

in sicer za travmatološke, abdominalne, ginekološke in urološke urgentne opera-

tivne posege. Da bi bilo v operacijskem bloku čim manj zaposlenih, smo delo v 

operacijskem bloku organizirali tako, da je ena ekipa delala v popoldanskem času. 

Ostali kader smo razporedili po drugih oddelkih, kjer je bilo pomanjkanje kadra 

največje. Vsi zaposleni so opravili tečaj uporabe OVO za primer covid-19 pozi-

tivnih pacientov. Zaradi odpovedanih programskih operativnih posegov v prvem 

valu epidemije smo te prestavili in izvedli v poletnih mesecih.

V drugem valu epidemije se je omejitev programskih operativnih posegov po-

novila. Operativne posege smo omejili le na nujne. V ortopedski operacijski dvo-

rani smo prekinili z izvajanjem programskih operativnih posegov ter (praktično 

čez noč) operacijsko dvorano spremenili v covid-19 operacijsko dvorano. Prav tako 

smo v vmesnem, pripravljalnem prostoru pripravili dodatno, zasilno operacijsko 

dvorano za primer urgentnega carskega reza. Kader smo premestili na covid-19 

oddelek, tako da so posledično OPMS imele veliko število nadur in dežurnih služb. 

Operativni program se je dnevno prilagajal glede na potrebe, zmožnosti in resurse. 

Potrebno je bilo medsebojno usklajevanje dela tako OPMS, anestezijskih tehnikov 

kot radioloških inženirjev, anesteziologov, kirurgov in ginekologov.

Delo OPMS v OVO je bilo prav tako, kot pri drugih profi lih, otežkočeno in 

fi zično naporno. OPMS so vstopile v operacijsko dvorano in začele s svojo pripravo 

na operativni poseg šele takrat, ko je bil pacient že uspavan. Veliko je bilo prilaga-

janja in improvizacije in seveda truda, da je delo potekalo varno in učinkovito. Ki-
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rurške instrumente smo po opravljenem operativnem posegu covid-19 pozitivnega 

pacienta zaščitili v vreče in jih v zaprtem vozičku po umazani poti peljali v centralno 

sterilizacijo. Prilagoditi je bilo treba potrebne prostore v operacijskem bloku, saj 

smo ves nenujen material in aparature odstranili iz dvoran, potrebno je bilo vsa-

kodnevno prilagajanje razporeda kadra med OPMS in TZN ter ostalimi ekipami. 

Potrebe po kadru med OPMS in TZN so prikazane v Tabeli 1 in Tabeli 2. 

OPERACIJSKE DVORANE – POTREBE PO KADRU MED OPERA-

CIJSKO MEDICINSKO SESTRO IN TEHNIKOM ZDRAVSTVENE 

NEGE

• ena delujoča operacijska dvorana: 2 x operacijska medicinska sestra

   1 x tehnik zdravstvene nege

• operacijska medicinska sestra konsignacija + sočasno urgentna za urgentni 

carski rez – (ginekologija)

• koordinator (dispečer) operacijskih dvoran: tehnik zdravstvene nege s kompe-

tencami

dežurna ekipa – 2 x operacijska medicinska sestra + 1 tehnik zdravstvene nege

Tabela 1: Prikaz dnevnega razporeda operacijskih delovišč v začetku epidemije 

(vir: Splošna bolnišnica Jesenice, 2022).

operacijska dvorana Dopoldan 7-15 NMMP  15 -7

Travmatološka operacijska dvorana  - OP A operacije urgentne operacije

Splošnna operacijska dvorana - OP B operacije /

Abdominalna operacijska dvorana - OP C operacije urgentne operacije

Ortopedska operacijks advorana - OP 
ORTOPEDIJA - COVID URGETNA 
OPERACIJKSA DVPRANA PP PP

Operacijska dnevna bolnišnica - DH / /

Operacijska urgetni center - UC - aseptična op. / /

Operacijska urgetni center - UC - septična op. / /

Legenda: NNMP – dežurna služba, OP – operacijska dvorana, op – operacija, 

pp – po potrebi, DH –dnevni hospital, UC – urgentni center
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V Tabeli 2 je prikazano število operativnih posegov po specialnosti in operacij-

skih dvoranah v letu 2020.

RAZPRAVA

Epidemija covid-19 je zahtevala popolno prilagoditev procesa dela v opera-

cijskih dvoranah. Zmanjšali smo operativni program, s tem da smo programske 

operativne posege prestavili na poletni čas in reorganizirali delovni čas, tako da 

smo prestavili en operativni poseg na popoldansko izmeno, eno operacijsko dvo-

rano smo preuredili v covid operacijsko dvorano. Treba je bilo organizirati izobra-

ževanja o uporabi OVO, ki smo jih zaradi zagotavljanje varnosti osebja večkrat 

ponovili. Zaradi pomankanja kadra na covid oddelkih smo dejavno pristopili k 

rešitvi in prerazporedili nekaj zaposlenih na oddelke, posledično so se nabirale 

nadure. 

Primerjava z drugimi organizacijami v tem času še ni možna, saj se podatki še 

zbirajo. Glede na naše izkušnje in izvedbo procesov v času epidemije ocenjujemo, 

da nam je sistem vodenja kakovosti, ki ga v bolnišnici že več kot deset let vzdržu-

jemo, zelo olajšal delo in prilagajanje na nove razmere. 

ZAKLJUČEK

Sistem vodenja kakovosti v organizacijah pomeni urejenost, sistematičnost in 

preglednost. In prav v spremenjenih pogojih dela, ki jih je prinesla epidemija co-

vid-19, se je to izkazalo kot dodana vrednost. Olajšala sta se prilagajanje in spre-

minjanje vseh procesov in pogojev dela v bolnišnici, tudi v operacijskem bloku.
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ODKLONI IN TVEGANJA V ČASU COVID 19

1 Svarunja Ferš

Izvleček

Covid-19 je prinesel veliko neznank, veliko težav in sprememb pri delu v zdra-

vstvu. Nova bolezen je prinesla pomanjkanje informacij, spremenjen način dela, upo-

rabo drugačne osebne varovalne opreme, več hitro spreminjajočih navodil. Zaposleni so 

se soočali s strahom pred okužbo, pred neznanim, delo je postalo še bolj psihično naporno 

zaradi uporabe dodatne osebne varovalne opreme. Hitre spremembe dela so povzročile 

izčrpanost zaposlenih in vedno večje tveganje za napačne postopke dela. 

Ključe besede: navodila, protokoli, informacije, okužbe. 

UVOD

Ob pojavu in izbruhu bolezni covid-19 je bilo na vseh ravneh zdravstva in soci-

alnega varstva treba hitro pripraviti navodila za delo v času epidemije ter protoko-

lov za obravnavo oseb s potrjeno okužbo ali s sumom na okužbo. Zaradi nepozna-

vanja možnih načinov prenosa, znakov in simptomov bolezni je v kratkem času 

prihajajo do sprememb navodil in protokolov obravnave. Prihajalo je do različnih 

težav, od hudega pomanjkanja osebne varovalne opreme do velikega števila obo-

lelih med zdravstvenimi delavci ter posledično izpadom kadra, pomanjkljivega in 

počasnega pretoka pomembnih informacij, soočanja s strahom zaposlenih pred 

okužbo, z nezadovoljstvom zaposlenih (pomanjkanje informacij, hitro spreminja-

nje protokolov, premestitve na druga delovišča ipd.) ter izčrpanostjo zaposlenih. 

Dodatno je potek epidemije vsak dan prinašal nova spoznanja, ki so vplivala na 

spremembe navodil in protokolov. Vodstva ustanov in vodje enot/podenot so bila 

1 Svarunja Ferš, viš. med. ses., univ. dipl. org., Univerzitetni klinični center Ljubljana, Kirurška klini-

ka, Zaloška 7, 1000 Ljubljana; svarunja.fers@kclj.si
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pogosto čez noč soočena z novimi informacijami, ki so pomembno vplivala na 

potek dela, obenem pa v stiski, kako hitro in učinkovito vse zaposlene informirati 

ali po potrebi dodatno usposobiti. V relativno kratkem obdobju je bilo veliko 

sprememb pisnih navodil. Pomembne in zadnje informacije so se začele izgubljati 

zaradi obilice dela, preobremenjenosti ter hkrati velike količine novih pisnih na-

vodil. Vodjem je v zvezi z informiranjem in pretokom informacij največjo skrb 

predstavljala dilema o informiranosti zaposlenih z zadnjimi spremembami, ali 

jih upoštevajo pri svojem delu ter ali obstajajo ovire oziroma težave pri pretoku 

informacij ter upoštevanju navodil in protokolov. 

ODKLONI IN TVEGANJA V ČASU COVID-19

Odkloni ali odstopanja so razlike med opazovanim dogodkom in standardom 

(navodilom za delo). So odstopanja v obravnavi, ki bi lahko povzročili negativne po-

sledice. Odkloni nam lahko pomagajo, da svoje delo približamo napisanim standar-

dom. Z odkloni se srečujemo vsak dan, pomagajo nam razumeti rezultate posame-

znega procesa. Pomembno je, da odklone prepoznamo, se jih zavedamo in njihove 

pozitivne spremembe obdržimo ter uporabimo v vsakdanjem življenju in delu. Vsak 

odklon pri delu moramo sporočiti nadrejeni osebi, saj obravnava odklona omogoča, 

da vsi skupaj načrtujemo ukrepe in preprečimo nove ponovitve odklona. Ukrepe 

vedno preverimo, in če z njimi nismo bili uspešni, moramo določiti nove. Prav je, da 

vodimo evidenco ukrepov pri posameznem odklonu, saj bomo le tako uspešni pri 

njihovem preprečevanju. Sporočanje odklonov je dogovorjen sistem za učenje, ukre-

panje in preventivno delovanje za zagotavljanje varnosti (Zupančič, 2018).

Največ odklonov smo v času covid-19 opazili s področja obvladovanja okužb, 

saj smo bili na to področje tudi najbolj pozorni. Nenamenska ali nepravilna upo-

raba osebne varovalne opreme pri zaposlenih, uporaba nepravilnih zaščitnih mask 

pri pacientih, nepravočasno sporočanje pozitivnih izvidov covid-19 pacientov na 

diagnostične lokacije so bili med najpogostejšimi odkloni v povezavi s covid-19. 

Covid-19 je nova bolezen, pri kateri je še veliko neznank. Ne smemo pozabiti, 

da smo se in se še spoznavamo z novo boleznijo, ki je od nas zahtevala nenehna 

prilagajanja tako pri delu kot pri pisanju navodil za zaposlene. Pojav covid-19 je 

v naše okolje prinesel tudi drugačen način razmišljanja, kar smo morali vključiti v 

nova ali dopolnjena navodila, postopke, protokole. Najprej smo morali poskrbeti 
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zase, uporabiti varovalno opremo na sebi in šele nato smo pristopili k pacientom. 

Še vedno pa moramo delovati skrbno in odgovorno do naših pacientov. 

Ravno navodila, ki so se stalno spreminjala, dopolnjevala in nadgrajevala, 

povzročajo vedno nove težave posameznikom, saj obstaja tveganje, da jih ne do-

sežejo pravočasno. Hkrati se je treba zavedati, da se nova navodila težko sprejema, 

ker pogosto niso osvojene predhodne različice. Vse to pa povzroča veliko slabe 

volje, nove in nove odklone ter tveganja. 

Primer: Pri izvajanju določenih posegov smo pred covid-19 uporabljali kirur-

ško masko ali je niti nismo uporabljali. V začetnem obdobju covid-19 smo dobili 

navodila, da za isti poseg uporabljamo masko tipa FFP3, pozneje smo spremenili 

navodila in predpisali masko FFP2. Z razvojem bolezni in novimi spoznanji smo 

navodila posodobili in predpisali uporabo FFP2 ali kirurško masko. Zaposleni so 

imeli veliko težav ravno s prilaganjem na spremenjena navodila. 

Vsaka organizacija drugače sprejema in obvladuje odklone ter tveganja in jih 

drugače rešuje. Določene odklone (opozorilne nevarne dogodke) morajo organi-

zacije sporočati ministrstvu za zdravje. Pri reševanju so nekatere bolj uspešne od 

drugih. Katero metodo bodo posamezne organizacije uporabljale, je odvisno od 

njih. Največkrat uporabljajo mednarodno uveljavljene metode in standarde, saj 

želijo primerjavo tako z drugimi bolnišnicami kot tudi s tujino. 

Bistvo kakovosti v zdravstvu je zmanjšanje odklonov med trenutnimi izidi iz-

vajanja zdravstvene oskrbe in standardi ali najboljšimi praksami. Največja ovira 

pri izboljševanju kakovosti in varnosti zdravstvene obravnave sta profesionalna in 

organizacijska kultura (Robida, Grabar, Simčič, 2020).

Pri pojavu odklonov v zdravstvu je pomembno ugotoviti razloge za pojav. Šele 

na podlagi analize dogodka lahko ugotavljamo, ali je bil odklon napaka posame-

znika ali sistema. Z obravnavo odklonov želimo preprečiti sistemske napake. Tudi 

zato mora organizacija omogočiti anonimne prijave odklonov, da posamezniki 

lahko pokažejo na napake v sistemu. 

Tveganje je možnost, da bi bil nekdo zaradi nevarnosti prizadet. Je izpostavlje-

nost nenadzorovanemu dogodku, ki se lahko pojavi v prihodnosti. Je potencialen 

problem v prihodnosti (Zupančič, 2018).
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Ocena tveganj je postopek, s katerim ovrednotimo tveganje za varnost in zdrav-

je delavcev na delovnih mestih, v zdravstvu tudi varnost pacientov. Ocena tvega-

nja je pisni dokument, v katerem so ocenjena tveganja, ki so jim delavci (pacienti) 

izpostavljeni ali bi jim lahko bili. Prav tako z oceno tveganj preverjamo učinko-

vitost varnostnih mehanizmov ter dokumentiramo rezultate ocene tveganj. Na 

ta način izvedemo predvsem zaščito delavcev, v zdravstvu pa tudi zaščitimo in 

poskrbimo za varnost pacientov. Kadar ocenjujemo tveganje, moramo sistematič-

no pregledati vse postopke, kjer bi se lahko povzročila škoda. Prepoznati moramo 

nevarnosti pri delu. Ugotoviti moramo, ali nevarnosti lahko odpravimo in katere 

preventivne ukrepe bomo uvedli za nadzor tveganja. Ukrepe moramo razvrstiti 

na podlagi ocene in preveriti ali so bili ukrepi ustrezni. Ocena tveganja je name-

njena preprečevanju nastanka tveganja, obveščanju in usposabljanju delavcev ter 

sprejemanju sistemskih ukrepov za preprečevanje tveganj. Preventivni ukrepi za-

gotovijo izboljšanje varnosti delavcev. Oceno tveganja izvedemo v petih korakih: 

- prepoznavanje nevarnosti (poiščemo vse, kar bi lahko pomenilo nevarnost v 

delovnem okolju), 

- ocenjevanje in razvrščanje tveganj (ovrednotimo tveganje in ga razvrstimo po 

pomembnosti), 

- odločitev o preventivnem ukrepanju (opredelimo ukrepe za odpravo ali ob-

vladovanje tveganj), 

- ukrepanje (naredimo načrt ukrepanja) in 

- spremljanje ter posodabljanje tveganj (redno posodabljamo oceno tveganj in 

tako poskrbimo za njeno ažurnost) (Robida, et al., 2020).

Ocena tveganj je odvisna od narave dela (postopek se izvaja stalno, občasno), 

vrste delovnega procesa (postopke večkrat ponavljamo, spreminjamo), vrste na-

loge (izvajamo jih dnevno, tedensko, občasna) in tehnične zahtevnosti dela. Tve-

ganje vedno dokumentiramo. S tem že obvestimo določene osebe, ki skrbijo za 

spremljanje ocen tveganja v organizaciji. Zelo dobro je, če se ocena tveganj izvede 

skupaj z delavci oz. se z njimi vsaj posvetuje, saj najbolje poznajo svoje delo. V 

vsakem primeru pa morajo biti delavci – izvajalci obveščeni o rezultatih ocene 

tveganja. Tako bolje razumejo svoje delovno okolje (Robida, 2009).

Odkloni, ki smo jih opažali in zabeležili v času covid-19, so bili postopki, pri 

katerih zaposleni niso upoštevali zadnjih navodil. Težava je bil počasen pretok in-

formacij. Poleg tega se je preveč časa porabilo za pregled in razumevanje covidnih 

navodil, pozabilo pa se je na osnovna pravila in navodila pri delu, ki so dobro in 
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sistematično napisana in jih zaposleni poznajo že dolgo. Navodila higiene rok, 

osebne urejenosti na delovnem mestu, navodila o menjavi in uporabi delovne 

uniforme, navodila o čiščenju in razkuževanju pacientove okolice in drugo. Vse to 

so osnovna navodila in se v času covid-19 niso spreminjala. So zelo dobra osnova 

za varno delo brez prenosa okužb, če jih dosledno upoštevamo. Vendar imamo 

veliko težav ravno pri upoštevanju osnovnih navodil. Danes vemo, da je zaščitna 

oprema delavca pri delu s pacienti zelo pomembna – pa naj bo uporaba varovalne 

opreme zaradi covid-19 ali katere druge bolezni ali postopkov pri delu. Kadar 

imamo covid-19 pozitivnega pacienta, uporabljamo drugačno (dodatno) osebno 

varovalno opremo. Zaščita za oči je postala obvezna ob vsakem stiku zaposlenega 

s pacientom, zaščitne rokavice za večja tveganja in zaščitni plašč za zaposlene oz. 

predpasnik z rokavi glede na postopek dela. Zelo pomembno je zaposlene naučiti 

pravilnega dela z osebno varovalno opremo (oblačenje, slačenje in vzdrževanje), 

saj bodo le tako uspeli varovati svoje zdravje na delovnem mestu. 

V času covid-19 so bili pomembni redni interni nadzori. Nadzori so vključevali 

veliko svetovanja zaposlenim pri konkretnih situacijah in so se izkazali za ključ 

do uspeha. Na vsakem delovnem mestu zaposleni prihajajo do situacij, ko ne 

vedo, kako naprej. Lahko imajo dovolj informacij, ki ne znajo pravilno uporabiti. 

Usposobljena oseba, ki izvaja nadzor in hkrati svetuje, na ta način zmanjša strah 

in posledično možnost prenosa okužbe na zaposlenega ali pacienta. 

Postopke v času covid-19, pri katerih se zaposleni niso držali zadnjih veljav-

nih navodil, lahko opredelimo kot odklone ali kot tveganja. Pomembno je, da se 

z njimi seznanimo in jih analiziramo. Glavni cilj je preprečili nove odklone in 

zmanjšati obstoječa tveganja.

Kakovost lahko izboljšamo z osredotočenostjo na posameznega uporabnika, 

na sistem (kako izboljšati proces dela) ter merjenje kakovosti in varnosti (iščemo 

priložnosti za izboljšavo predvsem na sistemski ravni). Ocenjevanje uspešnosti 

dela izvajamo:

- z enotnimi postopki (navodili za delo), 

- z določitvijo kazalnikov kakovosti, 

- z opredelitvijo odklonov in tveganj. 

V začetnih mesecih po izbruhu epidemije covid-19 nismo imeli enotnih na-

vodil za postopke dela. Iskali smo poti, da bi zmanjšali težave in vseeno izboljšali 
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varnost tako zaposlenih kot pacientov. Varnost mora zmanjševati tveganje za ne-

potrebno škodo do sprejemljivega minimuma. 

ZAKLJUČEK

Kultura varnosti je kultura, pri kateri se vsak zaveda, da gredo stvari lahko naro-

be, in deluje tako, da ugotavlja tveganja ter o incidentih poroča odprto in pošteno 

(Ministrstvo za zdravje Republike Slovenije, 2006). 

Varnostna kultura se je v zadnjem času izredno spremenila. Še posebej v oko-

ljih, kjer ima veliko podporo vodstva. Za kulturo varnosti je odgovorno vodstvo. 

Vodstvo mora svoje zaposlene motivirati za kakovostno in varno delo ter jim 

dajati jasne usmeritve, kako uresničiti kakovostno in varno delo. Kadar zaposleni 

sodelujejo pri varnosti in kakovosti v svojem delovnem okolju, se okolje hitro 

razvija in je prijazno do zaposlenih. 
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ALI STORIMO DOVOLJ ZA ZAPOSLENE?

1 Aleksander Mlinšek

Izvleček

Članek na osnovi pregledane literature obravnava problematiko pomanjkanja medicin-

skih sester. Najpogostejši vzroki za fl uktuacijo zaposlenih v zdravstveni negi so negativno 

delovno okolje, kadrovska neustreznost, preobremenjenost in izgorelost. Posledice pomanj-

kanja medicinskih sester so slabša kakovost zdravstvene oskrbe, slabši klinični izidi in nižje 

zadovoljstvo pacientov. Orodja za zadržanje medicinskih sester v organizaciji in poklicu, 

zmanjšanje fl uktuacije in s tem povečanje kakovosti zdravstvene oskrbe so izboljšanje de-

lovnega okolja in komunikacija, povečanje avtonomije in osebne čvrstosti ter opolnomoče-

nje vodij. Na problem pomanjkanja in fl uktuacije medicinskih sester moramo gledati tudi 

v kulturnem kontekstu, saj ima vsaka družba pa tudi posamezne generacije znotraj sistema 

edinstvene vrednote, ki vplivajo na odnos do dela, zdravja in zdravstvenega sistema.

Ključe besede: pomanjkanje medicinskih sester, namera po odhodu, fl uktuacija, za-

držanje medicinskih sester.

UVOD

Medicinske sestre predstavljajo polovico svetovne zdravstvene delovne sile 

(Drennan & Ross, 2019) in imajo ključno vlogo pri zagotavljanju zdravstvenih 

storitev (Cao, et al., 2021). Za doseganje ciljev zdravstvenih sistemov, vključno z 

ohranjanjem učinkovitega izvajanja univerzalnega zdravstvenega varstva, je potreb-

na ustrezna in učinkovita delovna sila v zdravstveni negi. To vključuje učinkovit 

dostop do kakovostnih storitev zdravstvene nege, za kar pa je potrebno učinkovito 

zadržanje osebja v poklicu in ustrezna geografska porazdelitev nosilcev znanj in 

spretnosti v zdravstveni negi v okviru trajnostne delovne sile (Buchan, et al., 2018).

1 Aleksander Mlinšek, dipl. zn., mag. menedž. kak., Univerzitetni klinični center Ljubljana, Klinični 

oddelek za travmatologijo, Zaloška cesta 7, 1525 Ljubljana; aleksander.mlinsek@kclj.si



157

 Zdravje zaposlenih v perioperativni zdravstveni negi

Svetovna delovna sila v zdravstveni negi je bila v letih 2019 in 2020 ocenjena 

na 27,9 milijona zaposlenih. Pred pandemijo je bilo svetovno pomanjkanje medi-

cinskih sester ocenjeno na 5,9 milijona medicinskih sester, kar je pandemija samo 

še poslabšala (Buchan, et al., 2022).

Zbornica–Zveza je leta 2021 na pobudo ministrstva za zdravje opravila analizo 

razmer na trgu dela v dejavnosti zdravstvene in babiške nege. Prvega maja 2021 

je bilo v dejavnosti zdravstvene in babiške nege v Sloveniji skupno zaposlenih 

23 302 izvajalca zdravstvene nege. Največji delež izvajalcev zdravstve nege je v 

starostni skupini od 55 do 59 let, ki se bodo upokojili v naslednjih letih in jih bo 

težko nadomestiti. Na podlagi kategorizacije zahtevnosti zdravstvene nege oce-

njujejo, da je bil leta 2018 manko diplomiranih medicinskih sester v slovenskih 

bolnišnicah 1154 in zdravstvenih tehnikov 589. Podatki tudi kažejo, da vse osebe, 

ki imajo izobrazbo in so kvalifi cirane na področju zdravstvene oziroma babiške 

nege, ne iščejo dela v zdravstvu, ampak se le izobražujejo za delo v zdravstveni 

in babiški negi, njihov primarni zaposlitveni cilj pa ni v zdravstvu; konec avgusta 

2021 je bilo registriranih 877 brezposelnih oseb na področju zdravstvene in ba-

biške nege (Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije, 2021).

Defi nicija pomanjkanja delovne sile je odvisna od politike in se razlikuje med 

zdravstvenimi sistemi. Na pomanjkanje medicinskih sester moramo gledati v 

kontekstu mednarodnih razlik v razvoju zdravstvenega sistema, velikosti gospo-

darstva, velikosti populacije in ob prisotnosti drugih zdravstvenih strokovnjakov. 

Pomanjkanje se pojavi, ko je povpraševanje po medicinskih sestrah večje od šte-

vila tistih, ki so na voljo za zaposlitev (Drennan & Ross, 2019).

Visoka fl uktuacija v zdravstveni negi in namera po odhodu sta globalna proble-

ma, zlasti v visoko specializiranih okoljih (Khan, et al., 2019). Veliko slovenskih 

medicinskih sester odhaja v tujino, zdravstveni tehniki pa iščejo bolje plačana dela 

izven poklica zdravstvene nege. Glede na vse večji primanjkljaj medicinskih se-

ster v slovenskih bolnišnicah in Evropi je razprava o njihovih delovnih zahtevah, 

obremenitvah in avtonomiji zelo aktualna (Skela‐Savič, et al., 2020). Zbornica 

zdravstvene in babiške nege Slovenije (2021) poroča o številu izdanih potrdil o 

dobrem imenu, ki jih medicinske sestre potrebujejo za delo v tujini; leta 2017 je 

bilo izdanih 198, leta 2018 230 in leta 2019 206 potrdil o dobrem imenu.
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VZROKI POMANJKANJA MEDICINSKIH SESTER

Fluktuacija zaposlenih je po navadi izražena v odstotkih vseh zaposlenih v 

zdravstveni negi v določeni organizaciji ali sistemu, ki so zapustili organizacijo 

(ali se prezaposlili) v zadnjih 12 mesecih (Buchan, et al., 2018). Fluktuacija me-

dicinskih sester je lahko tako notranja kot zunanja: zunanja fl uktuacija se nanaša 

na tiste, ki zapustijo organizacijo, notranja pomeni spremembe delovnih mest 

v organizaciji. Obe vrsti fl uktuacije pa prispevata k pomanjkanju medicinskih 

sester (Nantsupawat, et al., 2017). Treba je jasno določiti kriterije poročanja fl uk-

tuacije zaposlenih: ali se upošteva absolutna številka vseh medicinskih sester, ki 

zapuščajo ustanovo, ali pa samo tistih, ki so se odločile za nov poklic (Buchan, et 

al., 2018).

Razumevanje namere po odhodu medicinskih sester je pomembno za njihovo 

zadržanje in je kompleksno vprašanje, ki je tesno povezano z različnimi oseb-

nimi, družinskimi in delovnimi dejavniki, kot so proaktivna osebnost, breme v 

družini in izkušnje negativnih dogodkov na delovnem mestu (Cao, et al., 2021). 

Na to, da bodo medicinske sestre zapustile organizacijo, vpliva veliko dejavnikov: 

izgorelost (Moloney, et al., 2018), kadrovski normativi oziroma razmerje število 

pacientov : število medicinskih sester (Chen, et al., 2019), kadrovska neustreznost 

(Burmeister, et al., 2019), pomanjkanje osebja in nezadovoljena osebna pričako-

vanja (Çamveren, et al., 2020) ter številni drugi.

Khan in sodelavci (2019) so v sistematičnem pregledu literature iskali dejav-

nike, ki vplivajo na namero po odhodu medicinskih sester v intenzivnih enotah. 

Ugotovili so tri vsebinske sklope: (1) kakovost delovnega okolja, (2) narava delov-

nih odnosov in (3) travmatične/stresne izkušnje na delovnem mestu. Medicinske 

sestre odhajajo zaradi pomanjkanja poklicne avtonomije, slabega sodelovanja med 

osebjem, slabe kakovosti odnosov in nezadovoljstva z odločitvami glede oskrbe.

Zahtevnost dela izvajalcev zdravstvene nege v slovenskih bolnišnicah oprede-

ljuje veliko število pacientov na medicinsko sestro, nezadovoljstvo z delom, ne-

dostopnost naprav za dviganje bremen, ženski spol, bolečine v križu in dviganje 

bremen (Skela‐Savič, et al., 2020).
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DELOVNO OKOLJE

Negativno delovno okolje je eden izmed najpogostejših vzrokov fl uktuacije 

medicinskih sester.

Nobena država ni imuna na negativno zaznavanje dela med medicinski-

mi sestrami (Sermeus, 2015). Delovno okolje zahteva, da je določena naloga 

opravljena, v zameno pa posameznik zahteva nadomestilo za delovno uspešnost 

in določene predpogoje (Warshawski, et al., 2017). Zdravo delovno okolje je tisto 

okolje, v katerem zaposleni zadovoljijo potrebe pacientov in njihovih družin ter 

hkrati dosežejo cilje enote/oddelka/organizacije, kjer so zaposleni (Lorber, 2018). 

Lake (2002, cited in Nantsupawat, et al., 2017) delovno okolje medicinske sestre 

defi nira kot organizacijske značilnosti delovnega okolja, ki spodbujajo ali zavira-

jo izvajanje profesionalne zdravstvene nege. Svetovna zdravstvena organizacija 

zdravo delovno okolje defi nira kot tisto delovno okolje, v katerem delavci in de-

lodajalci vseskozi sodelujejo v procesih varovanja in promocije zdravja, varnosti in 

blaginje delavcev ter trajnosti delovnega mesta. Na podlagi ugotovljenih potreb 

upoštevajo: (1) skrb za zdravje in varnost v fi zičnem delovnem okolju, (2) skrb za 

zdravje, varnost in blaginjo v psihosocialnem delovnem okolju, vključujoč orga-

nizacijo dela in kulturo delovnega mesta; (3) zdravstvene zmožnosti in omejitve 

delavcev in (4) načine sodelovanja družbe za izboljšanje zdravja delavcev, njiho-

vih družin in drugih članov skupnosti (Burton, 2010). Schmalenberg & Kramer 

(2008, cited in Bloemnhof, et al., 2021) opredelita zdravo delovno okolje medi-

cinskih sester kot tisto, v katerem vodje zagotavljajo strukture, prakse, sisteme in 

politiko, ki medicinskim sestram v klinični praksi omogočajo vključitev v delovne 

procese in odnose, ki so bistveni za varno in kakovostno oskrbo pacientov.

Raziskava v slovenskih bolnišnicah je pokazala, da načela poklicne ergonomi-

je niso upoštevana, da delovno okolje ni prilagojeno zaposlenim. Izvajalci zdra-

vstvene nege navajajo, da večinoma ni tehničnih orodij za ravnanje s pacienti 

(Skela‐Savič, et al., 2020). Kot negativno delovno okolje medicinske sestre nava-

jajo pomanjkanje poklicne solidarnosti, pomanjkanje podpore vodstva, neustre-

znost mentorstva in horizontalno nasilje. Pomanjkanje medicinskih sester vodi 

v prekomerne obremenitve in delo prek polnega delovnega časa. Poleg tega me-

dicinske sestre težko najdejo ravnovesje med delom in socialnim življenjem ter 

pogrešajo razpoložljivost alternativnih možnosti (Çamveren, et al., 2020).
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Ameriško združenje medicinskih sester (American Nurses Association, 2020) 

je prepričano, da morajo obstajati določene osnove, ki zagotavljajo, da delovno 

okolje izpolnjuje merila optimalnega zdravja in varnosti ter medicinskim sestram 

tako omogoča, da delujejo po svojih najboljših močeh. S tem namenom so na-

pisali listino o temeljnih pravicah medicinskih sester, ki določa sedem osnovnih 

načel glede zahtev delovnega okolja, do katerega ima pravico vsaka medicinska 

sestra.

(1) Medicinske sestre imajo pravico opravljati svojo dejavnost na način, s kate-

rim izpolnjujejo svojo obveznosti do družbe in do tistih, ki prejemajo zdra-

vstveno nego.

(2) Medicinske sestre imajo pravico opravljati svojo dejavnost v okolju, ki jim 

omogoča ravnanje v skladu s standardi in zakonskimi določili.

(3) Medicinske sestre imajo pravico delati v okolju, ki podpira in spodbuja etič-

no prakso, v skladu z etičnim kodeksom in njegovimi smernicami.

(4) Medicinske sestre imajo pravico svobodno in odkrito zagovarjati sebe in 

svoje paciente, brez strahu pred maščevanjem.

(5) Medicinske sestre imajo pravico do pravičnega nadomestila za svoje delo v 

skladu z njihovim znanjem, izkušnjami in poklicno odgovornostjo.

(6) Medicinske sestre imajo pravico do delovnega okolja, ki nudi varnost njim 

in njihovim pacientom.

(7) Medicinske sestre imajo pravico do pogajanj o svoji zaposlitvi, bodisi posa-

mezno ali kolektivno in v vsakršnih delovnih okoljih.

Spodbujanje zdravja na delovnem mestu ne pomeni le spoštovanja zakonskih 

predpisov ter zahtev o zdravju in varnosti zaposlenih, temveč tudi, da organizacija 

svojim zaposlenim pomaga izboljšati splošno zdravje in počutje. Če se zaposleni 

na delovnem mestu počutijo dobro in so zdravi, to pripomore k številnim pozi-

tivnim učinkom, kot so manjša fl uktuacija, manj odsotnosti z dela, večja motivi-

ranost in učinkovitost zaposlenih (Lorber, 2018).

Pozitivno delovno okolje medicinskim sestram ne zagotavlja le dobrega poču-

tja, pač pa tudi vzdržuje oziroma povečuje njihovo motivacijo pri delu (Drennan 

& Ross, 2019). Dobro delovno okolje vpliva na boljšo oceno bolnišnice in pri-

poročila pacientov drugim uporabnikom, da poiščejo zdravstveno pomoč v teh 

ustanovah. Večja obremenjenost medicinskih sester ima nasproten učinek. Uči-

nek delovnega okolja je po navadi močnejši kot posamična značilnost zaposlenih 

(Sermeus, 2015).
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IZGORELOST

Izgorelost je opredeljena kot tridimenzionalni sindrom čustvene izčrpanosti, 

depersonalizacije in pomanjkanje osebnih dosežkov. Opredeljena je kot antipod 

angažiranosti, ki je defi nirana kot pozitivno, izpolnjujoče se stanje duha, za ka-

terega so značilni živahnost, predanost in osredotočenost na delo (Schaufeli, et 

al., 2002). Značilni spodbujevalni dejavniki, ki vplivajo na izgorelost, so čustvena 

izčrpanost in brezosebnost (Sasso, et al., 2019), število medicinskih sester ter nji-

hovo delovno okolje (Sermeus, 2015). 

Tradicionalno se izgorelost obravnava kot individualna težava. Buchan s so-

delavci (2022) predlaga, da pogled na izgorelost medicinskih sester preobliku-

jemo kot na organizacijski in kolektivni pojav, saj ta ponuja širšo perspektivno 

za obravnavanje problema. Izgorelost medicinskih sester je povezana z njihovo 

manjšo učinkovitostjo, s poslabšanjem varnosti in kakovosti zdravstvene oskrbe 

ter manjšim zadovoljstvom pacientov.

Utrujenost osebja povzroča tudi nepredvidljiva narava dela v perioperativnem 

okolju, ki predstavlja tveganja za podaljšano delo. Ko se od zaposlenega kljub 

izčrpanosti pričakuje, da se bo odzval na delo, ta nima druge možnosti, kakor 

da je odsoten zaradi bolezni (Battié, et al., 2017). V čustveno zahtevnih okoljih 

pa se zaposleni v zdravstveni negi soočajo še z izzivi, kot so pomanjkanje osebja, 

pomanjkanje usposabljanja, prenatrpane bolnišnice, nezadostne zdravstvene sto-

ritve, pomanjkanje podpore vodstva, veliko delovnih ur in preobremenitev (Lor-

ber, 2018).

POSLEDICE POMANJKANJA MEDICINSKIH SESTER

Raziskave navajajo različne posledice, do katerih pride zaradi pomanjkanja 

medicinskih sester: slabša kakovost zdravstvene oskrbe in slabši klinični izidi 

(Bloemhof, et al., 2021; Sermeus, 2015), večja umrljivost in nižje zadovoljstvo 

pacientov (Sermeus, 2015). 

Časovni pritisk, s katerim se soočajo medicinske sestre, predvsem pri oskrbi 

starejših oseb, je v zdravstveni negi vseprisoten in je prej pravilo kot izjema. Pro-

blem ni le v tem, da nekatere dejavnoasti ostajajo neizvedene, ampak je medicin-
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ski sestri onemogočeno, da izpolni svojo odgovornost do pacientov (Dierckx de 

Casterlé, et al., 2020).

Dunffi  eld in sodelavci (2014) opozarjajo, da je fl uktuacija medicinskih sester 

problematična tudi z vidika stroškov, kar na koncu vpliva na proračune bolni-

šnic. Največ stroškov izhaja iz začasnih zamenjav, nastanejo pa tudi kot posledica 

manjše učinkovitosti na novo zaposlenih. Buchan in sodelavci (2018) navajajo še 

stroške izbora in uvajanja nove medicinske sestre.

ORODJA ZA ZMANJŠANJE FLUKTUACIJE

Loft & Jensen (2020) sta ugotavljala, kateri dejavniki so pomembni, da izkuše-

ne medicinske sestre ostanejo v kliničnem okolju, in kateri dejavniki vplivajo na 

njihovo zadovoljstvo pri delu.

Izluščila sta sedem vsebinskih sklopov, ki prispevajo, da medicinske sestre 

ostanejo v svojem kliničnem okolju: (1) občutek izkušenosti (notranji občutek 

umirjenosti in varnosti ter način, kako te vidijo ljudje in ti zaupajo), (2) pomen 

specialnosti (predanost stroki), ki omogoča poglobitev in razvoj kompetenc v 

zdravstveni negi, (3) menedžment, ki podpira in stimulira njihov profesionalni 

in osebni razvoj, (4) strokovni izzivi, ki omogočajo izvajanje posebnih funkcij, ki 

zahtevajo odgovornost, (5) dobri kolegialni odnosi, (6) ravnovesje med poklicnim 

in zasebnim življenjem ter (7) spremembe v organizaciji. Medicinske sestre pou-

darjajo predvsem pomembnost, da so sposobne izvajati dobro zdravstveno nego.

Prav tako obstajajo številni dejavniki, ki vplivajo na manjšo fl uktuacijo in 

vztrajanje medicinskih sester v poklicu: boljše delovno okolje (Nantsupawat, et 

al., 2017; Sasso, et al., 2019), pošteni in pravični odnosi (Huang, et al., 2019; 

Zahednezhad, et al., 2021), večja angažiranost zaposlenih (Huang, et al., 2019; 

Moloney, et al., 2018), organizacijska podpora (Huang, et al., 2019), dobri odnosi 

medicinska sestra–zdravnik (Sasso, et al., 2019).

V kvalitativni raziskavi v Južni Koreji so ugotovili tri glavne teme in sedem 

podtem, ki so povezane z zmanjševanjem fl uktuacije medicinskih sester v bolni-

šnici: (1) zmanjšanje prekomerne obremenite z boljšim kadrovanjem, zmanjša-

njem odgovornosti z jasnim opisom delovnih nalog in boljšim usposabljanjem; 
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(2) boljši odnos do medicinskih sester s pravičnim nagrajevanjem za opravljeno 

delo, zagotavljanjem počitka in s podporo ravnovesju med poklicnim in zasebnim 

življenjem ter (3) izboljšanje organizacijskega in družbenega pogleda na medi-

cinske sestre s spremembo organizacijske kulture in z vključevanjem v politiko 

zdravstvenega sistema (Yun & Yu, 2021).

Kerzman in sodelavci (2020) poudarjajo povečanje notranjih dejavnikov za za-

držanje medicinskih sester, zlasti avtonomijo in možnosti za napredovanje. Wan 

in sodelavci (2018) menijo, da je avtonomija sicer v zdravstveni negi na splošno 

mejno vprašanje. Vodje bi morali povečati avtonomijo dela, da bi spodbudili ob-

čutek odgovornosti in smiselnosti, ki ga medicinske sestre najdejo pri svojem delu.

Cao in sodelavci (2021) za zmanjšanje fl uktuacije priporočajo, da dajemo več 

priložnosti proaktivnim osebnostim, ki bodo lahko delile svoje ideje in sodelovale 

v vsakodnevnem menedžmentu. Prav tako bi morali vodje jasno razumeti družin-

sko problematiko vsake posamezne medicinske sestre in ji nuditi podporo, da bi 

dosegla boljše ravnovesje med službo in družinskim življenjem.

Jönsson in sodelavci (2021) poudarjajo pomen mentorstva kot profesionalnega 

procesa v zdravstveni negi in ga vidijo bolj v luči organizacijske in kolektivne 

odgovornosti in manj kot individualno skrb posameznika. Prav tako je potrebno 

ustvarjanje dobrodošlega delovnega okolja za študente, na katere naj gledamo kot 

na bodoče kolege.

IZBOLJŠANJE DELOVNEGA OKOLJA

Nevarne delovne pogoje je treba nujno odpraviti (Skela-Savič, et al., 2020). 

Ameriško združenje medicinskih sester (cited in Battié, et al., 2017) poudarja, da 

imajo medicinske sestre profesionalno in etično odgovornost, da naslavljajo pro-

blem izčrpanosti, in tako zagotavljajo varno okolje zase in paciente. Ista organiza-

cija (cited in Bloemhof, et al., 2021) je v 90. letih prejšnjega stoletja kot prispevek 

za spodbujanje boljšega delovnega okolja medicinskih sester zasnovala program 

prepoznave privlačnosti (Magnet Recognition Program). Opira se na raziskavo, 

ki je identifi cirala bolnišnice, ki so bile uspešne pri privabljanju in ohranjanju me-

dicinskih sester, in defi nirala njihove skupne značilnosti, kot so visoka stopnja av-

tonomije medicinskih sester, decentralizirana organizacijska struktura in partici-
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pativni menedžment. Bolnišnice, ki so pripravljene ustvariti kulturo privlačnosti, 

morajo investirati v transformacijsko vodenje, strukturno opolnomočenje, vzorno 

profesionalno prakso, pridobivanje novega znanja, inovativnost in izboljšave ter 

se opirati na empirične rezultate. Privlačne organizacije s svojo osredotočenostjo 

na zdravo delovno okolje izkazujejo večje zadovoljstvo zaposlenih, manjšo fl uk-

tuacijo medicinskih sester in boljše klinične izide.

V perioperativnem okolju lahko za zmanjšanje utrujenosti osebja vpeljemo po-

litiko, ki bi v odločitev glede nadaljevanja operativnega programa, kadar je osebje 

izčrpano, vključevala pacienta. Skupaj moramo spremeniti razširjeno kulturo pri-

čakovanja, da morajo zaposleni delati tudi takrat, kadar so izčrpani; prepoznati 

moramo učinke utrujenosti na varnost pacientov in na lastno zdravje ter izvesti 

ustrezne spremembe (Battié, et al., 2017).

Dierckx de Casterlé, et al. (2020) so raziskovali, kako se medicinske sestre so-

očajo s časovnim pritiskom. Ugotovili so predvsem dva načina strategij, ki se 

med seboj prepletata: (1) strategije, ki omogočajo medicinskim sestram preživeti 

trenutke velikih pritiskov (povečajo tempo dela in naredijo, kar pač lahko) in (2) 

strategije, v katerih se medicinske sestre osredotočajo na aktivno in proaktivno 

iskanje načinov, kako bi zagotavljale ustrezno oskrbo v dani situaciji (določanje 

prednostnih nalog). Sermeus (2015) v raziskavi RN4CAST ugotavlja, da je bilo 

v bolnišnicah, kjer je ena medicinska sestra obravnavala manj pacientov in kjer so 

bile medicinske sestre v manjši meri obremenjene z drugimi nalogami, izpušče-

nih manj nujnih negovalnih nalog. Najpogosteje izpuščene dejavnosti so (1) skrb 

za dobro počutje/pogovor s pacienti, (2) načrtovanje in sprotno prilagajanje zdra-

vstvene nege/klinične poti in (3) zdravstveno izobraževanje pacientov in njihovih 

družin. 

Podatki iz slovenskih bolnišnic kažejo, da v dimenziji zahteve dela medicin-

ske sestre kot največjo težavo navajajo čas, ki ga potrebujejo za dokončanje dela, 

nasprotujoča si delovna navodila in čakanje na druge, da dokončajo predhodno 

nalogo (Skela‐Savič, et al., 2020).

Čustveno zahtevno okolje pa ni nujno negativno, če so zagotovljene druge 

osnovne zahteve dobrega delovnega okolja (npr. nenasilje). Moloney in sodelavci 

(2018) ugotavljajo, da si je večina medicinskih sester izbrala zdravstveno nego 

zaradi priložnosti, da bi pomagale drugim, ter izpostavljenost smrti, bolezni in 
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človeškemu trpljenju doživljajo kot čustveno zahtevo dela, ki jih izziva na po-

zitiven način, zmanjša občutek izgorelosti in poveča občutke angažiranosti. Na-

črtovanje delovne sile v zdravstveni negi je velika vrzel, je nenatančna in je na 

nacionalni ravni pogosto odsotna (Drennan & Ross, 2019). Chen (2019) pravi, 

da je treba defi nirati in legalizirati standarde in normative obremenitve medicin-

skih sester, Skela-Savič in sodelavci (2020) dodajajo, da jih je potem treba tudi 

nujno upoštevati, če želimo zaposlene v zdravstveni negi zadržati in jih pritegniti 

v zaposlitev.

Zbornica zdravstvene in babiške nege ter razširjen strokovni kolegij za zdra-

vstveno in babiško nego sta leta 2021 soglasno sprejela kadrovske standarde in 

normative v zdravstveni in babiški negi ob uskladitvi in s podporo sindikalnih 

organizacij v dejavnosti zdravstvene in babiške nege, kar prikazujemo v Tabelah 

1 in 2 (Kramar & Bregar, 2021).

Tabela 1: Bruto kadrovski standardi in normativi za bolnišnične oddelke na sekun-

darni in terciarni ravni zdravstvenega varstva (vir: Kramar & Bregar, 2021).

Kadrovski standard 
in normativ

TZN/
pacienta

DMS/
pacienta

DMS NZ/
pacienta

Bolnišnični oddelek/24 ur 9/20 17/20 9/20

Intenzivna nega/24 ur 0,4/1 – 1,6/1

Intenzivna nega/24 ur
(10 posteljnih enot)

– – dodatno 2/10

Intenzivna terapija I in II/24 ur – – 3/1

Intenzivna terapija I in II/24 ur
(10 posteljnih enot)

– – dodatno 3/10

Intenzivna terapija III/24 ur – – 6/1

Intenzivna terapija III/24 ur
(10 posteljnih enot)

– – dodatno 4/10

Legenda: TZN – tehnik zdravstvene nege s štiriletnim srednješolskim strokovnim programom; DMS 

– diplomirana medicinska sestra/zdravstvenik z zaključenim visokošolskim študijskim programom 

zdravstvene nege I. bolonjske stopnje; DMS NZ – diplomirana medicinska sestra/zdravstvenik z 

naprednimi znanji z zaključenim magistrskim ali doktorskim študijskim programom zdravstvene 

nege II. ali III. bolonjske stopnje.
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Tabela 2: Bruto kadrovski standardi in normativi za diagnostično-terapevtsko 

dejavnost na sekundardni in terciarni ravni zdravstvenega varstva 

(vir: Kramar & Bregar, 2021).

Kadrovski standard in normativ na 
posameznem delovišču

DMS DMS NZ

Operativna dejavnost – 
mala operativa/24 ur

1,6/1 op. mizo 0,4/1 op. mizo

Operativna dejavnost – 
velika operativa/24 ur

2/1 op. mizo 0,5/1 op. mizo

Operativna dejavnost – 
transplantacija, ortopedija/

travmatologija/robotska kirurgija/24 ur
2,4/1 op. mizo 0,6/1 op. mizo

Operativna dejavnost, kjer sodeluje 
več kirurških ekip 

(režnji, opekline, politravma)
2,4/1 op. mizo 0,6/1 op. mizo

Prebujevalnica odrasli – 
pooperativna oskrba

2,4/1 posteljo/24 ur 0,6/1 posteljo/24 ur

Prebujevalnica otroci – 
pooperativna oskrba

4/1 posteljo/24 ur 1/1 posteljo/24 ur

Legenda: DMS – diplomirana medicinska sestra/zdravstvenik z zaključenim visokošolskim študijskim 

programom zdravstvene nege I. bolonjske stopnje; DMS NZ – diplomirana medicinska sestra/

zdravstvenik z naprednimi znanji z zaključenim magistrskim ali doktorskim študijskim programom 

zdravstvene nege II. ali III. bolonjske stopnje.

Za delovna mesta v diagnostično-terapevtski dejavnosti je dodano, da si diplo-

mirane medicinske sestre, ki nimajo naprednih znanj, v dveh letih po zaposlitvi 

pridobijo specialna znanja s posameznega strokovnega področja. Specialna znanja 

se pridobijo v okviru organiziranih programov izobraževanj in usposabljanj, kate-

rih namen je poglobitev znanj na določenem strokovnem področju, ne omogočajo 

pa pridobitve strokovnega naslova o doseženi izobrazbi (Kramar & Bregar, 2021).

Raziskava v slovenskih bolnišnicah je pokazala, da je povprečno razmerje 

medicinska sestra–zdravstveni tehnik 5,25 pri priporočenem razmerju 3,00 in 

da imajo medicinske sestre v povprečju več ur prek polnega delovnega časa kot 

zdravstveni tehniki. Izvajalec zdravstvene nege v povprečju skrbi za 18 pacientov, 

delovne obremenitve pa se med izvajalci zdravstvene nege glede na stopnjo izo-

brazbe ne razlikujejo (Skela‐Savič, et al., 2020).
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IZBOLJŠANJE KOMUNIKACIJE

Oblak & Skela-Savić (2018) ponujata pregled literature o razširjenosti med-

poklicnega nasilja v operativni dejavnosti, dejavnikih in posledicah nasilja. Naj-

pogostejši izvajalci nasilja v operativni dejavnosti so kirurgi in zaposleni v opera-

cijski zdravstveni negi, najpogostejši vzroki pa hierarhija, nepredvidljive situacije, 

kadrovski in materialni manko, medosebni odnosi, delovna obremenitev in or-

ganizacijska kultura. Verbalno nasilje v zdravstveni negi najpogosteje izvajajo 

starejši zaposleni, razlog horizontalnega nasilja v tej specifi čni dejavnosti pa so 

medosebni konfl ikti. Neprimernemu vedênju botruje tudi neposredno delovno 

okolje (prostorska stiska, primanjkljaj kadrovskih in materialnih resursov in na-

rava dela). Predlagata dodatna znanja, izobraževanje o raznih oblikah nasilja in 

strategijah spoprijemanja z njimi.

Kompleksna narava dela v zdravstvenih ustanovah je vzrok za morebitne napa-

ke v komunikaciji. Komunikacija je lahko dejavnik katere koli napake, nanjo pa 

Slika 1: SOOP model komunikacije (vir: Dunsford, 2009).
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lahko vpliva hierarhija, gradniki moči, kultura, klima ali odnosi v zdravstvenem 

timu. SOOP (Slika 1) je oblika strukturirane komunikacije, ki se lahko uporablja 

za kakršno koli komunikacijo med zdravstvenimi delavci; medicinskim sestram 

lahko pomaga k povečanju učinkovitosti prenosa informacij, zdravstvenim delav-

cem z različnimi komunikacijskimi stili pa učinkovitejšo komunikacijo z izboljša-

njem sposobnosti kodiranja in dekodiranja verbalnih sporočil (Dunsford, 2009).

SOOP ni čudežno zdravilo za reševanje komunikacijskih težav; glede na or-

ganizacijo lahko zahteva temeljne spremembe organizacijske kulture, da pridobi 

podporo kritične mase. Potrebno je, da tehniko in njen namen razume in uporab-

lja celotno osebje, za kar sta potrebna izobraževanje in usposabljanje (Dunsford, 

2009).

POVEČANJE AVTONOMIJE

Avtonomijo je mogoče povečati z vključevanjem strokovnega znanja v klinično 

oskrbo pacientov, na primer s protokoli in strokovnimi standardi (Bloemnhof, et 

al., 2021). 

Vodstvo bolnišnice lahko spodbuja avtonomijo z ustvarjanjem struktur in pro-

cesov, ki vključujejo medicinske sestre pri odločanju na več ravneh (Varjus, et al., 

2011, cited in Bloemnhof, et al., 2021).

POVEČANJE OSEBNE ČVRSTOSTI

Osebna čvrstost je proces, v katerem se ljudje lahko prilagodijo stiskam, s kate-

rimi se soočajo in ohranijo pozitiven pogled na prihodnost (Ameriško psihološko 

združenje, 2018 cited in Wei, et al., 2019). 

Spodbujanje osebne čvrstosti medicinskih sester in zmanjševanje izgorelosti je 

nujno za vodje v zdravstveni negi. Osebna čvrstost lahko ima ključno vlogo pri 

zmanjšanju fl uktuacije in spodbujanja ostajanja v poklicu. Socialne interakcije in 

medosebni odnosi so temeljni v spodbujanju odpornosti. Strategije spodbujanja 

osebne čvrstosti so: (1) omogočanje socialnih povezav, (2) spodbujanje pozitiv-

nosti, (3) izkoriščanje in poudarjanje prednosti medicinskih sester, (4) skrb za 
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napredek in (6) izražanje altruizma (Wei, et al., 2019). Guo in sodelavci (2018) 

predlagajo še učenje zdravih strategij preživetja, prav tako pa so potrebne tudi 

sistemske spodbude za stimulacijo medicinskih sester.

OPOLNOMOČENJE VODIJ

Majeed & Jamshed (2021) poudarjata pomen čustvene inteligence vodij, saj 

ta pomembno vpliva na kulturo, kar posledično zmanjša namero zaposlenih po 

odhodu. Priporočata usposabljanje vodij, da se naučijo čustvene inteligence, saj ta 

zmanjša fl uktuacijo, izboljša odnos do dela in poveča učinkovitost vodenja. 

Milivojević (2008) koncept čustvene inteligence opredeli kot izreden način za 

redefi niranje sodobnih spoznanj pri odkrivanju vrednot, ki se v nas in v drugih iz-

ražajo s čustvi. Salovey & Mayer (1990, cited in Milivojević, 2008) defi nirata pet 

spretnosti čustvene inteligentnosti: (1) poznavanje lastnih čustev, ki je bistveno 

za razumevanje samega sebe; (2) ravnanje s čustvi, ki pomeni, da človek vpliva na 

lastna čustva in na njihovo izražanje; (3) samomotivacija, ki pomeni kanaliziranje 

čustvenih vzburjenj v energijo za akcijo, usmerjeno k želenim ciljem; (4) prepo-

znavanje tujih čustev, ki omogoča dobro razumevanje psihološkega dogajanja pri 

drugih in dober stik z drugimi ter (5) urejanje odnosov, ki je spretnost, s katero 

vplivamo na čustvena stanja drugih ljudi.

DRUŽBA IN KULTURA

Pomanjkanje medicinskih sester ni le težava posameznih zdravstvenih ustanov 

ali/in Zbornice–Zveze, pač pa je družbeni problem, zato se mora tudi reševati na 

sistemski in medresorski ravni.

Pri osmošolcih slovenskih osnovnih šol so raziskovali poznavanje zdravstvene 

nege, njihovo mnenje o zdravstveni negi in delu medicinske sestre. Rezultati so 

pokazali, da osnovnošolci ne izražajo zanimanja za poklic zdravstvene nege. Delo 

medicinske sestre dojemajo kot ženski poklic, oklepajo se tradicionalnega doje-

manja zdravstvene nege kot podrejene medicini in nakazujejo prevlado biomedi-

cinskega dela oskrbe, kjer zdravstvena nega ni avtonomna profesija (Skela-Savič, 

et al., 2021).
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Yun & Yu (2021) menita, da posploševanje dejavnikov za fl uktuacijo medicin-

skih sester in uporaba ugotovitev iz drugih držav nista najbolj primerna, ker se 

zdravstveni sistemi, struktura zaposlenih in kulture med državami zelo razlikuje-

jo. Burmeister, et al. (2019), ki so raziskovali povezavo med namero po prekinitvi 

zaposlitve in abstentizmom, so ugotovili velike razlike med državami. Čeprav je 

imela med državami v raziskavi Italija največjo obremenitev medicinskih sester 

oz. najmanj ugodno številčno razmerje pacient–medicinska sestra, in podobno 

kot Južna Koreja, so v Italiji medicinske sestre zaznavale najboljšo ustreznost 

števila osebja. To nasprotje opisujejo kot posledico kulturnih razlik.

Za primer, kako različni so si zdravstveni sistemi, v Tabeli 3 navajamo nekaj 

indikatorjev zdravstvenega varstva različnih držav. 

Tabela 3: Indikatorji zdravstvenega varstva

(vir: OECD, 2022a, 2022b, 2022c, 2022d)

Indikator Slovenija Nemčija Švedska Italija Koreja

Število izvajalcev zdravstvene 
nege na 1000 prebivalcev

10,3 13,9 10,8 6,7 7,9

Število bolniških postelj 
na 1000 prebivalcev

4,4 7,9 2,1 3,2 12,4

Izdatki za zdravstvo 
v ameriških dolarjih na prebivalca

3630 6731 5754 3819 3,494

Pričakovana življenjska doba 
ob rojstvu

80,6 81,1 82,5 82,4 83,3

Kulturni vidik fl uktuacije poudarja tudi kvalitativna raziskava, ki je bila nare-

jena na Danskem ter je ugotavljala značilnosti kulture in delovnega okolja v bol-

nišnicah z nizko stopnjo fl uktuacije. Rezultati so pokazali, da je kljub različnim 

kontekstom, iz katerih so izhajali vodje, manj fl uktuacije tam, kjer ima vodja jasno 

vizijo in vrednote, kjer je kultura edinstvena in negovana. Čeprav so se strategije 

vodenja razlikovale glede na različne kulturne kontekste, so imeli vsi vodje po-

sebne strategije za na novo zaposlene diplomirane medicinske sestre, študente 

in začasno zaposlene, na katere so gledali kot na potencialne bodoče sodelavce 

in zastopnike oddelka pri ohranjanju ugleda. Sicer so izkazovali različen pou-

darek na mentorstvu kot timskem delu (kultura klana), agilnosti, inovativnosti 

in spodbujanju (ustvarjalna kultura), izkazovanju sočutja in skrbi (kultura skrbi), 

podpiranju, poslušanju in spoštovanju (profesionalna kultura). Skupna ugotovitev 
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je, da je manjša fl uktuacija tam, kjer so vodje kulturno ozaveščeni in imajo jasno 

vizijo (Hølge‐Hazelton & Berthelsen, 2020).

Nacionalna kultura lahko vpliva tudi na konfl ikt med poklicnim in zasebnim 

življenjem. Medicinske sestre v bolj individualističnih družbah svoj uspeh enačijo 

s svojo identiteto, so bolj osredotočene na svoje naloge in svoje delo vidijo kot 

nekakšen osebni dosežek. S tega vidika spregledajo vpliv poklicnega življenja na 

njihovo zasebno življenje. Prav tako medicinske sestre, ki so pretežko ženske, in 

živijo v družbah, ki so usmerjene v prihodnost, svoj položaj vidijo kot začasen, 

zato ne razmišljajo toliko o zamenjavi službe (Yildiz, et al., 2021).

GENERACIJSKE RAZLIKE

Delovna sila se sooča tudi z generacijsko raznovrstnostjo, saj sodelujejo različ-

ne generacijske skupine. Generacijske skupine se razlikujejo po svojih temeljnih 

vrednotah ter s tem tudi po svojih odnosih in vrednotah do dela. Različne gene-

racije lahko različno dojemajo organizacijske vrednote, kar lahko vodi v konfl ikte 

in težave pri sodelovanju. Podobnosti lahko spodbujajo dobre delovne odnose, 

vendar pa lahko razlike, če jih zanemarimo, povzročijo medosebne in poklicne 

konfl ikte (Warshawski, et al., 2017).

Vsaka generacija ima svoje izrazite vrednote. Vse generacije imajo zavest o mo-

ralni odgovornosti, vendar pa mlajše generacije dajejo prednost svobodi pri delu, 

možnosti individualnega ustvarjanja, kažejo večjo stopnjo individualizma in se 

problemov lotevajo globalno (Ovsenik & Kozjek, 2015).

DISKUSIJA

V prispevku smo se želeli dotakniti problematike, ki je zelo aktualna. Ugota-

vljamo, da je problematika zelo zahtevna in kulturno pogojena. Zahtevna je zato, 

ker ni preprostega vzvoda za rešitev problema; potrebne so sistemske in večdi-

menzionalne spremembe, v katerih morata sodelovati celotna družba in politika, 

naravnane morajo biti dolgoročno. Kulturno je pogojena zato, ker ne poznamo 

nobene države na svetu, ki bi zase trdila, da ima dovolj medicinskih sester, čeprav 

se njihovo število in struktura zelo razlikujejo. Vsaka družba ima svoja pričakova-
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nja od svojega zdravstvenega sistema. Spoznanja drugih držav in organizacij nam 

lahko pri ukrepih pomagajo za resne spremembe, za načrtovanje strategije pa se 

moramo opirati na lastne raziskave in upoštevati svoj edinstven kulturni kontekst, 

tako na državni kot na organizacijski ravni. Buchan in sodelavci (2018) pravijo, 

da morajo oblikovalci politik in nacionalna združenja v zdravstveni negi razvi-

ti razumevanje lastnega položaja in prednostnih nalog ter prepoznati najboljšo 

kombinacijo politik za reševanje lastnih izzivov na področju zadržanja medicin-

skih sester v poklicu.

Na drugi strani imamo na voljo tudi nekaj orodij, s katerimi lahko izboljšamo 

delovno okolje, zmanjšamo fl uktuacijo in izboljšamo kakovost oskrbe tako z vidi-

ka pacienta kakor z vidika zaposlenih. Ta orodja lahko mirno uporabimo ne glede 

na kulturni kontekst.

Metodološke omejitve se lahko še povečajo zaradi omejitev pri interpretaciji 

podatkov kot jasnih kazalnikov vedênja delovne sile v zdravstveni negi. Na pri-

mer: nizka fl uktuacija medicinskih sester je lahko le odraz dejstva, da nimajo dru-

gih možnosti zaposlitve, ne pa velikega zadovoljstva z delovnim mestom; visoka 

odsotnost medicinskih sester lahko odraža težave s prevozom in dostopom do 

delovnega mesta, ne pa pomanjkanje motivacije; in visoka stopnja prostih delov-

nih mest v zdravstveni negi je lahko posledica namernega zmanjševanja stroškov 

(Buchan, et al., 2018).

V začetku epidemije smo bili kot poklicna skupina deležni velike pozornosti 

z vseh strani. Turale in Nantsupawat (2021) menita, da razglašanje medicinskih 

sester za heroje v času epidemiološke krize ni pripomoglo k njihovi profesional-

ni podobi. Vsekakor mora biti njihovo delo prepoznano in ustrezno nagrajeno. 

Hvaliti medicinske sestre in na drugi strani pričakovati, da delajo s pomanjkljivo 

osebno varovalno opremo in v slabih delovnih pogojih, negira njihovo sposob-

nost, da dosegajo tisto, za kar so izobražene, in ogroža njihova življenja. Kot po-

klicna skupina si moramo prizadevati ne le za primerno fi nančno ovrednotenje 

svojega dela, ampak tudi za primerne delovne pogoje.
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ZAKLJUČEK

Pomanjkanje medicinskih sester je aktualna in pereča problematika, ki se ji 

bomo morali sistemsko posvetiti ter uvesti družbene in organizacijske spremem-

be. Rešitve drugih držav so nam lahko v pomoč, nikakor pa ne smemo prezreti 

svojega kulturnega konteksta, sicer nobena sprememba ne bo prinesla želenega 

učinka.
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PREDLOG MINISTRSTVA ZA ZDRAVJE – 

UREDITEV VNOVIČNE OBDELAVE MEDICINSKIH 

PRIPOMOČKOV ZA ENKRATNO UPORABO 

1 Tone Lovšin

Izvleček

26. maja 2021 je v veljavo stopila Uredba (EU) 2017/745 Evropskega parlamen-

ta in Sveta o medicinskih pripomočkih. Države članice EU morajo v Bruselj sporočiti, 

kakšno rešitev so izbrale za člen 17, ki ureja vnovično obdelavo pripomočkov za enkratno 

uporabo.

Ministrstvo za zdravje Republike Slovenije je 22. 1. 2021 na svoji internetni strani 

objavilo dokument EVA 2019-2711-0067 Uredba o izvajanju uredbe (EU) o medi-

cinskih pripomočkih – predlog za obravnavo dokumenta. V členu 8 tega predloga podaja 

rešitev za pripomočke za enkratno uporabo in njihovo vnovično obdelavo v Sloveniji. 

V predlogu za obravnavo je podana rešitev storitvenega reprocesiranja, ki zahteva va-

lidiran, standardiziran in sledljiv postopek. Bolnišnica lahko za to pooblasti zunanje-

ga specializiranega reprocesorja, ki v zaprtem krogu vnovič obdela njihove proizvode. 

Bolnišnica lahko tudi sama reprocesira svoje medicinske pripomočke. V obeh primerih je 

treba izpolnjevati natančne zahteve dokumenta Skupne specifi kacije in pridobiti certi-

fi kat priglašenega organa. Ministrstvo za zdravje je 17. 1. 2022 predlog umaknilo iz 

zakonodajnega postopka z razlago, da bodo pripravili novo zakonodajo. Pričakovati je, 

da bo v novi zakonodaji Člen 8 ostal vsebinsko nespremenjen.

Ključne besede: Uredba (EU) 2017/745, vnovična obdelava medicinskih pripomočkov za 

enkratno uporabo, Uredba o izvajanju uredbe (EU).

1 Tone Lovšin, dipl. ekon., Trokar, d. o. o., Trubarjeva ul. 7, 1310 Ribnica; tone.lovsin@trokar.eu
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UVOD

 Uredba (EU) 2017/745 Evropskega parlamenta in Sveta o medicinskih pri-

pomočkih je stopila v polno veljavo 26. maja 2021. Ta v členu 17 Pripomočki za 

enkratno uporabo in njihova vnovična obdelava podaja več rešitev, o katerih se 

mora vsaka država članica aktivno opredeliti. Bistvena vsebina člena 17 je:

- vsaka članica Evropske unije se mora jasno izreči, če v svojem nacionalnem 

pravu dopušča vnovično obdelavo medicinskih pripomočkov za enkratno 

uporabo ali pa jo prepoveduje. Zaradi tega mora Slovenija sprejeti Uredbo 

o izvajanju uredbe o medicinskih pripomočkih. Takšno uredbo so že spre-

jele Hrvaška, Belgija in Nizozemska. Nemčija, Irska, Portugalska imajo do-

kumente v zaključni fazi sprejemanja. Vnovične obdelave pa ne dovoljujejo 

Finska, Češka in Romunija;

- prvi od možnih načinov obdelave pripomočka za enkratno uporabo je t. i. 

remanufacturing, vnovična proizvodnja medicinskega pripomočka. Tisti, ki 

obdeluje pripomoček, je proizvajalec in mora za ta pripomoček pridobiti 

oznako CE in izpolniti vse zakonske zahteve proizvajalca medicinskih pri-

pomočkov. Za tak način se je odločila Nizozemska. Zdravstvene ustanove 

bodo lahko kupovale samo vnovič obdelane medicinske pripomočke, ki so 

označeni z oznako CE;

- Drugi način je vnovična obdelava, pri kateri se ne zahteva certifi kat CE za 

obdelovane medicinske proizvode – reprocesiranje. Zdravstvena ustanova 

lahko sama obdeluje svoje pripomočke za enkratno uporabo. Za opravljanje 

te storitve mora pridobiti certifi kat priglašenega organa. S tem certifi katom 

dokazuje, da izpolnjuje zahtevane strokovne pogoje dokumenta Skupne spe-

cifi kacije za vnovično obdelavo pripomočkov za enkratno uporabo. Za tak 

model se je odločila Belgija;

- zdravstvena ustanova lahko z zunanjim obdelovalcem sklene pogodbo o 

storitvi izvajanja vnovične obdelave medicinskih pripomočkov za enkratno 

uporabo. Zunanje specializirano podjetje mora iste proizvode, ki jih je prejel 

v obdelavo, vrniti obdelane isti ustanovi. Vzpostavi se zaprt krog, ki mora za-

gotavljati sledljivost vsakega inštrumenta. Tak model se uporablja v Nemčiji.
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PREDLOG MINISTRSTVA ZA ZDRAVJE – UREDITEV 

REPROCESIRANJA MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV ZA 

ENKRATNO UPORABO V SLOVENIJI

Za potrebe polnega izvajanja Uredbe (EU) 2017/745 je treba sprejeti Uredbo o 

izvajanju uredbe (EU) o medicinskih pripomočkih, s katero je treba poleg organov, 

ki so pristojni za izvajanje Uredbe (EU) 2017/745 in nadzor, določiti tudi uporabo 

jezika, zagotovitev sredstev za izvajanje, pristojbine za stroške postopkov, omejitev 

proizvodnje in uporabe posameznih vrst medicinskih pripomočkov, opredeliti po-

goje za vnovično obdelavo in nadaljnjo uporabo pripomočkov za enkratno upora-

bo, opredeliti zagotavljanje informacij, pogoje za klinične raziskave z medicinskimi 

pripomočki ter predpisati sankcije za kršitve njenih določb in določb nacionalnega 

predpisa, s katerim se na državni ravni zagotavlja njeno izvajanje.

V predlogu za obravnavo je v Členu 8 podana naslednja rešitev:

  (pripomočki za enkratno uporabo in njihova ponovna obdelava)

(1)  Ponovna obdelava in nadaljnja uporaba pripomočkov za enkratno uporabo je 

v Republiki Sloveniji dovoljena, če so pripomočki ponovno obdelani v skladu z 

zahtevami Uredbe (EU) 2017/475.

(2) Uporaba ponovno obdelanih pripomočkov za enkratno uporabo v Republiki 

Sloveniji ni dovoljena.

(3) Ne glede na prejšnji odstavek je nadaljnja uporaba ponovno obdelanih pripo-

močkov za enkratno uporabo dovoljena, če se pripomočki ponovno obdelujejo 

in uporabljajo v isti zdravstveni ustanovi ali če pripomočke na zahtevo zdra-

vstvene ustanove obdela zunanji obdelovalec s sedežem v Republiki Sloveniji 

ali drugi državi članici EU, pod pogojem, da se ponovno obdelani pripomoček 

vrne tej zdravstveni ustanovi v popolni obliki.

(4) Za zdravstveno ustanovo in zunanjega obdelovalca iz prejšnjega odstavka se 

obveznosti proizvajalcev ne uporabljajo, če zagotovita, da so izpolnjene zahte-

ve iz točk (a) in (b) tretjega odstavka 17. člena Uredbe 2017/745/EU.

(5) Zdravstvene ustanove pacientom zagotovijo informacije o uporabi ponovno 

obdelanih pripomočkov v zdravstven ustanovi in, kadar je to ustrezno, druge 

pomembne informacije o ponovno obdelanih pripomočkih, s katerimi se pacient 

zdravi. 

(6) Zdravstvene ustanove v skladu s tretjim odstavkom 17. člena Uredbe 2017/745/

EU o zapletih s pripomočki, ki so bili ponovno obdelani, poročajo JAZMP.



180

Zdravje zaposlenih v perioperativni zdravstveni negi 

Reprocesiranje medicinskih pripomočkov za enkratno uporabo v Sloveniji bo 

torej dovoljeno.

Reprocesirajo se lahko samo pripomočki, ki jih je zdravstvena ustanova kupila 

kot nove in jih po prvi uporabi ista ustanova lahko vnovič obdela in uporabi.

Zdravstvena ustanova lahko sklene pogodbo z zunanjim specializiranim repro-

cesorjem, ki pripomočke v lasti zdravstvene ustanove reprocesira v zaprtem kro-

gu. V praksi to pomeni, da morajo isti proizvodi prihajati nazaj v isto ustanovo, 

ki je lastnik teh. 

Zdravstvena ustanova ali zunanji reprocesor bo moral izpolnjevati natančne 

zahteve, opredeljene v dokumentu Skupne specifi kacije za ponovno obdelavo 

pripomočkov za enkratno uporabo. Moral bo pridobiti certifi kat priglašenega 

organa.

To pomeni, da se je Slovenija odločila za storitveni model reprocesiranja v skla-

du z Uredbo (EU) 2017/745 in členi 17.1, 17.3 in 17.4.

Predlog vsebuje tudi kazenske določbe za kršitelje. Z globo od 20 000 evrov 

do 250 000 evrov za prekršek se kaznuje pravna oseba, če ravna v nasprotju z 8. 

členom te uredbe. Javna agencija Republike Slovenije za zdravila in medicinske 

pripomočke ( JAZMP) bo okrepila inšpekcijsko-nadzorne službe, saj je to dolžna 

storiti po zahtevah regulative Uredbe (EU) 2017/745. Uvedene bodo tudi doda-

tne pristojbine. 

Zdravstvena ustanova, ki bo sama vnovič obdelovala in nadalje uporabljala me-

dicinske pripomočke za enkratno uporabo v skladu z Uredbo (EU) 2017/475, bo 

plačala letno pristojbino 4500 EUR. Enako zunanji obdelovalec, ki na zahtevo 

zdravstvene ustanove vnovič obdeluje pripomočke za enkratno uporabo v skladu 

s četrtim odstavkom 17. člena Uredbe (EU) 2017/475, plača letno pristojbino 

4500 EUR.
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ZAKLJUČEK

Kljub temu da je bila Uredba (EU) 2017/745 na ravni Evropske unije sprejeta 

že aprila leta 2017, se v Sloveniji pri reprocesiranju in sprejetju tega dokumenta 

zatika. Ministrstvo za zdravje Republike Slovenije je šele januarja leta 2021 dalo 

v obravnavo predlog dokumenta Uredba o izvajanju uredbe (EU) o medicinskih 

pripomočkih – predlog za obravnavo. Dokument so januarja 2022 umaknili iz 

obravnave. Pojasnili so, da bodo izdelali nov zakonski predlog v najkrajšem času. 

Torej po petih letih še nimamo sprejete veljavne uredbe, in to kljub deseti točki 

17. člena, kjer je v roku dveh let že treba pripraviti poročila o izvajanju te uredbe. 

Pričakovati je, da bo Člen 8 ostal vsebinsko nespremenjen. S tem bo vlada 

izpolnila svoje obveznosti, ki jih ima do Evropske komisije glede Uredbe (EU) 

2017/745. Izpolnila pa bo tudi svoje obveznosti do pacientov in zdravstvenih 

delavcev, ki si že leta prizadevajo za zakonsko ureditev vnovične obdelave medi-

cinskih pripomočkov za enkratno uporabo. Obdelava mora biti varna v skladu z 

najnovejšimi znanstvenimi dokazi, certifi cirana, standardizirana in sledljiva.
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PRIPOROČILA ZA PREPREČEVANJE PRENOSA 
OKUŽBE Z VIRUSOM SARS-COV-2 

V OPERACIJSKI ZDRAVSTVENI NEGI

Ne glede na zapisana priporočila morajo operacijske medicinske sestre (OPMS) upo-

števati informacije, navodila in priporočila, objavljena na spletni strani Nacionalnega 

inštituta za javno zdravje in Ministrstva za zdravje ter priporočila odgovornih v 

posamezni bolnišnici.

Pandemija SARS-CoV-2 je povzročila spremembo organizacije dela in delovnih 

pogojih OPMS. V operacijskih prostorih je treba zagotoviti najvišjo raven varnosti za 

paciente in osebje ter preprečiti prenos virusa s pacienta na osebje in druge paciente.

I. PRENOS VIRUSA SARS-COV-2

Študije dokazujejo, da je prenos virusa z aerosolom možen v primeru izposta-

vljenosti aerosolom v visokih koncentracijah v zaprtem okolju.

Ker je tveganje za prenos okužbe izjemno veliko, je pomembna zaščita osebja, 

ki dela s pacienti, za katere obstaja sum ali so pozitivni na covid-19. Potrebni sta 

obvezna identifi kacija in izolacija pacientov s sumom ali s pozitivnim rezultatom 

na covid-19 ter hkrati zagotoviti čim krajšo izpostavljenost osebja (omejiti število 

osebja), ki je v stiku.

II. PRIPRAVA OPERACIJSKE DVORANE

Za operativne posege pacientov s sumom ali potrjeno okužbo s SARS-CoV-2 

je treba imeti namensko določene operacijsko dvorano s prostorom za intubacijo 

in natančno predvideno pot pacienta.

V operacijski dvorani je treba predvideti vse potrebne pripomočke in materiale, 

da se preprečita premikanje iz operacijske dvorane in odpiranje vrat. Vsi ostali 

pripomočki in material se odstranijo iz operacijske dvorane.
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Priporočljivo je, da je izven operacijske dvorane tretja OPMS za pomoč in 

komunikacijo.

Med operativnim posegom naj bo v operacijski dvorani minimalno število osebja.

Priporočena uporaba odstranjevalcev kirurškega dima (smoke evakuator) pri 

odprtih in laparaskopskih operativnih posegih.

III. ZRAČNI TLAK V OPERACIJSKI DVORANI

Skrb za paciente s sumom ali z okužbo s SARS-CoV-2 zahteva visoko stopnjo 

zaščite, ustrezne delovne pogoje, večdisciplinarni pristop, zagotavljanje ustrezne-

ga zračnega tlaka, pretoka zraka in dezinfekcijo zraka v operacijskih prostorih ali 

zagotavljanje pogojev, potrebnih za podtlak. Negativni zračni tlak blaži prenos 

aerosolov skozi prostor in na druge površine.

Za zagotovitev največje varnosti osebja v medoperativnem času je priporočljivo 

v operacijski dvorani, kjer poteka operativni poseg, vzpostaviti negativni tlačni 

prostor oz. podtlak.

- Preureditev operacijske dvorane v podtlačni prostor mora izvesti tehnično 

usposobljeno osebje.

- Operacijska dvorana mora biti ločena od prezračevalnega sistema ostalih 

operacijskih dvoran.

- Podtlak je treba preveriti in spremljati.

- Vrata operacijske dvorane morajo biti zaprta.

- Po končanem operativnem posegu je priporočljivo razkužiti zrak v operacij-

ski dvorani z UV-C-svetlobo.

Če v operacijski dvorani ni mogoče doseči podtlaka, morajo biti vrata operacij-

ska dvorane zaprta, osebje pa mora upoštevati vse varnostne ukrepe in uporabljati 

predpisano osebno varovalno opremo.

SARS-CoV-2 je virus, ki ne more rasti in se razmnoževati brez ustreznega 

gostitelja, zamenjava fi ltra poteka po standardnih postopkih.
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IV. OSEBNA VAROVALNA OPREMA 

Osebna varovalna oprema (OVO) za osebje je osnova pri preprečevanju širjenja 

SARS-CoV-2. OVO je treba uporabljati racionalno, v skladu s smernicami Naci-

onalnega inštituta za javno zdravje in Ministrstva za zdravje ter priporočila odgo-

vornih v posamezni bolnišnici. Osebje mora biti usposobljeno za uporabo OVO 

ter jo mora uporabljati pravilno in racionalno. Priporočljiva je uporaba kontrol-

nega seznama za nameščanje in odstranjevanje OVO ter kirurškega kontrolnega 

varnostnega seznama ob sumu ali okužbi s SARS-CoV-2.

Služba/komisija za obvladovanje bolnišničnih okužb in vodstvo bolnišnice mo-

rata zagotoviti:

- protokole za nameščanje in slačenje OVO;

- dostopnost in redno posodabljanje protokolov v skladu z najnovejšimi smer-

nicami;

- osebje v operacijskih dvoranah se mora dodatno usposobiti glede uporabe 

OVO (potreb po uporabi, primernosti oziroma ustreznosti posameznega 

kosa, načinu nameščanja/odstranjevanja ipd.);

- usposobljenost je treba oceniti, priporočljivo je, da vsak zaposleni podpiše 

potrdilo o seznanitvi z uporabo OVO.

OVO ZA KIRURŠKO EKIPO

- pralna fi lter obleka/obleka za enkratno uporabo,

- maska FFP2, ki tesni + zaščitna očala + zaščitna kapa (alternative: obrazna 

maska s fi ltrom + zaščitna kapa), pri operativnih posegih, kjer se tvori aerosol 

pa maska FFP3,

- vstopi v prostor po intubaciji in izstopi iz prostora pred ev. ekstubacijo,

- sterilni kirurški plašč, ojačan za osebje, ki sodeluje neposredno pri operativ-

nem, aseptičnem postopku (zdravnik, OPMS),

- neumita operacijska medicinska sestra in bolničar uporabita zaščitni pred-

pasnik/predpasnik z rokavi ob stiku s pacientom,

- preiskovalne nitrilne rokavice – kratke (dolge nitrilne rokavice so za postopke 

z visokim tveganjem),

- osebje, ki uporablja že sicer sterilne kirurške rokavice, spodnjih nitrilnih ro-

kavic ne potrebuje (ni dvojnega rokavičenja).
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V. VSTOP PACIENTA V OPERACIJSKO DVORANO IN 

MEDOPERATIVNO OBDOBJE

V primeru splošne anestezije pacienta je priporočljiva intubacija v predprostoru 

(namensko določenem prostoru) izven operacijske dvorane.

Pacient, ki ni/ne bo intubiran, ima v operacijski dvorani nameščeno zaščitno 

masko tip II, kadar je le mogoče.

Priporočljivo je predvideti in označiti poti za prevoz pacienta do/iz operacijskih 

prostorov po čim krajši možni poti.

VI. ČIŠČENJE IN DEZINFEKCIJA

Čiščenje in razkuževanje površin imata pomembno vlogo pri preprečevanju 

prenosa mikroorganizmov, posebno pomembni so ti postopki pri preprečevanju 

prenosa mikroorganizmov, ki se širijo z zrakom in aerosoli. 

Za postopke čiščenja in razkuževanja se upoštevajo interna navodila, protokole 

na ravni bolnišnice glede na prostorske razporeditve. Navodila morajo biti na 

voljo vsem zaposlenim.

Osnovni princip čiščenja in razkuževanja je od manj umazanega do bolj uma-

zanega, od višjega k nižjim (tehnologija čiščenja).

Sredstva za čiščenje in razkuževanje površin je treba uporabljati v skladu z na-

vodili proizvajalca in v priporočenih koncentracijah, da se prepreči izpostavljenost 

osebja kemičnim sredstvom in hkrati doseže najboljša učinkovitost.

Površinska čistila in razkužila morajo biti dnevno sveže pripravljena.

Za čiščenje in razkuževanje površin je priporočljiva uporaba sredstev na osnovi 

klora, lahko se uporabljajo tehnologije brez dotika – aerosol vodikovega peroksida 

in UV-C-svetloba.
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Če se za razkuževanje površin uporabljajo dodatne tehnologije brez dotika, je 

treba vsako površino najprej očistiti ročno.

Pri higieni rok se upošteva pet trenutkov.

Dekontaminacija, čiščenje in sterilizacija kontaminiranih kirurških instrumen-

tov so enaki kot pri vseh drugih okužbah.

Čistilno osebje vstopi 30 minut po tem, ko je pacient zapustil operacijsko dvo-

rano in ima nameščeno:

- pralno fi lter obleko/obleko za enkratno uporabo,

- kirurško masko tip IIR + zaščito za oči,

- predpasnik z rokavi,

- preiskovalne nitrilne rokavice – kratke.

V primeru predčasnega vstopa čistilnega osebja si osebje namesti namesto ki-

rurške maske tip IIR masko FFP2, ki tesni.
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