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UVOD 
 
Medicinske sestre delujemo na različnih strokovnih področjih 
in različnih nivojih zdravstvene oskrbe: primarnem, 
sekundarnem in terciarnem.  
Ena izmed zelo pomembnih aktivnosti medicinskih sester je 
zdravstveno vzgojno delo. Zato je zelo pomembno poznavanje 
dejstva, da so prav pacienti tisti, ki so najbolj odprti za 
informacije povezane z zdravjem, boleznijo, zdravim načinom 
življenja,… Dokler smo zdravi, se nas informacije o npr. 
nezdravi, neredni prehrani ne dotaknejo tako, da bi jih tudi 
sprejeli in spremenili svoj način prehranjevanja. Ko pa nam 
zdravstveni delavci povedo, kakšne posledice lahko takšen 
način prehranjevanja pusti na našem telesu, postanejo te 
informacije za nas še kako dobrodošle in pomembne.   
In to motiviranost pacientov moramo izkoristiti!  
 
Zato je za medicinske sestre zelo pomembno vseživljenjsko 
izobraževanje. Pri svojem delu potrebujemo veliko znanja z 
različnih področij, ne le s tistega, na katerem delamo.  
Pogosto slišim tarnanje, kako nas nihče ne spoštuje, kako se 
ne ceni delo medicinskih sester ipd. Mislim, da je ravno široko 
strokovno znanje (seveda poleg spoštljivega odnosa!) tisto, 
zaradi česar nas bodo spoštovali pacienti, svojci, kolegice in 
ostali člani zdravstvenega tima.  
 
                                                                            Darja Plank 

 
 

Skrivnost sreče ni v tem, da počneš to kar rad počneš, 
temveč v tem, da imaš rad to, kar moraš početi. 

(Sir James. M. Barrie) 
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PROJEKT TO SEM JAZ 
 

Damjana Podkrajšek 
Nuša Konec - Juričič 

Ksenija Lekić 
  
 
UVOD 
 
Osnovno poslanstvo Zavoda za zdravstveno varstvo je 
nenehno ugotavljanje zdravstvenega stanja v skupnosti, 
odkrivanje javno zdravstvenih problemov in posledično 
predlaganje ukrepov in metod za njihovo odpravo. Naša 
pomembna usmeritev je primarno preventivno delo in 
promocija zdravja v celotni populaciji, s poudarkom na delu z 
najbolj ranljivimi skupinami ljudi. Mednje vsekakor sodijo 
mladi.  
 
Mladi v razvitih deželah imajo ob prelomu tisočletja največ 
problemov na tistih življenjskih področjih, ki so pomembna za 
njihovo socialno promocijo in odraščanje (šola, zaposlitev). 
Zaskrbljujoči so problemi, povezani s samopodobo, socialnimi 
stiki (osamljenost), in čustveni problemi (1).  
Med mladino v Sloveniji so pogosto prisotni: negotovost, 
občutek krivde, negativna samopodoba, nizko 
samospoštovanje, depresivnost, celo samodestruktiven odnos 
do življenja. O tem v raziskavi Socialna ranljivost mladih (2) 
poročajo Mirjana Ule ter drugi raziskovalci, ki se na Fakulteti 
za družbene vede že več desetletij ukvarjajo z raziskovanjem 
                                                 
1 Day M. The inhancement of self-esteem in programmes with youth at risk. In: Young poeple in a risk 
society: International conference. Ljubljana, Fakulteta za družbene vede, 2000: 31. 

2 Ule M, Rener T, Mencin-Čeplak M, Tivadar B. Socialna ranljivost mladih. Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo 
in šport, Urad RS za mladino, 2000: 207-22. 
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psihosocialnega zdravja mladine v Sloveniji. Ugotovili so, da 
kar 15,9 % slovenskih osmošolcev večkrat pomisli na 
samomor. Podatek kliče po spodbujanju otrok in mladostnikov 
k pozitivnemu odnosu do življenja in k odločitvam, 
usmerjenim k življenju. Ohranjanje veselja do življenja je 
težka naloga, saj vemo, da so mladi najobčutljivejši del 
družbe, Slovenija pa je po deležu samomorov v samem vrhu 
Evrope. Velik del slovenskih osmošolcev se boji, da bi postali 
odvisni od drog: 30% jih je ta strah označilo za zelo velik, 
15% pa za srednje velik problem. Bojijo se, da se ne bodo 
mogli zaposliti in le 23% jih meni, da to zanje sploh ne bo 
problem. Osamljenosti ne čuti dobra tretjina osmošolcev, 
ostali jo občutijo kot srednje velik ali zelo velik problem. Kar 
13,2 % mladih pri sebi ne vidi nič takega, zaradi česar bi se 
lahko cenili. Tudi zaradi takšnega stanja bi morali v šolah in 
izven njih čimveč narediti za razvijanje pozitivnega 
samovrednotenja otrok in mladostnikov. 
 
 
RAZISKAVA O PROBLEMIH MLADIH V CELJSKI 
REGIJI 
 
Kot najbolj rizično skupino mladih smo začutili najstnike v 
starosti od 13 do 17 let, torej sedmošolce, osmošolce ter dijake 
prvih in drugih letnikov srednjih šol. Ker smo želeli projekt 
pripraviti zanje in zaradi njih, smo se najprej odločili izpeljati 
raziskavo o njihovih problemih in potrebah (3).  
 
Po slučajnem izboru smo anketirali reprezentativni vzorec 916 
najstnikov, starih od 13 do 17 let, s 15 osnovnih ter srednjih 
šol celjske regije. Za najpogostejše probleme svojega 
odraščanja so navedli, kot prikazuje tabela. 
                                                 
3 Podkrajšek D, Lekić K, Kopač-Vidmar T. To sem jaz. In to potrebujem. Rezultati anketiranja mladih 
celjske regije o problemih odraščanja. In: Mladostnik in zdravje. Tretji kongres šolske in visokošolske 
medicine Slovenije. Zdrav Var 2001; Suppl1:  223-8. 
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Problem % vprašanih s problemom 
Starši in /ali šola zahtevajo od 
mene preveč 

71,7 

Manjka mi samozavesti 52,7 
Manjka mi optimizma 45,3 
Preobremenjenost s šolo 37,7 
Ne spoštujem se 33,9 
Bojim se odvisnosti od drog 32,9 
Strah me je neuspehov 30,6 
Moje življenje nima smisla 26,2 

 
Tabela: Problemi mladostnikov celjske regije, november 2000. Vir: 
Podkrajšek D, Lekić K, Kopač Vidmar T.  
 
Vrstni red tem, ki mlade zanimajo in bi se bili o njih 
pripravljeni pogovarjati, je naslednji:  
 
- ljubezen in spolnost,  
- tveganja odvisnosti, 
- samopodoba (našteto po rangu glede na število 

odgovorov).  
 
Med komunikacijskimi sredstvi, ki bi jih bili mladi 
pripravljeni sprejeti za teme o odraščanju, je na prvem mestu: 
 
- spletna stran za mlade (kar 89,2% najstnikov je 

odgovorilo, da bi jo bili pripravljeni uporabljati),  
- sledita knjižica o izkušnjah vrstnikov pri odraščanju ter  
- mini plakati z najboljšimi izreki mladih na to temo. 
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ANKETIRANJE SVETOVALNIH DELAVCEV V 
CELJSKI REGIJI 
 
Anketirali smo tudi svetovalne delavce na vseh osnovnih in 
srednjih šolah v celjski regiji. Čeprav na šolah poteka 
zdravstvena vzgoja mladostnikov znotraj posameznih učnih 
predmetov in tudi v obliki (ne)obveznih vsebin s strani 
vabljenih predavateljev, je velika večina vprašanih svetovalnih 
delavcev izrazila željo po dopolnilnih vsebinah. Z njihove 
strani so zaželjene vsebine razvrščene takole: 
- odvisnosti,  
- samopodoba ter  
- ljubezen in spolnost.  
 
Tudi oni čutijo, da je obstoječi program vsebin, ki teče po 
šolah in zdravstvenih zavodih na temo zdravja, sicer zasnovan 
celostno in je strokovno neoporečen, vendar so ga napisali 
odrasli za odraščajoče in niso izhajali iz pričakovanj mladih.  
 
 
PROJEKT PRIMARNE PREVENTIVE ZA 
MLADOSTNIKE NA ZAVODU ZA ZDRAVSTVENO 
VARSTVO CELJE 
 
Junija 2000 smo na oddelku socialne medicine Zavoda za 
zdravstveno varstvo Celje na osnovi naštetih in nekaterih 
drugih raziskav ter na osnovi prepričanja, da smo kot osrednja 
preventivna ustanova v regiji s 300.000 prebivalci dolžni 
storiti nekaj, kar bo pomagalo preobrniti stvari, zasnovali 
projekt primarne preventive »To sem jaz«. Njegov namen je 
pozitivno in brez zastraševanja dopolniti zdravstveno-vzgojne 
vsebine v osnovnih in srednjih šolah. Mlade želimo pridobiti s 
ponudbo kreativnih komunikacijskih orodij in materialov.  
V projekt želimo povezati sektorje, ustanove, organizacije, 
skupine in posameznike, ki se v celjski regiji ukvarjajo z 
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mladimi (zdravstvo, šolstvo, sociala, lokalne skupnosti, vladne 
ter nevladne organizacije). Sodelavci v projektu »To sem jaz« 
v celjski regiji so prikazani v shemi 1. Nekatera polja v shemi 
so prazna, ker mreža še ni dokončno razvita.  
S projektom se želimo otrok in mladostnikov dotakniti s 
temami, ki jih bodo spodbudile k razmišljanju o sebi, o 
zdravju ter o drugih življenjskih vrednotah. Eden od ciljev 
projekta je, da mladostnike naučimo pogovarjati se o lastnih 
doživljanjih, stiskah, iskanjih, definirati probleme ter jih 
ustrezno reševati. Mladostniku ponujamo možnosti, da 
problem premisli, analizira in rešuje sam, se zaupa članu svoje 
družine, poišče ustreznega strokovnjaka ali vrstnika in se tako 
izogne zatekanju v omamo in begu pred problemi.  
 
Že med nastajanjem projekta smo najstnike pritegnili k 
dejavnemu sodelovanju. Po šolah so novinarski, dramski in 
filmski krožki zbirali izreke mladih na temo ljubezni. Ocenili 
so prvo zasnovo in vse naslednje osnutke znaka akcije. S svojo 
kritiko so vplivali na izvedbo tiskanih komunikacijskih 
materialov in na vsebinsko zasnovo spletnih strani. Sodelovali 
so tudi pri oblikovanju slogana akcije. Že znak (slika 2) ter 
slogan “To sem jaz“ mladim sporočata: “To sem jaz in pika! 
Sem, kar sem. Ustvarjam se. Oblikujem se”. Mladostnike 
spodbujata k samozavesti in jim sporočata, naj ne podcenjujejo 
svojih sposobnosti.  

 
Slika 1:  Znak projekta “To sem jaz “ 
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Shema 1: Projekt “To sem jaz“ v celjski regiji 
 

 
 
 
PROJEKTNA TEMA LJUBEZEN IN SPOLNOST 
 
Skupaj z mladimi smo za prvo vsebino v projektu določili 
ljubezen in spolnost. Temo smo podnaslovili “Ljubezen je v 
meni”, zanjo pripravili kreativne komunikacijske materiale ter 
spletno stran in zbrali prijave šol. Od 15. 4. 2001 dalje jo kot 
projekt izvajajo na 62 osnovnih in srednjih šolah v regiji. 
Šolam smo razdelili tiskana komunikacijska gradiva (plakate 
velikega formata, male plakate z najboljšimi izreki mladih na 
temo ljubezni, zložljivi par razglednic na isto temo). Tako smo 
jih vzpodbudili k izvajanju šolskih dogodkov na temo ljubezni 
in spolnosti.  
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Šole izvajajo različne šolske dogodke po njihovem izboru 
(shema 1). Med njimi je bilo doslej največ razrednih in 
tematskih učnih ur, roditeljskih sestankov, delavnic in 
naravoslovnih dni. Učenci, dijaki ter pedagoški delavci, 
vključeni v projekt, ocenjujejo posamezna tiskana gradiva in 
spletno stran ter dogodke. Njihove ocene so visoke. Najvišje 
so ocenjeni spletna stran ter mali plakati z izreki mladih. 
 

 
Slika 2: Ocenjevanje spletne strani www.tosemjaz.net pri pouku 
računalništva na eni izmed srednjih šol 
 
 
SPLETNA STRAN WWW.TOSEMJAZ.NET 
 
Internet ponuja skoraj neomejen vir informacij, paleta le-teh 
niha od popolnoma uporabnih do skrajno zavajajočih in 
škodljivih. Pri mladih je to komunikacijsko sredstvo izredno 
popularno, prav v zadnjih letih je še preveč izrinil tiskana 
komunikacijska gradiva s prednostne liste virov, ki jih mladi 
največ uporabljajo. Torej odločitev, da v ta medijski prostor 
posežemo tudi z oddelka za socialno medicino, ni bila težka. 
Ob uvajanju spletne strani smo imeli številne kreativne 
pogovore, vsebino spletnih tem smo s pridom črpali iz 
predlogov mladih, ki smo jih anketirali. Porajati pa so se 
pričele tudi resne dileme, še zlasti takrat, ko smo se odločili, 
da mladim omogočimo tudi pogovore s strokovnjaki. Glavna 
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dilema je bila, kako se bomo strokovnjaki, ki smo bili do sedaj 
pri svetovalnem delu vajeni direktne komunikacije in smo 
nanjo skorajda prisegali, spoprijeli z novim načinom 
sporazumevanja. In, ali je svetovanje brez neverbalne 
komunikacije, brez pogleda v oči in brez možnosti takojšnjega 
dodatnega vprašanja, sploh lahko uspešno? Kako bodo mladi 
razumeli sporočila, nasvete? Ali ne bomo s to obliko dela 
mlade spodbujali, da bodo še več prostega časa preživeli ob 
računalniku? 
 
 
PROJEKT „TO SEM JAZ – LJUBEZEN JE V MENI“ 
NA SPLETNI STRANI „WWW. TOSEMJAZ.NET“ 

 
Med udeleženci Pomenkov so tudi nekateri mladi ljudje, ki 
odgovarjajo na vprašanja mladostnikov zelo redno in izredno 
profesionalno. Kot da so strokovnjaki za spletno svetovanje in 
kot da so polni življenjskih izkušenj. Ker so po starosti bližji 
mladim (v primerjavi z našimi strokovnjaki, ki odgovarjajo na 
Forumu), so mladim bližnji tudi po načinu razmišljanja. Mladi 
njihovim nasvetom zelo verjamejo. Imamo izredno dobre 
izkušnje tako z načinom kot z vsebino njihovega 
komuniciranja. Vsi strahovi projektne delovne skupine pred 
zagonom spletne strani, da bi se lahko stran o ljubezni in 
spolnosti izrodila v erotično, so popolnoma odveč. Cenzure pri 
objavi vprašanj, mnenj ter dilem mladih smo se v trinajstih 
mesecih poslužili le trikrat, ko so enkrat vsebina dvakrat pa 
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izrazi preveč prestopili zastavljene okvire. V “lažjih” primerih 
je vedno kdo od mladostnikov komentiral neprimerne izraze in 
uredništvu ni bilo potrebno posegati. Tega smo zelo veseli, saj 
je stran dosegla tudi naslednji namen: mladostniki naj se na 
njej učijo oceniti, analizirati, povedati svoje mnenje, ga 
argumentirati. Tako sebe in  vrstnike urijo tudi v pogajalskih 
sposobnostih, ki jih v življenju še kako potrebujejo. 
Skoraj ne mine dan, da nam na spletu mladostniki ne povedo, 
da so svoj problem pripravljeni zaupati samo naši spletni strani 
in nikomur drugemu. Mladi še kako potrebujejo neodvisnega 
strokovnjaka, ki ga lahko povprašajo za nasvet dobesedno 
»tukaj in zdaj«, ko imajo problem ali ko ne morejo ali ne znajo 
več naprej. Pri tej obliki komunikacije ostanejo anonimni, zato 
so njihova vprašanja pogosto intimna, globoka, z živo besedo 
bi jih skoraj gotovo ne izrazili ali pa bi že izzvenela, preden bi 
našli sogovornika, ki bi mu bili pripravljeni zaupati problem.  
 
Svetovalci se zavedamo, da je v komuniciranju z mladimi 
nujno skoraj brezpogojno sprejemanje ter spoštljiv odnos, 
nadalje kratka, jedrnata ter preprosta in poštena sporočila. 
Vsako, z očmi (odraslega) svetovalca še tako banalno in 
večkrat ponovljeno vprašanje je za mladega človeka 
pomembno in novo. Po več kot enoletnem delu na spletu lahko 
trdimo, da so mladi zelo dobro »prijeli« za ponujeno 
priložnost. In da smo mrežo svetovalcev vse leto širili glede na 
potrebe mladih tako po številu kot po profilu svetovalcev. 
Trenutno imamo v ekipi 13 strokovnjakov (7 zdravnikov – 
specialistov različnih specialnosti, tri psihologe, profesorico 
socialne pedagogike, diplomirano socialno delavko ter 
magistro farmacije), ki smo jih povabili v ekipo po skrbnem 
premisleku. Vsi so izkušeni v komunikaciji z mladostniki, z 
vsem srcem predani projektu in na vprašanja najstnikov 
odgovarjajo v svojem prostem času. Za svoje svetovalno delo 
ne prejemajo plačila. V kratkem bomo mrežo sodelavcev 
razširili in spletno stran dopolnili z novimi vsebinami o 
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samopodobi. Porajajo se nove dileme. Kot dokaz, da spletna 
stran živi in se nenehno razvija in spreminja. Kakor 
mladostnik … 
 
 
SKLEPNA MISEL 
 
Mladinska spletna stran www.tosemjaz.net je zelo dobro 
sprejeta med mladostniki. Menimo, da je tako zato, ker smo 
prisluhnili problemom in potrebam mladih in ker smo jih v 
nastajanje in življenje spletne strani tudi aktivno vključili. 
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VZGOJA ZA ZDRAVJE PRI MLAJŠIH 
OSNOVNOŠOLCIH 

- PREDSTAVITEV DELAVNICE - 
 

Srečo Črep 
 
 

IZVLEČEK 
 

Vsak otrok in mladostnik ima pravico, moral pa bi imeti tudi 
priložnost, da se izobražuje v šoli, ki promovira zdravje! 

 
Otroci in mladostniki imajo za svoje obdobje specifične 
zdravstvene probleme, ki so posledica njihovega telesnega, 
duševnega in socialnega dozorevanja ter sloga življenja. Pri 
tem ima šola pomemben vpliv s svojimi zaščitnimi dejavniki in 
dejavniki tveganja. Prav na te dejavnike zdravstveni delavci, 
ki opravljamo vzgojo za zdravje v osnovnih šolah, močno 
vplivamo. Z izvajanjem vzgoje za zdravje, medpredmetnega 
kurikularnega področja in prikritega učnega načrta 
vzpodbujamo zdrav življenjski slog pri šolarju samem, njegovi 
družini, promociji zdravja v šoli in širši skupnosti. Članek 
predstavlja učno delavnico, namenjeno mlajšim šolarjem. Je 
uvod v nadaljnje aktivnosti v višjih razredih, ki jih programsko 
in sistematično izvajamo v Javnem zavodu Zdravstveni dom 
Šentjur. 
 
 
UVOD 
 
Družina posreduje otroku prvo znanje o načinu življenja, o 
vedenju, mu sooblikuje vrednostni sistem do sebe in sveta, 
odnos do lastnega telesa, do zdravja in bolezni (Caccamo, 
2000). V času šolanja si otrok nabira dodatno znanje o načinu 
življenja in intenzivno izgrajuje svoj lastni življenjski slog. 
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Šola naj ne bi le učila o zdravem življenju, marveč naj bi 
zdravo življenje – telesno in duševno – mladim tudi 
omogočala (Premik, 1999). Ta pomemben cilj se uresničuje v 
sklopu programov zdravstvenovzgojnega dela. Iz statističnih 
podatkov o opravljenem zdravstvenovzgojnem delu v 
osnovnih šolah, več kot dve tretjini le tega opravijo 
medicinske sestre (Žalar, 2001).  
Šolsko okolje je idealno za promocijo zdravja (IVZ, 1997), 
ker: 
- so šolarji ciljna skupina, kjer navade in življenjski urnik še 

niso zakoreninjeni in sta sprejemljivost in različna mnenja 
ter kolektivna odgovornost še veliki, 

- šolski kontekst omogoča vzgoji za zdravje, da je zavestna, 
redna in sistematična, 

- šola omogoča skupnosti, da vpliva dejansko na vse člane 
izbrane starostne skupine. 

 
Ameriško združenje dietetikov ugotavlja, kolikšno je znanje 
šoloobveznih otrok o prehrani. V raziskavo so vključili otroke 
dveh starostnih skupin: 6-9 let in 9-15 let. Rezultati so 
pokazali naslednje: 
- Otroci, stari 6-9 let, dobro razumejo pojma prehrana in 

zdravje. 93% otrok trdi, da moramo za zdravje pojesti 
veliko sadja in zelenjave in 65% otrok se strinja s trditvijo, 
da lahko zaužita hrana vpliva na njihovo rast in razvoj. 
Polovica otrok zna našteti vseh pet skupin živil v 
prehranski piramidi.  

- Otroci, ki vsaj trikrat na teden kosijo skupaj s starši, vedo 
mnogo več o prehrani in  skupinah živil, njihovo znanje pa 
se povečuje tudi s starostjo. Ko spoznajo, da pravilna 
izbira živil vpliva na njihovo zdravje, odkrijejo tudi 
temeljne principe prehrane: uravnoteženost, raznovrstnost 
in zmernost (www.app.org, 2003).  
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DIDAKTIČNA ENOTA 
 
1. Cilji 
- vzpostaviti korekten prvi stik med učenci in izvajalcem 

vzgoje za zdravje, 
- učence seznaniti z izrazi vzgoja za zdravje, ohranjanje 

zdravja, zdrav način življenja, preprečevanje bolezni, 
- prikazati pomen zdrave prehrane in telesne aktivnosti za 

ohranjanje zdravja, 
- vzbuditi pri učencih zavest za zdrav način življenja in jih 

motivirati, da ga vnesejo v svoje okolje, 
- doseči, da učenci razmišljajo, da je zdravje dobrina, za 

katero so sami odgovorni. 
 
2. Vsebina 
 
2.1. Uvodni del (15 minut) 
 
- predstavitev udeležencev učne delavnice, 
- predstavitev poteka učne enote. 
 
2.2. Osrednji del (trije sklopi po 30 minut) 
 
2.2.1 Prehrana 
- bioritem šolarja, energijske potrebe in načela zdrave 

prehrane, 
- pomen zajtrka, 
- predstavitev piramide zdrave prehrane, 
- praktično delo. 
 
2.2.2 Telesna aktivnost in prosti čas 
- anatomske in fiziološke značilnosti človeškega telesa, 
- pomen telesne aktivnosti za ohranjanje zdravja, 
- aktivno koriščenje prostega časa, 
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- predstavitev in izvajanje specifičnih vaj za ohranjanje 
dobre telesne drže, 

- sprostitvene tehnike, 
- praktično delo. 
 
2.2.3 Varovanje zdravja 
- fizionomija šolarjevega delovnega okolja, 
- šolska torbica in/ali nahrbtnik, 
- varno delo z računalnikom, 
- počitek in spanje, 
- praktično delo. 
 
2.3. Verifikacija (20 minut) 
- skupinsko delo: vodeno gledališče, izdelava plakata, 

kotička za zdravje, zdravstvenovzgojnih materialov, 
napitkov, prigrizkov, 

- razgovor o delavnici, razlaga nejasnosti in pridobivanje 
povratnih informacij. 

 
2.4. Sklepni del (10 minut) 
- pogovor ali didaktična igra. 
 
3. Metode dela 
- metoda razlage, 
- metoda prikazovanja, 
- metoda dela s tekstom, 
- metoda razgovora. 
 
4. Oblike dela 
- frontalna, 
- učna delavnica, 
- delo v skupini,  
- individualna oblika. 
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5. Didaktična sredstva 
- računalnik in projektor,  
- piramida in živila, 
- žoge za sedenje/vaje, trakovi za vaje,  
- šolska klop in stol,  
- šolska torba/nahrbtnik, 
- zdravstvenovzgojni plakati, 
- drugi zdravstvenovzgojni materiali: zloženke, brošure, 

razglednice. 
 
 
ZAKLJUČEK 
 
Latinci so govorili, da je čas, ko se ne da nič povedati in je čas, 
ko se da kaj povedati, ni pa časa, ko bi se dalo vse povedati. 
Vzgoja za zdravje med šolarji je takšen čas: marsikdaj imamo 
občutek, da ne slišijo, ali nočejo slišati, a takrat vidijo in 
hočejo videti. Vsaka, nam mogoče tako nepomembna stvar, 
šolarju vzbudi zanimanje, željo, mogoče vzpodbudo, da 
ohrani, utrdi ali izboljša svoje zdravje. Mladi pričakujejo od 
nas odraslih, da jih bomo vzgajali, jih vodili, jim postavljali 
razumne meje in živeli z njimi za njih. 
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KOMUNIKACIJA S STAROSTNIKI 
 

Jacinta Doberšek - Mlakar 
 

»Prijaznost v besedah ustvarja zaupanje, 
prijaznost v mislih ustvarja globino, 

prijaznost v dajanju ustvarja ljubezen«. 
(Lao Ze) 

 
 
IZVLEČEK 

 
Vsem, ki v svojih poklicnih odnosih vstopajo v kontakte s 
populacijo starostnikov, želim predstaviti pomen in značilnosti 
tovrstne komunikacije. 
  
V prvem delu so omenjene značilnosti staranja in oblike 
celostnega komunikacijskega pristopa. Sledi razmejitev 
primernih pristopov do starejše osebe glede na njene 
posamezne potrebe. Bolezenska sprememba staranja – 
demenca, statistično pogost pojav. 
  
V drugem delu so predstavljeni načini komunikacije, 
usmerjanja in vodenje starejših, ki potrebujejo specifične in 
pomembne pristope, saj s procesom učenja lahko rezultirajo 
kakovostnejšo zdravstveno nego, manj stresa pri delu in večje 
delovno zadovoljstvo. 
 
 
UVOD 
 
Staranje slovenske populacije pomeni tudi v poklicih s 
področja zdravstvene nege in oskrbe več srečevanja s 
starostniki in dementnimi osebami. Razen specifičnih področij 
dela (ginekologija, pediatrija) bolj ali manj postaja starejši 
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človek najpogostejši uporabnik zdravstveno negovalnih 
storitev. Medicinski izobraževalni sistemi v Sloveniji v svojih 
procesih prenove v zadnjih letih dobivajo poglobljene vsebine 
komunikacije, ki pa se v samem zdravstvenem sistemu še niso 
uveljavili kot enakopravni in inteligentni spremljevalci 
posameznih medicinsko - tehničnih postopkov in aktivnosti.  
 
 Mnogi avtorji se strinjajo, da kakovostni pristopi do 
starostnika zahtevajo veliko mero znanja, sposobnosti 
opazovanja in ustreznih komunikacijskih veščin. S staranjem 
se namreč (Kogoj, 1996) pogosteje pojavlja psihična 
utrujenost, interes se zoži, mišljenje postane okorno, poveča se 
privlačnost za rutino, zmožnosti prilagajanja in opažanja 
oslabijo in popuščati lahko začne spomin. Pri demenci pa gre 
še za kompleksnejši vedenjski vzorec, saj se pojavijo motnje 
višjih možganskih funkcij, ki se izražajo z motnjami spomina, 
mišljenja, orientacije, razumevanja, računanja, sposobnosti 
besednega izražanja in presoje. 
 
Vprašanja in stiske zvezi s komunikacijo so stalne, saj imajo 
medicinske sestre, zdravstveni tehniki in bolničarji pri 
obravnavi bolnikov in oskrbovancev najdaljše in najpogostejše 
kontakte.  
Z vidika komunikacije se zdi profesionalno vstopanje v 
procese osebne in intimne sfere starostnika, manevriranje z 
odklonilnostjo, upočasnjenostjo, njegovim fizičnim, 
čustvenim, duhovnim in socialnim svetom v času, kot nam ga 
narekuje sodobni delovni ritem, praktično nemogoče.    
 
Vemo, kakšna komunikacija je prijetna in dobra, a poti do nje 
– kot, da so pretežke. Postavlja se nam vprašanje, kje začeti, 
kako razumeti in kaj znati? 
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1. STARANJE IN CELOSTNI PRISTOP DO 
STAROSTNIKA 

 
Staranja se v biološkem smislu pravzaprav začne že ob 
rojstvu. Je del našega življenja, rasti, obnavljanja in umiranja 
celic. Za barvitim obdobjem mladosti sledi upad telesnih in 
duševnih sposobnosti, slabši vid in sluh, slabša mišična moč, 
krčenje postave, počasnejše gibanje, počasnejše reagiranje na 
dražljaje iz okolice, nagubana koža,… Duševne in telesne 
zmogljivosti lahko (Kogoj, 1996) ostanejo neokrnjene daleč v 
starost. Sociološke raziskave kažejo, da sodoben čas hitenja in 
pridobitništva v naši državi ni pretirano naklonjen 
starostnikom. 
 
Vsi potujemo z istim vlakom življenja in smo od rojstva, do 
mladostniških let, preko starosti in vse do smrti (Youngs, 
2001): 

• FIZIČNA BITJA, 
• ČUSTVENA BITJA, 
• SOCIALNA BITJA, 
• DUHOVNA BITJA, 
• EKONOMSKA BITJA. 

Še do nedavnega so bili ljudje, ki so danes stari in odvisni od 
skrbi in nege drugih - ljubeči starši, stari starši, zakonci ali 
prijatelji, delovni ljudje, ustvarjalni organizatorji socialnega 
življenja v ožji ali širši okolici. 
 
Obravnavati starostnika kot celoto, pomeni, da ne ignoriramo 
njegove osebne prisotnosti ob opravljanju različnih postopkov. 
Kadar gre za dementnega starostnika, lahko z nepravilnim 
pristopom vzpodbudimo ali ustvarimo odklonilnost ali celo 
agresijo.  
 
Vsak kontakt pričnemo s stikom z očmi, verbalno 
komunikacijo pričnemo šele za pozdravom in takrat, ko nas 
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vidi oziramo smo poleg njega. Efekti upoštevanja osnovnih 
pravil komunikacije se nam pozitivno obrestujejo in izražajo v 
umirjenem, zadovoljnem odnosu med zdravstvenimi delavci in 
starostnikom: 
- s starostnikom se naenkrat pogovarja le ena oseba, 
- v bližino pristopimo od strani ali spredaj in ne s hrbtne 

strani, 
- ne dajemo navodil »na daljavo«, 
- stavki (navodila) naj bodo enostavni, dikcija besed pa 

jasna in razumljiva, 
- opozarjamo, spomnimo, učimo, 
- navodila, usmerjanje in učenje naj bo vedno postopno in 

enako s strani vseh negovalcev (upoštevati«ritem 
dojemanja«), 

- utišamo ali odstranimo moteče dejavnike, kadar 
pričakujemo aktivno sodelovanje (TV, radio, ropot, glasno 
govorjenje,…), 

- upoštevamo bioritem starostnika – smo strpni in 
potrpežljivi, 

- dovolimo, da vse tisto, kar še zmore, naredi sam, 
- če je aktivnost predolga in zahtevna, diskretno 

pomagamo, 
- iskreno pohvalimo, smo dosledni in vztrajni, 
- sodelujemo v delovnem timu in s svojci. 
 

Aktivna udeležba starostnika v zdravstveni negi in oskrbi 
je odvisna tudi od tega, ali ima oseba nameščene, očiščene 
in delujoče vse ortotske pripomočke, ki jih je tudi sicer 
vajena in jih uporablja: protezo, bergle, slušni aparat, 
očala, voziček in drugo. 
Ponavljajoča se opravila naj bodo na vrsti vsak dan ob 
istem času in kraju. Tako se starostnik počuti varnega, 
posledica pa je boljše sodelovanje in motiviranost.  
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2. ZNAČILNOSTI TERAPEVTSKE KOMUNIKACIJE 
 

Temeljni kamen pričetka komunikacije (Kobentar, 1996) v 
odnosu do vseh ljudi je zaupanje.  
Tudi v odnosu do starostnika je tako. Dosežemo ga s 
spoštljivostjo, prijaznostjo, vljudnostjo, razločno verbalno 
komunkacijo, s stikom z očmi in empatičnim poslušanjem. 
V komunikacijskem odnosu zaupanju tesno sledi 
sprejemanje, ki pomeni, da se v verbalni in neverbalni 
komunikaciji s starostnikom ogibamo obsojanju. Pri  delu le 
opazujemo in sporočamo, kar opazimo. Tako si sami 
oblikujemo več možnosti za spoznavanje učinkovitejših 
komunikacijskih pristopov. V terapevtski komunikaciji je 
pomembna tudi zaupnost. Pomeni, da strokovno presodimo, 
kateri podatki so pomembni za ostale zdravstvene delavce in 
jih zato predamo naprej. Natančno upoštevamo načela o 
varovanju bolnikovih podatkov.  
Samorazkrivanje zdravstvenega delavca, ki se v zaupnem 
odnosu večkrat izrazi, ni primerno in profesionalno, 
starostniku pa lahko povzroči dodaten stres. Dovolj je, da  
bolnik pozna naše ime in priimek, poklic, namen in cilje, ki jih 
imamo v odnosu z njim ter katero od splošnih življenjskih 
stvari.  
Vse našteto se izraža v luči prisotnosti empatije – dovzetnosti 
zdravstvenih delavcev za posameznikove občutke in njene 
sposobnosti, da ugotovljeno uporabi pri delu v prid boljšega 
sodelovanja in komunikacije.      
 
2.1. DOTIK KOT OSNOVNI ELEMENT ZDRAVSTVENE 

NEGE DEMENTNEGA 
 

Ljudje bližino različno doživljamo. Odvisna je od naših 
izkušenj dotika v zgodnjih letih življenja in kasneje 
pridobljenih izkušenj. Pomembno je upoštevati, da mora biti 
dotik vedno dovoljen in preudarno uporabljen. 
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Pri negovalnih postopkih se starostnika mnogo dotikamo. 
Mikluževa (1999) poudarja, da je dotik potrebno vedno 
pravočasno pojasniti, da preprečimo negativno reakcijo. Dobro 
je, da terapevtski dotik upoštevamo in uporabljamo pri vseh 
različnih dnevnih aktivnostih – pri hoji, pri menjavi plenice, 
umivanju, obračanju,… V praksi zdravstvene nege je mogoče 
uporabiti osnove bazalne stimulacije, ki jo je utemeljil prof.dr. 
Andreas Frohlich in pomeni vzpodbujanje osnovnih čutov v 
terapevtske namene. Cilj metode je, da bi starostnik bolje 
zaznaval sebe, svoje telo, svojo okolico in druge ljudi.  
Z izkušnjami se je izkazala uporaba bazalne stimulacije pri 
delu z otroki, motenimi v telesnem in duševnem razvoju, na 
oddelkih za intenzivno nego, pri dezorientiranih, nemirnih in 
dementnih bolnikih kot učinkovit pristop. Ugotovili so, da so 
se nemirni bolniki pomirili, nezavestni pa so se začeli odzivati 
(Bienstein, 1991). 
 
Ko delamo z dementnimi, lahko pogosto opazimo, kako se ob 
nenadnem, nepričakovanem dotiku, zvoku ali svetlobi 
zdrznejo in odzovejo s strahom in višjim mišičnim tonusom. V 
kolikor oseba, ki izvaja pri dementnem določeno aktivnost ne 
opazi negativnih dražljajev, je lahko njeno delo ves čas polno 
stresa in napora, za bolnika pa neprijetna izkušnja.  
 
Bolnika zato vedno pred dotikom diskretno opozorimo na naš 
prihod v sobo z umirjeno hojo in vzporednim glasom, ter mu 
povemo kaj bomo počeli. Dotik je namreč informacija, ki mu 
je posredovana preko njegovega telesa. Povemo tudi, kaj lahko 
od nas pričakuje (boljše počutje, sveža oblačila, pomoč pri 
vstajanju, spremljanje k zajtrku, …).  

 
Zdravstveno negovalne aktivnosti. ki vključujejo dotik naj ne 
vsebujejo: 
- nenadnih gibov »od zadaj«, 
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- hitrega načina dela, 
- drgnjenja po koži,  
- odsekanih, letečih, raztresenih dotikov, 
- dotikanja več oseb hkrati. 
 
Dotikanje začnemo s toplo, mirno, plosko položeno roko. Ko 
delamo, imamo vedno obe roki na bolniku in ne umaknemo 
obeh rok hkrati. Dotikanje vedno zaključimo s končnim, 
rahlim pritiskom. 
 
2.2. KOMUNIKACIJA S SAMIM SABO ALI KAKO 

SKRBIM ZASE, KO DELAM Z DRUGIMI 
 

Naša osebnost je neločljiva zbirka različnih funkcioniranj – 
osebnega, poklicnega, fizičnega, čustvenega, 
duhovnega,…Vsak dan nas čaka veliko ovir, ki prekinejo 
komunikacijo. Samo mi imamo moč, da odredimo, kolikokrat 
v dnevu bomo prekinili komunikacijo s samim sabo in z 
drugimi in kolikokrat ne. Dobro je, da se izogibamo oviram, ki 
prekinjajo komunikacijo, formirajo stres in regresijo odnosov. 
Najpogostejše ovire, ki prekinejo komunikacijo so: 

 
1. kritiziranje – je največja ovira do odprte in iskrene 

komunikacije; 
2. hitenje – ustvarja anarhijo, zmedo ter slabša uspešnost in 

kakovost dela, 
3. obsojanje – negujte ozračje zaupanja in veselja, 

poslušajte, ne da bi sodili, 
4. agresiven verbalni izpad. 

 
Izkazalo se je, da so v delovnem in domačem okolju uporabni 
podobni vedenjski vzorci, na katere imamo moč vplivati 
posamezniki. Koliko energije in volje bi potrebovali za 
upoštevanje sledečih preprostih pravil za obvladovanje stresa, 
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izboljšanje medosebnih odnosov in vzdrževanje notranjega 
miru? 
• Jasno opisati situacijo, izraziti svoja čustva in opisati 

želeno spremembo, 
• čimmanj nesmiselnih, odvečnih opravil in čimveč jasnih 

nedvoumnih napotkov pri delu, 
• zadolžitve in odgovornosti naj bodo čim bolj prepoznavne, 
• pretok informacij dober, jasen (dogovoriti se za »sistem«), 
• opozorila na »štiri oči«, 
• nad kritiko naj prevladujejo pohvale, 
• izkoriščanje možnosti za strokovno rast, osebno rast in 

različne oblike druženja, 
• možnost izražanja predlogov posameznika, ki doprinesejo 

k skupnemu cilju – VEDNO JE POTREBNO ISKANJE 
KOMPROMISOV, 

• možnost supervizije pri delu z ljudmi. 
    
 
ZAKLJUČEK 

 
Nemogoče je »ne komunicirati«.  
V vsakem trenutku sodelavcu, bolniku in ostalim nekaj 
sporočamo. V komunikaciji, kot si jo predstavljamo v 
najboljšem pomenu besede je za dosego dobrih rezultatov 
poleg naučenih teoretičnih znanj potrebna notranja umirjenost 
in pozitivna naravnanost. Nikoli ne more vstopati v 
komunikacijo samo en del nas samih. Verbalno, neverbalno, z 
gibi, mimiko in pogledom maksimalno osredotočimo 
pozornost v tisto, kar počnemo.  
 
Delo je ljubezen, ki postane vidna (Gibran, 1991).  

 
Začnimo o tem razmišljati, bodimo dojemljivi za lastne 
procese spreminjanja in ugotovili bomo, da zmoremo več, kot 
smo si kdaj koli lahko predstavljali.   
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UPORABA PROCESNE METODE DELA V 
ZDRAVSTVENI NEGI NA ODDELKU ZA 

INTENZIVNO INTERNO MEDICINO V SPLOŠNI 
BOLNIŠNICI CELJE 

(Primerjava med letoma 2002 in 2005) 
 

Barbara MAVRIN 
 
 

IZVLEČEK 
 
Proces zdravstvene nege omogoča sistematični pristop k 
varovancu in reševanju negovalnih problemov. Z uporabo 
procesne metode dela v zdravstveni negi na Oddelku za 
intenzivno interno medicino v Splošni bolnišnici Celje želimo 
medicinske sestre doseči visoko stopnjo kakovosti zdravstvene 
nege. 
Prispevek obravnava primerjavo raziskav o vključevanju 
procesne metode dela v zdravstveni negi in uporabi negovalne 
dokumentacije na OIIM med letoma 2002 in 2005. 
Namen raziskave je prikazati napredek pri uporabi procesne 
metode dela v zdravstveni negi pri delu negovalnega tima na 
OIIM od leta 2002 do 2005 in ugotoviti naravnanost članov 
negovalnega tima do uvajanja novosti v zdravstveni negi ter 
jih vzpodbuditi k uporabi le-teh, pri delu z varovanci.  
Raziskava je pokazala, da člani negovalnega tima bolje in 
pogosteje uporabljajo procesno metodo dela v zdravstveni negi 
in dosledneje uporabljajo pripravljeno negovalno 
dokumentacijo. Vendar se še vedno pojavlja mnogo težav 
katerih vzroki so rutinsko delo, premalo negovalnega kadra, 
predolg delovni staž na oddelku in nezadovoljivo poznavanje 
teoretičnih vsebin procesne metode dela v zdravstveni negi. 
Nepopolno poznavanje teoretičnih vsebin procesne metode 
dela v zdravstveni negi, bodo člani negovalnega tima odpravili 
s pomočjo razpoložljive literature, internega strokovnega 
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izobraževanja, z dodelavo negovalne dokumentacije in s 
pridobivanjem izkušenj z dosledno uporabo procesne metode 
dela v praksi zdravstvene nege. 
 
 
UVOD 
 
Zdravstvena nega na Oddelku za intenzivno interno medicino 
v Splošni bolnišnici Celje je zelo specifična. Varovanci, ki se 
zdravijo na tem oddelku, so močno prizadeti in je verbalna 
komunikacija z njimi otežena, pogosto skoraj nemogoča. 
Takšni varovanci so celovite osebe, ki potrebujejo posebno 
pozornost pri izvajanju zdravstvene nege. Ob uporabi procesne 
metode dela v zdravstveni negi takšne situacije bolje 
obvladamo, ker z načrtovanjem postopkov in posegov 
zdravstvene nege učinkoviteje zadovoljimo varovančeve 
individualne potrebe. Dokumentiranje doseženega stanja ter 
primerjava z zastavljenimi cilji, negovalnemu timu omogoča 
boljše vrednotenje in predstavitev zdravstvene nege, ki jo 
izvaja. Članom negovalnega tima vrednotenje dela prinaša več 
zadovoljstva in suverenosti pri delu z varovanci. 
Zaradi zahtevnosti dela, premalo kadra in nepopolnem 
poznavanju teoretičnih vsebin procesne metode dela v 
zdravstveni negi, člani negovalnega tima v takšnem načinu 
dela še vedno vidijo dodatno obremenitev. Uvidijo tudi 
potrebe po spremembah, ki jih takšen način dela prinaša v 
vsakodnevno opravljanje dela. Skupek teh ugotovitev kaže na 
potrebo po pridobivanju znanja in motivacije za dosledno 
uporabo procesne metode dela v zdravstveni negi, kar bi 
doprineslo h kakovosti načrtovanja in izvajanja intervencij 
zdravstvene nege. Bolje načrtovana zdravstvena nega bi 
zadovoljila varovančeve potrebe in s tem dvignila 
zadovoljstvo varovancev in članov negovalnega tima.  
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PROCESNA METODA DELA V ZDRAVSTVENI NEGI  
 
Procesna metoda dela v zdravstveni negi je sodoben 
metodološki pristop, ki ga odlikuje visoka stopnja 
organiziranosti. Omogoča sistematično, logično spoznavanje 
in reševanje problemov v okviru stroke. Upošteva usmerjenost 
k varovancu, njegovo aktivno vlogo ter celovito obravnavo. 
Uporabljati procesno metodo dela v zdravstveni negi pomeni 
sistematično, samoiniciativno in planirano odkrivati 
varovančeve potrebe in jih, po vnaprej izdelanem planu, čim 
bolje zadovoljiti. Takšen način odkrivanja in reševanja 
problemov je izredno racionalen in temelji na znanstvenih 
spoznanjih. Medicinski sestri omogoča odločanje na podlagi 
dejstev, ki jih lahko kadarkoli preverja.  
 
Lastnosti procesne metode dela v zdravstveni negi: 
- sistematičnost, 
- dinamičnost, 
- fleksibilnost. 
 
Načela procesne metode dela v zdravstveni negi: 
- usmerjenost k varovancu, 
- upoštevanje varovanca kot subjekta, 
- celovita skrb za varovanca – holistični pristop. 
 
Faze procesne metode dela v zdravstveni negi: 
1. Ugotavljanje varovančevih potreb po zdravstveni negi 
2. Postavitev negovalnih diagnoz 
3. Opredelitev in določitev ciljev 
4. Načrtovanje in izvedba negovalnih postopkov 
5. Vrednotenje in dokumentiranje  
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Ugotavljanje varovančevih potreb po zdravstveni negi: 
Zbiranje informacij in ocena varovančevega stanja je 
aktivnost, s katero medicinska sestra ugotavlja stanje in 
potrebe po zdravstveni negi. 
Informacije pridobimo z: 
- opazovanjem varovanca, 
- pogovorom z varovancem ali s svojci, 
- meritvami vitalnih funkcij, 
- pregledom ostale dokumentacije, 
- pogovorom z ostalimi člani negovalnega tima. 
Ugotovljene potrebe po zdravstveni negi se vedno navezujejo 
na določenega varovanca, ki ga obravnavamo holistično.  
 
Postavitev negovalne diagnoze: 
Prva faza procesne metode dela v zdravstveni negi se zaključi 
s postavitvijo negovalne diagnoze, ki je izhodišče za vse 
naslednje faze. S pomočjo negovalne diagnoze izražamo 
aktualne in potencialne probleme v zvezi z varovancem, ki jih 
lahko v okviru kompetenc rešuje medicinska sestra.  
 
Določitev ciljev:  
Negovalni cilji nam kažejo smer za izvajanje intervencij 
zdravstvene nege, dajejo nam možnost za spreminjanje 
negativnega stanja v pozitivno. So tudi merilo za ugotavljanje 
uspešnosti zdravstvene nege. Cilji morajo biti oblikovani 
konkretno in časovno določeni. Zastavljeno cilji morajo biti: 
- realni, 
- dosegljivi,  
- preizkusni, 
- merljivi. 
Za posamezno potrebo lahko predvidimo več ciljev, ki so 
časovno in vsebinsko različni. Glede na čas in dinamiko 
ločimo kratkoročne in dolgoročne cilje. Kratkoročni cilji 
načrtujejo majhne stopnje napredka in vodijo h končnim 
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dolgoročnim ciljem. Cilji morajo biti postavljeni individualni 
in morajo upoštevati varovančeva pričakovanja. 
 
Načrtovanje in izvajanje negovalnih intervencij:  
- Izdelava negovalnega načrta 
Na podlagi negovalnih ciljev in ugotovljenih varovančevih 
resursov izdelamo negovalni načrt. Izdelava je aktiven 
miselni proces, ki vodi v logično razmišljanje o zdravstveni 
negi. Zahteva uporabo strokovnega znanja, saj se odločamo o 
izvedbi intervencij zdravstvene nege in postavljamo prioriteto 
med negovalnimi diagnozami. Načrt nam zagotavlja 
neprekinjenost, zato mora biti zapisan in jasen vsakomur. 
Podroben načrt olajša delo celotnemu timu, saj služi 
usklajevanju dela. Načrt zdravstvene nege je individualen 
plan in mora biti vsebinsko, metodološko, časovno, 
kadrovsko in materialno opredeljen. 

- Realizacija načrtovanega programa–izvajanje zdravstvene 
nege 

Izvajamo načrtovane intervencije zdravstvene nege, ki vodijo 
k odpravljanju vzrokov za negovalne probleme in k doseganju 
individualno opredeljenih ciljev. Pri tem vzpodbujamo 
varovanca k čim bolj aktivnem sodelovanju in ga tako 
vključimo v proces zdravstvene nege. Medicinsko sestro pri 
delu usmerja načrt, ki mora na podlagi opazovanj ter 
zahtevnosti in dinamičnosti dela, biti spremenljiv in 
fleksibilen. Pri izvajanju intervencij zdravstvene nege je 
potrebno upoštevati sprejete negovalne standarde in načela. 
Delo koordiniramo z drugimi člani zdravstvenega tima in 
prevzemamo odgovornost za izvedbo. Pri izvajanju 
načrtovanega programa je pomembno sprotno vrednotenje in 
dokumentiranje dela. 
 
Vrednotenje in dokumentiranje:  
Vrednotenje doseženega stanja je primerjava varovančevega 
stanja s postavljenimi cilji. S pomočjo primerjave dobimo 
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nove podatke o varovancu, spoznavamo vpliv intervencij 
zdravstvene nege na posameznika in ali so izvedene 
intervencije prinesle žaljene učinke. 
 
Poznamo več vrst vrednotenja: 
- sprotno vrednotenje, 
- usklajeno vrednotenje (vsako uro, izmena), 
- zaključno vrednotenje, 
- končno vrednotenje. 
 
Dosežke razvrščamo v posamezne kategorije: 
- uspeh (pozitivni rezultati), 
- neuspeh (negativni rezultati), 
- nespremenjeno stanje.  
 
Medicinska sestra mora biti sposobna vrednotiti dosežke 
zdravstvene nege glede na postavljene cilje. Vrednotimo že v 
fazi načrtovanja, ko vsi člani negovalnega tima iščejo rešitve 
za dosego zastavljenih ciljev. Faza vrednotenja temelji na 
sistematičnem pristopu in sposobnosti kritične presoje. To 
zahteva strokovno usposobljenost negovalnega tima, enotno 
doktrino izvajanja zdravstvene nege, enotno dokumentacijo in 
terminologijo. 
 
Dokumentiranje intervencij zdravstvene nege, ki jih 
medicinska sestra ali zdravstveni tehnik izvajata pri bolniku, 
je namenjeno zagotavljanju sistematične in nepretrgane 
zdravstvene nege ter ustvarjanju legalnih dokumentov, ki 
pomagajo pri razvoju stroke. Procesna metoda dela v 
zdravstveni negi terja dober sistem dokumentiranja, ker le 
tako pripomoremo k zvišanju kakovosti zdravstvene nege in 
zagotavljanju njene neprekinjenosti. S pomočjo 
dokumentacije dobimo kronološki pregled nad zdravstveno 
nego in njenimi dosežki, širimo strokovno znanje in 
zagotavljamo podatke v pravne namene. Planirane in 
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izvedene intervencije zdravstvene nege zabeležimo v 
negovalno dokumentacijo in pri tem upoštevamo sprejeta 
načela dokumentiranja. 
 
 
RAZISKAVA 
 
Namen raziskave je: 
1. dokazati napredek pri uporabi procesne metode dela v 

zdravstveni negi in negovalne dokumentacije pri delu 
negovalnega tima na OIIM, med letoma 2002 in 2005, 

2. ugotoviti naravnanost in motivacijo članov negovalnega 
tima za uvajanje novosti v zdravstveni negi, 

3. spodbuditi člane negovalnega tima h kakovostni uporabi 
novosti pri delu z varovanci, 

4. motivirati člane negovalnega tima za aktivno poglabljanje 
znanja o procesni metodi dela v zdravstveni negi. 

 
Hipoteze: 
1. Med člani negovalnega tima na OIIM se je dvignila 

stopnja znanja o procesni metodi dela v zdravstveni negi 
in negovalni dokumentaciji. 

2. Člani negovalnega tima uporabljajo procesno metodo dela 
v zdravstveni negi in negovalno dokumentacijo bolje in 
pogosteje, kot v letu 2002. 

3. Člani negovalnega tima želijo poglobiti -  pridobiti 
potrebno znanje o procesni metodi dela v zdravstveni negi 
in negovalni dokumentaciji s pomočjo internega 
strokovnega izobraževanja. 

 
Metode:   
- Temelj raziskave je bil vprašalnik razdeljen med člane 

negovalnega tima na OIIM. 
- Podatki so prikazani v tabelah. 
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Vprašanja:  
 
1. Katero stopnjo izobrazbe imate? 

 
STOPNJA IZOBRAZBE 2002 2005 

Srednja 63% 54% 

Višja 22% 17% 

visoka strokovna 14% 29% 

 
Tabela 1: Stopnja izobrazbe 
 
Tabela prikazuje porast visoko strokovno izobraženih članov 
negovalnega tima in rahel upad zdravstvenih tehnikov. 
 
2. Ali poznate osnove procesne metode dela v zdravstveni 

negi? 
 
ODGOVOR 2002 2005 

DA 86% 91% 

NE 4,50% 0% 

DELNO 9,50% 8% 

 
Tabela 2: Poznavanje osnov procesne metode dela 
 
Vsi člani poznajo ali delno poznajo osnove procesne metode 
dela, kar je velik napredek od leta 2002. 
 
3. Ali pri svojem delu uporabljate procesno metodo dela in 

negovalno dokumentacijo? 
 
ODGOVOR 2002 2005 

DA 9% 17% 

NE  32% 13% 

DELNO 59% 61% 
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Tabela 3: Uporaba procesne metode dela in negovalne 
dokumentacije 
 
Povečal se je delež članov negovalnega tima, ki v celoti ali 
delno uporabljajo procesno metodo dela v zdravstveni negi in 
negovalno dokumentacijo. Znižalo se je število članov, ki tega 
ne počnejo. Viden je napredek. 
 
4. Ali bi želeli pridobiti – poglobiti znanje o procesni metodi 

dela in negovalni dokumentaciji s pomočjo internega 
strokovnega izobraževanja? 

  
ODGOVOR 2002 2005 

DA 78% 91% 

NE 22% 9% 

 
Tabela 4: Motiviranost za pridobivanje znanja. 
 
Motiviranost za pridobivanje znanja je v letu 2005 veliko 
višja. Člani negovalnega tima čutijo potrebo po novih 
izkušnjah in želijo spremeniti utečeno in rutinsko delo. 
 
5. Menite, da bi vas delo po procesni metodi dela 

obremenjevalo? 
 
ODGOVOR 2002 2005 

DA 68% 46% 

NE 13% 50% 

MOGOČE 18% 4% 

 
Tabela 5: mnenje o preobremenjenosti negovalnega kadra zaradi 
uporabe procesne metode dela v zdravstveni negi 
 
V letu 2002 je bila večina anketiranih prepričana, da bi jih 
uporaba procesne metode dela v zdravstveni negi 
obremenjevala. Vendar se mnenja spreminjajo in člani 
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negovalnega tima menijo, da uvedba novosti v njihovo delo ni 
obremenjujoča. 
 
6. Menite, da bi procesna metoda dela pripomogla dvigniti 

kakovost zdravstvene nege? 
 
ODGOVOR 2002 2005 

DA 72% 88% 

NE 0% 0% 

MOGOČE 27% 12% 

 
Tabela 6: Mnenje o dvigu kakovosti zdravstvene nege 
 
Večina anketiranih je mnenja, da bi uporaba procesne metode 
dela in negovalne dokumentacije pomagala obravnavati 
varovanca celostno in sistematično, kar bi pozitivno vplivalo 
nanj in na člane negovalnega tima. 
 
Preverjanje hipotez: 
- Med člani negovalnega tima se je dvignila stopnja znanja 

o procesni metodi dela v zdravstveni negi in negovalni 
dokumentaciji. Postavljena hipoteza popolnoma drži, saj 
vsi člani negovalnega tima poznajo ali delno poznajo 
osnove procesne metode dela v zdravstveni negi in 
negovalne dokumentacije. To dejstvo dokazuje velik 
napredek od leta 2002 in nam potrjuje pozitiven odnos 
medicinskih sester do sprememb.  

- Člani negovalnega tima uporabljajo procesno metodo dela 
v zdravstveni negi in negovalno dokumentacijo bolje in 
pogosteje, kakor v letu 2002. Hipoteza ni popolnoma 
potrjena. Večina članov negovalnega tima (61%), še 
vedno uporablja procesno metodo dela v zdravstveni negi 
samo delno. Znižal pa se je delež članov, ki procesno 
metodo dela v zdravstveni negi in negovalne 
dokumentacije sploh ne uporabljajo, in že s tem smo 
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dosegli velik napredek. Čeprav je stopnja motivacije za 
spremembe visoka, bo potrebno še mnogo časa in truda za 
odpravo starega načina mišljenja. 

- Člani negovalnega tima želijo poglobiti potrebno znanje o 
procesni metodi dela v zdravstveni negi in negovalni 
dokumentaciji, s pomočjo internega izobraževanja. 
Hipoteza je dokazana, saj je večina članov negovalnega 
tima (91%), motivirana za poglabljanje svojega znanja. 
Razveseljiva je ugotovitev, da je motiviranost za 
poglabljanje znanja v letu 2005 veliko višja kot v preteklih 
letih. Zato je naloga vodilne medicinske sestre, pridobiti 
ustrezno usposobljene predavatelje in organizirati 
strokovna predavanja na oddelku, kjer bodo imeli vsi člani 
negovalnega tima možnost udeležbe. 

 
 
ZAKLJUČEK   
 
Sodobna zdravstvena nega temelji na ideji pomagati 
posamezniku, družinam ali skupinam, da opredelijo in 
udejanjijo svoje telesne, duševne in družbene potenciale v 
okolju, kjer živijo. Člani negovalnega tima se zavedajo, da 
razvojni procesi v družbi zahtevajo tudi spremembo odnosa do 
zdravstvene nege.  
V bolnišničnem okolju je potrebno upoštevati varovanca kot 
subjekt. Potrebno je spoznati njegove potrebe in probleme ter 
jih sistematično reševati. Za individualno in specifično 
obravnavo varovanca, je najprimernejša pot uporaba procesne 
metode dela v zdravstveni negi in negovalne dokumentacije.  
Na OIIM uporaba pripravljenih negovalnih listov, primernih 
za vitalno ogroženega varovanca in s tem dosledna uporaba 
procesne metode dela v zdravstveni negi, še velikokrat 
predstavlja problem. Člani negovalnega tima prepoznajo 
varovančeve potrebe, načrtujejo in izvajajo intenzivno 
zdravstveno nego ter jih občasno zapišejo na negovalni list. 
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Definiranje negovalnih diagnoz, postavitev ciljev in 
vrednotenje zdravstvene nege, se jim velikokrat zdi 
prezamudno. Vzroki za to so lahko različni: 
- preobremenjenost članov negovalnega tima,  
- nepopolna negovalna dokumentacija, 
- premalo znanja, premalo motivacije.    
Za odpravo teh vzrokov, je potrebno organizirati interna 
strokovna izobraževanja, dopolnjevati obstoječo negovalno 
dokumentacijo in pridobivati izkušnje z dosedanjo uporabo 
procesne metode dela v zdravstveni negi in negovalne 
dokumentacije v praksi. Na OIIM te dejavnosti potekajo in 
sprotno reševanje problemov nam prinaša nove izkušnje. 
Pričakovane posledice uporabe procesne metode zdravstvene 
nege in negovalne dokumentacije so: 
- kvaliteta dela se poveča in hkrati se zviša zadovoljstvo 

varovancev in članov negovalnega tima, 
- pridobi se več časa za pogovor in neposredno zdravstveno 

nego pri varovancu, 
- člani negovalnega tima dobijo več možnosti, da pokažejo 

svoje sposobnosti, znanje in veščine, 
- izboljšanje komunikacijskega sistema in kvalitetnejši 

prenos informacij. 
Takšne izboljšave pozitivno vplivajo na člane negovalnega 
tima in s tem izboljšajo njihovo delo, jih motivirajoter 
vzpodbujajo njihovo samoiniciativo in željo po znanju. 
Rezultati raziskave so pozitivno usmerjeni, vendar nas lahko 
opozorijo na številne strokovno še ne dovolj dodelane pojave. 
Glavne kritične točke, ki ovirajo napredek so: 

- rutinsko delo, 
- premalo negovalnega kadra, 
- preobremenjenost negovalnega kadra z drugimi 

nalogami, 
- nepopolno znanje, itd. 

Člane negovalnega tima motivira dejstvo, da jim procesna 
metoda dela v zdravstveni negi in negovalna dokumentacija 
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omogočata več samostojnosti in kreativnosti pri delu. 
Prepričani so, da s takšnim načinom dela postaja zdravstvena 
nega kakovostnejša. Varovanec je obravnavan celostno in 
deležen direktne nege se povišuje. Medicinske sestre se 
pričenjajo identificirati s cilji stroke zdravstvene nege in ji s 
tem dvigujejo ugled in veljavo.       
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DELO MEDICINSKE SESTRE PRI ANESTEZIJI 
 

Lidija Borak 
 
 

IZVLEČEK 
 
V prispevku so opisana dela in naloge medicinske sestre pri 
anesteziji. Ne samo tehnične podrobnosti temveč drobne 
vsakdanjosti, ki oblikujejo naše delo, naš odnos do bolnikov in 
do dela. Opisan je delovni dan anestezijske medicinske sestre, 
ter še druge naloge s katerimi se srečujemo pri vsakdanjem 
delu. 
 
 
UVOD 
 
Delo medicinske sestre pri anesteziji zahteva ne samo višje ali 
visoko izobražen kader, temveč se od medicinske sester v 
anesteziji zahtevajo osebne lastnosti človeka, ki združuje 
inteligentnost, sposobnost diferenciacije različnih situacij, 
pozornost, sposobnost usmerjanja pozornosti, zmožnost 
zaznavanja vizualnih informacij, motorično sposobnost, 
visoko stopnjo integritete osebnosti, stabilnost osebnosti, 
odpornost na stres, odpornost na frustracije, zavedanje 
odgovornosti, zmožnost vzpostavitve dobrih socialnih 
odnosov na delovnem mestu. Skratka močno stabilno 
osebnost, ki je sposobna odreagirati tako v običajnih situacijah 
(rutinskih), kot tudi v vrsti stresnih situacij, ki se pojavijo pri 
vsakdanjem delu (reanimacija, nujna stanja v anesteziji..), je 
ustvarjalna in dobra tovarišica. 
 
Zdravstvena nega pri anesteziji pomeni skupek vseh nalog in 
opravil, ki so potrebna za čim boljši in nemoten potek 
anestezije v vseh fazah, za čim boljše bolnikovo počutje, za 
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njegovo varnost med uvajanjem v anestezijo (indukcija), sam 
potek anestezije in v pooperativnem nadzoru v prebujevalnici. 
 
Vsaka anestezija in operativni poseg predstavljata stres za 
bolnika. Strah pa ta stres še potencira in posledica so negativni 
patofiziološki učinki na ves organizem. Uvajanje procesa 
zdravstvene nege pri anesteziji nam zagotavlja celovito 
obravnavo bolnika, kakovostno oskrbo in nadzor. 
 
 
KAKO POTEKA SPLOŠNA ANESTEZIJA? 
 
Delovni dan začnemo z delovnim sestankom. Pregledamo 
razpis po operacijskih sobah in pogledamo operativni program 
tega dne, da se pripravimo na delovni dan. Pogovorimo se o 
novostih, morebitnih težavah, poslušamo kakšen strokoven 
prispevek, ki ga pripravi naša kolegica ali poslušamo 
predavanja v sklopu strokovnega izobraževanja. Izvemo nove 
ali stare vsebine iz sestankov glavnih medicinskih sester in 
pripravimo srečanja z našim predstojnikom, da izmenjamo 
mnenja. 
 
Čas je za odhod v operacijske dvorane. V »filtru« se 
preoblečemo, nadenemo kapo in masko in se tako rekoč 
neopazno zlijemo z ozračjem operacijske dvorane. V nas se 
naseli občutek neke neresničnosti in drugačnega sveta. Iz 
zvočnikov se sliši tiha glasba. 
Telefonski klic na bolniški oddelek, kratek pogovor z 
oddelčno medicinsko sestro in bolnik je na poti v operacijsko 
dvorano. Še pogovor z medicinsko sestro - inštrumentarko in 
delo se začne. 
 
V operacijski dvorani pripravimo vse za prihod bolnika. 
Razkužimo delovne površine. Pri odgovorni medicinski sestri 
dobimo opijate. Pripravimo anestezijski aparat, pregledamo 
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stanje plinov, monitor, potrebne črpalke in sisteme, maske, 
elektrode, rokavice, razkužila. Tudi aspirator je del obvezne 
opreme. V omari pregledamo zalogo zdravil in drugega 
materiala, ter pripravimo anestezijsko mizico s potrebnimi 
zdravili za uvod in vzdrževanje anestezije. Pregledamo, če 
imamo vse pripravljeno za splošno anestezijo (laringoskop, 
tubusi, RW, brizgalka za mešiček tubusa, lepilni trak ali povoj, 
vodila). Naj omenim, da mora biti operacijska dvorana vedno 
pripravljena za splošno anestezijo ne glede na to kakšno vrsto 
anestezije bomo izvajali in ali smo prisotni ali ne. Manjkati ne 
sme ničesar. Pripravimo infuzijsko steklenico s sistemom, ter 
pripravimo material za uvajanje i.v. kanile. 
 
Med tem časom je bolnik prispel do operacijske dvorane. 
Bolnika pozdravimo, se predstavimo in tako vzpostavimo prvi 
stik z njim. Želimo si, da je stik bolnika z operacijsko dvorano 
čim manj stresen, zato ga poskušamo s pogovorom in zaupnim 
odnosom pripraviti, da nam razodene svoje pomisleke in 
strahove. Predvsem strah pred anestezijo in zbujanjem iz 
narkoze. Po letih izkušenj in pogovorov z bolniki tik pred 
operacijo lahko izluščimo, da je bolnika najbolj strah 
anestezije in ne same operacije. Preverimo, če je bolnik prejel 
premedikacijo.                                                                                                        
 
Bolniku med pogovorom razložimo kaj bomo počeli in ga 
pripravimo na najneprijetnejši del začetka operacije, to je 
intravenozni kanal. Ko je to opravljeno, bolnika priklopimo na 
monitor (EKG, SpO2, krvni tlak), izmerimo začetne vrednosti 
in jih zabeležimo na anestezijski list.  
 
Zapisovanje vseh podatkov na anestezijski list je obvezno. Na 
njem so vpisane vse življenjske funkcije bolnika, vsa zdravila, 
ki jih je prejel in vsi postopki, ki so bili pri njem izvedeni pred 
anestezijo, med potekom anestezije in pri zbujanju. 
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Pregledamo bolnikovo dokumentacijo, predvsem preoperativni 
vprašalnik in se vmes ves čas pogovarjamo z bolnikom.  
 
Po prihodu zdravnika - anestezista v operacijsko dvorano se 
začne idukcija oziroma uvod v anestezijo. Anestezist in 
anestezijska medicinska sestra se pogovorita o tehniki in 
poteku anestezije, anestezist se še enkrat pogovori z bolnikom 
in anestezija se lahko prične. Anestezijska medicinska sestra 
začne bolniku dovajati zdravila v žilo, po naročilu zdravnika 
in bolniku sproti pove dokler je še pri zavesti, katera zdravila 
bo dobil. Bolnik dobi čez obraz masko s kisikom. Ko bolnik 
zaspi in je relaksiran, ga intubiramo. Tubus pritrdimo v 
pravilni višini oz. globini in bolnika priklopimo na anestezijski 
aparat, zaščitimo bolnikove oči. Bolnik je od tega trenutka 
popolnoma prepuščen znanju anestezista in anestezijske 
medicinske sestre, ki bosta poskrbela za varen potek anestezije 
med operacijo in prijetno zbujanje iz anestezije po operaciji ter 
za pooperativno analgezijo. Vseskozi bosta skrbela, da bo 
bolnik dovolj globoko v anesteziji, za potrebno analgezijo in 
vzdrževanje življenjskih funkcij na optimalnem nivoju. 
 
Bolnik je intubiran in pripravljen na operativni poseg. 
Medicinske sestre - inštrumentarke bolnika namestijo v 
pravilen položaj. Anestezijska medicinska sestra preveri 
položaj glave in rok ter skrbi, da bo bolnik v primernem 
položaju v zgornjem delu telesa, torej pri glavi. Pospravimo 
uporabljen material, razkužimo in očistimo loputo 
laringoskopa ter pripravimo manjkajoča zdravila za nadaljnje 
vzdrževanje anestezije.  
 
Med operacijo nadziramo vitalne funkcije bolnika, vse 
parametre na anestezijskem aparatu in monitorju, jih sproti 
zapisujemo, ter vzdržujemo dovolj globoko anestezijo. Vse 
nepredvidene situacije rešujemo takoj, zato je nenehno 
opazovanje bolnika in aparatur zelo pomembno. Vsaka 
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situacija, ki je razrešena takoj, prepreči nadaljnje komplikacije 
med anestezijo. Vse postopke in posege ter meritve vitalnih 
funkcij sproti beležimo na anestezijski list. 
 
Pravočasno poskrbimo tudi za pooperativno analgezijo. 
 
Proti koncu operacije pripravimo zdravila in material za 
novega bolnika ter pokličemo oddelek, da ga pravočasno 
pripravijo in pripeljejo v operacijsko dvorano. 
 
Operacija je končana, začne se zbujanje bolnika. Anestezist 
zapre anestezijske pline in predihava bolnika samo s kisikom 
dokler se anestezijski plini ne izločijo. Z dovajanjem zdravil – 
dekurarizacijo - izničimo delovanje zdravil za relaksacijo in 
bolnik bo začel postopno sam dihati. Dokler se to ne zgodi mu 
pomagamo z asistiranim dihanjem preko balona. Ko bolnik 
doseže zadovoljiv volumen, frekvenco dihanja in se mu 
povrne mišična moč, ga ekstubiramo in hkrati aspiriramo 
slino, ki se je nabrala v ustih. Bolnik dobi še kisikovo masko. 
Vprašamo ga po počutju, prepričamo se, če je orientiran v času 
in prostoru ter morebitni bolečini. Odklopimo ga od monitorja 
in odpeljemo v prebujevalnico, kjer bomo dokončno uredili 
pooperativno analgezijo in se bo bolnik dokončno zbudil iz 
narkoze. V prebujevalnici bolnika ponovno priklopimo na 
monitor in ga predamo medicinskim sestram v prebujevalnici.  
 
V prebujevalnici nastavimo list kontinuirane analgezije, ki jo 
bolnik prejema in se bo nadaljevala na oddelku še dva do tri 
dni ali po potrebi dlje. V prebujevalnici bo ostal določeno 
časovno obdobje in med tem časom bo pod intenzivnim 
nadzorom in urejena bo pooperativna analgezija. 
 
Pripravimo se na prihod novega bolnika. Zdravila in potreben 
material ter pripomočke za intubacijo smo že pripravili. 
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Zamenjamo filter na ceveh in anestezijski aparat je pripravljen 
za naslednjega bolnika in delo gladko teče. 
 
 
ŽELJE ZA PRIHODNOST 
 
Iz napisanega lahko sklepamo, da ima anestezijska medicinska 
sestra zelo malo časa, da vzpostavi stik z bolnikom. Vedno 
pogosteje se sliši, da bi želeli bolj tesen stik z bolnikom, da bi 
lahko pripomogle k boljši psihični pripravi bolnika na 
operativni poseg in anestezijo ter s tem zmanjšali 
komplikacije, ki se pojavijo pred, med in po operaciji. Znano 
je, da bolniki, ki so pomirjeni in pripravljeni, lažje prenesejo 
samo anestezijo, potrebujejo manj zdravil in se ne zbujajo iz 
narkoze z neko grozo. 
 
Menimo, da bi bila sestrska vizita pomemben element v 
psihični pripravi bolnika. Ta bi omogočila vzpostavitev 
kontakta z bolnikom, celovito obravnavo, vzpostavitev 
komunikacije in ugotavljanje potreb in pričakovanj bolnika. 
 
Predoperativna priprava, predvsem psihična, emocionalna 
podpora zmanjša bolnikovo stisko in zmanjšuje stres. Bolnik 
je obveščen natančno, kaj se bo z njim dogajalo, dobi izčrpne 
odgovore na svoja vprašanja, vzpostavi se zaupanje in zmanjša 
se strah pred izidom operacije in neznanim. Človek se najbolj 
boji tega trenutka, ko izgubi zavesten nadzor nad svojim 
telesom. Važno je, da ve kaj se bo dogajalo med tem, ko tega 
nadzora nad svojim telesom in zavestjo nima. Takšna 
predoperativna priprava zmanjša bolnikovo stisko in strah, 
pospešuje okrevanje, celo zmanjša potrebo po analgetikih, 
zmanjša pooperativne zaplete in posledično skrajša čas 
hospitalizacije.  
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ZAKLJUČEK 
 
Vsak dan pa ni tako vsakdanji in miren. Zelo pogosto se zgodi, 
da moramo pri svojem delu uporabiti vso strokovno znanje, ki 
smo ga pridobivale mesece in leta, ko se na izkušnjah, naših 
lastnih in naših kolegic učimo ukrepanja v nepredvidenih 
situacijah. 
 
Naše delo dobi včasih neverjetne razsežnosti od reanimacij, ki 
so poseben stres za vse udeležence, do upravljanja z 
aparaturami kot so Cell Saver, uporaba in namestitve 
invazivnih zdravil in invazivnega monitoringa (ARTERIJA, 
CVP, ICP), do ravnanja z različnimi črpalkami in pripomočki 
za varno anestezijo. Zgodi se, da moramo pri enem bolniku 
zaradi njegovega zdravstvenega stanja pripraviti in namestiti 
prav vse kar je zgoraj našteto. 
 
Posebno poglavje v delovanju anestezijskih medicinskih sester 
so dežurstva. V eno dežurstvo se nemalokrat združijo prav vse 
nepredvidene situacije (operacije, reanimacije…). Tukaj se 
pokaže, kaj pomeni biti izobražena, strokovno dobro 
»podkovana« in izkušena anestezijska medicinska sestra, ki je 
kos vsem nepredvidenim situacijam. Seveda ne smemo 
pozabiti, da sta zdravnik specialist anestezist in anestezijska 
medicinska sestra tim, ki v danih situacijah ubrano deluje, le to 
pa je pogoj, da bo delo opravljeno optimalno v zadovoljstvo 
bolnika in celotnega tima, ki se bori za njegovo življenje. 
 
Kadar anestezijska medicinska sestra opravlja svoje delo 
brezhibno, se največkrat zgodi, da je v operacijski dvorani niti 
ne opazijo, ko pa se pojavi nepredvidena situacija šele 
dojamejo, kako pomembno delo opravljamo. 
 
Naše delovno področje se je razširilo s pokrivanja vseh 
operacijskih dvoran, reanimacije, mavčarne, porodne sobe, 
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neonatalne sobe, CT, tudi na Ambulanto za diagnostiko in 
zdravljenje bolečin ter Anesteziološko ambulanto, izvajanje 
pooperativne analgezije in analgezije kronične bolečine v 
protibolečinskih ambulantah. A to je že druga zgodba.                                               
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POOPERATIVNO ZDRAVLJENJE AKUTNE 
BOLEČINE; 

Kje se začne, možnosti in priložnosti 
 

Karmen Filipčič 
 
 

IZVLEČEK 
 
V prispevku bi želela predstaviti vsaj delček tega, kako je v 
Splošni bolnišnici Celje urejen sistem zdravljenja akutne 
pooperativne bolečine, kako pripomoremo k temu, da gremo s 
časom naprej in pa prikaz ene izmed možnosti zdravljenja 
akutne bolečine. 
 
 
UVOD 
 
Bolečina je stara kot človek. Vsak izmed nas pa jo doživlja 
drugače, nekateri jo doživljajo samo občasno in skoraj 
nezaznavno, drugim pa je stalna spremljevalka. Vse to je 
seveda odvisno od bolečinskega praga vsakega posameznika. 
Srečujemo jo v zasebnem življenju in na delovnem mestu, saj 
smo kot medicinske sestre stalne spremljevalke bolnikom in 
tudi vedno prve ob njihovih posteljah. 
Bolečina pri bolnikih predstavlja velik problem, ker je 
nepredvidljiva včasih težje obvladljiva, kar pa pri obolelih ni 
dobra popotnica za čim hitrejšo rehabilitacijo in ponovno 
vrnitev v normalni ritem življenja. 
Tempo življenja pa je v današnjih časih za vse nas izredno 
hiter, zato kaj radi zanemarimo našo največjo vrednoto v 
življenju; ZDRAVJE in kaj hitro se zgodi, da spregledamo 
prve znake bolezni, ko je tudi bolečina veliko lažje 
obvladljiva, kot pa kasneje, ko je bolezen že v napredovanju in 
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so za obvladovaje akutne pooperativne bolečine potrebne dosti 
agresivnejše metode.  
Zdravljenje in odsotnost bolečine, se poleg ugodnih 
psiholoških učinkov kaže tudi v zmanjšanju stresnega 
odgovora organizma na kirurško travmo, boljše preživetje 
anastomoz, hitrejšem celjenju ran, zmanjšanju respiratornih 
infektov in vsekakor kvalitetnejši in hitrejši fizikalni terapiji. 
Zelo dolgo se je smatralo, da je bolečina zasluženo trpljenje, ki 
ga je potrebno brez večjih ugovorov prenašati. To je dostikrat 
razvidno iz pogovora z bolniki, ki nam na vprašanje o tem ali 
je bolečina prisotna in v kolikšni meri odgovorijo; »Bo že, saj 
pa sem bil operiran in me mora boleti.« Seveda pa temu ni več 
tako, ker imamo na voljo širok razpon obvladovanja akutne 
pooperativne bolečine. Bolečina je postala pomemben 
zdravstveni, ekonomski in socialni problem s katerim se 
ukvarja razvita družba. 
Bolečina je trpljenje, hujše od najhujšega in če je dolgotrajna 
in trdovratna poruši v človeku njegovo stabilnost in mu vzame 
vso življenjsko moč. 
 
 
KJE SE ZAČNE?   
 
Zdravljenje akutne pooperativne bolečine se začne že med 
samim operativnim posegom. Po končanem operativnem 
posegu je bolnik sprejet v PREBUJEVALNICO, kjer ga 
prestavimo s pomočjo prelagalne drseče podloge v ogreto 
posteljo. Priklopimo ga na monitor za spremljanje osnovnih 
vitalnih funkcij. V kolikor je potrebno, mu namestimo tudi 
kisikovo masko. Poskrbljeno je, da v prebujevalnici ni hrupa, 
kar bi lahko negativno vplivalo na počutje bolnika. 
 
V prebujevalnici sta ves čas prisotni dve medicinski sestri, v 
kolikor je mogoče tudi tri, saj se tukaj prebujajo tudi naši 
najmlajši, ki zahtevajo še več pozornosti in okupacijo najmanj 
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ene medicinske sestre, včasih pa tudi dve nista dovolj, saj 
nihče ne more nadomestiti toplih rok otrokove mamice. 
Takoj se prične tudi z oceno stopnje bolečine po VAS skali 
(od 1-10), temu primerno pa se ukrepa. 
 
Za zdravljenje akutne pooperativne bolečine je odgovoren 
zdravnik anesteziolog, ki je bolniku dal tudi anestezijo za 
operativni poseg. Količina zdravila in način aplikacije je v 
njihovi domeni, medicinska sestra v prebujevalnici pa ves čas 
skrbi za pravočasno aplikacijo analgetika, v kolikor gre za 
bolusne odmerke, česar se v večini poslužujejo anesteziologi. 
Stopnjo bolečine moramo znati medicinske sestre oceniti same 
na podlagi parametrov na monitorju in glede na izgled bolnika 
in njegove izrazne mimike obraza, seveda pa bolnika 
povprašamo o njegovem počutju in ga poučimo o tem, da ni 
nikakršne potrebe za to, da bi jih bolelo, ker se s tem 
zdravljenje samo podaljšuje. 
 
Parametre beležimo na posebni dokumentaciji. Tukaj 
zabeleženo vse od vitalnih funkcij vsakih pet minut, stopnja 
bolečine, terapija bolečine, posebnosti glede operacije, ki bodo 
pomembni podatki o bolniku za nadaljevanje zdravljenja in pa 
seveda navodila za zdravljenje bolečine na matičnem oddelku, 
kamor je bolnik premeščen, ko ni več potrebe po temeljitem 
nadzoru v prebujevalnici. 
 
Najpogosteje uporabljena zdravila za zdravljenje akutne 
pooperativne bolečine so: 

- Dipidolor, 
- Analgin, 
- Ketonal, 
- Neodolpasse v intravenski infuziji, 
- Tramal (redkeje), 
- Voltaren supp..  
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Pregledujemo tudi operativna področja zaradi morebitnih 
prekomernih krvavitev. Vsaka sprememba beležimo na 
pooperativnem listu prebujevalnice in ustrezno ukrepamo. 
 
Posebej bi želela poudariti, da je za tako delo potrebno veliko 
znanja iz vseh področij in oko izkušene medicinske sestre, ki 
bo opazila že neznatne spremembe na bolniku in bo hitro in 
ustrezno odreagirala.  
 
Medicinska sestra bolnika opazuje, skrbi za ustrezno 
zdravljenje akutne pooperativne bolečine vse do tedaj, ko je 
bolnik zmožen premestitve na matični oddelek in so izpolnjeni 
vsi kriteriji za odpust: 

- ustrezna stopnja zavesti, 
- prisotni refleksi, 
- sam je sposoben vzdrževati čiste dihalne poti, 
- zadovoljivo diha in je njegova SaO2 na sobnem kisiku 

nad 93%, 
- ima stabilen krvni tlak in srčni utrip, 
- ima ustrezno telesno temperaturo, 
- obvladovana njegova bolečina. 

 
Po telefonu vzpostavimo kontakt z matičnim oddelkom 
bolnika, sledi predaja bolnika negovalnemu timu oddelka ob 
»RDEČI ČRTI« (vse o stanju bolnika, terapija bolečine, 
naročene preiskave in druge posebnosti), na oddelek damo tudi 
kopijo Liste bolnika v prebujevalnici. Dokumentacijo bolnika 
hranimo v naš arhiv.  
Posteljno enoto očistimo in razkužimo in pripravljena je za 
sprejem naslednjega bolnika. 
 
Potrebno je tudi odgovorno in korektno komuniciranje s člani 
oddelkov iz katerih prihajajo naši bolniki. Le tako lahko 
nudimo našim bolnikom kakovostno in kontinuirano 
zdravstveno nego. 
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MOŽNOSTI IN PRILOŽNOSTI 
 
Ena izmed možnosti za zdravljenje akutne pooperativne 
bolečine pri nas pa je: 
 
Aplikacija kontinuirane analgetične terapije s pomočjo 
PCA črpalke  
 
Po navodilu anesteziologa se pripravi ustrezna analgetična 
mešanica, namestijo se vsi parametri za kontinuirano 
aplikacijo analgezije za vsakega bolnika posebej. 
Možnosti namestitve so različne: 

- periduralni kateter, 
- intravensko. 

 
Sama črpalka ima možnost dajanja vmesni izrednih odmerkov, 
za obvladovanje prebojne bolečine. Trenutno uporabljamo 
takšno možnost za zdravljenje akutne pooperativne bolečine le 
pri bolnikih po večjih in težjih operativnih posegih, in rezultati 
do sedaj so zelo zadovoljivi. Iz dokumentacije do sedaj se je 
pokazala tendenca, da so bolniki, pri katerih smo uporabili ta 
način za zdravljenje akutne bolečine bistveno lažje in hitreje 
okrevali. Tudi bolniki sami so ob končni evalvaciji izrazili 
željo, da bi v primeru, če bi potrebovali ponovno zdravljenje, 
zopet želeli imeti možnost zdravljenja in obvladovanja 
bolečine kontinuirano - TAKO KOT SEDAJ - S POMOČJO 
PCA ČRPALKE. 
 
 
VIZIJA ZDRAVLJENJA AKUTNE POOPERATIVNE 
BOLEČINE V BOLNIŠNICI CELJE    
 
Medicinske sestre se trudimo za dobro sodelovanje z oddelki 
od koder prihajajo bolniki k nam, želimo si, da bi bolnike 
lahko seznanili s prebujevalnico že v pripravi na operativni 
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poseg in z različnimi možnostmi za zdravljenje akutne 
pooperativne bolečine. Vse to bistveno skrajša ležalno dobo in 
prepreči marsikatero komplikacijo. Torej ima pozitiven tudi 
finančni učinek. 
Uspeh zdravljenja bolečine je odvisen od razumevanja in 
aktivnega sodelovanja z obeh strani. 
 
ZAKAJ TOREJ NE BI OMOGOČILI BOLNIM LEPŠI DAN 
DANES IN NE ŠELE JUTRI? 
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DAROVANJE ORGANOV 
 

Biserka Lipovšek 
 
 
IZVLEČEK  
 
Živimo v času v katerem nas znanost vsakodnevno preseneča z 
novimi uspehi. Večno vprašanje pri človeku je bilo in bo: 
»Kako pozdraviti ali nadomestiti organ kateremu je življenjska 
doba minila in si s tem podaljšati, oziroma ohraniti življenje?« 
Presajanje organov je v zadnjem desetletju omogočil nagel 
razvoj različnih medicinskih strok. Ta dejavnost je postala 
vodilna metoda zdravljenja pri kroničnem in akutnem 
odpovedovanju organov.  V članku je na kratko predstavljen 
transplantacijski program v Sloveniji in dejavniki, ki vplivajo 
nanj.     
 
 
UVOD 
 
Misel o presajanju organov in tkiv se je porajala že skozi 
stoletja. O tem nam pričajo tako razni dokumenti iz zgodovine 
kot tudi ohranjene slike v nekaterih jamah po svetu. Že v 
davnini so se v domišljiji človeka porajala razna mitološka 
bitja kot so sirene,.. ali pa bitja s človeško postavo in živalsko 
glavo (jelen, bik). Prav tako je znan iz 3.stoletja n. š. opisan 
čudež dveh zdravnikov, Sv. Kozme in Sv. Damjana, ki naj bi 
nekemu rimskemu mežnarju presadila nogo umrlega 
temnopoltega moža. V 12. st. je že znano presajanje na 
področju botanike. V 18. in 19. st. pa se znanstveniki tistega 
časa ukvarjajo s poskusi vseh vrst pri presajanju na živalih. Na 
prehodu 19. in 20. st. pa se začenja razvoj žilne kirurgije, ki je 
pomenil pravzaprav pogoj za začetek presajanja organov. In s 
tem vstopamo v novo poglavje medicine.    
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DAROVANJE ORGANOV 
 
Presajanje organov je postala metoda zdravljenja, tako 
kroničnega kot akutnega odpovedovanja organov. To metodo 
je omogočil razvoj shranjevanja organov, intenzivne medicine, 
kirurške tehnike in farmacije - imunosupresivnega zdravljenja. 
Odločitev posameznika za darovanje organov ali tkiv je odraz 
njegovih najbolj etičnih vrednot do sočloveka. S tem dejanjem 
izkaže posameznik v današnji družbi najvišje humano dejanje, 
ki ga izraža z veliko mero nesebičnosti. Nekateri govorijo, da 
je presajanje organov in tkiv medicinska dejavnost, ki jo 
omogoča solidarnost ljudi. Posameznik lahko še za časa 
svojega življenja daruje in pomaga. Lahko pa po svoji smrti in 
s tem pomaga ohranjati življenje več ljudem naenkrat. Takšna 
dejanja govorijo o neki novi kulturi, o novem odnosu med 
ljudmi. 
 
 
TRANSPLANTACIJSKA DEJAVNOST 
 
Ko se izčrpajo vse druge možnosti, je presaditev organov in 
tkiv možna oblika zdravljenja pri bolniku. Pri tem je 
zdravstveno stanje bolnika že tako ogroženo, da je kljub 
intenzivnemu zdravljenju lahko smrt neizogibna. Začetki 
presajanja organov v Sloveniji segajo v leto 1969, ko je bil 
ustanovljen laboratorij za tipizacijo tkiv. Prva ledvica živega 
dajalca je bila presajena leta 1970. Leta 1985 in 1986 smo 
dobili prvi zakon o transplantaciji ter pravilnik o ugotavljanju 
možganske smrti. Tako je bila leta 1986 prvič odvzeta in 
presajena ledvica mrtvega dajalca. Prvo srce in trebušna 
slinavka sta bila presajena leta 1990, prva jetra pa so bila leta 
1995 (1). Leta 2003 so bila prvič presajena pljuča. Ko je leta 
1998 minister za zdravje prvič imenoval na predlog 
Razširjenega strokovnega kolegija za transplantacijo 
bolnišnične transplantacijske koordinatorje, je bil s tem 
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izpolnjen prvi pogoj za vzpostavitev slovenske nacionalne 
transplantacijske mreže - Slovenija transplant.   
 
Transplantacijsko dejavnost delimo v dve veliki skupini: 

- zdravljenje z deli telesa živega darovalca 
- zdravljenje z deli telesa mrtvega darovalca 

 
Presajanje delov telesa živega darovalca  
Živi darovalec se odloča za darovanje za časa življenja, prav 
tako daruje za časa življenja. Daruje lahko tiste dele telesa, ki 
jih njegovo telo lahko pogreša, ali se lahko v njegovem telesu 
obnovijo.  
Od organov lahko živi darovalec daruje: eno ledvico, del jeter, 
del pljuč ali del črevesa. 
Od tkiv pa: kostni mozeg, kri in genetski material 
 
Presajanje delov telesa mrtvega darovalca 
Po smrti lahko od darovalca (kadar so izpolnjeni vsi pogoji) 
odvzamemo za presaditev naslednje organe: ledvici, jetra, 
srce, pljuča, trebušno slinavko, tanko črevo. Od tkiv pa se 
presajajo: roženici, kosti, sklepi, vezi, koža, srčne zaklopke, 
žile,..(2).  
Za odvzem organov in tkiv od možnega mrtvega darovalca 
(MMD) moramo poznati pokojnikovo voljo. Kadar te ne 
poznamo, je potrebno, da pokojnikovi najbližji ob seznanitvi o 
nameri odvzemu ne nasprotujejo.  
 
Pravno etični vidiki presaditve 
Marca leta 2000 je stopil v veljavo Zakon o odvzemu in 
presaditvi delov človeškega telesa zaradi zdravljenja 
(ZOPDCT), ki je bil objavljen v Uradnem listu Republike 
Slovenije (RS) št.12 dne 11. februarja 2000. V zakonu so 
določeni pogoji za odvzem organov in tkiv živega ali mrtvega 
darovalca, ki so potrebni pri zdravljenju druge osebe - 
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prejemnika, kadar ni mogoče drugačno zdravljenje, ki bi bilo 
po učinkovitosti primerljivo.  
 
V pravnem in medicinskem pomenu ločimo: 

- presajanje organov iz žive osebe na živo osebo, 
- presajanje organov iz mrtve osebe na živo osebo (3).   

 
V prvem primeru je odvzem dovoljen samo, če darovalec v to 
pisno privoli in če s tem njegovo življenje ni ogroženo (4). 
Poseg velja samo za tkiva, ki se obnavljajo, za organe pa le 
izjemoma (zakon natančno določa kdaj lahko). Živi darovalec 
sme biti oseba, ki je polnoletna in sposobna samostojnega 
odločanja.  Privolitev se nanaša samo na nameravani poseg in 
z njo darovalec lahko določi, za katero osebo dovoljuje 
presaditev. Za mladoletno osebo zakon posebej določa pogoje 
kdaj je lahko darovalec.  
 
V drugem primeru pa se deli telesa umrle osebe odvzamejo po 
tem, ko je po medicinskih kriterijih in na predpisan način z 
gotovostjo ugotovljena smrt darovalca (4). Deli telesa se lahko 
odvzamejo, če je darovalec državljan RS, ali ima stalno 
prebivališče v Sloveniji, če je pred smrtjo v to privolil, oz. za 
čas življenja to ni izrecno prepovedal ali nasprotoval temu 
dejanju. V tem primeru se seznani najbližje sorodnike in če 
temu dejanju oni nasprotujejo se odvzem ne opravi, tudi če bi 
pokojni za časa življenja bil podpisnik kartice, oz. je naveden 
v elektronskem zapisu kartice zdravstvenega zavarovanja, kjer 
je zapisano. Zakon tudi pravi, da za odvzete dele človeškega 
telesa ni dovoljeno dati, oz. prejeti nobenega plačila (4). 
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SLOVENIJA IN EURO TRANSPLANT 
 
Slovenija transplant (v nadaljevanju ST) 
 
Za izvajanje transplantacijske dejavnosti je potrebna dobra 
organizacija in dobro sodelovanje vseh bolnišnic v Sloveniji. 
ST je uraden krajši naziv za Zavod Republike Slovenije za 
presaditve organov in tkiv. ST je osrednja povezovalna 
ustanova v državni transplantacijski mreži in opravlja 
naslednje naloge: 
- skrbi za zagotavljanje organov in tkiv za potrebe 

transplantacijske dejavnosti (TD), 
- koordinira delovanje vseh, ki sodelujejo na področju TD,   
- sodeluje s sorodnimi državnimi in meddržavnimi sistemi s 

področja transplantacije, 
- vodi predpisano dokumentacijo, 
- vzdržuje in dograjuje osrednji informacijski sistem za TD, 
- nadzoruje zakonitosti in varnost sistema, 
- proučuje medicinska, pravna, etična, ekonomska in 

socialna vprašanja na področju odvzemov in presaditve 
organov in tkiv, 

- seznanja javnost s TD in s pomenim darovanja človeškega 
telesa po smrti, 

- skrbi za izobraževanje strokovne javnosti in zdravstvenega 
osebja na področju presaditve delov človeškega telesa (2). 

 
Transplantacijski center (v nadaljevanju TC) 
  
Ker ima Slovenija malo število prebivalcev in temu primerno 
število transplantacij, je zato v Sloveniji tako iz medicinskega 
kot ekonomskega stališča primerno imeti en transplantacijski 
center za organe. To delo opravlja Klinični center v Ljubljani. 
Prav tako deluje v sklopu Zavoda RS za transfuzijsko 
medicino Center za tipizacijo tkiv. 
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Transplantacijski koordinatorji   
 
Pri presajanju organov mrtvih darovalcev je čas zelo 
pomemben dejavnik, zato je dobra organiziranost vseh 
sodelujočih izrednega pomena. Zato skrbijo transplantacijski 
koordinatorji (TK) na različnih ravneh.  
Bolnišničnega TK predlaga direktor, imenuje pa ga minister 
za zdravje. Njegova naloga je, da organizira in koordinira delo 
na vseh področjih TD v bolnišnici, od odkrivanja možnih MD 
do organizacije in koordinacije odvzemov v bolnišnici, 
opravlja razgovore s svojci,… 
Centralni TK so v pripravljenosti 24 ur na dan, vse dni v letu. 
Nahajajo se v prostorih ST. Skrbijo za vse aktivnosti, ki 
potekajo tako znotraj ST kot v Evro - transplantu.  
Nacionalni koordinator za program opravlja redno delo v 
sklopu ST. Njegove naloge in pooblastila so:  
- vodi evidenco storitev, 
- preučuje organizacijska vprašanja in jih ureja v 

sodelovanju z vodstvi bolnišnic in strokovnih enot, 
- organizira učne delavnice za ugotavljanje možganske 

smrti ter pripravo in vzdrževanje možnega mrtvega 
darovalca, 

- aktivno se ukvarja s promocijo darovanja, in drugo (2). 
 
Euro - transplant (v nadaljevanju ET) 
 
Je neprofitna organizacija, ki deluje kot mednarodna 
transplantacijska mreža, ki organizira izmenjavo organov med 
posameznimi transplantacijskimi centri šestih držav: Belgije, 
Nizozemske, Luksenburga, Nemčije, Avstrije in od leta 2000 
Slovenije. Združuje področje 119 milijonov prebivalcev. 
Sedež organizacije je v Leidnu na Nizozemskem. Naloge ET:  
- skrbi za najboljšo možno uporabo vseh organov in tkiv, 
- zagotavlja objektivni in pregledni sistem izbire 

prejemnikov, ki temelji na medicinskih kriterijih, 
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- ugotavlja pomembnost dejavnikov, ki imajo največji vpliv 
na rezultate presaditve, 

- podpira pridobivanje MMD, da bi tako povečali število 
razpoložljivih organov in tkiv, 

- z znanstvenimi raziskavami in analizami opravljenega dela 
prispeva k izboljšanju rezultatov presaditve, 

- skupno torej: promovira, podpira in koordinira presaditev 
organov (2). 

 
Slovenija se je povezala v ET, ker zaradi svoje majhnost (2 
milijona prebivalcev) ne more zagotoviti dovolj ustreznih 
organov in tkiv za presaditev znotraj svojih meja. Vsak organ, 
ki ima primernega prejemnika v Sloveniji, ostane v Sloveniji. 
Oddamo samo organe, ki pri nas nimajo skladnosti, ali 
trenutno pri nas še ne transplantiramo, oz. po dogovoru z ET, 
če je življenje nekoga v okviru ET resnično življenjsko 
ogroženo. Kako deluje ET? TC vseh šestih sodelujočih držav 
sporočajo v centralo ET podatke o vseh svojih pacientih, ki so 
na čakalnem spisku za katerega od organov. Shranjeni so v 
centralnem računalniku. Prav tako pa TC sporočajo vse mrtve 
darovalce, oz. razpoložljive organe. V centrali ET 
računalniško izberejo najprimernejšega prejemnika. Za izbiro 
uporabljajo poseben program, ki poleg medicinskih meril 
upošteva še bližino TC, čas čakanja na organ, ali pa posebne 
pogoje: nujnost transplantacije, prednost čakajočega otroka,… 
Pomembno je to, da so pogoji, ki jih računalnik upošteva, 
enaki za vsakega bolnika na določenem čakalnem spisku in so 
vedno uporabljeni nepristransko (2). Vsak bolnik na čakalnem 
spisku za določen organ ima popolnoma enake možnosti, ne 
glede iz katere države prihaja.       
 
Donorski program 
 
V donorskem programu za pridobivanje organov MMD 
sodeluje v Sloveniji poleg Kliničnega centra (je donorski in 
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transplantacijski center) še devet bolnišnic, ki so opredeljene 
kot donorski centri. To so: Maribor, Celje, Novo Mesto, 
Murska Sobota, Slovenj Gradec, Ptuj, Jesenice, Izola in Nova 
Gorica.  
Donorski center lahko postane bolnišnica, ki zdravi bolnike s 
poškodbo glave, oz. cerebrovaskularne insulte in zagotavlja 
dobro opremljen oddelek za intenzivno terapijo ter operacijski 
blok, posebej pa še strokovno dobro usposobljeno zdravstveno 
osebje. Opravljajo naslednje dejavnosti: 

- izvajajo diagnostiko možganske smrti, 
- poznavajo možne MMD, 
- ugotavljajo primernost darovalca in funkcionalnost 

organov, 
- seznanjajo pokojnikove sorodnike z nameravanim 

odvzemom, 
- ohranjajo vitalnost organov MMD v intenzivni terapiji 

in med odvzemom organov, 
- sodelujejo pri odvzemu organov in morebitnih tkiv, ki 

jih izvajajo domače in tuje kirurške ekipe (2). 
 
 
RELIGIJA IN DAROVANJE ORGANOV 
 
Pri temi kot je darovanje organov ima na posameznika lahko 
velik vpliv tudi njegov odnos do vere in poznavanje le-te. 
Izmed vseh velikih religij nobena izrecno ne govori, da je 
darovanje organov prepovedano (5). Nekatere vere so 
transplantacijo v začetku zavračale, nato pa so to dilemo z 
obrazložitvijo dogajanja po smrti pozitivno sprejele. Prav tako 
nekatere religije sprejemajo koncept možganske smrti. Papež 
Janez Pavel II je v svojem nagovoru na 1. Mednarodnem 
kongresu združenja za darovanje organov dejal, da Rimsko 
katoliška cerkev podpira darovanje organov. Prav tako ni 
odklonilen do tega vprašanja Klasični budizem in ne Islam. 
Transplantacijo mrtvih darovalcev ne izvaja Japonska, ker 
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temu nasprotuje »Shinto« - tradicionalna japonska inačica 
budizma. Zanimiv je podatek, da Španija kot tradicionalno 
zelo verna država, ima največ mrtvih darovalcev; kar 35 
darovalcev na en milijon prebivalcev letno.  
 
 
MOŽNI MRTVI DAROVALEC ORGANOV IN TKIV 
 
Možganska smrt 
 
Smrt je bila tradicionalno opredeljena kot nepopravljivo 
prenehanje srčne in dihalne funkcije. Razvoj medicine in 
tehnike pa je napredoval in s tem omogočil, da je delovanje 
srca in dihanja lahko umetno vzdrževano še nekaj časa potem, 
ko so možgani že nepopravljivo okvarjeni.    
Možganska smrt je dokončno, oz. nepovratno prenehanje 
delovanja celotnih možganov, torej možganskega debla in 
možganskih hemisfer (6). 
 
Ugotavljanje možganske smrti 
 
Klinično ugotavljanje možganske smrti se lahko začne pri 
osebi, ki ima klinično sliko apnoične neodzivne kome. 
Apnoična neodzivna koma je stanje globoke nezavesti, pri 
katerem ni znakov spontanih dihalnih gibov in ni znakov 
delovanja možganskega debla (ni generaliziranih krčev, niti 
decerebracijske rigidnosti ali dekortikacijske drže) (6). 
 
Z zanesljivostjo morajo biti izključeni kot vzrok neodzivne 
apnoične kome naslednji dejavniki: 
- zastrupitev, 
- delovanje velikih odmerkov zdravil (hipnotiki, sedativi, 

nevroleptiki), 
- delovanje relaksansov, 
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- drugi vzroki deeferentacije (encefalitis ali vaskularne 
okvare možganskega debla), 

- primarna podhladitev (rektalna TT 32°C ali manj), pri 
nižji TT je organizem bolj odporen proti anoksiji, 

- matabolične in endokrine motnje, 
- cirkulacijski šok (6). 
 
Pri navedenih stanjih je treba počakati, da minejo vzroki 
kome, oz. jih aktivno zdravimo ali odpravimo. Če se 
bolnikovo stanje ne popravlja in obstaja sum, da je nastopila 
nepopravljiva okvara možganov, je možno pričeti s postopki 
za ugotavljanje možganske smrti. V tem primeru je za 
diagnozo možganske smrti obvezen instrumentalni dokaz 
zaustavitve znotrajlobanjskega krvnega obtoka.  
Vzrok okvare mora biti vedno znan. Ugotovljeno mora biti, da 
gre za akutno primarno okvaro (hude mehanične poškodbe, 
intrakranialne krvavitve, ishemični infarkt možganov, maligen 
tumor možganov, akutni hipertenzivni hidrocefalus) ali 
sekundarno okvaro možgan (hipoksična ali ishemična 
prizadetost). Pri otrocih, katerih možgani so bolj odporni proti 
hipoksiji in je možnost okrevanja večja, so določena posebna 
merila. 
Ministrstvo za zdravje je na podlagi zakonskih predpisov 
izdalo Pravilnik o ugotavljanju možganske smrti. Po 
pravilniku opravi klinični pregled ugotavljanja možganske 
smrti komisija, ki jo sestavljajo: dva zdravnika, od katerih je 
eden specialist anesteziolog ali internist ali pediater, ki 
delujejo na področju intenzivne medicine in sta izkušena v 
zdravljenju bolnikov s hudimi poškodbami možganov. Drugi 
zdravnik je lahko nevrolog ali nevrokirurg z izkušnjami na 
področju intenzivne medicine in zdravljenja hudih poškodb 
možganov. Tretji je zdravnik, ki opravi instrumentalno 
preiskavo. Kadar je bolnik MMD organov za presajanje, je od 
formalnega ugotavljanja možganske smrti obvezno izvzet 
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zdravnik, ki je član ekipe za eksplantacijo in/ali 
transplantacijo.  
Klinični testi za ugotavljanje možganske smrti so: zenična 
reakcija na osvetlitev, roženični refleks, cefalookularni refleks, 
vestibulookularni refleks, močan bolečinski dražljaj, žrelni 
refleks, refleks kašlja, test apneje. 
 
Klinični pregled (testi) se opravlja dvakrat. Najkrajši 
predpisani presledek med prvim in drugim pregledom je: 

- 6 ur pri odraslih in mladostnikih nad 12 let, 
- 12 ur pri otrocih starih od 2 do 12 let, 
- 24 ur pri otrocih starih od 2 mesecev do 2 let, 
- 72 ur pri dojenčkih, mlajših od 2 mesecev (6).   

Vedeti moramo tudi, da pri 75% bolnikov z nepopravljivo 
okvaro možganov so še nekaj časa ohranjeni spinalni refleksi, 
kar lahko povzroči napačno tolmačenje stanje bolnika. 
Spinalni refleksi niso odvisni od delovanja možganov, ampak 
nastanejo brez njihovega sodelovanja. 
Za diagnozo klinične smrti je poleg kliničnih testov obvezna 
vsaj ena dopolnilna instrumentalna preiskava. Če je možno, se 
naredi EEG, vendar je za njegovo tolmačenje potrebna 
prisotnost izkušenega nevrologa. Čedalje bolj pogosto se 
uporablja perfuzijska scintigrafija, ki zanesljivo pokaže stop 
obtoka v možganih. Če v možganih ni pretoka več kot 10 
minut, je to nezdružljivo s preživetjem nevronov. Kot 
dopolnilna metoda se lahko uporablja še dopplerska 
ultrasonografija. Postopek ugotavljanja možganske smrti se 
vodi po natančno predpisanemu algoritmu. Izpolnjuje/vodi se 
zapisnik o ugotavljanju možganske smrti definiran za prvi in 
drugi pregled (Pravilnik o medicinskih merilih, načinu in 
postopku ugotavljanja možganske smrti ter sestavi komisije za 
ugotavljanje možganske smrti; Uradni list št.70, 31.08.2001, 
3791).     
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Vzdrževanje potencialnega darovalca organov v intenzivni 
medicini  
 
Lečeči zdravnik je vseskozi  v kontaktu s svojci in jih redno 
obvešča o stanju bolnika. Ko je možganska smrt zanesljivo 
dokazana, se izpolni in podpiše zapisnik o ugotavljanju 
možganske smrti. Zdravnik osebno obvesti najožje svojce. 
Izreče jim sožalje. Prav tako jim  zdravnik razloži, da se 
delovanje srca, dihanje in funkcije drugih organov ohranjajo le 
še s pomočjo aparatov in zdravil. 
Bolnišnični koordinator nato prevzame pogovor in svojce 
seznani z možnostjo odvzema organov. V primeru, da se 
svojci strinjajo, ali upoštevajo željo umrlega, se nadaljuje s 
postopkom odvzema organov. V primeru, da se svojci izrecno 
ne strinjajo z odvzemom organov, diagnoza možganske smrti 
zavezuje odgovornega zdravnika, da brez odlašanja in 
dokončno ustavi nadaljnje terapevtske postopke. V primeru, 
ko je umrli možni darovalec organov, je strokovno etično in 
dopustno nadaljevati medicinske ukrepe in postopke do 
odvzema organov (6). 
Cilj vzdrževanja darovalca organov v intenzivni terapiji je, da 
se ustvarijo čim boljši pogoji, da bodo organi po odvzemu in 
presaditvi dobro funkcionirali. Že tekom ugotavljanja 
možganske smrti je bolnik lahko hemodinamsko nestabilen in 
elektrolitsko iztirjen. Lahko pride tudi do odpovedovanja 
organov. Skrb za takšnega bolnika, kljub sumu na možgansko 
smrt, zahteva dodatne napore za ohranitev prizadetih organov, 
njihove perfuzije in delovanja. Prav tako je potrebno odkriti in 
odpraviti vse možne zaplete, ki se lahko pojavijo med 
zdravljenjem (npr. pnevmotoraks, zamašitev katetrov,…). Po 
ugotovitvi možganske smrti nadaljujemo z vsemi postopki za 
ohranjanje vitalnosti vseh organov. Darovalec organov leži v 
intenzivni terapiji, je priključen na aparat za umetno dihanje. 
Vstavljen ima CVK in arterijski kateter za monitoriranje CVP 
in arterijskega pritiska, urinski kateter za merjenje urne 
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diureze. Izvaja se neprekinjeno merjenje telesne temperature 
(temperaturni senzor).    
O vsakem darovalcu organov zberemo naslednje splošne 
podatke; starost, čas sprejema in sprejemna diagnoza, časovni 
podatki o srčnem zastoju, višina, teža,  podatki o morebitnih 
poškodbah (prsni koš, trebuh) spremljajoče bolezni, bolezni 
odvisnosti, razvade,… določitev krvne skupine. Pregled 
kužnin in testiranje; trahealni aspirat, hemokultura, sanford, 
HbsAG, anti HBc, anti HCV, anti HIV 1in 2, V RL, TPHA, 
CMV, EBV, toksoplazmoza. Hematološke preiskave; 
hemogram, DKS, T PČ, INR, PTČ, TČ, fibrinogen, ATIII. 
Biokemijske preiskave; KS, PAAK, elektroliti, kreatinin, urea, 
CRP, kompletni jetrni testi, CPK frakcije. Kompletna 
preiskava seča. Določajo se koncentracije zdravil v serumu. 
Instrumentalne preiskave; EKG, rtg pljuč in srca, CT glave, 
očesno ozadje, bronhoskopija, koronagrafija, UZ ledvic, jeter, 
pankreasa in srca. Laboratorijske preiskave se kontrolirajo na 
štiri ure. Vsi podatki se sporočajo v TC v Ljubljani in od tu v 
ET. Tipizacija tkiv se izvaja potem, ko je bil podpisan zapisnik 
o ugotavljanju možganske smrti. Zaželjeno je, da od časa, ko 
je bil podpisan zapisnik o ugotavljanju možganske smrti, pa do 
odvzema organov ne mine več kot 12 ur.  
Ko so izpolnjeni vsi pogoji in opravljene vse preiskave se 
prepelje darovalca organov iz intenzivne terapije v operacijsko 
sobo. Pri eksplantaciji sodelujejo domače kirurške ekipe in 
tudi ekipe kirurgov iz drugih držav. V centrali ET so med tem 
računalniško že izbrali prejemnike darovanih organov in jih 
obvestili. Organi, ki ne ostanejo v Sloveniji (če ni primernega 
prejemnika), jih odvzame kirurška ekipa tiste države, ki bo 
prejemnica organov.   
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PROJEKT DAROVALEC            
 
Že nekaj let obstaja kartica SEM DAROVALEC. V letu 2004 
pa je ST v sodelovanju z Zavodom za zdravstveno zavarovanje 
Slovenije in Ministrstvom RS za zdravje začelo projekt 
uvajanja zapisa odločitve o darovanju organov na kartici 
zdravstvenega zavarovanja. Sam cilj projekta pa je tudi 
seznanitev širše javnosti o pomenu darovanja organov kot 
najvišje oblike pomoči sočloveku. Podatek bo nevidno zapisan 
na kartici zdravstvenega zavarovanja, na osnovi izpolnjene 
pristopne izjave. Podatek, ki bo shranjen na kartici bo 
dostopen izključno samo zdravniku, ki je bolnišnični 
koordinator odgovoren za področje darovanja po smrti.  
Darovalec je lahko vsakdo, pomembno je le, da je zdrav in ni 
nosilec infekcijskih, posebej virusnih bolezni (npr. virusa HIV, 
hepatitisa B in C) oziroma, da nima malignega obolenja, ki bi 
se lahko razširilo na prejemnika.(7).     
 
 
ZAKLJUČEK 
 
Transplantacija organov je verjetno tema o kateri človek ne 
govori rad. Njegove misli so še nejasne. Stari egipčani so 
verjeli, da je srce sedež duše. Nekateri so še danes tega 
prepričanja. Znanost pa nam je dokazala, da so možgani tisti, 
ki so dokončni pokazatelj prenehanja življenja. Iz socialno 
psihološkega vidika je za to temo zelo pomemben način 
razmišljanja tako družine kot tudi okolice v kateri le - ta živi. 
Okolica ima močan vpliv na razmišljanje posameznika.    
Zavedati se moramo, da pomeni presajanje organov vdor v 
integriteto človekovega telesa. Sama transplantacijska 
dejavnost je zelo na očeh javnosti, zato nam morajo biti 
principi pietete, etično delovanje in poklicna skrivnost prvo 
vodilo zaposlenim v zdravstvu. Zaposleni v zdravstveni negi v 
intenzivni medicini se pri svojem delu srečujemo tako z 
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bolnikom, ki je neozdravljivo bolan in bi mu darovani organ 
lahko pomenil ozdravitev, kot z bolnikom, ki je možni mrtvi 
darovalec. To predstavlja za zaposlene poseben stres. Kolikšna 
je dejanska obremenitev takšnega dela, ve vsak zaposleni sam 
pri sebi. Takšno delo se ne da meriti.    
Leta 1968 je bila v svetu narejena prva uspešna presaditev 
srca. Leta 1969 je bila prvič uspešno narejena vsaditev 
umetnega srca, ki pa še nima zanesljive prihodnosti. Dva 
meseca prej, istega leta, je človek prvič stopil na luno. Danes 
se piše leto 2005 za katero velja, da je darovanje organov še 
vedno najpomembnejši način zdravljenja bolnega organa in 
podaljšanja življenja. Zato bi se vsakdo izmed nas moral 
vprašati: Ali bi bil darovalec organov? Ali bi se strinjal za 
svojega najbližjega? Kaj pa, če bi v danem trenutku življenja 
neki neznani darovalec bil meni ali mojemu najbližjemu nova 
luč življenja s tem dejanjem. Žal so to ponavadi vprašanja o 
katerih razmišljamo šele takrat, ko smo postavljeni pred 
nesrečno usodo, ki je stopila pred nas in nam spremenila tok 
življenja. Tok življenja, ki se nam je v danem trenutku ustavil 
in nam ni bilo dano videti luči sonca na koncu predora. Ampak 
takrat bi morali poznati odgovore na zastavljena vprašanja. 
Sami pri sebi moramo biti toliko pošteni, da vemo, da v 
življenju tistega kar ne želimo dati sami drugim, nimamo 
pravice zahtevati od drugih.   
»Življenje nam je darovano, zaslužimo ga s tem, da ga sami 
darujemo«. (R. Tagore) 
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NASILNO VEDENJE BOLNIKOV V SPLOŠNI 
BOLNIŠNICI CELJE 

 
Barbara Roter 

 
 
IZVLEČEK 
 
Medicinske sestre se v okviru svojega dela v bolnišnici 
pogosto soočamo z nasilnim in agresivnim vedenjem, zato je 
ta problem postal pomembna obremenitev za zdravstveno 
ustanovo. Zdravstveno osebje niti po etičnih merilih niti po 
strokovni izobrazbi ni usposobljeno za obvladovanje hujšega 
nasilnega vedenja, zato je v takšnih primerih potrebno 
sodelovanje notranjih in zunanjih varnostnih služb. 
Najpogostejši ukrep predstavljajo posebni varnostni ukrepi 
(fizični in medikamentozni ukrepi za omejeno bolnikovo 
gibanje), ki jih bolniki in njihovi svojci različno razumejo. 
Najpogostejši razlog za omejevanje gibanja bolnikov je 
zagotavljanje njihove varnosti, preprečevanje napadalnega 
vedenja do sebe ali drugih. 
Z mojim prispevkom in anketo želim prikazati problematiko 
nasilnega vedenja v zdravstvenih ustanovah, pomembnost 
pravočasnega odkrivanja sprememb v vedenju bolnika ter 
načine preprečevanja nasilja in koga lahko ob incidentu 
zaprosimo za pomoč. 
 
 
UVOD 
 
Medicinske sestre se pri svojem vsakdanjem delu srečujemo z 
različnimi situacijami, povezanimi z zdravstvenim stanjem 
posameznika in skupnosti. Nepregledno je število dogodkov, 
medosebnih srečanj, kjer vstopamo v svet posameznika, tudi 
na njegovo intimno področje. Ob teh dogodkih se srečujemo s 
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številnimi etičnimi vprašanji, dilemami, stiskami, odločitvami 
in tudi z nasilnim vedenjem bolnikov in njihovih svojcev. 
 
 
NASILJE V BOLNIŠNICI 
 
Nasilno vedenje v zdravstvu je definirano kot katerikoli 
dogodek, ki ogroža zdravstvene delavce, vključno z verbalnim 
nasiljem ali napadom bolnika ali koga drugega (Bowers,1999, 
Koprivnik, 2002). 
Nasilje pomeni uporabo fizične sile, hude grožnje, žalitve in 
moči. Poznamo več oblik nasilja: fizično nasilje, psihično 
nasilje, ki je najbolj prefinjeno in nedokazljivo, obenem pa 
najbolj razširjeno, besedno, ekonomsko, ideološko, 
politično… (Šolc, 2002). 
Raziskave v svetu kažejo, da so med zdravstvenim osebjem 
prav medicinske sestre na delovnem mestu najbolj 
izpostavljene nasilju, ker tudi največ časa posvetijo bolniku in 
zadovoljevanju njegovih potreb. Nasilje, katerokoli, naj bo 
hitro prepoznano, pravilno ocenjeno in obvladano. Kadar je 
bolnik prestrašen, zmeden, sovražen ali deliranten, je potrebno 
takoj ukrepati s preventivnimi ukrepi za preprečevanje nasilnih 
incidentov (pogovor, pomiritev…), hkrati pa zagotavljati 
varnost bolnika in zdravstvenega osebja. Ignoriranje jeze 
namreč povečuje nemir, s tem postaja bolnik sumničav, 
zafrustriran, ima občutek nemoči in izgublja kontrolo nad 
seboj. Kakšna bo bolnikova agresivna reakcija, ali bo ostala 
zgolj na verbalni ravni ali se bo stopnjevala in se znesla nad 
predmetom ali nad človekom, je odvisno od bolnikove 
osebnosti, od duševnih motenj in od provokativnosti okolja. K 
takšnim dejanjem se zatečejo osebe, ki svojih čustev niso 
sposobne razumsko predelati. V stanju zamračene zavesti 
razumejo dogajanje okoli sebe po svoje in napadejo, ko se 
čutijo ogrožene. 
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Vzroki vznemirjenosti in nemira, ki se stopnjuje do nasilnega 
vedenja (verbalnega ali fizičnega) so številni: 
- demenca (neuspešna komunikacija, neorientiranost, 

napačno dojemanje okolja in bližnjih), 
- depresivno razpoloženje, tesnoba, 
- halucinacije in blodnje, 
- delirij, večerni nemir, 
- telesne okvare (bolečina, kirurški posegi, možganska kap, 

dehidracija, uporaba prepovedanih substanc), 
- zdravila (interakcija zdravil, odtegnitev, uporaba napačnih 

zdravil), 
- sprememba življenjskega okolja, hrup; (Darovec, Kogoj, 

Muršec, Denišlič, Pišljar, Troha - Jurekovič, Velikonja, 
2002). 
   

Nasilno vedenje bolnikov v splošnih bolnišnicah je pomemben 
problem in zahteva pogosto uporabo posebnih varnostnih 
ukrepov v fizični in medikamentozni obliki. Ti ukrepi bolj ali 
manj omejujejo bolnikovo gibanje. Za fizično omejitev štejejo 
vsa fizična in mehanična sredstva, nameščanje raznovrstnih 
materialov ali opreme na bolnikovo telo ali v njegovo bližino, 
tako, da se ne more spontano premakniti 
(www.nursinceu.com). V takšnih situacijah je potrebno 
zagotavljati stalen nadzor in natančno dokumentiranje. Slednje 
je največkrat nepopolno, pogostost incidentov se redko 
spremlja, ker se še ne zavedamo pomembnosti dokumentiranja 
in prijave incidentov. Bolniki in njihovi svojci pa so vse bolj 
informirani o njihovih pravicah in svoboščinah v bolnišnici, 
zato bo pogosteje prihajalo do tožb zaradi incidentov, ki jih 
brez natančne dokumentacije ne bomo mogli dokazati. 
 
Za uspešno prepoznavanje nemira in začetne agresije je 
potrebno znanje in dobro opazovanje. Na razpolago je veliko 
možnosti za uspešno obvladovanje agresivnih in nemirnih 
bolnikov: 
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- diskretni nadzor (povečana pozornost osebja), 
- stalni nadzor (nepretrgano varovanje vsaj enega člana 

osebja, 
- ročno oviranje (predhodna metoda za fiksacijo rok), 
- fiksacija rok, 
- zaščitna ograjica na postelji, 
- fiksacija s pasovi na posteljo. 
 
Včasih, ko uporaba prisilnih varnostnih ukrepov ne zadostuje, 
je potrebna pomoč zunanjih sodelavcev, varnostnikov in 
policije, ki omogočijo dostop in obravnavo bolnika. Ukrepi 
policije temeljijo na podlagi: Zakona o prekrških zoper javni 
red in mir in Kazenskega zakonika Republike Slovenije. 
 
 
ZAKON O PREKRŠKIH ZOPER JAVNI RED IN MIR 
 
Določbe o kaznih in varnostnih ukrepih policije:  
 
10. člen 
Z zaporom do 60 dni se kaznuje za prekršek: 
»Kdor na javnem kraju ali na prostoru, kjer vzdržuje red in mir 
organizacija združenega dela oziroma druga organizacija ali 
državni organ, pretepa ali sodeluje v pretepu ali se vede na 
posebno drzen, surov, nesramen ali žaljiv način«. 
 
Z denarno kaznijo do 120.000 tolarjev ali z zaporom do 30 dni 
se kaznuje za prekršek: 
- Kdor se prepira, vpije ali kako drugače nespodobno vede 

na javnem kraju ali prostoru. 
- Kdor na javnem kraju pijan vznemirja ljudi, ovira promet 

ali krši javno moralo. 
- Kdor občutno moti s hrupom, ropotom ali z razgrajanjem; 

kdor na nedovoljen način občutno moti mir ali ogroža 
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varnost kakšne osebe v zasebnem prostoru ali kdorkoli 
moti nočni mir in počitek. 

 
 
KAZENSKI ZAKONIK REPUBLIKE SLOVENIJE 
 
Najpogostejše dejanje v različnih ustanovah: 
133. člen: Lahka telesna poškodba  
»Kdor koga tako telesno poškoduje, da je bil zaradi tega 
začasno okvarjen ali oslabljen kakšen del njegovega telesa ali 
njegov organ, ali je poškodovančeva zmožnost za delo začasno 
zmanjšana, ali je prizadeta njegova zunanjost, ali je začasno 
okvarjeno njegovo zdravje, se kaznuje z denarno kaznijo ali z 
zaporom do enega leta«. 
 
 
ANALIZA ANKETE 

 
Namen moje raziskave je bil, z anketo ugotoviti razširjenost 
nasilja - tako verbalnega, fizičnega in psihičnega - bolnikov in 
svojcev nad zdravstvenim osebjem v Splošni bolnišnici Celje. 
Anketo sem izvedla na naslednjih oddelkih: Oddelku za 
intenzivno interno medicino, Oddeleku za bolezni srca, pljuč 
in ožilja, Oddelku za bolezni prebavil in na Oddelku za 
ledvične bolezni s centrom za Dializo. Anketa je bila 
anonimna, vanjo je bilo vključenih 37 anketirancev. V 
raziskavo je bilo vključenih 25 zdravstvenih tehnikov in 
medicinskih sester, 3 višje medicinske sestre in 9 diplomiranih 
medicinskih sester. Njihova povprečna delovna doba je 13,3 
leta. Anketa je obsegala 12 vprašanj. 

 
Na vprašanje, ali so na delovnem mestu doživeli besedno ali 
telesno nasilje s strani bolnika ali svojcev, je odgovorilo z da 
92%  vprašanih. 
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Pri naslednjem vprašanju sem želela izvedeti, katerega nasilja 
je največ. Odgovorili so, da je verbalnega 47%, torej največ, 
psihičnega 42% in fizičnega 11%. 
Najpogostejši povzročitelji nasilja so bolniki (63%), sledijo 
jim svojci (27%), sodelavci (10%). 
Nasilje se največkrat dogaja ponoči (46%), popoldne (32%), 
ob nedeljah in praznikih (13%) in najmanj dopoldne (9%). 
Najpogosteje se dogaja v bolniški sobi (76%), na hodniku 
(18%), v čakalnici, skupnem prostoru in tudi po telefonu (6%). 
Kot najpogostejše vzroke za nasilne izpade so anketiranci 
navedli: delirij (29%), zmedenost in strah (20%), bolezen 
(17%), naveličanost in nezadovoljstvo (12%), neznanje (10%), 
okolje (7%) in fiksacijo (5%). 
Najpogostejši odgovor na vprašanje, kateremu telesnemu 
nasilju so bili priča, je bil, da so jih pljuvali (35%), brcali 
(34%), udarili s pestjo (18%) in napadli z ostrim predmetom 
(2%). 11% uslužbencev pa ni bilo priča nasilnemu vedenju. 
Pri besednem nasilju so bolniki največkrat kričali in zmerjali 
(66%), bili nezadovoljni z njihovim delom kljub temu, da so 
se trudili in mu ustregli (20%), 14% pa so se posmehovali in 
jih žalili. 
38% anketirancev se je na fizično in verbalno nasilje odzvalo 
tako, da so se z njimi pogovorili in jih pomirili, 22% 
anketirancev je potrebovalo pomoč sodelavcev, 21% je 
uporabilo prisilne varnostne ukrepe, 10% anketiranih se ob 
nasilju umakne, 9% za pomoč pokliče varnostnike. 
Na vprašanje, kolikokrat uporabijo prisilne varnostne ukrepe, 
sem dobila odgovore: kadar je  nujno potrebno (73%), 24% 
meni, da ne uporabljajo prisilnih ukrepov pogosto, 3% jih 
uporablja pogosto. 
Težave s svojci je imelo 32% anketirancev, najpogosteje zato, 
ker niso verjeli, da so njihovi bližnji nasilni ter ne razumejo 
bolezni in njihovega stanja. 
100% anketirancev meni, da se na delovnem mestu premalo 
pogovarjamo o nasilju na delovnem mestu.  
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Moja anketa potrjuje dejstva, da se na delovnem mestu 
pogosto dogaja fizično, besedno, prav tako pa tudi psihično 
nasilje. Pokazala je tudi, da niso samo bolniki vršilci nasilja 
nad zdravstvenim osebjem, ampak vse pogosteje svojci, ki so 
vse bolj osveščeni o pravicah bolnika ter tudi naši sodelavci. 
Incidenti se najpogosteje dogajajo v bolniški sobi in ponoči. 
Kot pravi pregovor, ima noč posebno moč. Bolniki so glasni, 
nas zmerjajo, pljuvajo, brcajo ter se nam posmehujejo. Mi pa 
jih poskušamo z lepo besedo pomiriti, kar pri delirantnem 
bolniku in zamračenem umu dostikrat ne pomaga, ampak 
potrebujemo pomoč sodelavcev, varnostne ukrepe ter pogosto 
tudi pomoč varnostnikov in policije. 
 
Na oddelku za intenzivno interno medicino se pogosto 
srečujemo z bolniki pod vplivom različnih prepovedanih 
substanc, alkohola, deliranti ter bolniki s težkimi bolezenskimi 
stanji in s psihiatričnimi bolniki, zato pogosto uporabljamo 
fiksacijo rok, nog in druge prisilne varnostne ukrepe ter 
medikamentozno terapijo, to pa zato, ker so bolniki intubirani, 
imajo različne katetre (SGK, venske katetre, arterijske linije, 
urinske katetre…) in bi si glede na njihovo bolezensko stanje 
katerega od njih lahko sami odstranili in si naredili veliko 
škode in težav. Svojci pogosto sprašujejo, zakaj so bolniki 
privezani, zakaj jih tako »mučimo« s pasovi. Ta vprašanja pa 
seveda izhajajo iz neznanja in nepoznavanja bolezenskega 
stanja. Nekaterim lahko razložiš, da to ni iz hudobije in 
nesramnosti, ampak za bolnikovo dobro, če pa naletiš na 
nerazumevajoče svojce, pride do verbalnega nasilja. Nemiren 
bolnik res predstavlja poseben izziv. Verbalne, fizične in 
farmakološke intervencije morajo biti varne, učinkovite in 
prilagojene situaciji. Uspeh pa zavisi od tega, kako mirno, 
premišljeno in razumno deluje zdravstveni in negovalni tim. S 
pomočjo izkušenj in z opazovanjem starejših sodelavcev se 
učimo, kako ob teh dogodkih reagiramo, da je prav za nas in 
za naše bolnike. 
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Priloga 1. 
 
Spoštovani sodelavci! 
 
Prosim vas, da posvetite nekaj vašega dragocenega časa 
vprašanjem v moji anketi. Vaši odgovori bodo pomemben 
dodatek k prispevku z naslovom Nasilno vedenje bolnikov v 
Splošni bolnišnici Celje. Zahvaljujem se vam za pomoč in 
sodelovanje.      
                                   Barbara Roter 

 
VPRAŠALNIK 

 
Oddelek: ______________________ 
Delovna doba: _______________________ 
Izobrazba:___________________________ 
 
 
1. Ali ste kdaj na svojem delovnem mestu doživeli BESEDNO 
ALI TELESNO NASILJE s strani bolnika ali svojcev? 
 
  Da   Ne 
 
2. Katerega nasilja je po vašem mnenju največ? 
 

- psihičnega 
- verbalnega 
- fizičnega 

 
3. Kdo so najpogostejši povzročitelji nasilja? 
 

- bolniki  
- njihovi svojci 
- _______________________ 

 



 84  

4. Kdaj se nasilje največkrat dogaja? 
 

- dopoldne 
- popoldne 
- ponoči 
- nedelje, prazniki 

 
5. V katerem prostoru je nasilje najpogostejše? 
 

- v bolniški sobi 
- na hodniku 
- v kopalnici 
- _______________________ 

 
6. Kaj je najpogostejši vzrok za nasilje bolnikov in njihovih 
svojcev? 
 
 
 
7. Če ste bili priča telesnemu nasilju, prosim obkrožite, kaj se 
je najpogosteje zgodilo? 
 

- udaril me je s pestjo 
- grozil mi je z ostrim predmetom 
- pljuval je vame 
- bolnik me je brcnil 
- nisem bila priča nasilnemu vedenju 

 
8. Če ste bili priča besednemu nasilju, prosim obkrožite, kaj se 
je najpogosteje zgodilo? 
 

- bolnik je kričal in me zmerjal 
- bolnik je nezadovoljen z mojim delom, čeprav se zelo 

trudim, da mu ustrežem 
- posmehuje se mi in me žali 
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9. Kako odreagirate na besedno ali fizično nasilje? 
 

- pogovorim se z bolnikom in ga skušam pomiriti s 
prijazno besedo 

- potrebujem pomoč sodelavcev 
- uporabim prisilne varnostne ukrepe (fiksacija rok, 

nog…) 
- umaknem se 
- kričim in zmerjam nazaj 
- pokličem varnostnike 

 
10. Pogosto uporabljate prisilne varnostne ukrepe? 
 
           Da         Ne  Samo takrat, ko je to nujno potrebo 
 
11. Ali ste imeli kdaj težave z bolnikovimi svojci zaradi 
prisilnih varnostnih ukrepov? 
 
 Da  Ne   
Zakaj?_________________________________________ 
 
12. Ali menite, da bi se bilo potrebno več pogovarjati o nasilju 
na delovnem mestu? 
 
 Da   Ne 
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ZDRAVSTVENO – VZGOJNE DEJAVNOSTI 
MEDICINSKE SESTRE V ŠOLAH ZA KRONIČNE 

BOLNIKE (ASTMA in KOPB) 
 

Brigita PUTAR. 
 

 
IZVLEČEK 
 
Šole oziroma pouk bolnikov s kroničnimi obolenji je bistven 
in sestavni del celovite obravnave določene bolezni pri 
bolniku. S poukom stremimo k izboljšanju bolezni, 
povečevanju znanja, sočasni spremembi bolnikovega 
miselnega pristopa do bolezni. Kronični bolniki se v okviru šol 
naučijo živeti s svojo boleznijo. Bolnike poučujemo v vseh 
starostnih obdobjih, v katerih se pojavi bolezen.  
 
 
UVOD  
 
Bolniki z astmo in kronično obstruktivno pljučno boleznijo so 
kronični pljučni bolniki, za katere je pomembno, da se naučijo 
živeti s svojo boleznijo. 
Dejavnosti namenjenih izboljšanju zdravja, je več. Za bolnika 
z astmo in KOPB je pomembna zdravstvena vzgoja. 
 
CILJ zdravstvene vzgoje je: poučenost bolnika in njegove 
družine o bolezni in sodelovanje v procesu zdravljenja tako, da 
bo bolnik znal živeti s svojo boleznijo doma. 
ASTMA je bolezen, pri kateri gre za posebno vnetje dihal, ki 
je nenehno navzoče v pljučih.  
KOPB je kronično obolenje dihal, za katero so značilni 
nenehno zmanjšan pretok zraka, kratka sapa, kroničen kašelj, 
povečano nastajanje sluzi in izpljunkov. 



 87  

Pri KOPB se v pljučih pojavita dve spremembi – kronični 
obstruktivni bronhitis in emfizem. 
 
V svetu število bolnikov z astmo in KOPB nenehno narašča. 
Po ocenah za astmo zboli 5 % odraslih, za KOPB pa 3 % 
odrasle populacije, kar pomeni približno 50 tisoč Slovencev 
(Košnik, 2004). 
 
Zdravstvena vzgoja ni samo posredovanje podatkov o zdravju, 
ampak je aktiven proces učenja ob lastnih izkušnjah. Cilj 
zdravstvene vzgoje je pomagati ljudem doseči zdravje z 
lastnimi napori. 
 
Za zdravstveno vzgojno delovanje pri bolniku z astmo in 
KOPB je pomembno, da ga osveščamo, spodbujamo in mu 
dajemo oporo. Pomagamo mu, da bo bolezen sprejel in znal 
živeti z njo. Izvajamo ukrepe za zmanjšanje poslabšanja 
bolezni in za izboljšanje bolnikove prilagodljivosti na zanj 
zadovoljiva stanja. 
 
Ukrepi so usmerjeni k bolnikovemu: 
- sodelovanju pri zdravljenju 
- nadzoru bolezni 
- preprečevanju zapletov 
 
Organizacija šole se začne z: 
- ugotavljanjem potreb po učenju 
- načrtovanjem izobraževanja 
- realizacijo učnega procesa 
- vrednotenje 
 
Organizacija ASTMA in KOPB šole: 
 
- Zunanja organizacija – izbira primernega prostora 

(predavalnica, učilnica..), izbira opreme (računalniška 
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projekcija, grafoskop..), izbira učnih sredstev (pripomočki, 
placebo zdravila..), oblikovanje skupine (homogena po 
starosti, izobrazbi..), primerna izbira časa. 

- Notranja organizacija – priprava programa (pripravljeno 
predavanje – CD-rom z novostmi..), razporeditev učne 
vsebine na manjše teme in enote. 

- Oblikovanje učne ure – izbira metode dela (skupinska, 
individualna), oblika dela (predavanja, praktične vaje, delo 
z besedilom). 

 
Vsakdo, ki poučuje se mora na delo dobro pripraviti. Pred 
začetkom se preverimo za delo z učnimi pripomočki in 
preizkusimo delovanje aparatov. Celovita vzgojiteljeva 
osebnost je poleg dobre strokovne in pedagoške 
usposobljenosti pomemben dejavnik poučevanja. Vzpostaviti 
mora dober stik s poslušalci, mora biti sproščen in slediti 
odzivnosti slušateljev. 
 
V astma in KOPB šoli se poslužujemo skupinske oblike dela, 
namreč v skupini je 5 – 15 udeležencev, ki se tudi učijo 
skupaj. Skupinsko delo aktivira vse člane, razvijejo se 
sproščeni medsebojni odnosi, ki povežejo udeležence. Skupina 
je močan vir motivacije za učenje. 
Pogoji za delo v skupini: 
- snov mora biti primerna za to obliko dela 
- primerno sestavljene skupine 
- primerno izbran in funkcionalno urejen prostor 
 
V obeh šolah uporabljamo metodo praktičnih del. Udeležence 
seznanimo s potekom dela in jih motiviramo za sodelovanje. 
Predstavimo postopke, materiale, pripomočke. Prikažemo delo 
v celoti in tudi po fazah. Udeležencem damo ustna in pisna 
navodila. Organiziramo ponavljanje pod nadzorstvom vodja 
šole. Udeleženci šole samostojno ponavljajo, da razvijejo 
spretnost, ki naj bi jim prešla v navado. 
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Pri zdravstveno vzgojnem delu vzgojitelju učila in učni 
pripomočki olajšajo razlago, poučevanje je zanimivejše, 
poudarjeno je bistvo snovi. 
 
Pri vodenju zdravstveno vzgojne dejavnosti v astma in KOPB 
šoli imajo velik pomen NAČELA POUKA, ki jih vodja šole 
mora upoštevati: 
- Ustreznost pouka udeleženčevi (bolnikovi) starosti 
- Načelo povezanosti teorije s prakso – da se teoretično 

pridobljena znanja, uporabijo v praksi in pri reševanju 
problemov 

- Načelo sistematičnosti in postopnosti – od bližnjega k 
daljnemu, od enostavnega k zapletenemu, od lažjega k 
težjemu, od znanega k neznanemu 

- Načelo nazornosti – pouk nazoren, razumljiv… 
- Načelo trajnosti znanja, spretnosti, navad – da 

udeleženci po šoli znajo spretnosti, znanje in navade 
ponoviti in uporabiti v življenju 
 

Pri vseh načelih o izvajanju pouka pa se pripisuje velik pomen 
motivaciji za učenje. 
Poznamo dve vrsti motivacije: 
NOTRANJA: (deluje pred učenjem) 
- zajema potrebo in interes po izobraževanju, udeležence 

zanima učna snov kot taka, ne zunanji cilji, udeležencem 
je treba predstaviti kaj bo določeno znanje pomenilo za 
njihovo zdravje. 

ZUNANJA: (deluje po učenju) 
- deluje v obliki učinka: nagrada, zadovoljitev potreb. 
 
ASTMA ŠOLA 
 
V Bolnišnici Topolšica imamo organizirano zdravstveno 
vzgojo za bolnike z astmo že peto leto. Do sedaj je obiskalo 
astma šolo 320 bolnikov.  
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Pričakovane koristi šole so: 
znanje o astmi, zdravljenju – preprečevalci, olajševalci, 
pravilna tehnika vdihovanja, uporaba nastavkov pri 
vdihovanju zdravil, tehnika merjenje PEF-a, nadzorovanje 
bolezni in prepoznavanje znakov poslabšanja, ukrepi ob 
poslabšanju, sprožilni dejavniki, pozitiven odnos do bolezni, 
kakovostno življenje. 

 
 

KOPB ŠOLA 
 

Bolnike poučimo o: pravilnem in rednem jemanju zdravil, 
pravilnem dihanju in izkašljevanju, telesni dejavnosti, vnosu 
hrane, zdravih življenjskih navadah, odvajanje od kajenja. 
Bolniki in svojci po opravljenih šolah niso prepuščeni samim 
sebi. Za pomoč, svetovanje se lahko vedno obrnejo na našo 
ustanovo, predvsem na medicinske sestre, ki se ukvarjamo z 
zdravstveno vzgojnim delom. Bolniki dobijo ob koncu 
programa šol še strokovna gradiva, ki so namenjena prav njim 
in sicer s področja astme, KOPB. Seznanimo jih tudi z 
možnostjo vključitve v društvo pljučnih in alergijskih bolnikov 
Slovenije. 
 
Medicinska sestra, ki posreduje znanje udeležencem astma in 
KOPB šole mora imeti specialna znanja s področja astme in 
kronične obstruktivne pljučne bolezni, imeti mora čas in 
sposobnosti komuniciranja, s katerimi lahko kot dober 
zdravstveni vzgojitelj izkoristi notranjo pripravljenost 
posameznika, da poskrbi za lastno zdravje. 
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VLOGA MEDICINSKE SESTRE PRI APLIKACIJI 
AEROSOLA 

 
Ošlovnik Verica 

Podergajs Mateja 
 
 
IZVLEČEK 
 
Sodobno zdravljenje bolezni dihal temelji na zdravilih, ki jih 
vnašamo direktno v dihalne poti, zato moramo bolnike naučiti, 
da to počnejo sami. Ko je bolniku predpisano zdravilo v pršilu, 
mu moramo natančno pojasniti postopek inhalacije in mu le 
tega praktično pokažemo. Pri nadaljnjih aplikacijah pa 
opazujemo, če si bolnik pravilno aplicira zdravilo. 
 
 
UVOD 
 
Dajanje zdravila z ročnim inhalatorjem, omogoča dajanje 
zdravil v pljuča v obliki aerosola, megle in finega praška. Čim 
globlje v pljuča pride zdravilo, tem večja površina je na 
razpolago za absorbcijo zdravila. Vdihano zdravilo mora 
prispeti v pljuča v pravem odmerku, na pravo mesto. Sočasno 
mora čim manj zdravila ostati v orofarinksu. Na ta način 
dosežemo veliko koncentracijo zdravila v bronhih in s tem 
dobro delovanje. Inhalacijska zdravila imajo običajno lokalni 
učinek (npr. bronhodilatatorji širijo pljučne mešičke, 
mukolitiki topijo zgoščeno sluz), zaradi hitre absorbcije pa 
tudi stranske učinke, ki se kažejo z glavobolom, nespečnostjo, 
razbijanje srca in nemir.  
Najpogostejša kronična bolezni dihal je astma, pomemben je 
delež bolnikov s kronično obstruktivno pljučno boleznijo 
(KOPB), prav tako pa narašča rak pljuč. 
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NALOGE MEDICINSKE SESTRE: 
 
- seznanimo se z zdravnikovim navodilom (program 

zdravljenja in število inhalacij), 
- seznanimo se z zdravilom (namen in delovanje zdravila ter 

stranske učinke), 
- ugotovimo ali se bolnik želi učiti (sprašuje o zdravilu, 

zapletih itd.), 
- izberemo ustrezen čas za poučevanje, ko je razpoložen za 

razlago (NIKOLI med napadom težkega dihanja), 
- če bolnik že uporablja zdravilo ocenimo tehniko 

aplikacije, 
- bolnika seznanimo o nepričakovanih zapletih zdravil 

(kašelj, glavobol, nemir, slabost, hripavost, hitro dihanje, 
motnje srčnega ritma, glivična okužba ust in žrela, kožni 
izpuščaji), 

- v primeru, da si bolnik ni zmožen sam aplicirati zdravila, 
zdravstveno - vzgojno poučimo svojce, 

- dokumentiramo čas inhalacij in število odmerkov zdravila 
(tako se prepreči ponovitev odmerka), 

- opazujemo in poročamo o neželenih učinkih zaradi 
zdravljenja. 

 
 
1. UPORABA PRŠILA S POTISNIM PLINOM 
 
Pred uporabo preverimo količino zdravila v pločevinki tako, 
da jo damo v posodo z vodo, polna se potopi, prazna ostane na 
površini vode. 
 
1. Močno pretresite pršilo in snemite zaščitni pokrovček. 
2. Počasi izdihnite.  
3. Ustnik pršila postavite 5 cm pred široko odprta usta.  
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4. Počasi začnite z globokim vdihom in sočasno sprostite 
odmerek iz pršila - LE ENKRAT! (če je bolnik slaboten 
ne more izvesti sam pritiska).  

5. Vdih naj traja vsaj 5 sekund.    
6. Zadržite dih 10 sekund ali dlje, če je mogoče.  
7. Postopek ponovite tolikokrat, da dobite skupni predpisani 

odmerek. Med posameznimi odmerki naj bo vsaj 
enominutni presledek.    

 
Slabši, vendar še sprejemljiv način uporabe pršila je vstavitev 
ustnika med ustnici. Paziti je treba, da z jezikom ne ovirate 
poti zdravila v dihala. Le ob pravilni uporabi pršila zadostna 
količina zdravila doseže dihalne poti.  
 
1.1 Uporaba pršila s potisnim plinom z nastavkom 
 

1. Pretresite pršilo in snemite zaščitni pokrovček. 
2. Ustnik pršila vstavite v nastavek.   
 

 
3. Počasi izdihnite.  
4. Ustnik nastavka vstavite v usta.  
5. Sprostite odmerek iz pršila - le enkrat.  
6. Sočasno počasi in polno vdihnite iz nastavka; če to ni 

mogoče, so dovoljeni 2 do 3 krajši, plitvejši vdihi.   
7. Zadržite dih 10 sekund ali dlje, če je mogoče.  
8. Postopek ponovite tolikokrat, da dobite skupni predpisani 

odmerek. Med posameznimi odmerki naj bo vsaj 
enominutni presledek.    
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Uporaba nastavka za inhalacijo vam olajša koordinacijo 
pritiska na pršilo in vdiha, omogoči, da več zdravila preide v 
dihalne poti in zmanjša pojavljanje stranskih učinkov. 
 
Nastavek je treba občasno očistiti z vodo in čistilom ter ga 
posušiti na zraku. Tanka plast čistila zmanjša elektrostatični 
naboj na notranji površini nastavka, zaradi česar se zmanjša 
preveliko nabiranje zdravila na steni nastavka. 
 
Nepravilnosti pri uporabi pršilnikov: 
 
- ne upošteva se število predpisanih odmerkov 
- neskladnost med pritiskom na pršilnik in vdihom 
- inhalet se ne pretrese 
- med dvema pritiskoma ni dovolj presledka (1 minuta) 
- neočiščena odprtina na ustniku 
 
 
2. UPORABA VDIHOVALNIKA Z ZDRAVILOM V 
PRAHU 
 
Zdravilo je kot fino mleti prah v agregatih, zato jih šele močan 
tok zraka, ki ga ustvari bolnik pri inhalaciji, razbije v majhne 
delce, da lahko dosežejo pljuča. Zdravilo torej ni pod 
pritiskom in nima pogonskega plina kot pršilniki. Potreben je 
hiter in močan vdih, da je zdravilo izsesano iz inhalatorja. 
 
Opisane so tri oblike aplikacije zdravila v prahu. 
 
2.1 Vdihovalnik HANDI-HALER, za vdihovanje zdravila v 
prahu iz kapsul 

1. odprite pokrovček in ustnik HandiHalerja; 
2. vzemite kapsulo iz ovitka in jo vstavite v HandiHaler; 
3. zaprite ustnik in pritisnite zeleni gumb, da prebodete 

kapsulo; 
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4. močno izdihnite; 
5. ustnik tesno objemite z ustnicami ter počasi in globoko 

vdihnite; 
6. zadržite dih, kolikor brez težav zmorete; 
7. normalno zadihajte in še enkrat ponovite dih iz Handi - 

Halerja.; 
8. po uporabi odstranimo uporabljeno kapsulo. 
 
2.2 Diskusi 
1. diskus držite v vodoravnem položaju; 
2. ročko potegnete v desno dokler se ne ustavi in klikne; 
3. počasi izdihnite zrak iz pljuč, vendar nikoli v diskus; 
4. namestite ustnik v usta in počasi globoko vdihnite, s tem 

boste posesali zdravilo iz diskusa; 
5. odmaknite diskus od ust ter zadržite dih še deset sekund; 
6. diskus do naslednje uporabe zapremo tako, da palec 

položimo v vdolbino na diskusu in ročko potisnemo levo k 
sebi, da zaslišimo pok (tako je diskus pripravljen na 
naslednjo aplikacijo zdravila); 

7. po aplikaciji je potrebno sprati ustno votlino; 
8. diskus očistimo tako, da ga obrišemo s suho krpo. 
 
2.3  Vdihovalnik – NOVOLIZER 
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Vdihovalnik je brez potisnega plina. Uporaben je dalj časa, 
zamenjati je treba le vložke s praškom. Zaradi tega je okolju še 
posebej prijazen.  
 
Priprava 
1. Bolnik vzame vdihovalnik v roko in odstrani pokrovček 

vdihovalnika, tako, da narahlo stisne reliefni površini na 
obeh straneh pokrovčka in ga potegne naprej in navzgor, 
kot kažeta puščici.  

2. Odstrani zaščitno folijo z lončka in iz njega vzame vložek 
s praškom.  

3. Vložek s praškom vstavi v vdihovalnik, tako, da števec 
odmerkov gleda v smeri proti ustniku.  

4. Pokrovček vdihovalnika vrne na njegovo mesto v 
obratnem vrstnem redu kot pri odprtju (potisne ga navzdol 
in v smeri proti rdeči tipki).  

 
Vdihovalnik je tako pripravljen za uporabo. Bolnik naj vložek 
s praškom pusti v vdihovalniku, dokler se ne porabi. Po treh 
mesecih ga je treba zamenjati z novim, četudi bolnik ni porabil 
vsega.  
 
Uporaba 
1. Bolnik drži vdihovalnik ves čas v vodoravnem položaju.  
2. Z rahlim potegom v smeri puščice odstrani pokrovček 

ustnika. 
3. Do konca pritisne na rdečo tipko. Pri tem bo zaslišal klik. 

Rdeča barva v kontrolnem okencu se bo zamenjala z 
zeleno. Nato lahko rdečo tipko spusti. Zelena barva v 
kontrolnem okencu pomeni, da je vdihovalnik pripravljen 
za vdih.  

4. Bolnik počasi do konca izdihne, vendar nikoli v 
vdihovalnik! 

5. Ustnik vdihovalnika dobro objame z ustnicami, nato pa 
hitro in močno vdihne. Ob pravilnem vdihu bo zopet 
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zaslišal klik, zelena barva v kontrolnem okencu pa se bo 
zamenjala z rdečo. Če se to ne zgodi, je treba ponovno 
vdihniti.  

6. Bolnik naj dih zadrži čim dlje, po možnosti 10 sekund. 
Nato naj počasi izdihne.  

7. Ustnik vdihovalnika je treba zaščititi s pokrovčkom. 
Števec odmerkov kaže število preostalih odmerkov. Ko se 
v sredini okenca prikaže številka 0, je treba vložek s 
praškom zamenjati z novim. Zaradi posebnega 
varnostnega mehanizma vdihovalnika nenamerna uporaba 
dvojnega odmerka ni možna.  

 
Čiščenje 
Vdihovalnik je treba redno čistiti, vsaj ob vsaki zamenjavi 
vložka s praškom.  
 
1. Najprej je treba odstraniti pokrovček ustnika. Nato se 

odstrani ustnik, tako da se ga rahlo zavrti navzgor in 
potegne naprej, kot kažeta puščici na sliki.  

2. Vdihovalnik se obrne na glavo in odstrani vodilo odmerka 
tako, da se ga potegne naprej in navzgor, kot kažeta 
puščici na sliki.  

3. Ostanke praška je treba narahlo stresti iz vdihovalnika. S 
čisto, suho in mehko krpo je treba obrisati njegove dele. 
Nikoli se ne sme uporabljati vode ali čistilnih sredstev.  

4. Vodilo odmerka je treba vrniti na njegovo mesto v 
obratnem vrstnem redu kot pri njegovi odstranitvi 
(potisniti ga je treba v smeri proti rdeči tipki in navzdol).  

5. Ustnik je treba vrniti na njegovo mesto v obratnem 
vrstnem redu kot pri njegovi odstranitvi (potisniti ga je 
treba proti rdeči tipki in rahlo zavrteti navzdol). Ustnik 
vdihovalnika je treba zaščititi s pokrovčkom.  
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Opozorilo! 
Prepričati se je treba, ali bolnik pravilno uporablja 
vdihovalnik.  
   
2.4 Vdihovalnik TURBO HALER 
1. odvijte pokrovček in ga snemite; 
2. inhalator držite pokonci tako, da je ročaj spodaj; 
3. napolnite ga z odmerkom zdravila; 
4. izdihnite, vendar ne skozi ustnik; 
5. nato položite ustnik med zobe, stisnite ustnice ter močno 

in globoko vdihnite skozi usta; 
6. pred izdihom vzemite inhalator iz ust ter ga zaprite s 

pokrovčkom. 
 
 
ZAKLJUČEK 
 
Poglavitni cilji zdravljenja so preprečiti nadaljevanje bolezni, 
olajševanje simptomov, povečevanje telesne zmogljivosti. S 
tem smo omogočili normalno življenje brez simptomov, kot so 
kašelj, piskanje, oteženo dihanje, izločanje sluzi ter omogočili 
boljše spanje bolnika. 
Najbolj pogoste bolezni v pulmologiji so KOPB (kronična 
obstruktivna pljučna bolezen) ter astma. Zdravila pa delimo na 
bronhodilatatorje in glukokortikoide. 
Bronhodilatatorji so zdravila, ki širijo dihalne poti in po 
uporabi le teh se občutek kratke sape vidno ublaži. 
Najpogostejši so SPIRIVA, BEROTEC, VENTOLIN, 
SEREVENT in BERUDUAL. 
Glukokortikoidi pa delujejo na dihala protivnetno. 
Predstavniki pa so SERETIDE DISKUS, SYMBICORD 
TURBOHALER, BECOTIDE, FLIXOTIDE, PULMOVENT, 
TAFEN NOVOLIZER.. 
Bolniki so ponavadi dnevno odvisni od zdravil, zato je še 
posebej pomembno, da jih znajo tudi uporabljati. Tudi že 
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pridobljeno znanje pri starostnikih oslabi, zato ga je potrebno 
nenehno obnavljati. 
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PORTRET VIKTORIJE REHAR 
 

Vesna Brežnik, Tanja Jelančič, Martina Mlinarič, Vesna Božiček 
 
 

IZVLEČEK  
 
Avtorice obravnavajo delo Viktorije Rehar, višje medicinske 
sestre (vms), profesorice zdravstvene vzgoje (prof. zdrav. 
vzg.), ki je v času svojega službovanja na svoj način 
zaznamovala dogajanje na področju zdravstvene vzgoje v 
celjski regiji, v širšem slovenskem prostoru in izven meja. 
Njena prizadevanja za uveljavitev sodobne zdravstvene vzgoje 
in promocije zdravja, so bile v letih njenega službovanja 
pogosto v okolju njenega delovanja nerazumljena in 
nesprejeta. 
Danes, ko sta promocija zdravja in zdravstvena vzgoja v 
najširšem obsegu nekaj povsem normalnega in 
nepogrešljivega v procesu skrbi za zdravje, spoznavamo in 
vedno znova odkrivamo pomen  pionirskega dela Viktorije 
Rehar, ki je že pred leti živela za danes in jutri. Rezultati 
sodobnih raziskav na področju promocije zdravja in 
zdravstvene vzgoje, ki se od »bolezni preusmerja na zdravje«, 
potrjujejo njeno delo, njena prizadevanja in videnja. 
S svojim delom je dokazala, da je medicinska sestra 
nepogrešljiv člen in enakovreden strokovni partner v  
zdravstveni vzgoji, ki je nepogrešljiv del  procesa skrbi za 
zdravje. 
 
 
UVOD 
 
Zdravstvena vzgoja je danes samostojno strokovno področje, o 
njej je veliko strokovne literature in jo obravnava vrsta 
najrazličnejših strokovnjakov. Stanje na področju promocije 
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zdravja in zdravstvene vzgoje pri nas danes, ni samoumevno, 
ampak je v veliki meri  posledica pionirskega dela nekaterih 
entuziastov, med katerimi ima Viktorija Rehar posebno mesto. 
Le-to ji gre tako zaradi obsežnega opravljenega strokovnega 
prispevka k razvoju  promocije zdravja in zdravstvene vzgoje, 
kot tudi zato, ker je to kar je naredila, naredila kot medicinska 
sestra. To pa pomeni, da je za svoje delo morala porabiti več 
notranje energije, se bolj odrekati in težje priti do cilja,  ker je 
morala pri uresničevanju v svetu že sprejetih ali pa tudi 
nekaterih čisto svojih naprednih idej, premagovati tako 
objektivne ovire v hierarhiji  zdravstvene stroke, kot tudi 
lastno spoznanje, da so ji bila kot medicinski sestri v domačem 
strokovnem svetu marsikatera vrata, ki ji jih je tujina z 
veseljem odpirala, zaprta. 
 
»Zdravstvena vzgoja je del splošne vzgoje in pomemben 
dejavnik napredka posameznika in skupnosti. Prizadeva si, da 
bi vsak posameznik, pa tudi družba, sprejel zdravje za največjo 
vrednoto, izoblikoval pozitivna stališča do zdravja in jih v 
življenju tudi uresničil. Je stalen proces, ki spremlja človeka 
od spočetja, preko nosečnosti, rojstva, dobe otroštva in 
odraščanja, do odraslosti in starosti., in se ne omejuje na 
posamezne akcije. Promocija zdravja je širša od same 
zdravstvene vzgoje vendar je le-ta v vseh svojih elementih 
pomemben dejavnik promocije. Promocija zdravja je proces 
usposabljanja ljudi, da sami nadzorujejo in izboljšujejo svoje 
zdravje. Obsega vse prebivalstvo in ga usmerja k aktivnemu, 
zdravemu življenju. Promocija zdravja vključuje privzgojo 
določenega načina življenja, pa tudi oblikovanje 
družbenogospodarskega okolja in osebnostnih dejavnikov, 
koristnih za zdravje. (1) 
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ŽIVLJENJEPIS; OTROŠTVO 
 
Gospa Viktorija Rehar se je rodila 14. julija 1940 v Žalcu, kot 
četrti od sedmih otrok v družini. Ima štiri brate in dve sestri. 
Oče je bil po poklicu trgovec, mama pa je bila skrbna 
gospodinja.  Oče je umrl leta 1984, mati, za katero je Viktorija 
tudi skrbela, pa leta 2001. 
V družini so se med seboj razumeli, se podpirali in se trudili za 
prijazno družinsko okolje, čeprav so bile življenjske razmere 
med vojno in po vojni težke. Viktorija je bila med vojno doma. 
Kljub težkem obdobju, ima na otroštvo lepe spomine. 
Težke razmere med in po vojni, so družino med seboj še bolj 
povezale; podpirali so drug drugega in si vselej stali ob strani. 
Rada je obiskovala šolo in se je igrala s sovrstniki. Bila je  
pridna učenka. Vseskozi je rada sodelovala v igralskih 
skupinah in pomagala v knjižnici. Denar si je služila tudi s 
počitniškim delom, ki ga je predstavljalo največkrat obiranje 
hmelja.  
V letih 1954 do leta 1959 je sodelovala na športnem področju 
kot članica AD Kladivar Celje. Na državnem dvoranskem 
republiškem tekmovanju v teku v Ljubljani, si prislužila 
srebrno odlikovanje, ki ji še danes veliko pomeni. 
 
 
IZOBRAŽEVANJE 
 
Po končani maturi na Gimnaziji v Celju, ki jo je kot uspešna 
dijakinja tudi opravila, se je z željo po študiju medicine vpisala 
na Medicinsko fakulteto v Ljubljani, kjer je uspešno opravila 
sprejemne izpite. Ker pa ni dobila štipendije in tudi ni videla 
rešitve finančnih problemov za naprej, je študij na fakulteti 
obiskovala le eno leto.  
Ugodne finančne možnosti za nadaljnje šolanje je videla na 
Vojni medicinski akademiji v Beogradu, kjer se je vpisala na 
Višjo šolo za medicinske sestre. Študij pa je po treh dneh 
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zaradi pogojev, ki jih je ta ustanova od nje zahtevala in po 
katerih bi morala devet let ostati v službi tam, kjer bi jo 
razporedili, opustila in se vrnila domov. 
Med tem časom pa se je po naključju srečala s kolegico, ki je 
zaključevala šolanje na Višji šoli za medicinske sestre 
jugoslovanskega rdečega križa, v Beogradu. Pogovarjali sta se 
med drugim o tem študiju, ki je Viktorijo tako navdušil, da je 
šla v Beograd opravljat sprejemni izpit in bila sprejeta. Študij 
je študente usposabljal za delo na preventivnem, zdravstveno-
vzgojnem področju, na patronaži, v lokalni skupnosti in v 
Rdečem križu. Vse dijakinje so opravile tečaj »nege bolnika 
na domu«.   
Diplomirala  je 13. 7. 1963 leta in si  pridobila naziv višje 
medicinske sestre.  
 

 
 

Slika 1: Viktorija v drugem letniku Višje šole v Beogradu 
 

Viktorija se je med šolanjem naučila nekaterih svetovnih 
jezikov, kot so nemščina, angleščina, francoščina, 
srbohrvaščina, katerih znanje je med svojim službovanjem, 
izobraževanjem in nastopi v tujini, s pridom uporabila. 
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SLUŽBOVANJE 
 
Po diplomi na Višji šoli za medicinske sestre v Beogradu, je 
bilo njeno prvo službeno mesto  v Zdravstvenem domu Celje, 
kjer je delala pol leta na področju patronažnega varstva. 
S 1. aprilom 1964 je bil ustanovljen sedanji Zavod za 
zdravstveno varstvo Celje kjer je dobila novo zaposlitev, ki jo 
je opravljala vse do svoje upokojitve. 
Ker je šola v Beogradu, ki jo je Viktorija obiskovala, že v času 
njenega študija dajala velik poudarek preventivi, ki je 
Viktorijo zanimala in navduševala, je delo v tej smeri z vso 
predanostjo tudi nadaljevala.  
Na novem delovnem mestu je delovala v referatu za varstva 
matere in otroka, kjer je nadaljevala delo gospe Anice Pirnat, 
leta 1968 pa v referatu za zdravstveno vzgojo. Zbirala je 
podatke o delu babiške, patronažne službe, nekaterih 
dispanzerskih služb, izdelovala poročila  za celotno takratno 
celjsko regijo ter obiskovala zdravstvene domove, zdravstvene 
postaje in zdravilišča, kasneje pa tudi vrtce, osnovne šole, 
bolnišnice, posebej ginekološke oddelke…. 
Skupaj z Marto Hočevar iz Republiškega zavoda za 
zdravstveno varstvo, je opravljala tudi nadzor nad uporabo 
sredstev in materialov, ki jih je UNICEF namenil državi, v 
obliki opreme za dispanzerje.  
Po petih letih službovanja je dobila na Zavodu za zdravstveno 
varstvo Celje, še dodatne zadolžitve. Postala je referentka za 
zdravstveno vzgojo celjske regije. Zdravstvena vzgoja je bilo 
njeno prioritetno področje, saj je bila tej dejavnosti posebej 
predana in vseskozi je bila prepričana, kakor je še danes, da je 
edino vzgoja za zdravje tisto pravo, kar lahko človeku pomaga 
ohranjati, izboljšati in vrniti zdravje ter izboljšati kvaliteto 
življenja.  
Ob svojem delu je skrbela za uvajanje novosti na področju 
skrbi za zdravje, od lokalne skupnosti naprej. Predvsem je 
govorila o pozitivnem zdravju, ljudi vzpodbujala v 
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razmišljanje  o zdravju in da bi prišli do pozitivnih zaključkov. 
Težave in probleme ljudi v zvezi z zdravjem je videvala 
rešljive s pravilnim pristopom in z izbiro prave rešitve. Tudi 
na področju zdravja je po njenem prepričanju potrebno verjeti 
in imeti cilj ter sprejeti odgovornost za posledice svojih dejanj. 
V okviru Rdečega križa je opravljala tečaje nege na domu, 
tečaje prve pomoči ter razna zdravstveno-vzgojna predavanja 
v Celju in širši okolici. Preko dvajset let je vodila tečaje 
higienskega minimuma v celjski zdravstveni regiji.  
Njeno prvo večje delo na področju zdravstvene vzgoje, je bilo 
sodelovanje pri izdelavi. programa zobozdravstvene 
preventive. Cilj tega dela je bil, da začne vsak posameznik 
skrbeti za zdravje svojih zob in s tem k zmanjševanju obolenja 
zob.  
V letu 1972 je sodelovala kot medicinska sestra v timu za 
iztrebljanje črnih koz na Kosovu.  
Leta 1975 so ustanovili Regionalno komisijo za zdravstveno – 
vzgojno - izobraževalne programe, ki so zajemali vse 
dispanzerje in bolnice, njen  član pa je bila tudi Viktorija.   
Na njeno pobudo so nastale nalepke na temo Zdravje, ki jih je 
narisal gospod Grega Švab, oblikovalec v Aeru Celje. Iz teh 
dvanajstih nalepk so naredili plakat in ga skupaj z nalepkami 
poslali v vse vrtce in osnovne šole, da bi ga vzgojitelji in 
učitelji uporabljali pri svojem delu. Leta 1976 je Viktorija 
uredila od francoskega nacionalnega inštituta iz Pariza nabavo 
plastigrafov, kateri so takrat predstavljali moderen učni 
pripomoček in so jih razdelili v  ginekološke dispanzerje v 
celjski regiji, v bolnišnico Celje in Brežice ter v šolske 
dispanzerje.   
Kot koordinatorica zdravstvene vzgoje celjske regije je 
sklicevala mesečne sestanke odgovornih za zdravstveno 
vzgojo iz posameznih zdravstvenih domov celjske regije, 
zdravilišč in vojašnice. Odgovorne je seznanjala z 
najnovejšimi zdravstveno - vzgojnimi problemi, novostmi na 
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področju zdravstvene vzgoje, opravljenim delom in 
organizirala razna predavanja. 
Vsa znanja, ki jih je pridobila v okviru svojih izobraževanj in 
izkušenj, je koristno uporabila in jih prenašala na svoje 
kolegice v okviru koordinacije za zdravstveno vzgojo. 
Kolegice iz koordinacije in drugi aktivni izvajalci zdravstveno 
vzgojnih programov, ki so se občasno vključevali v to delo, so 
odgovorno izvajali dogovorjene aktivnosti ter dodajali svoje 
inovativne rešitve. To delo je postalo odmevno doma in v 
tujini, saj je Viktorija tudi marsikje  v svetu odmevno 
predstavila takšen način in pomen dela, ki so ga izvajali v 
celjski regiji. Pravi, da smo lahko ponosni, da so se v celjski 
regiji na področju zdravstveno - vzgojne dejavnosti in 
promocije zdravja razvijali številni inovativni projekti, ki so 
zajemali vse generacije, tudi starejše in stare, na videz znane 
stvari, ki pa se jih mora vsaka generacija na novo naučiti in jih 
osvojiti. Seveda pa to zahteva čas, dobro voljo in predvsem 
vztrajnost. 
Gospa Viktorija Rehar je bila imenovana v zvezno komisijo za 
zdravstveno nego pri zveznem zavodu za zdravstveno varstvo 
Jugoslavije. Predlagale so jo jugoslovanske medicinske sestre. 
V okviru tedanjega Zavoda za socialno medicino in higieno, 
so leta 1979 začeli z  interdisciplinarnim usposabljanjem in 
izobraževanjem vzgojiteljev, učiteljev, medicinskih sester ter 
zdravnikov, na področju zdravstvene vzgoje. Na tem področju 
so bili v Celjski regiji zelo napredni, saj so se v izobraževanje 
vključevali tudi pripadniki, ki so služili vojaški rok v celjskih 
kasarnah. Na ta način se izobrazilo veliko število ljudi, ki so 
pridobljeno znanje posredovali naprej.  
S pomočjo profesorja Josipa Turka, dr. med., so izdelali plakat 
za preventivno kardiologijo, ki ima naslov »Samo eno srce 
imamo, kako ga varovati znamo«, kateri se lahko uporablja 
tudi za preprečevanje kajenja, razgovor o zdravi prehrani, 
gibanju, pomenu sprostitve, preprečevanju AIDS-a. 
Sodelovala in organizirala je delavnice za preprečevanje 
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okužbe z virusom HIV,  pri organizaciji štiridesete obletnice 
obstoja Svetovne zdravstvene organizacije (SZO) v Celju.  
Med svojim službovanjem je Viktorija intenzivno delala na 
preprečevanju kajenja, na tobaku.   V Sloveniji je začela voditi 
program »Opusti kajenje, zmagaj. Leta 1994 jo je minister za 
zdravje, gospod Božidar Voljč, imenoval za nacionalno 
koordinatorko za tobak. To delo je opravljala osem let. V 
okviru svoje dejavnosti je namenila velik del časa aktivni 
spremembi miselnosti od kajenja k nekajenju. Poudarjala je 
pomen vloge družine pri oblikovanju nekadilske generacije. 
Pripravila je tudi Koledar zdravstveno vzgojnih aktivnosti, ki 
je še danes v uporabi. 
Službeno je v okviru Zavoda za zdravstveno varstvo, 
sodelovala, kot pravi z »izrednimi« strokovnjaki v zdravstvu, 
otroških vrtcih, osnovnih in srednjih šolah, zdraviliščih, 
vojašnicah,  z Zvezo prijateljev mladine, z Rdečim križem in s 
Srednjo zdravstveno šolo Celje, kjer je občasno tudi 
poučevala, z Zavodom za zdravstveno zavarovanje, 
Republiškim zavodom za zdravstveno varstvo Slovenije ter 
številnimi podjetji in ustanovami, mediji, ki ji nikoli niso 
odrekali sodelovanja in pomoči. 
V proces izobraževanja za zdravje se je vključilo mnogo 
aktivnih udeležencev ter številni posamezniki, ki so razumeli 
ideje, cilje in usmeritve, ter jih tudi podprli. 
Pravi, da se je naučila razumeti ljudi, njihove težave in želje 
pogosto na »svojstven  način«. 
V okviru svoje službe je 28 let sodelovala je s Celjskim 
sejmom, kjer je organizirala zdravstveno informativne razstave 
in okrogle mize na različne teme, ki so se dotikale gesla 
svetovnih dni zdravja in aktualne zdravstvene problematike.  
Takoj po osamosvojitvi Slovenije, je v Celju skupaj s policijo 
sodelovala pri organizaciji razstave o preprečevanju otroških 
nesreč, na kateri je bil prvič javno predstavljen otroški sedež 
za v avto.  
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Na njeno pobudo so nastale videokasete z zdravstveno - 
vzgojnimi vsebinami: preprečevanje in odkrivanje raka dojk, 
preprečevanje nezgod in preprečevanje kajenja. 
Nadaljevala je z delom pri zdravstveno - vzgojnih oddajah na 
radiu Celje in pisala članke za razne časopise in revije. 
Leta 1991 je bila med pobudniki in ustanovitelji Društva za 
promocijo in vzgojo za zdravje, v katerem je Viktorija v času 
svojega službovanja tudi aktivno sodelovala. 
Med službovanja je bila Viktorija predsednica društva 
medicinskih sester Celje, bila je članica Upravnega odbora 
Zveze društev medicinskih sester Slovenije, bila med 
ustanovitelji društva za boj proti raku Celje, Društva 
nekadilcev Celje, skupine za zmanjšanje telesne teže in 
gibalne aktivnosti, sodelovala z društvom prijateljev mladine 
Slovenije, bila je članica Republiškega odbora RK Slovenije in 
aktivno prispevala k razvoju njegovega programa. 
Uspešno je sodelovala tudi s številnimi mrežami in 
organizacijami, s Svetovno zdravstveno organizacijo in 
Kolaborativnim centrom Bundeszentralle für gesundheitliche 
Aufklärung  (BZgA) iz Kölna. 
Aktivno je sodelovala na različnih strokovnih srečanjih po 
Sloveniji in tujini. Vabili so jo različni svetovno priznani 
strokovnjaki, na razne svetovne konference, srečanja in 
delavnice, ker so spoznali njeno pravo strokovno vrednost in 
široko razgledanost.  
Naredila je veliko posterjev in plakatov, ki jih je razstavljala v 
Amsterdamu, Varšavi, Dunaju, Helsinkih, Pekingu, Chicagu, 
Las Palmasu …   
Napisala je tudi veliko člankov in referatov, naredila veliko 
posterjev. Zaradi najrazličnejših vzrokov, pa večina člankov v 
strokovni literaturi ni objavljenih. 
Na strokovnih srečanjih, kjer je imela svoje prispevke, ki so v 
večini govorili o promociji zdravja in nekajenju, je sodelovala 
z društvi za boj proti raku, s sekcijami pri Zbornici 
zdravstvene nege Slovenije, imela referat na prvem kongresu 
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preventivne kardiologije, aktivno sodelovala na srečanju timov 
splošne medicine v Mariboru, na prvem kongresu šolske 
medicine…. 
Publikacije je pisala, ker je videla, da jih ljudje  potrebujejo. 
Nekaj člankov je napisala tudi iz  lastnih izkušenj, nekaj pa 
tudi iz pogovorov s kolegicami in raznimi skupinami ljudi. 
Ker je bilo za naše okolje njeno obiskovanje »svetovnih 
strokovnih srečanj na nivoju«, nekaterim nedojemljivo in 
miselno nerazumljivo, ker je bila po poklicu le medicinska 
sestra, je bila deležna tudi le manjše podpore strokovnih 
krogov doma. Takšna srečanja naj bi bila po mnenju nekaterih, 
rezervirana le za zdravnike in ljudi s fakultetno izobrazbo, ki 
je bila takrat medicinskim sestram pri nas, nedosegljiva.  
Ona pa je bila kot predavateljica in kot strokovnjak na 
področju zdravstvene vzgoje, v tujini cenjena in sprejeta, bolj 
kot doma in temu se v dobro zdravstvene vzgoje in svojega 
stanu ni  hotela odreči. 
Na srečanjih je spoznavala osebnosti svetovnega slovesa, iz 
katerih je črpala ideje za  zdravstveno vzgojo za svoje delovno 
okolje. Vendar so tudi oni zagotovo črpali tudi iz njenih  idej; 
zakaj bi jo sicer vabili.  
 
 
DODATNA IZOBRAŽEVANJA  
 
Viktorija se je udeleževala različnih strokovnih srečanj, 
seminarjev in izobraževanj v domovini in tujini. Vsa 
izobraževanja si je večinoma financirala sama, porabila zanje 
svoj letni dopust, za prevoz pa si je pridobila sponzorje.  
Leta 1968 je bila Viktoriji dodeljena štipendija francoske 
vlade, kjer je obiskovala intenzivni devet tedenski tečaj iz 
varstva matere in otroka. 
Leta 1975 ji je bila zopet dodeljena štipendija francoske vlade 
in takrat je opravila tečaj z naslovom »Prva tri leta življenja«.   
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Ker si v osemdesetih letih medicinske sestre niso mogle 
pridobiti fakultetne izobrazbe s področja zdravstvene nege, ali 
zdravstvene vzgoje, se je Viktorija zaradi nenehne želje po 
pridobivanju znanja, leta 1975 vpisala na Fakulteto za 
politične vede v Ljubljani, kjer je absolvent sociologije. 
Leta 1979 je bila štipendist holandske vlade. Izobraževala se je 
o delu nevladnih organizacij in o njihovi vlogi v lokalni 
skupnosti. Tu se je prvič srečala s programi Svetovne 
zdravstvene organizacije o promociji zdravja, z Otawsko 
listino. Med leti 1980 in 1983 je sodelovala v Kolnu na tečaju 
promocije zdravja. Leta 1987 se je v Lyonu udeležila tečaja 
menagement v sestrinstvu, ki je trajal tri tedne. V Ulmu se je 
udeležila delavnice iz promocije zdravja. 
Kot koordinatorica SZO se je Viktorija v okviru DPVZS leta 
1994 udeležila evropske konference Tobak in zdravje v 
Skovde-ju na Švedskem, srečanj v Helsinkih, Varšavi, Las 
Palmasu, Svetovne konference v Parizu, Pekingu in Chicagu. 
Na mednarodni konferenci v Španiji je predstavila projekt 
nekajenja. V Celovcu  je DPVZS sodelovalo na razstavi na 
temo: »Zdrava mesta«. Povabljena je bila na delovno srečanje 
v Avstalijo, kjer so potekale priprave za Mehiško konferenco o 
promociji zdravja. 
V šolskem letu 1993/94 se je Viktorija vpisala v prvo 
generacijo študija zdravstvene vzgoje na Visoki šoli za 
zdravstvo v Ljubljani, ter diplomirala leta 2002. V Helsinkih 
se je trikrat udeležila priprav za vodenje aktivnosti »Quit and 
Win« - »Opusti kajenje in zmagaj«. Leta 1995 se je v 
Stokholmu udeležila izobraževanja International Global 
Action Plan, ki je imel naslov »Ekotim v družini in 
gospodinjstvu« ter pridobila licenco za izobraževanje ljudi v 
Sloveniji. Leta 1996 je v Pragi opravila tečaj iz novega 
javnega zdravstva. 
Leta 2002 se je v Varšavi udeležila izobraževanja, ki ga je 
organiziralo American Cancer Society University. Leta 2003 
se je v Atlanti udeležila enotedenskega izobraževanja na temo: 
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«Tek - hoja za življenje« z namenom podpore in spodbude 
obolelim za rakom. Dobila je licenco za organizacijo 
prireditve v Sloveniji. 
V študijskem letu 2004/05 se je Viktorija vpisala na 
podiplomsko izobraževanje iz novega javnega zdravstva v 
Školi narodnog zdravja Andrija Štampar Zagreb. 
 
 
POKOJ 
 
Leta 1999 je odšla gospa Viktorija Rehar v pokoj. Še vedno je 
polna delovnega elana in hlepeča po znanju in stikih s 
strokovnjaki na področju promocije zdravja. Je aktivna in dela 
v Društvu za promocijo in vzgojo za zdravje Slovenije že od 
vsega začetka kot predsednica.  Smisel upokojitve vidi tudi v 
nenehnem delu, izobraževanju in širjenju znanja. Pravi, da 
mora še nekaj narediti zase in zato se je tudi vpisala na 
podiplomski študij.. 
Čeprav nima veliko prostega časa, si ga vzame, ko ga rabi. 
Rada bere, posluša glasbo, hodi na izlete in potuje. Zelo rada 
spoznava nove ljudi in kraje. 
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nacionalna konferenca o nekajenju. Dobrna, 2. – 3. april 
1997. Celje: Društvo za promocijo in vzgojo za zdravje 
Slovenije, 1997. Str. 1. 

 
 
POSTERJI 
 
1. Rehar V. Nekajenje – filozofija sedanjih in prihodnjih 

generacij. V: 1.  kongres zdravstvene nege. Ljubljana, 
1997. 

2. Rehar  V.  Promocija zdravja. V: 10. svetovna konferenca 
»Tobak ali zdravje«. Peking, 1997. 

3. Rehar V. Počasi a zanesljivo v 21. stoletje brez kajenja. V: 
2. evropska konferenca »Tobak ali zdravje«. Las Palmas, 
1999.  

4. Rehar V. Promocija zdravja. V: 11. Svetovna konferenca 
»Tobak ali zdravje«. Chicago, 2000. 
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5. Rehar V. Lokalna skupnost in tobak. V: Evropska 
konferenca »Tobak ali zdravje«. Varšava, 2002. 

 
 
NAGRADE IN PRIZNANJA 
 
Za svoje delo in požrtvovalnost je Viktorija Rehar prejela  
nekaj nagrad in priznanj.  
- red zaslug za narod  leta 1972 
- plaketa SZO, za dolgoletno uresničevanje ciljev na 

področju promocije zdravja in preprečevanja kajenja 
- zlata plaketa, ki  ji jo je podelil Zdravstveni center Celje, 

Zdravniško društvo Celje in Društvo medicinskih sester 
Celje  leta 1987, za pomembno publicistično delo 

- prva nagrada za poster z naslovom «Počasi, a zanesljivo v  
21. stoletje, brez kajenja«, v Las Palmasu, na 2. evropski 
konferenci »Tobak ali zdravje« leta 1999 

- nagrada za prispevek s področja preventive kajenja v Las 
Palmasu, na 2. evropski konferenci »Tobak ali zdravje« 
leta 1999. 

 
 
DRUGI O VIKTORIJI REHAR 
 
Nekateri ljudje - pomembni strokovnjaki na svojih področji, se 
je spominjajo kot vztrajne, marljive in napredne  medicinske 
sestre na področju promocije zdravja in zdravstvene vzgoje. 
Vsi pa zatrjujejo, da je bila njena filozofija zdravja v tistem 
času težje dojemljiva in tudi sami se njenega pomena takrat še 
niso čisto zavedali. Pogosto je bilo lažje in enostavneje misliti 
oziroma povzemati  pri nas ustaljene vzorce, kot sprejemati 
nove ideje. 
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prim. dr. Ivan Eržen,dr.med., direktor Zavoda za 
zdravstveno varstvo Celje: 
»…Vem, da je bila s svojo učinkovitostjo dostikrat 
nezadovoljna, saj je od svojih sodelavcev pogosto želela več, 
kot so bili pripravljeni dati. Neprestano je vnašala novosti v 
naš prostor. Vedno prva, zagnana, nepopustljiva in z veliko 
željo, da bi dobre prakse in izkušnje, prave usmeritve in 
odlične strategije, ki jih je spoznala v naprednih okoljih, 
uresničila v širšem celjskem in tudi v slovenskem prostoru… 
Danes njen položaj in vlogo bolj razumem, kot sem ga tedaj. 
Bolj razumem, kaj pomeni peti prezgodaj, kaj pomeni peti v 
drugih tonih kot to počnejo drugi. Vse znanje, ki si ga je 
nabrala na usposabljanju v tujini in na kasnejšem 
izpopolnjevanju, je želela prenesti v prakso. Že pred 20, 25-
imi leti je opozarjala na pomen promocije zdravja, ki je danes 
sicer pogosta in pomembna tema, pa jo še vedno večina ljudi 
ne razume prav dobro…  
…Boj, ki ga bije Viktorija Rehar za uveljavitev promocije 
zdravja, za uveljavitev vzgoje za zdravje, je brez konca…« 
 
prim. Franc Božiček dr. med., Ambulanta družinske 
medicine Franc Božiček:  
»Ko govorim o gospe Viktoriji Rehar, govorim o začetkih 
mojega strokovnega dela, ki se je začelo pred leti v eni od 
podeželskih ambulant - v Bistrici ob Sotli… V svojem času je 
bila in mislim, da je še danes, pogumna ženska, vredna 
spoštovanja in vredna priznanja nekega časa in neke stroke.« 
                                                                                                        
Darinka Krivec, ravnateljica vrtca Vojnik, v pokoju 
»…Noben preživet trenutek ne utone v nič, temveč ob vsakem 
spominjanju znova obogati našo notranjost. Viktorijina skrb za 
zdravje in zdravstveno varstvo otrok nas je vznemirjala na 
poseben način in je bila konstanta pri našem delu… Njeno 
življenje in razdajanje me je spomnilo na že davno prebrano 
drobno knjigo »Galeb«, kjer naslovni junak pomaga pri 
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pomembni življenjski odločitvi. Živeti lagodno, mlačno 
življenje ali se podati na strmo in malce bolj naporno pot, ki 
vodi k popolnosti in svobodi…«. 
                                                                                                  
Darinka Pavlič, dipl. med. sestra, Srednja zdravstvena šola 
Celje 
»…Viktorija Rehar je bilo moja spoštovana in stroga 
učiteljica. Znala je tako živo in stvarno opisovati… Sama se ni 
nikoli hvalila. Nikoli ni govorila o sebi in svojih dosežkih, 
vedno samo o ciljih, ki si jih je zastavila in kako jih 
uresničuje…«.  
                                                                                                
prof. dr. Josip Turk, dr. med., časni predsednik društva za 
zdravje srca in ožilja Slovenije 
»Kot ustanovni član in enajst letni predsednik Društva za 
zdravje srca in ožilja Slovenije, sem se z gospo Viktorijo 
Rehar srečeval ob mnogih priložnostih delovanja za skupno 
stvar… …Redko srečamo med prostovoljci na področju 
humanitarnega, nevladnega delovanja ljudi, tolikšne 
predanosti, kot jo ima gospa Rehar. Njeno delo je odmevno 
sprejeto tudi pri številnih organizacijah širom Evrope, pa tudi 
izven nje«.                                             
                                                                                                      
Marija Mojca Vrenko, prof. zdr. vzg., Srednja zdravstvena 
šola Celje 
»…Viktorija je izredno inteligentna, inovativna, z veliko 
splošno razgledanostjo in največja strokovnjakinja s 
področja promocije zdravja v Sloveniji, ki je zelo cenjena 
v tujini. Kot človek pa je velikodušno pripravljena vse 
deliti z drugimi. Tako sem tudi jaz ves čas sodelovanja z 
njo deležna tega bogastva«. 
 
Petra Kersnič prof. zdr. vzgoje, generalna sekretarka 
Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije-zveze 
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društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov 
Slovenije    
»…Ko razmišljam o Viktoriji Rehar danes, ko je za že nama 
nešteto srečanj, dolgih telefonskih pogovorov in razprav, kaj je 
že vse bilo, ob ugotavljanju nekaterih, da se je šele začelo, 
vem, da je iz vseh svojih življenjskih izkušenj, spoznanj in 
mnogokrat tudi razočaranj izšla vsakič  bogatejša. Tisto, kar 
pri njej občudujem, je natančen spomin, kje in kdaj so o tem in 
onem že govorili. Vsak dogodek, pa bodisi izpred 30 let zna 
Viktorija postaviti v današnji čas in oceniti, kam bi ideja, če bi 
se nadaljevala, danes pripeljala…  
…Poznati Viktorijo pomeni poznati človeka, ki je predan 
vsakdanji šoli za zdravo življenje«. 
 
 
RAZPRAVA 
 
Viktorija Rehar je zrasla v trdni podeželski družini, v kateri se 
je naučila skromnosti, in  pozitivnih medsebojnih komunikacij. 
Te je potem plemenitila preko vedno bolj zanimivih, pestrih in 
svojstvenih bodisi socialnih kontaktov z vedno novimi in 
novimi tako ali drugače pomembnimi ljudmi in preko vedno 
novih in novih strokovnih spoznanj in izkušenj. K le-temu jo 
je že iz mladostnih let usmerjal pozitivni notranji nemir, ki se 
je mešal z življenjskimi možnostmi. 
Te so na nek način usmerile njeno zdravstvu zapisano 
življenjsko pot, od študija medicine na področje sestrinstva. 
Zdi se, kot da ji je preventivno usmerjena Višja šola za 
medicinske sestre jugoslovanskega rdečega križa v Beogradu 
odprla oči, kajti poslej je bilo njeno delo v vsej biti, usmerjeno 
v preventivo v zdravstvu, v kateri je našla tudi smisel svojega 
strokovnega delovanja in tudi življenja. 
Že v času študija je pokazala prilagodljivost življenju in 
ljudem tudi izven svoje domovine in  svoje navdušenje nad 
preventivnim delom v zdravstvu.  
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Osebnostni razvoj Viktorije Rehar od otroštva preko študija in 
njenega dela v stroki, kaže, da je bila Viktorija ves čas iskalec 
nekega smisla, ki ga je našla v poslanstvu medicinske sestre, 
vendar ne tiste zgolj ubogljive izvajalke naročenih nalog in 
del, ampak je kot medicinska sestra dajala vselej še lasten 
prispevek stroki.  
Kot »večna svetovna popotnica«, je ves svoj prosti čas, »ki je 
bil torej le njen in ji zanj zato ni bilo potrebno nikomur 
polagati računov«, je žrtvovala stikom s strokovnimi krogi na 
področju zdravstvene vzgoje in promocije zdravja, v tujini, 
kamor je vedno znova odhajala in kjer sta  ji njena skromnost 
in prilagodljivost odpiral vedno nova vrata.   
Tako je bila na svojstven način v tujini ambasadorka 
zdravstveno vzgojnega dela in promocije zdravja, ne le iz 
svojega delovnega okolja, ampak je tujini predstavljala svetle 
strani slovenskega pristopa zdravstveni vzgoji in promociji 
zdravja. 
Izhajajoč iz njenih strokovnih stikov s tujimi strokovnjaki in iz 
njenih nastopov in sodelovanj  na raznih strokovnih srečanjih 
v tujini, smatramo, da ji je tuja strokovna javnost prisluhnila in 
jo kot strokovnjaka sprejela; s tem pa je sprejela in prisluhnila 
tudi zdravstveno vzgojnem delu v Sloveniji.   
Iz teh strokovnih stikov pa je v svoje okolje prinašala vedno 
nove ideje, nove pristope, nove poglede, nove metode in sploh 
vse, kar se je v svetu novega dogajalo na področju zdravstvene 
vzgoje in promocije zdravja. 
Zato marsikdaj in marsikje v svojem in širšem slovenskem 
okolju ni bila sprejeta, saj njen strokovni nemir tistim, ki bi ji 
sledili, ni pustil »strokovnega počitka«.  
Po drugi strani pa ji je hierarhija v zdravstvu, v nekaterih 
ključnih situacijah, iz raznih vzrokov, pogosto zapirala vrata.   
Tako je na lastni koži spoznavala tudi vrednost in cenjenost 
svojega poklica s strani različnih strokovnjakov.  
Mnogo stvari na področju zdravstvene vzgoje in promocije 
zdravja je, ki jih je počela, ki jih je napisala, mnogo je dejstev, 
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ki potrjujejo, da  je bila  ravno ona tista, ki je bila v nekem 
dolgem času ena izmed ključnih osebnosti pri oblikovanju 
sodobnega pristopa na področju zdravstvene vzgoje in 
promocije zdravja; ne le v celjskem ampak tudi v vse 
slovenskem prostoru. Mnogo stvari, ki so se dogajale na 
področju vzgoje za zdravje in promocije zdravja,  je tako ali 
drugače povezano z njenim imenom. 
Napisana mnenja  njenih sodelavcev in ljudi, ki so se z njo 
srečevali in sodelovali, so v bistvu odsev njihovih globljih 
spoznanj o Viktoriji in tudi o sebi. Vselej  je bila drugačna, v 
svoji biti pogosto zapletena in težje razumljiva in največkrat je 
živela v nekem drugem strokovnem  času, ki je k nam šele 
prihajal in ki ga  takrat, ko se je dogajal, nekateri še niso čisto 
razumeli. Sedaj hodijo hote ali nehote po njeni poti, ki je 
istočasno tudi pot Svetovne zdravstvene organizacij in tako 
priznavajo njeno delo. 
 
 
SKLEP 
 
Viktorija Rehar s svojim delom bistveno pripomogla k 
razvoju, sodobnosti in širitvi filozofije in dela s področja 
promocije zdravja in zdravstvene vzgoje, v celjskem in širšem 
slovenskem prostoru 
Preko njenih prispevkov, ki so se nanašali na zdravstveno 
vzgojno delo in promocijo zdravja v celjski regiji in širšem 
slovenskem prostoru in ki jih je predstavljala v tujini, 
pripomogla tudi k promociji slovenske stroke v tujih 
strokovnih krogih 
Medicinski sestri, ne le kot sodelavcu v timu, ampak tudi kot 
samostojnem strokovnjaku, je pokazala pomembno mesto na 
področju promocije zdravja in zdravstvene vzgoje.  
Znanja in izkušnje, ki jih je prinašala z tujine, postajajo danes, 
šele po nekaj desetletjih, ko Viktorijo Rehar bolj razumemo, 
resničnost na področju zdravstvene vzgoje in promocije 
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zdravja v slovenskem prostoru. Zato jo lahko smatramo za 
enega od začetnikov sodobne zdravstvene vzgoje pri nas. 
S svojim življenjem in delom je Viktorija vseskozi dokazovala 
in dokazuje še danes, da je učenje nepogrešljiv sestavni del 
življenja, v vseh starostnih obdobjih. 
V svoji skromnosti ne pričakuje priznanja s strani današnje 
zdravstvene politike, ki z precejšnjim zamikom na področju 
zdravstvene vzgoje in promocije zdravja, ubira njena pota 
ampak že vidi življenje naprej in pomaga v svoji jeseni iskati 
nove smiselne poti, katere bo morala ubirati promocija zdravja 
in zdravstvena vzgoja prihodnosti. 
»Človek je k smislu in osebi orientirano bitje. Človek se hoče 
posvetiti službi nečemu ali pa se ljubeče predati drugi osebi. In 
prav toliko, kolikor se človek nečemu posveti, kolikor lahko 
nečemu služi ali v čemer se lahko predaja ljubljeni osebi, 
toliko se človek šele zares kaže kot človeško bitje in je sploh 
zares človek Samo eno je nujno, brez prisile obvezno in iz 
človeka  iztisne najboljše: naloga, ki si jo sami zadamo, da 
predano služimo neki stvari, nekemu Ti-ju (2).  
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