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NEVARNOST ZLORABE TABLET MED ZDRAVSTVENIMI DELAVCI

Anica Podergajs
Psihiatrična bolnišnica Vojnik, Oddelek za zdravljenje bolezni odvisnost

IZVLEČEK

Ob  delu  na  oddelku  za  bolezni  odvisnosti  spoznavam,  da  smo  zdravstveni 
delavci  še  posebej  izpostavljeni  nevarnosti,  da  se  pri  nas  razvije  bolezen 
odvisnosti od tablet (pomirjeval, analgetikov, uspaval).
Ob našem zelo odgovornem delu v službi, obremenjenosti v družini izgorevamo. 
Pogosto  tega  ne  prepoznamo.  Naše  mišljenje  je  preveč  usmerjeno  v  dajanje 
pomoči drugim. Ne dovolimo si, da bi morda tudi mi potrebovali pomoč. Zaradi 
neravnovesja  v  telesu  se  pojavijo  razne  težave:  nespečnost,  hitro  bitje  srca, 
glavobol,  tiščanje  v prsih,  tresenje,  razdražljivost,  itd.  Te težave pa skušamo 
zopet sami rešiti. Pomagamo si  s tabletami, saj so nam po večini  na voljo, ali 
nam  recept  napiše  zdravnik.  Ker  smo  težave  omilili  oz.  so  celo  izginile 
jemljemo  tablete  bolj  pogosto,  da  lahko  opravimo  vse  sebi  zadane  naloge. 
Razvije se odvisnost od tablet, ki se kaže večinoma v istih težavah kot so se 
pojavile na začetku, vendar so bolj intenzivno izražene. Smo torej v začaranem 
krogu odvisnosti.

UVOD

Naše delo na oddelku zavzema pomoč ljudem ob odvajanju od tablet oziroma 
PAS (psihoaktivnih substanc).  Odvajanje poteka pri  večini  bolnikov z  veliko 
telesnimi težavami in hudimi duševnimi stiskami. Mnogokrat slišimo:

• Saj sem jemal samo zdravila, ki mi jih je predpisal zdravnik.
• Če bi bil poučen o nevarnosti jemanja tablet ne bi pristal tukaj.
• Če bi vedel kam to pelje, bi se že pred nekaj leti odločil za zdravljenje.

Zadnja leta je med našimi zdravljenci veliko zdravstvenih delavcev. Prav to me 
je spodbudilo, da želim danes z vami deliti izkušnje, ki sem jih pridobila pri delu 
na  oddelku.  Morda  pa  komu  z  današnjim  razmišljanjem  prikrajšam  del 
podobnega trpljenja.
Za  nekaj  trenutkov  poskušajmo pozabiti  na  vse  okrog  nas,  tudi  tiste,  ki  jih 
imamo radi.  Za  kratek  čas  postanimo sami  najpomembnejša  zvezda  svojega 
življenja.  Pokukajmo  v  najskritejši  kotiček  svoje  duše  kamor  nikomur  ne 
dovolimo. Vprašajmo se, kaj pa jaz? Se podobno dogaja tudi meni? Se morda 
kje v tem razmišljanju najdem tudi jaz?
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ČLANEK

V naprej ne moremo vedet kdo bo postal odvisen in kdo ne. Vemo, da vsakdo ki 
uživa PAS ima možnost, da postane odvisen. Ravno prava kombinacija človeka, 
okolja  in  PAS  povzroči  nastanek  odvisnosti.  Dejstvo  je,  da  ima  uživanje 
katerekoli PAS moč spreminjati  naše razpoloženje. Iz slabe volje dela dobro, 
nespečnost spremeni v spanje, velike probleme dela majhne, strah spreminja v 
pogum, potrtost spremeni v radost. Vsak si vzame kar potrebuje.

Vzroki za nastanek odvisnosti:
 Preobremenjenost  (hočemo  biti  dobre  medicinske  sestre,  gospodinje, 

organizatorke,  hočemo  biti  dobre  mame,  vzgojiteljice,  učiteljice, 
partnerke, ljubice, skratka biti »ČLOVEK IN POL«).

 Razne stresne situacije (izgube…)
 Razne vrste bolečine (poškodbe, degenerativne spremembe)
 Nespečnost (narava našega dela - izmensko delo)
 Okolje (vsakdanje srečanje s tabletami )

Če smo predolgo izpostavljeni tem in še mnogim negativnim vplivom, počasi 
izgorevamo. Vzpostavi se neravnovesje v telesu. Ob pomoči bolnim ljudem, ki 
so zaradi bolezni napolnjeni z negativno energijo, se tudi v naše telo akumulira 
del  njihove  negativne  energije.  Morali  bi  se  naučiti  odlagati  to  negativno 
energijo.  Pogosto  o  tem  nismo  poučeni  ali  si  ne  vzamemo  časa.  Začnemo 
opažati, da ne dosegamo svojih norm, ki smo si jih postavili. Ker ne zmoremo 
več  opraviti  vsega  zadanega,  smo  nezadovoljni.  Začnejo  se  pojavljati  razne 
težave:  glavobol,  tiščanje  v  prsih,  nespečnost,  utrujenost,  omotica,  slabša 
koncentracija, pozabljivost, bolečine v sklepih in mišicah,…
Naše mišljenje je preveč usmerjeno v dajanje pomoči drugim. Ne dovolimo si, 
da  bi  tudi  mi  potrebovali  pomoč,  ali  smo  celo  v  depresiji.  Pogosto  ne 
prepoznamo, da smo izgoreli. Morda bi stanje izboljšal že počitek ali kakšna 
strokovna pomoč.
Začnemo si pomagati sami ali upoštevamo nasvet kolegice. Vzamemo kakšno 
tableto  za  pomiritev,  spanje,  bolečino.  Začnemo  uživat  PAS  (psihoaktivne 
substance), da bi izboljšali počutje oziroma, da bi zmogli opraviti vse obveznosti 
doma in v službi. 

Poslužujemo se najpogosteje zlorabljenih tablet:
 POMIRJEVAL (Apavrin, Lexavrin, Xanax, Helex, Ansilan,…)
 ANALGETIKOV (Zaldiar, Tramal, Tadol,…)
 USPAVAL (Dormikum, Fluzepam, Sanval,…)
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PSIHIČNA ODVISNOST

Tablete večkrat vzamemo in zopet zmoremo opraviti vse ali vsaj večino zadanih 
nalog. Ker ugotovimo, da nam pomagajo, si jih pripravimo pri roki. Imamo jih v 
torbici, doma v predalu, ali morajo biti v zbirki zdravil na oddelku, če se bomo 
morda  slabo  počutili.  Nekako  se  zanašamo  nanje,  da  si  bomo  ob  težavah 
pomagali. Vzamemo jih le kdaj pa kdaj.

TELESNA ODVISNOST

Strokovnjaki trdijo, da se lahko telesna odvisnost razvije v dveh tednih do štirih 
mesecih rednega jemanja PAS. Snov se vgradi v vse biokemične procese vsake 
celice v  telesu.  Težave se pojavijo,  ko  koncentracija PAS v krvi pade.  To  se 
pojavi ponoči, lahko se pojavijo težave še le nekaj dni za tem, ko smo vzeli 
zadnjo tableto. Če bi znova zaužili PAS ali povečali dozo rednega odmerka, bi 
se težave omilile ali izginile. To je zanesljiv znak telesne odvisnosti.

ABSTINENČNI ZNAKI

Kadar v telesu primanjkuje PAS, se pojavi: tesnoba, nemir, strah, motnje spanja, 
glavobol, bolečine v mišicah, tresenje, motnje vida, motnje zaznavanja (vonja, 
okusa),  pikanje  v  mišicah.  Pojavijo  se  lahko  tudi  stenokardične  bolečine, 
pospešen pulz,  občutek dušenja.  Če se odločimo za abstinenco,  lahko težave 
trajajo  od  enega  tedna  do  več  mesecev.  Po  prenehanju  jemanja  tablet  se 
pojavljajo krizna obdobja še kakšno leto ali dlje.

TOLERANCA – prenosljivost telesa do PAS

Telo se  je zelo sposobno prilagajati. Deluje  tudi, če mu odvzamemo del pljuč, 
želodca,  ledvico  itd..  Celice  se  prilagodijo  delovati  v  določenem  kemičnem 
okolju in je potrebno za isti učinek dozo PAS večati. Pri PAS katere imajo dolgo 
razpolovno dobo se toleranca počasneje dviga,ker se ob počasnejšem izločanju 
nalagajo v telo (Fluzepam 100ur, Apavrin 170ur). Pri katerih je razpolovna doba 
kratka (Xanax, Helex, Dormikum 24 ur), se ne nalagajo v telesu, je potrebno 
dozo hitro večati. Pomeni, da se toleranca hitro dviga. Te substance povzročajo 
bolj hude abstinenčne težave (motnje delovanja srca, pospešen pulz, omotice).
Če  bi  natančneje  pogledali  težave  pri  razviti  telesni  odvisnosti  od  PAS,  bi 
ugotovili, da se ob povišanju tolerance ali ob abstinenci pojavijo podobne težave 
kot na začetku jemanja (glavobol, tiščanje v prsih, slaba koncentracija, itd..) le, 
da so bolj intenzivno izražene. Smo torej v začaranem krogu odvisnosti.
Odvisnik je okupiran z mislijo, kje bo dobil tablete koliko jih bo dovolj. To so 
njegove  najpomembnejše  skrbi,  ob  tem pa  ne  utegne  opraviti  vsakodnevnih 
opravil.  Močno  se  vedenjsko  spremeni.  Začne  razvijati  obrambe,  da  lahko 
preživi.  Umika  se  delavnemu  okolju  v  bolniški  stalež,  doma  pa  v  posteljo. 
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Uporablja  zanikanje,  zmanjševanje,  opravičevanje  s  telesnimi  težavami,  s 
težavami v družini.
Zasvojenost načne dušo in telo. Vedno večje količine PAS je potrebno zaužiti za 
isti učinek. Zaradi velikih količin tbl. je odvisnik upočasnjen, težje hodi, kontakt 
z njim je slab. Na pritiske okolice poskuša sam nižati  dozo, vendar mu zaradi 
hudih telesnih teža to ne uspe. Odloči se za pomoč in zdravljenje na oddelku za 
odvisnosti.

ZDRAVLJENJE

Na oddelku postopoma spuščamo dozo PAS.  Bolniki  imajo pogosto  občutek 
stiskanja v glavi, dušenja, bolečine v prsih, nemir, nezmožnost koncentracije itd. 
Pri odvajanju od Tramala se pojavi dolgotrajna nespečnost bolečine in krči v 
mišicah, pikanje.
Če so težave prehude pomagamo zdravljencu s psihiatričnimi zdravili, saj se pri 
dolgotrajni odvisnosti lahko, ob odvajanju pojavijo Epileptični napadi, začasna 
zmedenost s preganjalnimi idejami (prividi, prisluhi) - delirij.
Počasi se telesne težave zmanjšajo, izboljša se spanje. Občasno se še pojavljajo 
tako  imenovane  »krize  ob  abstinenci«.  Trajajo  od  nekaj  minut  do  nekaj  ur 
(nemir, tiščanje v prsih, pospešen pulz itd.).
V času zdravljenja na oddelku:

 pomagamo bolnikom do abstinence od PAS
 pomagamo pri spoznavanju njihove kronične bolezni odvisnosti
 vzpodbujamo jih k novemu načinu življenja brez odvisnosti

Že med zdravljenjem spoznavamo bolnike z  načini  vzpostavljanja  harmonije 
med duhom in telesom. Ko dosežemo harmonijo v telesu se proces ne zaključi. 
Pomembno je vzdrževanje ravnovesja, kar dosežemo s vztrajanjem pri trajnih 
spremembah v stilu življenja in prepoznavanju nevarnosti, da ne bi zdrsnili na 
stara pota. Naše življenje je polno življenjskih preizkušenj. Mnogokrat pademo 
pod njihovo tež. Zelo pomembno je kolikokrat smo se sposobni pobrati ne glede 
na to ali smo že odvisni ali smo na poti do tja.
Vsak dan si vzemimo nekaj ČASA zase. Bodimo vsak dan za nekaj  trenutkov 
najpomembnejša zvezda svojega življenja, saj smo tega vredni.
Moja sodelavka Tanja Petelinek pa je občutke ob delu na oddelku spesnila v tele 
verze:

ČAS
Hočem mir - le malo miru,

le za kratek čas pustite me tu.
Naj spočijem si dušo, misli umirim,

naj se zavem, da še živim.

S svetlobno hitrostjo skozi dneve drvim,
se sploh ne zavedam po čem hrepenim.
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Čas, moj sovražnik me v pesti drži,
usodo mi kuje, mi dušo teži.

Vsako minuto bi zase ujela,
vsako bi uro dvojno živela.

Vsako bi leto dvakrat preživela,
da bi le zase kaj časa imela.

Bojim se, da se prepozno zavem,
kaj si želim in kam grem.

Bojim se, da vpraša nekoč me starost,
kje sem bila ko mimo šla je mladost.

LITERATURA:

1. Darja Boben Bbardutzky. RAZLIČNE ODDVISNITI.
2. Darja Boben Bardutzky. POMIRJEVALA (interni priročnik).
3. Čebašek - Travnik Z.; Rus - Makovec M. Osnove zdravljenja odvisnosti.
4. Glasser W: Teorija izbire.
5. Darja Boben Bardutzcky. ALKOHOLIZEM (interni priročnik)
6. Tanja Petelinek. Med nebom in zemljo.
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VARNOST ZAPOSLENIH V ZDRAVSTVENI NEGI

Marta JUG
Splošna bolnišnica Celje, Oddelek za bolezni prebavil

IZVLEČEK

Zaposleni v zdravstveni negi se vedno pogosteje zavedamo, da opravljamo tudi 
naloge, ki presegajo naše kompetence. Zavedamo se, da za svoje delo v polni 
meri odgovarjamo, zato se sprašujemo kako poskrbeti za večjo pravno varnost 
ob dejstvu, da se spremembe ne dogajajo čez noč.
Prav  tako  se  pogosto  srečujemo  z  nasiljem  na  delovnem  mestu  in  ob  tem 
ugotavljamo,  da  je  naše  znanje  o  delu  z  agresivnimi  bolniki  pomanjkljivo, 
psihični in fizični napori pa prezrti in podcenjeni.

UVOD

Pogosto  govorimo  o  varnosti  v  zdravstveni  negi.  Vendar  se  ti  pogovori 
večinoma nanašajo na varnost bolnikov, kar je nedvomno prav, saj smo tu zaradi 
njih.
Skoraj nič, ali pa zelo malo se govori o varnosti zaposlenih v zdravstveni negi, 
čeprav se tudi s tem vprašanjem pogosto srečujemo.
Varnost zaposlenih je zelo širok pojem, lahko jo gledamo tudi v luči ustreznih 
delovnih  prostorov,  ustrezne  opreme,  periodičnih  zdravniških  pregledov, 
rednega  izobraževanja  in  usposabljanja,  za  kar  mora  poskrbeti  delodajalec. 
Vendar ob omembi varnosti zaposlenih v zdravstveni negi najprej pomislimo na 
pravno in fizično varnost zaposlenih, o čemer je govora v nadaljevanju.

Ob  omembi  pravne  odgovornosti  pomislimo  na  naloge,  ki  niso  v  naši 
pristojnosti, a jih že vrsto let opravljamo. Kajti kljub temu, da se zavedamo, da 
hodimo po  robu, medicinska sestra naročilo,  ki presega njene kompetence še 
vedno  rajši  opravi  in  prevzame  odgovornost,  kot  da  bi  tvegala  in  se  z 
odklonitvijo  soočila  z  morebitnimi  disciplinskimi  in  drugimi  posledicami. 
Ameriško  združenje medicinskih sester  priporoča,  da mora medicinska sestra 
odkloniti vsako nalogo, ki ji ni kos, oziroma za katero ni ustrezno usposobljena. 
Toda ali se v praksi sploh zavedamo, kje so naše meje? Ali kdaj razmišljamo o 
alternativnih možnostih? (Naka, 2006)

Vloga medicinske sestre je specifična, kajti vedno je med dvema poloma: na eni 
strani je zdravnik, na drugi je bolnik. V preteklosti, dokler se tudi pri nas niso 
začele  prve  tožbe,  je  zdravnik  prevzemal  vso  odgovornost  za  naše  delo.  Z 
uveljavitvijo Zakona o zdravstveni dejavnosti pa smo za svoje delo odgovorne 
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same,  saj  zakon  v  55.  členu  pravi:  "Zdravstveni  delavec  lahko  samostojno 
opravlja vsako delo, za katero ima ustrezno izobrazbo, je zanj usposobljen in 
ima na razpolago ustrezno opremo. Za svoje  delo prevzema etično, strokovno, 
kazensko in materialno odgovornost." Drugih zakonskih določb o samostojnem 
poklicu medicinske sestre pri nas ni, zato ni transparentno določenih razmejitev 
področij dela med samostojnimi zdravstvenimi poklici, posebej med zdravnikom 
in medicinsko sestro.  Ni  dvoma,  da  je  zdravnik  glavni  in  odgovorni  nosilec 
zdravstvene dejavnosti, kar  določa  Zakon o zdravniški službi. V praksi pa se ta 
vodilna vloga in odgovornost uveljavljata predvsem takrat, ko gre za položaj in 
vrednotenje  poklica.  V situacijah,  ko  se  dejansko  presoja  o  odgovornosti  pa 
medicinska sestra v polni meri odgovarja sama. Torej bomo za svojo varnost s 
pravnega stališča najbolje poskrbele, ko in če bomo resnično opravljale le tiste 
naloge, za katere smo usposobljene. Pa je to v tem trenutku res mogoče?

Ker je med teorijo in prakso velik korak, bomo najbrž še nekaj časa hodile po 
robu in opravljale tudi dela, ki niso del naših kompetenc. Ker je to dobro za 
bolnika, ker smo tega vajene in ker to znamo, kljub temu, da nas v šoli tega niso 
učili. In vse bo prav, dokler se nekje ne bo zapletlo, dokler se katera izmed nas 
zaradi napake ne bo znašla na sodišču.  Tam bo sama s svojo  odgovornostjo, 
zdravnik, ki je še včeraj trdil, da odgovarja za vse, bo naenkrat spoznal, da smo 
pismene, da znamo brati navodila in moramo poznati svoje kompetence. Kot je 
še  ne-dolgo  tega  na  enem  izmed  seminarjev  rekla  ugledna  zdravnica  iz 
Kliničnega centra o pomanjkljivo predpisanem načinu apliciranja zdravil: »Ja 
zakaj pa imajo sestre visoko izobrazbo, če še navodila ne znajo prebrati«. Tu je 
dokaz,  da  moramo  biti  zares   dosledne  pri  beleženju  opravljenega  dela, 
prebiranju navodil priloženih v škatlicah z  zdravili, upoštevanju pravila  5 x P, 
poskrbeti,  da  je  ob  naročilu  terapije  po telefonu prisoten  še  kdo in  naročilo 
glasno ponoviti,  ter  na negovalni  list  zabeležiti,  da je  naročilo telefonsko ali 
ustno.  Tega  problema  verjetno  še  nekaj  časa  ne  bomo  rešili,  zlasti  v  času 
dežurstva,  ko je  na razpolago le  en zdravnik,  pomoč pa lahko potrebuje več 
bolnikov hkrati.

Zato se moramo zavedati, da se nam v obilici vsakdanjega dela, ko se nam mudi, 
kaj hitro lahko zgodi, da površno preberemo navodilo, posledice pa so lahko 
usodne. Ne smemo se zanašati na svoje dolgoletne izkušnje, kajti le-te so lahko 
prednost, lahko pa so tudi lažen občutek varnosti, da že vse vemo in nas ne more 
nič presenetiti.

Ko sem iskala podatke o pravni urejenosti  na področju zdravstva,  sem našla 
veliko  napisanega  o  odnosih  med  zdravnikom  in  bolnikom,  medtem  ko  o 
pravnih odnosih med medicinsko sestro in bolnikom običajno govori stavek.... 
"in  drugi  zdravstveni  delavci",  pa  naj  gre  za  zakon  o  ZZDej  ali  Zakon  o 
zdravniški  službi.  In  v  luči  tega  odnosa  imajo  tudi  zdravstvene  ustanove 
zavarovano le odgovornost za napake zdravnikov.
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Ker tudi k nam vse bolj vdirajo navade razvitega sveta, zlasti ZDA, kjer so tožbe 
proti zdravnikom, pa tudi drugim zdravstvenim delavcem pogoste, je  tudi na 
pravni  fakulteti  v  Ljubljani  že  moč  izbrati  fakultativni  študij  medicinskega 
prava,  vendar  se  le  ta  nanaša  predvsem na  delo  zdravnikov,  premalo  pa  se 
posveča pravnim vprašanjem v zdravstveni negi, čeprav dogodki iz minulih let 
kažejo,  da  se  tudi  zaposleni  v  zdravstveni  negi  ne  bomo  mogli  izogniti 
kazenskim pregonom - upravičenim ali neupravičenim.

V Sloveniji odnose med medicinsko sestro in bolnikom ureja samo Kodeks etike 
medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov, vendar gre tu le za etične vsebine, 
ki pa niso pravno zavezujoče. Naše kolegice na Hrvaškem imajo že od leta 2003 
svoj  »Zakon o sestrinstvu«,  ki  ureja  vsebino in  način delovanja  medicinskih 
sester,  standarde  izobraževanja,  pogoje  za  opravljanje  dejavnosti,  kontrolo 
kvalitete  in  strokovni  nadzor.  Takšen  zakon  bi  čim  prej  potrebovale  tudi 
slovenske medicinske sestre.

Izpostaviti želim področja, kjer se medicinske sestre čutimo najbolj ogrožene:
• opravljanje nekaterih nalog, za katere se v šoli nismo usposobile,
• aplikacija terapije, naročene po telefonu,
• aplikacija  terapije,  kjer  ni  zraven  predpisana  natančna  doza  ali  način 

aplikacije,
• aplikacija transfuzije ob pomanjkljivih podatkih.

Rada  bi  spregovorila  še  o  fizični  varnosti  zaposlenih  v  zdravstveni  negi. 
Ljubljanske kolegice so že leta 1999 opravile obsežno raziskavo o nasilju na 
delovnem  mestu,  vendar  je  v  njej  poudarek  predvsem  na  nadlegovanju  in 
psihičnem nasilju. Pri Zbornici zdravstvene nege je ustanovljena tudi skupina za 
nenasilje v zdravstveni negi, Sindikat delavcev v zdravstveni negi je imenoval 
Varuha človekovih pravic za področje zdravstvene nege. Vprašanje pa je, koliko 
delovanje  teh  institucij  poznamo.  Mnogo medicinskih  sester  problem nasilja 
podcenjuje, mnoge si o tem ne upajo spregovoriti. Tistim, ki se s tem srečujemo, 
pa  se  zdi  prav,  da  o  fizični  ogroženosti  medicinskih  sester  pogosteje 
spregovorimo, saj raziskave v svetu kažejo, da so med zdravstvenimi delavci 
prav medicinske sestre najbolj izpostavljene nasilju.

Delam na Oddelku za bolezni prebavil, kjer se pogosto srečujemo z bolniki, ki 
so zaradi posledic telesne bolezni v stanju zmanjšane duševne prištevnosti, delo 
z njimi pa zahteva velike psihične in fizične obremenitve. Vendar pa so takšni 
pogoji  dela  priznani  samo  v  psihiatričnih  ustanovah  in  nekaterih  socialnih 
zavodih. Med vzroke, zaradi katerih pride do nasilja nad medicinskimi sestrami 
pogosto  uvrščajo  intervencije,  ki  zahtevajo  osebni  stik  in  bližino,  slabe 
varnostne ukrepe v zdravstvenih ustanovah, zaposlovanje neizkušenih delavcev 
(Planinšek, Pahor, 2004).

13



Prav  tako  naj  bi  bili  bolj  izpostavljeni  tisti  delavci,  ki  so  do  bolnikov 
provokativni, grobi, nastopaški, nesramni, naveličani in preutrujeni (Videčnik, 
2007).

Najbrž  bi  katerega  teh  vzrokov  našli  tudi  na  našem  oddelku,  čeprav  sem 
prepričana,  da  večina sodelavcev svoje  delo  opravlja  na  visoki  profesionalni 
ravni. Pa vendar se zgodi, da bolnik grozi medicinski sestri, jo udari, uščipne, 
pljune vanjo,... Ko se sprašujemo kako naprej, pogosto ugotovimo, da nimamo 
potrebnega znanja,  kako  se v  takem primeru  odzvati,  da s svojim ravnanjem 
bolnika ne bomo še bolj razdražili. Pojavi se vprašanje kako naj ravnam, kaj 
smem in česa  ne,  ko prijazna beseda  in  poskus pogovora  ne pomagajo več. 
Bolnik pa mora mirovati, mora ostati v postelji, ne sme zapustiti bolnišnice, ker 
bi to lahko bistveno poslabšalo njegovo zdravstveno stanje. Večina incidentov se 
zgodi  ponoči,  odzivni  čas  varnostne  službe  je  dolg,  zdravnik  po  možnosti 
terapijo naroči kar po telefonu iz dežurne sobe. Kako naj jo apliciram, če pa 
bolnik vidi v meni sovražnika in mi ne pusti blizu? Izkušnje so pokazale, da 
večina agresivnih bolnikov postane bolj vodljiva že, ko zagledajo zdravnika ali 
varnostnika. Toda minute do njunega prihoda so včasih dolge, tako dolge, da 
bolnik v tem času lahko ogrozi medicinsko sestro ali so bolnika.
Že pred letom smo naslovili na pravno službo naše ustanove vprašanje, kakšna 
je  odgovornost  medicinske  sestre,  če  se  od  takšnega  bolnika  umakne,  da  bi 
zaščitila sebe, kdo je odgovoren, če bolnik poškoduje sebe ali so bolnika? Pa še 
do danes niso našli odgovora.

Sprašujemo  se,  kakšna  je  naša  odgovornost,  ko  kot  edini  izhod  uporabimo 
fiksiranje bolnika na posteljo, da zaščitimo bolnika, so bolnike in sebe, pa tega 
ni odredil zdravnik? Na tem področju si želimo natančnejših navodil, ustreznih 
izobraževanj in pravnega reda.
Konec leta 2006 smo na našem oddelku začeli beležiti tudi incidente, kjer gre za 
nasilje bolnikov  ali  njihovih  svojcev do medicinske sestre.  Največkrat gre za 
verbalno nasilje, nekajkrat pa tudi za udarce in celo poskus davljenja. Resda so 
bili povzročitelji nasilja bolniki v bistveno zmanjšani prištevnosti, vendar takšni 
so  naša  realnost,  z  njimi  se  dnevno  srečujemo.  Vemo,  da  je  njihovo  stanje 
posledica bolezni, da smo zanje dolžni poskrbeti po svojih najboljših močeh, 
toda kaj naj rečem kolegici,  ki  reče,  da se boji  in  da do tega bolnika ne bo 
stopila? Kakšna je njena odgovornost, kakšna moja kot vodje?
Ker  smo ravno  v  času,  ko  se  vse  vrti  okrog  kompetenc  te  in  one  poklicne 
skupine, bi  bilo morda  smiselno razmisliti tudi  o priznanju posebnih pogojev 
dela  na  nekaterih  delovnih  mestih  zunaj  psihiatričnih  ustanov  in  specialnih 
socialnih zavodov. Da bi končno  priznali,  da delo  medicinske sestre na vseh 
oddelkih  posamezne  bolnišnice  le  ni  čisto  enako,  da  je  nekje  zahteva  večje 
fizične in psihične napore kot drugje in ga temu primerno tudi ovrednotili.

Kako je  torej z  našo varnostjo? Nihče ne bo ničesar storil namesto nas, če ne 
bomo znal same poskrbeti zase.
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STRESNI DEJAVNIKI DIJAKOV PRI PRAKTIČNEM POUKU

Mateja Božič
Srednja zdravstvena šola Celje

IZVLEČEK

V  prispevku  so  predstavljeni  dejavniki,  ki  vplivajo  na  učni  proces  pri 
praktičnem  pouku:  učitelj  praktičnega  pouka,  negovalni  tim  in  pacienti.  Ob 
naštetih  imajo pomembno vlogo pri  doživljanju praktičnega pouka tudi  člani 
zdravstvenega tima, drugi zdravstveni delavci, sistem delitve dela v zdravstveni 
negi,  možnosti/priložnosti  za  izobraževanje  in  drugo.  Poudarjen  je  pomen 
praktičnega  pouka  pri  oblikovanju  poklicne  identitete  bodočih  tehnikov 
zdravstvene nege.

UVOD

Vzgojno izobraževalnega programa za poklic  tehnika zdravstvene nege si  ne 
moremo predstavljati  brez praktičnega pouka,  ki  ga izvajamo ob pacientih  v 
zdravstvenih ustanovah.
Pouk  v  najširšem pomenu  je  pedagoško  osmišljen,  sistematično  in  namerno 
organiziran  proces,  katerega  cilj  je  vzgoja  in  izobraževanje  posameznika 
(Tomić, 1999). Poklicno izobraževanje in usposabljanje v šolskem sistemu sledi 
predvsem izobraževalnim ciljem. V zdravstvenih šolah pa moramo dati pomen 
vzgoji, vrednotam, spretnostim in osebnostnim lastnostim, ki jih zahteva delo v 
zdravstveni  negi.  Potrebno  je  razvijanje  pravilnega  odnosa  do  dela,  ki  ne 
dopušča malomarnosti, delovne nediscipliniranosti in površnosti.
Dijaki  pridobijo  poklic  po  končanem  štiriletnem  šolanju,  ki  ga  zaključijo  s 
poklicno maturo. V štiriletnem strokovnem programu tehnik zdravstvene nege 
se praktični pouk izvaja v tretjem in četrtem letniku skupaj v obsegu 620 ur, v 
poklicno – tehniškem programu (3+2) pa v prvem in drugem letniku v obsegu 
455  ur.  Praktični  pouk  poteka  v  skupinah  in  je  organiziran  tako,  da  dijaki 
spoznajo različna, z učnim programom predpisana področja. Učitelji praktičnega 
pouka so diplomirane medicinske sestre, zaposlene na zdravstveni šoli.

Dijaki se pri praktičnem pouku vključujejo v proces zdravstvene nege. Znanje, 
ki so ga pridobili pri teoretičnem pouku in praktičnih vajah v kabinetu, morajo 
uporabiti  v  praksi  in  ga nadgraditi.  Pri  praktičnem pouku spoznavajo prakso 
zdravstvene  nege,  pridobivajo  izkušnje,  novo  znanje,  razvijajo  spretnosti, 
navajajo se na samostojnost in delo v skupini. Znanja in izkušnje, tako pozitivne 
in negativne, ki jih dijaki pridobijo pri praktičnem pouku bodo prenesli naprej in 
bodo  sestavni  del  njihovega  samostojnega  dela.  Vzporedno  s  pridobivanjem 
znanja  in  drugih  sposobnosti  se  pri  dijakih  prične  oblikovati  tudi  poklicna 
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samopodoba. Identiteta ali samopodoba je predstava o samem sebi. V človeku se 
oblikuje  postopoma ter  se  ruši  in  na  novo vzpostavlja  vse  življenje.  Razvoj 
poklicne  samopodobe  poteka  načrtovano,  ko  skušamo  skozi  procese  vzgoje 
slediti takšnim učinkom, ki  bi  kar najbolj ustrezali  poklicu, po drugi  strani  pa 
poteka tudi nenačrtovana poklicna socializacija in z njo povezan spontan razvoj 
poklicne identitete (Urbančič, 1997).

Praktični  pouk pričnejo dijaki opravljati  v tretjem letniku, stari sedemnajst  let. 
Doživljanje v tem življenjskem obdobju se razlikuje od doživljanja odraslih, ki 
že imajo določene izkušnje.
Kaj  dijake  najbolj  obremenjuje  pri  praktičnem  pouku?  To  pogosto  vprašam 
dijake.  Nekateri  naštejejo  več  stvari,  nekateri  kar  molčijo.  Med odgovori  so 
najpogostejši:  stik s hudo  bolnimi pacienti in  umirajočimi,  negovalno osebje, 
prevelika pričakovanja – delo brez napak, strah pred novim situacijami.

Dejavniki, ki vplivajo na učni proces pri praktičnem pouku

Dejavniki,  ki  vplivajo  na  učni  proces  v  učni  bazi,  so:  mentor,  člani  tima 
zdravstvene  nege,  drugi  zdravstveni  delavci,  delavci  v  zdravstvu,  študentje 
zdravstvene nege, sistem delitve dela v zdravstveni negi, možnosti/priložnosti za 
izobraževanje, bolniki ali varovanci in njihovi svojci ali pomembni drugi, viri in 
drugo (v Urbančič, 1997 po Quinn, 1991).
Pri pouku sodelujejo trije dejavniki: učitelj, učenec in učne vsebine. Pomembno 
je pripomniti, če katerega izmed njih ni, to ni več pouk (Tomić, 1999).

Učitelj praktičnega pouka

Učitelj praktičnega pouka vodi in organizira učni proces na bolniškem oddelku, 
je hkrati tudi pomočnik in sodelavec učencev. Po Nerry (v Novinec, 2008) ima 
učitelj  praktičnega  pouka  najprej  vlogo,  da  nauči  dijake  izvajati  posamezne 
negovalne intervencije, ki so potrebne za opravljanje poklica. Nadalje je v vlogi 
ocenjevalca, ki naj bi delo dijakov ocenjeval, tretja vloga je vloga supervizorja, 
ki naj bi dijake vzpodbujal, jim dajal psihološko oporo in jim svetoval.
Učitelj  praktičnega  pouka  ni  član  negovalnega  tima  na  bolniškem  oddelku. 
Ključnega  pomena  za  kvalitetno  izvajanje  praktičnega  pouka  je  dobro 
sodelovanje/povezovanje učitelja z vodjem tima in z vsemi člani negovalnega 
tima ter z člani zdravstvenega tima. Dobro povezovanje je pomembno tudi z 
vidika odgovornosti, ki jo nosi učitelj praktičnega pouka za delovne naloge, ki 
se  izvajajo  pri  praktičnem  pouku.  Skupine  pri  praktičnem  pouku  so  velike, 
učitelj  ne  more  biti  hkrati  ob  vseh  dijakih,  zato  mora  znati  dobro  presoditi 
različne  situacije  in  sposobnosti  dijakov,  da  določene  naloge  opravijo 
samostojno.
Učitelj  nosi  tudi  odgovornost  za  doseganje  učnih  ciljev.  Najpomembnejši 
dejavnik uspešnega poučevanja je, da mentorji dijakom zagotovijo podporo in 
vzpodbudo za učenje ter  jih  motivirajo.  Med učiteljem in dijakom mora biti 
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spoštljiv  odnos.  Učitelj  naj  daje  navdih  in  naj  bo  dober  vzgled  dijaku  za 
poklicno učenje. Zlasti pri praktičnem pouku mnogi dijaki spoznajo, da njihova 
odločitev  za poklic ni  bila pravilna,  da so si  poklic predstavljali  drugače,  da 
zaradi  različnih  drugih  razlogov  (naporno,  slabo  plačano  delo,  hierarhični 
odnosi,…) ne želijo opravljati dela v zdravstveni negi. Spoštovati moramo te 
odločitve  dijakov in  jim pomagati,  kljub  temu,  da  bi  morda  kot  medicinske 
sestre raje videle, da se prešolajo. Vendar to ni tako enostavno.

Učitelj  in  dijaki  so  izpostavljeni  drug  drugemu,  vsi  skupaj  pa  pacientom in 
osebju na bolniškem oddelku ter obiskovalcem. To predstavlja za učitelja, zlasti 
pa  še  za  dijake  določen  psihični  pritisk.  Za  dijaka  je  stresno  to,  da  mora 
negovalne intervencije  izvajati  pod nadzorom mentorja  po drugi  strani  pa se 
zaradi tega čuti varno. Ko pacient privoli, da dijak pri njem izvede negovalno 
intervencijo,  postane  učitelj  v  tem trenutku  nekakšen  varuh  pacienta  in  zato 
skrbno nadzoruje delo dijaka in po potrebi tudi poseže v proces, če predvideva, 
da dijak intervencije ne bo opravil pravilno.
Značilnosti dobrih mentorjev po mnenju dijakov, ki jih je zbral Smith (2001), 
so:
− prepoznajo in spremljajo čustveno stanje študentov,
− aktivno spremljajo čustvene spremembe pri študentih,
− pomagajo študentom pri pridobivanju izkušenj s področja zdravstvene nege,
− pokažejo jim dobre in slabe strani čustvenega stika z bolniki,
− pomagajo jim tudi izven učnega področja (npr. pri individualnih skrbeh in 

interesih),
− pogovorijo se s študenti o težavnosti poklica,
− opredelijo vlogo mentorja in študentov,
− pri študentih razvijajo poklicno socializacijo,
− spoštujejo  študente  in  njihove  poglede,  ne  postavljajo  sodb  o  njihovih 

zmožnostih, ampak pomagajo pri razvoju sposobnosti,
− so pošteni, odkriti in prilagodljivi (Novinec, 2008).

Učiteljev prijazen, skrben in spoštljiv odnos do dijakov pa ne more nadomestiti 
postavljanja  jasnih  omejitev  in  pričakovanj  glede  discipline  in  primernega 
vedenja pri praktičnem pouku.

Člani tima zdravstvene nege

Člani tima zdravstvene nege je glavni vplivni dejavnik učnega okolja. Pozitiven 
pristop do dijakov in njihovega dela pomembno doprinese k zmanjšanju stresnih 
situacij pri praktičnem pouku.
Dijaki  želijo spoznati, občutiti  in doživeti pripadnost negovalnemu timu, če je 
ozračje  in  razpoloženje  v  timu  dobro.  Stresno  pa  doživljajo  dijaki  praktični 
pouk, če se čutijo na bolniškem oddelku nesprejete, da so le v napoto…
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Osebje na bolniškem oddelku vzgaja  dijake in pomembno vpliva  na začetek 
oblikovanja njihove poklicne identitete. Pri delu s pacienti, ni pomembno le to, 
kaj nekdo dela (postopki, posegi, koraki) niti samo kako to dela (kakovostno, 
učinkovito, v skladu z določenimi standardi in podobno), ampak tudi kdo to dela 
(kakšen/a  je  kot  oseba,  kot  specifična  celota  različnih  lastnosti).  Dijaki  so 
kritični in ocenjujejo – »to je dobro, tudi jaz bom tak/a« ali »jaz nikoli ne bom 
tako ravnala« (povzeto po Pahor, 2002).

Na tistih bolniških oddelkih, kjer dijaki začutijo, da je njihovo delo cenjeno, da 
jih osebje pozitivno sprejema in vključuje v proces zdravstvene nege, so dosti 
bolj  motivirani.  Pomembno je,  da  dijaki  od  odgovorne  medicinske  sestre  in 
ostalih članov negovalnega in zdravstvenega tima dobijo občutek, da je njihovo 
delo individualno odgovorno, da »nosilec odgovornosti« pri praktičnem pouku 
ni  le  učitelj.  Pogosto  imamo  do  dijakov  nerealne  zahteve,  ko  od  njih 
pričakujemo, da bodo opravili vse brez napak, vendar napake so sestavni del 
učenja. Zavedati pa se moramo, da so samo učenci in se še učijo, torej so tudi 
napake dopustne. Nikakor pa ne v škodo bolnika.
Odnosa medicinskih sester in tehnikov zdravstvene nege do študentov in dijakov 
se dotika tudi Kodeks etike medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov 
Slovenije  v svojem osmem načelu in sicer: odnosi med medicinskimi sestrami 
morajo temeljiti na spoštovanju in korektnosti. Med drugim so pri tem so dolžne 
upoštevati življenjske in strokovne izkušnje starejših in nadrejenih ter učiteljev, 
ki naj  bodo mlajšim sodelavcem za zgled in vodilo. Medicinske sestre morajo 
nameniti posebno skrb in pozornost študentom in dijakom zdravstvenih šol ter 
pripravnikom.

Pacienti in njihovi svojci

Vpliv teh dejavnikov na sam učni proces in kako jih doživljajo dijaki je različen. 
Odvisen  je  od  pacientove  starosti,  od  teže  in  narave  obolenja,  od  stopnje 
samostojnosti  bolnika  in  od  osebnostnih,  socialnih  in  izobrazbenih  lastnosti 
bolnika.
Optimistično in veselo učno klimo doživimo v bolniških sobah, kjer se zdravijo 
pacienti  z  ugodnim potekom bolezni.  Pravo nasprotje  pa  doživimo pri  težko 
bolnih  pacientih  ter  umirajočih  pacientih.  Srečanje/delo  pri  teh  pacientih 
predstavlja za neizkušene dijake hudo stresno situacijo, čeprav vemo, da ima 
stik  s  temi  pacienti  pomembno  vlogo  v  usposabljanju  za  poklic.  Učitelj 
praktičnega pouka mora biti  v takih primerih z dijakom, da se lahko vsak čas 
obrne nanj.
Za didaktične namene uporabljamo pri  praktičnem pouku sistem zdravstvene 
nege  posameznega  pacienta.  Dijak  opravlja  ob  njem  zdravstveno  nego  po 
procesni metodi.
Vemo, da se zdravstveni delavci ob umirajočih čutijo nemočne. Vedno, ko se 
srečajo z umirajočim so na nek način začetniki. Teh stvari ne moremo nikoli 
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popolnoma obvladati,  a  se  moramo o njih  pogovarjati,  sicer  ne  bomo mogli 
pomagati.
Odnos do smrti je odvisen  od  osebnega in kulturnega odnosa, razmišljanja o 
smrti,  osebnih  izkušenj in  starosti.  Vendar še tako  zrela osebnost ne misli  na 
smrt brez bolečine. Izkušnje si mladostnik šele pridobiva. Mlad človek gleda na 
smrt  kot  nekaj  dokončnega,  zaveda  se,  da  lahko  smrt  prekine  in  spremeni 
življenjske načrte.
Dijaki  doživljajo  hudo bolne  in  umirajoče  paciente  na  sebi  lasten  način.  Pri 
praktičnem pouku moramo ob stikih dijakov s temi pacienti bolj kot kadarkoli, 
upoštevati učno načelo primernosti praktičnega pouka razvojni stopnji dijakov, 
individualizacije in diferenciacije ter učno načelo postopnosti.

NAMESTO ZAKLJUČKA

Praktični pouk je  hkrati vzgoja in izobraževanje. Praktični  pouk na bolniškem 
oddelku dijaki doživljajo tudi stresno. K premagovanju stresa gotovo pripomore 
okolje, v katerem se učenci počutijo sprejete. Pomembno je, da učenci čutijo, da 
je učitelj  zaskrbljen zanje,  za njihove učne dosežke pri  praktičnem pouku in 
vedenje.

Nekaterih reči ne moreš narediti, dokler se jih ne naučiš, drugih se ne naučiš, 
dokler jih ne narediš. (Armenska modrost)
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KAKO DOSEČI BOLJŠE REZULTATE V ZDRAVSTVENI NEGI?

Hilda Maze
Splošna bolnišnica Celje, Služba za zdravstveno nego

IZVLEČEK

V članku je predstavljeno stanje organiziranosti v zdravstvu in zdravstveni negi. 
Sedanja organiziranost medicinskim sestram ne omogoča doseganja kakovostnih 
in učinkovitih rezultatov.  Za izboljšanje tega stanja je potrebno  reorganizirati 
obstoječe procese oz delovne poteke. Slediti moramo vsem vidikom kakovosti. 
Prikazan  je  primer  dobre  prakse  z  uporabo  vitkih  konceptov  prenesenih  iz 
tovarne avtomobilov Toyota.  Za takšen preskok v  izvedbi  procesov je  nujna 
sprememba naših  prepričanj  in  dobro  medpoklicno  sodelovanje.  Rezultati  se 
kažejo v večjem zadovoljstvu tako zaposlenih kot pacientov.

UVOD

Zdravstveni zavodi so v zadnjih letih izpostavljeni velikim spremembam. Pred 
nje so postavljeni mnogi izzivi, kot so naraščanje stroškov zdravljenja, sledenje 
dragemu in hitremu znanstvenemu razvoju, demografskim spremembam in vse 
večjim  zahtevam po  izboljšanju  storitev.  Če  hočemo slediti  tem izzivom so 
potrebne  v  zdravstvu spremembe oziroma inovacije.  Temeljni  cilj  inovacij  v 
zdravstvu je izboljševati zdravje ljudi (Batalden, Davidoff, 2007: 2). Potrebne so 
tehnološke inovacije (nove tehnologije,  zdravila..)  ter  socialne inovacije (nov 
način  vodenja,  odločanja,  organiziranja  dela,  komuniciranja…).  Pri  uvajanju 
novih  zdravstvenih  tehnologij  21.  stoletja  v  vsakdanjo  prakso  se  pojavlja 
največji problem, da se nove tehnologije uvajajo v procese zdravstvene prakse, 
ki so pogosto na ravni iz leta 1960 (Robida, Kuhar, 2007: 227). V Sloveniji smo 
v  zaostanku  pri  uvajanju  novih  tehnologij,  še  bolj  pa  smo  v  zaostanku  pri 
uvajanju organizacijskih inovacij, čeprav bi bilo uvajanje slednjih dolgoročno 
dosti cenejše, uspešnejše in učinkovitejše za cel zdravstveni sistem. Kje smo v 
Splošni bolnišnici Celje, si bomo morali sami odgovoriti.

KAKOVOST V ZDRAVSTVU

V  literaturi  lahko  zasledimo  več  vidikov  kakovosti.  Česen  (2003:199)  jo 
opredeljuje  kot  stopnjo  ali  vrsto  poklicne  odličnosti  v  zdravstveni  oskrbi  ali 
opravljanje pravih stvari na pravi način. Nam najbližja opredelitev kakovosti v 
zdravstvu je opredelitev Inštituta za medicino v ZDA, ki pravi, da je kakovostna 
zdravstvena  oskrba  tista,  ki  posameznikom  in  prebivalstvu  zagotovi  izide 
zdravljenja  skladno  s  trenutnim  strokovnim  znanjem  (Robida,  2006:  20). 
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Kakovost  za  uporabnika  pomeni  zahtevo  in  pričakovanje,  da  bo  z  lastnim 
denarjem posredno ali neposredno »kupil« zdravstveno storitev, ki je po obsegu 
in kakovosti sprejemljiva.

V  Resoluciji  o  nacionalnem  planu  zdravstvenega  varstva  2008  -  2013  je 
zapisano, da bodo morali izvajalci zdravstvenih storitev vpeljati in vzdrževati 
upravljanja sistema celovite kakovosti, ki je skladen z mednarodnimi standardi 
kakovosti  in  sisteme,  ki  urejajo  posamezna  področja.  Za  doseganje  boljše 
kakovosti obravnave je  potrebno medpoklicno sodelovanje in timsko delo. Od 
izvajalcev se bo zahtevalo:

• Uvajanje nacionalnih in mednarodnih kliničnih smernic;
• Oblikovanje in uvajanje kliničnih poti;
• Oblikovanje standardov, protokolov, algoritmov in navodil, ki temeljijo 

na z dokazi podprti zdravstveni praksi;
• Merjenje  kazalnikov  uspešnosti  delovanja,  kakovosti  in  varnosti 

pacientov;
• Vpeljavo sistemov, ki bodo zagotavljali obvladovanje možnih tveganj in 

njihovih posledic;
• Izobraževanja s področja kakovosti znotraj zdravstvenih organizacij.

Povezava  med  dobro  oblikovanim  procesom  in  kakovostjo  je  bila  prvič 
prepoznana  konec  20.  stoletja.  Voditelji  v  zdravstvu  so  začeli  uporabljati 
različne  metode  izboljševanja  kakovosti  in  modelov  za  organiziranje  in 
oblikovanje  procesov,  kot  so  standardi  ISO 9000:  2001,  Poslovna  odličnost, 
kaizen, vitko razmišljanje, 6 sigma. Uporaba teh metod je pokazala pomemben 
vpliv  na  zmanjševanje  stroškov  in  potrebo  po  odpravljanju  nepotrebnega 
trošenja (Boston Fleishhauer, 2008: 27). Kakovost življenja pacienta je namreč 
odvisna  tako  od  uspešnosti  zdravljenja  kot  od  poteka  storitve  (Macur, 
2007:1382).

POTEK DELA V ZDRAVSTVENI ORGANIZACIJI

V primerjavi  z  gospodarstvom,  se  v  zdravstvu  le  počasi  kaže,  kdo  je  pravi 
odjemalec. Kritično je spoznanje, da mora biti vrednost procesov definirana na 
primarnega odjemalca, to je pacienta. 

V bolnišnici prihaja do problemov in preobremenjenosti z  delom zaradi  slabih 
sistemov, ne zaradi slabih ljudi. Preveč časa se porabi za »popravljanje ljudi, ki 
niso poškodovani in premalo časa za popravljanje organizacijskih sistemov, ki 
so okvarjeni« (Bodinson, 2005: 26).
Pri  tem  je  pomemben  predvsem  procesni  pogled  na  organizacijo,  ki  ga  po 
navedbah Kovača (1998: 207) opredeljuje določeno zaporedje aktivnosti, ki so 
medsebojno  časovno,  logistično,  informacijsko  in  odločitveno  povezane. 
Delovni potek v zdravstveni organizaciji označujejo konstantne motnje, vračanje 
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k nedokončanim aktivnostim, hrup v okolju in potreba po reševanju kritičnih 
situacij (Clancy, Anteau, 2008: 158). Za preseganje tega stanja je bilo v ZDA 
opravljenih več študij. Tudi pri njih je samo organiziranje dela in potek procesov 
kritičen dejavnik, ki preprečuje doseganje boljših  rezultatov dela medicinskih 
sester.
V velikem številu  študij  je  bilo  dokazano,  da več časa ko medicinska sestra 
preživi  s  pacientom,  manjša  je  njihova  umrljivost,  ležalna  doba  in  neželeni 
dogodki. Velikokrat rečemo, da se medicinskim sestram samo nalaga dodatno 
delo,  nihče  pa  se  ne  vpraša  ali  imajo  potemtakem  še  kaj  časa  za  delo  ob 
pacientu. Temu lahko samo pritrdim.

V eni izmed ameriških bolnišnic so eno leto na 14 kirurških in internističnih 
oddelkih spremljali  vse aktivnosti, ki jih opravljajo medicinske sestre. Razdeli 
so jih v dve skupini in sicer v aktivnosti povezane z zdravstveno nego pacienta 
(ocena, izvajanje negovalnih aktivnosti, poučevanje, psihosocialna pomoč) ter 
pomožne aktivnosti (koordinacija in dokumentiranje, urejanje izvidov). Ključno 
vprašanje je bilo, kako medicinske sestre porabijo svoj čas, saj le čas izvajanja 
direktne zdravstvene nege prispeva k boljšim rezultatom. Rezultati so pokazali, 
da je za direktno zdravstveno nego pri  pacientu namenjeno le 44% delovnega 
časa,  ostalih  56%  pa  pomožnim  aktivnostim.  Dobra  tretjina  vsega  časa  se 
nameni  za  koordiniranje  (predaja  službe,  aktivnosti  ob  sprejemu in  odpustu, 
transport, koordinacijo z drugimi strokami in službami). Tako pri direktni ZN 
kot pri pomožnih aktivnostih je veliko, kar 36% zgubljenega časa, največ od 
tega prav pri  koordiniranju.  Sem sodi  izgubljen čas,  ki  ga  medicinske sestre 
porabijo za iskanje pripomočkov (perila, zdravil…) in aparatur, ki jih je premalo 
ali so pokvarjene. Izguba je tiskanje izvidov, prepisovanje le teh, klicanje drugih 
služb  in  urejanje  posameznih  aktivnosti.  Izguba  časa  je  iskanje  sodelavcev, 
čakanje na transport. Zanimivost te študije je, da ni pokazala razlike v porabi 
časa  med  uporabo  papirnate  in  elektronske  dokumentacije.  Pri  papirni 
dokumentaciji  je  izguba  časa  povezana  z  podvajanjem izvidov,  sledenjem in 
nečitljivimi  zapisi.  Izguba  časa  pri  elektronski  dokumentaciji  je  povezana  z 
omejenim dostopom do računalnikov,  nedelujočimi računalniki,  neprimernimi 
programi in pomanjkanjem šablon za negovalno dokumentacijo (Lloyd Storfjell, 
Omoike, Ohlson, 2008: 248).

V Sloveniji takšne raziskave še ni bilo. Bi pa bila zelo dobrodošla. V okviru 
Področja zdravstvene nege je medicinska sestra za kakovost že opravila prve 
posnetke dela na treh deloviščih. Ugotovitve so enake kot v ameriški študiji, le 
da izgube časa nismo mogli predstaviti v procentih in tolarjih saj nismo merili 
minut, ur, nepotrebnih korakov. 

Rezultati našega dela so podobni naši organizaciji, niso najboljši pa naj se še 
tako trudimo. Če moramo narediti veliko nepotrebnih korakov, opraviti veliko 
nepotrebnih klicev, iskati stvari za  delo, pomeni, da nam za pacienta zmanjka 
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časa. Mi smo nezadovoljni, ker smo več časa zapravili za samo pripravo kot za 
dejansko delo ob pacientu. Na koncu delovnega dne smo utrujeni in slabe volje.

KONCEPT VITKE PROIZVODNJE – PRIMER DOBRE PRAKSE

Koncept vitkega managementa ali vitkega razmišljanja oz vitkih konceptov je 
povezan z Japonsko proizvodnjo, predvsem s Toyoto. Vitko razmišljanje pomeni 
enostavno pot z uporabo manj storiti več. Vitko razmišljanje ni zgolj proizvodna 
taktika  ali  zmanjševanje  stroškov,  ampak  strategija  za  izboljšanje  procesov. 
Vitko  razmišljanje  tipično  ni  povezano  z  zdravstvom,  kjer  je  izguba  časa, 
denarja in pripomočkov skupen problem (Institute for healthcare improvement, 
2005: 2)

Toyotin proizvodni sistem je identificiral sedem kategorij, kjer prihaja do izgub:
• preveč narediti  (narediti  aktivnost  preden jo  pacient  potrebuje,  prihod 

pacienta preden je storitev dosegljiva, ponavljajoče zbiranje podatkov…)
,

• čakanje (osebje ali pacienti čakajo na karkoli),
• transport (nepotrebni premiki pacienta, opreme ali informacij),
• izvajanje (nepotrebni postopki),
• inventar (neuporabljena, nedelujoča, nepotrebna oprema),
• gibanje (iskanje osebja, informacij, pripomočkov in opreme),
• popravki (napake, neželeni dogodki in njihove posledice).

Izguba  v  tem pomenu  je  vse  kar  nima dodane  vrednosti  za  storitev  v  očeh 
pacienta oziroma aktivnost, katere pacient ne bi želel plačati, če bi vedel, da se 
je zgodila.

Popoln  proces  je  natančno oblikovan in  ima pravo vrednost  za  pacienta.  Pri 
takšnem  procesu  je  vsak  korak  vreden (oblikovana  vrednost  za  pacienta), 
sposoben (vedno daje dobre rezultate), primeren (vedno daje želeni rezultat, ne 
le  želeno  kakovost),  pravilen (ni  vzrok  za  zamudo  ali  zastoj),  fleksibilen in 
usmerjen k tekočemu poteku.

Medicinski  center  Virginia  Mason  iz  Seattla  je  začel  z  uporabo  konceptov 
vitkega  managementa  leta  2002.  Z  njihovo  pomočjo  so  optimizirali  tok 
pacientov,  osebja,  zdravil,  pripomočkov,  opreme,  informacij  in  oblikovanje 
procesov (Buggy, Nelson, 2006). Uporabili so naslednje koncepte:

• Andon – vizualni kontrolni sistem, ki kaže stanje procesa ali delavca in je 
lociran pri vsaki bolniški sobi

• Just in time – oskrba s pripomočki, opremo in informacijami točno takrat 
ko je potrebno in v pravi količini. Pomeni oskrbo s pripomočki na stalnih 
mestih v ustreznih količinah.

• Kanban – Vizualni sistem znotraj boksov za pripomočke pokaže potrebo 
po dopolnitvi zaloge.
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• Standarden potek dela – Zaporedje korakov znotraj procesa, ki je enako 
ne glede na to kdo opravlja delo. Jutranji  proces dela pri pacientih je 
enak pri vseh zaposlenih.

• Neprekinjen potek dela – Zaključiti celotno delo pri jutranjem obhodu pri 
enem pacientu preden greš k drugemu. 

• Delovni  prostor  v  obliki  črke  U –  Posamezni  medicinski  sestri  so 
pacienti dodeljeni v obliki črke U, s čimer se zmanjša število potrebnih 
korakov.

• Časovna  perioda –  Časovno  obdobje,  ki  je  potrebno  za  dokončanje 
določenega dela kot npr. ocene potreb pri pacientu, izvedbo negovalnih 
aktivnosti in dokumentiranje pri enem pacientu.

Z uporabo tega sistema so bile medicinske sestre usmerjene nazaj k pacientu. Ob 
pacientu preživijo več časa, kar prispeva k boljšemu nadzoru. Zmanjšalo se  je 
število  padcev  pacientov  in  preležanin,  ki  potencialno  pripomorejo  k  daljši 
ležalni dobi. Zmanjšala se je uporaba klicnih naprav, saj so bile potrebe pacienta 
prepoznane že pred odhodom iz bolniške sobe. Z uporabo vitkih konceptov je 
postala  enota  mirna,  tiha  in  kontrolirana,  kar  se  je  končno  pokazalo  tudi  v 
večjem zadovoljstvu pacientov in zaposlenih. Najpomembnejše pa je, da se je 
zmanjšala obremenitev medicinskih sester, saj je število potrebnih korakov v 4 
urnem  obdobju  padlo  iz  5818  na  846,  kar  pomeni  zmanjšanje  za  kar  85% 
(Nelson Peterson, Leppa, 2007: 292).

ZAKLJUČEK

Po  mojem  trdnem  prepričanju  je  mogoča  le  ena  usmeritev  za  izboljšanje 
rezultatov našega dela. Začeti moramo s spremembami obstoječega poteka dela, 
dati  stran  kar  je  odveč,  ne  izgubljati  energije  po  nepotrebnem.  Cilj  je  torej 
tekoče delo. Pot do tega bo dolga in trnova. Pri zdravstveni oskrbi pacientov 
nastajajo soodvisnosti,  saj  medicinske sestre  in zdravniki  vedo in znajo vsak 
nekaj drugega, kar je koristno uporabiti v istem procesu. Nepovezanost vodi v 
entropijo. Največkrat manjka medstrokovna ustvarjalnost (Mlakar, Mulej 2008: 
61), zato mora prevladati sistemski pogled na delo in medpoklicno sodelovanje s 
timskim  delom.  Le  tako  bomo  dosegli  vse  tri  vidike  kakovosti  in  sicer 
izvajalsko, saj bo storitev izvedena v skladu s strokovnimi zahtevami, poslovno 
z manjšo rabo virov ter uporabniško, ki vpliva na izboljšanje kakovosti življenja 
pacienta.
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ZASTRUPITVE – VEDNO AKTUALNA AKTUALNOST KDAJ IN 
KAKO UKREPATI

Darja Veršnik, Miljenko Križmarić, Štefek Grmec
Splošna bolnišnica Celje, Kardiološki oddelek

Fakulteta za zdravstvene vede Maribor, Center za biomedicinsko tehnologijo
ZD dr. Adolfa Drolca Maribor, Center za NMP in reševalne prevoz

IZVLEČEK

V prispevku smo predstavili prospektivno pilotsko študijo, kjer smo spremljali 
zastrupitve v enoti  internistične prve pomoči Splošne bolnišnice Celje. Namen 
raziskave  je  bil  odkriti  vzorce,  ki  bi  nam  pomagali  ukrepati  v  specifičnih 
okoliščinah povezanih z naravnimi ritmi. Podatke smo zbirali 5 mesecev, pri tem 
smo se omejili na vplive dnevno-nočnih ritmov in lunarnih mesečnih ritmov na 
različne karakteristike bolnikov ob sprejemu. Rezultati kažejo, da je v nočnem 
času  več  obravnavanih   moških,  v  primerjavi  z  ženskami  (p=0,016).  Pri 
bolnikih, ki so bili že obravnavani pri psihiatru smo zasledili večino zastrupitev 
v  dnevnem  času  in  samo  eno  zastrupitev  v  nočnem  času  (p=0,004).  Glede 
lunarnih ritmov opažamo, da se suicidalne zastrupitve dogajajo v času, ko ni 
polne lune (p=0,020). V nočnem času je več zastrupitev z alkoholom (p=0,001).

Ključne besede: zastrupitve, lunarni cikli, cirkadijski cikli

UVOD

Strupi so snovi, ki na kemičen način škodljivo vplivajo na organizme. Kadar 
strup povzroči določeno okvaro, govorimo o zastrupitvi. Z izrazom zastrupitev 
(intoksikacija)  označujemo  nenamerne  (akcidentne)  in  namerne  (suicidne, 
homicidne oziroma kriminalne) zastrupitve, ne glede na vrsto strupa. Z izrazom 
predoziranje opredeljujemo nenamerne, zmotne prekoračitve terapevtične doze 
zdravil  s  toksikološko  simptomatiko.  Take  zastrupitve  obravnava  klinična 
toksikologija, toksične vplive na okolje pa ekološka toksikologija. Kriminalne 
zastrupitve proučuje forenzična toksikologija.

Zadnjih  nekaj desetletij  je  na hiter  razvoj toksikologije vplivalo  več ključnih 
dejavnikov: naglo naraščanje števila novih kemičnih spojin, pretirana uporaba 
pesticidov v procesu predelave hrane,  njihova pogosto nepravilna uporaba in 
neustrezno skladiščenje.

Statistike poročajo o že skoraj epidemičnem širjenju in zlorabi alkohola, tobaka, 
kanabisa in drugih psihoaktivnih snovi, ki vodijo v zasvojenost in postanejo ne 
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samo  medicinski  problem  v  ožjem  smislu,  temveč  tudi  psihosocialni  in 
ekonomski problem svetovnih dimenzij in nepredvidljivega razsoja.

Na akutno zastrupitev moramo pomisliti pri bolniku v šoku, z moteno zavestjo 
ali slabostjo, krči, bruhanjem in drisko ali z motnjami srčnega ritma in znaki 
popuščanja  srca,  ki  jih  ne  moremo  pripisati  nobenemu  drugemu  znanemu 
obolenju, zlasti ko gre za poprej zdravega človeka.

Kot ugotavlja Manfredini s sodelavci, je opaziti variacije v cirkadijskem ritmu 
(dnevno nočni ritem) pri skoraj vseh sprejemih v urgentne enote. Izjema so bili 
v  tej  raziskavi  le  intoksikacije  z  alkoholom.  Največ  klicev  povezanih  z 
zastrupitvami je bilo v popoldanskem času.

METODE

Z dovoljenjem Etične komisije SB Celje, smo v obdobju od 01.12.2007 pa do 
28.04.2008 spremljali  zdravljenje  bolnikov (18 in več let), ki so se  oglasili na 
sprejem  v  IPP  SB  Celje.  Podatki  so  prospektivno  zbirani  v  protokolih 
Urgentnega oddelka – ambulanta za internistično prvo pomoč (IPP).

Podatke smo analizirali s pomočjo programskega paketa SPSS 16 (SPSS inc, 
Chicago Illionis). Statistično smo uporabili dva testa: Fisherjev test in student t-
test,  pri  tem  smo  za  statistično  gotovost  določili  95%  interval  zaupanja. 
Rezultate smo predstavili tudi z deskriptivno statistiko.

REZULTATI

V raziskavo smo vključili 70 bolnikov od katerih jih je bilo 51% (n=36) moških. 
Vsi  obravnavani  bolniki  so  spadali  v  Celjsko  regijo.  Tabela  1  prikazuje 
razdelitev  glede  na  spol.  Statistične  razlike  zastrupitev  glede  na  starost  med 
spoloma ni bilo zaznati (p=0,673). Prav tako ni statističnih razlik med spoloma v 
primeru orientiranosti zastrupljencev pri sprejemu (p=0,582). V večini primerov 
(76%) so bili bolniki orientirani pri sprejemu na IPP. Deset zastrupljencev je v 
preteklosti  že bilo obravnavano pri psihiatru, vendar statistično ni razlik med 
spoloma (p=0,508). Namenska zastrupitev je sicer bolj poudarjena pri ženskah, 
kjer se jih je 19 od 34 namensko zastrupilo, kljub temu pa ni statistične razlike 
med  spoloma  (p=0,091).  Mesečni  ciklus  polne  lune  ni  imel  vpliva  na 
intoksikacijo glede na spol bolnikov (p=1,000). Bolniki, ki so bili hospitalizirani 
so bili napoteni k psihiatru in odvzeta jim je bila kri za laboratorijske preiskave. 
Razlike v skupinah po spolu ni bilo zaslediti glede hospitalizacije, odvzema krvi 
in napotitve k psihiatru (p=0,365).

28



Razlike  med  spoloma  smo  ugotovili  le  pri  času  zastrupitve  (dnevno  nočni 
ciklus). Zastrupitve pri moških so bile pogostejše v nočnih časih, medtem ko so 
bile zastrupitve pri ženskah pogostejše čez dan (p=0,016).

Moški
n=36

Ženske
n=34

p

Starost 37±18 35±17 0,673 *
Orientacija pri prihodu (DA/NE) 26/10 27/7 0,582 **
Že obravnavan pri psihiatru (DA/NE) 4/32 6/28 0,508 **
Namenska zastrupitev (DA/NE) 12/24 19/15 0,091 **
Polna luna (DA/NE) 11/25 11/23 1,000 **
Hospitalizacija (DA/NE) 5/31 8/26 0,365 **
Napoten na psihiatrijo (DA/NE) 5/31 8/26 0,365 **
Odvzem krvi za analizo (DA/NE) 5/31 8/26 0.365 **
Čas zastrupitve (dan/noč) 11/25 21/13 0,016 **
Zastrupitve alkohol (DA/NE) 18/18 11/23 0,153 **
* student t-test 
** exact Fisher test

Tabela 1: Razdelitev po spolu

Zastrupitve ob polni luni predstavljajo 22 primerov (31%), medtem ko je delež 
zastrupitev izven tega časa 69% (n=48). V tabeli 2 smo te primere označili kot 
»Lunin krajec«. Bolniki sprejeti ob polni luni  so bili nekoliko mlajši (34 let ± 
16) v primerjavi z bolniki sprejetimi izven časa polne lune (37 let ± 18), vendar 
razlika ni signifikantna (p=0,508). Glede na lunarni  ritem ni statističnih razlik 
povezanih z orientacijo bolnika pri prihodu v ambulanto (p=0,232). Prav tako ni 
razlik  glede  na  prejšnjo  obravnavo  pri  psihiatru  (p=0,488).  Čas  zastrupitve 
(dan/noč)  ni  povezan  z  lunarnimi  cikli  (p=1,000).  Razlike  je  opaziti  pri 
namenskih zastrupitvah, kjer je bilo mnogo manj namenskih zastrupitev v času 
trajanja  polne  lune  (p=0,020).  Manj  je  bilo  tudi  hospitaliziranih  bolnikov, 
napotitev na psihiatrično zdravljenje in odvzema krvi za analizo v trajanju cikla 
polne lune, vendar ni signifikantno (p=0,050).

Polna luna
n=22

Lunin krajec
n=48

p

Starost 34±16 37±18 0,508 *
Orientacija pri prihodu (DA/NE) 19/3 34/14 0,232 **
Že obravnavan pri psihiatru (DA/NE) 2/20 8/40 0,488 **
Namenska zastrupitev (DA/NE) 5/17 26/22 0,020 **
Hospitalizacija (DA/NE) 1/21 12/36 0,050 **
Napoten na psihiatrijo (DA/NE) 1/21 12/36 0,050 **
Odvzem krvi za analizo (DA/NE) 1/21 12/36 0,050 **
Čas zastrupitve (dan/noč) 10/12 22/26 1,000 **
Zastrupitve alkohol (DA/NE) 10/12 19/29 0,794 **
* student t-test
** exact Fisher test

Tabela 2: Razdelitev glede na lunarni ritem
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Tabela  3  predstavlja  rezultate  razdelitev  zastrupitev  glede  na  dnevno  nočni 
cirkadijski ritem. V nočnem času smo obravnavali 38 zastrupitev (54%), čez dan 
pa je bilo 32 primerov (46%). Po noči smo obravnavali zastrupitve predvsem 
povprečno mlajših bolnikov (32 let), vendar statistično ni bilo razlik glede na 
starost.  Deleži  orientiranosti  pri  prihodu  so  bili  enakomerno  razporejeni 
(p=0,322). Samo en primer je bil nočni sprejem pri že obravnavanih bolnikih pri 
psihiatru,  večina  jih  je  bila  sprejeta  čez  dan  (p=0,004).  Ni  razlik  glede 
namenskih  –  suicidnih  zastrupitev  v  nočnem  in  dnevnem  času  (p=0,471). 
Cirkadijski  ritem ne vpliva na hospitalne obravnave in napotitve na psihiatrijo 
(p=0,552).

Pri  vrstah  zaužitega  strupa  so  na  prvem mestu  zastrupitve  z  zdravili  (44%). 
Sledijo jim zastrupitve z  alkoholom (41%), zastrupitve z  drogo (3 primera) in 
prav tako 3 primera zastrupitve s strupenimi gobami.

Dan
n=32

Noč
n=38

p

Starost 40±12 32±16 0,065 *
Orientacija pri prihodu (DA/NE) 26/6 27/11 0,406 **
Že obravnavan pri psihiatru (DA/NE) 9/23 1/37 0,004 **
Namenska zastrupitev (DA/NE) 16/16 15/23 0,471 **
Hospitalizacija (DA/NE) 7/25 6/32 0,552 **
Napoten na psihiatrijo (DA/NE) 7/25 6/32 0,552 **
Odvzem krvi za analizo (DA/NE) 7/25 6/32 0,552 **
Zastrupitve alkohol (DA/NE) 6/26 23/15 0,001 **
* student t-test
** exact Fisher test

Tabela 3: Razdelitev glede na cirkadijski dnevno-nočni ritem

Pri 71% od vseh obravnavanih primerov ni bil apliciran antidot, medtem ko smo 
aktivno oglje največkrat uporabili in sicer v 19%.

DISKUSIJA

Tako  lunarni  kot  dnevno  nočni  cirkadijski  ritmi  nimajo  velikega  vpliva  na 
karakteristike  bolnikov  pri  sprejemu v  IPP.  Ugotovili  smo,  da  nočni  čas  ne 
vpliva na intoksikacije bolnikov, ki so se že prej zdravili pri psihiatru. Polna 
luna  kot  zgleda  iz  našega  majhnega  vzorca,  ščiti  bolnike  pred  suicidalnimi 
zastrupitvami, saj je bilo v tem času le 5 zastrupitev (p=0,020). Glede spola je v 
nočnem  času  največ  zastrupitev  na  strani  moških,  kar  lahko  pripišemo 
povečanem  uživanju  alkohola  v  tem  času.  Signifikantno  so  zastrupitve  z 
alkoholom predvsem v nočnem času (p=0,001).

Kot ugotavlja Brvar (Brvar, 2008) v 5 letni raziskavi Centra za zastrupitve, so v 
Sloveniji na prvem mestu zastrupitve z zdravili (67,1%), pri tem prevladujejo 
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ženske (66,8%). 85 % bolnikov  je zaužilo  zdravila v samomorilne namene v 
omenjeni  raziskavi  Brvarja.  V  naši  pilotski  študiji  prevladujejo  prav  tako 
zastrupitve z zdravili (44%), alkohol pa jim sledi z 41 odstotki.

Zdravljenje akutne zastrupitve z alkoholom je simptomatično. Nujno moramo 
zagotoviti zadostno dihanje in normalen krvni tlak. Izperemo želodec zlasti tedaj 
kadar je bolnik neposredno pred tem popil večjo količino pijače.

V enem primeru  smo  imeli  zastrupitev  s  čistilom.  Zastrupitve  z  ogljikovim 
dioksidom smo imeli dvakrat.

Zastrupitve z drogami smo obravnavali 4 krat in enkrat smo na terenu uporabili 
antidot  Nalokson,  ki  nima  narkotičnega  učinka.  Učinek  Naloksona  traja 
približno dve uri, učinek opioidov pa 4 – 6 ur, zato lahko bolnik, ki se je po 
Naloksonu popolnoma prebudil, ponovno postane komatozen.
V Sloveniji  se  zastrupitve  z  gobami  pojavljajo  največ  med  ljudmi,  ki  sami 
nabirajo gobe, pa jih ne poznajo dobro. Zastrupijo se posamezniki ali več članov 
družine. V našem primeru smo imeli 3 primere zastrupitve z gobami.
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KORONAROGRAFIJA
Andreja Vranič, Gordana Ravnak, Darja Veršnik

Splošna bolnišnica Celje, Kardiološki oddelek

IZVLEČEK 

V članku je predstavljena akutna koronarna bolezen in z njo povezani dejavniki 
tveganja. Opisan je sprejem pacienta na oddelek, priprava pacienta na poseg, 
potek preiskave, stalen nadzor pacientov po preiskavi in zdravstveno vzgojno 
delo.

UVOD

Koronarografija je slikanje venčnih odvodnic srca. Je preiskovalni postopek, pri 
katerem  v  odvodnico  na  roki  ali  nogi  vstavimo  tanko  cev  (kateter),  ki  jo 
uvedemo do začetnega dela  glavne odvodnice (aorte). Skozi cevko vbrizgamo 
kontrastno sredstvo (snov, ki ne prepušča rentgenskih žarkov) in napravimo več 
posnetkov  iz  različnih  položajev.  Zdrave  venčne  odvodnice  se  na  slikah 
prikažejo  kot različno usmerjeni  beli  trakovi (vrvice),  ki  so v svojem poteku 
vedno tanjši.  Izkušenemu zdravniku ni  težko ugotoviti  morebitne  zožitve  žil 
(večinoma  zaradi  ateroskleroze)  in  mesta  njihove  popolne  zapore. 
Koronarografijo izvajamo pri bolnikih, ki bolehajo za angino pektoris (napadi 
bolečin  pri  srcu)  in  pri  katerih  domnevamo,  da  bi  dosegli  boljši  uspeh 
zdravljenja njihove bolezni s posegom na srcu v obliki širjenja žil ali vstavljanja 
žilnih opornic oziroma s kirurško premostitveno operacijo na srcu

KAJ JE KORONARNA BOLEZEN?

Koronarna bolezen je bolezen, pri kateri se v celicah notranje plasti koronarnih 
arterij  nakopičijo  maščobne lehe,  ki  ovirajo pretok krvi.  Majhne lehe  lahko 
počijo, na tem mestu se naredijo strdki, ki se počasi večajo, zmanjšujejo pretok 
krvi in pojavi se bolečina – angina pectoris.
Maščobne  lehe  nastajajo  postopoma  in  so  razširjene  v  velikih  vejah  dveh 
glavnih koronarnih arterij, ki  kot venec obdajata srce in ga oskrbujeta  s krvjo. 
Postopno dogajanje, ki do tega privede, imenujemo ateroskleroza.
Srčna  mišica  potrebuje  za  svoje  normalno  delovanje  stalen  dotok  sveže  s 
kisikom obogatene krvi iz koronarnih arterij. Ob napredovanju bolezni se pojavi 
nezadostna  prekrvljenost  –  ishemija  (ta  je  lahko  značilna  –  stenokardija  ali 
neznačilna – dušenje), ki povzroči okvaro srca. Najpogostejši vzrok miokardne 
ishemije  je  bolezen  koronarnih  arterij.  Glavna  zapleta  sta  angina pektoris  in 
srčni infarkt.
V klinični praksi razlikujemo tri pojavne oblike ishemične bolezni srca:
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• kronična stabilna angina pektoris,
• akutni koronarni sindrom,
• posebne oblike ishemične srčne bolezni.

Pri akutnem koronarnem sindromu razlikujemo naslednje pojavne oblike:
• nestabilna angina pektoris,
• akutni miokardni infarkt,
• nenadna srčna smrt.

Angina pektoris je prehodna bolečina ali tiščanje v prsih, ki se pojavi, če srce 
ne  dobi  dovolj  kisika.  Potrebo  srca  po  kisiku  povečajo  telesne  in  čustvene 
obremenitve.  Če so venčne žile tako zožene ali  zamašene,  da ne zadovoljijo 
povečane potrebe srca po kisiku, se pojavi ishemija in povzroči bolečino.

Pri  nestabilni angini pektoris se vzorec simptomov spreminja (vendar je pri 
posameznem bolniku ponavadi stalen). Če je ishemija v smislu hujše bolečine, 
pogostejših napadov ali celo napadov med mirovanjem, kaže na napredovanje 
bolezni – nevarnost srčnega infarkta je zelo velika. Nestabilna angina pektoris je 
nujno stanje.

Skupna značilnost bolnikov z  akutnim koronarnim sindromom je ishemična 
srčna  bolečina  –  stenokardija,  ki  nastopi  v  mirovanju  ali  ob  najmanjšem 
telesnem naporu. Bolečina je po značaju pekoča, tiščoča ali stiskajoča. Lahko se 
širi v vrat, roke ali zgornji del trebuha in je večinoma neodvisna od dihanja in 
položaja telesa. Po nitroglicerinu bolečina ne popušča.

Če je ishemija dovolj huda in dolgotrajna, nastopi srčni infarkt. Ob obseženem 
srčnem infarktu lahko nastopi  srčna smrt.  Čim večji del srčne mišice ostane 
brez  pretoka  krvi,  tem obsežnejši  je srčni  infarkt.  Ishemija  spremeni  tudi 
prevajanje električnega impulza po srčni mišici, posledica so maligne prekatne 
motnje srčnega ritma (obstojna prekatna tahikardija, prekatna fibrilacija).

Bolnik  z  akutnim  koronarnim  sindromom  potrebuje  zdravila,  ki  izboljšujejo 
preživetje in kvaliteto življenja. Jemati jih mora večinoma do konca življenja. 
Kot je že omenjeno, pa mora tak bolnik spremeniti tudi življenjski slog.

EPIDEMIOLOGIJA

Akutni  miokardni  infarkt  (AMI)  predstavlja  glavni  vzrok  za  obolevanje  in 
umiranje bolnikov s koronarno boleznijo. V Združenih državah Amerike zaradi 
AMI letno zboli 1.5 milijona ljudi. Slovenski epidemiološki podatki so le delno 
znani.  Na  podlagi  podatkov,  zbranih  po  slovenskih  bolnišnicah,  podatkov  o 
srčnem zastoju na terenu in podatkov Inštituta za varovanje zdravja se ocenjuje, 
da imamo v Sloveniji vsaj 4000 bolnikov z AMI.
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Včasih  je za to  boleznijo  obolevala predvsem starejša, danes pa  tudi mlajša 
populacija.
Akutni  miokardni  infarkt  nastane  zaradi  nestabilnega  aterosklerotičnega 
koronarnega plaka in posledične tromboze, ki pomembno zoži ali popolnoma 
zapre svetlino koronarne arterije (Slika1).

Slika 1: Nestabilen koronarni plak in nastanek kritične ali popolne zapore koronarne 
arterije

V  področju,  ki  ga  prehranjuje  prizadeta  koronarna  arterija,  pride  zato  do 
ishemije  srčne  mišice  (Slika  2).  Če  je  ishemija  dovolj  huda  in  dolgotrajna, 
nastopi nekroza srčne mišice, kar imenujemo srčni infarkt. Če je ishemija manj 
huda, srčna mišica sicer preživi, toda normalno delovanje se vzpostavi šele 7 do 
14  dni  po  razrešitvi  kritične  stenoze.  Ishemija  spremeni  tudi  prevajanje 
električnega  impulza  po  srčni  mišici,  zaradi  česar  lahko  nastopi  pojav 
ponovnega vstopanja  -“re-entry”.  Posledica  so  maligne  prekatne  tahiaritmije, 
predvsem  obstojna  prekatna  tahikardija  ali  prekatna  fibrilacija.  Opisane 
posledice  ishemije  se  prepletajo  pri  različnih  oblikah  akutnega  koronarnega 
sindroma,  med katerimi v  klinični  medicini  ločimo akutni  miokardni  infarkt, 
nestabilno angino pektoris in nenadno ishemično srčno smrt.

Slika 2: Nekroza zaradi dolgotrajne ishemije
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KLINIČNA SLIKA

Kot  smo  že  omenili,  je  stenokardija  ishemična  srčna  bolečina,  ki  nastopi  v 
mirovanju ali ob najmanjšem telesnem naporu. Bolečina je po značaju pekoča, 
tiščoča ali  stiskajoča.  Lahko se širi  v  vrat,  roke ali  zgornji  del  trebuha in je 
večinoma neodvisna od dihanja in položaja telesa. Redki bolniki imajo bolečino 
le  v  zgornjem delu  trebuha.  Po  nitroglicerinu  bolečina  bistveno  ne  popusti. 
Opisana  tipična  bolečina  se  pojavi  pri  okoli  80%  bolnikov.  Pri  okoli  20% 
bolnikov  je  bolečina  atipična  ali  celo  odsotna.  To  opažamo  predvsem  pri 
starejših bolnikih, bolnikih z obolenjem drugih organskih sistemov, ženskah, pri 
sladkornih bolnikih in bolnikih po operaciji na odprtem srcu.
Zaradi  ishemije  miokarda  lahko  pride  tudi  do  ventrikularne  fibrilacije,  kar 
imenujemo nenadna ishemična srčna smrt. Bolnik nenadoma izgubi zavest in se 
zgrudi brez znakov življenja.

ZNAČILNOSTI  ISHEMIČNE  SRČNE  BOLEČINE  -  stenokardije  pri 
AMI:

 večinoma nastane v mirovanju, lahko tudi ob naporu in bistveno ne popusti v 
mirovanju ali po nitroglicerinu,

 prisotna v prsnem košu, lahko se širi v vrat, roke, zgornji del trebuha,
 lahko boli le zgornji del trebuha s širjenjem v prsni koš / brez širjenja v prsni 

koš,
 po značaju pekoča, tiščoča, stiskajoča,
 bolnik je ne more natančno lokalizirati,
 večinoma neodvisna od dihanja, položaja / lege telesa in gibanja,
 praviloma huda, zato je bolnik prizadet,
 lahko jo spremlja težko dihanje, slabost, potenje;

PREPOZNAVANJE BOLEZNI IN PRVI UKREPI

“Veriga  preživetja”  se  prične  s  tem,  da  bolnik  ali  svojci  ishemično  srčno 
bolečino čimprej prepoznajo. Ker je bolečina ponavadi huda, bo večina bolnikov 
poiskala  zdravniško  pomoč  pri  osebnem  zdravniku  ali  poklicala  urgentno 
medicinsko ekipo.  Nekateri  bolniki  bodo kljub hudi  bolečini  iskali  pomoč z 
veliko  zamudo,  saj  ne  bodo  slutili,  da  gre  za  življenjsko  nevarno  stanje. 
Nepoznavanje  pomena bolečine  v  prsnem košu  je  razlog za  zamudo iskanja 
pomoči  pri precejšnjem delu bolnikov. Tisti  bolniki, ki imajo že znano angino 
pektoris ob naporu, to bolečino že poznajo. Te bolnike je potrebno opozoriti na 
morebitno nižanje praga za nastanek bolečine ter povečevanje jakosti in trajanja 
bolečine.
Bolnik  naj  pod  jezik  vzame  tableto  nitroglicerina.  Če  bolečina  po  tableti 
nitroglicerina  v  5  minutah  ne  preneha,  naj  postopek  ponovi  še  dvakrat,  če 
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bolečina  še  vedno  ne  popusti,  vzame  tableto  acetilsalicilne  kisline  (“Aspirin 
Direct”) in nemudoma obvesti urgentno medicinsko ekipo.

SLIKA 3: Ukrepi pri srčni bolečini

OBRAVNAVA PACIENTA PRED KORONAROGRAFIJO

Sprejem pacienta na bolniški oddelek je večinoma planiran. Paciente naročajo v 
Laboratoriju  za  invazivno  srčno  diagnostiko  glede  na  ugotovitve  prejšnjih 
preiskav. Bolnikov z akutnim koronarnim sindromom ne naročamo.
Pacienti,  ki  so  naročeni  na  poseg,  prihajajo  v  bolnišnico  na  dan  posega.  V 
sprejemni ambulanti  jim je potrebno odvzeti  kri  za  krvno grupo,  hemogram, 
elektrolite,  retente,  lipidogram,  encime,  troponin  T,  čase  koagulacije  (INR). 
Vedno mora biti posnet elektrokardiogram (EKG) in po potrebi tudi rentgenska 
slika pljuč.
Z  vso  dokumentacijo  je  pacient  napoten  na  bolniški  oddelek  v  spremstvu 
medicinske sestre.

OBRAVNAVA AMI

Ob jasni  anamnezi o tipični  ishemični srčni  bolečini je  bolniku potrebno takoj 
ob prihodu na sprejemni oddelek bolnišnice posneti  EKG. To storimo tudi v 
primeru,  če  je  že  bil  posnet  na  terenu,  ker  obstaja  verjetnost,  da  se  v  času 
prevoza pojavijo dodatne spremembe na posnetku. Preverimo tudi, ali je bolnik 
že  dobil  terapijo:  acetilsalicilna  kislina,  kisik,  nitroglicerin,  morfij,  heparin, 
klopidogrel.
Bolniki, pri katerih bolečina traja < 12 ur, potrebujejo čimprejšnjo, popolno in 
obstojno  rekanalizacijo  tarčne  koronarne  arterije  s  ponovno  vzpostavitvijo 
normalnega krvnega pretoka v infarktnem področju. Natančnejša anamneza in 
fizikalni  pregled,  rentgensko  slikanje  in  čakanje  na  izsledke  laboratorijskih 
preiskav  (npr.  markerji  srčne  nekroze)  pomenijo  nepotrebno  zamudo  časa. 
Takojšnjo  rekanalizacijo  infarktne  arterije  potrebujejo  bolniki,  pri  katerih  je 
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bolečina, ne glede na začetek in trajanje, še prisotna. Čimprejšnja rekanalizacija 
infarktne  arterije  namreč  zaustavi  napredovanje  srčne  nekroze,  ohrani  srčno 
mišico in s tem funkcijo levega prekata.

Z  metodo primarne  perkutane  koronarne  intervencije  (PCI)  vzpostavimo 
normalni  pretok  v  infarktni  koronarni  arteriji  pri  več  kot  90%  bolnikov. 
Rekanalizacija infarktne arterije je tudi bistveno bolj stabilna. Posledica je boljše 
preživetje, manjša pojavnost ponovnih infarktov ali poinfarktne angine pektoris 
ter krvavitev.

Slika 5: Primarna perkutana koronarna intervencija (PCI) na levi descendentni 
koronarni arteriji (LAD) pri bolniku s STEMI sprednje stene.

SPREJEM PACIENTA NA ODDELKU

Ker  je  za  pacienta  lahko  sprejem  zelo  stresen,  je  potreben  pravilen  in 
profesionalen pristop medicinske sestre. Prvi stik s pacientom naj bo topel in 
prijazen. Medicinska sestra se naj predstavi z imenom in priimkom, pacientu 
razloži, da bo poskrbela za njegovo varnost v času hospitalizacije.

DOKUMENTACIJA NA ODDELKU

Pacienta spremimo do bolniške sobe in ga namestimo na posteljo. Pomemben 
del  sprejema  je  negovalna  anamneza.  Z  negovalno  anamnezo  ugotovimo 
pacientove težave in na podlagi teh določimo negovalne probleme in aktivnosti, 
ki  jih  bomo izvajali  pri  pacientu.  Od  pacienta   pridobimo  pisno  soglasje  o 
dajanju  zdravniških  informacij.  Namestimo  zapestni  trak  z  pacientovimi 
osebnimi podatki.
Nastavimo sprejemni temperaturni list, izmerimo vitalne funkcije (RR, dihanje, 
pulz,  saturacija  kisika,  temperatura),  zapišemo  krvne  izvide.  Ob  odstopanjih 
obvestimo  zdravnika,  ki  je  zadolžen  za  pacienta.  Zdravnik  pregleda  vso 
dokumentacijo,  izvide  in  opravi  pregled  pacienta.  Po  končanem  pregledu 
seznani pacienta s posegom in mu izroči pisno razlago ter obrazec Privolitev na 
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poseg. Poleg sprejemnega temperaturnega lista pripravimo še ostale obrazce in 
soglasja:  obrazec  Obravnava  pacienta  pred  in  po  srčni  kateterizaciji,  list 
Negovalne  akcije,  Plan  zdravstvene  nege,  terapevtstki  list  ter  dnevni 
temperaturni list.

PSIHIČNA PRIPRAVA PACIENTA

Pacientu je potrebno dati občutek psihične varnosti. Medicinska sestra se nahaja 
v vlogi  tujke,  informatorke,  učiteljice,  svetovalke in  vodje.  Pridobiti  si  mora 
pacientovo zaupanje, mu dati možnost, da izrazi svoje potrebe, čustva in težave, 
pri  tem  pa  mora  biti  sposobna  ohranjati  profesionalni  odnos.  Pacient  mora 
razviti  občutek pripadnosti,  predvsem pripadnost  novemu okolju.  Medicinska 
sestra  posreduje  pacientu  potrebne  informacije,  pri  tem  pa  mora  biti  jasna, 
natančna, govoriti mora v enostavnih stavkih, izogibati se mora večpomenkam.

FIZIČNA PRIPRAVA PACIENTA

Pred  vsakim posegom moramo  pacienta  obriti.  Pri  tem  pacienta  poučimo  o 
namenu in izvedbi posega. Britje izvedemo na dan posega v bolniški sobi ali v 
posebej  za to namenjenem prostoru.  Poseg izvaja  ena oseba.  Pacient  leži  na 
bolniški  postelji  (preiskovalni  mizi),  zagotovimo  mu  intimnost  (uporaba 
paravana,  zaves),  vrata  in  okna  naj  bodo zaprta,  da  preprečimo prepih.  Pod 
pacienta  namestimo zaščitno podlogo in  ga  prosimo,  da  si  sleče  spodnji  del 
pižame.  Pred  izvedbo  britja  opravimo  vizualni  pregled  kože  (možne  rane). 
Brijemo  na  obeh  straneh  ingvinalnega  predela  v  obliki  hlač  (od  4  cm  pod 
popkom do sredine stegen). Brijemo v smeri rasti dlak. Po opravljenem britju 
kožo obrišemo s suhim sterilnim tamponom.
Vstavljeno mora imeti iv kanilo, priporočljivo je čim nižje na desni podlahti. 
Pacient je na dan posega tešč.
V katetrski laboratorij je pacient napoten brez nakita, zobne proteze in ličil. Pol 
ure pred posegom dobi per oralno terapijo: acetilsalicilna kislina, diazepam ter 
po potrebi klopidogrel.

PISNA IN USTNA PREDAJA PACIENTA

Vse  aktivnosti,  ki  smo  jih  opravili  pri  pacientu,  dokumentiramo  na  list 
Aktivnosti  zdravstvene  nege.  Ob  odhodu  pacienta  v  katetrski  laboratorij  je 
potrebna  tudi  ustna  predaja.  Medicinski  sestri  iz  katetrskega  laboratorija 
predamo vse izvedene aktivnosti zdravstvene nege in vso terapijo, ki jo je prejel. 
Predamo tudi  vso pacientovo dokumentacijo.
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PACIENT  V  LABORATORIJU  ZA  SRČNO  INVAZIVNO 
DIAGNOSTIKO

ASISTENTKA I

Pacientu sleče zgornji del pižame, na ramena namesti elektrode. Poleže ga  na 
posteljo, sleče ostalo perilo in ga pokrije z ogrevano rjuho, namesti še elektrode 
na spodnje okončine.

INŠTRUMENTARKA

V predprostoru si obleče zaščitni rentgenski plašč, svinčena očala, kapo, masko, 
namesti dozimeter, umije roke (kirurško umivanje s sterilno namiljeno gobico).

V laboratoriju razvije sterilni komplet, ki je pripravljen za poseg, obleče sterilni 
plašč za enkratno uporabo, nadene sterilne rokavice ter nadaljuje s pripravo. 

ASISTENTKA II

Na sterilno plastificirano podlogo,  na kateri  je  material  iz  kompleta,  odpre  še 
dodaten material, ki se potrebuje pri posegu. V 10 ml brizgalko pripravi Xylocain 
2% za  lokalno  anestezijo  na  mestu  vboda.  Preveri  prehodnost  venske  kanile. 
Pacientu ponovno razloži celoten potek preiskave.
Razkuži predel  dimelj, pomaga  inštrumentarki pri  pokrivanju pacienta z veliko 
kompreso ter zaščiti  posamezne dele rentgenskega aparata.

MERILKA TLAKOV

Preveri:  podpis  soglasja,  rezultate  krvnih  preiskav  (opozori  na  vrednosti,  ki 
odstopajo od normale), premedikacijo. Prebere zdravniško dokumentacijo in se 
seznani s pacientovim stanjem in boleznijo, pripravi dokumentacijo, potrebno pri 
meritvah, vpiše pacienta v evidenčno knjigo, zabeleži osebje, ki je prisotno pri 
posegu,  med  posegom  vpisuje  porabo  materiala,  beleži  aplicirano  terapijo, 
opazuje  gibanje  tlačne  krivulje,  krivuljo  EKG  ter  o  spremembah  obvešča 
zdravnika. Po končanem posegu zabeleži čas aktivne izpostavljenosti rentgenskim 
žarkom  in  uredi  vso  pacientovo  dokumentacijo  in  dokumentacijo  o  porabi 
materiala.

KORONAROGRAFIJA

Lokalni  anesteziji  v  predelu dimelj  sledi  punkcija  arterije  z  iglo,  skozi  katero 
uvedemo vodilno žico in žilno uvajalo. Sledi uvajanje diagnostičnih katetrov. Ko 
je kateter nameščen ob ustju venčnih žil, ga povežemo z merilnim sistemom in 
tako  spremljamo  tlake  na  monitorju.  Po  končanem slikanju  mesto  ob  žilnem 
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uvajalu  očistimo  in  sterilno  pokrijemo.  Uredimo  material,  ki  smo  ga  rabili. 
Pacienta pokrijemo in prestavimo na bolniško posteljo.

PERKUTANI POSEG

Pri perkutanem posegu se pripravi še dodatni material, ki ga bomo potrebovali ob 
vstavljanju  žilne  opornice.  Sledi  aplikacija  Heparina  venozno.  Pripravimo  še 
vodilni  kateter,  indeflator  (za  razpihovanje  balonov  in  žilnih  opornic),  tanjše 
vodilne  žice,  balon  za  širjenje  žile  in  žilno  opornico,  ki  obolelemu  delu  žile 
zagotavlja manjšo verjetnost ponovne zožitve na razširjenem delu. Če bolnik še ni 
dobil  Plavixa,  potrebuje 600 mg tega zdravila.  Oskrbimo vbodno mesto in ga 
pokrijemo  s  prozornim  plastičnim  obližem  tako,  da  je  mesto  vboda  vidno. 
Pacienta odpeljemo v sobo za intenzivni nadzor.

SPREJEM PACIENTA V SOBO ZA INTENZIVNI NADZOR PO SRČNI 
KATETERIZACIJI

Medicinska sestra, ki pripelje pacienta v sobo za intenzivni nadzor, seznani sobno 
medicinsko  sestro  s  potekom  posega,  terapijo  in  s  potencialnimi  zapleti.Vse 
dokumentira na list Negovalne akcije.
Takoj po predaji sobna medicinska sestra preveri vbodno mesto, pacienta naveže 
na  monitor  ter  izmeri  vitalne  funkcije  (krvni  tlak,  pulz,  saturacijo  kisika  in 
frekvenco  dihanja).  Pacienta  pregleda  zdravnik  in  po  potrebi  odredi  nadaljnjo 
terapijo.

KONTROLA VBODNEGA MESTA IN NADZOR VITALNIH FUNKCIJ

Medicinska sestra kontrolira vbodno mesto in vitalne funkcije takoj  ob prihodu 
bolnika v sobo, nato prvi dve uri na 15 minut, po dveh urah, če je vbodno mesto 
brez hematoma in ne rosi, pa na eno uro.
Pacienti  so  premeščeni  v  sobo  z  uvedenim  žilnim  uvajalom.  Kadar  je  bilo 
opravljeno samo slikanje venčnih žil,  zdravnik odstrani  žilno uvajalo takoj  po 
sprejemu v sobo, pri bolnikih, ki so imeli opravljen perkutani poseg, odstranitev 
odložimo za 5 do 6 ur. Natančen čas prilagodimo kontrolnim vrednostim APTČ.
Za odstranitev  vodila  pripravimo sterilno  kompreso,  sterilne  zložence,  sterilne 
rokavice, obrazno masko, peščeno vrečko in prekrivni material. Zdravnik odstrani 
vodilo (aseptična metoda dela) in s sterilnimi zloženci močno pritiska na vbodno 
mesto 20 minut oziroma dokler se krvavitev ne ustavi. Na vbodno mesto namesti 
sterilni prekrivni material in peščeno vrečko.
Po odstranitvi žilnega uvajala je potrebno ponovno kontrolirati vbodno mesto ter 
vitalne funkcije dve uri na 15 min.
Ves  čas  pacient  strogo miruje,  leži  na  hrbtu  z  iztegnjeno nogo  in  nameščeno 
peščeno vrečko. 6 ur po odstranitvi vodila lahko medicinska sestra, če je vbodno 
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mesto  brez  hematoma  in  ne  rosi,  odstrani  peščeno  vrečko.  Noga  mora  biti 
iztegnjena še 2 uri po odstranitvi peščene vrečke, nato se pacient lahko v postelji 
obrne  na  bok.  Vbodno  mesto  in  vitalne  funkcije  kontroliramo  po  naročilu 
zdravnika.
Kontrolo vbodnega mesta in vrednosti vitalnih funkcij dokumentiramo na dnevni 
temperaturni  list  in  na  list  Negovalne  akcije.  Ostala  opažanja  in  odstopanja 
zabeležimo na list Negovalne akcije in list Obravnava pacienta po perkutanem 
posegu  in obvestimo zdravnika.

PREHRANJEVANJE IN PITJE

3 -4 ure po posegu lahko pacient dobi prvi obrok (čisto juho). Pri hranjenju je 
lahko  vzglavje dvignjeno 30  – 45  stopinj,  da zmanjšamo  napenjanje trebušnih 
mišic. Po posegu mora pacient zaužiti 1,5 do 2 litra tekočine. Tekočina zmanjša 
možnost ledvične okvare zaradi kontrastnega sredstva.

IZLOČANJE IN ODVAJANJE

Pacientu namestimo urinsko steklenico in nočno posodo na nasprotni strani od 
vbodnega mesta, noga je ves čas iztegnjena. Če ne more spontano urinirati, mu 
vstavimo urinski  kateter.  Pacient  odvaja  v  postelji,  brez  napenjanja.  Beležimo 
diurezo in stolico.

VLOGA  MEDICINSKE  SESTRE  PRI  ZDRAVSTVENO  VZGOJNEM 
DELU

Vsakemu  pacientu  medicinska  sestra  ciljano  predstavi  dejavnike  tveganja  za 
obolenje  srca  in  ožilja,  pomen  telesne  aktivnosti,  zdrave  prehrane  in  rednega 
jemanja  zdravil.  Seznani  ga   z  delovanjem   koronarnih  klubov  in  razdeli 
zdravstveno vzgojni material. Medicinska sestra vse zabeleži na list Zdravstvena 
vzgoja bolnika po koronarografiji.

MOŽNI ZAPLETI

Krvavitev,  hematom,  nezmožnost  uriniranja  v  postelji,  bolečine  v  hrbtenici 
zaradi ležanja, vrtoglavica, hipotenzija in bolečine v trebuhu so najpogostejše 
težave,  zaradi  katerih  obvestimo  zdravnika.  Zdravnika  pokličemo  tudi  ob 
bolečini  v  prsnem  košu  (posnamemo  ekg  in  izmerimo  vitalne  funkcije),  ob 
spremembi krvnega tlaka ali  frekvence pulza za več kot 20% in pri motnjah 
srčnega ritma.
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NADALJNJA OBRAVNAVA

Pacienti, ki so predvideni za operativni poseg, opravijo UZ srca, doppler vratnih 
žil, spirometrijo, UZ trebuha, slikanje pljuč in obnosnih votlin, ortopan, pregled 
na ORL, v maksilofacialni in ginekološki ambulanti. Pacienti so na zdravniškem 
konziliju  predstavljeni  kardiokirurgu  iz  UKC Maribor,  kamor  so  na  operacijo 
vabljeni od doma. V UKC Ljubljana pa so pacienti napoteni izjemoma.

ODPUST PACIENTA

Prvo  vstajanje  je  dovoljeno  po  24  urah,  potem  ko  vbodno  mesto  pregleda 
zdravnik  in  to  zabeleži  na  temperaturni  list.  Zjutraj  pred  vstajanjem pacientu 
posnamemo ekg, odvzamemo kri za kontrolo eletrolitov, retentov, hemograma in 
po  potrebi troponin  T. Izvide krvi in  ekg  pregleda sobni zdravnik.  Na vbodno 
mesto namestimo sterilni Opsite ali  Mepor obliž 5x5 cm, ki si  ga lahko doma 
odstrani tretji dan po posegu in takrat se lahko tudi že tušira.
Zdravnik pacientu razloži izvid koronarografije, nadaljnjo obravnavo, terapijo in 
aktivnosti oziroma omejitve, ki so primerne njegovemu zdravstvenemu stanju.

ZAKLJUČEK

Delo  medicinske  sestre  v  katetrskem  laboratoriju  in  na  oddelku  poteka  po 
standardih zdravstvene nege. Organizirano in osnovano je tako, da na zagotavlja 
psihično in fizično varnost bolnikov in medicinskih sester.
Še  enkrat  bi  rade  poudarile,  da  morajo  ob  stikih  z  bolnikom  zdravniki, 
medicinske sestre in ostalo osebje zdravstveno vzgojno delovati.
Bolniku na njemu razumljiv način razložimo osnove koronarne ateroskleroze in 
nastanek  krvnega  strdka,  ki  je  pripeljal  do  zapore  koronarne  arterije  in 
posledično do srčne kapi. Razložimo mu, kako smo ga zdravili in kaj smo z 
zdravljenjem dosegli. Zelo pomembno je, da se zaveda, da je prihodnost njegove 
bolezni v veliki meri v njegovih rokah.

Žal se zavedamo, da smo bolni šele takrat, ko nas nekaj  boli. Prav je, da smo 
pozorni  na  znake,  ki  nas  opozarjajo  na  nepravilnosti  v  našem organizmu in 
živimo čimbolj zdravo.
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ZDRAVSTVENA NEGA BOLNIKA S SRČNIM SPODBUJEVALNIKOM

Sabina Klinar, Apolonija Jost
Splošna bolnišnica Celje, Oddelek za intenzivno interno medicino

IZVLEČEK

Medicinske  sestre  smo  vedno  ob  bolniku,  zato  je  ena  izmed  naših 
najpomembnejših  nalog  opazovanje.  Prispevek  obravnava  zdravstveno  nego 
bolnika s srčnim spodbujevalnikom (SS), vlogo medicinske sestre pri vstavitvi 
začasnega SS in na kaj moramo biti medicinske sestre še posebej pozorne.

UVOD

Srce je organ,  ki predstavlja življenje. Ob nepravilnem delovanju se pojavijo 
življenjsko  pomembne  motnje,  ki  lahko  privedejo  celo  v  smrt.  S  pojavom 
srčnega  spodbujevalnika  (SS)  se  je  življenjska  doba  bolnikov  z  motnjami 
srčnega ritma opazno  podaljšala.  Najprej  so bili  namenjeni samo  bolnikom z 
bradikardnimi  motnjami  srčnega  ritma,  sedaj  pa  ponujajo  celoten  spekter 
možnosti prilagoditve bolnikovim individualnim potrebam. Bolniki po vstavitvi 
lahko ponovno zaživijo normalno in kvalitetno življenje.
Zdravstvena  nega  (ZN)  bolnika  s  SS  od  medicinske  sestre  (MS)  zahteva 
holistično  poznavanje  namena  ter  postopka  vstavljanja  SS  ter  poznavanje 
zapletov, ki so lahko prisotni pri vstavljanju SS. 
Poznavanje  teoretičnih  osnov  ZN  medicinski  sestri  omogoča,  da  nudi 
kakovostno ZN.

KAJ JE SRČNI SPODBUJEVALNIK IN KAKO DELUJE?

Srčni spodbujevalnik je elektronska naprava, ki odpravlja motnje srčnega ritma 
z  električnimi  impulzi,  ki  jih  oddaja  v  takšnih  intervalih,  kakor  to  zahteva 
normalno delovanje srca. SS so elektronsko programirani  tako, da ob motnjah 
srčnega utripa, ki izhajajo iz sinusnega vozla, nadomestijo lastni sinusni vozel in 
usmerijo  utrip  tako,  da  posnemajo  normalno  prevodno  zaporedje  v  srcu  in 
pretok krvi v ožilje.

SS se  najpogosteje  uporabljajo  za  odpravljanje  nenormalno počasnega utripa 
srca.  Če se le-ta upočasni pod določeno  mejo, začne spodbujevalnik oddajati 
električne impulze v takšnem zaporedju, kakor to zahteva normalno delovanje 
srca.  Z  urejanjem ritma  srčnih  utripov  spodbujevalnik  odpravlja  marsikatero 
težavo  srčnih  bolnikov  in  omogoča  njihovo  zdravljenje,  pa  tudi  njihovo 
sposobnost za delo in polno življenje.
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SS je sestavljen iz generatorja električnih impulzov in enega ali dveh kablov, ki 
prevajata te  impulze v srce.  Generator  vsebuje baterijo  in  elektronsko vezje. 
Baterija  oddaja  rahle  električne  impulze,  ki  spodbujajo  srce,  kadar  je  to 
potrebno. Elektronsko vezje pa deluje kot mini računalniški center, ki uravnava 
časovne  intervale  med  impulzi  tako,  kot  bi  jih  sicer  sprožal  normalni  utrip. 
Kabel je izolirana žica, po kateri potujejo električni impulzi v srce in spodbujajo 
njegov utrip. Preko kabla generator zaznava tudi lastno električno aktivnost srca 
in se z njo usklajuje.
SS delimo na začasne in trajne.
Vstavitev  začasnega  SS  je  ponavadi  urgentna.  Pri  začasnih  SS  je  pulzni 
generator zunaj telesa. Glede na mesto elektrode oziroma glede na pot, po kateri 
potuje električni dražljaj se delijo na:

- transkutani ali zunanji,
- transvenski,
- transtorakalni,
- transezofagealni SS.

Na OIIM SB Celje vstavljamo samo začasne SS. Začasna elektrostimulacija je 
lahko terapevtska, kadar gre za bradikardijo, ob kateri  je  bolnik simptomatsko 
ali  hemodinamsko  ogrožen.  Srce  lahko  stimuliramo  tudi  preventivno,  kadar 
sumimo,  da  bo  prišlo  do poslabšanja  prevodnih  motenj.  V najbolj  urgentnih 
stanjih je najboljša izbira transkutani SS. Zunanje elektrode namestimo spredaj 
na prsni koš in zadaj na hrbet. Pri tem pazimo, da ni elektroda direktno na kosti. 
Transkutana stimulacija je za bolnika zelo neprijetna, zato uporabimo analgetik 
in  sedativ.  Kabel  priklopimo  na  defibrilator,  in  zdravnik  nastavi  frekvenco 
utripov. Transkutani SS je hiter in efektiven samo do tedaj, ko zdravnik vstavi 
transvenski  SS.  Pri  transvenskem SS  zdravnik  pod  kontrolo  rentgena  uvede 
bipolarno elektrodo skozi  jugolarno,  femoralno,  najpogosteje  pa  subklavijsko 
veno do vrha desnega prekata. Elektrodo nato priključimo na zunanji generator.

Slika 1.: aparat za začasni transvenski SS.

Stalni ali trajni SS ima pulzni generator vstavljen v telo, običajno v podkožni 
žep  pod  ključnico.  Preko  venskega  sistema  se  v  desni  ventrikel  vstavi 
stimulacijsko elektrodo, ki se priključi na pulzni generator, ki stimulira prekat.
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Slika 2.: aparat za stalni SS

Slika 3.:potek elektrode stalnega SS

NAJPOGOSTEJŠE INDIKACIJE ZA VSTAVITEV SS

- kompletni atrioventrikularni blok, 
- simptomatična bradikardija zaradi atrioventrikularnega bloka, 
- atrioventrikularni blok II. stopnje,
- aritmije,  ki  zahtevajo  bolj  diferentno  antiaritmično  zdravljenje  s 

hkratnimi prevodnimi motnjami.
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VLOGA MEDICINSKE SESTRE  PRI UVAJANJU ZAČASNEGA SS IN 
ZDRAVSTVENA NEGA PO POSEGU

Na OIIM vstavljamo samo začasne SS. Poseg se opravlja v sobi za posege.

Priprava bolnika
Priprava bolnika pomeni  sklop vseh nalog in opravil,  ki  so potrebna za čim 
boljši  in  nemoten  potek  dela.  Obsega  fizično,  psihično  in  socialno  pripravo 
bolnika. Pomembno je sodelovanje vseh zdravstvenih delavcev v zdravstvenem 
timu ter njihove jasno opredeljene naloge in kompetence. Vstavitev SS odredi 
zdravnik.
Medicinska sestra v pogovoru seznani bolnika o namenu in vsebini posega, kar 
pripomore k dobri psihofizični pripravi.
Pred  posegom  mora  imeti  bolnik  vstavljen  intravenski  kateter,  neprekinjeno 
nadziramo EKG in ostale vitalne funkcije. Organiziramo prihod rentgenskega 
inženirja, ki mora biti  prisoten, ker je  vstavitev SS mogoča le  z  spremljanjem 
elektrode z diaskopijo. 

Priprava prostora
Uvajanje  začasnega  SS  zahteva  aseptično  metodo dela.  Soba  mora  biti  brez 
prepiha  z  ustrezno  temperaturo.  V  tem  času  naj  v  sobi  ne  potekajo  druge 
aktivnosti.

Priprava materiala, pripomočkov:
- voziček za odlaganje materiala,
- zunanji pulzni generator,v katerega je vstavljena nova baterija,
- sterilno pakirano elektrodo, velikost določi zdravnik,
- uvajalo, ki mora biti enake velikosti kot elektroda,
- razkužilo za roke,
- defibrilator,
- elektrode za zunanji ali transkutani SS,
- oprema za oživljanje,
- maske, sterilni in svinčeni plašči, očala,
- sterilne rokavice,
- tri komprese,
- razkužilo za kožo,
- set za prevez,
- anestetik,
- brizgalke,
- igle za aspiracijo in aplikacijo,
- šivalnik in material za šivanje,
- fiziološka raztopina,
- sterilni obliž za pokrivanje vbodnega mesta.
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Delo zdravnika: 
- pove velikost elektrode in uvajala,
- nadene si masko in razkuži roke,
- poišče vbodno mesto in pomaga namestiti bolnika,
- nadene si sterilne rokavice in razkuži kožo s tinkturo,
- sleče rokavice in razkuži roke ter si ponovno nadene sterilne rokavice,
- namesti komprese, aplicira anestetik,
- pripravi si uvajalo, ga s sterilno fiziološko raztopino prebrizga in vstavi v 

veno subklavijo ali notranjo jugolarno veno,
- skozi vodilo vstavi elektrodo do desnega prekata,
- radiološki  inženir  z  diaskopijo  spremlja  potovanje  elektrode,  da  zdravnik 

vidi kam potuje,
- ko  je  elektroda  pravilno  nameščena,  MS  spoji  elektrodo  z  zunanjim 

generatorjem, zdravnik pa pove kako naj nastavi parametre na generatorju,
- na koncu prišije elektrodo na kožo.

Asistenca medicinske sestre: 
- nadene si masko, svinčeni plašč (za zaščito pred sevanjem ) in razkuži roke,
- bolnika namesti v ustrezen položaj,
- zdravniku asistira pri razkuževanju kože in aplikaciji anestetika,
- bolnikovo glavo obrne stran od mesta vstavitve,
- zdravniku  poda  fiziološko  raztopino  za  prebrizganje  uvajala,  ter  set  za 

šivanje, 
- sterilno poda uvajalo, elektrodo,
- spoji elektrodo z generatorjem,
- po naročilu zdravnika nastavi parametre na generatorju,
- po vstavitvi  SS očisti vbodno mesto in ga previdno sterilno pokrije in še 

dodatno fiksira, da se ne bi premaknila elektroda v srcu,
- označi datum o namestitvi preveza,
- odstrani komprese in pomaga bolniku v udoben položaj,
- med posegom nadzira bolnikove vitalne funkcije in ga opazuje.

Delo medicinske sestre po posegu:
- organizira RTG slikanje,
- takoj po posegu posname EKG,
- opazovati mora stanje vbodnega mesta, zaradi morebitne krvavitve, edema, 

poškodbe elektrode in okužbe,
- opazuje krivuljo EKG – ja na monitorju,
- poseg zabeleži v negovalno  dokumentacijo in na temperaturni  list,  enkrat 

dnevno posname EKG, po potrebi večkrat,
- bolnika opozori, naj čim manj giblje z roko na tisti strani, kjer je vstavljena 

elektroda.
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NAJPOGOSTEJŠE KOMPLIKACIJE

Zapleti so zelo redki, vendar jih mora MS dobro poznati, saj je običajno ona 
tista, ki prva opazi opozorilne znake:
- krvavitev,
- tamponada osrčnika,
- tromboflebitis,
- pljučna embolija,
- knikanje katetra,
- zračna embolija,
- motnje ritma ventrikularna tahikardija in vetrikularna fibrilacija,
- pneumotoraks,
- infekcija,
- perforacija,
- asistolija,
- premaknitev elektrode v srcu,
- dekonektiranje kabla od zunanjega generatorja
- elektromagnetna  interferenca,  ki  lahko  nastane  zaradi  elektromagnetnega 

polja in lahko moti delovanje SS. 
V večini primerov gre za prehoden vpliv in se normalno delovanje SS vzpostavi 
takoj, zatem ko preneha izpostavljenost elektromagnetnemu valovanju. Motnje 
lahko povzročijo močnejši  radarski  sistemi,  daljnovodi visoke napetosti,  med 
medicinskimi  aparati  pa  MRI.  Mobilni  telefoni  lahko  povzročijo  prehodne 
motnje, če so v neposredni bližini SS, zato priporočajo varnostno razdaljo 25 do 
30 cm.

ZAKLJUČEK

Delo MS je zelo kompleksno in zahtevno. Sprejem bolnika, ki potrebuje začasni 
SS  zahteva  zelo  hitro  obravnavo,  zato  celostna  obravnava  ni  mogoča  takoj 
ampak še le po vstavitvi SS. MS mora dobro poznati zdravstveno nego takšnega 
bolnika,  pozorno  mora  opazovati  in  znati  hitro  ukrepati,  kar  pripomore  h 
kakovosti  zdravstvene  nege.  Kakovost  je  odvisna  od  ravnanja  vsakega 
posameznega izvajalca in od vseh izvajalcev skupaj. Na našem oddelku si vsi 
prizadevamo za čim boljše in strokovno opravljeno delo, ker želimo bolnikom 
zagotoviti čim boljšo kakovost zdravstvene nege.
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MOBILIZACIJA KRITIČNO BOLNIH

Alja Jevšnik, Bojana Leskovšek
Splošna bolnišnica Celje, Oddelek za medicinsko rehabilitacijo

IZVLEČEK

Mobilizacija  kot  fizioterapevtska  metoda  se  pogosto  izvaja  pri  bolnikih  na 
intenzivnih terapijah z namenom izboljšati respiratorna funkcijo, funkcionalno 
sposobnost (ta optimizira kardiopulmonarno in nevromuskularno stanje), nivo 
zavedanja in  zmanjšati  škodljive  posledice dolgotrajnega mirovanja.  Zgodnja 
mobilizacija lahko pospeši odklop bolnika od mehanske ventilacije in skrajša 
čas bolnikovega bivanja v intenzivnih terapijah oz. bolnišnici. Za zagotavljanje 
varne  mobilizacije  kritično  bolnih  je  potrebno  upoštevati  intrinzične  in 
ekstrinzične dejavnike in izbrati primeren način mobilizacije.
Ključne besede: zgodnja mobilizacija, kritično bolni, fizioterapija.

UVOD

Fizioterapevti, ki delamo na intenzivnih terapijah (IT), se soočamo z mnogimi 
izzivi, kot so resnost bolezni oz. poškodb in trajanje ležalnih dob v IT. Bolniki v 
IT  imajo  omejeno  gibljivost  zaradi  življenjske  odvisnosti  od  medicinskih 
aparatur  in stalnega monitoringa,  zaradi  več sočasnih poškodb in/ali  bolezni, 
nizke  aerobne  kondicije  in  mišične  oslabelosti.  Zgodnja  mobilizacija  lahko 
pospeši  odklop  bolnika  od  mehanske  ventilacije  in  zvišuje  funkcionalno 
sposobnost, saj optimizira kardiopulmonarno in nevromuskularno stanje.

Mobilizacija  je  terapevtska  aktivnost,  ki  spodbuja  dobro  fizično  počutje, 
preprečuje  nepokretnost  ter  upočasnjuje  nastanek  degenerativnih  procesov. 
Terapevtska  aktivnost  se  pri  bolnikih  v  IT najpogosteje  začne  z  obračanjem 
bolnika  iz  ležečega  na  hrbtu  v  bočni  položaj,  s  pričetkom  gibalnih  vaj, 
posedanjem čez rob postelje, vstajanjem in hojo (1).

Mobilizacija se v fizioterapiji uporablja z namenom (2):
- izboljšati  respiratorno  funkcijo  z  optimiziranjem  ujemanja  ventilacije  in 

perfuzije,
- zmanjšati  škodljive  posledice  dolgotrajnega  mirovanja  (pljučni  zapleti, 

preležanine, kontrakture),
- dvigniti nivo zavedanja,
- izboljšati funkcionalno neodvisnost,
- izboljšati kardiovaskularno sposobnost,
- izboljšati psihološko počutje bolnikov.
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Preprečevanje negativnih posledic omejene mobilnosti

Vsako  odreditev  mirovanja  v  postelji  je  potrebno  skrbno  ovrednotiti  in 
pretehtati,  če  je  fiziološko  res  upravičena.  Dolgotrajno  ležanje  in  odsotnost 
vertikalnega  gravitacijskega  vpliva  prizadene  skoraj  vse  organske  sisteme  v 
telesu, najbolj kardiovaskularni in nevromuskularni sistem. Te negativne učinke 
je  mogoče  preprečiti  s  pogostim  spreminjanjem položajev  in  z  mobilizacijo 
bolnika (3).

Čeprav  so kritično  bolni bolniki lahko  mobilizirani,  je treba vsakega bolnika 
obravnavati  individualno.  Sicer  se lahko stanje bolniku  poslabša ali  pa resno 
ogrozi (3).

Vpliv zgodnje mobilizacije pri kritično bolnih

Odziv  bolnikov  na  zgodnjo  mobilizacijo  se  kaže  v  izboljšanju  procesa 
kisikovega transporta zaradi zagotavljanja kisika delujočim mišicam in drugim 
organom. Zahteva po kisiku in poraba kisika se povečujeta  s trajanjem vadbe, 
sorazmerno  s  povečanjem  minutne  ventilacije,  minutnega  volumna  srca  in 
porabo kisika  na  nivoju  tkiv.  Povečanje  minutne  ventilacije  je  povzročeno s 
povečanjem dihalnega volumna in  frekvence dihanja.  Ujemanje ventilacije in 
perfuzije narašča z raztezanjem in vključevanjem delov pljuč z nizko ventilacijo 
in  nizko perfuzijo.  Spontani  z  vadbo inducirani  globoki  vdihi  so  povezani  z 
izboljšanimi pljučnimi pretoki in mobilizacijo pljučne sekrecije (3).

Če se mobilizacija izvaja v pokončnem položaju, se anteroposteriorni premer 
stene  prsnega  koša  smatra  kot  normalna  oblika  v  primerjavi  z  ležečim 
položajem,  v  katerem  je  anteroposteriorni  premer  zmanjšan  in  je  povečan 
transverzalni  premer.  Povečana  gibljivost  diafragme  je  zaželjena,  pretoki  so 
povečani  in  kašelj  je  mehansko  spodbujen.  Dihalno  delo  se  zmanjša  zaradi 
drugačnega  položaja  diafragme  in  zmanjša  se  delo  srca  zaradi  prestavitve 
tekočin  iz  centralne  cirkulacije  v  periferijo.  Kljub  povečanim  metabolnim 
potrebam zaradi mobilizacije je cilj zagotoviti, da se ta povečana poraba ujema z 
razpoložljivo preskrbo. V pokončnem položaju postaja intraplevralni tlak manj 
negativen vzdolž pljuč. Zato imajo zgornji deli  pljuč večji začetni  volumen in 
manjšo  podajnost  kot  bazalni  deli  pljuč.  Bazalni  deli  pljuč  zmorejo  večje 
spremembe  volumna  med  ventilacijo.  Poleg  teh  od  gravitacije  odvisnih 
regionalnih  razlik  v  pljučnih  volumnih,  vplivajo  na  ventilacijo  tudi  druge 
mehanične  razlike  v  podajnosti  pljučnega  parenhima  in  upornosti  v  zračnih 
poteh. Ujemanje ventilacije in perfuzije je optimalno v srednjem delu pljuč (3).

52



Zagotavljanje varne mobilizacije kritično bolnih

Čeprav se mobilizacija kritično bolnih v IT pogosto izvaja, je presenetljivo malo 
podatkov  o  njeni  varnosti  v  IT.  Ugotovili  so,  da  je  mobilizacija  povzročila 
poslabšanje kliničnega stanja bolnikov v 4,3% primerov do te mere, da je bila 
potrebna  intervencija  (2).  Chang  in  sod.  (4)  so  raziskovali  učinke  stoje  na 
nagibni mizi pri petnajstih kritično bolnih. Poročali so, da pri nobenem bolniku 
ni bilo škodljivih učinkov.

Monitoring  med  mobilizacijo  je  nujen,  ker  je  vadba  pri  bolnikih  s 
kardiopulmonarno  disfunkcijo  tvegana.  Na  IT  ima  fizioterapevt  dostop  do 
širokega spektra meritev za oceno zadostnosti izmenjave plinov, kot so merjenje 
frekvence dihanja,  plinska analiza  krvi,  arterijska saturacija,  srčna frekvenca, 
krvni tlak ter klinično opazovanje. Ob primernem monitoringu je lahko kritično 
bolni mobiliziran in premičen (2).

Varnostni dejavniki,  ki  jih je potrebno upoštevati,  so intrinzični – tisti,  ki  so 
lastni  bolniku,  kot  so bolnikove spremljajoče bolezni ter  kardiovaskularna in 
respiratorna rezerva, in ekstrinzični – zunanji dejavniki v povezavi z bolnikom, 
kot so njegovi priključki, okolje in medicinsko osebje (2).

Intrinzični dejavniki
Bolnikove spremljajoče bolezni
Poleg preverjanja bolnikovih spremljajočih bolezenskih stanj (pomembna srčna 
ali pljučna bolezen, mišično skeletna obolenja, nevrološka stanja) je pomembno 
poznati  tudi  bolnikovo  običajno  mobilnost  in  treniranost  (5).  S  starostjo  se 
povečuje  število  bolnikov,  ki  zaradi  kroničnih  pa  tudi  akutnih  bolezni 
potrebujejo  zdravljenje  v  IT.  V  letih  od  1991  do  2003  so  hospitalizacije 
starostnikov  v  Sloveniji  obsegale  kar  60  %  vseh  hospitalizacij.  Zdravljenje 
starostnikov  v  IT  je  zaradi  starosti  sicer  nekoliko  bolj  zapleteno  in  morda 
povezano z nekoliko slabšim izidom, a v primeru, da je uspešno, se uspeh ne 
razlikuje od uspeha pri mlajših (6).

Kardiovaskularna rezerva

Srčna frekvenca
Zgodnja  mobilizacija  poveča  minutni  volumen  srca  z  naraščajočim  utripnim 
volumnom srca in naraščajočo srčno frekvenco. To je povezano s povečanim 
krvnim  tlakom  in  zvišano  koronarno  in  periferno  mišično  perfuzijo  (3). 
Preliminarni rezultati  Stillerja s sod. (2), ki so spremljali 31 bolnikov v IT, so 
pokazali, da ima mobilizacija za posledico značilno povečanje srčne frekvence 
nad izhodiščne nivoje za povprečno 10 %. Nujno je spremljanje srčne frekvence 
kritično  bolnih  med  mobilizacijo  in  s  tem  zagotoviti,  da  ostaja  nivo  srčne 
frekvence  znotraj  pričakovanih  meja.  Opazovanje  in  spraševanje  bolnika  po 
znakih  in  simptomih  kardiovaskularnega  stresa  (npr.  kratka  sapa,  potenje, 
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vrtoglavica ali bolečina v prsnem košu) tudi lahko razkrije, da bolnik ne prenaša 
mobilizacije (5).

Z izboljšanjem kardiovaskularnega statusa preživi bolnik več časa v pokončnih 
položajih ter je mobiliziran pogosteje in samostojneje.

Krvni tlak
Pri 31 kritično bolnih so Stiller in sod. (2) ugotovili, da sta med mobilizacijo 
sistolični in diastolični krvni tlak značilno narasla nad vrednosti v mirovanju. 
Weissmann in sod. (7) so tudi dokumentirali povečanje krvnega tlaka za okrog 
10 % med aktivnim in/ali pasivnim gibanjem udov pri kritično bolnih. Kot pri 
srčni  frekvenci  tudi  pri  krvnem  tlaku  ni  objavljenih  raziskav,  pri  katerem 
krvnem tlaku v mirovanju je varno bolnika mobilizirati. Stiller in Phillips (5) sta 
smatrala,  da  akutni  dvig  ali  padec krvnega  tlaka  za  20% ali  več  predstavlja 
hemodinamsko nestabilnost in s tem kasnejšo mobilizacijo. Kadar kritično bolni 
prejema inotropna zdravila, da ohranja zadosten krvni tlak, je to indikacija za 
hemodinamsko nestabilnost. Čeprav je morda varno mobilizirati bolnika, ki ima 
stabilen krvni tlak pri  nizkih odmerkih inotropov, se bo morala mobilizacija v 
mnogih primerih odložiti (5).

Kardialno stanje

American College of Sports Science and Medicine (8) našteva številna kardialna 
stanja, ki izključujejo izvajanje vadbenih testov pri sicer zdravih ljudeh. Izgleda 
primerno,  da  se  ta  stanja  uporabijo  tudi  kot  absolutne  ali  relativne 
kontraindikacije za mobilizacijo kritično bolnih (5). Ta kardialna stanja so:
- značilna sprememba EKG–ja v mirovanju, ki nakazuje značilno  ishemijo, 

miokardni infarkt ali druge akutne kardialne dogodke,
- nestabilna angina pektoris,
- nekontrolirana  srčna  aritmija,  ki  povzroča  simptome  ali  hemodinamično 

grožnjo,
- hujši simptomi aortne stenoze,
- nekontrolirano simptomatično srčno popuščanje,
- akutna pljučna embolija,
- akutni miokarditis ali perikarditis,
- znana anevrizma ali sum nanjo,
- akutne infekcije.

Če aritmije  niso zelo pogoste in ne vplivajo na hemodinamsko stabilnost (npr. 
občasna prezgodnja atrijska ali ventrikularna kontrakcija), naj ne bi vplivale na 
sposobnost za mobilizacijo. Med samo mobilizacijo je pri kritično bolnih nujen 
EKG  monitoring,  saj  zagotavlja  stalno  merjenje  srčne  frekvence  in  s  tem 
zaznavo aritmij. Vse bolnike je tudi treba natančno opazovati in biti pozoren na 
znake  in  simptome  kardialnega  stresa  (potenje,  bolečina  v  prsnem 
košu/roki/vratu, težka sapa). Razumljivo je, da če se razvijejo znaki in simptomi 
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miokardialne  ishemije,  je  potrebno  mobilizacijo  prekiniti,  bolnika  pa  mora 
pregledati lečeči zdravnik (2).

Respiratorna rezerva

Preliminarni rezultati  Stillerja s sod. (2) in Changa s sod. (4) navajajo, da je 
razmerje PaO2/FiO2 vsekakor koristna informacija, ni  pa odločilna za varnost 
mobilizacije.  Nižje  razmerje  PaO2/FIO2  ne  kontraindicira  mobilizacije, 
opozarja pa na izjemno previdnost pri aktivnostih, za katere je verjetno, da bodo 
povečale  potrebo  po  kisiku.  Med  terapijo  je  potreben  natančen  in  stalen 
monitoring  (z  uporabo  pulzne  oksimetrije,  SpO2)  in  začetno  intenziteto 
mobilizacije prilagojeno minimalnemu naporu bolnika (5). Chang in sod. (4) so 
kot mejo za izvajanje mobilizacije s pomočjo nagibne mize na njihovem vzorcu 
kritično bolnih postavili na 90% SpO2.

Respiratorni vzorec je potrebno med mobilizacijo  spremljati  in  zagotoviti,  da 
bolnik ni v stiski. Opazovanje vključuje srčno frekvenco, prisotnost asinhronih 
ali  paradoksnih  gibov  stene  prsnega  koša  in  abdomna,  pretirano  aktivnost 
pomožnih dihalnih mišic in podaljšan izdih ali sopenje (2).

Mehanska ventilacija
Potreba po mehanski ventilaciji pri kritično bolnem še ni razlog, ki bi preprečil 
ali  vsaj  modificiral  mobilizacijo.  Seveda  pa  je  jasno,  da  potreba  po  umetni 
ventilaciji  govori  o  izjemno majhni  respiratorni  rezervi  in  da  mora  biti  zato 
mobilizacija  izvedena  skrajno  pazljivo.  Bolniki  bi  morali  med  mobilizacijo 
ostati na najbolj  optimalni  obliki  umetne ventilacije, da bi tako vsaj v začetku 
maksimirali  svoje respiratorne rezerve.  Kadar bolnik prenaša mobilizacijo na 
nekem  nivoju  umetne  ventilacije,  se  lahko  naslednjič  ob  enaki  intenziteti 
mobilizacije  zniža stopnja ventilacije  ali pa ob enaki  stopnji  ventilacje  poveča 
intenziteta vadbe (2).

Drugi dejavniki

Nevromuskularno stanje
Ugotovljeno je, da kritične bolezni spremljajo živčnomišične motnje. Dve od teh 
sta miopatija kritično bolnega (MKB) in polinevropatija kritično bolnega (PKB), 
ki se lahko pojavita samostojno ali v kombinaciji (9). Pojavljanje PKB in MKB 
ali kombinacija obeh je bilo zabeleženo pri 30 do 50 %  kritično bolnih (9). 
MKB se  pogosto pojavlja  pri  zdravljenju z  intravenoznimi  kortikosteroidi  in 
nedepolarizirajočimi  živčnomišičnimi  zaviralnimi  sredstvi.  PKB  pogosto 
spremlja  sepso,  sindrom  s  sistemskim  vnetnim  odgovorom  in  večorgansko 
odpoved  (9).  Glavni  znak  MKB  je  flakcidna  oslabelost,  ki  lahko  postane 
difuzna. Prizadane lahko mišice okončin, vratne fleksorje, pogosto tudi obrazne 
mišice  in  diafragmo.  Tako  imajo  mnogi  bolniki  težave  pri  odvajanju  od 
mehanske  ventilacije  (10).  Ti  bolniki  bodo  potrebovali  bolj  pasivno  metodo 
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mobilizacije, saj so njihovi sklepi in mišice relativno nezavarovani in nagnjeni k 
poškodbam.

Ortopedsko stanje

Različna ortopedska stanja lahko vplivajo na možnost mobilizacije. Bolnikov z 
svežimi  frakturami  hrbtenice  ne  bo  mogoče  mobilizirati,  ampak  potrebujejo 
mirovanje  v  postelji.  Bolniki  z  zlomljenimi  udi  lahko  zahtevajo  pomoč  oz. 
zaščito pri dvigovanju težkih udov, kar seveda vpliva na način mobilizacije (2). 

Ekstrinzični dejavniki

Bolnikovi priključki
Kljub temu, da imajo kritično bolni različne priključke, mnogi izmed njih ne 
bodo vplivali na možnost mobilizacije, razen skrbi za to, da se ne bi odključili. 
Ti priključki so EKG žičke, arterijske linije, venske linije, centralni venski katri, 
pljučni arterijski  katetri, urinski katetri, pulzni  oksimeter, različne drenaže (5). 
Čeprav odključitev nekaterih priključkov nedvomno poenostavi mobilizacijo, je 
pomembno  upoštevati  varnost.  Posebno  ko  mobilizacijo  izvedemo  prvič, 
priskrbijo ti priključki vitalne fiziološke podatke in morajo ostati priključeni.

Pri bolnikih, ki so priklopljeni na dializo, intraaortno balonsko črpalko, začasni 
srčni  spodbujevalnik  je  potrebno  skrbno  ovrednotiti  in  pretehtati  tveganja  v 
primerjavi s koristmi mobilizacije.

Traheostoma in endotrahealni tubus

Prisotnost  traheostome  lahko  olajša  mobilizacijo  mehansko  ventiliranega 
bolnika, vendar je potrebno biti pozoren na nevarnost odključitve. Mobilizacija 
bolnika z  endotrahealnim tubusom je  možna,  čeprav dolg tubus,  ki  izhaja  iz 
bolnika,  predstavlja  še  večje  tveganje  za  odključitev  in/ali  odstranitev. 
Premikanje ali obračanje tubusa lahko povzroči poškodbe na glasilkah (2).

Neinvazivno mehansko ventilirani bolniki

Pri mobilizaciji neinvazivno mehansko ventiliranih bolnikov se mora maska ves 
čas tesno prilegati obrazu bolnika (2).

Bolnikovo okolje

Pred  mobilizacijo  bolnika,  je  potrebno  zagotoviti  varno  in  mirno  okolje.  Ta 
ocena naj bi vključevala tudi preverjanje, če so vsi bolnikovi priključki dovolj 
dolgi in nameščeni primerno aktivnosti (2).

Medicinsko osebje
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Bolnik naj bo ves čas obveščen, kaj se bo zgodilo in kdaj. Navodila bolniku naj 
bodo  jasna,  razumljiva,  natančna,  umirjena,  samozavestno  in  dovolj  počasi 
povedana. Pomemben je učinek neverbalne komunikacije z uporabo očesnega 
stika in dotika (2).

Izbor načina mobilizacije

Klinična  raziskava,  kakšen  način  mobilizacije  je  pri  kritično  bolnem najbolj 
učinkovit, kakšne intenzitete, trajanja in pogostosti, še ne obstaja.
Načini so po intenziteti od nalog nižje intenzitete, kot je pasivni transfer v sedeč 
položaj ali premikanje po postelji do nalog z višjo intenziteto, kot so samostojno 
sedenje preko roba postelje, vstajanje in hoja. Trajanje mobilizacije je lahko zelo 
različno.  Nekateri  bolniki  prenesejo  samo sedenje  čez  rob  postelje  za  nekaj 
minut,  med  tem  ko  drugi  lahko  sedijo  izven  postelje  več  ur  ali  prehodijo 
naraščajoče  razdalje.  Prav  tako  se  frekvenca  spreminja  od  potrebnih  nekaj 
kratkih terapij  dnevno  do daljše terapije enkrat dnevno. Izhajajoč iz splošnih 
principov rehabilitacije je zaželeno, da je mobilizacija usmerjena k doseganju 
bolnikove zmožnosti za neodvisno oz. samostojno življenje. Kjer je mogoče, naj 
tudi  mobilizacija,  kot  vsaka  druga  vadba,  vključuje  kratek  čas  ogrevanja, 
stabilno fazo in fazo ohlajanja. Ogrevanje je lahko dvigovanje bolnikovih rok do 
začetka mobilizacije (2).

O varnosti ne razmišljamo samo pred mobilizacijo, ampak tudi med terapijo in 
po  njej,  vse  dokler  se  spremljani  fiziološki  kazalci  bolnika  na  monitorju  ne 
vrnejo v območje pred mobilizacijo.  Pozorni  smo tudi  na morebitne dodatne 
simptome. Kljub vsej previdnosti obstaja možnost, da kritično bolni  negativno 
reagira na mobilizacijo. Pozornost terapevta pred in med terapijo je nujna, da se 
zaplet opazi dovolj  zgodaj, da je mogoče s takojšnjim ukrepanjem stabilizirati 
bolnika in preprečiti trajne posledice (2).

Pasivno gibanje

Čeprav  ima  pasivno  gibanje  relativno  majhne  učinke  na  kardiopulmonarno 
funkcijo  pa  ima  kar  nekaj  pomembnih  prednosti  za  nevromuskularno  in 
muskuloskeletno  funkcijo,  kar  govori  v  prid  uporabi  pasivnega  gibanja,  a  le 
dokler ga ne zamenja aktivno gibanje (11).

Električna stimulacija
Električno stimulacijo mišic spodnjih ekstremitet so raziskovali pri bolnikih s 
hudim poslabšanjem KOPB,  ki  so  bili  že  dalj  časa  nemobilni  in  odvisni  od 
mehanske ventilacije. Ti kronično mehansko ventilirani KOPB bolniki so bili 
izbrani zaradi velike verjetnosti, da se bo pri njih pojavila disfunkcija skeletnih 
mišic. Električna stimulacija  se  je aplicirala  samo na spodnjih udih dvakrat  na 
dan  po  30  minut.  Površinske  elektrode  so  bile  bilateralno  pritrjene  na  m. 
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quadriceps femoris in na m. gluteus medius. Mišična moč je bila na začetku 
raziskave  enaka  pri  obeh  skupinah  bolnikov.  Mišična  moč  se  je  značilno 
povečala pri bolnikih, ki so bili deležni električne stimulacije, zmanjašalo se je 
število potrebnih dni  pred prehodom iz postelje  v stol  (11 dni  napram 14 dni) 
(11).

Nastavljive postelje

Napredek  v  tehnologiji  pohištva  zaostaja  za  napredkom  klinične  medicine, 
posebno na področju  intenzivne nege.  Običajne  bolniške postelje  so pogosto 
statične  in  ne  omogočajo  nastavitev  dolžine  in  višine,  kar  povzroča  težave 
bolniku  pri  vstajanju  iz  postelje.  Nastavljive  postelje  so  postale  vse  bolj 
dostopne  v  zadnjem  desetletju.  V  osnovi  so  bile  načrtovane  za  facilitacijo 
terapevtskih položajev in premikanje težkih in komatoznih bolnikov. Nekatere 
postelje  so  načrtovane  tako,  da  se  zarotirajo  okrog  svoje  daljše  osi,  druge 
omogočajo bočni premik bolnika z ene strani postelje na drugo stran s pomočjo 
polnjenja  in  praznjenja  dveh polovic  z  zrakom napolnjenih blazin.  Lahko se 
spremenijo v stol, medtem, ko bolnik leži (11). Kljub temu pa te postelje ne 
morejo  nadomestiti  aktivnega nameščanja  v  terapevtske položaje  ter  gibanja. 
Kardiopulmonarne koristi ob pripravi bolnika, da ga bodo premaknili, bolnikov 
refleks pri tem pomagati in se prilagoditi premikanju, sedeti pokonci brez hrbtne 
podpore, vsega tega nastavljiva postelja ne more nadomestiti (3).

Nagibna miza

Zanimivo  poročilo  raziskave  -  ankete  med  avstralskimi  fizioterapevti  je 
prikazalo, da so bili najbolj pogosti razlogi za vključitev nagibne mize v terapijo 
bolnikov v IT: facilitacija prenašanja teže, preprečevanje mišičnih  kontraktur, 
izboljšanje  moči  spodnjih  udov  in  izboljšanje  bolnikove  pozornosti  (12). 
Zmanjša  se  pritisk  diafragme v  prsni  koš.  Stoja  ob pomoči  nagibne  mize je 
tehnika,  ki  jo  uporablja  večina  fizioterapevtov,  ki  so  se  odzvali  anketi  v 
avstralskih IE. V svojem poročilu avtorji navajajo, da je stoja s pomočjo nagibne 
mize metoda za ponovno seznanjanje bolnika z vertikalnim položajem, kadar 
niso  zmožni  stati  sami.  Kljub  pomanjkanju  kliničnih  poskusov,  je  uporaba 
nagibnih miz vključena kot način zdravljenja tudi v zadnjem poročilu britanskih 
fizioterapevtov, ki delajo v IT (11).
Nadaljnje  raziskave  bodo  potrebne,  da  se  ugotovi  učinke  mobilizacije  pri 
kritično bolnih, opiše vse koristi in ovrednoti tveganje. Dobro bi bilo izdelati 
enotne smernice o tem, kdaj naj bi bili bolniki mobilizirani in na kakšne načine.

ZAKLJUČEK

Zgodnja mobilizacija bolnika odvisnega od mehanske ventilacije v intenzivnih 
enotah  ima  lahko  neposreden  učinek  na:  izboljšanje  procesa  kisikovega 
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transporta  pri  akutni  in  kronični  kardiopulmonarni  disfunkciji,  preprečevanje 
negativnih učinkov omejene mobilnosti in dolgotrajnega ležanja, hitrejši odklop 
bolnika od mehanske ventilacije, izboljšanje funkcionalne sposobnosti in hitrejši 
odpust iz bolnišnice. Vse to pa ima učinek na višjo kakovost življenja in pomeni 
tudi  znižanje  stroškov zdravstvene oskrbe.  Dodati  je  treba,  da fizioterapija  v 
intenzivnih enotah potrebuje timsko delo in spoštovanje vloge vsakega člana 
tima.
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VPLIV KOMUNICIRANJA NA ZADOVOLJSTVO ZAPOSLENIH

Natalija Klun
Zdravstveni dom Šmarje pri Jelšah

IZVLEČEK

Učinkovita  komunikacija  in  timsko delo  je  v  zdravstvu neizogibno in  nujno 
potrebno. Živimo v času, ko je komuniciranje  eden o temeljev za medsebojno 
razumevanje.  Ljudje  smo  ustvarjeni  za  komunikacijo,  za  povezovanje  in 
sodelovanje. Posameznik ne zmore toliko, kot je zmožna storiti skupina.

Komuniciranje  je  predmet  raziskovanja  številnih  avtorjev,  vsi  pa  pridejo  do 
podobnih zaključkov, da je komunikacija nujno potrebna in neizogibna tako pri 
delu, kot v vsakdanjem življenju. Komunikacija in zadovoljstvo sta  med seboj 
močno povezana,  saj  le  zadovoljni  zdravstveni  delavci  opravljajo  svoje  delo 
kvalitetno in v skladu s predpisanimi normami.
V članku so na kratko predstavljene vrste komunikacij, zadovoljstvo pri delu in 
raziskava, ki nam prikazuje, kakšen vpliv ima zadovoljstvo na učinkovito.

UVOD

Tschudinova (2004) pravi, da gre pri komuniciranju za pošiljanje, prenašanje in 
sprejemanje  sporočil,  ki  so  lahko  besedna  ali  nebesedna.  Ob  tem  pride  do 
prenosa čustvenega odnosa, osebnega stališča in do informiranja.
Naše  sporočilo  mora  biti  primerno  in  spodbudno.  Komunikacija  je  prva  in 
zadnja potreba. Naučiti  se moramo odgovarjati  na način komuniciranja drugih 
ljudi. S tem ne zmanjšujemo lastnega pomena, ampak širimo svoje obzorje. Tič 
(2004) poudarja, da je za človeka nemogoče, da ne bi  komuniciral. Usklajena 
oziroma  iskrena  komunikacija  pomeni,  da  se  tisto,  kar  govorimo  in  kar 
sporočamo z neverbalno komunikacijo, med seboj ujema (Ferjan, 1998, 36).
V  zdravstvu  ima  komunikacija  še  posebej  velik  pomen,  saj  moramo 
komunicirati  jasno,  razločno  in  nedvoumno.  Pri  dvoumnem  komuniciranju 
lahko  pride  do  napačnega  razumevanja.  Včasih  z  nebesedno  komunikacijo 
sporočimo več, kot bi  si  želeli ali smeli. Verbalna in neverbalna komunikacija 
morata  biti  usklajeni.  Pri  komuniciranju  s  pacienti  ali  med  zdravstvenimi 
delavci,  je  izjemnega  pomena  tudi  poslušanje  oziroma  prisluhniti  drugim. 
Učinkovita  komunikacija  s  pacienti  je  vse  bolj  pomembna  na  področju 
zdravstvene nege in  pri med  poklicnem sodelovanju.  Vsi,  ki smo povezani z 
zdravstvom  ali  zaposleni  v  njem,  moramo  poznati  osnovne  značilnosti 
komuniciranja in dejavnike, ki vplivajo na to, ali bo uspešna ali ne.
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ČLANEK

Komuniciranje  je  vsako obnašanje.  Je  neponovljivi  dvosmerni  proces,  ki  se 
dogaja  med  oddajnikom  in  sprejemnikom,  med  dvema  osebama  ali  med 
govorcem, govornikom in skupino,  med  skupinami,  je interakcijski  proces,  v 
katerem sodelujemo vsi, ne glede na to ali se verbalno izražamo ali ne. Vedno 
govorimo, čeprav tudi brez zvočnih besed.
Temelji na fizikalnih načelih, na polnosti, na zapolnitvi s čustvi in energijo. Pri 
uspešni komunikaciji se čustvena energija pretaka med sodelujočimi. Zatirana 
ali  neizražena  čustva,  ki  so lahko posledica  notranjega odpora ali  zunanjega 
odklanjanja,  zatiranja,  onemogočajo  sproščeno  komuniciranje.  Prijazen  in 
čustveno topel odnos pa sprošča komunikacijo.

Začetek  komuniciranja  je  lahko  trenutek  srečanja  z  drugimi  v  živo,  ali  s 
pomočjo  posrednikov  kot  so  telefon,  internet,  video  kamera,  telefaks,… 
Srečanje se pri nas in še ponekod po svetu začne s pozdravom. Čustva vsakega 
človeka so največja vrednota komunikacije, ki je neločljiv del našega obnašanja 
(Kneževič 2001).
Komuniciranje  je  pomemben  družbeni  proces  in  družbena  praksa,  sistem 
družbeno pomenljivega delovanja ljudi, ki ima tako svoje zunanje kot notranje 
smotre. Zunanji  smotri komuniciranja so različni; prenos sporočil  med ljudmi, 
vzpostavljanje  in  ohranjanje  socialnih  razmerij  in  odnosov,  usklajevanje 
delovanja ljudi med seboj. Notranji smotri komuniciranja so ustrezno izražanje 
komunikacijskih namer, uspešno sporazumevanje, konstrukcija  in reprodukcija 
simbolnih gest in pomenljivih znakov oziroma simbolov.
Julia Wood (2004) opredeli komuniciranje kot sistemski proces, v katerem ljudje 
reagirajo drug na drugega s pomočjo simbolov, ter s tem interpretirajo simbole 
in ustvarjajo nove pomene. Vse socialne interakcije in transakcije, ki upoštevajo 
socialno konstrukcijo pomenov, slonijo na prepletu dejavnosti ljudi, v katerih se 
njihovo  delovanje  osmišlja,  ne  le  odvija.  Delovanje  je  vpleteno  v  mrežo 
osmišljenja namer, želja in predstav vseh vpletenih v komuniciranje (Ule, 2005).
Krallmann in Ziemann (2001) v (Ule, 2005) poudarjata, da zaradi kompleksnosti 
procesa teoretska obravnava komuniciranja potrebuje interdisciplinarni pristop. 
Področje  komuniciranja  pokrivajo  številne  znanstvene  discipline  kot  so 
sociologija, psihologija, politologija, jezikoslovje, antropologija, organizacijske 
vede,  informatika.  Vsaka  od  teh  disciplin,  ki  sodelujejo  v  raziskovanju 
komuniciranja, prinaša s seboj posebno moč in teoretsko strogost. Pa vendar se 
postavlja osrednje vprašanje, kako je komuniciranje mogoče, oziroma na čem 
sloni, kako deluje in kako se spreminja simbolno posredovano sporazumevanje 
med ljudmi.
Obstaja še  veliko definicij komuniciranja, vendar bi bilo preveč obširno, če bi 
naštevali še več definicij.
Učinkovita komunikacija je torej tista, pri kateri prejemnik interpretira sporočilo 
pošiljatelja tako, kot je le-ta nameraval. Pogosto se zgodi, da komunikacija ni 
najbolj učinkovita. Vzrok za to navadno ni pomanjkanje verbalnih sposobnosti, 
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temveč šum, ki je emocionalne narave. To pomeni, da druge osebe npr. sploh ne 
poslušamo, ker se ukvarjamo z lastnimi mislimi, ali pa samo čakamo, kdaj bomo 
lahko povedali svoje.  Včasih  smo  pod  tako močnim vplivom pričakovanj, da 
napačno  interpretiramo,  kar  smo slišali.  Spet  drugič  sicer  razumemo besede 
sogovornika, ne pa tudi njegovih namer. Npr. nekdo poskuša spremeniti temo 
pogovora  in  pripomni,  da  je  lepo  vreme,  mi  pa  domnevamo,  da  se  želi 
pogovarjati  o  vremenu.  Temeljni  izvor  večine  resnih  nesporazumov  v 
komuniciranju  je  pomanjkanje  zaupanja.  Nezaupanje  povzroči,  da  se  število 
prenesenih informacij zmanjša, hkrati pa zbuja dvom tudi o tistem, kar sporočilo 
vsebuje (Lamovec, 1991).

Vrste komunikacij:
- Enosmerna in dvosmerna komunikacija
- Komunikacija  zasnovana  na  paralingvističnih  znakih,  kronemična 

komunikacija, olfaktorna komunikacija, molk kot neverbalna komunikacija, 
proksemična  komunikacija,  kinestetična  komunikacija  in  taktilna 
komunikacija

- Besedna (verbalna) in nebesedna (neverbalna, nejezikovna)
- Vertikalna in horizontalna komunikacija 

 Enosmerna komunikacija je komunikacija od izvora do sprejemnika in ni 
povratna.  Enosmerna  je  zato,  ker  pošilja  znake  le  eden  od  udeležencev 
interakcije,  drugi  pa  so  le  njihovi  sprejemniki.  To  je  komunikacija  brez 
dialoga,  korist  ima  samo  en  udeleženec  (komunikacija  zdravstvenih 
delavcev z bolniki »zaradi pomanjkanja časa«). Ta proces sproži medsebojno 
reagiranje,  vendar je  vpliv enosmeren.  Je pogovor brez posledic  (Zaletel, 
2007).

 Dvosmerna komunikacija  pa  pomeni  pošiljanje  znakov  vzajemno. 
Posameznik  pošilja  znake  drugemu  posamezniku,  drugi  pa  reagira  s 
povratnim pošiljanjem znakov, na katere zopet reagira prvi (Kovačev, 1998). 
Vzajemna  ali  dvosmerna  komunikacija  je  proces,  kjer  se  sogovornika 
pogovarjata, vplivata drug na drugega, se spreminjata. Tukaj gre za pogovor, 
v  katerem  poslušamo,  razmišljamo,  govorimo  in  feedback  je  prisoten  – 
odgovor je prisoten.

 Komunikacija  zasnovana  na  paralingvističnih  znakih,  kronemična 
komunikacija,  olfaktorna  komunikacija,  molk  kot  neverbalna 
komunikacija, proksemična komunikacija, kinestetična komunikacija in 
taktilna komunikacija.

Olfaktorna ali slušna komunikacija pomeni, da pri njej uporabljamo pritrdilne 
zvoke,  mehak  ton  glasu,  sproščeno  hitrost  govora  in  pustimo  druge,  da 
zaključujejo z govorjenjem.
Kinestetična – gre za dotik, način, kar pomeni rokovanje v pozdrav, dotik roke, 
dotik rame, držanje pacientove roke med komuniciranjem, objem okoli ramen s 
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strani, objem od spredaj (izbrati je potrebno ustrezen čas in prostor). Pazimo, ker 
nekateri pacienti ne marajo, da se jih dotikamo.
Vizualna  komunikacija pomeni,  da  se  smehljamo  ob  pravem  času,  da  se 
nagibamo naprej,  prikimavamo v potrditev,  gledamo  z zanimanjem, določene 
geste,  ohranjanje  stika  z  očmi,  odprta  drža  telesa,  da  roke  in  noge  niso 
prekrižane.

 Verbalna komunikacija nastane takrat, ko neka informacija doseže tistega, 
ki  mu  je  namenjena,  in  ko  sproži  neko  reakcijo  pri  tej  osebi.  Če  se 
informacija  ne sproži reakcije pri prejemniku, ne vemo ali  je le-ta dosegla 
naslovnika.  Reakcija  pa  je  lahko  različna:  v  skladu  ali  pa  v  nasprotju  s 
pričakovanji.  Sprožimo  jo  z  namenom,  da  dobimo  odziv,  povratno 
informacijo.  O komuniciranju tako ne moremo govoriti,  če  ne  sodelujeta 
vsaj  dve  osebi.  Komuniciranje  je  doseganje  socialne  narave  z  namenom 
interakcije.

Da proces komunikacije steče so potrebni trije pogoji: pošiljatelj z informacijo, 
prenos  informacije  in  prejemnik  informacije.  Informacija  je  pogoj 
komuniciranja in mora biti ciljno naravnana.
Ključni elementi komunikacije:

- človek s svojimi miselnimi sposobnostmi,
- spreminjanje  informacij  v  obliko,  ki  jo  je  mogoče  prenašati  oziroma 

posredovati,
- medij prenosa informacije,
- sprejemanje  informacije  s  strani  prejemnika  oziroma  naslovnika 

informacije.
Krog komunikacije je sklenjen, ko posredovalec dobi povratno informacijo. To 
je dopolnjen element modela komunikacije - povratna zveza, recipročni učinek, 
feedback (Kosi, 2002).

 Neverbalno  ali  nebesedno komuniciranje  so  znanstveniki  zaradi  boljše 
preglednosti in lažjega razumevanja razdelili v proksemično in kinestetično 
komunikacijo,  ki  vsebuje  sporočanje  z  gibi.  V  kinestetično  komunikacijo 
uvrščamo regulatorje,  gibe,  ki  usmerjajo  naše  sporazumevanje  in  stike  z 
drugimi.  Pri  kinestetični  komunikaciji  pa  imamo  razvrstitve  posamičnih 
gibov, razporejenih po definiciji njihovih sporočilnosti (Kneževič 2001).

Komuniciranje  ne  poteka  samo  na  jezikovni  ravni,  ampak  komuniciramo 
praktično s celim telesom. To pomeni, da uporabljamo poleg jezikovnih sporočil 
še  geste,  mimiko  obraza,  izraze  na  obrazu,  kretnje,  opozorilni  znaki,… 
Komunikacija je popolna, ko sta združeni verbalna in neverbalna komunikacija 
skupaj. Šele takrat pride do pravega komunikacijskega učinka.
Neverbalna komunikacija ima zelo velik pomen:

- čustveno je močnejša od besed (objem, udarci),
- ima širši pomen (stisk roke, vedo vsi, kaj pomeni, ne glede na jezik),
- ima takojšen učinek, ki traja in je naravna (neham govoriti, smejem se pa 

še naprej).
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Menim, da je ta vrste komunikacije v zdravstvu zelo veliko prisotna in da ji da ji 
zdravstveni delavci dajemo premalo pozornosti.

Tri glavne naloge neverbalne komunikacije so:
- pokazati kaj mislimo in čutimo,
- poudariti izgovorjene besede,
- urejati medsebojno delovanje 

Za  sodobne  družbe  je  značilna  potreba  po  podpornem  in  empatičnem 
komuniciranju, po  razkrivanju  težav  in  čustvenih  stanj.  Podporno 
komuniciranje je oblika besednega in nebesednega komuniciranja, ki ima namen 
pomagati tistim, za katere zaznamo, da potrebujejo podporo in pomoč. Temelji 
na konceptu socialne podpore ali socialnih omrežij.
Empatija je eden od najpomembnejših dejavnikov podpornega komuniciranja. 
Empatija  je  racionalno  in  čustveno  dogajanje,  ki  temelji  na  sposobnosti 
postavljanja v položaj drugega in vživljanja vanj. Ima tri dimenzije kognitivno 
dimenzijo, sposobnost menjave perspektiv, čustveno dimenzijo, sočutje, ki nam 
omogoča, da se vživimo v občutke in čustva drugega, etično dimenzijo, skrb za 
dobrobit drugega.

 Vertikalna in horizontalna komunikacija
Horizontalna  se  nanaša  na  neformalne  in  družbeno  -  čustvene  medosebne 
odnose  z  bližnjimi  kolegi,  ki  se  nahajajo  na  isti  ravni  organizacije.  To 
komuniciranje je pomembno za občutek udeleženosti, saj stiki s kolegi povečajo 
povezanost in kohezivnost (v Postmes in drugi 2001).
Katz  in  Kahn  (1987)  pa  sta  horizontalni  tok  komuniciranja  spoznala  za 
obojestranskega  in  kritičnega  oziroma spornega  za  učinkovito  funkcioniranje 
sistema.
Komuniciranje, ki poteka gor in dol po organizacijski hierarhiji ter zajema vse 
zaposlene, imenujemo vertikalno komuniciranje.

Pri  komunikaciji  moramo  nekaj  besed  nameniti  tudi  e-komunikaciji,  brez 
katere si več ne moremo predstavljati dela. V zdravstvu ima velik pomen, saj je 
ves  sistem vezan  na  elektronsko  komunikacijo.  Elektronska  komunikacija  je 
sistem, ki se uporablja kot sredstvo za pošiljanje in sprejemanje sporočil preko 
računalnika  ali  internetne  povezave.  Danes  to  vključuje  množičnost 
komunikacijskih sredstev, razvrščenih od enostavnih oblik kot je e-pošta do bolj 
kompleksnih  oblik,  kot  je  to  elektronsko  dokumentacijo  upravljalni  sistemi, 
sistemi planiranja z viri in projektni načrtovalni sistemi.
Pri  našem  vsakdanjem  delu  se  velikokrat  zgodi,  da  se  bolj  ukvarjamo  z 
računalnikom,  kot pa s pacientom,  ki stoji  pred nami.  Pri  tem je zanemarjen 
osebni  kontakt  pacient  –  medicinska  sestra  in  z  njim povezano  zdravstveno 
vzgojno delo. Vsak posameznik se mora tega zavedati in mora skušati poiskati 
rešitev, ki ta kontakt izboljša. Če zdravstveni dom zapusti zadovoljen pacient, je 
to za nas, ki  tam delamo neke vrste uspeh in zadovoljstvo. Vsaka medicinska 
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sestra se po svoje za to pri  svojem delu trudi. Vsi pa vemo, da je lahko samo 
enkrat neprijazna ali manj prijazna, pa je to za pacienta že dovolj.

Ovire, ki preprečujejo uspešno komunikacijo

Pri  komunikaciji  je  pomembno  poudariti  spoštovanje  sogovornika.  Vsakega 
sogovornika moramo obravnavati kot posebno osebnost; izkazati mu moramo 
pozornost,  vedeti  mora,  da  ni  le  del  množice  in  da  ga  upoštevamo  in 
obravnavamo kot enkratno osebnost. Pozorni moramo biti na to, zaradi česar naš 
sogovornik ceni samega sebe, gledati ga moramo z njegovimi očmi in mu dati 
vedeti,  da  imamo  »pravo  sliko«  o  njem.  Ne  smemo  prizadeti  njegovega 
samospoštovanja, saj s tem prizadenemo njegovo osebnost, njegove cilje, želje 
in pričakovanja, ki jih ima. Pustiti mu moramo njegovo lastno mišljenje.
Tako,  kot  se  pogovarjamo  s  sogovornikom,  se  moramo  obnašati  kadar 
telefoniramo in kadar poslušamo. S tem, ko sogovornika pazljivo poslušamo, 
mu  pokažemo,  da  se  zanj  zanimamo,  da  je  zanimiv  sogovornik,  da  ga 
razumemo, da ga jemljemo resno in da z njim sočustvujemo. Odstraniti moramo 
negativne misli, saj bi nas pri dobri komunikaciji lahko ovirale.

Komunikacija v zdravstvenem domu

Komunikacija  je  bistveni  element  organizacije,  preko  katere  se  družbena 
struktura  ustvarja,  reproducira  in  spreminja.  Organizacijsko  komuniciranje 
označuje kot mešanico internega komuniciranja, upravljanja človeških virov in 
veščinska znanja (Nadoh, Podnar 2004:154).

Komunikacija je izjemno pomembna v odnosu:
- zdravstveni delavec – pacient,
- zdravstveni delavec – pacientovi svojci, 
- med zdravstvenimi delavci ter 
- med zdravstvenimi delavci in študenti.

Za dobro delovanje in sodelovanje med vsemi naštetimi, je potrebno vzpostaviti 
ustrezno komunikacijo.  Enako  velja  za  komunikacijo  v  našem zdravstvenem 
domu. 

Pri tem moramo upoštevati:
- merila sodobnega uporabnika,
- možnosti zdravstvenih ustanov,
- postopno prilagajanje novi organizaciji,
- posodobitev izobraževalnega programa,
- vsestransko strpnost,
- načela humanistike in etičnih meril.

V podjetju komuniciranje ni tako preprosto predvsem zaradi:
- števila oddajnikov in sprejemnikov,
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- odnosov  med  oddajniki  in  sprejemniki,  saj  je  glede  na  potrebo  po 
odločanju pri različnih oddajnikih in sprejemnikih različna.

Kadar  vladajo  v  podjetju  slabi  odnosi  med zaposlenimi,  se  to  odraža tudi  v 
komunikaciji  med  njimi.  Ta  je  navadno  skopa,  omejena  le  na  najnujnejša 
dejstva. Celoten proces dela  je  oviran in zaposleni v takšnem podjetju nimajo 
pogojev za uspešno delovanje (Bestmann v Bizjak, Petrin, 1996: 158).
Komunikacije v podjetju so lahko formalne ali neformalne. Prve so povezane z 
birokratsko strukturo v podjetju, neformalne komunikacije pa ne izvirajo iz vlog 
posameznikov  v  podjetju in niso odvisne od  nivoja,  ki ga ima posameznik v 
podjetju.

Kako naj komunikacijo v zdravstvu popravimo?
- Zavedati se moramo predvsem napak.
- Javno mnenje mora postati glasno!
- V  zdravstvene  ustanove  je  potrebno  sprejemati  v  delovno  razmerje 

predvsem ljudi, ki imajo poleg ostalih pogojev tudi visok emocionalni 
kvocient.

- Zavedati se moramo celovitosti človeka in se izogibati fragmentiranju na 
telo in »laične predsodke«.

- Medicina  mora  odpreti  dialog  s  humanističnimi  znanostmi  (Ružič 
Koželj, 2005).

Zdravstveni delavci si želijo:
- dobre delovne pozicije v zdravstvenem domu oziroma postaji, v kateri so 

zaposleni,
- dobrega materialnega statusa,
- spoštovanje in čim manj ugovorov,
- nezahtevnih in obvladljivih bolnikov ter
- vsestranskega uspeha pri delu.

Na drugi strani pa imamo bolnike, ki imajo prav tako svoje želje:
- biti razumljeni in poslušani,
- biti spoštovani in ne razosebljeni,
- biti dobro in razumljivo informirani,
- dobiti ustrezno podporo in svetovanje ter
- imeti zavarovane podatke, ki jih posredujejo (Ružič Koželj, 2005).

Delitev komunikacije glede na vsebino, namen in uporabnike:
- strokovna komunikacija
- komunikacija s pacientko/pacientom/svojci,
- komunikacija v timu.

Za dobro strokovno komunikacijo je pomembno: 
- spoštovanje svojega dela,
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- študent (enako kot pacient) naj bo vrednota, je subjekt obravnave, naš 
partner,

- do ljudi smo prijazni, pozorni in vredni zaupanja
- strpni do napak drugih
- razviti je potrebno pozitivno, profesionalno identiteto
- potrebno je spodbujati dobro v sebi in drugih
- bodimo zadovoljni s seboj in negujmo občutek sreče.

Pri  komuniciranju  v  podjetju  moramo  vedeti  kaj  pomeni  kvalitetna 
komunikacija.
Kvaliteta  komunikacij  pomeni  kvaliteto  informacij,  ki  se  pretakajo  od  vrha 
navzdol med sodelavci na podobnih ravneh.

Kultura – organizacijska kultura širšem smislu pomeni torej vse tisto, kar je 
ustvarila človeška družba s fizičnim in umskim delom ljudi.
Obstajata materialna kultura (proizvodna sredstva in ostale gmotne dobrine) in 
duhovna kultura (vsi dosežki družbe v znanosti,  v umetnosti,  v  organiziranju 
javnega - družbenega in državnega – življenja, v običajih in v morali). Duhovna 
kultura  je  skupek  dosežkov  vrednot  človeške  družbe  kot  izid  človekovega 
delovanja in ustvarjanja, kultura je tudi to delovanje, zlasti umsko in umetniško 
ustvarjanje  pa tudi  lastnost  človeka, da rabi splošno veljavna načela, norme in 
pravila obnašanja. Pojem omika (civilizacija) razumemo kot skupek dosežkov 
vrednot  človeške  družbe  glede  na  znanstveni  in  tehnični,  pa  tudi  duhovni 
napredek, kar pa odgovarja razvojni stopnji kulture (Kralj, 2003,157).

Ovire in dejavniki vpliva na spremembe organizacijske kulture:
- praviloma so zelo visoki stroški
- potreben čas
- stopnja nujnosti potrebnih sprememb (kriza je priložnost v preobleki)
- (ne) privlačnost sprememb zaposlenih 
- moč obstoječe kulture

»Upravljanje« kulture = omogočiti spremembe in izvedbo poslovnih strategij?
Ključna ambicija  obvladovanja elementov organizacijske kulture, je omogočiti 
uvajanje sprememb na izzive iz okolja, zato je posebno kritična uglašenost med 
kulturo, strategijo in strukturo ter izzivi iz okolja.

Kultura organizacije v zdravstvenem domu

Za vsako organizaciji je značilna neka »svojstvena« kultura, ki to organizacijo 
loči  od  drugih.  Razlike  so  lahko  zelo  majhne,  vendar  značilne  za  samo  to 
organizacijo. Vse organizacije razvijejo svojo kulturo, če to hočejo ali ne.
Oguljena fraza »ljudje so naše največje bogastvo« nam prej škodi kot koristi, saj 
se še vedno nismo sposobni soočiti z vrzeljo med besedami in dejanji.
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Vojne za kadre se ne da dobiti, v ospredju so vprašanja medsebojnih odnosov, 
zaupanja, kohezivnosti na osnovi skupno prepoznanih vrednot, ustvarjalne klime 
in ozračja, pripravljenosti deliti znanja.

Timsko delo

Za homogeno in uspešno skupino ni nerešljivega problema. Bolj kot vodja jo 
vodita skupna motivacija in želja po rešitvi problema. Sposobni so ustvarjalno 
reševati probleme, sami iščejo konkretne cilje in poti do njih.
Skupina je uspešnejša od posameznika, saj združuje strokovnjake s posameznih 
področij. Skupina ima popolno svobodo, samostojnost in avtoriteto za sprejete 
naloge se čuti odgovorno. Uspešnost skupine je odvisna od pretoka informacij. 
Ni samo enega kompetentnega vodje, ki bi sprejemal informacije in sam odločal 
ali  jih  posreduje  naprej  ali  ustvarja  monopol  nad  njimi.  Vodja  si  ne  lasti 
rezultatov, ti so last vseh. Uspešna ekipa nima za vodjo »diktatorja«, temveč t.i. 
»liderja«.
Vsi člani skupine so več ali manj enakovredni in vsi so zainteresirani za skupen 
interes. Ustvarjajo sinergijo, namesto tekmovanja, dokazovanja, svojo energijo 
usmerjajo v skupni cilj. Medsebojno sodelovanje se vzpodbuja. Spore rešujejo s 
soglasjem  in  ne  s  preglasovanjem  ali  vsiljeno  voljo.  Člani  skupine  »držijo 
skupaj«  v  dobrem  in  slabem.  Ni  strahu  pred  neuspehom,  vlada  ustvarjalno 
ozračje, kjer se napake ne oponašajo, temveč so izkušnje oz. napotek za boljše 
nadaljne delo. Upravljanje skupin temelji na zgledu vodstva, ki so svojemu delu 
predani,  so  izvirni,  neodvisni,  nepodkupljivi,  samozavestni,  delovni, 
prilagodljivi, pravi »liderji«.

Včasih je za uspeh tima potrebno še kaj več. Ni vseeno, kdo je vodja, kakšen je 
in kdo vodi skupino, projekt, idejo ali podvig (Kosi, 2002).
V zdravstvenih ustanovah je zato svojevrsten izziv,  kako razvijati  učinkovite 
time  in  kako  timsko  delo  preoblikovati  iz  timskega  dela  znotraj  poklicnih 
skupin, v zdravstveni organizaciji (Ferli in Shortell, 2001 v Skela Savič, 2007). 
Ferllie  in  Shortell  (v  Skela  Savič  2007)  govorita  o  štirih  potrebnih  nivojih 
spreminjanja  za uvajanje sprememb v zdravstvu:  posameznik,  skupina -  tim, 
celotna organizacija in okolje v katero je organizacija vpletena.

»Lider« ali  vodja  tima ni  vodja v smislu komande,  ampak v smislu,  da zna 
skupino ali tim pritegniti, na način, ki je nevsiljiv. Pomembna lastnost vodje je 
njegova karizma, to  je moč vodje,  ki vpliva na ljudi,  jih  motivira,  spodbuja, 
prepričuje in usmerja k cilju.

Zadovoljstvo zaposlenih

Zadovoljstvo in kakovost našega življenja sta zelo pomembna tudi zunaj poklica 
in  sta  odvisni  od  umetnosti  inteligentnega  sporazumevanja.  Zadovoljstvo  in 
ustrezno  komuniciranje  vodita  k  uspešnemu,  sproščenemu,  veselemu  in 
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navdušujočemu sodelovanju pri  komunikaciji  med zaposlenimi samimi in med 
zaposlenimi in bolniki.
Ljudje si  moramo postaviti  cilje tako  v  poklicnem kot v  zasebnem življenju. 
Cilji naj bodo majhni, dosegljivi in merljivi. Ne postavljajmo si ciljev, katere 
bomo težko dosegli, saj bomo za njihovo dosego porabili veliko časa, energije in 
naporov.  Nedoseganje  ciljev  vodi  do  nezadovoljstva,  zmanjšujemo  si 
samozavest  in  smo nezadovoljni.  Vsi  ljudje  niso  enako zmožni  in  nadarjeni. 
Vedeti moramo, da so bolj uspešni ljudje bolj zahtevni, postavljajo si večje cilje. 
Cilji  jim predstavljajo  izziv,  katere  morajo  doseči,  da  bodo  zadostili  sebi  in 
drugim ter dosegli ustrezen rezultat.

Čim bolj je človek vpet v odnose, čim težavnejše postaja izpolnjevanje zahtev 
drugih  in  čim više  ste  postavili  svoje  cilje,  tem bolj  morate  biti  pozorni  na 
neodvisnost in samostojnost je kot dejavnik uspešnosti (Gross, 2001).

Zadovoljstvo zaposlenih  je le eden  od dejavnikov, ki pripomore h  končnemu 
uspehu podjetja. Zaposleni, ki so zadovoljni na svojem delovnem mestu, so bolj 
predani svojemu delu in s tem uspešnejši. To se kaže v pozitivnem vzdušju, ki 
vlada v podjetju in zaposlenim zvišuje stopnjo zavzetosti za delo. Podjetje, v 
katerem vladajo dobri medsebojni odnosi je bolj uspešno in se lažje spopada s 
težavami,  ki  nastanejo.  Zaposleni  tudi  v  krizni  situaciji  držijo  skupaj,  si 
pomagajo in se vzpodbujajo.
Najbolj  pomembna  zmožnost  organizacije  je,  da  pridobi  ali  razvije  predane, 
zveste, dinamične in kvalificirane zaposlene. Pomemben dejavnik, ki vpliva na 
zadovoljstvo zaposlenih je pohvala, na nezadovoljstvo pa vpliva prav tako več 
dejavnikov in med njimi je pomembna kritika.

Izobraževanje

V našem zdravstvenem domu imajo zaposleni možnost izobraževanja, tako, da 
se udeležijo raznih predavanj, seminarjev, tečaj, nekaj izobraževanja pa poteka 
tudi znotraj zdravstvenega doma.
V lanskem letu smo organizirali dve učni delavnici na temo komunikacije in 
konfliktov. Ugotovitve smo zapisali  in jih skušamo skozi delo z ljudmi in za 
ljudi  izpolnjevati.  Naši  zaposleni  si  želijo dobro in učinkovito komunikacijo, 
povratne informacije, informiranost vseh zaposlenih, ugodne delovne razmere in 
še  bi  lahko  naštevali.  Odzivi  zaposlenih  so  bili  pozitivni  na  ta  način 
izobraževanja.

Z  novim vršnim  managementom v  letošnjem letu,  smo  začeli  tudi  z  novim 
načinom vodenja. Vse prej omenjeno skušamo doseči, vendar se vsi, ki delamo z 
ljudmi zavedamo, da so prvi koraki težki in potrebno je veliko časa, da se ljudje 
spremenimo, da spremenimo svoje navade in mišljenje. Potrebno bo še nekaj 
časa, da bomo  želje in  zahteve uskladili  in zadovoljili  zaposlene tudi na tem 
področju.
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REZULTATI 

Pri raziskovalni nalogi sem si postavila naslednje cilje in hipoteze:
Cilji naloge so:

- pregledati  sodobno literaturo s  področja  komunikacije  in  zadovoljstva 
zaposlenih na splošno in v zdravstvu,

- opraviti anketni vprašalnik v JZ ZD Šmarje pri Jelšah pri zaposlenih,
- ugotoviti stopnjo zadovoljstva zaposlenih v proučevani organizaciji,
- ugotoviti,  ali  delavnice  na  temo  komunikacije  delujejo  pozitivno  in 

spodbudno na zaposlene ali ne.

Postavila sem si  tudi več hipotez,  ki  pa jih bom skušala potrditi  ali  ovreči  s 
pridobljenimi rezultati anketnega vprašalnika.

Metodologija

Metoda zbiranja podatkov je bila študija primera, tehnika zbiranja podatkov pa 
anketni vprašalnik. Kot neodvisno spremenljivko sem upoštevala komunikacijo, 
kot odvisno pa zadovoljstvo zaposlenih.

V  raziskavo  je  bilo  vključenih  119  anketirancev,  katerih  spol,  izobrazba  in 
število let delovne dobe prikazujeta tabeli št. 1 in 2.
Razdeljenih je bilo torej vseh 119 anketnih vprašalnikov, vrnjenih pa jih je bilo 
85,  kar  je  71,43  %.  V  anketo  je  bilo  vključenih  91  žensk  in  28  moških. 
Statistično to pomeni 22,4% moških in 77,6% žensk.

Tabela št. 1  Izobrazba in število let delovne dobe za ženske:
ŽENSKE

0-5 let 6-10 let 11-15 let 16-20 let
21 -25 

let
več kot 

26
manj kot SŠ 0 3 0 2 7 4

SŠ 8 5 4 4 3 14
višja/visoka 

str. 2 3 3 2 3 7
univ in več 3 2 3 1 3 5
SKUPAJ: 13 13 10 9 16 30 91
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Tabela št. 2  Izobrazba in število let delovne dobe za moške:
MOŠKI

0-5 let 6-10 let 11-15 let 16-20 let
21 -25 

let
več kot 

26
manj kot SŠ 0 0 0 1 0 2

SŠ 7 1 3 3 1 2
višja/visoka 

str. 0 0 0 0 0 0
univ in več 0 0 0 0 0 8
SKUPAJ: 7 1 3 4 1 12 28

Iz odgovorov na naslednja vprašanja, sem dobila naslednje odgovore:

Dosežena stopnja izobrazbe:
a) manj kot srednja šola  14,2%
b) srednja šola  57%
c) višja / visoka strokovna šola  15,3%
d) univerzitetna izobrazba in več  13%

Število let delovne dobe:
a) do 5 let  18,8%
b) 6 – 10 let  11,7%
c) 11-15 let  17,6%
d) 16-20 let  8,2%
e) 21-25 let  11,7%
f) več kot 26 let  32%

Če bi se sedaj zaposlili, ali bi se spet zaposlili v tem podjetju
a) da  50,6%
b) ne  1,1%
c) ne vem  45,6%
d) nikoli več  2,4% 

Iz vprašanja o ponovni zaposlitvi v istem podjetju je razvidno, da bi se polovica 
še vedno zaposlila tukaj, velik procent pa je tudi takšnih, ki ne vedo, kje bi se 
ponovno zaposlili.

Glede  na  rezultate  raziskave  lahko  povzamem,  da  sem vse  zastavljene  cilje 
dosegla. 
V nadaljevanju  pa  bom prikazala  pregled  zastavljenih  hipotez.  Potrdila  sem 
naslednje hipoteze, ki sem si jih v začetku postavila:

H1: med komunikacijo in zadovoljstvom zaposlenih obstaja povezanost - 
DA
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Vpliv ustrezne komunikacije vpliva na stopnjo zadovoljstva je odgovorilo 
84 % anketirancev in sicer s povprečno oceno 4,2.

Hipotezi 2 in 3 lahko združimo glede na dane odgovore:

H2: ustrezna pisna in  ustna komunikacija v zdravstveni organizaciji  med 
vsemi zaposlenimi povečuje obveščenost oziroma informiranost - DA

H3: ustrezna pisna in  ustna komunikacija v zdravstveni organizaciji  med 
vsemi zaposlenimi povečuje zadovoljstvo na delu – DA

Vodja si prizadeva s pisno in ustno komunikacijo povečati zadovoljstvo pri 
delu  in  s  tem  odpraviti  nesporazume  –  74,11  %.  Ocenjeno  je  bilo  s 
povprečno oceno 3,71

Hipotezi 4 in 5 lahko združimo glede na dane odgovore:

H4: ustrezna komunikacija med vodji v zdravstveni organizaciji povečuje 
zadovoljstvo pri delu – DA

H5:  ustrezna  komunikacija  med  različnimi  poklicnimi  skupinami  v 
zdravstvu poveča zadovoljstvo pri delu –DA

Komunikacija z mojim nadrejenim je na splošno ocenjena z oceno 3,92, na 
to vprašanje pa je odgovorilo 78,35% anketirancev.

Moj nadrejeni je
- komunikativen 85,41%, povprečna ocena je 4,27
- prijazen 84,94 %, povprečna ocena je 4,25
- samostojen 83,76%, povprečna ocena je 4,20.

Ustrezna komunikacija povečuje zadovoljstvo pri delu 92,47%, povprečna 
ocena je 4,62.
Trudimo se, da bolniku zagotovimo vse, kar potrebuje in kar je možno v 
danih okoliščinah, je 89,17%, povprečna ocena je 4,46.
Skupinsko delo pri nas je zaželeno je 85,88%, povprečna ocena je 4,29.

H6: zaposleni, ki imajo v svoji delovni organizaciji možnost soodločati pri 
pomembnih odločitvah, se čutijo za delo bolj odgovorne – DA

To lahko potrdimo z naslednjimi trditvami:
Moj vodja me posluša, ko govorim in dobro se razumen z mojim vodje = 
82,11 % in povprečna ocena 4,11.
Moj vodja me obravnava pravično, 78 % in povprečna ocena 3,91.
Zaupam  v  uspešnost  komunikacije  z  mojim  vodjem  jr  77,17  %  in 
povprečna ocena 3,86.
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Hipotezi 7 in 8 lahko združimo glede na dane odgovore:

H7: stimulacija v obliki denarja poveča zadovoljstvo zaposlenih – DA in 
H8: dobra osnovna plača poveča zadovoljstvo zaposlenih – DA Lahko ju 
združimo in potrdimo z naslednjima odgovoroma.

Zadovoljstvo poveča, vendar pa so bili odgovori glede zadovoljstva s plačo 
in stimulacijo ocenjeni s povprečnimi ocenami pri plači 2,49 in stimulacijo 
2,33. To kaže na to, da vsi niso zadovoljni, oziroma so nezadovoljni.

H9:  ljudje,  ki  so  s  svojim delom zadovoljni,  doživljajo  manj  stresov na 
delovnem mestu – DA

Samostojnost pri opravljanju dela 84,94% - povprečna ocena je 4,25.
Raznolikost dela 82,82 % - povprečna ocena je 4,14
Odnosi z nadrejenimi 78,11%- povprečna ocena je 3,91

H10: uspešno vodenje vpliva na povečanje zadovoljstva zaposlenih – DA

Prizadeva si za vzpostavljanje pozitivnega odnosa s podrejenimi je ocenjeno 
s 78,11% in povprečno oceno 3,91.
V komunikaciji  med  mojim  vodjem  in  podrejenimi  prevladuje  spoštljiv 
odnos je ocenjeno z 77,88% in s povprečno oceno 3,98.
Moj vodja svetuje podrejenim, ki potrebujejo pomoč je ocenjeno s 77,64% 
in s povprečno oceno 3,88.
To lahko potrdimo tudi s tem, da so verbalni napadi podrejenih s strani 
vodij in kritiziranje podrejenih v prisotnosti drugih zaposlenih ali drugih 
ljudi, z ocenami od 2,15-2,29.
SKLEPNE MISLI

To bo pripomoglo k podajanju temeljnih ugotovitev raziskave, ki  jih bo lahko 
pri  svojem  delu  uporabil  vršni  management  izbrane  organizacije.  Dobra 
komunikacija vodi do boljših in višjih standardov (Rungapadiachy, 1998).
Kompleksnost  zdravstvene  oskrbe  skupaj  z  ustrezno  komunikacijo  poveča 
kvaliteto  dela  in  kvaliteto  odnosov  v  delovni  organizaciji.  Zadovoljni 
zdravstveni  delavci  so  največje  bogastvo  delovne  organizacije,  saj  s  svojim 
delom pripomorejo  k  povečani  storilnosti  in  zmanjšanju  napak.  Da  to  lahko 
dosežemo, si moramo prizadevati vsi zaposleni, še posebej pa vršni management 
zato, da zagotovimo pogoje, ki so potrebni za to. Povezovanje teorije, prakse in 
znanja prihaja vedno bolj do izraza. Ohranjanje le-tega pri našem delu nujno 
potrebno in neizbežno.
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MOTIVACIJA ZA IZOBRAŽEVANJE NEGOVALNEGA KADRA V 
SPLOŠNI BOLNIŠNICI CELJE

Suzana Drame
Splošna bolnišnica Celje, Oddelke za splošno in abdominalno kirurgijo,

POVZETEK

Zakaj  se  nekateri  izobražujejo  in  drugi  ne?  V  čem  se  razlikujejo?  Kaj 
pričakujejo od izobraževanja? Ali je spodbuda povsem na strani posameznika ali 
so  vmes  vpleteni  še  drugi  dejavniki?  Kaj  posameznika motivira,  da  vlaga v 
lasten razvoj?
Obnašanje  vsakega  človeka  je  motivirano,  kar  pomeni,  da  se  ne  ponavlja 
samodejno, ampak ima svoje vzroke, potrebe, želje, motive, interese, ideale. Ti 
dejavniki delujejo na nas v vsakem trenutku.

Izobraževanje zaposlenih v Splošni bolnišnici Celje vodi in spremlja Referat za 
izobraževanje, v skladu s sprejetim letnim planom.

Neprestano razvijanje  poklica zdravstvena nega zahteva  stalno dopolnjevanje 
znanj, vendar so prevelika obremenjenost na delovnem mestu in pomanjkanje 
časa največje ovire za izobraževanje negovalnega kadra.

1. UVOD

Vlaganje  v  človeške  vire  je  opredeljeno  kot  ena  od  ključnih  predpostavk 
uspešnosti posameznika, podjetja in družbe nasploh (OECD – Education Policy 
Analysis, 2002). Vse bolj se uveljavlja spoznanje, da so zaloge znanja, ki jih 
posameznik pridobi v formalnem začetnem izobraževanje nezadostne in da je 
zato  potrebno  znanje  nadgrajevati.  Vseživljenjsko  učenje  pomeni,  da  ljudje 
svoje znanje in kvalifikacije stalno prilagajajo spremembam na področju dela, 
ter vse bolj povezujejo učenje na delu in učenje v prostem času.
V pospešenem ritmu sodobnega življenja se največkrat niti ne zavemo, da hiti 
čas mimo nas hitreje kot kdajkoli v preteklosti, da se vzorci življenja, učenja in 
dela nenehno in hitro spreminjajo (Valentinčič, 1982). Sprememba je proces, ki 
vdre v naše delo, naše življenje, je stalnica današnjega življenja, pojavlja pa se 
tudi na področju zdravstvene nege.
Tudi  MS1 so  del  širših  družbenih  sprememb  in  prvi  korak  k  sledenju 
spremembam je vseživljenjsko izobraževanje (povzeto po Lahiff, 1998).
________________________________________________________________________________________________
_1  V  tekstu  pojem  medicinska  sestra  -  MS  združuje  vso  paleto  zaposlenih  na  področju 
zdravstvene nege, neodvisno od spola in dosežene stopnje izobrazbe (V.- VII. stopnje izobrazbe).
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Izobraževanje spreminja človekov položaj v družbi, kar pomeni, da z različnih 
vidikov  spreminja  njegov  način  življenja,  izboljšuje  njegove  materialne 
možnosti, povečuje ugled, obenem pa vpliva nanj, da postaja bolj vzgojen in da 
kulturneje živi. Za razvito družbo ni toliko odločilna sama absolutna količina in 
kvaliteta znanja, ki se proizvaja npr. v šolah in univerzah. Odločilno je efektivno 
znanje, torej znanje, ki je neposredno ali posredno uporabljeno pri delu (Musek, 
2004).

2. IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH

Izobraževanje  označuje  dejavnosti,  ki  so  usmerjene  k  razvijanju  znanja  in 
moralnih  vrednot,  ter  razumevanju  vseh  področij  življenja.  Smoter 
izobraževanja je zagotoviti mladim ljudem in odraslim podlago za razumevanje 
tradicij in idej, ki vplivajo na družbo, v kateri živijo, njihovo kulturo, ter druge 
kulture, ter naravne zakone in da bi si pridobili jezikovne in druge spretnosti, ki 
so potrebne za sporazumevanje.

Po širšem pojmovanju je izobraževanje odraslih proces, v katerem osebe, ki so 
končale ciklus začetnega izobraževanja v celoti vseživljenskega izobraževanja, 
zavestno začnejo kakršne koli sosledične in organizirane dejavnosti, s katerimi 
želijo spremeniti svojo informiranost, znanje in razumevanje ali pa spretnosti, 
veljavo in stališča.

V ožjem pomenu označuje izraz izobraževanje odraslih proces, v katerem osebe, 
ki  so  končale  začetni  ciklus  izobraževanja  v  celoti  vseživljenskega 
izobraževanja,  začenjajo  sosledične  in  organizirane  dejavnosti,  ki  niso 
usmerjene k pridobitvi poklica (Jelenc, 1991, stran 17).

Izobraževanje odraslih že dolgo nima več vloge kompenzacijskega dejavnika za 
tiste, ki so bili v mladosti zaradi kakršnih koli razlogov prikrajšani za možnost 
izobraževanja, ampak postaja sredstvo za izboljšanje človeškega kapitala.
Svet dela in izobraževanje odraslih sta velikokrat močno povezana, saj so motivi 
odraslih za izobraževanje večinoma povezani z izboljšanjem poklicnega in s tem 
ekonomskega položaja.

Izobraževanje  postaja  potrošna  dobrina,  nekaterim  bolj  ali  manj  dosegljiva. 
Nekaj srhljivih podatkov: na svetu je 900 milijonov nepismenih odraslih, 130 
milijonov otrok,  ki  niso vključeni  v  šole  in  več  kot  100 milijonov otrok,  ki 
predčasno zapustijo  šolo.  Potrebno  je  že  na  začetni  stopnji  izobraževanja  (v 
vrtcu,  osnovni  šoli)  načrtovati  izobraževalne  vsebine  tako,  da  spodbujajo 
ljubezen do učenja in znanja, ter s tem razvijajo željo in iskanje možnosti za 
vseživljenjsko izobraževanje.
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V človeškem življenju naj bi bili štirje temeljni načini učenja:
1. Učiti se, da bi vedeli; kar zahteva pridobitev osnov za razumevanje. Splošna 
izobrazba je nekakšen potni list za vseživljenjsko izobraževanje, kar daje osnove 
za učenje in tudi željo po njem.
2. Učiti se, da bi znali delati; da bi znali ustvarjalno delovati v svojem okolju. 
Poleg  usposabljanja  za  poklic,  mora  izobraževanje  spodbujati  razvoj 
sposobnosti, ter ravnanje v marsikdaj nepredvidljivih razmerah in navajati na 
skupinsko  delo,  ki  mu izobraževalni  pristopi  doslej  niso  namenjali  potrebne 
skrbi.
3. Učiti se, da bi znali živeti v skupnosti; da bi znali prispevati svoj delež in 
sodelovati z drugimi ljudmi v vseh človeških dejavnostih.
4. Učiti se biti; izhaja iz prvih treh in jih dviga na višjo raven, pomeni pa dobro 
poznavanje  samega  sebe,  samostojnost  in  zmožnost  presoje,  prevzemanje 
osebne odgovornosti pri uresničevanju skupnih ciljev (Delores, 1996).
Znane so številne oblike izobraževanja odraslih:

- osnovno izobraževanje v neformalnem šolskem okolju,
- študij ob delu na visokošolskih ustanovah,
- jezikovni tečaji,
- poklicno usposabljanje in preusmerjanje,
- izobraževanje v okviru različnih združenj,
- odprti učni sistem,
- učenje na daljavo,
- množična občila,
- elektronske stimulacije,
- multimedija.

3. MOTIVACIJA

Moč, zagon, pripravljenost, želja, zanimanje, volja, spodbuda,… Vse te besede 
lahko povzamemo z eno samo - motivacija.
Motivacija  je  ključ  našega  delovanja.  Usmerja  naše  vedenje  in  mu  določa 
intenzivnost,  raven  vpletenosti  in  uspešnosti.  Določa  vztrajnost  in  omogoča 
osredotočenost. Vpliva na naša čustva in samopodobo. S tem zaznamuje našo 
osebnost in s svojo močjo vpliva na to, kar smo in kar delamo.

Motivacija je med najpomembnejšimi psihološkimi procesi. Deluje v interakciji 
in  se  spreminja,  ter  omogoča  človeku  njegovo  enkratnost  in  neponovljivost 
(Krajnc,  1982).  Je  proces  izzivanja,  usmerjanja  in  uravnavanja  človekove 
aktivnosti  k  cilju  oziroma  zadovoljitvi  potrebe,  ki  je  bila  izvor  motivacije 
(Marentič-Požarnik, 1988).

Teoretiki in raziskovalci obravnavajo dve vrsti motivacije: notranjo in zunanjo. 
Oba  izvora  se  napajata  v  motivacijskih  spodbudah,  ki  predstavljajo  vir 
motivacije.
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Notranja motivacija je prirojeno in naravno nagnjenje za razvoj naših notranjih 
sposobnosti  prek  učenja,  za  katerega  ni  potrebna  zunanja  spodbuda  (Stipek, 
1998). To pomeni, da se notranje motiviran človek ne oklepa zunanjih ciljev, kot 
so nagrada, dobra ocena, priznanje in uveljavitev v javnosti. Zanj so značilne 
notranje  motivacijske  spodbude:  radovednost,  interesi,  vzburjenje,  zanos, 
pozitivna  samopodoba,  ki  neposredno  spodbudijo  motivacijski  proces 
(Razdevšek-Pučko,  1999).  Aktivnost  je  takemu  človeku  že  sama  po  sebi 
nagrada.
Za zunanjo motivacijo so značilne zunanje motivacijske spodbude, ki izhajajo iz 
okolja,  so  posredne,  uporablja  jih  nekdo  od  zunaj  (učitelji,  starši,  sošolci, 
vrstniki), da bi z njimi sprožili motivacijski proces (Razdevšek-Pučko, 1999). 
Zunanje  motiviran  človek  deluje  zaradi  zunanjih  posledic  (pohvala,  graja, 
nagrada, kazen, preverjanje in ocenjevanje), sama aktivnost ga ne zanima, delo 
je  le  sredstvo  za  doseganje  pozitivnih  in  izogibanje  negativnih  posledic 
(Marentič-Požarnik, 2000, 188). Posameznika motivira neki pričakovan rezultat, 
ki  si  ga  postavi  za  cilj  delovanja,  le  ta  je  pomembnejši  od  procesa  ,  vir 
podkrepitve pa prihaja od zunaj. Zunanja motivacija pogosto ni trajna. Če vir 
zunanje podkrepitve izgine, dejavnost preneha.
Temeljna značilnost učenja je sprememba, zato je za motivacijo posameznika za 
učenje  pomembna  njegova  pripravljenost  za  soočenje  s  spremembami  v 
njegovem življenju in preseganju le teh.
Temelj motivacije zaposlenih nikakor ni izpolnitev vseh njihovih potreb. To je 
itak možno samo teoretično. Temeljna predpostavka motivacijske teorije je, da 
se  motivacija  skriva  znotraj  vsakega  zaposlenega.  Ne  more  priti  od  zunaj. 
Nadrejeni lahko samo vplivajo na motivirane zaposlene.
Skrb  za  osebno  rast  je  torej  predvsem  stvar  vsakega  izmed  nas,  motiv  za 
izobraževanje mora najprej dozoreti v posamezniku, s to željo v sebi pa človek 
proces  učenja  in  osebnostne  rasti  nadaljuje  tako  na  strokovnem  kot  na 
poljudnem področju.

Dejavniki, ki vplivajo na učno motivacijo:
1. VKLJUČENOST:  Ustvarjanje učne klime,  v kateri  se udeleženci in  učitelji 
počutijo spoštovane in povezane.

2.  STALIŠČA:  Ustvarjanje  in  oblikovanje  pozitivne  naravnanosti  do učenja  s 
pomočjo pomembnosti in z možnostjo izbire.

3.  POMEN:  Oblikovanje  učne  aktivnosti,  ki  pomeni  udeležencem  izziv  in 
vključuje njihove izkušnje in perspektivo.

4.  KOMPETENCE:  Upoštevanje,  da  je  za  motivacijo  pomembno,  da  so 
udeleženci USPEŠNI pri nečem, kar cenijo oz. jim je pomembno.(povzeto po: 
R.J.Wlodkowski,1999)
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4. IZOBRAŽEVANJE V SPLOŠNI BOLNIŠNICI CELJE

Hiter  razvoj  celjske bolnišnice in  zdravstva po II.  svetovni  vojni  je  zahteval 
vedno  več  zdravnikov,  MS,  bolničark  in  strežnic.  Ko  so  bile  iz  bolnišnic 
pregnane redovnice, so se pojavile kadrovske težave, ki so jih skušali rešiti s 
posebnimi tečaji, s katerimi so strežnice usposobili za bolničarke. Ustanovili so 
enoletno šolo za otroške negovalke, ki se je čez tri leta preselila v Ljubljano.
V načrte svojih gradenj je bolnišnica Celje vključila tudi izgradnjo prostorov, v 
katerih naj bi bila srednja šola za izobraževanje medicinskih sester. Tako je v 
letu 1954 začela delati šola za medicinske sestre. Namen izobraževanja je bil 
učiti se, da bi znali delati, priprava MS na jasno opredeljene praktične naloge za 
določeno delo.
Ekonomske in družbene spremembe, spremembe na področju zdravstvene nege, 
zahteve  bolnikov  in  zahteve  po  zagotavljanju  kakovosti  v  zdravstveni  negi 
določajo,  da  je  pridobljena  temeljna  izobrazba  le  izhodišče  za  nenehno 
izpopolnjevanje znanja v nadaljnjem izobraževanju in učenju MS. Razvit sistem 
izobraževanja  odraslih  je  nujen  za  uveljavitev  vseživljenskega  učenja  in 
izobraževanja.
Vse  stvari,  ki  so  kakorkoli  povezane  z  izobraževanjem v  Splošni  bolnišnici 
Celje,  se  v  sedanjosti  urejajo  v  referatu  za  izobraževanje.  Referat  za 
izobraževanje  je  sestavni  del  Kadrovske splošne službe oziroma zdravstveno 
organizacijske službe.

Na  podlagi  odobrenih  vlog  za  strokovno  izpopolnjevanje  se  napišejo  potni 
nalogi in izvedejo plačila kotizacij. Vloge odobri glavna sestra bolnišnice in jih 
poda v potrditev direktorju Splošne bolnišnice Celje. Vloge za izobraževanje v 
tujini so obravnavane na Strokovnem svetu.
V  Referatu  za  izobraževanje  se  pripravljajo  pogodbe  za  študij  ob  delu  in 
podiplomsko izobraževanje, vodi se evidenca odsotnosti zaradi izobraževanja.

Izobraževanje  v  Splošni  bolnišnici  Celje  se  načrtuje  letno.  Glavne  sestre  in 
predstojniki oddelkov sestavijo letni plan predvidenih izobraževanj zaposlenih 
na  njihovem  oddelku,  na  podlagi  katerega  se  predvidijo  potrebna  finančna 
sredstva.
Koliko  lahko  potrošimo  za  izobraževanje  je  vnaprej  natančno  predvideno  s 
Finančnim načrtom Splošne bolnišnice Celje, ki ga vsako leto sprejema nadzorni 
organ bolnišnice, t.j. Svet zavoda Splošne bolnišnice Celje.

Odobrena  vsota  za  določen  oddelek  se  porazdeli  na  del  sredstev  namenjen 
izobraževanju zdravnikov in del sredstev namenjen za izobraževanje zaposlenih 
v zdravstveni negi.

Referat za izobraževanje vodi in spremlja postopke strokovnega izobraževanja, 
izpopolnjevanja in  usposabljanja zaposlenih, ki potekajo  v skladu  s sprejetim 
letnim planom,  v  katerega  so  vključeni  vsi  zaposleni.  Financiran  je  iz  dveh 
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virov,  poleg  bolnišnice  pomemben  delež  prispevajo  donatorji.  Postopki 
strokovnega izobraževanja zaposlenih so usmerjeni v dvig njihove izobrazbene 
strukture  in  zmanjševanje  deficitarnosti  pri  nekaterih  profilih  zdravstvenih 
poklicev,  postopke  pripravništva,  usposabljanja,  internih  strokovnih 
izobraževanj,  strokovnih  srečanj,  obvezne  prakse  in  prostovoljnega  dela  v 
okviru katerega je bodočemu osebju predstavljeno delo v bolnišnici. Pri tem se 
bolnišnica povezuje s srednjimi, višjimi in visokimi šolami, ter fakultetami v 
regiji  in  na  področju  celotne  države.  Strokovno  izobraževanje  obsega 
specializacije  zdravnikov  in  magistrov  farmacije,  magistrski  in  doktorski 
podiplomski  študij,  izobraževanje  za  pridobitev  poklicne  in  srednješolske 
izobrazbe, ter višje in visoke strokovne izobrazbe.
Strokovno  izpopolnjevanje  se  izvaja  z  udeležbo  na  različnih  kongresih, 
simpozijih, seminarjih, tečajih in srečanjih doma in v tujini, ki jih organizirajo 
zbornice,  sekcije,  društva,  klinike  ali  bolnišnice.  Veliko  zaposlenih  pri  tem 
aktivno sodeluje, na kar je  bolnišnica še  posebej  ponosna. Služba vodi enoten 
proces  napotitve  zaposlenih  na  strokovna  izobraževanja,  izpopolnjevanja  in 
usposabljanja,  spremlja  njegov  potek,  ter  pridobivanje  licenc  za  samostojno 
delo.
Pomembno mesto dajejo organizaciji internih strokovnih izpopolnjevanj, ki jih 
vodijo strokovnjaki iz bolnišnice ali zunanji strokovnjaki z različnih področij in 
tako ob nižjih stroških omogočijo izobraževanje večjemu številu delavcev. Na 
podlagi odločbe Ministrstva za zdravje je Splošna bolnišnica Celje od leta 1995 
učna  bolnišnica,  v  letu  2006  so  bila  njena  pooblastila  z  novo  odločbo  še 
dopolnjena.  V skladu  s pooblastili  organizirajo  in  izvajajo  delovno prakso za 
dijake  in  študente,  ter  pripravništvo  za  pripravnike  s  področja  medicine, 
zdravstvene nege, fizioterapije, delovne terapije, RTG in drugih nezdravstvenih 
dejavnosti,  ki  jih  v  bolnišnici  tudi  zaposlujejo  (v  administraciji,  tehničnih 
službah). Po končanem pripravništvu izvajajo strokovne izpite za zdravstvene 
poklice do V. stopnje strokovne izobrazbe in nezdravstvene poklice.

5. RAZISKAVA MOTIVACIJE ZA IZOBRAŽEVANJE NEGOVALNEGA 
KADRA V SPLOŠNI BOLNIŠNICI CELJE

Vsako podjetje si želi, da bi razpolagalo z najboljšimi kadri, ki bi poleg hitrega 
in natančnega dela bili sposobni tudi ustvarjalno razmišljati, sprožati pobude, ter 
uresničevati  zamisli  in  cilje  podjetja.  Za  vse  to  pa  je  potrebno  znanje  in 
motiviranost zaposlenih. Lahko rečemo, da so do neke mere razlike med ljudmi 
posledica različne volje  posameznika po vlaganju truda za dosego določenega 
ugodja. Doseganje sreče, ki jo občutimo ob uspehu in je posledica doseženega 
cilja na poklicnem področju ali področju osebne rasti, je veliko bolj zapleten, 
dolgotrajen in naporen postopek, kot doseganje fizičnega ugodja.
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Do zaželenih podatkov smo prišli s pomočjo vprašalnika, ki obsega 15 vprašanj, 
od tega je eno vprašanje odprtega tipa, ostala pa so zaprtega tipa, kjer je možen 
eden ali več odgovorov. Vprašalnik je anonimen.
Na  vprašalniku  so  navedena  navodila,  da  morajo  anketiranci  pri  vsakem 
vprašanju obkrožiti črko pred ustreznim odgovorom oziroma na prazno mesto 
vpisati odgovor.

Vzorec smo izvedli med člani negovalnega tima v Splošni bolnišnici Celje.
Anketirali smo naključne MS različnih starosti, ter različne stopnje izobrazbe. 
Anketo je izpolnilo 100 anketiranih, vse ankete so bile veljavne.
Izpolnjevanje anket je potekalo v mesecu septembru 2007. Ankete smo odbili 
vrnjene v roku 15. dneh.
Dobljene rezultate smo statistično obdelali in jih na osnovi tega tudi grafično 
prikazali.
Pisanje,  urejanje,  ter  obdelava podatkov je bila  opravljena v programu Word 
2000 v okolju Windows.

5.1 ANALIZA REZULTATOV

V  raziskavi  je  sodelovalo  100  anketirancev.  Najprej  si  poglejmo  njihove 
značilnosti.

Spol

12%

88%

Moški

Ženski

Graf 1: Delež anketirancev ženskega in moškega spola

Rezultati v grafu 1 nam prikažejo, da je bilo 12% sodelujočih v anketi moškega 
spola in 88% ženskega spola.
Zdravstvena nega je tako v svetu, kakor pri nas, večidel domena žensk.
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Starost

2%

8%

33%

33%

24%

20 - 30 let

30 - 40 let

40 - 50 let

50 - 60 let

nad 60 let

Graf 2: Starost udeležencev v anketi

V grafu 2 vidimo, da se enak odstotek sodelujočih v raziskavi (33%) uvršča v 
starostno skupino 20 do 30 let in 40 do 50 let. 24% jih je v starostni skupini 30 
do 40 let, 8% anketirancev je starih 50 let ali več in le 2% nad 60let. Povprečna 
starost anketirancev je od 32,2 do 42 let.

Delovne izkušnje

7%

28%

31%
34%

Do10 let delovnih
izkušenj.

10 - 20 let delovnih
izkušenj.

20 - 30 let delovnih
izkušenj.

30 - 40 let delovnih
izkušenj.

Graf 3: Delovne izkušnje anketirancev

Rezultati v grafu 3 nam povedo, da ima največ anketirancev do 10 let izkušenj, 
tri  odstotke manj pa jih ima 20 do 30 let  delovnih izkušenj,  kar  se  ujema s 
starostno strukturo anketirancev.
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Dosežena izobrazba

0%

3%

30%

67%

Triletna poklicna šola.
Štiriletna srednja šola.

Višja šola.
Visoka šola, fakulteta.

Graf 4: Dosežena izobrazba anketirancev

Kar  zadeva  izobrazbeno  strukturo  zaposlenih,  ki  so  sodelovali  v  raziskavi 
(rezultati  so  prikazani  v  grafu  4),  smo  ugotovili,  da  ima  več  kot  polovica 
anketirancev  (67%)  srednješolsko  izobrazbo,  malo  več  kot  četrtina  pa 
visokošolsko izobrazbo. 3% imajo opravljeno višjo šolo.

Funkcija vodenja

87%

13%

Da.
Ne.

Graf 5: Funkcija vodenja

Iz grafa 5 razberemo, da je 13% anketirancev na vodilnih mestih, 87% pa jih 
dela v negovalnih timih.

Izobraževalne težnje

Pri posamezniku je raven izobrazbenih in poklicnih teženj odvisna ne samo od 
njegovih sposobnosti  in dosedanjih uspehov v izobraževanju,  temveč tudi od 
socialnoekonomskega položaja, kraja bivanja (mesto ali podeželje) in možnosti, 
ki mu jih omogoča delovno mesto.
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3%

45%

15%

26%

11%

Višjo.

Visoko.

Magisterij/specializacijo.

Doktorat znanosti.

Nimam želje po višji
izobrazbi.

Graf 6: Izobraževalne težnje sodelujočih v anketi

Iz grafa 6 je razvidno, da je skoraj polovica anketirancev zadovoljna s stopnjo 
izobrazbe in si ne želi nič višjo izobrazbo (45%). 26% anketirancev si želi v 
prihodnosti doseči visokošolsko izobrazbo, 11% si jih želi magisterij. Najmanjši 
delež si jih želi doseči doktorat (3%).

Izobraževalne aktivnosti

Zanimalo nas je število izobraževalnih programov v katere so se vključevali v 
zadnjih dvanajstih mesecih. Odgovori so prikazani v grafu 7.
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25%
26%
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Graf 7: Število izobraževalnih programov, ki so se jih anketiranci udeležili

Podatki  v  grafu  7  kažejo,  da  so  se  anketiranci  večinoma  vključevali  v  en 
izobraževalni program (32%), delež pa se s številom izobraževalnih programov 
zmanjšuje.  Delež anketirancev,  ki  niso v  dvanajstih  mesecih bili  vključeni  v 
nobenem izobraževalnem programu je 26%.
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Trajanje izobraževanja

Ob  ugotavljanju  števila  izobraževalnih  programov,  ki  se  jih  je  udeležil 
posameznik, se postavlja tudi vprašanje o trajanju teh. Udeleženci so trajanje 
opredelili  s  številom  dni,  ur.  Iz  analize  odgovorov,  smo  ugotovili,  da  se 
anketiranci najpogosteje udeležujejo krajših  programov izobraževanja.  Največ 
se jih je udeležilo izobraževanja, ki je trajalo 1 do 40 ur.

Pomen izobraževanja za kvaliteto dela

Pri  ugotavljanju  motivacije  zaposlenih  se  nam  je  zdelo  pomembno  izvedeti 
mnenje vprašanih glede pomena izobraževanja za kvaliteto dela.

Predvidevali  smo,  da so tisti  zaposleni,  ki  izobraževanje postavljajo višje na 
lestvici dejavnikov, tudi bolj motivirani za izobraževanje.

Anketirancem smo ponudili  lestvico šestih  dejavnikov2,  ki  lahko vplivajo na 
uspešnost in kvaliteto dela. Zahtevali smo, da izberejo tri  dejavnike, ki  se  jim 
zdijo najpomembnejši za kvaliteto dela in jih razvrstijo po pomembnosti.

Porazdelitev odgovorov je prikazana v preglednici 1.

SKUPAJ
Dobri medsebojni odnosi med sodelavci                      86
Plača                                                                              49
Možnost izobraževanja                                                 19
Dobri delovni pogoji                                                     57
Sposoben vodja                                                             34
Dobra organiziranost                                                    55

Rang 1       Rang 2        Rang 3
    42              19              25
     8               25              16
     4                8                7
     18             21              18
      8              15              11
     20             12              23

Skupaj                                                                         300    100             100           100

Preglednica 1: Mnenje glede dejavnikov, ki vplivajo na uspešnost in kvaliteto dela (v 
%)

Preglednica 1 je razdeljena na dva dela: v prvem delu so prikazani deleži navedb 
posameznega  dejavnika;  v  drugem delu  pa  so  prikazani  deleži  posameznega 
dejavnika glede na rang.

Iz preglednice vidimo, da so anketiranci med tri najpomembnejše dejavnike, ki 
vplivajo na uspešnost in kvaliteto dela najpogosteje uvrščali dobre medsebojne 
odnose  in  dobre  delovne  pogoje.  Nekoliko  manjši  delež  a  še  vedno  visok 
pripada dobri organiziranosti in plači. Navedba »možnost  izobraževanja« se  je 
izmed šestih možnih dejavnikov uvrstila na šesto mesto.
________________________________________________________________
2 Opomba:  lestvica  dejavnikov  je  vzeta  iz  vprašalnika  »Usposobljenost  managementa  v 
zdravstvenem zavodu« (Albreht, T., 2002).
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Drugi del preglednice pa prikazuje delež posameznega dejavnika glede na rang. 
V preglednici opažamo, da so anketiranci najpogosteje na prvo mesto postavljali 
dejavnik dobri  medsebojni odnosi  med sodelavci. Sledijo dobra organiziranost 
in dobri delovni pogoji. Najmanjši delež ima navedba »možnost izobraževanja«.

Razporeditev deležev v rangu 2 je  naslednja:  največji  delež ima plača,  sledi 
dobri  delovni  pogoji  in  dobri  medsebojni  odnosi  med  sodelavci.  Možnost 
izobraževanja je ponovno na zadnjem mestu.
V deležih tretjega ranga vidimo, da možnost izobraževanja po velikosti  deleža 
zopet zaseda zadnje mesto.

Pričakovanja od vseživljenjskega izobraževanja

Zanimala so nas pričakovanja oziroma koristi, ki naj bi anketirancem prineslo 
vseživljenjsko  izobraževanje.  Izmed  štirinajstih  dejavnikov  so  se  morali 
anketiranci odločiti za tri, ki najbolj ustrezajo njim.

Porazdelitev odgovorov je prikazana v grafu 8.
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Bom bolje opravljal-a  sv oje delo.

Bo moj osebni doh odek v išji.

Bom hitreje  napred ova l-a.

Bom bolje se zn anjen-a s  pod ročjem,
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Bo moja prihodn ost bolj va rna.
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Se bom bo lje  razumel-a z drugimi.

Bo moje delo bolj zanimivo.
Graf 8: Mnenje glede pričakovanj, od vseživljenjskega izobraževanja

Graf  8  nam prikaže,  da  jih  največ,  kar  26% meni,  da  jim bo vseživljenjsko 
izobraževanje omogočilo, da bodo svoje delo opravljali bolje. Sledi prepričanje 
(21%), da bodo bolje seznanjeni s področjem, kjer delajo.
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14% jih meni, da jim bo vseživljenjsko izobraževanje omogočilo, da bo njihovo 
delo bolj spoštovano.
8% jih je prepričanih, da se bo bolj upoštevalo njihovo mnenje, da bodo imeli 
boljše delovne pogoje, in bodo imeli večjo možnost zaposlitve drugje.
5% jih meni, da se bo bolje razumelo z drugimi in da bodo hitreje napredovali, 
2% pa, da bo njihov osebni dohodek višji.
Zanemarljiv procent jih meni, da bo njihova prihodnost varnejša, da bodo imeli 
večji ugled pri sodelavcih in da bo njihovo delo bolj zanimivo.
Nihče pa ne verjame, da mu bo vseživljenjsko učenje omogočilo, da bo lažje 
dobil službo za nedoločen čas in da bo imel več prostega časa.

Vrednotenje ciljev

Zanimala nas je privlačnost posameznih ciljev anketirancem (Kako pomembno 
je zame…), ki so povezani z delovnim okoljem.
Porazdelitev odgovorov je prikazana v grafu 9.
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8,64%1%
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5% 13,67%
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4%

7,34%
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Izboljšam kakovost svojega
dela.
Imam možnost napredovanja.

Me delo preveč ne
obremenjuje.
Imam zanimivo delo.

spoznavam novosti iz
področja na katerem delam.
Imam ugled pri sodelavcih.

Se dobro razumem z drugimi.

Sem pri delu ustvarjalen-na.

Opravljam svoje delo
samostojno.
Imam visok osebni dohodek.

Imam službo za nedoločen
čas.
Imam varno prihodnost.

Imam veliko prostega časa.
Graf 9: Mnenje glede pomembnosti posameznih ciljev
Izidi  prikazani  v grafu 9 kažejo,  da je  ankentirancem najbolj  pomembno,  da 
izboljšajo kakovost svojega dela (18,39%).
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V 13,67% so se odločili, da jim je najbolj pomembno spoznavanje novosti iz 
področja na katerem delajo, dobro razumevanje z drugimi in opravljanje dela 
samostojno.
8,64% jih  meni,  da  je  pomembno zanje,  da  imajo  službo za  nedoločen čas, 
7,34%  pa  je  pomembno,  da  imajo  zanimivo  delo  in  da  imajo  možnost 
napredovanja. 5% anketirancem je pomembno, da so pri delu ustvarjalni in da je 
njihova prihodnost varna. 4% jih meni, da je pomembno, da jih delo preveč ne 
obremenjuje, manjši procent pa odpade navedbam: imam ugled pri sodelavcih, 
imam visok osebni dohodek, imam veliko prostega časa.

Ugotovimo lahko, da imajo visok procent cilji,  ki so bolj notranje naravnani, 
najnižji procent pa so dobili tisti cilji, ki so izrazito »zunanji« (denar, vpliv,..).

Kdo predlaga izobraževanje?

Da bi čimbolj spoznali razloge (motive) za udeležbo v izobraževanju, smo želeli 
ugotoviti tudi kdo je bil tisti, ki je anketirancu predlagal izobraževanje. To smo 
naredili z vprašanjem, ki se je glasilo: »Kdo vam najpogosteje predlaga / vas 
vzpodbuja,  da  se  udeležite  izobraževanja  ali  usposabljanja?«  Anketiranci  so 
izbirali med petimi odgovori.

Rezultati so v grafu 10.
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Moji nadrejeni.
Moji ožji sodelavci.

Graf 10: Kdo najpogosteje predlaga zaposlenim izobraževanje (v %)

Iz grafa 10 je razvidno, da se med predlagatelji najpogosteje pojavljajo nadrejeni 
in anketiranci sami. Tema sledijo ožji sodelavci družina in prijatelji.
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Udeležba v izobraževanju

Zanimalo nas je, koliko anketirancev se je v zadnjih 12. mesecih želelo udeležiti 
izobraževanja, pa se ni. Odgovorili so lahko z »da« želel sem se udeležiti ali 
»ne« nisem se želel udeležiti izobraževanja.

Rezultat prikazuje graf 11.

39%

61%
Da.

Ne.

Graf 11: Procent anketirancev, ki so se želeli udeležiti izobraževanja, pa se niso

V  grafu  11  je  prikazan  odstotek  anketirancev,  ki  so  se  želeli  udeležiti 
izobraževanja v zadnjih 12. mesecih pa se zaradi različnih ovir niso mogli, je kar 
61%.

Ovire

Za  dobro  razumevanje  motivacije  za  izobraževanje  je  pomembno  tudi 
poznavanje ovir, ki odraslim preprečujejo udeležbo v izobraževanju. So to bolj 
notranje narave (subjektivne) ali zunanje narave (objektivne). Anketirance smo 
najprej vprašali, če so se želeli izobraževati, pa se zaradi tega ali onega razloga 
niso mogli. Na to vprašanje so odgovorili z »da« ali »ne«. Delež odgovorov z 
»da« je kar 61%.
Anketirancem, ki so odgovorili z »da«, smo ponudili lestvico 13 ovir, ki so jim 
preprečile udeležbo na želenem izobraževanju.

Rezultati so prikazani v grafu 12
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Graf 12: Ovire, ki zaposlenim preprečujejo izobraževanje

Iz grafa 12 je razvidno, da je čas poglavitni dejavnik, ki zaposlene ovira, da 
poleg  ostalih  zadolžitev  in  odgovornosti  nekaj  pozornosti  posvetijo  tudi 
izobraževanju.  Poleg časovnih ovir  so anketiranci  dokaj  visoko ocenjevali  še 
preveliko zaposlenost na delovnem mestu (16%), slabo izobraževalno ponudbo 
(13%) in družinske obveznosti (10%). Najnižje so bili ocenjene notranje ovire: 
pomanjkanje ambicij, starost.

Vpliv na odločanje o izobraževanju

Menili  smo,  da  je  posameznikovo  mnenje  o  vplivu  na  odločitve  glede 
izobraževanja  pomemben  dejavnik  pri  zastavljanju  izobraževalnih  ciljev. 
Anketirance  smo  vprašali  »Kakšen  vpliv  imate  na  to,  da  se  udeležite 
izobraževanja  v  zvezi  z  delom,  ki  ga  opravljate?«.  Svoje  mnenje  so  lahko 
izrazili  v odstotkih.  V povprečju so anketiranci odgovorili,  da imajo 48,80% 
vpliva na njihovo udeležbo v izobraževanju.

Ostali rezultati so prikazani v grafu 13.
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Graf 13: Mnenje o vplivu na odločanje o izobraževanju

V grafu 13 vidimo, da je več kot polovica anketirancev odgovorila, da ima od 30 
do 50% vpliva pri odločitvi,  da se bodo udeležili izobraževanja (56%). Njim 
sledijo  tisti,  ki  menijo,  da  se  ta  delež  giblje  od  60  do  80%  (22%).  15% 
anketirancev je prepričana,  da ima le do 20% vpliv na lastno izobraževanje. 
Najmanjši  pa  je  delež  tistih,  ki  menijo  da  imajo  skoraj  popoln  vpliv  na 
izobraževalne odločitve (7%).

6. ZAKLJUČEK

Živimo  v  času,  ko  je  lahko  vsaka  informacija,  ki  jo  dobimo  ali  izpustimo, 
pomembna  za  naše  nadaljnje  odločitve.  Srečujemo  se  z  različnimi  izzivi  in 
spremembami, ki jim lahko sledimo le z nenehnim učenjem in izobraževanjem, 
ki  se  začne  z  rojstvom in  konča  s  smrtjo.  Med tema dvema dogodkoma pa 
obstaja  neskončno  število  okoliščin,  informacij,  vplivov,  izkušenj,  preprosto 
rečeno: življenje (Perme, 1996).
Življenje pomeni živeti, se učiti in se spreminjati, nenehno. Dokončno dobrih 
odločitev ni, lahko so le začasno dobre.
»Imam  šest  odkritosrčnih  služabnikov.  Naučili  so  me  vsega,  kar  znam. 
Imenujejo se: KAJ, ZAKAJ, KDAJ, KAKO, KJE in KDO« (Rudyard Kipling).

Pri poklicnem delu se veliko ljudi pusti voditi, igrajo po pravilih drugih in jim to 
tudi ustreza, saj se počutijo lagodno in jim ni treba razmišljati. MS se ne smemo 
pustiti zapeljati v tako igro. Vzgajati se moramo in zoreti celo življenje.
Obogateni  z  znanjem  bomo  lahko  prisluhnili  potrebam  bolnikov,  potrebam 
delovne organizacije, smerem razvoja.
Zdravstveno nego zadnja leta opredeljujemo kot samostojno stroko, zato se  je 
posledično  spremenila  tudi  vloga  MS.  Iz  pomočnika  zdravnika,  MS  postaja 
strokovni sodelavec, ki se mora samostojno odločati, kaj narediti za bolnika in 
kaj  je  strokovna  vsebina  njenega  dela.  Z  zdravnikom  ostajata  še  vedno 
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povezana,  saj  opravljata  po  njegovem naročilu  številne  medicinsko  tehnične 
posege.
Če hočemo doseči kakovostno zdravstveno nego in delovati v dobro bolniku in 
celotni družbi, MS ne smemo razumeti vseživljensko učenje in izobraževanje 
kot  cilj,  ampak kot  potekajoč proces.  Ne samo vseživljensko in večrazsežno 
učenje in izobraževanje MS za dosego cilja »zdravje za vse«, ključ do cilja je 
graditev občutka skupne odgovornosti za nenehno učenje in izobraževanje vse 
družbe. Družba, v kateri  se bodo lahko razvijali potenciali  vseh in da bo vsak 
čutil, da lahko prispeva k cilju z ali brez pomoči MS.
Vseživljensko učenje in izobraževanje naj ne bo več samo oddaljen ideal, saj se 
vsi zavzemamo za družbo prihodnosti »učečo se družbo«, ki temelji na »učeči se 
skupnosti«, »učečemu se timu« in »učečemu se posamezniku«, ki je motiviran 
za  učenje  in  izobraževanje.  Tudi  MS  smo  učeči  posamezniki,  ki  s  svojim 
delovanjem  in  vseživljenjskim  učenjem  in  izobraževanjem  pripomoremo  k 
razvoju družbe z miselnostjo: zdrav človek je uspešnejši in ustvarjalnejši.

Nekaj citatov, kot pomoč pri iskanju smisla za učenje in šolanje.

Vincent Lombardi pravi, da nam je dano telo, ki lahko prenese marsikaj, le naš 
um je treba prepričati v dejanja. Proč torej z izgovori, da ne zmoremo, da nismo 
sposobni in se prepričajmo v naše zmožnosti.

Nelson Mandela je ob neki priložnosti izjavil, da umetnost življenja ni v tem, da 
nikoli ne pademo, pač pa da se po padcu znamo pobrati. Vsaka izkušnja nas 
nekaj  nauči,  vsak  poraz  nam da  določene  smernice,  ki  jih  lahko  naslednjič 
popravimo in ne ponovimo napake.

Stephen Covey pravi, da je največje tveganje tveganje netveganega življenja. Če 
to prenesemo na učenje.  Strahovi pred previsokimi cilji  in neuspehom lahko 
ohromita  naše  resnične  zmožnosti.  Samo poskusiti  je  treba,  zbrati  pogum in 
sredstva ter se cilja lotiti. Kako lahko sicer vemo, da zmoremo, da smo močni?

Psiholog William James nam polaga na srce, naj  damo sanjam prosto pot, jih 
kar  najbolje  nahranimo  in  opazujemo,  kakšno  energijo  nam lahko  podarijo. 
Postavimo si torej cilje, brez omejitev in oklevanj. Nato se vprašajmo, kaj je 
potrebno storiti za dosego naših ciljev in sanj. Potrebno je delati, za naše sanje, 
za naš uspeh in lepši jutri.
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KOMUNIKACIJA Z INTUBIRANIM BOLNIKOM

Barbara Roter
Splošna bolnišnica Celje, Oddelek za intenzivno interno medicino

IZVLEČEK

Komunikacija  v  osebnem  predvsem  pa  poklicnem  življenju  pridobiva  na 
pomenu. Zato bi, želela v svojem prispevku prikazati pomen komunikacije med 
medicinsko sestro in bolnikom ter načine sporočanja v intenzivni enoti.

UVOD

Beseda komunikacija izhaja iz latinske besede communicare in pomeni narediti 
nekaj  skupaj  ali  deliti  kaj  s  kom.  Danes  s  komunikacijo  mislimo  predvsem 
izmenjavo mnenj in stališč ter posredovanje obvestil.
Komunikacija  z  bolniki,  njihovimi svojci  in  našimi  sodelavci  je  sestavni  del 
delovanja zdravstvenega tima. Medsebojne komunikacije dajejo smer in vsebino 
našemu delu in nam zagotavljajo samopotrjevanje v poklicu. Za zdravstveni tim 
je komunikacija proces, s katerim vzpostavi odnos do sočloveka in s tem umešča 
svoje  poklicno poslanstvo kot  pomočnik posamezniku v času zdravljenja.  Za 
kulturo  odnosov  med  zdravstvenim  timom  in  bolniki  ni  dovolj  le  hotenje, 
potrebna sta tudi znanje in prilagodljivost. Nekatere raziskave kažejo, da bolniki 
ne razumejo celo do 50% tistega, kar jim pripovedujemo, bodisi zaradi bolezni, 
starosti ali težav z dojemanjem.

ZNAČILNOSTI USPEŠNE KOMUNIKACIJE

Potrebno je:
- poslušati,
- spoštovati,
- opazovati besedno in nebesedno izražanje,
- ne samo poslušati, tudi občutiti,
- preveriti, kako so bolniki dojeli naše sporočilo,
- ne se bati reševanja skupnih problemov,
- dopuščati stališča, drugačna od naših,
- ne govoriti zviška,
- opravičiti se in sprejeti opravičilo.
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KAKO SE SPORAZUMEVATI Z BOLNIKOM, KI JE INTUBIRAN?

S tem problemom se pogosto srečujemo medicinske sestre v intenzivnih enotah. 
Večina naših bolnikov je intubiranih, priključeni so na respirator, nezavestni in 
pogosto zaradi samega poteka bolezni in zdravljenja tudi pod vplivom različnih 
zdravil.  Bolniki z endotrahealnim tubusom se ne počutijo lagodno, nekaterim 
povzroča bolečino,  strah jih je,  ko  so priključeni na ventilator in  potrebujejo 
stalno ponavljajoča se pojasnila medicinske sestre.
Pogosto  lahko  bolniki  govorne  informacije  sprejmejo,  ne  morejo  pa  nanje 
ustrezno odgovoriti. Prav je, da zardi  tega ne opustimo pogovora z bolnikom, 
temveč  se  še  bolj  potrudimo in  ga  o  našem delu  sproti  seznanjamo.  Bolnik 
razume in zaznava medicinsko sestro kot osebo, ob kateri se počuti varno, ker je 
ves čas prisotna in mu omogoča stik z okoljem.
Intubiran bolnik ima močno potrebo po dodelitvi smisla okolju in ustvarjanju 
nekega reda, da bi se prilagodil novemu okolju, to se kaže, ko hoče nekaj doseči, 
prijeti  tubus,  nasogastrično  sondo,  katetre… Bolnik  si  okolje  interpretira  po 
svojih senzornih izkustvih, z vidom, s sluhom, s tipom, z vohom in gibanjem. 
Vendar ima večina bolnikov spremenjen perceptualni sistem, ki mu onemogoča 
popolnoma  razumeti  okolje.  Zaradi  nezmožnosti  komunikacije,  prisotnosti 
bolečine, trenja ali opreme doživljajo strah in tesnobo.
Študije kažejo, da bolniki, ki prejemajo sedative in narkotike, občutijo izolacijo 
in  samoto  ter  negotovost,  ali  so  živi  ali  mrtvi.  Pogovora  osebja  ob  njihovi 
postelji  se praviloma spomnijo  in lahko  pomenijo glavni vzrok vznemirjanja. 
Neka  bolnica  se  živo  spominja  pripombe  zdravstvenega  osebja,  da  je  njeno 
zdravljenje nesmisleno. Tovrstni primeri narekujejo celotnemu zdravstvenemu 
timu, da se ob bolniku previdno in subtilno pogovarja.
Medicinska  sestra  upoštevajoč  individualnost  bolnika  komunicira  z  njim  na 
način, ki mu je blizu. V našem primeru bolnik ne more govoriti,  zato mu na 
jasen,  glasen  in  razumljiv  način  povemo  glede  njegove  bolezni,  stanja, 
nezmožnosti  gibanja,  govorenja  in  bolečine.  Pri  izvajanju  terapevtskih  in 
negovalnih  postopkov  mu  vedno  razložimo  izvedbo.  Vztrajno  ponavljamo 
razlago in opazujemo njegovo odzivanje oziroma govorico telesa, kajti po izrazu 
opazimo bolečino, strah ali tesnobo. Intubirane bolnike je pogosto strah, da so 
izgubili  dar  govora  in  da  bodo  na  tej  napravi  do  konca  življenja.  Zato  jim 
pojasnimo, da je to prehodni pojav zaradi bolezni.
Poleg  verbalne  komunikacije  je  za  takšnega  bolnika  pomemben  tudi  dotik. 
Bolniku pomeni občutek, da ni osamljen, da je nekdo o njem. Zavedati pa se 
moramo, da je za nekatere bolnike dotik lahko moteč, zato ga uporabimo takrat, 
kadar ugotovimo, da je to ustrezno.
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sNAČINI KOMUNIKACIJE Z INTUBIRANIM BOLNIKOM

BOLNIK S SVINČNIKOM PIŠE NA PAPIR
Ta način komunikacije je močno odvisen od sposobnosti bolnika. Poleg papirja 
in svinčnika bolniki pogosto potrebujejo še očala  in dovolj  svetlobe, da lahko 
napišejo svoje želje in potrebe.

KOMUNICIRANJE Z ABECEDNO SESTAVLJANKO
Sestavljanka vsebuje napisane številke in črke,  bolnik  jih  poišče in  sestavi  v 
želeno besedo ali stavek. Za ta način je potrebno nekoliko več časa, truda in 
spretnosti bolnika.

SPORAZUMEVANJE S POSTAVLJANJEM KRATKIH IN JASNIH VPRAŠANJ
Vprašanja so zastavljena tako, da lahko bolnik nanje odgovori s prikimavanjem 
ali odkimavanjem, lahko tudi s stiskom roke, mežikanjem.

KOMUNICIRANJE S TELESNIMI KRETNJAMI
Za enostavne želje bolnik lahko uporabi gib roke kot znak za sporočila: pridite k 
meni, pustite me, žejen sem, lačen sem, boli me…

SPORAZUMEVANJE S SLIKOVNO TABLO S SIMBOLI
Na tabli so narisani simboli za bolnikove težave in potrebe: lačen sem, žejen 
sem,  vroče  mi  je,  zebe  me,  ne  morem  spati,  kje  so  domači,  višje,  nižje 
vzglavje,…

NEGOVALNA DIAGNOZA

Pri bolniku, ki se zdravi na Oddelku za intenzivno interno medicino (OIIM), 
lahko postavimo številne negovalne diagnoze, sodeč po njegovem zdravstvenem 
stanju in potrebah. Negovalne diagnoze smo v priročniku priredili za uporabo na 
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OIIM. Eno izmed področij  v njem so težave pri vzpostavitvi komunikacije ter 
učenje in pridobivanje znanja.
Negovalni  cilji:  bolnik  bo  seznanjen  s  pomenom vseh  intervencij  in  bo  pri 
izvajanju  le  teh  sodeloval  po  svojih  močeh,  vzpostavili  bomo  ustrezno 
komunikacijo z bolnikom, dosegli zaupanje bolnika in njegovih svojcev, bolnik 
bo razumel svoje zdravstveno negovalno stanje in se bo pripravljen učiti. Strah 
in tesnoba se bosta zmanjšala, bolnik bo pomirjen.

Negovalne intervencije: verbalno komunicirati z bolnikom, pojasnjevati pomen 
intervencij,  izvajati  terapevtski  dotik,  tolažiti  bolnika,  ga  vzpodbujati  k 
prikimavanju in odkimavanju, omogočiti bolniku obiske.

ZAKLJUČEK

Komunikacija med medicinsko sestro in bolnikom je veliko več kot zgolj prenos 
sporočila  od oddajnika do sprejemnika.  Je  srečanje  enega človeka z  drugim. 
Terapevtski odnos zahteva čas, skrbno vodenje, ki sloni na zaupanju. Zaupanje 
se začne graditi že s tem, da ponudimo svojo pomoč, kar pomeni samega sebe. 
Včasih to storimo z besedo, lahko tudi samo s svojo prisotnostjo.
Medicinska sestra mora poskusiti razumeti in razrešiti vsako bolnikovo govorno 
ali drugačno sporočilo. V intenzivni enoti moramo razviti zaupanje z odprto in 
iskreno komunikacijo, čeprav je to zaradi ukvarjanja z aparaturami in reševanja 
bolnikovih bolezenskih stanj, ki mu ogrožajo življenje, največkrat zelo težavno.
Komunikacija je življenjsko pomembna spretnost za vsakogar, moramo se je 
učiti, saj je ne podedujemo.

Današnji in jutrišnji človekov svet potrjuje in označuje informatika ali 
komunikacija. V ospredju je človek kot bitje, ki govori, "homo communicus". 
Vedno pogosteje slišimo, da človeka najgloblje označuje njegova sposobnost 
besednega izražanja in da je prav v tem njegovo najgloblje bistvo, poleg razuma, 
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čustev in realnosti. Za človeka je torej govor največji dosežek in bistvena 
značilnost, ki ga dviga visoko nad ostali živi svet (Trček, 1994, str. 19).
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VRVNA TEHNIKA IN NUJNA MEDICINSKA POMOČ 
– KAJ SMO DOSEGLI V CELJU

Matej Mažič, Branko Kešpert, Dorijan Zabukovšek, Ervin Kladnik
Zdravstveni dom Celje, Prehospitalna enota

POVZETEK

Ekipe  nujne  medicinske  pomoči  se  pri  svojem  delu  na  terenu  srečujemo  z 
reševanjem zapletenih situacij, ki jim s svojim osnovnim znanjem, opremo in 
izkušnjami  pogosto  nismo kos.  V primerih  tehnično zahtevnih  intervencij  je 
nujna koordinacija z gasilskimi enotami ali drugimi službami iz sistema zaščite 
in reševanja (GRS, JRS, PZS,…). Med najpogostejšimi intervencijami so seveda 
na prvem mestu prometne nesreče, sledijo pa reševanja in višine ali globine.
Dostop do poškodovanca,  ki  se  nahaja  v  nižjem ali  višjem nivoju kot  ekipa 
NMP, je ne glede na višinsko razliko mnogokrat otežen. Potrebna je posebna 
oprema, znanje in izkušnje.
Za reševanje v gorah so pristojni gorski reševalci, če je ponesrečenec v jami ali 
breznu pa jamarski reševalci; oprema obojih je podobna. Problem teh služb pa je 
relativno dolg  odzivni  čas,  saj  so  to  »prostovoljci«.  Poklicni  gasilci  imajo  v 
svojem osnovnem usposabljanju vključeno tudi nekaj znanj iz reševanja z višine 
ali  globine  s  pomočjo  vrvne  tehnike  ali  jeklenice.  V  skladu  z  medicinsko 
deontologijo pa bi morali imeti vsi poškodovanci pravico do strokovno enake 
oskrbe  ne  glede  na  kraj  ali  dogodek  v  katerem  so  se  znašli.  Kakovostna 
medicinska obravnava se lahko namreč prične šele takrat, ko do njega pristopi 
ekipa  NMP.  In  ravno  ta  pristop  pogosto  presega  znanje,  opremljenost  in 
izurjenost ekipe NMP. 
Zato smo se na Reševalni postaji Celje odločili, da vsi delavci, ki so vključeni v 
»urgenco«  (12  od  32),  opravijo  osnovni  tečaj  vrvne  tehnike.  Problem pa  je 
nastal že kar na začetku, saj smo si ljudje med seboj različni.  Tako je nastal 
resnično  ozek  izbor  operativcev,  ki  so  omenjeni  tečaj  tudi  v  celoti  opravili. 
Usposabljanje je potekalo v dveh delih: teoretične vsebine (osnove reševanja iz 
višine, spoznavanje opreme, vozli, sidrišča,…) in praktične vsebine (navezava, 
spuščanje,…) – vse pod okriljem Poklicne gasilske enote Celje.
Odločili smo se tudi za nabavo lastne opreme, ki jo potrebujemo za reševanje iz 
višine ali globine (vponke, osmice, zavore, prižeme, škripci, vrvi,…). Oprema se 
nahaja v posebnem nahrbtniku, ki ga v primeru intervencije ekipa NMP vzame s 
seboj.
Omenjeno  usposabljanje  se  je  že  v  začetku  izkazalo  za  koristno,  saj  smo 
pridobljena znanja kaj kmalu uporabili na intervencijah.
Ne  trdimo,  da  imamo  znotraj  kolektiva  Reševalne  postaje  vrhunsko 
usposobljene  reševalce  za  reševanje  iz  višine,  niti  si  takšnih  intervencij  ne 
prisvajamo.  Končni  izid  takšnih  intervencij  je  namreč  rezultat  uspešne 
koordinacije različnih služb.
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Uspeli pa smo nujno medicinsko pomoč »približati« poškodovancu. Omogočili 
smo poškodovancem, da je njihova oskrba lahko kakovostnejša. Nedvomno pa 
to za operativce v NMP pomeni tudi eno obremenitev in pa eno zadovoljstvo 
več.

KDO SE BO SPUSTIL V GLOBINO?

Gasilci  imajo  tekom  svojega  izobraževanja  na  Igu  teoretične  in  praktične 
vsebine za reševanje na višini oz. iz globine. Zgoraj navedeno vprašanje je torej 
mnogo bolj aktualno pri ekipah nujne medicinske pomoči na terenu. Če strmimo 
k  temu,  da  so  vsi  poškodovanci  ali  nenadno  oboleli  upravičeni  do  enako 
strokovne oskrbe, potem jih moramo oskrbeti tam, kjer se je nezgoda zgodila. 
Zdravstveno stanje poškodovanca skušamo na mestu dogodka stabilizirati do te 
mere,  da  transport  ne  bo  dodatno  ogrožal  ali  poslabšal  že  tako  okrnjenih 
življenjskih funkcij. Srečamo se torej z najbolj zapleteno situacijo: na eni strani 
imamo poškodovanca, ki potrebuje zahtevno oskrbo, na drugi strani pa imamo 
še  zahteven  teren.  Nemalokrat  s  primesjo  neugodnih  vremenskih  razmer. 
Zdravnik je vodja zdravstvene intervencije, zato se le-ta pravilom v globino ali 
višino  ne  bo  spuščal.  Ostaja  nam  torej  zdravstveni  tehnik  ali  diplomirani 
zdravstvenik.  In  to  ne  z  namenom tehničnega  reševanja,  ampak z  namenom 
oskrbe  poškodovanca.  Seveda  obstajajo  situacije,  ko  bo  reševanje  v  celoti 
prepuščeno najbolj izurjenim ekipam gorskih reševalcev (reševanje pod visokim 
kotom, ledeniške razpoke,...).

KAKŠNO OPREMO ZA NUJNO MEDICINSKO POMOČ BOMO VZELI 
NA VIŠINO ALI V GLOBINO

Običajna  oprema,  t.j.  reanimacijski  kovčki,  torbe,  ipd,  ne  pride  v  upoštev. 
Oprema za nujno medicinsko pomoč je zložena v posebnem nahrbtniku, ki smo 
ga na Reševalni postaji nabavili in opremili posebej v ta namen. Gre za visoko 
kakovostne materiale in prilagojeno opremo, poseben je tudi design. Ustrezati 
mora evropskim normam in standardom. Vsebina nahrbtnika je  prilagojena za 
potrebe službe nmp ZD Celje in ni standardizirana za nivo države.

Tabela 1. Vsebina nahrbtnika za nmp pri tehnično zahtevnih intervencijah.
LEVA STRAN
PREDAL 1. obrazna maska vel. 3, 4 1 kom

ročni dihalni balon - odrasli 1 kom

cev za kisik, vezna 1 kom

nazofaringealni tubusi: 6.5, 7.0 1 kom

orofaringealni tubusi:  7,8,9,10 cm 1 kom
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ohio kisikova maska 1 kom

navadna kiskova maska 1 kom

PREDAL 2. laringoskop 1 kom

lopatke za laringoskop vel. 2., 3., 4. 1 kom

endotrahealni tubusi vel. 6.5 – 9 ID 1 kom

vodilo za tubus 1 kom

fiksater za tubus Endofix oral II. 2 kom

Xylocain spray 1% 1 kom

airtraq 1 kom

PREDAL 3. 0.9% NaCl 500 ml 1 kom

6% Voluven 500 ml 1 kom

infuzijski sistem 2 kom

alkoholni tamponi 10 kom

fiksater iv kanal 5 kom

Esmarch preveza 1 kom

iv kanile G 22 – G 14 2 kom

mikropor 1 kom

STRANSKI ŽEP, levi – 1. komplet za pukcijo pneumotoraksa 2 kom

STRANSKI ŽEP, levi – 2. zaščitna astro folija 2 kom

STRANSKI ŽEP, desni – 1.  gaza 0.2 m2 3 kom

gaza 0.4 m2 3 kom

STRANSKI ŽEP, desni – 2. gaza 0.8 m2 4 kom

STRANSKI ŽEP, desni – 3.  glukometer optium medisense 1 kom

testni lističi 10 kom

lancete 5 kom

alkoholni tamponi 5 kom

DESNA STRAN
OSREDNJI DEL kisikova jeklenka 1 l 1 kom

aspirator, ročni 1 kom
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sistem za aspiracijo 1 kom

aparat za NBP 1 kom

fonendoskop 1 kom

PREDAL 1. brizge 20 ml, 10 ml 4 kom

brizge 5 ml, 2.5 ml 8 kom

igle, aspiracijske 10 kom

igle im, sc 5 kom

PREDAL 2. povoji 8 cm 4 kom

povoji 6 cm 2 kom

povoji 10 cm 2 kom

coban povoj 1 kom

IMOBILIZACIJA ovratnica Stifneck select, odrasla 1 kom

ovratnica, Stifneck select, otr. 1 kom

MAH oopornica 1 kom

AMPULARIJ glej podrobni opis po 
seznamu

STRANSKI ŽEP, levi – 1. mepore 6x7 cm, 9x10 cm 5 kom

STRANSKI ŽEP, levi – 2. trikotne rute 3 kom

STRANSKI ŽEP, levi – 3. zavoj za opekline Burnshield 1 kom

STRANSKI ŽEP, desni – 1. aspiracijski katetri 3 kom

STRASNKI ŽEP, desni – 2. škarje 1 kom

STRANSKI ŽEP, zgoraj rokavice 10 kom

ZUNANJI ŽEP ZGORAJ
Baterijska svetilka NightSearch

AMPULARIJ
suprarenin 1mg nitrolingval spray analgin 2.5 g
suprarenin 1 mg berodual spray ketonal 100 mg
suprarenin 1 mg aspirin direct tramal 50 mg
suprarenin 1 mg plavix tramal 100 mg
suprarenin 1 mg kaptopril fentanyl 0.1 mg
atropin 1 mg lekadol fentanyl 0.1 mg
atropin 1 mg tavegyl 2 mg
atropin 1 mg naloxon 0.4 mg
apaurin 10mg naloxon 0.4 mg
torecan 6.5 mg anexate 0.5 mg
morphini chloridi 20 mg solvent (redčenje)
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edemid 20 mg norcuron 4 mg
edemid 20 mg solvent (redčenje)
dexamethason 4 mg norcuron 4 mg
dexamethason 4 mg aminophyllinum 250 mg
amiodaron 150 mg dormicum 5 mg
amiodaron 150 mg dormicum 50 mg
dopamin 50 mg hypnomidate 20 mg
dopamin 50 mg ketanest S 250 mg
tiopental 1 g succinilhollinum 100 mg

Slika 1. Nahrbtnik za nujno medicinsko pomoč pri tehnično zahtevnih intervencijah.

KAKO SE BO ČLAN EKIPE NUJNE MEDICINSKE POMOČI SPUSTIL 
V GLOBINO ALI POVZPEL NA VIŠINO

Nikoli  sam!  V dogovoru  z  vodjem  intervencije  koordiniramo  delo  različnih 
služb  na  terenu.  Potreboval  bo  znanje.  Tega  člani  ekip  nmp  pridobivamo  s 
kontinuiranim izobraževanjem in rednimi treningi. Drugi pogoj bo oprema za 
vrvno reševanje. Tudi ta je za potrebe ekip nmp zložena v posebnem nahrbtniku.

tabela 2. Vsebina nahrbtnika za vrvno tehniko nmp ZD Celje.
alpinistični pas »singing rock« CE 0123 EN 358 EN 361 EN 813 2 kom
zaščitna čelada »Petzl vertex best« z LED tehnologijo CE 0197 2 kom
zaščitne rokavice »cmc rescue special ops gloves« CE 0123 1 kom
prižema z ročajem »ascender with grip AD-10«: desna CE EN567 1 kom
prižema z ročajem »ascender with grip AL-15«: leva CE EN567 1 kom
prsna prižema »chest ascender AC-30 CE EN567 1 kom
dvojna stop zavora »double stop descender DSD 30+25« CE 0123 1 kom
škripec »pro traxion« CE 0197 1 kom
osmice, okrogla EN 1891 2 kom
vponke na matico CE 0639 12 kom
statična vrv 45 m, 13 mm EN 1891 EN 892 1 kom
vrv 12 m, 6 mm EN 892 1 kom
pomožna vrv 60 cm, 22KN CE 0123 EN 566 2 kom
pomožna vrv 80 cm, 22 KN CE 0082 EN 354, EN 795 2 kom
pomožna vrv 120 cm, 25KN CE 0123 EN 566 4 kom
pomožna vrv 150 cm, 22KN CE 0123 EN 566 2 kom
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pomožna vrv 160 cm, 22KN CE 0197 EN 795 1 kom
zaščita za vrv Petzl 1 kom

slika 2. Nahrbtnik z opremo za vrvno reševanje nmp ZD Celje.

      

Intervencijo  nadzira  in  vodi  vodja  gasilske  intervencijske  enote.  Določi  tudi 
mesto za spust v globino. Razporedi člane ekip na svoja mesta. Pripravijo se tudi 
koritasta nosila, v katero položimo poškodovanca za spust/dvig. Vanj je navadno 
položen poškodovanec, ki ga predhodno imobiliziramo na zajemalnih nosilih.
V globino se lahko spustimo:
- preko  jeklenice:  uporabi  se  visok  dvodelni  plezalni  pas.  V pas  je  vpeta 

pomožna vrvica, s katero se pripne na jeklenico. Dvig/spust opravlja strojnik 
na vitlu. Dodatno varovanje se izvede s statično vrvjo, ki je vpeta v sidrišču. 
Na  enem  koncu  je  vrv  vpeta  v  vponko,  kamor  so  vpeta  nosila  s 
ponesrečencem, drugi konec vrvi pa je speljan preko stop zavore.

- spuščanje po vrveh, ki so vpeta v sidrišče. Uporablja se alpinistični pas z , ki 
ima vpeto  osmico  ali  stop  zavoro.  Slednja omogoča nadzorovan  spust po 
vrvi.

Pred  spuščanjem  mora  vodja  intervencije  pregledati  navezo.  Pozoren  je  na 
pravilno izvedene vozle in zapete matice na vponkah.
Včasih  mesto  dogodka  ne  dopušča  dviga  iz  globine.  V  takem  primeru 
poškodovanca  –  že  oskrbljenega  –  prenesemo na  ustrezen  kraj,  od  koder  je 
možno izvesti varen dvig.
Dvig lahko izvedemo preko jeklenice in vitla, preko škripčevja ali roll glisa. O 
teh tehnikah odloča vodja intervencije.
Naloga člana ekipe  nmp pred  dvigom poškodovanca  je  predvsem v  kontroli 
življenjskih funkcij in izvedenih postopkih in posegih pri poškodovancu.

ZAKLJUČEK

Vključevanje  ekip  nmp v  tehnike  reševanja  na  globini  ali  višini  je  smotrno 
zaradi  kvalitetnejše  oskrbe  poškodovancev.  Za  ekipe  nmp  pa  predstavlja 
poseben  izziv:  dodatna  znanja,  redne  treninge,  kondicijsko  pripravljenost  in 
pogum. Posebno mesto ima varnost.  Misliti  moramo namreč  na  to,  da se  iz 
intervencije  vrnemo »zdravi in živi«, da imamo doma ljudi, ki  nas imajo radi. 

106



Zato  posvečamo  posebno  pozornost  odkrivanju  potencialnim  nevarnostim, 
katerim se skušamo kar najbolj izogniti.
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STROKOVNO SREČANJE SO OMOGOČILI:

Splošna bolnišnica Celje

Društvo medicinskih sestre, babic in zdravstvenih tehnikov Celje

Tosama

Ecolab d.o.o.

Inn d.o.o.

Simpss

I S K R E N A  H V A L A !
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