
 



 

 

 

Slovensko združenje za intenzivno medicino 

Zaloška cesta 7 

1525 Ljubljana 

 

  

 

 

24. SEMINAR INTENZIVNE MEDICINE ZA 

MEDICINSKE SESTRE IN ZDRAVSTVENE TEHNIKE 

 

starostnik in intenzivna medicina 

 

 

 

 

 

 

Zbornik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24. SEMINAR INTENZIVNE MEDICINE ZA MEDICINSKE SESTRE IN ZDRAVSTVENE TEHNIKE  ZBORNIK 

 



Zbornik je izdalo: 

Slovensko združenje za intenzivno medicino 

Predsednik: Dušan Štajer 

 

 

Uredniki: Miha Mežnar, Katja Kopriva Pirtovšek, Suada Fileković Ribarič  

 

Tehnični urednik: Tomaž Vovko 

 

Tajnica: Simona Rojs 

 

Naklada: 70 

  

Publikacija ni naprodaj, je brezplačna za udeležence simpozija. 

 

Ljubljana, maj 2018 

 

 

 

 

 

 

CIP - Kataložni zapis o publikaciji  

Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana  

 

616-083.98(082)(0.034.2)  

 

SEMINAR intenzivne medicine za medicinske sestre in zdravstvene tehnike (24 ; 2018 ; Bled)  

        Starostnik in intenzivna medicina [Elektronski vir] : zbornik / 24. seminar intenzivne medicine za 

medicinske sestre in zdravstvene tehnike, Bled, 25. in 26. maj 2018 ; [uredniki Miha Mežnar ... et al.]. - 

Ljubljana : Slovensko združenje za intenzivno medicino, 2018  

 

ISBN 978-961-6373-44-9  

1. Gl. stv. nasl. 2. Mežnar, Miha, zdravnik  

295069184  

 

 

  



 

 

KAZALO VSEBINE 

 

Gripa in starostnik ............................................................................................................................... 1 

Kakovost življenja starostnikov nad 80 let po zdravljenju na oddelku intenzivne medicine .............. 7 

Etične dileme pri kardiopulmonalni reanimaciji pacientov v paliativni oskrbi ................................. 13 

Pogled zdravstvene nege na paliativo v intenzivni terapiji iii ........................................................... 20 

Nefarmakološki ukrepi za obvladovanje simptomov v paliativni oskrbi ........................................... 28 

Varna priprava zdravil ....................................................................................................................... 36 

Izzivi zdravstvene nege pri oskrbi bolnika po kombinirani transplantaciji srca in jeter .................... 40 

Vloga medicinske sestre pri obravnavi abdominalnega pacienta – monitoring IAP ......................... 46 

Dejavniki, ki vplivajo na dvig zahtevnosti zdravstveno negovalne obravnave pacienta v enoti 

intenzivne terapije III ......................................................................................................................... 53 

Znotrajbolnišnični transport kritično bolnega na ONIT ..................................................................... 59 

Pomen opazovanja zenic pacientov na oddelku nevrološke intenzivne terapije ............................. 65 

 



24. seminar intenzivne medicine za medicinske sestre in zdravstvene tehnike 

1 
 

GRIPA IN STAROSTNIK 

Azra Sekić, Aljaž Ferleš 

Klinika za infekcijske bolezni in vročinska stanja, Enota intenzivne terapije, Univerzitetni klinični 

center Ljubljana 

 

Izvleček 

V prispevku je predstavljena gripa kot ena izmed najpogostejših virusnih bolezni. Gre za hitro 

nalezljivo bolezen, ki se širi med prebivalci. Preventiva predstavlja pomembno vlogo pri ohranjanju 

zdravja in zmanjševanju pojava bolezni. Nacionalni inštitut za javno zdravje vsakoletno poziva 

prebivalce k cepljenju proti gripi. Starostnike uvrščamo med skupino ljudi, ki so bolj izpostavljeni 

tveganju za obolenje z virusom gripe.   

 

Uvod 

Gripa oziroma influenca je v osnovi visoko nalezljivo obolenje dihal, ki se pojavlja kot akutna okužba. 

Virus influence delimo na tri osnovne tipe A, B in C, ti pa izhajajo iz družine Ortomyxoviridae (1). Virus 

gripe oz. influence tipa A je najpomembnejši in najpogostejši povzročitelj epidemij ter je edini izmed 

treh tipov, ki lahko povzroča obsežne pandemije. Tip influence A povzroča okužbe pri ljudeh ter pri 

nekaterih živalskih vrstah. Viruse influence, ki spadajo v tip A, klasificiramo po najpogostejših 

podtipih, ki se določijo na podlagi dveh površinskih antigenov: hemaglutinina (H) in nevraminidaze 

(N). Tri vrste hemaglutininov (H1, H2, H3) in dve vrsti nevraminidaze (N1, N2) so najpogostejši sevi v 

virusih influence A, ti pa pri ljudeh povzročajo pojav sezonske gripe (2). Znane so tudi nekatere druge 

vrste hemaglutininov (18 podvrst) ter nevraminidaze (11 podtipov), ki v virusih influence ob 

mutacijah povzročajo nastanek bolezni pri živalskih vrstah, kot so ptice, prašiči ter konji, le ta pa se 

lahko prenaša na človeka (3). Influenca tipa B ali C se najpogosteje pojavlja le pri ljudeh. Epidemije z 

večjim obsegom, povzročene z  virusom tipa A se po sedanjih izsledkih pojavljajo na 2 do 3 leta. 

Epidemije, katerih povzročitelj je virus tipa B, se pojavljajo na 4 do 6 let. Virus tipa C ni znan kot 

povzročitelj epidemij, ampak povzroča le blage okužbe dihal pri otrocih.  
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Pojavnost 

Epidemija gripe se praviloma začne nenadoma v zimskih mesecih, vrh doseže v drugem do tretjem 

tednu in navadno ne traja več kot 5 do 6 tednov. V času epidemije lahko zboli 10 do 20 % ljudi, med 

pandemijo pa je delež obolelih večji, od 20 do 40 % prebivalcev (1). 

Izbruhe gripe povezujejo z načinom življenja, saj se ljudje v zimskem letnem času veliko več 

zadržujejo v zaprtih prostorih in so tako v bolj tesnih stikih in je s tem olajšan prenos okužbe. Virusi 

influence imajo idealne razmere, saj je zrak pri nizih temperaturah veliko bolj suh, to pa povzroča, da 

se sluznice in izločki dihal sušijo, kar oteži izločanje virusa. Virus ima daljše preživetje na nizkih 

temperaturah in se tako tudi bolj uspešno širi z kapljicami in obdrži na površinah. Nižja raven 

ultravijoličnega sevanja ima negativen vpliv na viruse. Človek je zaradi zmanjšane obrambne 

sposobnosti vitamina D, ki  ga v zimskih časih zaradi pomankanja sonca dobi malo, bolj dovzeten za 

pojav gripe. Obstaja verjetnost, da je za pojav bolezni potrebna kombinacija več teh dejavnikov in da 

sam en dejavnik še ne predstavlja vpliv na pojav (4) 

 

Starostna skupina obolelih 

Ne glede na starost vsakdo lahko zboli za gripo (3, 5). Starostnike uvrščamo v rizično skupino, pri 

katerih je sam potek bolezni veliko težji, prav tako pa so zapleti velikokrat bolj pogosti (4,5). Gripa je 

pomembne razlog obolevnosti in smrtnosti pri starejših od 65 let in kronično bolnih (4). Starejši, ki 

umrejo zaradi pljučnice ali poslabšanja srčnega ali pljučnega obolenja, predstavljajo 90% smrti zaradi 

gripe (4). Umrljivost zaradi nozokomialne gripe je v  enotah intenzivne terapije med 33-60% (4) 

 

Inkubacijska doba in potek bolezni 

Sami bolezenski znaki nastopijo nekje 1-3 dni po okužbi. Med nje sodijo pojav vročine, ki jo lahko 

spremlja mrzlica, bolečine v mišicah, kašljanje, glavobol in sama utrujenost. (3) Simptomi gripe se 

pojavljajo nenadno, njihovo trajanje pa je povsem različno, lahko trajajo tudi do nekaj tednov (3). Pri 

starostnikih se bolezen pogosto pojavi  z motnjo zavesti in vročino. Utrujenost in oslabelost zna pri 

starostnikih vztrajati tudi tedne do nekaj mesecev. Sam potek bolezni bistveno ne pušča posledic ob 

ustreznem zdravljenju. (4) 
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Zdravljenje, omejevanje in preprečevanje 

Gripo zdravimo simptomatsko. Pacientom svetujemo veliko počitka ter uporabo zdravil za lajšanje 

simptomov (uporabo antipiretikov, antitusikov in nazalnih dekongesitivov). Za predpisovanje 

protivirusnih zdravil se odločimo v času kroženja virusa influence v populaciji v skladu z 

upoštevanjem Smernic za uporabo protivirusnih zdravil iz skupine zaviralcev nevraminidaze za 

zdravljenje in preprečevanje gripe. Predpisujemo jih bolnikom, ki so uvrščeni med rizične skupine, pri 

katerih je povečano tveganje za zapleten potek bolezni ali pa je ta že prisoten. Na ta način 

zmanjšujemo zaplete in preprečujemo možnost sekundarnih okužb ter potrebo po zdravljenju v 

bolnišnici. Kot pri vsaki bolezni, tudi pri gripi ne gre zanemariti dejstva, da lahko kljub temu pride do 

hudih zapletov zdravstvenega stanja in posledično celo do smrti (3). 

Pacienti, ki imajo hujšo obliko gripe, so hospitalizirani v enoti intenzivne terapije in potrebujejo 

umetno ventilacijo. Odstotek pacientov s hujšo obliko gripe, ki potrebujejo intenzivno zdravljenje, se 

iz leta v leto razlikujejo, opisujejo, da je teh bolnikov med 10 in 30% (6). V našo enoto intenzivne 

terapije je bilo v sezoni 2016/2017 sprejeto 16 (5,5%) pacientov, na Kliniki za infekcijske bolezni in 

vročinska stanja v tem enakem obdobju 292 pacientov, kar je manj kot je opisano v literaturi, vendar 

vsi pacienti, ki so potrebovali intenzivno zdravljenje zaradi pomanjkanja prostora niso ležali samo v 

naši intenzivni enoti.  

Nozokomialni prenosi gripe so pomemben dejavnik prenosa gripe v celotni bolnišnici, še posebej pa v 

intenzivni terapiji. Zdravstveni delavci niso samo v nevarnosti, da sami zbolijo, ampak imajo lahko 

pomembno vlogo pri prenosu gripe na paciente in svoje sodelavce. Enote intenzivne terapije so še 

posebej ranljive za bolnišnične izbruhe ne samo gripe, ampak tudi drugih nozokomialnih okužb. CDC 

letno objavlja smernice za preprečevanje in zdravljenje gripe, vendar ne posebej za intenzivno enoto, 

kljub temu, da so v intenzivni enoti potrebno dodatni ukrepi. Kljub temu, da se vsi zavedamo, da so v 

intenzivni enoti potrebni dodatni ukrepi, je še vedno najpomembnejši ukrep za preprečevanje 

širjenja gripe cepljenje zdravstvenih delavcev. S spodbudo in pozitivno propagando lahko dosežemo 

višji odstotek precepljenih zdravstvenih delavcev in s tem zmanjšamo možnost širjenja gripe med 

zaposlenimi. Spodaj prikazana grafa prikazujeta precepljenost zdravstvenih delavcev glede na 

oddelek in profil zaposlitve na Klinike za infekcijske bolezni in vročinska stanja v Ljubljani. 
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Slika 1: Delež cepljenih proti gripi na KIVVS 2017/2018 

 

 

Slika 2: Precepljenost proti gripi na KIBV 2017/2018 

 

Skupna precepljenost vseh zaposlenih v letu 2017/2018 je 60,3% med tem, ko je v letu 2016/2017 

precepljenost znašala le 43.99%. 

Gripo preprečujemo z izvajanjem higienskih ukrepov, cepljenjem in z uporabo kemoprofilakse v 

določenih okoliščinah. Poleg izvajanja preventivnih ukrepov, za preprečevanja bolezni, je še vedno 

najboljša zaščita cepljenje proti gripi (4). Vsem prebivalcem se priporoča cepljenje. Cepljenje 

starostnikov ima velik vpliv pri preprečevanju bolezni, vendar je pomembno, da se cepijo tudi 
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družinski člani, ki so v stiku z njimi, saj lahko virus influence zanesejo v domače okolje in s tem 

ogrozijo zdravje bližnjega (3). 

Za razliko od gripe so stranski učinki cepljenja manjši, bolj blagi in veliko hitreje minejo. Poleg rdečine 

in bolečine v področju cepljenja se zelo redko pojavi glavobol, slabost, utrujenost, vročina ter 

bolečina v mišicah. Kontraindikacije cepljenja, ki jih ne gre zanemariti so:alergija na sestavine cepiva, 

predhodni nezaželeni učinki, ki so se pojavili po cepljenju, znane anafilaksije na jajca, vročina nad 

38,5°c. Pri osebah, ki imajo hemoragično diatezo je cepljenje prav tako kontraindicirano (3). 

Imunost, ki jo posameznik pridobi po cepljenju je odvisna od starosti in stanja imunskega sistema 

cepljene osebe. Za starostnike velja, da imajo slabšo zaščito in z cepljenjem učinkovitejše 

preprečujemo prizadetost spodnjih dihal ter posamezne zaplete, kot pa samo bolezen.  Zaščita po 

cepljenju traja kratek čas, zato se je potrebno cepiti vsako leto (4, 5). 

Število cepljenih se vsako leto znižuje. Zaskrbljujoči so predvsem podatki, da  je ravno pri starostnikih 

trend precepljenosti v upadanju. Svetovna zdravstvena organizacija se trudi, da bi dosegla čim večji 

odstotek cepljenja pri rizičnih skupinah.  S tem bi med drugimi preprečili težji potek bolezni, same 

zaplete in marsikatero smrt (3). 

 

Zaključek 

Gripa predstavlja hudo bolezen za starejše nad 65 let. Največ smrti povezanih z gripo doleti ravno 

starostnike. Za njih predstavlja večje tveganje po potrebi zdravljenja v bolnišnici, kot pri ostali mlajši 

populaciji. Z leti imunski sistem slabi in se težje bori proti okužbi z gripo.  Cepljenje še vedno 

predstavlja najučinkovitejšo zaščito pred boleznijo.   

Starostnike, ki spadajo v eno izmed najbolj ogroženih skupin bi bilo potrebno dodatno izobraževati in 

jih spodbujati k cepljenju. 
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KAKOVOST ŽIVLJENJA STAROSTNIKOV NAD 80 LET PO ZDRAVLJENJU NA ODDELKU 

INTENZIVNE MEDICINE 

Barbara Smrke, Darja Podsedenšek, Miha Mežnar 

Oddelek za intenzivno interno medicino, Splošna bolnišnica Celje 

 

Izvleček 

Z naraščanjem starosti prebivalstva se povečuje tudi število sprejemov starostnikov (bolnikov, starih 

nad 80 let) na oddelke intenzivne medicine. Visoka starost predstavlja dejavnik tveganja za umrljivost. 

Poleg tega je cilj intenzivnega zdravljenja ohraniti ne le življenje, pač pa tudi kakovost življenja. 

Nedavna raziskava je pokazala, da imajo starostniki, ki preživijo več kot eno leto po odpustu z oddelka 

intenzivne medicine, primerljivo življenjsko dobo in kakovost življenja kot njihovi vrstniki, ki niso 

kritično zboleli. 

Tudi na našem oddelku zdravimo vsako leto več starostnikov, starejših od 80 let je namreč približno 

četrtina sprejetih. Zanima nas, če take ugotovitve veljajo tudi za naše okolje. 

 

Uvod 

Staranje prebivalstva je tesno povezano s kakovostjo življenja ljudi, ki postaja osrednja družbena 

vrednota. Mnoge študije, ki obravnavajo kakovost življenja  in jo na različne načine tako definirajo kot 

tudi merijo, dokazujejo, da gre za obsežno in kompleksno področje proučevanja (5). 

S podaljševanjem življenjske dobe se v razvitem svetu delež starostnikov povečuje. Zdravstvena 

obravnava  je pri njih specifična. Poslabšanje ene bolezni bistveno bolj vpliva na potek zdravljenja in 

psihofizično počutje starostnika kot na osebo v mladosti. Raziskovanje kakovosti življenja 

starostnikov je v zadnjih letih deležno vedno več pozornosti, saj število strarostnikov narašča (4). V 

Ameriki so starostniki najhitreje naraščujoča skupina prebivalcev, gre za heterogeno populacijo, ki jo 

delijo na tri glavne podskupine, pri katerih se obravnava edinstvene in specifične fiziološke in 

zdravstvene potrebe. Te tri skupine so: young-old, od 65 do 74 let; middle-old, od 76 do 84 let in old-

old, nad 85 let. Ameriške smernice kažejo, da so starostniki nad 85 let pogosteje hospitalizirani zaradi 

operativnih posegov, med tem ko so starostniki med 75 in 84 letom pogosteje sprejeti na 

bolnišničmo zdravljenje zaradi srčne dekompenzacije (2).  
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Starejši imajo pogosto pridružene bolezni: arterijsko hipertenzijo, kronično ledvično insuficienco, 

cerebrovaskularne bolezni, anemijo, okvare lokomotornega aparata, depresijo, splošno oslabelost, 

izgubo apetita, koronarno bolezen, sladkorno bolezen. Ker se ledvična funkcija s staranjem slabša, 

ima veliko starejših nad 80 let očistek kreatinina 50ml/min ali manj, tudi brez specifične bolezni 

ledvic. Zaradi zmanjšane zmožnosti ledvic za uravnavanje elektrolitskega ravnovesja pride pogosteje 

do z zdravili povzročenih elektrolitskih motenj. Prav tako anemija poslabša simptomatiko srčnega 

popuščanja in poslabša prognozo. Depresija in socialna izoliranost vplivata na starostnikovo 

zavezanost k sodelovanju. Težave z osteomuskularnim aparatom onemogočajo vsakodnevno 

funkcioniranje, dostopnost do medicinske službe, pogosto jemanje nestereoidnih antirevmatikov pa 

pospeši retenco natrija in soli, nastopi antagonizem učinkom diuretika in zaviralci angiotenzinske 

konvertaze (ACE). Pri vseh se poizkuša izboljšati prognoza in kvaliteta življenja, predvsem izboljšati 

klinično simptomatiko in počutje, zmanjšati pogostnost hospitalizacij in kadar je možno, podaljšati 

preživetje (3).   

Izjemni napredek intenzivne medicine je bistveno zvečal možnosti zdravljenja in preživetja kritično 

bolnih ali poškodovanih, vendar intenzivno zdravljenje in podaljševanje življenja nista vselej v njihovo 

dobro. V enoto za intenzivno medicino sodijo le tisti, ki so neposredno življenjsko ogroženi, njihovo 

stanje pa ni brezupno (4). V vseh telesnih sistemih so fiziološke zaloge starejših bolnikov omejene in 

se lahko hitro poslabšajo, kljub strokovni medicinski in negovalni oskrbi. Na splošno samo starost ne 

napoveduje slabega izida za kritično bolnega, vendar napoved izida poslabšuje kombinacija 

sovpadajočih zdravstvenih problemov in hitro spreminjajočega se zdravstvenega stanja (2). 

 

Raziskava 

Cilj raziskave je bil ugotoviti, ali imajo starostniki, ki preživijo hospitalizacijo na intenzivnem oddelku, 

primerljivo kakovost življenja s tisto pred hospitalizacijo. Poleg tega smo želeli opredeliti morebitne 

dejavnike, ki vplivajo na poslabšanje kakovosti življenja. 

Raziskavo smo izvedli s pomočjo retrospektivne analize podatkov, kar ne predstavlja nobenega 

tveganja za zdravje vključenih bolnikov. Pred izvedbo raziskave smo pridobili soglasje k raziskovanju s 

strani Etične komisije Splošne bolnišnice Celje. Retrospektivno analizo podatkov in anketo bolnikov in 

njihovih svojcev smo izvajali od meseca marca do aprila 2018. 

Raziskavo smo izvedli z maksimalnim spoštovanjem do sodelujočih in njihove zasebnosti. Podatki 

bodo varovani v skladu z načeli varovanja podatkov v medicini. Ob prvem stiku z bolnikom ali svojcem 

smo pridobili ustno soglasje za sodelovanje pri odgovarjanju na anketni vprašalnik. Pri tem smo 
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uporabili kontaktne podatke, ki so nam jih ob sprejemu posredovali bolniki ali njihovi svojci v času 

njihovega zdravljenja na Oddelku za intenzivno interno medicino (OIIM). Retrospektivno smo 

analizirali medicinsko dokumentacijo bolnikov, starih nad 80 let, ki so bili v letu 2017 sprejeti na OIIM, 

pridobili smo podatke o morebitnih znanih dejavnikih tveganja za slabši izid zdravljenja (npr. 

mehanska ventilacija, uporaba sedativov in mišičnih relaksansov, nadomestno ledvično zdravljenje...) 

ter jih statistično povezali z izhodom zdravljenja. S preživelimi (ali bližnjimi) smo opravili  pogovor 

preko telefona. Uporabili smo vprašalnik, ki je povzet po EQ-5D-5L vprašalniku. Pri tem smo s 

petstopenjskim ocenjevalnim sistemom opredelili stanje pred in po hospitalizaciji v naslednjih 

kategorijah: omejitve pri gibanju, omejitve pri samostojni negi, omejitve pri vsakodnevnih aktivnostih, 

občutek bolečine ter občutek skrbi oz. žalosti. Opredelili smo še bivalno okolje ter količino redne 

terapije pred in po hospitalizaciji. 

 

Rezultati  

V letu 2017  smo na OIIM sprejeli 400 bolnikov, od tega jih je bilo 80 starih nad 80 let, umrljivost v tej 

skupini (pri tem mislimo na umrljivost do pridobitve podatkov za retrospektivno analizo in ne 

umrljivosti na OIIM) je bila 47,5%. V našo raziskavo smo vključili 42 bolnikov, vendar jih je 6 umrlo v 

času pridobivanja informacij, dva pa sta bila nedosegljiva preko telefona. Skupaj je sodelovalo 34 

bolnikov, od tega je bilo 53% žensk in 47% moških, ki smo jih poklicali po telefonu in povprašali o 

njihovem zdravstvenem stanju pred in po hospitalizaciji. V času pridobivanja dokumentacije in 

izvajanja raziskave je umrlo 5 bolnikov.  

Analiza teh 34 bolnikov je pokazala naslednje: 

Zaradi septičnega šoka jih je bilo sprejetih 36,4% in sepse 9,1%, ostale diagnoze smo opredelili kot 

druge (54,5%). Treba je poudariti, da je bilo med preživelimi 18% sprejetih elektivno zaradi 

predvidene lokalne trombolize ali implantacije srčnega spodbujevalnika. 

Invazivno ventiliranih je bilo 35%,  neinvazivno pa 9%. Za invazivni hemodinamski nadzor smo se 

odločili pri 5,9%. Nadomestno ledvično zdravljenje sta imela dva bolnika (6%). Vazoaktivna zdravila je 

prejemalo 38,2%, sedative 41,2%, mišične relaksanse 3% in kortikosteroide 9 % bolnikov. 44% 

bolnikov iz te skupine ni potrebovalo intenzivnega podpornega zdravljenja. 

V 4 primerih (12%) so bolniki po hospitalizaciji zamenjali bivalno okolje, večinoma za domsko 

nastanitev. Pri dveh (50%) so bile razlog za to omejitve pri gibanju, negi in vsakodnevnih aktivnostih, 

ki so nastale med intenzivnim zdravljenjem. 
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Redna terapija je v večini primerov (65%) ostala nespremenjena, 12% jih je po hospitalizaciji jemalo 

več, 23% pa manj zdravil. 

Rezultati analize vprašalnika EQ-5D-5L so zbrani v tabeli 1. 

Tabela 1: Povprečna ocena za posamezno kategorijo na petstopenjski lestvici pred in po 

hospitalizaciji na OIIM. 1 = povsem odvisen/nevzdržno, 2 = hude omejitve/hudo, 3 = zmerne 

omejitve/zmerno, 4 = blage omejitve/blago, 5 = brez omejitev/nič. 

 Pred hospitalizacijo Po hospitalizacji 

Omejitve pri gibanju 3,56 3,26 

Omejitve pri negi 3,59 3,29 

Omejitve pri vsakodnevnih 

aktivnostih 

3,56 3,23 

Bolečina 3,35 3,35 

Strah, žalost, zaskrbljenost 3,82 3,55 

 

Pri bolnikih, ki niso potrebovali intenzivnega podpornega zdravljenja (invazivne ali neinvazivne 

mehanske ventilacije, vazoaktivne podpore, nadomestnega ledvičnega zdravljenja), je prišlo do 

poslabšanja kakovosti življenja za vsaj eno točko v vsaj eni kategoriji v 33%. Pri tistih, ki so potrebovali 

intenzivne podporne ukrepe, pa je do takšnega poslabšanja prišlo v 79%.  

 

Razprava 

V naši raziskavi delež starejših od 80 let, sprejetih na oddelek intenzivne medicine, nekoliko presega 

deleže, o kakršnih običajno poročajo opazovalne študije. (7) Glede na razmerje med splošno 

umrljivostjo in umrljivostjo v opazovani skupini predstavlja visoka starost pomemben dejavnik 

tveganja za umrljivost, čemur pritrjujejo rezultati številnih študij. (1) V naši raziskavi nismo primerjali 

kakovosti življenja opazovane skupine s primerljivo iz splošne populacije, temveč kakovost življenja 

iste skupine pred in po hospitalizaciji na oddelku intenzivne medicine. Ker bolniki ali njihovi svojci pri 

takem pristopu opredeljujejo stanje retrospektivno, je ocena verjetno pogosteje subjektivna in to 

predstavlja določeno omejitev pri analizi rezultatov. 
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Pri opazovani skupini je opazen trend zmanjšanja kakovosti življenja glede na stanje pred 

hospitalizacijo v vseh kategorijah razen pri dojemanju bolečine. Podoben trend opisujejo tudi druge 

raziskave. (1) Po drugi strani je stopnja znižanja kakovosti nizka in v povprečju ne presega 0,3 točke 

na petstopenjski lestvici ocenjevanja. Samo pri dveh bolnikih se je kakovost znižala za več kot eno 

točko v posamezni ocenjevani kategoriji. Kronični bolečinski sindrom pomembno vpliva na kakovost 

življenja, zato se nam zdi pomembno, da so preiskovanci ocenili prisotnost bolečine s povsem enako 

stopnjo kot pred hospitalizacijo. Večja omejitev pri gibanju, negi in vsakodnevnih aktivnostih bi 

morala vplivati na spremembo bivalnega okolja, česar pa rezultati naše raziskave niso potrdili – 

sprememba bivalnega okolja (večinoma v DSO) je bila potrebna le v 4 primerih po hospitalizaciji, pri 

čemer sta le 2 bolnika kot vzrok navedla povečane omejitve. 

V opazovani skupini so bili tudi bolniki, ki niso potrebovali intenzivnega zdravljenja. V tej skupini je 

zmanjšanje kakovosti življenja navedla le manjšina bolnikov, medtem ko je bilo v skupini starostnikov, 

ki so potrebovali intenzivno zdravljenje, takih kar 79%. 

Rezultati naše raziskave govorijo v prid znanemu dejstvu, da imajo starejši od 80 let slabšo prognozo 

od splošne populacije ne samo zaradi višje pričakovane umrljivosti, pač pa tudi zaradi negativnega 

vpliva intenzivnega zdravljenja na kakovost življenja po hospitalizaciji. (8) Po drugi strani se zdi, da 

vpliv na kakovost življenja ni tolikšen, da bi signifikantno vplival na doživljanje vsakdana starostnikov 

po intenzivnem zdravljenju. Menimo, da bo v prihodnje treba z velikimi prospektivnimi 

multicentričnimi raziskavami bolje opredeliti dejavnike, ki zanesljiveje napovedujejo prognozo 

kritično bolnih starostnikov. Število starostnikov, sprejetih na oddelke intenzivne medicine, se 

namreč tako pri nas kot v svetu znatno povečuje in predstavlja vedno večje breme tako v intenzivni 

medicini kot tudi v družbi nasploh. (9) 

Pomembno omejitev raziskave predstavlja tudi majhen vzorec, zaradi katerega nismo opredeljevali 

statistične signifikance prikazanih rezultatov.  
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ETIČNE DILEME PRI KARDIOPULMONALNI REANIMACIJI PACIENTOV V PALIATIVNI OSKRBI 

Rok Žnider 

Oddelek za intenzivno interno medicino,  Splošna bolnišnica Celje 

 

Izvleček 

Vsak človek ima lastno in neponovljivo življenjsko pot od rojstva do smrti in vsak se tudi zaveda, da se 

bo ta pot nekoč končala. Zaposleni v zdravstvu imajo pomembno vlogo in opravljajo številne naloge 

za zagotavljanje dostojanstva pacientov in njihove celostne obravnave. Pri svojem delu se srečujejo s 

številnimi etičnimi dilemami, ko se znajdejo v konfliktu med profesionalnimi vrednotami in 

zahtevami. Namen prispevka je predstaviti etične dileme zdravstvenega osebja pri kardiopulmonalni 

reanimaciji pacientov v končni fazi bolezni. 

V prispevku smo uporabili deskriptivno metodo pregled znanstvene in strokovne literature s področja 

etičnih dilem v paliativni oskrbi. 

Ugotovili smo, da je najpogostejša želja ljudi v zadnjem obdobju življenja umreti dostojanstveno. 

Ljudi je treba ozavestiti, da morajo o svoji usodi začeti dejavno odločati dovolj zgodaj, ko se o tem 

lahko odločajo še pri popolni zavesti. Kompetence med zdravstvenimi delavci niso dovolj jasne, krši 

se dostojanstvo pacientov, pojavljajo se številne etične dileme in vprašanja o smislu podaljševanja 

življenja. V kliničnem okolju ugotavljamo pomanjkanje strokovnega izpopolnjevanja zdravstvenih 

delavcev in ozaveščanja svojcev ter pacientov. Medicinske sestre imajo na smrt, umiranje, smrtnost 

in z njo povezane odgovornosti različne poglede in deljena mnenja. 

Etične dileme pri obravnavi akutnih stanj v paliativni oskrbi se pojavljajo pogosteje kot v kateri koli 

drugi zdravstveni dejavnosti. Spoštovanje etičnih načel je bistveno pri izvajanju vsake aktivnosti, ki jo 

izvajajo zaposleni v zdravstveni dejavnosti. Načini podaljševanja življenja so postali rutinski, pacienti 

jih brez razmišljanja pričakujejo, zdravstveni delavci pa brez poprejšnje presoje mislijo, da so jih 

dolžni izvajati. 

 

Uvod 

Vsak dan sprejemamo različne etične odločitve, vendar običajno ne razmišljamo, ali se odločamo na 

osnovi kakšnih posebnih teorij oziroma načel. Izbiramo, presojamo in ravnamo po svojih vrednotah, 

čeprav etika vključuje več refleksije in utemeljevanja (Mimić, Simonič and Habjanič, 2013). Vsa 
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sodobna družba, znanost, napredek in novosti sprožajo v nas vedno nova etična vprašanja. Od 

zdravstvenih delavcev se pričakuje, da bodo ravnali v skladu s smernicami medicinske etike ter v 

skladu s pravnimi predpisi, ki veljajo v zdravstvu. To pomeni, da morajo odločitve temeljiti ne le na 

strokovnem znanju, marveč tudi na moralno-etičnih načelih, ki zagotavljajo optimalne rešitve z vidika 

interesov posameznika, skupine ali družbe (Jelenovec and Železnik, 2011). Etično obnašanje ne sme 

pomeniti prisile, ampak mora postati del vsakodnevnega ravnanja. Zdravstveno osebje se pogosto 

srečuje z etičnimi dilemami, ki se razlagajo kot situacije, v katerih so si moralne zahteve v konfliktu, 

gre za težko rešljiv problem, za izbiro med dvema enako nezadovoljivima rešitvama, pri čemer se 

sprožajo vprašanja: »Kaj moramo storiti? Kaj je najbolje, da storimo? Kakšne dobre ali slabe posledice 

bo terjala moja odločitev?« (Peter, Mohammed and Simmonds, 2014). Ko je odločitev dokončna, se 

pri zdravstvenih delavcih pogosto oglasi vest, ali so ravnali prav, da so se tako odločili, ali ne bi bilo 

morebiti bolje, da bi sprejeli drugačno odločitev. Vest ima pomembno vlogo, saj pove, kaj je dobro in 

kaj narobe, pove nam, kaj smemo, moramo ali česa ne smemo storiti, da je prav, kar smo storili, ali 

da ne bi bilo prav (Jelenovec and Železnik, 2011). 

 

Etične dileme pri kardiopulmonalni reanimaciji  

Iz pregleda literature ugotavljamo, da se zdravstveni delavci v kliničnem okolju srečujejo s situacijami, 

ki zajemajo odločanje o KPR pacienta v terminalni fazi bolezni, in se hkrati znajdejo pred etičnimi 

dilemami. Vsekakor se pri takšnih situacijah pojavljajo občutki negotovosti, kompetence zdravstvenih 

delavcev niso definirane, krši se dostojanstvo pacientov, pojavljajo se številne etične dileme in 

vprašanja o smislu podaljševanja življenja. Pogostokrat se pojavi vprašanje, ali je pri pacientu v 

terminalni fazi bolezni smiselno izvajati postopke KPR. Zdravnik mora podati jasna navodila, da se 

KPR opusti. Odločitev o opustitvi KPR pri pacientu je prav tako etična kot strokovna odločitev. V 

praksi se najpogosteje uporablja ustno navodilo o opustitvi KPR. Ta navodila pogosto povzročajo 

zmedo med zdravstvenim osebjem. Obstaja mnogo zgodb pacientov, ki jih nihče ni vprašal o njihovi 

želji glede KPR ali se zdravnik ni posvetoval s svojci in navodila niso bila zapisana (Jelenovec and 

Železnik, 2011). 

 

Opolnomočenje pacienta 

Delovanje multidisciplinarnega tima bi moralo biti usmerjeno k opolnomočenju pacientov, saj bi bilo 

smiselno, da pacienta pripravijo na določene posledice bolezni, ki jo ima. Kadar so izčrpane vse 

možnosti zdravljenja bolezni in kaže na negativno prognozo, je nujno potrebno, da pacienta 
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seznanimo z možnostjo terminalne faze bolezni, paliativno zdravstveno nego in navsezadnje z 

obrazcem, ki dopušča možnost, da pacient sam izbere, ali želi, da izvedemo postopke KPR ali ne 

(Brannstrom and Jaarsma, 2015). Ko smo v dilemi pred izvajanjem postopkov KPR, nam je v največjo 

pomoč lahko pacient sam. 

Vsi pacienti, ki se nahajajo v terminalni fazi bolezni, morajo, če želijo, vnaprej izraženo voljo podati v 

pisni obliki, na posebno določenem obrazcu, ki izhaja iz Zakona o pacientovih pravicah. Takšen 

podpisani obrazec ima veljavnost pet let in ga lahko pacient kadar koli prekliče.  

Obrazec se sme podpisati, če je zdravnik pacienta ustrezno seznanil z diagnozo, možnimi načini 

zdravljenja, morebitnimi nevarnostmi, posledicami in predvidljivostjo bolezni. Informirana privolitev 

postavlja na prvo mesto nedotakljivost posameznikove integritete in spoštovanje njegove 

avtonomije. Obrazec se podpiše ob prisotnosti zastopnika pacientovih pravic (Taghavi, et al., 2011). 

Kljub ustreznim dokumentom nastanejo težave ob morebitnem začetku izvajanja postopkov KPR, če 

dokument ni takoj na voljo oziroma če si je pacient pred dejanskim soočenjem s smrtjo premislil, 

podpisani dokument pa še vedno obstaja. 

Kljub temu je v nekaterih primerih mogoče prepoznati paciente, pri katerih ni nobene možnosti za 

preživetje in pri katerih bi bila KPR najverjetneje neuspešna. V primerih, ko je stanje pacienta 

nezdružljivo z življenjem (obsežne telesne poškodbe), lahko tudi zdravstveni delavci, ki niso zdravniki, 

opustijo KPR pred zdravnikovo odločitvijo (Myinti, Rivas and Bowker, 2010). Včasih se tudi zgodi, da 

se zdravstveni delavci zavedajo, da je pacient že v terminalni fazi bolezni in da se bo smrt zgodila vsak 

čas ter da bi s KPR le podaljšali čas trajanja pacientovih bolečin in mu s tem ne bi koristili, ampak bi 

mu bolj škodili. Vendar morajo vseeno izvajati postopke KPR, saj se je tako odločil zdravnik ali se 

znajdejo v situaciji, ko anamneza pacienta ni znana. To odločitev morajo zdravstveni delavci 

upoštevati, saj so v nasprotnem primeru kazensko odgovorni. Tu spet naletimo na vprašanje 

dostojanstvene smrti, ali je le-ta upoštevana (Brannstrom and Jaarsma, 2015).  

Metode podaljševanja življenja so postale rutinske, pacienti jih brez razmišljanja pričakujejo, 

zdravstveni delavci pa brez poprejšnje presoje mislijo, da so jih dolžni izvajati (Kamnik, Pajnkihar and 

Habjanič, 2014). 

Chien Hsu, et al. (2014) v svoji raziskavi ugotavljajo, da pri pacientih v terminalni fazi bolezni ni 

smiselno izvajati KPR, saj kljub uspešni KPR takšno zdravstveno stanje ne traja dolgo in podaljšuje 

agonijo kot posledico bolezni. (Chien Hsu, et al., 2016). Michael, et al. (2016) potrjujejo, da 

zdravstveni delavci nosijo veliko breme, saj so tisti, ki prvi ukrepajo in neposredno sprejemamo 

odločitve. 
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Izražanje volje svojcev 

Med dodatnimi okoliščinami, ki bi lahko celotno situacijo še bolj otežile, je med drugimi tudi 

prisotnost svojcev v tistem trenutku, saj si vsak svojec želi za svojega člana družine oziroma pacienta 

le najboljše, pri čemer si želijo, da njihov svojec živi, čeprav ni v stanju komunicirati, samostojno 

dihati, jesti, piti ali se gibati (Michael, et al., 2016). Pomembno je, da upoštevamo njihova mnenja in 

stališča. Prav oni so tisti, ki bodo bdeli ob svojem družinskem članu, ki bo v stanju nezavesti, hranjen 

prek sonde in dihal z podporo ventilatorja (Miller and Dorman, 2014). Ob skrbi za pacienta bi se 

moralo zelo poudarjati ozaveščanje svojcev, saj pri delu v kliničnem okolju opažamo, da imajo 

zdravstveni delavci pred njimi strah, da bi jih le-ti okrivili ob opustitvi izvajanja postopkov KPR 

njihovega svojca. 

Mogoče ta strah ni nujno v povezavi z etično in moralno vestjo, ampak je bolj v povezavi s pravnim 

stališčem oziroma vidikom (Chien Hsu, et al., 2014). Če pacient ni sposoben odločati o sebi, dajo 

privolitev o opustitvi KPR zakoniti zastopniki. Če pacient nima zakonitega zastopnika, smejo privolitev 

po Zakonu o pacientovih pravicah podpisati svojci. Pogosto nastanejo situacije, ko svojci vztrajajo pri 

izvajanju preiskav in terapij, celo takrat, ko je popolnoma jasno, da se pacientovo stanje ne bo 

izboljšalo (Mimič, Simonič and Savič, 2013). 

 

Sprejemanje odločitev 

Multidisciplinarni tim odloči, kar zdravnik potrdi in zabeleži v dokumentacijo, da v primeru zastoja 

srca ne izvajamo postopkov KPR, temveč pustimo pacienta umreti. A kaj če osebje ob predaji službe 

meni, da bi bilo najbolje za pacienta, da izvedejo postopke KPR, da mu še vedno lahko pomagajo, da 

vse, kar so že naredili za pacienta, ni največ, kar lahko še storijo zanj (Rejnolds and Croft, 2012). Prav 

tako bi bilo prav, da kadar se zdravstveni delavci znajdejo v dani situaciji, v razmišljanje, kaj storiti, 

vključijo tudi empatijo, kako bi ravnali, če bi bil umirajoči njihov svojec, ali bi se borili za njegovo 

življenje, ki morda ne bi bilo tako kakovostno in bi ga podaljšali zgolj za nekaj časa, ali pa bi opustili 

izvajanje KPR in pacientu omogočili dostojanstveno smrt (Miller and Dorman, 2014). 

 

Obravnava pacientov v paliativni oskrbi 

Paliativna oskrba odseva filozofijo »celostne osebnosti«. Pacient in svojci so subjekt v zdravstveni 

negi. Cilj paliativne oskrbe je pospeševati in promovirati kakovost življenja ves čas bolezni ter lajšati 

trpljenje, kar vključuje skrb za pacienta in njegove bližnje. Zadovoljiti moramo psihosocialne in 

duhovne potrebe pacienta in družine, vključiti kulturne vrednote in načrt zdravstvene nege, podpirati 
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tiste, ki doživljajo izgubo, žalost, promovirajo etične in pravne odločitve, zastopajo želje posameznika 

in uporabljajo veščine terapevtske komunikacije (Michael, et al., 2016). Sodobne smernice KPR ne 

obravnavajo pacientov v paliativni oskrbi kot posebne skupine, za katero veljajo drugačni postopki 

KPR. Vsak posameznik ima svoje fiziološke posebnosti in lahko ima tudi številne spremljajoče bolezni, 

kar pomeni, da je pri postopkih KPR treba temu posvetiti posebno pozornost. Raziskave v prihodnosti 

bi morda pokazale, da bi smernice pri izvajanju postopkov KPR pacientov v terminalnem stadiju 

bolezni bilo treba spremeniti oziroma prilagoditi postopke KPR (Jelenovec and Železnik, 2011).  

 

Stigmatizacija pacientov v paliativni oskrbi 

Zelo napačno bi bilo, če pri pacientih v paliativni oskrbi ne bi izvajali postopkov KPR samo zato, ker so 

zaznamovani, prav tako bi bilo napačno, če bi jih izvajali pri prav vseh pacientih ne glede na njihovo 

bolezen ali okoliščine ob zastoju dihanja in srca (Peter, Mohammed and Simmonds, 2014). Prav v 

takšnih situacijah se za zdravstveno osebje pojavi problem odločanja in sprejetja odgovornosti. 

Zdravstveno osebje lahko opravlja samo tiste aktivnosti, za katere ima ustrezno izobrazbo, znanje in 

spretnosti, za katere je kompetentno. Za opravljeno delo prevzemajo etično, moralno in kazensko 

odgovornost (Taghavi, et al., 2011). V praksi se pogosto pojavi prevzem določenih aktivnosti, za 

katere pravno formalno zdravstveno negovalno osebje nima kompetenc. Pomembno je, da se jasno 

razmejijo določene aktivnosti na podlagi standardov. Eno najučinkovitejših sredstev za zmanjšanje 

napak je prav standardizacija procesa dela. 

V večini primerov, ko se izvajajo postopki KPR, so medicinske sestre tiste, ki jih kritizirajo, če so se 

odločile za izvajanje KPR ali ne, saj so stalno prisotne na oddelkih in se tako prve znajdejo ob 

pacientu. Odločitev o opustitvi izvajanja postopkov KPR je zelo pomembna pri zagotavljanju 

kakovostne oskrbe pacienta, ker izkušnja za pacienta, njegove svojce in zdravstvene delavce ni 

prijetna (Jelenovec and Železnik, 2011). 

 

Dostojanstvo pacienta 

Vsak človek ima pravico do dostojanstva tudi v procesu umiranja in smrti. Nesmiselni postopki 

izvajanja KPR pri pacientu v terminalnem stadiju bolezni to dostojanstvo kršijo in s tem grobo 

posegajo v avtonomijo osebnosti. Poleg tega so lahko takšni pacienti zaradi poškodb, dobljenih med 

izvajanjem KPR, pahnjeni v še hujše stanje in agonijo. V takšnih primerih prav tako ni mogoče govoriti 

o zdravljenju (Jelenovec and Železnik, 2011). Najpogostejša želja ljudi, ki so v terminalni fazi bolezni, 

je, da dostojanstveno umrejo. Največja posameznikova svoboščina pa je, da živi in umre v skladu s 
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svojimi prepričanji in željami (Taghavi, et al., 2011). Nekoč so se zdravstveni delavci s spoštljivo 

vdanostjo umaknili pred smrtjo. Danes razvoj medicinske tehnologije in znanosti odpira vedno večje 

možnosti preživetja in reševanja vse težjih stanj, s čimer bo že sedaj nehvaležne odločitve napravil še 

težje (Jelenovec and Železnik, 2011). Ko postane jasno, da pacientu z življenjem ogrožajočim stanjem 

ni več mogoče pomagati z ukrepi intenzivne medicine, postane najvišja prednostna naloga omogočiti 

pacientu dostojno smrt brez nepotrebnega trpljenja. 

 

Zaključek 

Spoštovanje etičnih načel je bistvena vsebina vsakega medicinskega ukrepa. Pacienti morajo imeti 

možnost izraziti svojo voljo pred svojci ali pred pričami o morebitnih postopkih KPR. Upoštevanje 

pacientovih želja in predhodnih odločitev v stanjih, v katerih je potrebna KPR, predstavlja pomemben 

izziv za medicinsko stroko in tudi za širšo družbeno skupnost. Množici etičnih in kulturnih vrednot ter 

načel navkljub nimamo na voljo odgovorov na etične dileme, ne ustreznih etičnih meril in presoj ter 

ravno tako ne pravne podpore. Poskrbeti je treba tudi za ustrezno pravno podlago z ustrezno 

metodologijo pridobivanja izjav v primerih odklonitve KPR. 

Ostaja nam veliko vprašanj, na katera težko najdemo odgovore, zato je zelo zaželeno in skoraj nujno 

potrebno, da se o tej temi še veliko raziskuje na večjih vzorcih in da izoblikujemo najboljše rešitve. 

Dokazov, s katerimi bi lahko priporočili optimalno uporabo smernic za KPR v paliativni oskrbi, z 

raziskavo nismo našli. 
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POGLED ZDRAVSTVENE NEGE NA PALIATIVO V INTENZIVNI TERAPIJI III 

Patrick Žibret, Ema Gradišar Kodat 

Klinični oddelek za intenzivno interno medicino, Interna klinika, Univerzitetni klinični center Ljubljana 

 

Izvleček 

Paliativna oskrba je skrb za umirajoče in njihove svojce. Tako kot je zdravstvena nega pomemben del 

v procesu zdravljenja, je to v času umiranja paliativna oskrba in z njo povezana paliativna zdravstvena 

nega. Za dobro paliativno oskrbo je potrebno sodelovanje celotnega tima, kjer ima vsak član svoje 

naloge in odgovornosti. V paliativni oskrbi je pomemben pravi pristop k umirajočemu pacientu in 

njegovim svojcem. V procesu umiranja je pri pacientu potrebno v prvi vrsti lajšati trpljenje ter 

zadovoljiti telesne, psihološke, socialne in duhovne potrebe. Zavedati se je potrebno, da lahko v skrbi 

za pacienta ter njegovo družino največ naredimo kot multidisciplinarni tim. 

 

Uvod 

Umiranje in smrt je na splošno nepriljubljena tema, saj je povezana s težkimi občutki, žalostjo, 

izgubo, nemočjo in v prvi vrsti soočanjem s samim seboj. V zdravstvu se jo obravnava kot neuspeh, 

saj se kot uspeh pričakuje ozdravitev pacienta. Umiranje in smrt sta procesa življenja, ki sta 

neizbežna, čeprav večina zdravstvenega osebja to čuti kot neuspeh pri delu. Pravi pristop paliativne 

oskrbe (PO) se z določenim načinom dela, z ukrepi pri lajšanju trpljenja ter pomenom komunikacije s 

pacientom in njegovimi svojci pri tem spozna kot uspeh. S temi ukrepi omogočimo pacientu dostojno 

umiranje, njegovim svojcem pa zavedanje, da v težkih trenutkih niso sami. 

 

Definicija paliativne oskrbe  

Svetovna zdravstvena organizacija opredeljuje PO kot oskrbo pacientov z neozdravljivo boleznijo in 

njihovih bližnjih. Njen namen je izboljšati kakovost življenja pacientov in njihovih bližnjih s 

preventivnimi ukrepi in lajšanjem trpljenja tako, da omogočimo zgodnje odkrivanje, oceno in 

ustrezno obravnavo bolečine ter drugih telesnih, psiholoških, socialnih in duhovnih težav (1, 2). 

 

Načela paliativne oskrbe so: 
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 lajša bolečino in druge spremljajoče simptome, 

 zagovarja življenje in spoštuje umiranje kot naravni proces, 

 smrti niti ne pospešuje niti ne zavlačuje, 

 združuje psihološke, socialne in duhovne vidike oskrbe pacienta,  

 nudi podporni sistem, ki pacientom omogoča živeti aktivno življenje, kolikor je to mogoče, glede 

na njihovo stanje v času bolezni, do umiranja in smrti z dostojanstvom, 

 nudi podporni sistem pacientovim bližnjim v času pacientove bolezni in v času žalovanja po 

njegovi smrti, 

 timsko pristopa k celostni oskrbi pacientovih potreb in potreb njegovih bližnjih, vključno s 

svetovanjem v procesu žalovanja, če je to potrebno, 

 izboljša kakovost življenja pacienta in njegovih bližnjih ter lahko tudi pozitivno vpliva na potek 

bolezni oziroma žalovanja, 

 se izvaja zgodaj po diagnozi neozdravljive bolezni, skupaj s terapijami, kot sta kemoterapija in 

obsevanje in vključuje le tiste preiskave, ki omogočajo boljše razumevanje in obravnavo motečih 

kliničnih zapletov (3). 

 

Vloga medicinske sestre pri paliativni oskrbi  

Medicinske sestre (MS) imajo možnost, da svoje znanje, človeški odnos in sočutje vpletejo v zadnje 

dni življenja umirajočega pacienta. Vloga MS v procesu umiranja je opredeljena tudi v Kodeksu etike 

v zdravstveni negi (ZN) in oskrbi Slovenije. Upoštevanje Kodeksa etike in pravic umirajočega, empatija 

in čutenje z umirajočim zagotavlja celosten odnos med MS in pacientom (4). Še posebej pa morajo 

upoštevati naslednja načela Kodeksa etike:  

 NAČELO I: Izvajalci ZN in oskrbe skrbijo za ohranitev življenja in zdravja ljudi. Svoje delo so dolžni 

opravljati humano, strokovno, kakovostno, varno, sočutno, odgovorno, vestno ter v odnosu do 

pacienta spoštovati njegove potrebe, vrednote in prepričanja. 

 NAČELO II: Izvajalci ZN in oskrbe spoštujejo pravico pacienta do izbire in odločanja. 

 NAČELO III: Izvajalci ZN in oskrbe spoštujejo dostojanstvo in zasebnost pacienta v vseh stanjih 

zdravja, bolezni, ob umiranju ter po smrti. 

 NAČELO V: Delovanje izvajalcev ZN in oskrbe temelji na odločitvah v korist pacienta (5). 
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MS ima v zdravstvenem timu specifično vlogo. Organizira, načrtuje, izvaja in vrednoti ZN 

umirajočega bolnika. Te specifične naloge so:  

 načrtovanje in izvajanje postopkov za podporo zdravljenju in ZN v fazi PO;  

 načrtovanje in izvajanje aktivnosti ZN pri simptomih napredujoče bolezni;  

 prepoznavanje in načrtovanje aktivnosti ob bližajoči se smrti, socialnih potrebah, duhovnih 

potrebah;  

 podpora družini in skrbnikom, poznavanje procesov žalovanja ter prepoznavanje in ukrepanje ob 

patoloških načinih žalovanja;  

 vključevanje v paliativni tim v smislu predstavitve pacientovih problemov tako na fizični kot 

psihosocialni ravni, s ciljem timskega in celovitega pristopa k reševanju pacientovih težav;  

 aktivno vključevanje pacientov in njihovih svojcev v načrtovanje paliativne ZN in oskrbe;  

 učenje in informiranje pacientovih svojcev za sodelovanje v procesu PO in preprečevanja 

zapletov zdravljenja in ZN v fazi paliativne obravnave;  

 zagovorništvo – poudarjanje stališč pacienta in njegovih svojcev;  

 prakticiranje celostne in z dokazi podprte ZN;  

 zdravstveno vzgojno delo;  

 povezovanje z izven bolnišničnim paliativnim timom (6).      

 

Paliativna oskrba v intenzivni terapiji III stopnje 

Na kliničnem oddelku za intenzivno interno medicino (KOIIM) ležijo pacienti po nenadnih nujnih 

stanjih, pacienti s kroničnimi in pridruženimi drugimi boleznimi ter pacienti z ireverzibilnimi stanji. V 

procesu zdravljenja (preiskave, postavitev diagnoze), kjer so izčrpane vse možnosti ozdravitve in ne 

pride do izboljšanja zdravstvenega stanja, se multidisciplinarni tim odloči za PO v relativno kratkem 

času. Izpolni se obrazec Odločitev o zdravljenju in paliativni oskrbi ob koncu življenja. 
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Slika 1: Paliativni list (7)
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Glavni namen priporočil je zaščititi bolnika pred preveč ali premalo intenzivnim zdravljenjem in mu 

hkrati zagotoviti ustrezno PO ob koncu življenja. Ob tem se je ključno zavedati, da je situacija, v kateri 

je vsak bolnik, le njemu lastna, neponovljiva in edinstvena. To onemogoča, da bi odločali po 

vnaprejšnjih algoritmih, ampak zahteva sprotno skupno presojo ter dobro komuniciranje med vsemi 

vpletenimi v odločanje. Priporočila ne morejo ponuditi dokončnih navodil, katere vrste zdravljenja na 

kateri točki prekiniti ali omejiti, ampak so vodilo za postopek odločanja o tem. Vključujejo temeljne 

etične premisleke, kaj je dobra medicina ob koncu življenja, in so etični okvir za odločanje; odločitve 

morajo seveda nujno ustrezno upoštevati bolnikove želje (8). 

 

Paliativna zdravstvena nega 

Paliativno ZN prilagajamo individualnim potrebam pacienta. Še vedno izvajamo stalni nadzor vitalnih 

funkcij. Pacienti so popolnoma odvisni od naše pomoči pri izvajanju vseh življenjskih aktivnosti. 

Posteljno kopel izvajamo vsako jutro, čez dan osvežilno kopel. Vsi pacienti imajo vstavljene urinske 

katetre, zato je potreben nadzor diurez in nadzor odvajanja. Intimno nego izvajamo vsaj 3x dnevno in 

po potrebi. Če pacient že več dni ni odvajal, zdravnik predpiše odvajalo, izogibamo se odvajalom po 

sondi.  

Dnevno ocenimo nevarnost za nastanek razjede zaradi pritiska (Waterlow lestvica). 

Menjavo lege izvajamo glede na njegovo zdravstveno stanje (razjeda zaradi pritiska, hipotenzija, 

hipotermija,…), če ni omejitev ga obračamo na 2-3 ure. Vsi pacienti ležijo na zračnih blazinah. 

Ob sprejemu, spremembah stanja in premestitvi ali odpustu pacienta ocenimo ogroženost za padce s 

pomočjo Morsejine lestvice. Glede na življenjske aktivnosti se po potrebi držimo dodatnih 

standardnih ukrepov (pogovor, varovalne ograjice,…). 

Ustno nego izvajamo vsaj 3x dnevno, saj s tem preprečujemo izsušenost ustne sluznice. Večina 

pacientov je intubiranih, aspiracije dihal izvajamo po potrebi.. Pri neintubiranih pacientih izvajamo 

aspiracije iz ust, po potrebi pa lahko aspiriramo preko nosnega airwaya. Pri tem smo obzirni in ne 

preveč agresivni, da sluznice dihal dodatno ne ranimo.  

Izogibamo se aplikacijam kisika preko invazivnih metod. V večini primerov uporabljamo binazalni 

nosni kateter. V primeru dispneje spremenimo lego pacienta in apliciramo terapijo po naročilu 

zdravnika. Uporaba kapnometrije ni smiselna. 

V tem obdobju hidracija in prehrana preko sonde nista zaželjena, saj imata lahko hude in neprijetne 

zaplete (9). 
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Pri umirajočih pacientih na oddelku ukinemo nepotrebne posege in preiskave. Z njimi stanja pacienta 

v nobenem primeru ne bi izboljšali in bi jih s tem le dodatno obremenili. Preiskave opravimo le 

izjemoma, to je takrat, ko bi lahko spremenile način zdravljenja ali bi lažje blažili določen simptom 

(9). 

Bolečina je pri umirajočem pacientu manj izražena (9). Na KOIIM bolečino ocenjujemo po dveh 

ocenjevalnih lestvicah. To sta Vizualna analogna skala (VAS) in CPOT lestvica za oceno bolečine (angl. 

Critical Care Pain Observation Tool). Bolečino ocenjujemo trikrat na dan, v primeru bolečine pa na 

vsakih 30 minut po aplikaciji intravenozne terapije in na 2 uri po aplikaciji peroralne terapije (10). Za 

lajšanje bolečine izberemo primeren dolgodelujoč preparat in ustrezno pot vnosa (9). 

Aplikacijo zdravil po navodilu zdravnika zmanjšamo na nujno potrebne in tiste, ki zmanjšajo neudobje 

ali bolečino. Zdravila, ki jih najpogosteje uporabljamo v paliativni obravnavi, so:  

 analgetiki, opiati (zdravljenje bolečine in dispneje),  

 antiemetiki (zdravljenje slabosti, bruhanja),  

 sedativi, anksiolitiki (zdravljenje prestrašenosti, delirija), 

 antiholinergiki (preprečevanje hropenja),  

 antipiretiki (proti zvišani telesni temperaturi) (9).  

Ostala zdravila dajemo glede na simptome. Pacienti, ki imajo pridružene še druge bolezni in so njihovi 

simptomi neobvladljivi, imajo kontinuirano sedacijo (9).  

 

Psihološke, socialne in duhovne potrebe 

Paliativen pacient ima tudi psihološke, socialne in duhovne potrebe, zato poskrbimo, da ohranimo 

njegovo dostojanstvo in mu omogočimo dostojno umiranje. Ne glede na to, ali so sedirani oziroma 

neodzivni, jim razložimo postopek negovalne intervencije oziroma diagnostično terapevtskega 

postopka. MS opazuje pacientovo vedenje, izraze na obrazu, telesno držo in telesne gibe. Znati jih 

mora poslušati, pomiriti s toplo besedo in dotikom.  

Potrebno je poudariti, da svojci niso navajeni pogleda na vse cevke in aparature, ki jih ima pacient. 

Na voljo smo jim za vprašanja ter jim znamo odgovoriti na razumljiv in enostaven način. V primeru 

stiske je potreben umirjen pristop MS, znati jim mora stati ob strani in jih poslušati. Omogočimo jim 

daljše obiske ter prisotnost ob pacientu v zadnjih trenutkih. Kadar je pacientov v sobi več, 

umirajočega pacienta v času obiskov zastremo s paravanom in s tem omogočimo zasebnost, kolikor 

je le-ta mogoča. V primeru, da svojci izrazijo željo po verskem obredu, pokličemo bolniškega 

duhovnika, ali jim omogočimo, da svoj verski obred izvedejo sami. Ko nastopi smrt, zdravnik stanje 
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sporoči svojcem. Po smrti uredimo pokojnika ter svojcem na željo omogočimo dostojno slovo, 

izrazimo sožalje ter smo prisotni v tišini. 

 

Zaključek 

Če želimo dobro izvajati svoje delo v PO, potrebujemo potrebna znanja in izpopolnjevanje na tem 

področju. K boljšem razumevanju (pacienta in svojcev pripomore) tudi poglabljanje vase ter 

odkrivanje in razumevanje svojega odnosa do umiranja in smrti. Poudarek je tudi na odprti in 

senzibilni komunikaciji v odnosu do pacientov, njihovih bližnjih ter z ostalimi strokovnimi člani (3). 

Zavedati se je potrebno, da je vsak pacient edinstvena osebnost, s svojo zgodbo, s svojim načinom 

razmišljanja ter njemu lastnim načinom umiranja. Če se znamo postaviti v vlogo pacienta ali svojcev 

ter poskušati razumeti njihove potrebe, strahove in želje ter si dovoliti biti odprti, ranljivi, sočutni in 

pripravljeni narediti tisto, kar bi želeli, da drugi naredijo nam, potem začutimo tisto notranje 

zadovoljstvo, mir in vedenje, da smo naredili največ kar smo lahko. To je odraz naše srčnosti. 
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NEFARMAKOLOŠKI UKREPI ZA OBVLADOVANJE SIMPTOMOV V PALIATIVNI OSKRBI 

Gregor Prijanovič 

 

Izvleček 

Zaposleni v zdravstveni negi se dnevno srečujejo s pacienti, ki potrebujejo paliativno oskrbo. 

Poznavanje simptomov v paliativni oskrbi ter poznavanje metod za obvladovanje teh simptomov je 

zato nujno za zagotavljanje kakovostne  zdravstvene nege. Vloga zdravstvene nege v zadnjih dneh 

življenja je pomemben del oskrbe v poteku neozdravljive bolezni. Cilj je zagotavljanje udobja 

pacientu in pomoč bližnjim, manj pa strogo sledenje sprejetih standardov. Kljub temu, da ozdravitev 

ni več možna, smo lahko v oskrbi pacienta še vedno aktivni, pri čemer imajo medicinske sestre 

znotraj več poklicnega tima eno izmed najpomembnejših vlog (15). 

 

Uvod 

Bistvo delovanja paliativne zdravstvene nege je vedno pacient in njegovi svojci ter z njimi povezane 

potrebe, želje in možnosti za čim kvalitetnejše preživetje preostalega dela življenja pacienta. Za 

strokovno delo v terminalni fazi življenja je pomembno prepoznavanje in razumevanje telesnih in 

čustvenih sprememb pacienta in svojcev. Pogoj za to je dobra in pravočasna komunikacija. Pravilna 

komunikacija je tista, ki omogoča spoznavanje bolnika in svojcev ter vzpostavlja dobre odnose med 

zdravstvenimi delavci, pacientom in svojci. Zdravstvena nega v zadnjih dneh življenja si prizadeva za 

zadovoljitev pacientovih fizičnih potreb, in sicer lajšanje bolečin in ostalih simptomov ter čustvenih, 

socialnih in duhovnih potreb ( 7). 

Cilj paliativne oskrbe je ublažiti simptome in izboljšati kakovost življenja in umiranja pacientov. 

Prepoznavanje motečih simptomov v paliativni oskrbi je pomemben del kakovostne in učinkovite 

obravnave. Simptome moramo pravočasno prepoznati, jih oceniti in obravnavati (11). 

Medicinske sestre kot nosilke zdravstvene nege skrbijo za aktivno, celostno in individualno 

usmerjeno zdravstveno nego posameznikov vseh starostnih skupin. Oskrba pacientov v zadnjih dneh 

življenja je pomemben in zahteven del celostne oskrbe. Vloga medicinskih sester v zadnjih dnevih 

življenja je oskrba prisotnih simptomov (bolečina, nemir, izločki v dihalih, slabost, bruhanje, težko 

dihanje itd.) in ostalih potreb, kot je osebna higiena, psihološka in duhovna podpora, primerna 

okolica, podpora bližnjim itd. (15). 
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Obvladovanje in lajšanje simptomov je tesno povezano s ciljem paliativne oskrbe, to je maksimiranje 

kvalitete življenja do smrti. Naslednjih pet simptomov je izbranih kot rezultat dveh nacionalnih 

tarčnih raziskav v paliativni in terminalni oskrbi. Ameriško združenje medicinskih sester za hospic in 

paliativno oskrbo je po raziskavah v letih 2009 do 2012 izpostavilo pet najpogostejših simptomov v 

paliativni oskrbi (3). 

Ti so (3): 

 − Dispneja 

 − Kronična utrujenost 

 − Zaprtje 

 − Bolečina 

 − Delirij 

 Ti simptomi se navadno ne pojavljajo posamično, temveč v različnih skupnih variacijah, ki zajemajo 

večje ali manjše število simptomov. 

 

Dispneja 

Dispneja je zaznava oteženega dihanja, ki je odsev zvečanega dela dihalnih mišic. Občutek je 

subjektiven, pogosto ga spremlja strah, panika ali občutek tiščanja v prsnem košu. Dlje ko simptom 

vztraja, bolj verjetno je, da bodo ti spremljevalni faktorji vplivali na pacientovo zaznavanje in 

intenzivnost simptoma. Dispneja se razvije, ko je porušeno razmerje med centralno respiratorno 

motorično aktivnostjo in vzdraženjem aferentnih receptorjev v dihalnih poteh, pljučih in strukturah 

prsnega koša. Večje ko je neuspešno respiratorno delo pacienta, močnejši je občutek dispneje (3). 

Dispnejo imenujemo tudi težka sapa ali dušenje. Pojavi se ob neskladju med zaznano potrebo po 

dihanju in zmožnostjo dihanja. Akutne napade težkega dihanja pogosto spremljajo tesnoba, strah, 

panični napad in strah pred smrtjo (12). 

Primarni senzorni dražljaji, ki v centralnem živčnem sistemu inducirajo zaznavo dispneje, prihajajo iz 

različnih virov: centralni kemoreceptorji v podaljšani hrbtenjači, ki se primarno odzivajo na 

spremembe pCO2 in pH, perifernih kemoreceptorjev v karotidnem telescu in aortnem loku, ki 

primarno zaznavajo pO2, šele nato pH in pCO2, receptorjev v zgornjih dihalnih poteh, pljučnih 

receptorjev ter mehanoreceptorjev prsne stene (8). 
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Lestvice, s katerimi si pomagamo pri ocenjevanju pacientovega občutka težkega dihanja, so lahko 

kvantitativne ali kvalitativne. Pri kvantitativnih lahko pacient opisuje težavnost dispneje z določanjem 

številčnih skal 0–10 ali 0–100, kjer 0 pomeni brez težav z dihanjem, 10 ali 100 pa najhujše možne 

težave. Pacient položi oznako vzdolž linije na mesto, ki odgovarja njegovemu občutku oteženega 

dihanja. 

Med nefarmakološke načine lajšanja dispneje, ki jih lahko pri zdravstveni negi uporabi medicinska 

sestra, spadajo sprožanje vibracij po pacientovem prsnem košu, nevroelektrična stimulacija mišic, 

pomoč pri sprehajanju in učenje dihalnih vaj (10). Že omejitev števila oseb okoli pacienta ali znižanje 

sobne temperature in prezračenje prostora, v katerem pacient biva, lahko zmanjša dihalno stisko. 

Pomemben ukrep je tudi preprečevanje osamljenosti pacienta (6). Naučimo ga pravilne tehnike 

kašlja. Izkašljevanje je potrebno za odstranitev sluzi iz dihalnih poti in olajšanje dihanja (4). Druge 

intervencije, ki jih lahko v sklopu zdravstvene nege uvaja medicinska sestra, so svetovanje in 

podpora, samostojno ali v kombinaciji z vajami za sproščanje in dihalnimi vajami. V literaturi navajajo 

uporabo ventilatorjev za pihanje hladnega zraka v pacientov obraz (3). 

 

Kronična utrujenost 

Kronična utrujenost je kompleksen večdejavnostni sindrom, ki se razvije sčasoma in ga označujejo 

telesne, mentalne in psihične spremembe, ki zmanjšujejo kakovost življenja (1). Kot patološko stanje 

je lahko pridružena psihološki bolezni, kot je depresija, ali pa nastopi kot stranski učinek jemanja 

zdravil (3). Kronična utrujenost povzroča negative psihične, psihosocialne in ekonomske posledice za 

pacienta in skrbnike in je zato pomemben kazalec pacientove kvalitete življenja. 

Ocenjevanje in obvladovanje kronične utrujenosti je v paliativni oskrbi kompleksno, saj je narava tega 

simptoma subjektivna, vzroki za njo pa zelo različni (14). Uporaba preproste lestvice, kot je besedna 

lestvica (odsotna, blaga, srednja, huda) ali številčne lestvice (0-10) je dobrodošla v razvrščanju 

subjektivnega občutenja utrujenosti. Ocenitev kronične utrujenosti naj vsebuje resnost, nastop 

simptoma, potek, trajanje, spremembe podnevi, slabšalne in olajševalne dejavnike ter stiske, 

pridružene temu simptomu (1). Pri obvladovanju kronične utrujenosti lahko v procesu zdravstvene 

nege medicinska sestra uporabi telesno vadbo, psihosocialne intervencije ali nutricionistične 

intervencije. Pri telesni vadbi, ki dokazano pripomore k zmanjšanju občutka kronične utrujenosti, se 

je za intenziteto vadbe potrebno opreti na pacientovo oceno. Psihosocialne tehnike, kot je 

meditacija, izobraževanje v zvezi s kronično utrujenostjo in samoobvladovanje, so se pokazale 

koristne pri preprečevanju in obvladovanju težav pri kronični utrujenosti. L-karnitin se je kot 
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prehranski dodatek pokazal učinkovit za povečevanje energije pri pacientih z zaznanim simptomom 

kronične utrujenosti (3). 

 

Zaprtje 

Zaprtje/driska predstavljata stanji na nasprotnih polih normalnega delovanja prebavnega trakta. 

Pojem normalnega odvajanja blata je zaradi individualnega značaja in številnih dinamičnih vplivov na 

ta proces dokaj okviren. Sicer pa pod pojmom normalnega odvajanja blata razumemo odvajanje blata 

od trikrat dnevno do enkrat na tri dni, količina izločenega blata je pri tem zelo individualna, odvisna 

od posameznikovih prehranskih navad. Zaprtje je za pacienta lahko zelo obremenjujoč simptom, ki ga 

pogosto ne izpostavi, če o tem možnem simptomu ni seznanjen (13). 

Pomembno je, da simptom zaznamo pravočasno, ga ocenimo, glede na njegov vzrok pa načrtujemo 

nadaljnjo obravnavo. Nefarmakološke intervencije medicinske sestre ob pojavu zaprtja pri paliativni 

oskrbi so omejeni na nadzor dietnega režima. Pazimo, da so obroki majhni, pogosti, hrana blaga, 

bogata s kalijem. Za preprečevanje zaprtja spodbujamo pacienta k pitju tekočine. Postopno večamo 

količino zaužitih vlaknin in balastnih snovi. Spodbujamo telesno aktivnost do meje, ki jo pacient še 

zmore, kar pospeši peristaltiko in izboljša počutje. Zagotovimo vsem pacientom, ki dobivajo 

predpisane opioide, da se pri njih redno izvajajo vsi postopki preprečevanja in zdravljenja zaprtja. 

Pacientu, ki odvaja, zagotovimo primeren intimen prostor in čas (1). estre ob pojavu zaprtja pri 

paliativni oskrbi so omejeni na nadzor dietnega režima. Pazimo, da so obroki majhni, pogosti, hrana 

blaga, bogata s kalijem. Za preprečevanje zaprtja spodbujamo pacienta k pitju tekočine. 

 

Bolečina 

Bolečina je definirana kot neprijetno čutno ali čustveno izkustvo, povezano z aktualno ali potencialno 

poškodbo tkiva. Bolečina je vedno subjektivna in vedno neprijetna, torej tudi čustveno doživeta. Med 

pacienti, ki se srečujejo s koncem življenja, je bolečina simptom, ki ga najtežje sprejemajo in se ga 

najbolj bojijo. Zdravstveno osebje se največkrat srečuje z akutno bolečino, kronično bolečino ali 

bolečino, ki jo povzroči maligno obolenje. Akutna in kronična bolečina se med seboj razlikujeta glede 

na živčna vlakna, po katerih se bolečina prevaja v centralni živčni sistem (CŽS). Razloge za bolečino pri 

napredovalem malignem obolenju pa lahko razdelimo v štiri kategorije: karcinom sam, onkološka ali 

druga terapija, s karcinomom povezana simptomatika ali spremljajoča patologija (3). 
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Za ocenjevanje bolečine se v različnih populacijah pacientov uporablja različne bolečinske skale. Le 

malo raziskav pa je bilo narejenih o uporabnosti bolečinskih skal za paciente v terminalni fazi 

življenja, posebno v primerih ko pacient ni zmožen adekvatne komunikacije. 

Za oceno bolečine pri pacientih z napredovalo demenco je priporočena uporaba lestvice PAINAD 

(Pain Assessment in Advanced Dementia Scale). Lestvica je preverjeno, preprosto in zanesljivo orodje 

za oceno bolečine pri ljudeh, ki ne morejo izražati svojih občutenj (11). 

Nefarmakološke metode zdravljenja bolečine na splošno razdelimo na fizikalne, psihološke in ostale 

komplementarne ter alternativne metode, bodisi invazivne ali neinvazivne. Nefarmakološko 

zdravljenje povečuje občutek kontrole, zmanjšuje občutek šibkosti in povečuje aktivnost, saj s tem 

izboljšuje raven funkcionalne sposobnosti, zmanjšuje stres in tesnobo, zmanjšuje značilno vedenje za 

bolečino (osredotočenost na stopnjo bolečine), zmanjšuje potrebo po analgetiku in s tem neželene 

učinke zdravljenja (Čauševič, 2014; nav. po Yurdanur, 2012). 

Med nefarmakološke ukrepe obvladovanja bolečine štejemo živčne blokade, nevrokirurške posege in 

fiziološke tehnike za obvladovanje bolečine. Slednje so biofeedback, relaksacijski treningi, hipnoza, 

kognitivno vedenjske terapije. Fizikalne načine obvladovanja bolečine delimo na terapevtsko gretje in 

ohlajanje, čezkožno električno stimuliranje živca (TENS – transcutaneous electrical nerve stimulation) 

in akupunkturo (Lopez & Reddy, 2011). Integriranje glasbe kot podporne nege pri umirajočem 

postaja vse pogosteje prisotno pri obravnavi pacienta v hospicu in v programih paliativne nege. 

Glasbe ne uporabljamo kot primarni dejavnik za zmanjšanje bolečine, ampak izrabljamo sinergični 

efekt, ki ga ima glasba z drugimi nefarmakološkimi načini obvladovanja bolečine (3). 

 

Delirij 

Delirij je kognitivna motnja, ki se kaže v spremenjenem mentalnem stanju, ki ga lahko opišemo kot 

motnjo zavesti in zmanjšanje kognitivnih zmožnosti. Ameriško psihiatrično združenje ga definira kot 

akutni in spreminjajoči se organski možganski sindrom, ki ga označuje globalna možganska 

disfunkcija, ki se kaže z motnjami pozornosti, nižjo stopnjo zavesti in zmanjšanimi osnovnimi 

kognitivnimi funkcijami (mišljenje, dojemanje in spomin). Simptom vključuje zmanjšano 

psihomotorično aktivnost, motnje v ciklu budnost/spanje in čustveno nestabilnost (3). Čeprav gre za 

učinke več dejavnikov na isti sistem (živčevje), bi težko govorili le o enem kliničnem stanju. Delirij se 

pojavi pri skoraj vseh pacientih v terminalni fazi in je pogosto spregledan. Napačno razlaganje in 

zdravljenje pacientovih simptomov ga lahko še poslabšata (2). 
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Delirij je klinična diagnoza. Zaradi pomanjkanja standardiziranih načinov prepoznavanja ga velikokrat 

ne prepoznamo. Stanje lahko prekrivajo druga klinična dogajanja, kot so demenca, depresija, 

anksioznost, kar še otežuje diagnosticiranje (3).  

Za zgodnjo oceno delirija je pomembna uporaba različnih orodij, s katerimi poskušamo oceniti 

stopnjo zavesti pacienta. Vpogled v pacientovo intelektualno stanje dobimo z opazovanjem 

pacientovega vedenja, pogovora z njim, njegove orientiranosti glede časa in kraja. Tako kot pri drugih 

motečih simptomih, je tudi pri deliriju treba poiskati vzrok in temu prilagoditi nadaljnjo obravnavo 

(11). 

Pri obvladovanju delirija uporabljamo holistične metode. Uporabni so tudi protokoli za promocijo 

nefarmakoloških spalnih intervencij, ki vključujejo nekajminutno glajenje hrbta, nudenje toplega 

mleka ali zeliščnega čaja in predvajanje različnih sprostilnih programov. Možna je tudi uporaba 

posebne sprostilne sobe (snoozle), ki zmanjša agitacijo in vpliv indikatorjev delirija. (3). Benedik (2) 

ugotavlja, da pri uporabi nefarmakoloških ukrepov za preprečevanje delirija ni nedvoumnih dokazov 

o učinkovitosti. Priporočilo za njihovo uporabo temelji na izsledkih treh sistematičnih preglednih 

raziskav (Benedik, 2009; nav. po Rockwood, 2008). Vključujejo ukrepe, ki pomagajo bolniku, da 

vzdržuje orientiranost in vsakodnevno rutino, zmanjšujejo anksioznost, omogočajo ustrezno 

sporazumevanje, mobilnost in varnost. 

 

Zaključek 

Medicinske sestre prevzemajo kritično vlogo pri doseganju ciljev v paliativni oskrbi. Cilji zdravstvene 

nege pripomorejo k optimizaciji kvalitete življenja do končne smrti z naslavljanjem pacientovih 

fizičnih, psihosocialnih, duhovnih in kulturnih potreb. V naslednjih desetletjih bodo medicinske sestre 

na vseh ravneh delovanja potrebovale kompetence v paliativni negi za obvladovanje velike ostarele 

populacije z množičnimi kroničnimi obolenji (3). Za prepoznavo, razumevanje in obravnavo 

simptomov je potrebno ustrezno znanje. Ugotovljene simptome bolezni opredelimo, stopenjsko 

ocenimo in dokumentiramo. Za učinkovito paliativno oskrbo je ključnega pomena dnevno sledenje 

uspešnosti obravnave simptomov in ugotavljanje novih (5). Medicinske sestre pri svojem delu 

sodelujejo tako s pacienti in njihovimi svojci kot z drugimi strokovnjaki - so del multidisciplinarnega 

tima. Pri zdravstveni obravnavi so medicinske sestre tista skupina zdravstvenih delavcev, ki največ 

časa preživijo ob pacientu. Medicinska sestra pri oskrbi pacienta prispeva informacije o pacientovih 

potrebah, ki so pomembne za potek oskrbe (9). Predvsem je za delavce v zdravstveni negi potrebno 

več izobraževanja in seznanjanja z načini in možnostmi uporabe nefarmakoloških metod za 

obvladovanje simptomov, saj bomo na ta način izboljšali motivacijo in pogostnost uporabe teh metod 
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v paliativni oskrbi pacienta. Rezultati raziskave so lahko v pomoč pedagoškemu kadru v zdravstveni 

negi, ko se je potrebno odločiti, katera znanja delavci v zdravstveni negi potrebujejo, da bodo lahko 

avtonomneje načrtovali in izvajali zdravstveno nego. Pomembno je, da uporaba nefarmakoloških 

metod za obvladovanje simptomov v paliativni oskrbi temelji na dokazih in raziskavah, ki uporabi teh 

metod pritrjujejo. V prihodnosti bi lahko izvedli raziskavo o povezanosti in medsebojnem vplivu 

farmakološki in nefarmakoloških metod za obvladovanje simptomov. 
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Izvleček 

V prispevku so opisani ukrepi za varno pripravo zdravil za parenteralno in enteralno aplikacijo. Za 

upoštevanje navodil je predvsem pomembno izobraževanje vseh, ki sodelujejo pri pripravi zdravil. 

Pomembno je multidisciplinarno sodelovanje med medicinskimi sestrami/zdravstveniki, zdravniki in 

kliničnimi farmacevti. Za upoštevanje navodil, je pomembno da se na oddelkih spremeni miselnost glede 

priprave zdravil in vrši nadzor ne samo nad medicinskimi sestrami/zdravstveniki pri pripravi zdravil, ampak 

je potrebno razmisliti tudi o organizaciji priprave zdravil in o prostoru, kjer se pripravljajo zdravila. V 

sodobnem času kjer informacijska podpora ni več znanstvena fantastika, bi se morale spremembe zgoditi 

tudi v Slovenskih bolnišnicah.  

Uvod 

Ravnanje z zdravili za parenteralno in enteralno aplikacijo ni enkraten dogodek, ampak zajema več faz in 

zahteva multidisciplinarni pristop. Potrebno je dobro sodelovanje različnih strokovnjakov, da lahko 

prepoznamo neželene dogodke in odstopanja Za zagotavljanje varnosti, vzdrževanja in izboljševanja 

kakovosti pri ravnanju z zdravili, je potrebno neželene dogodke čim prej prepoznati in odpraviti. Varnost na 

področju zdravil, lahko označimo kot sistemski problem, saj nivo zdravstvenih storitev ni le posledica dela v 

zdravstvenem sistemu, ampak nanjo bistveno vpliva odnos uporabnikov do standardov protokolov in 

zakonov (1).  

V zdravstvenem sistemu je pri obravnavi bolnika na prvem mestu njegova varnost. V enoti intenzivne 

terapije, kjer se zdravijo življenjsko ogroženi bolniki, je potrebno neprestano opazovanje bolnika in hitro ter 

pravilno ukrepanje. Zdravljenje je usmerjeno v reševanje bolnikovega življenja. Posebno tveganje 

predstavlja priprava in aplikacija zdravil, za katero velja, da je vzrok polovici napak, ki imajo lahko za bolnika 

hude posledice. Predpisovanje zdravil je v domeni zdravnika, medtem ko je aplikacija zdravil v pristojnosti 

medicinske sestre, ki mora imeti za to ustrezno izobrazbo in izkušnje, mora biti zbrana in vestna, ravnati v 

skladu s pravili 10 P, ki zmanjšujejo tveganje, ter se mora zavedati svoje odgovornosti. Medicinska sestra za 

svoje delo prevzema etično, strokovno in pravno odgovornost. Moralna (osebna) odgovornost je notranja 

odgovornost medicinske sestre, sledita pa ji poklicna deontološka odgovornost ter pravna odgovornost, ki 

je razdeljena na disciplinsko, odškodninsko in kazensko odgovornost. 

Predpis zdravil 

Pravilno predpisano zdravilo vsebuje sledeče podatke, ki so napisani na dokumentu »Zdravnikova naročila«:  
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- ime in priimek pacienta, datum rojstva ter druge 

podatke o njegovi identifikaciji,  

- generično ime in obvezno v oklepaju lastniško ime 

zdravila in farmacevtsko obliko,  

- jakost,  - odmerek,  

- topilo in nosilna raztopina,  - količina in trajanje oziroma hitrost aplikacije 

zdravila,  

- pot in način aplikacije,  - odmerni interval,  

- ura in datum predpisovanja,  - posebna navodila za pripravo,  

- podpis zdravnika.  

 

Prostor za pripravo zdravil 

Prostor za pripravo zdravil, mora biti miren brez motenj iz okolja. Po možnosti naj bo ločen od drugih 

prostorov in zaprt, da je osebju zagotovljena zbranost pri delu. Prostor naj bo primerne velikosti, za vsaj dve 

delovni površini, z dobro osvetljenostjo. Delovne površine morajo biti gladke, primerne za čiščenje in 

razkuževanje, da omogočajo čisto delo in primerne višine za stoječe delo. V prostoru se nahaja le oprema in 

pribor, ki ga potrebujemo pri delu. V prostoru moramo zagotavljati predpisano temperaturo in vlago.  

 

Priprava zdravil 

Raziskave kažejo, da medicinske sestre prestrežejo 50% do 86% napak pri aplikaciji zdravil. V bolnišnicah je 

dajanje zdravil je tristopenjski proces: zdravnik predpiše zdravilo, farmacevt ga dobavi in pripravi za 

uporabo, medicinska sestra pa ga uporabi za aplikacijo. Če zdravnik naredi napako pri predpisovanju 

zdravila, ima medicinska sestra priložnost, da prepreči nepravilno aplikacijo zdravila in s tem škodo bolniku. 

Če farmacevt naredi napako pri dobavi zdravila je medicinska sestra tista, ki prepreči, da se nepravilno 

zdravilo aplicira bolniku. Na žalost pa vse napake medicinske sestre težko preprečimo (3). 

Priporočajo se različni načini za preprečevanje napak pri aplikaciji zdravil in zdravil z visokim tveganjem. 

Priporoča se tako imenovan način independent double-check (IDC) ali samostojno dvojno preverjanje, ki 

pomaga zagotoviti varno uporabo in aplikacijo zdravila. Na ta način lahko preprečimo do 95% napak pred 

samo aplikacijo zdravila (4). Druga medicinska sestra preveri, ali drži pravilo 10P in predpisano zdravilo s 

strani zdravnika. Tako je manj možnosti, da pride do napak pri aplikaciji. 

Pri vseh fazah ravnanja z zdravili je moč narediti napake, ki lahko privedejo do nezaželenih dogodkov. 

Najpogostejši dejavniki za napake so prekinitev medicinske sestre med pripravo zdravila, neupoštevanje 

pravila 10P, pomanjkljivo znanje medicinske sestre, nečitljivo napisana zdravnikova naročila, napačen 

odmerek in pretok zdravila ter zamenjava zdravil zaradi podobnih imen ali ovojnine. Da bi preprečili 

nastanek napake, uporabljamo naslednje ukrepe: samokontrola in dvojna kontrola pri pripravi in aplikaciji 
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zdravila. Dvojna kontrola zdravil se prakticira v večini bolnišnic, saj pomaga pri zgodnjem odkrivanju napak 

in preprečuje nastanek napak pri pacientu, ki so vzrok človeških dejavnikov.  

Institute for Safe Medication Practices (angl.) (5) meni, da lahko selektivna in pravilna uporaba neodvisnih 

dvojnih pregledov igra pomembno vlogo pri varnosti dajanja zdravil. Številne študije so pokazale, da lahko 

neodvisni dvojni pregledi odkrijejo do 95 % napak. Na podlagi tega je stopnja napak 5 % in se lahko zniža na 

0,25 % z uvedbo neodvisnega postopka dvojnega preverjanja. Menijo, da je izvajanje ročnega neodvisnega 

dvojnega preverjanja vredno časa in truda, če je ta strategija načrtovana in izvedena pravilno. Ugotovljeno 

je bilo, da se z dvojno kontrolo prepreči število napak in zagotavlja varnost pacientov. Za neizvajanje dvojne 

kontrole (6) navaja naslednje razloge: postopek je dolgotrajen, medicinske sestre pa se soočajo s časovnimi 

omejitvami zaradi pomanjkanja kadra, nekatere medicinske sestre mislijo, da bo izvajanje dvojne kontrole 

pripeljalo do več napak, menijo, da v zanašanju na svoje kolege, da najdejo napako, ne bodo tako vestne pri 

preverjanju lastnega dela. Nekatere medicinske sestre pa dvojne kontrole ne izvajajo, ker zaupajo prvotni 

presoji kolega. Menijo tudi, da so pri odkrivanju napak boljše v samokontroli, kakor pri dvojni kontroli, pri 

kateri sodeluje novo zaposlena medicinska sestra. Dvojna kontrola se tudi ne izvaja redno pri zdravilih, ki so 

vsakodnevna in jih medicinska sestra rutinsko pripravlja in aplicira. 

Na napake opozarjajo tudi moteči dejavniki v času priprave in aplikacije zdravil. Prekinitve prispevajo k 

napakam pri pripravi zdravil, saj te vplivajo na koncentracijo in osredotočenost medicinske sestre. V eni od 

študij je bilo ugotovljeno, da se je možnost napačne aplikacije povečala za 12% z vsako prekinitvijo. Stopnja 

napak se je podvojila, ko je prišlo do štirih ali več prekinitev. Visoka obremenitev, slabe kadrovske razmere, 

in kaotično okolje vodijo do pogostejših prekinitev in motenj (6) 

Nejasna imena zdravil so glavni vzrok za napake pri pripravi in aplikaciji zdravil. Strategija za zmanjševanje 

napak, povezanih s podobnim videzom, enakim prizvokom ali nejasnimi imeni in zdravila, ki vključujejo 

enako uporabo črk (kot dopamin in dobutamin) znatno zmanjšamo s pravim načinom shranjevanja. 

Ločevanje zdravil s podobnim videzom in pomembnost shranjevanja zdravil z visokim tveganjem, predvsem 

da so po videzu podobna zdravila shranjena na različnih mestih in primerno označena. Tako znatno 

zmanjšamo možnost napak (7). 

Aplikacija zdravil je medicinsko-tehnični postopek, ki od medicinske sestre zahteva praktično 

usposobljenost, ročne spretnosti, znanje s področja farmakologije in sposobnost kritičnega razmišljanja in 

hitrega ukrepanja. Poleg naštetega za delo z zdravili potrebuje tudi široko teoretično znanje s področja 

delovanja zdravil. Pri pripravi in aplikaciji zdravil mora medicinska sestra upoštevati naslednja strokovna 

pravila (2): upošteva strokovne standarde, upošteva zdravnikova pisna in ustna terapevtska navodila, 

upošteva pravilo 10 P, upošteva higienska in aseptična pravila, upošteva lastno varnost, upošteva 
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individualnost pacienta – identifikacija pacienta, informiranje pacienta, pridobi in upošteva znane podatke 

o znanih pacientovih alergijah,  pozna terapevtski učinek danega zdravila ter možne stranske učinke, 

upošteva možnost nastanka zapletov med aplikacijo zdravila in kasneje, izvaja neprekinjen nadzor 

pacientovih vitalnih funkcij, ustrezno ukrepa ob pojavu neželenih učinkov in alergičnih reakcij, dokumentira 

in obvešča zdravnika o vseh nepredvidenih odzivih pacienta na aplicirano zdravilo, poroča o napakah in 

obvešča zdravnika ter ukrepa po navodilih, upošteva farmacevtska navodila (ravnanje z zdravili) in 

zagotavlja varne delovne razmere. 

Zaključek  

V procesu dajanja zdravil sodelujejo različni zdravstveni strokovnjaki, ki so soodgovorni za varno in 

učinkovito zdravljenje z zdravili. Zavedanje, da je proces dajanja zdravil odgovorna in zahtevna naloga 

zdravstvenih delavcev, je prvi korak k varnosti bolnikov. Pomembni sta sistematično spremljanje napak ter 

zavedanje posameznika o odgovornosti za poročanje o neželenih dogodkih in napakah. Poročanje o 

napakah ne sme biti povezano s strahom glede posledic, saj nam omogoča analiziranje vzroka, 

preprečevanje in odpravljanje sistemskih napak. Hkrati pa na podlagi poročil napak in izsledkov nadzorov 

načrtujemo in uvajamo izboljšave. Vsi, ki se v praksi srečujejo z aplikacijo zdravil, potrebujejo veliko več 

teoretičnega znanja, kot ga je sicer v praksi. Aplikacija zdravil ni le postopek, ki nam omogoča 

samopotrjevanje, da smo kot medicinske sestre dosegli svojo avtonomno strokovnost, kot ga zaznavajo 

mnogi zaposleni v zdravstveni negi, temveč je postopek, ki šele ob poznavanju širših teoretičnih vsebin daje 

zaposlenemu občutek odgovornosti do bolnika in s tem širino poklica. 
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IZZIVI ZDRAVSTVENE NEGE PRI OSKRBI BOLNIKA PO KOMBINIRANI TRANSPLANTACIJI SRCA 

IN JETER 

Mateja Šafar, Alma Karajić 

 

Klinični oddelek za anesteziologijo in intenzivno terapijo operativnih strok, Oddelek za intenzivno 

terapijo, Univerzitetni klinični center Ljubljana 

 

Izvleček 

V prispevku bo predstavljen primer življenjsko ogroženega bolnika po prvi kombinirani transplantaciji 

srca in jeter v Sloveniji. Že intraoperativno je bolnik prejel masivno transfuzijo krvi in krvnih 

derivatov, prav tako na oddelku za intenzivno terapijo. Hemodinamsko je bil nestabilen. Za 

vzdrževanje sistemskega krvnega tlaka je potreboval aplikacijo več vazoaktivnih zdravil (noradrenalin, 

adrenalin in vasopresin). Vstavljen je imel orotrahealni tubus, orogastrično sondo, stalni urinski 

kateter, v abdominalnem predelu VAC, več žilnih pristopov  in torakalni dren. Tekom zdravljenja so se 

odločili za razbremenitev presajenega srca z zunajtelesno membransko oksiginacijo in za vstavitev 

dializnih katetrov, zaradi potrebe po hemodializi. 

 

Uvod 

Kombinirana transplantacija srca in jeter je operativni poseg, ki reši življenje in lahko pozdravi 

različna obolenja (družinsko amiloidoza, hemokromatoza, restriktivna kardiomiopatija, kongenitalna 

srčna bolezen s povezano cirozo srca). Začetki kombinirane  transplantacije srca in jeter segajo v leto 

1984 (7). Presaditev organa je ena od zahtevnejših strokovnih in organizacijskih postopkov v sodobni 

medicini, ki zahteva tesno sodelovanje celotnega multidisciplinarnega tima (2). Ameriška literatura 

navaja, da se vsakih 10 minut nekdo doda na čakalno listo za potrebe transplantacije (10).  

Medicinska sestra pred, med in po transplantaciji organa predstavlja pomemben del pri celostni 

obravnavi bolnika. Natančno načrtovanje, izvajanje in evalvacija zdravstvene nege so pri takih 

bolnikih še posebno pomembne (2). Zdravstvena nega bolnika po transplantaciji organa je zelo 

zahtevna. Medicinska sestra mora imeti znanja s področja transplantacije dejavnosti  in širok spekter 

znanja iz intenzivne medicine. Odgovornost medicinske sestre pri bolnikih po transplantaciji organa 

je velika, ker je ob bolniku stalno prisotna in zazna morebitno poslabšanje zdravstvenega stanja, 

opozarja na vse spremembe in je odgovorna za načrtovanje in izvajanje zdravstvene oskrbe. 
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Predstavitev primera  

Bolnik se je zdravil zaradi policistične bolezni ledvic in jeter ter spongioformne kardiomiopatije z 

napredovalim srčnim popuščanjem, zato je potreboval kombinirano transplantacijo srca in jeter. Že 

med hospitalizacijo je bilo pri bolniku izolirana iz rektuma Klebsiella pneumoniae, beta laktamaze 

ratširjenega spektra in proti karbapenemom odporne Enterobacteriacese. Pri bolniku je kljub 

preventivni aplikaciji nizkomolekularnega heparina prišlo do neokluzivne venske tromboze desno 

femoralno, v terapijo je bil uveden standardni heparin. V sklopu priprave je prejel tudi Levosimendan, 

po katerem se je simptomatika srčnega popuščanja nekoliko izboljšala. Predstavljen je bil na 

transplantacijskem konziliju, ki je bil mnenja, da pri bolniku ni zadržkov za presaditev srca in jeter. Pri 

bolniku je bila narejena kombinirana transplantacija jeter in srca, kar je ob enem tudi prva 

kombinirana transplantacija jeter in srca v Sloveniji. V predoperativnem obdobju so pri bolniku uvedli 

več žilnih katetrov in kanil. Intraoperativno je bil bolnik hemodinamsko zelo  nestabilen. Potreboval je 

vazoaktivno podporo z visokimi odmerki Adrenalina in  Arterenola. Bolnik je obsežno krvavel in že 

intraoperativno prejel masivno transfuzijo.  

Iz operacijske dvorane je bil bolnik pripeljan na Oddelek za intenzivno terapijo (OIT) intubiran, 

kontrolirano mehansko predihavan s 100% kisikom, analgosediran. Vstavljeno je imel še orogastrično 

sondo, stalni urinski kateter, dva torakalna drena. V abdominalni rani je imel nameščene kirurške 

komprese, zdravljen je bil negativnim pritiskom (vacuum assisted closure - VAC). Bolniku je prejemal 

trotirno vazoaktivno podporo v visokih odmerkih. Zdravljenje se je nadaljevalo po protokolu za 

kombinirano transplantacijo jeter in srca. Bolnika priklopimo na dušikov oksid in vstavimo dializne 

katetre. Tekom hospitalizacije je bil štirikrat hemodializiran, dvakrat je bila opravljena plazmafereza. 

V času hemodialize se postopki zdravstvene nege prilagodijo in uskladijo s potekom dialize. Potrebno 

je usklajevanje pri odvzemu krvnih preiskav ter ob tem skrbeti za elektrolitsko ravnovesje. Bolniku so 

bile zaradi obilnih krvavitev in potreb po masivni transfuziji izvedene tri revizije v operacijski dvorani. 

Pri prvi reviziji je nastopila asisitolija, zaradi česar je bila izvedena ročna masaža srca. Srčni kirurgi so 

se odločili za razbremenitev presajenega srca z zunajtelesno membransko oksiginacijo (ECMO), kanili 

sta bili vstavljeni femoralno. Dodatno so vstavili še dva torakalna drena in kirurške komprese v prsni 

koš in trebuh. Bolniku so zaradi hemodinamske nestabilnosti dvakrat menjali kirurške komprese v 

bolniški sobi, zaradi obtočnih motenj v kanilah ECMO. Bolniku je bil opravljen še kontrolni CT glave, 

toraksa in abdomna.  
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Priprava za sprejem bolnika na oddelek za intenzivno terapijo  

Medicinska sestra pred sprejemom bolnika na oddelek pripravi posteljno enoto, pripomočke in 

aparature, ki jih bo bolnik potreboval ter preveri njihovo delovanje. Pripravi napotnice za 

mikrobiološke preiskave po protokolu in potrebne pripomočke za odvzem kužnin. Pripravijo se 

epruvete za odvzem krvi in vsebine drenov za laboratorijske preiskave. Pri pripravi vseh potrebnih 

zdravil in tekočin nam je v pomoč protokol zdravljenja in preiskav po kombinirani transplantaciji srca 

in jeter, kjer so tudi dana vsa navodila glede odvzema krvnih in  mikrobioloških preiskav. Protokol je v 

pomoč in vodilo zdravniku in medicinski sestri pri samem zdravljenju. Bolnik po transplantaciji organa 

je imunsko kompromitiran, dovzetnost za okužbe je večja, zato je potrebno pripraviti vse potrebne 

pripomočke za zaščito bolnika pred okužbami, upoštevajo se navodila protektivne izolacije. 

Upoštevati je bilo potrebno tudi navodila kontaktne izolacije. V bolniški sobi se pripravi reanimacijski 

voz.  

 

Pomembni poudarki nadzora 

Zdravstvena nega je bila zaradi hemodinamske nestabilnosti bolnika zelo zahtevna. Abdominalna 

rana je bila odprta, potrebno je bilo dosledno opazovanje le te (nevarnost krvavitve) in nadzor 

intraabdominalnega pritiska (3). Medicinska sestra skrbi za nemoteno delovanje VAC-a in za jakost 

vleka. Nadzorovati in beležiti je potrebno količino in vsebino izločka. Trebušne komprese so bile 

večkrat zamenjane, zato je bilo potrebno beleženje števila in velikosti le teh. Medicinske sestre so 

nadzorovale in zagotavljale optimalno delovanje torakalnih drenaž. Skrbele so, da so bili dreni 

prehodni, ob prisotnosti strdkov je bila potrebna »masaža drenov«. Vsako uro se je beležilo izločanje 

po torakalnih drenih in izgled izločka. Bolnik je imel začasni srčni spodbujevalec. Medicinska spremlja 

morebitne motnje ritma in delovanje srčnega spodbujevalnika, hkrati opazuje tudi motnje v 

delovanju le tega, ter ukrepa. Ob vseh diagnostično – terapevtskih postopkih je potrebno paziti, da 

spodbujevalnik ne izpade. Zaradi vstavljenih ECMO kanil poleg stalenega nadzora vitalnih funkcij, 

medicinska sestra opazuje tudi stanje okončine, kjer je vstavljena kanila, spremlja in nadzoruje ECMO 

sistem, prepozna znakov nizke minutnega volumna srca, znake krvavitve, izvajanje nadzora nad 

sedacijo (BIS-bispectral index) in možganski pretoki (NIRS- near infrared spectroscopy), prepozna in 

pozna zaplet pri bolnikih na ECMO (8) in tudi tesno sodeluje s perfuzionistom. . 
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Priprava in aplikacija zdravil  

Za učinkovito in varno aplikacijo zdravil je nujno timsko sodelovanje vseh vključenih zdravstvenih 

delavcev in prevzemanje odgovornosti za svoje delo. Medicinska sestra je stalno strokovno 

odgovorna za pravilno pripravo in aplikacijo predpisanih zdravil ter zagotavljanje izvajanja postopkov 

po načelu 10 P (6). Poleg vseh zdravil, ki tečejo kontinuirano, je potrebno aplicirati tudi vsa zdravila 

po protokolu in infuzije ter zdravila za odpravljanje elektrolitskega neravnovesja. Bolnik po 

transplantaciji prejema veliko specifičnih zdravil, velika večina je visoko tveganih, zato je potrebna 

dvojna kontrola pri pripravi, izračunu in aplikaciji zdravil. Paziti je bilo potrebno na kompatibilnost 

zdravil, spremljati mesto aplikacije, nadzorovati časovni iztek infuzij, menjavati infuzijske sisteme ter 

opazovati možne neželene učinke. Laboratorijske preiskave smo jemali na 3 ure ali pogosteje. Zaradi 

večjega števila infuzijskih sistemov priključenih na osrednji venski kateter, je potrebno večkratno  

spremljanje lege. Dnevno je bolnik prejel okrog 4000 mililitrov infuzijskih raztopin. Izračunavala se je 

6 - urna tekočinska bilanca. 

Bolnik je prejel tudi masivno transfuzijo. Krvne pripravke smo aplicirali preko intravenskih kanil (14g 

ali 16G) ali pa vodila za hitro transfuzijo in jih ogrevali. Izrednega pomena je bila komunikacija z 

Zavodom za transfuzijo (ZTK). Spremljali so se izvidi plinske analize arterijske krvi in rotacijske 

trombelastromije (ROTEM), agregometrije, hemograma, elektrolitov in nivo laktata v krvi. Spremljala 

in beležila se je  količina apliciranih krvnih pripravkov. 

 

Gibanje in preventiva razjede zaradi pritiska 

Za sprejem bolnika smo pripravili dinamično blazino, spominsko peno za pod glavo. Samih nog nismo 

podložiti s pozicijsko blazino, zaradi lege ECMO katetrov, zato smo uporabili spominsko peto za 

razbremenitev pet. Za podlaganje zgornjih okončin smo uporabili vzglavnike za razbremenitev 

zgornjih okončin. Izvajal se je pregled rizičnih mest in beleženje na ustrezen dokument. Redno se je 

kontroliralo delovanje dinamične blazine. Za ugotavljanje ogroženosti smo uporabljali Waterlow 

lestvico in Comhon lestvico, zaradi hemodinamske nestabilnosti, obilnih krvavitev, ECMO kanil 

bolnika nismo prestiljali, imel je odrejeno terapevtsko mirovanje. 

 

Transport bolnika 

Transport življenjsko ogroženega bolnika sodi med zahtevnejše faze diagnostično terapevtskih 

postopkov v intenzivni terapiji, ki zahteva psihično in fizično pripravo bolnika, pripravo medicinsko 

tehničnih pripomočkov in zdravil. Ključnega pomena pa je komunikacija med timom, ki se dogovori o 
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poteku in pripravi bolnika za transport (4). Življenjsko ogroženega bolnika pripravimo na transport 

tako, da ga čim manj izpostavljamo nevarnostim in da mu nudimo čim bolj enake pogoje kot jih ima v 

bolniški sobi (1). Ključnega pomena za tako zahteven transport je sama organizacija transporta. Poleg 

standardne opreme (transportni reanimacijski voz, ročni dihalni balon, kisikove jeklene, monitiring, 

slušalke, transportni ventilator), smo na sam transport šli z obposteljnim stojalom, ECMO aparaturo, 

sobnim ventilatorjem in aparatom za dovajanje dušikovega oksida. Na transport smo šli z dodatno 

okrepljeno ekipo (zdravnik anestezist, perfuzinist, pet medicinskih sester, transportni delavec). Vsak 

izmed sodelujočih pri transportu je imel dodeljeno nalogo. 

Zdravljenje bolnika z ECMO ima določene posebnosti, prav tako ima sam transport določene 

posebnosti. Medicinska sestra mora poznati delovanje ECMO sistema, seznanjena s pozicijo ECMO 

kanil, ker vsak moten pretok je lahko za bolnika usoden. Vsak transport se lahko spremeni v urgentno 

stanje, zato je ključnega pomena dobra organiziranost in usklajenost tima, ki pripomore k pravilnem 

ukrepanju (5). 

 

Timsko delo,  komunikacija in predaja službe 

Poleg strokovnega znanja pri obravnavi bolnika po transplantaciji jeter in srca je velikega pomena 

tudi komunikacija v timu. Le ta obsega dobro komunikacijo med medicinskimi sestrami, ki so vodile 

bolnika, med zdravniki intenzivisti, anesteziologi, kirurgi, fizioterapijo in vsemi podpornimi službami; 

inštitut za rentgenologijo, laboratorij za biomedicino, služba za spremstvo bolnika. Poseben poudarek 

gre predaji bolnika. Predaja bolnikov mora biti natančna, jasna, specifična in mora zagotavljati 

kontinuiteto obravnave, ker kakovost predaje bolnikov direktno vpliva na kakovost obravnave (9). 

 

Zaključek 

Za oddelek je bilo vodenje bolnika po kombinirani transplantaciji srca in jeter, upoštevajoč 

hemodinamsko nestabilnost, diagnostično terapevtske postopke ter vso aplicirano terapijo, nov, 

drugačen izziv, ki je bil zelo dobro izpeljan. Kot tim smo dobro sodelovali in strokovno komunikacijo 

pripeljali na višjo raven. 

 

Literatura 

1. Copot B, Dolar M. Zagotavljanje varnosti pri transportu bolnika v intenzivni enoti pred in po anesteziji. In: Nunar 

Perko A, Kardoš Z ur. Varnost bolnika pred, med in po anesteziji. Zbornik predavanj: 43. strokovni seminar; 2008 Maj 16-17; 

Zreče, Slovenija. Ljubljana: Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije; 2008. p. 52-57. 



24. seminar intenzivne medicine za medicinske sestre in zdravstvene tehnike 

45 
 

2. Dal Sasso Mendes K, Galvao CM. Liver transplantation: evidence for nursing care. Revista Latino- Americana de 

Enfermagen; 2008 (cited 2018 April 5). Available from: www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104. 

3. Mpho Chipu G, Kearnes I, Elzabe Nel W. Experiences of registered nurses caring for patients with an open 

abdomen in an intensive care unit in Gauteng. Health SA Gesondheid 

(cited2018April5).Availablefrom:www.scielo.org.za/scielo.php?script=sci...97362017000100025 

4. Šafar M. Naloge medicinske sestre pri transportu življenjsko ogroženega bolnika (PhD Thesis). Maribor: Šafar M; 

2010. p. 8-10. 

5. Šmid M. Zdravstevna nega bolnika z zunajtelesno membransko oksigenacijo. PhD Thesis). Maribor: Šmid; 2015. p. 

38. 

6. Šmitek J, Krist A. Venski pristop, odvzem krvi in dajanje zdravil. In. Šmitek J, Krist A, ur. Priprava zdravil za 

parenteralno aplikacijo. Ljubljana: Univerzitetni klinični ceneter Ljubljana; 2008. p. 115-121. 

7. Tasleem SH, Jalal PK. Combined heart and liver transplantation. Journal of liver 

research, disorders and therapy; 2016 (cited 2018 April 5). Available from: 

medcraveonline.com/JLRDT/JLRDT-02-00024.php. 

 

8. Topič Z, Vrhovnik Ž. ECMO kot podporna oblika zdravljenja pri odraslih in prikaz kliničnega primera obravnave 

bolnice. In: Gregorc C, Peternlj K, ur. »Z znanjem in sodelovanjem rešujemo življenja«. Zbornik predavanj: 2.simpozij z 

mednarodno udeležbo; 2014 April 4-6; Rogaška Slatina, Slovenija. Ljubljana: Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije; 

2014. p. 290-293. 

 

9. Vrankar A. Varna predaja bolnika. In: Dobršek D, Kočevar R, Nunar Perko A, Peternelj K, ur. Anesteziologija, 

intenzivna terapija, transfuziologija: skupaj za bolnika. Zbornik predavanj z recenzijo, 49. strokovni seminar; 2016 April 1-2; 

Rogaška Slatina, Slovenija. Ljubljana: Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije; 2016. p. 226-233. 

10. Welbaum C. Caring for patients with solid organ transplant. American nurse today; 2015 (cited 2018 April 5). 

Available from: https://www.americannursetoday.com/caring-patients-solid-organ-trans... 

  

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104
http://www.scielo.org.za/scielo.php?script=sci...97362017000100025


24. seminar intenzivne medicine za medicinske sestre in zdravstvene tehnike 

46 
 

VLOGA MEDICINSKE SESTRE PRI OBRAVNAVI ABDOMINALNEGA PACIENTA – MONITORING 

IAP 

Marija Radjenovič, ManuelaClaudia Vidrih, 

Klinični oddelek za anesteziolgijo in intenzivno terapijo operativnih strok,Oddelek za intenzivno 

terapijo , Univerzitetni klinični center Ljubljana  

 

Izvleček 

Zadnjih nekaj let smo v enotah intenzivne terapije priča posodobljenemu pristopu pri 

diagnosticiranju in zdravljenju abdominalnega pacienta ter novim metodam za nadzor funkcij. 

V prispevku je opisana abdominalna kirurška patologija bolnikov, sprejetih na Oddelek intenzivne 

terapije (OIT) ljubljanskega Kliničnega centra ter zdravstvena nega in nadzor abdominalnega 

kirurškega bolnika pred in po operativnem posegu (neposredno in v daljšem obdobju zdravljenja). 

Predstavljena je tudi metoda merjenja znotrajtrebušnega tlaka (angl. Intraabdominalpressure – IAP). 

IAP se meri pri vseh bolnikih s povečanim tveganjem za razvoj povišanega znotrajtrebušnega tlaka oz. 

trebušnega utesnitvenega sindroma. 

 

Uvod 

V enoto intenzivne terapije so sprejeti pacienti po obsežnih operativnih posegih na parenhimskih 

organih (npr. obsežna resekcija jeter, obolenje ali operacija trebušne slinavke) in na votlih organih 

(po obsežnih resekcijah želodca, črevesja in anastomozah, po dehiscencah ran in anastomoz) ter 

pacienti zaradi poškodbe, vnetja, krvavitve in akutnega abdomna (2). 

Dve najpomembnejši indikaciji za sprejem na OIT sta: nestabilno bolnikovo zdravstveno stanje z 

odpovedjo ali zmanjšanim delovanjem življenjsko pomembnih organov in velika nevarnost za 

nastanek hudega zapleta. V obeh primerih sta potrebna neprekinjen hemodinamski nadzor ter hitro 

in ustrezno terapevtsko ukrepanje (2). 

Celovita oskrba kirurškega pacienta zajema medicinsko oskrbo, ki jo načrtujejo in izvajajo zdravniki, 

ter zdravstveno nego, ki jo izvajajo medicinske sestre. Medicinska sestra je nepogrešljiv člen 

kirurškega tima, zadolžena za spremljanje pacientovega stanja, izpeljavo diagnostičnih in terapevtskih 

postopkov ter za izvajanje ustrezne kirurške nege (3). 
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V enotah intenzivne terapije se uporabljajo sodobna tehnologija, zdravila z močnimi učinki in 

invazivne metode pri zdravljenju kritično bolnih. Zdravljenje v teh enotah je usmerjeno v reševanje 

pacientovega življenja, zato je tudi zdravstvena nega podrejena tem ciljem (1). 

Nadzor pacienta v intenzivni enoti je razdeljen na predoperativni nadzor in pa nadzor po samem 

operativnem posegu (neposredno in v daljšem obdobju zdravljenja). 

Abdominalni pacienti so v enoto intenzivne terapije sprejeti iz operacijskega bloka ali iz oddelka, in 

sicer zaradi hemodinamske nestabilnosti ob respiratorni insuficienci, septičnega šoka in/ali 

hemoragičnega šoka. Večinoma so pacienti intubirani in mehansko predihavani, na začetku 

sedirani/analgezirani, kasneje se sedacija znižuje in ukine. Pogosto so to starejši pacienti. 

 

Vloga medicinske sestre 

Medicinska sestra ima pri obravnavi abdominalnem pacienta številne vloge. Zagotavlja neprekinjen 

nadzor vitalnih funkcij. Poseben poudarek je namenjen nadzoru bolečine kot petemu vitalnemu 

znaku (ocenjevanje po lestvicah VAS – vizualna analogna skala, CPOT - Critical Care Pain Observation 

Tool). 

Pri intubiranem pacientu neprekinjeno nadzoruje mehansko predihavanje, spremlja delovanje 

mehanskega ventilatorja, izvaja zdravstveno nego intubiranega pacienta (ustna nega, preprečevanje 

pljučnice VAP - Ventilator-associated pneumonia). Pri spontano dihajočem pacientu zagotavlja 

ustrezno mikroklimo bolniške sobe, vlaženje dodanega kisika, pomoč pri izkašljevanju in vključevanje 

respiratorne fizioterapije. 

Že ob sprejemu ugotovi tudi stanje prehranjenosti (ocena po lestvici NRS 2002 - Nutritional Risk 

Screening 2002), nadzoruje in nudi pomoč pri prehranjevanju in pitju ter zagotovi ustrezno dieto in 

posvet z dietetičarko. Pri pacientih, pri katerih per os prehranjevanje ni možno ali zadostno, po 

predpisu zdravnika pacientu zagotavlja enteralno in/ali parenteralno prehrano, pri čemer ima 

enteralna prednost, zato velja pravilo, da se prične enteralno hranjenje takoj, ko je to možno. Pri 

pacientih je učinkovita podpora prebavnega trakta glavni dejavnik, ki prepreči nastanek infekcije. V 

primeru karence, določene s strani abdominalnega kirurga, kirurg določi začetek enteralnega 

hranjenja. Enteralno prehranjevanje se izvaja preko gastrične sonde, uvedene skozi nos ali usta, 

gastrostome ali jejunostome. Gastrična sonda je večinoma sprva razbremenilna, ima večji lumen in 

ob morebitnem bruhanju omogoča razbremenitev želodca, priklopi se na drenažno vrečko. 

Medicinska sestra opazuje izgled želodčne vsebine (primesi sveže krvi, žolč, mizerere) in zastajanje 

vsebine v želodcu - retence. Pri visokih retencah, nad 200 ml v osmih urah, obvesti zdravnika. 
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Medicinska sestra zagotavlja tudi optimalno lego in prehodnost gastrične sonde ter njeno 

pričvrstitev, po treh dneh oz. po naročilu zdravnika pa zamenja razbremenilno gastrično sondo za 

hranilno, ki je tanjša in zmanjša možnost za nastanek razjed zaradi pritiska. Medicinska sestra izvaja 

nadzor in nego gastrostome in jejunostome. Prav tako izvaja nadzor nad vnosom tekočin in količino 

vseh izločkov ter beleži šesturno in 24-urno tekočinsko bilanco. Pacientu nudi tudi pomoč pri slabosti 

in morebitnem bruhanju. 

Ob tem medicinska sestra opazuje izločeno blato ter nadzoruje količino, konsistenco, vonj, primesi in 

možne prisotnosti sveže ali starejše krvi (melena). Odkriva tudi morebitne motnje prebave, kot so 

obstipacija, driska, meteorizem, bruhanje. Skrbi za redno odvajanje pacienta, aplicira zdravila za 

spodbujanje peristaltike ali klizmo po naročilu zdravnika. Redno beleži odvajanje in urne diureze, 

izvaja zdravstveno nego pacienta s stalnim urinskim katetrom. 

Medicinska sestra pacientu zagotovi optimalno lego v Fowlerjevem oz.polsedečem položaju, z rahlo 

pokrčenimi nogami. Z omenjenim položajem se zmanjša napetost na trebušne organe, kar pripomore 

k zmanjšanju bolečine. Medicinska sestra skrbi za preprečevanje razjed zaradi pritiska z izbiro 

ustreznega ležišča, razbremenitev okončin z blazinami, ocenjevanje po lestvicah Waterlow in 

COMHON, obračanje pacienta na levi in desni bok ter preprečuje kontrakture in poskrbi za 

vključevanje lokomotorne fizioterapije. 

Med vlogami medicinske sestre je tudi skrb za vzdrževanje normotermije, redno merjenje telesne 

temperature, zaželeno je tudi merjenje centralne temperature prek urinskega katetra ali PiCCO 

katetra (arterijski kateter). Pacientu s povišano telesno temperaturo aplicira predpisane antipiretike, 

hladi ga s hladnimi obkladki, pogosteje izvaja osvežilno kopel in menjavo posteljnega perila. Naloga 

medicinske sestre je tudi odvzem laboratorijskih in mikrobioloških preiskav po naročilu zdravnika ter 

zgodnje odkrivanje sepse. V primeru hipotermije, ki je pogosta po prihodu pacienta iz operacijskega 

bloka, pacienta ogreva. 

Medicinska sestra neprestano opazuje pacienta in pravočasno zaznava zaplete. Nadzoruje tudi stanje 

zavesti (RASS - Richmond Agitation – Sedation Scale, AVPU – aert/buden, verbal/odziven na besedni 

poziv, pain/odziven na bolečino, unresponsive/neodziven). Pravočasno zaznava šokovno stanje in 

morebitne abdominalne krvavitve, opazuje operativno rano (krvavitev, dehiscenca, vnetje) in 

morebitne drenaže (izgled vsebine, količina) ter zagotavlja ustrezno lego drenaž. 

Ne nazadnje medicinska sestra zagotavlja še popolno podporo pri čistoči in negi telesa ter skozi 

celoten proces zagotavlja zasebnost in intimnost pacienta, hkrati nudi psihično podporo pacientu in 

njegovim svojcem. 
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Vloga medicinske sestre in zdravstvene nege pri zdravljenju je torej podpora načrtu zdravljenja. Iz 

tega izhajata odvisna in samostojna funkcija medicinske sestre. Odvisnost se kaže v nadzoru 

življenjsko ogroženega pacienta, asistenci pri diagnostičnih in terapevtskih postopkih ter dajanju 

zdravil po pisnih zdravnikovih navodilih. Pomembno je opazovanje pacienta, neprekinjen nadzor 

vitalnih funkcij, pravočasno zaznavanje zapletov, takojšnje obveščanje zdravnika in ukrepanje po 

njegovih navodilih. Samostojna funkcija medicinske sestre se nanaša na zadovoljevanje pacientovih 

potreb po zdravstveni negi, ki izhajajo iz štirinajstih temeljnih življenjskih aktivnostih po 

Hendersonovi, le-te pa morajo podpirati medicinsko diagnozo (2). 

 

Monitoring IAP 

Med metodami, ki jih uporabljajo v enoti intenzivne terapije, je tudi merjenje znotrajtrebušnega tlaka 

(IAP), ki se meri po naročilu zdravnika pri vseh abdominalnih pacientih oz. pri vseh bolnikih s 

povečanim tveganjem za razvoj povišanega znotrajtrebušnega tlaka oz. trebušnega utesnitvenega 

sindroma (angl. Abdominalcompartmentsyndrome). 

Dejavniki tveganja za povišani IAP so obsežne poškodbe organov in žilja v trebuhu, prisotnost proste 

tekočine, krvi in zraka ter potreba po velikih količinah infuzijskih tekočin, ki se v stanju šoka kopičijo v 

tretjem prostoru (edem črevesja in retroperitoneja). 

IAP se meri prek urinskega katetra s priključitvijo specifičnega merilnega sistema (AbViser) in 

enojnega sistema za invazivno merjenje tlaka. Vrednosti zapisujemo v temperaturni list (1). 

Normalne vrednosti intraabdominalnega tlaka so od 0–15 mmHg, o intraabdominalni hipertenziji 

(IAH) pa govorimo pri tlaku višjem od 15 mmHg (kar pomeni zmerno povečan). IAH je prisotna pri 20–

30 % kritično bolnih. Če tlak preseže 25 mmHg in je prisotna disfunkcija trebušnih organov, govorimo 

o trebušnem utesnitvenem sindromu. Najprej je prizadeta funkcija ledvic (zmanjšan ledvični krvni 

pretok in glomerularna filtracija, ki se odraža z zmanjšano diurezo), nato pljučna funkcija 

(hipoksemija, hiperkapnija in barotravma), končno pa je prizadet tudi srčno-žilni sistem (zmanjšan 

venski priliv in srčni iztis ter zmanjšana prekrvavljenost organov z napredovanjem v večorgansko 

odpoved) (5). 

Vrednosti IAP Svetovno združenje za abdominalni kompartment sindrom (WSACS) deli na štiri 

stopnje: 

1. stopnja: IAP 12–15 mmHg, 

2. stopnja: IAP 16–20 mmHg,  
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3. stopnja IAP 21–25 mmHg, 

4. stopnja IAP > 25 mmHg (4) 

Abdominalni perfuzijski pritisk (APP) se  izračuna podobno kot perfuzijski tlak za možgane (po 

Monreo/Kelly):  

APP = srednji arterijski pritisk (MAP) – IAP 

Za ohranjanje prekrvavitve organov in tkiv v trebuhu je cilj ohranjati abdominalni perfuzijski pritisk 

okoli 60 mmHg (6). 

Meritve intraabdominalnega pritiska so osnovni pristop pri kritično bolnih z dejavniki tveganja za 

nastanek intraabdominalne hipertenzije in abdominalnega kompartment sindroma. Meritve se 

opravijo po naročilu zdravnika. 

Novejša oblika merjenja intraabdominalnega pritiska je z NutriVent sondo, vendar se večina merjenj 

opravi z IAP sistemom prek urinskega katetra. 

NutriVentkateter je gastrična sonda, preko katere se pacienta lahko hrani in sočasno meri IAP, 

omogoča tudi merjenje ezofagealnega pritiska. 

Slika 1: NutriVentkateter (7) 

 

 

Priprava IAP sistema (AbViser sistem) 

Sistem za intraabdominalnipristikse pripravi po aseptični metodi dela. Zagotoviti si je treba 

pomočnika za odpiranje sterilnih setov in pripomočkov. 

Pripraviti je treba 500 ml steklenico 0,9% NaCl raztopine, AbViser sistem ter enojni sistem za 

invazivno merjenje tlaka, sterilne rokavice, zložence in razkužilo. 
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Pred aseptičnim posegom je treba higiensko umiti roke in jih razkužiti ter natakniti zaščitno masko in 

kapo. Ko so roke razkužene, se nataknejo sterilne rokavice ter prebrizga AbViser sistem in enojni 

sistem za invazivno merjenje tlaka s fiziološko raztopino. 

Slika 2: Pripravljen sistem za merjenje znotrajtrebušnega pritiska 

 

 

AbViser sistem se po aseptični metodi ustavi v urinski kateter, enojni sistem s senzorjem pa se 

poveže z monitorjem tako, da je na monitorju vidna krivulja. Tlačno krivuljo je treba umeriti na raven 

črevničnega grebena v srednji aksilarni liniji. 

IAP se meri pri bolniku v ležečem položaju na koncu izdiha. V mehur se vbrizga 20 ml sterilne 

fiziološke raztopine, počaka, da se sistem uravnovesi, in nato se vrednost odčita na monitorju.  

 

Slika 3: Sistem UnoMeterAbdo-Pressure(8) 
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Sistemov zamerjenjeIAP prek urinskega katetra je več. Trenutno je v Univerzitetnem Kliničnem centru 

Ljubljana v uporabi  sistem UnoMeterAbdo-Pressure. 

 

Zaključek 

Obravnava življenjsko ogroženega abdominalnega pacienta je zahtevna, saj se njihovo zdravstveno 

stanje neprestano spreminja in je potrebno nenehno prilagajanje negovalnega načrta. Postopki 

ocenjevanja pri kritično bolnem vključujejo podatke iz monitorjev in aparatov, ki skupaj s kliničnim 

opazovanjem, oceno pacientovega fizičnega in psihičnega stanja ter stanja zavesti omogočajo 

načrtovanje zdravstvene nege (1). 

Medicinska sestra mora natančno poznati aparature in jih znati pravilno uporabljati. Usposobljena 

mora biti za izvajanje najzahtevnejših postopkov zdravstvene nege in diagnostično terapevtskih 

posegov (1). 
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DEJAVNIKI, KI VPLIVAJO NA DVIG ZAHTEVNOSTI ZDRAVSTVENO NEGOVALNE OBRAVNAVE 

PACIENTA V ENOTI INTENZIVNE TERAPIJE III 

Mateja Kemzer, Klemen Kenk 

Klinični oddelek za anesteziologijo in intenzivno terapijo operativnih strok, Oddelek za intenzivno 

terapijo, Univerzitetni klinični center Ljubljana 

 

Izvleček 

V prispevku so našteti in na kratko opisani dejavniki tveganja, ki vplivajo na dvig zahtevnosti 

zdravstvene obravnave pacientov v enoti intenzivne terapije III univerzitetnega kliničnega centra 

Ljubljana. Vse paciente, ki so obravnavani v enoti intenzivne terapije III, uvrščamo v IV kategorijo 

zdravstvene nege. Kategorizacija zdravstvene nege pacientov je metoda razvrščanja pacientov v 

kategorije glede na zadovoljevanje potreb po zdravstveni negi v določenem časovnem obdobju. 

Enota intenzivne terapije je posebej organiziran oddelek, ki omogoča življenjsko ogroženemu 

pacientu izrabo vseh terapevtskih možnosti za začasno nadomestitev motenih ali že izpadlih funkcij 

življenjsko pomembnih organov pri hkratnem zdravljenju temeljne bolezni, ki je to motnjo povzročila. 

Zahtevnost zdravstvene nege se dviguje zaradi velikega števila kroničnih bolnikov, pojavov novih 

bolezni, nove medicinsko tehnične opreme, novih pripomočkov za izvajanje zdravstvene nege in 

splošnega razvoja znanosti, čemur pa ne sledijo prostorske zahteve.  

 

Uvod 

V času visokih tehnologij v zdravstveni obravnavi pacientov na oddelkih intenzivnega zdravljenja, vse 

bolj kompleksnih terapevtskih pristopov, pojavu novih bolezni in porastu števila kroničnih pacientov, 

se dviguje zahtevnost zdravstvene nege pacientov. Zato je v zdravstveni negi ključno izobraževanje 

na visokošolski ravni, ki daje ustrezno znanje za kakovostno in varno zdravstveno nego v okviru 

celostne oskrbe pacienta (1) . 

Zaposleni na področju intenzivne zdravstvene nege za svoje delo s pacienti in njihovimi svojci 

potrebujejo tudi stalno dodatno izobraževanje iz različnih področij svojega dela. Danes je zdravstvena 

nega samostojen in odvisen partner v interdisciplinarnem timu oddelka za intenzivno zdravljenje. 

Kakovostno delo je mogoče le ob dobrih odnosih med zdravstvenimi delavci s poudarkom prav na 

timskem delu. Samo s poznavanjem učinkovite komunikacije, znanjem, kompetencami in 
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osebnostnimi vrednotami lahko dosežemo kakovostno in varno zdravstveno nego, s tem pa tudi 

nadgrajujemo javni zavod s poslovno odličnostjo (2). 

V enotah intenzivne terapije se vrednoti zahtevnost zdravstvene nege s kategorizacijo, ki se izvaja z 

namenom, da se prikaže realne kadrovske potrebe, načrtuje porabo financ, materiala in 

pripomočkov, ter da se lahko posamezni oddelki in bolnišnice primerjajo med seboj (3). 

V univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana ( UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTERL), v enoti intenzivne 

terapije III. stopnje (EIT) se zdravijo pacienti, pri katerih je že nastopila odpoved enega ali več 

organskih sistemov in potrebujejo neprekinjen hemodinamski nadzor ter intenzivne terapevtske 

ukrepe, kar po kategorizaciji zdravstvene nege uvrščamo v IV skupino  (4). 

Zaradi podaljševanja življenjske dobe je v EIT vedno več starejših pacientov, ki imajo poleg primarne 

poškodbe ali bolezni tudi sekundarne težave, ki jih prinaša starost. Vedno več je tudi ekstremnih 

športnikov, kar prinaša večjo verjetnost pogostejših hudih poškodb. Na cestah se povečuje število 

motornih vozil in verjetnost, da pride do množične nesreče, je večja.  

V prispevku so predstavljeni dejavniki, ki vplivajo na dvig zahtevnosti zdravstvene nege v EIT. 

Obvladovanje teh dejavnikov vodi v visoko kakovostno zdravstveno nego, ki je dosegljiva le z 

ustreznim številom zaposlenih in stalnim izobraževanjem.  

 

Dejavniki 

Dvigovanje starosti pacientov 

Ko se človek stara, prihaja do sprememb, ki so lahko bolj ali manj izrazite. Te spremembe so lahko 

fiziološke, ki se odražajo kot slabšanje funkcij notranjih organov, ali pa so funkcionalne, ki se nanašajo 

predvsem na degenerativne bolezni, ki prizadenejo sklepe in njihove pomožne strukture, zmanjšajo 

gibljivost, težave z zobmi, inkontinenco, okvar vida in sluha,…(5). 

Med bolezni,  ki najpogosteje prizadenejo predvsem starejše, prištevamo popuščanje srca, zvišan 

krvni tlak, povišane vrednosti maščob v krvi, bolezni jeter in ledvic, osteoporozo, sladkorno bolezen 

Tipa II in maligna obolenja. Poleg bolezni, ki nastopajo skoraj izključno pri starostnikih in jih 

imenujemo geriatrični sindrom ali geriatrične bolezni, jih prizadenejo še bolezni, ki se pojavljajo pri 

ljudeh vseh starosti. Vse to vodi do pojava, ko nastopa več bolezni hkrati, ki jih je potrebno zdraviti. 

Sočasno jemanje več zdravil pa poveča tveganje za medsebojno škodljivo delovanje med zdravili in 

neželene reakcije za katere so starejši bolniki bistveno bolj dovzetni. Tveganje za neželene učinke 

zdravil, ki bi sicer nastopili v manjši meri, se tako povečuje (5) 



24. seminar intenzivne medicine za medicinske sestre in zdravstvene tehnike 

55 
 

Statistični urad republike Slovenije (SURS) je v letu 2012 zabeležil, da je sestavljalo 16,8% prebivalcev 

Slovenije, ki so bili stari nad 65 let. Leta 2017 je bilo 18,9% prebivalcev nad 65 let. Zabeležil je tudi, da 

je bilo leta 2012, 4,3% prebivalcev Slovenije nad 80 let in leta 2017, 5,1% prebivalcev nad 80 let. Torej 

povprečna starost se z leti podaljšuje tudi v Sloveniji. 

 

Prehrana pacientov 

Velik delež prebivalcev Slovenije upošteva delno ali pa sploh ne priporočila zdravega prehranjevanja. 

Število dnevnih obrokov in ritem prehranjevanja nista ustrezna, energijska vednost povprečnega 

obroka je previsoka. Obroki so sestavljeni iz preveč celokupnih in nasičenih maščob, ter sladke 

oziroma slane hrane. V prehrani je premalo zelenjave in sadja, ter prehranskih vlaknin. Zaužije se 

premalo sestavljenih ogljikovih hidratov in preveč enostavnih (6). 

Po podatkih nacionalne raziskave Z zdravjem povezan vedenjski slog je bilo v letu 2012 v Sloveniji 

med prebivalci v starosti 25-64 let 44% normalno hranjenih, 37% čezmerno hranjenih in 17% deblih. 

Glavni vzrok čezmerne hranjenosti in debelosti je neravnovesje med energijskim vnosom in porabo 

(7). 

V Sloveniji je leta 2001 vsakodnevno  uživalo svežo zelenjavo 67,7% prebivalstva, leta 2012 pa 39,1%. 

Leta 2001 je sveže sadje vsak dan uživalo 55,6% prebivalstva Slovenije, leta 2016 pa 53,4%. Le 26,4% 

prebivalstva Slovenije je leta 2004 uživalo vsak dan zajtrk, kosilo in večerjo, leta 2012 pa 28,2% 

prebivalstva. Leta 2001 je svežo zelenjavo vsak dan uživalo 67,7% prebivalstva Slovenije, leta 2012 pa 

samo 39,1%. Leta 2001 je uživalo sveže sadje vsak dan 55,6% prebivalstva Slovenije, leta 2012 pa 

53,4% (6). 

Pri pacientih, ki imajo prekomerno telesno težo je večja verjetnost, da imajo poleg primarne 

poškodbe ali bolezni, tudi sekundarne bolezni ali težave. To so lahko osteoartritis, motnje v spanju, 

sladkorna bolezen, rak, bolezni srca in ožilja ter nekatere maščobne bolezni jeter (8). 

Debelost naj bi bila kriva za nastanek sladkorne bolezni tipa II v 44%, v 23% za nastanek bolezni srca 

ter v kar 7-41% za nastanek nekaterih rakavih obolenj (8). 

 

Pojav novih na antibiotike odpornih mikroorganizmov 

Bolnišnične okužbe predstavljajo najpomembnejši delež okužb, povezanih z zdravstvom, še zlasti ker 

praviloma prizadenejo bolj ranljive skupine bolnikov. Podaljšujejo hospitalizacijo, prispevajo k večji 

smrtnosti bolnikov, k trajni invalidnosti in povečajo finančne stroške. Leta 2011 je potekala Druga 
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slovenska nacionalna presečna raziskava bolnišničnih okužb in rezultati so pokazali, da je bil delež 

bolnikov z najmanj eno bolnišnično okužbo najvišji v enotah za intenzivno terapijo. Neprimerna 

uporaba protimikrobnih zdravil igra ključno vlogo pri razvoju večkratno odpornih bakterij (9). 

Pri preprečevanju prenosa bolnišničnih okužb je potrebno upoštevati skupek ukrepov. To so higiena 

rok, pravilna raba osebne zaščite izvajalcev zdravstvene dejavnosti, način namestitve bolnika v 

bolniško sobo.  V EIT dajemo velik pomen pri prenosu bolnišničnih okužb glede prostora v sami 

bolniški sobi. Prostori so premajhni in pacientova okolica nima primernih dostopov (10). 

 

Sodobni materiali za oskrbo razjed zaradi pritiska  

Preprečevanje razjede zaradi pritiska (RZP) predstavlja v zdravstveni oskrbi še vedno velik izziv. 

Medicinske sestre (MS) v EIT so strokovno usposobljene, imeti morajo obsežno znanje in obvladati 

različne veščine. Za področje preventive RZP v EIT Ljubljana skrbita dve MS. Zaradi zahtevnosti 

obravnave kritično bolnega, je ena dodatno izobražena kot enterostomalna terapevtka. MS za 

preventivo RZP nadzira, vodi in ciljano spremlja vse paciente skupaj z ostalimi MS. MS za prventivo 

RZP na oddelku skrbi za preventivo, oskrbo, nadzor in redno prijavljanje RZP (11). 

 

Izobraževanje 

Mentorji v učni bazi so vključeni v dva sočasno potekajoča procesa: vzgojno- izobraževalni proces ter 

v proces zdravstvene nege in zdravljenja. Mentor študentom in novo zaposlenim svetuje, omogoča 

učenje, organizira delo in spodbuja, da postajajo samostojni. Omogoča učinkovito in koristno 

evalvacijo in je osebno vzor samostojnega učenja na osnovi reševanja negovalnih problemov. 

Povezuje se s koordinatorjem šole, sodeluje pri izbiri študije primera, nudi pomoč pri uporabi in 

izpopolnjevanju negovalne dokumentacije, ocenjuje teoretično in praktično usposobljenost študenta, 

pripravlja seminarje s posameznih področij, vrednoti klinične vaje, postavlja vprašanja, ki vodijo h 

kritičnem razmišljanju in študentom nudi možnost, da sami prevzamejo odgovornost za svoje delo 

(12). 

Izobraževanje v EIT III mora potekati s ciljem, da se ves čas, kljub pomanjkanju ustreznih prostorskih 

in tudi kadrovskih kapacitet, izvaja odlična ZN. V EIT medicinske sestre skoraj neprekinjeno uvajamo 

novo zaposleni kader. Uvajanje poteka od uvodnih formalnostih, spoznavanju oddelka, nato pa je 

novo zaposleni neposredno ob mentorju tri mesece. Po treh mesecih novo zaposleni opravlja tako 

imenovani interni izpit znanja, ki je pokazatelj, če lahko novo zaposleni samostojno prevzame 

pacienta. Po enem letu usposabljanja pa novo zaposleni opravi še zaključno preverjanje znanja.  
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Zaključek 

V zaključku bova poudarila, da je zdravstvena nega pacienta v EIT III vedno bolj zahtevna zaradi 

samega razvoja znanosti, diplomirana medicinska sestra bo morala prevzemati vedno več kompetenc 

in nadgrajevati svoje znanje. Prihaja nova medicinska oprema, materiali za nego in oskrbo ran, nova 

zdravila in vsemu temu razvoju mora medicinska sestra slediti. Vedno več novih meritev je treba 

izvajati pri pacientih in jih dokumentirati, vedno več dokumentacije je treba izpolnjevati in vedno več 

zunanjih nadzorov se izvaja v EIT III. Vse to vpliva na dvig zahtevnosti zdravstvene nege. Zaradi novih 

antibiotikov in velike uporabe le-teh se razvijajo novi odporni mikroorganizmi, kar privede do 

povečane izolacije in diplomirana sestra mora biti še bolj pozorna pri zdravstveni negi in upoštevati 

izolacijske ukrepe. Poleg vsega tega se tudi povprečna starost prebivalcev viša, zato je tudi vedno več 

starostnikov v EIT III, ti imajo poleg primarnih poškodb oziroma bolezni tudi sekundarne bolezni. Vse 

to prisili diplomirano medicinsko sestro k previdnejši zdravstveni negi ter še bolj natančnemu 

nadzoru. Zdravljenje starejše osebe je v mnogih primerih daljše in ne smemo si privoščiti napak, ki še 

podaljšajo hospitalizacijo kot je na primer nastanek razjede zaradi pritiska. Vedno več je tudi 

pacientov, ki imajo povišan ali prenizek ITM. Današnji način življenja je namreč prehiter in vedno večji 

je pritisk okolice,  posledično je več stresa, ki slabo vpliva na zdravje. V dnevnih obrokih je preveč 

predelane hrane, ki vpliva na telesno težo in na nastanek novih zdravstvenih težav oziroma bolezni. 

Diplomirana medicinska sestra mora zato nadgrajevati svoje znanje o zdravstveno vzgojnih ukrepih in 

jih znati uporabiti. Poleg tega je dolžna podajati znanje svojim bodočim sodelavcem ali študentom, 

kajti mora biti tudi mentorica. To privede do nove odgovornosti, ker mora poleg izvajanja 

zdravstvene nege in poučevanja tudi nadzorovati učenca. Torej - zahtevnost zdravstvene nege se 

stalno dviguje, tako kot znanost in razvoj. 
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ZNOTRAJBOLNIŠNIČNI TRANSPORT KRITIČNO BOLNEGA NA ONIT 

Robert Horvat 

Klinični oddelek za vaskularno nevrologijo in intenzivno terapijo, Oddelek nevrološke intenzivne 

terapije, Nevrološka klinika, Univerzitetni klinični center Ljubljana 

 

Izvleček 

Kritično bolni pacienti pogosto potrebujejo znotrajbolnišnični transport iz enote intenzivnega 

zdravljenja na diagnostično ali terapevtsko enoto. Kritično bolni pacient je v času trajanja transporta 

ranljiv, saj je izpostavljen dejavnikom tveganja, ki lahko privedejo do pojava neželenih dogodkov. 

Ključni elementi za povečanje varnosti pacienta med transportom so predhodno načrtovanje, osebje, 

oprema, spremljanje življenjskih funkcij in komunikacija. Upravljanje s temi elementi bistveno izboljša 

varnost pacienta med transportom. Uporaba protokola in kontrolnega seznama dodatno povečata 

varnost izvedbe transporta. 

 

Uvod 

Znotrajbolnišnični transport (ZBT) predstavlja pomemben del oskrbe kritično bolnega pacienta med 

njegovim zdravljenjem v enoti intenzivnega zdravljenja (EIZ). Opredeljen je kot prevoz pacienta iz EIZ 

na drugo lokacijo oskrbe z namenom izvedbe diagnostičnih in/ali terapevtskih posegov, ki jih ni 

možno zagotoviti znotraj EIZ 1,2. ZBT delimo na začasne in trajne. Večina ZBT je začasnih 3,4. Kritično 

bolni pacient je v času trajanja ZBT ranljiv, saj je izpostavljen dejavnikom tveganja, ki lahko privedejo 

do pojava neželenih dogodkov, zato mora biti korist izvedbe ZBT večja od tveganja za kritično  

bolnega pacienta 2,3. Neželeni dogodki lahko škodljivo vplivajo na zdravstveno stanje kritično bolnega 

pacienta in posledično na izide zdravljenja 4. Dolžnost celotne ekipe, ki je udeležena v izvedbo ZBT je 

zagotavljanje varnosti pacienta. Uporaba kontrolnega seznama za pripravo in izvedbo ZBT 

pomembno zmanjša tveganje za pojav neželenih dogodkov  med ZBT 5. Dodatno varnost kritično 

bolnega pacienta med ZBT se zagotovi z uporabo posebej prirejenega transportnega vozička in 

transportnega mehanskega ventilatorja 3. Protokoli in smernice za ZBT pacienta povečajo varnost 

izvedbe ZBT, zato se naj uporabljajo v vseh bolnišnicah 4. Pomemben element teh protokolov so tudi 

kontrolni seznami 6. Bolnišnice naj imajo uvedene protokole, tako za izvedbo kot vrednotenje ZBT, 

katere kontinuirano spremljajo in prilagajajo  novim smernicam. Vsak izveden ZBT se vrednoti. 

Namen vrednotenja je prepoznati probleme v organizacijski strukturi procesa ZBT, pomanjkljivosti v 
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usposobljenosti osebja, človeške napake in nepredvidena tveganja, ki se lahko pojavijo med izvedbo 

ZBT. Strategija izvedbe ZBT se tako izboljša 3,7. 

 

Znotrajbolnišnični transport 

Kritično bolan pacient lahko potrebuje pogoste ZBT med zdravljenjem v EIZ. ZBT predstavlja 

potencialno nevarnost za pacienta, saj lahko delovanje številnih dejavnikov tveganja pripelje do 

neželenega dogodka. Pojav neželenega dogodka lahko močno poslabša zdravstveno stanje kritično 

bolnega pacienta in podaljša njegovo zdravljenje v EIZ ali privede celo do smrti pacienta 4,6. Raziskave 

kažejo, da ZBT predstavlja stres za člane ekipe, ki sodeluje pri ZBT 2. Ključni elementi za povečanje 

varnosti pacienta med ZBT so predhodno načrtovanje, osebje, oprema, spremljanje življenjskih 

funkcij (v nadaljevanju: monitoring) in komunikacija. Upravljanje s temi elementi bistveno izboljša 

varnost pacienta med ZBT 8. Proces ZBT se deli na tri faze, to so: predtransportno, medtransportno in 

potransportno. S takšno delitvijo se izboljša razumevanje, organizacijo in izvedbo procesa ZBT 3,5.  

 

Predtransportna faza 

Predtransportna faza se prične z odredbo ZBT s strani odgovornega zdravnika in traja do odhoda 

ekipe s pacientom na ciljno lokacijo. Skrbno načrtovanje in priprava ZBT močno zmanjšata vpliv 

dejavnikov tveganja 7,9. Načrtovanje ZBT vključuje koordinacijo procesa ZBT, sestavo transportne 

ekipe, pripravo transportne opreme in pripravo pacienta. Pri načrtovanju je pomemben 

multidisciplinarni pristop in timsko delo. Ob odredbi ZBT morata biti določena in potrjena točen čas 

in lokacija, kamor se bo pacienta peljalo. Tako je omogočena nemotena koordinacija procesa ZBT. 

Koordinacija in komunikacija med osebjem EIZ in osebjem ciljne lokacije sta bistvenega pomena. S 

tem se zagotovi, da je ob prihodu kritično bolnega pacienta vse pripravljeno za izvedbo preiskave ali 

posega 1,3. Zavedati se je treba, da priprava na ZBT lahko vzame precej časa. Zagotovljena naj bo 

zadostna količina časa za varno pripravo na ZBT 4,8. Več ZBT hkrati lahko predstavlja resen problem. S 

tem je povezano povečano tveganje in možnost nastanka neželenih dogodkov 2. Pot, po kateri bo 

potekal ZBT, morajo vsi člani ekipe natančno poznati. Za izvedbo ZBT se načrtuje najbolj varna in čim 

bolj učinkovita pot do ciljne lokacije 1. Sestava transportne ekipe, ki bo izvedla ZBT kritično bolnega 

pacienta, je zelo pomembna. Pomembno je, da so člani transportne ekipe ustrezno usposobljeni in 

imajo izkušnje z ZBT kritično bolnega pacienta. Ekipo za izvedbo ZBT sestavljajo minimalno tri osebe 8. 

Transportna oprema mora zadostovati potrebam kritično bolnega pacienta med ZBT. To vključuje 

mobilni monitor za spremljanje življenjskih funkcij, infuzijske črpalke in perfuzorje za kontinuirano 
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dovajanje infuzijskih tekočin in zdravil ter transportni mehanski ventilator. Aparature, zdravila, 

pripomočki in materiali, ki so potrebni za odpravo morebitnih zapletov in stabilizacijo pacienta, 

morajo biti sestavni del opreme za izvedbo ZBT. Uporaba transportnega voza, ki se pritrdi na 

pacientovo posteljo, zelo poenostavi pripravo in izvedbo ZBT. Služi transportu za ZBT potrebne 

opreme in dokumentacije. Uporaba transportnega voza mora med ZBT omogočati dostop do 

pacienta s treh strani 3,5. V jeklenkah mora biti zagotovljena zadostna količina kisika za predvideno 

trajanje ZBT in  za vsaj 30 minut rezerve 3. S tem je zagotovljeno nemoteno dovajanje kisika v primeru 

pojava zapletov in podaljšanja trajanja ZBT 4. Oprema, ki se uporablja za izvajanje ZBT, se mora 

pregledovati v rednih intervalih in po vsakem ZBT. Vsa oprema za izvedbo ZBT naj bo vedno 

shranjena na istem mestu, ki je vnaprej dogovorjeno in določeno. Tako je vedno pripravljena za 

naslednji ZBT. Potrebno je kar se da natančno oceniti čas, ki je potreben za izvedbo ZBT. Tako se 

lahko oceni porabo infuzijskih tekočin, zdravil, kisika in električne energije (baterije) 1. Nestabilnega 

pacienta se pred odhodom iz EIZ na ciljno lokacijo dodatno stabilizira 4. Okužen pacient predstavlja 

organizacijski in medicinski problem. Preprečiti je treba prenos okužbe. V ta namen je treba ZBT 

izvesti skladno s higienskimi protokoli bolnišnice. Po možnosti se v primeru okuženega pacienta ZBT 

izvede, ko je frekvenca posegov v interventnih prostorih nižja, na začetku ali na koncu programa 3,4. 

 

Medtransportna faza  

Z odhodom ekipe s pacientom iz EIZ na ciljno lokacijo se prične medtransportna faza, ki traja do 

vrnitve ekipe s pacientom v EIZ in zajema tudi čas izvedbe posega. Zagotavljanje varnosti pacienta pri 

ZBT je dolžnost in odgovornost celotne ekipe, ki transport izvaja 3,5. Transport vpliva na pacienta 

preko dveh dejavnikov. To sta premikanje in vplivi okolja. Med izvedbo posega je zaradi zasnove 

interventnega prostora možno, da nad pacientom in opremo ni optimalnega pregleda 5, 10. Med potjo 

je potrebno spremljati pacienta, nadzorovati delovanje aparatur in spremljati količino kisika v 

jeklenkah 3. Pomemben cilj medtransportne faze je nadaljevanje spremljanja pacienta tako med 

prevozom kot med izvedbo diagnostičnega ali terapevtskega posega. Neprekinjen in sistematičen 

monitoring kritično bolnega pacienta na mobilnem monitorju mora biti sestavni del ZBT. Pacientove 

življenjske funkcije naj se preverja in dokumentira v rednih intervalih. Upravljanje z zdravili in 

infuzijskimi tekočinami ter vzdrževanje fiziološke stabilnosti pacienta je ključnega pomena 6, 10. 

Kritično bolnega pacienta med ZBT velikokrat predamo v oskrbo drugi ekipi. Predaja pacienta mora 

biti standardizirana, da zagotovimo varen transfer pacienta znotraj bolnišničnega okolja 4. 

Dokumentira se aplikacije zdravil, spremembe v pretokih infuzijskih tekočin in čas trajanja izvedbe 

posega 3.  
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Potransportna faza 

Potransportna faza se prične ob prihodu ekipe s pacientom nazaj v EIZ in traja do dokončne ureditve, 

namestitve in morebitne stabilizacije pacienta 4,9. Po vrnitvi v EIZ je bistveno pacienta ponovno 

stabilizirati in namestiti na stacionarno opremo v EIZ. Pomembno je, da se preveri meritve življenjskih 

funkcij, pretoke zdravil in dokumentira izvedbo ZBT v zdravstveno dokumentacijo. Dokumentira se 

zaplete med ZBT in preveri opremo, ki se je uporabljala med ZBT 3,6. Del potransportne faze je tudi 

dokumentiranje ZBT v pacientovo zdravstveno dokumentacijo, vključno z morebitnimi nastalimi 

neželenimi dogodki ter njihovimi posledicami. Zapiše se trajanje ZBT. Po dokončni ureditvi, 

namestitvi in morebitni stabilizaciji pacienta se pregleda, uredi ter shrani transportno opremo 1,5. 

Vrednoti se potek procesa celotnega ZBT z osredotočenostjo na pojav neželenih dogodkov. Namen 

vrednotenja je prepoznati probleme v organizacijski strukturi procesa ZBT, pomanjkljivosti v 

usposobljenosti osebja, človeške napake in nepredvidena tveganja, ki se lahko pojavijo med izvedbo 

ZBT. Z evalvacijo izvedbe ZBT zagotavljamo stalno izboljševanje kakovosti procesa ZBT 7. 

 

Dejavniki tveganja 

Tudi najkrajši ZBT je povezan s tveganji. Dejavnike tveganja lahko razdelimo na dejavnike s strani 

pacienta, osebja in druge dejavnike 3,6. Ugotovljeno je povečano število neželenih dogodkov pri 

pacientih s pulzom < 50 ali > 110 utripov na minuto, frekvenco dihanja < 12 ali > 25 vdihov na minuto 

in vrednost pulzne oksimetrije < 95 pred ZBT 9. ZBT kritično bolnega pacienta z akutno okvaro 

možganov predstavlja tveganje za nastanek neželenih dogodkov in sekundarnih zapletov po ZBT. 

Visoko tvegani za pojav neželenih dogodkov so kritično bolni pacienti brez vstavljene umetne dihalne 

poti, posebej tvegani so ob tem nevrološki pacienti zaradi možne nenadne spremembe zavesti 3. Z 

osebjem povezan tveganja so pomanjkanje znanja in napake pri komuniciranju, nezadostno število 

osebja ter neprimerna sestava transportne ekipe. Napačna in nezadostna oprema predstavljata 

tveganje med ZBT. Nezadostno spremljanje življenjskih funkcij dodatno zviša tveganje 8. Premik 

položaja umetne dihalne poti je lahko pomembno tveganje, ki je pogosto premalo prepoznan 

problem. Razdalja med EIZ in ciljno lokacijo lahko vpliva na kvaliteto nudenja oskrbe pacientu 4. Z ZBT 

povezana tveganja so neodvisna od časa trajanja hospitalizacije 9.  

 

Neželeni dogodki 

Neželeni dogodki so opredeljeni kot zapleti med ZBT, ki lahko potencialno ali aktualno vplivajo na 

zdravstveno stanje pacienta. So rezultat delovanja dejavnikov tveganja na pacienta. Pojav neželenega 
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dogodka lahko močno poslabša zdravstveno stanje pacienta, vse do smrti pacienta 6. Delijo se na 

blage neželene dogodke in resne neželene dogodke. Blagi dogodki so opredeljeni kot upad 

življenjskih funkcij pacienta za več kot 20 % v primerjavi z izhodiščnim stanjem pacienta ob odhodu iz 

EIZ. Resni dogodki so opredeljeni kot dogodki, ki ogrozijo pacientovo življenje in potrebujejo nujno 

terapevtsko intervencijo 10. Neželeni dogodki so dokaj pogost pojav pri izvedbi ZBT. Neželeni dogodki 

s strani opreme predstavljajo večino neželenih dogodkov, največkrat zaradi izpraznitve ali odpovedi 

baterije. Na drugem mestu so neželeni dogodki s strani pacienta. Neželeni dogodki s strani pacienta 

se delijo na hemodinamske, respiratorne, nevrološke, gastrointestinalne in ostale 3.  

 

Obvladovanje tveganj 

Za zagotavljanje varnosti pacienta in povečanje kakovosti izvedbe ZBT je potrebno uvesti ukrepe za 

obvladovanje tveganj. To med drugim vključuje uvedbo protokola in kontrolnega seznama za 

pripravo in izvedbo ZBT. Uvedba protokola za izvedbo ZBT je nujna za zmanjšanje tveganja med ZBT. 

Poznavanje možnih zapletov, ki se lahko pojavijo pri kritično bolnem pacientu med ZBT, pomaga pri 

izdelavi protokola za izvedbo ZBT 2,9,10. Kontrolni seznam za pripravo in izvedbo ZBT izboljša pripravo 

pacienta in transportne ekipe pred izvedbo ZBT. Namen kontrolnega seznama je standardizacija in 

sistematizacija procesa ZBT. Njegova uporaba poenoti način dela, poenostavi komunikacijo in izboljša 

koordinacijo procesa ter nudenje oskrbe kritično bolnemu pacientu med ZBT. Zajeti mora celoten 

proces ZBT in povzemati posamezne točke ZBT, ki jih je potrebno preveriti pred, med in po izvedbi 

ZBT 3,7,10.  

 

Zaključek 

Literatura potrjuje, da je ZBT kritično bolnega pacienta tvegano opravilo, ki lahko resno ogrozi 

pacienta. Največji poudarek je na dobrem tehtanju med potencialno koristjo in škodljivostjo ZBT za 

pacienta, načrtovanju, koordiniranju in komuniciranju vseh pomembnih deležnikov v procesu ZBT 

3,7,9. Tveganja in neželene dogodke, ki so povezani z ZBT kritično bolnih pacientov, lahko znižamo s 

sistemom obvladovanja kakovosti, v okviru katerega pomembno vlogo igrajo izdelava in uporaba 

protokola in kontrolnega seznama za izvajanje ZBT, poročanje o neželenih dogodkih, njihovim 

analiziranjem in uvajanjem izboljšav na osnovi narejenih analiz ter izvajanjem notranjih in zunanjih 

presoj procesa ZBT 7. Študije kažejo, da je največjemu številu neželenih dogodkov botrovala slaba 

priprava na ZBT 5,8. V literaturi je velik poudarek prav na tem, da EIZ standardizira in obvladuje 

kakovost procesa ZBT z izdelavo in dosledno uporabo protokola in kontrolnega seznama 3.  
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POMEN OPAZOVANJA ZENIC PACIENTOV NA ODDELKU NEVROLOŠKE INTENZIVNE TERAPIJE 

Plečko Jurij, Čajić Enes, Šteblaj Simona 

Klinični oddelek za vaskularno nevrologijo in intenzivno nevrološko terapijo, Nevrološka klinika  

Univerzitetni klinični center Ljubljana 

 

Izvleček 

Ključna naloga medicinske sestre je, da ob sprejemu pacienta izvede oceno zenic in jih spremlja 24ur 

na dan, vsako uro 1 x oziroma pogosteje, če se stanje pacienta naglo spreminja. Ob nenadnih 

spremembah je potrebno takoj obvestiti zdravnika, saj so te lahko zgodnji pokazatelj poslabšanja 

stanja pacienta. Pri opazovanju zenic nam je v veliko pomoč sodobna tehnologija – pupilometer, 

šablona za opazovanje zenic in klasična metoda z lučko, ki se uporablja najpogosteje.Uporabljena je 

bila deskriptivna metoda s pregledom tuje in domače literature o opazovanju zenic in pupilometrom. 

Na teoretični ravni predstaviti pomembnost opazovanja zenic pri nevroloških pacientih in seznaniti 

bralce z metodami opazovanja le teh. Medicinska sestra je tista, ki pri sprejemu pacienta opravi 

pregled zenic in o morebitnih spremembah takoj obvesti zdravnika. 

 

Uvod 

Zgodovinsko gledano nam ocena zenic predstavlja ključno informacijo za izvedbo nevrološkega 

statusa (Hemphill, 2011). Medicinska sestra je tista, ki zenice pogleda in jih oceni. Opazovanje zenic 

služi kot dodaten parameter za oceno patologije možganov, ter sledeče  diagnostično-terapevtske 

ukrepe (Littlejohns, 2007).  

Pri zenicah ocenjujemo velikost, obliko, reakcijo, ter razliko med levo in desno zenico (Willeit, 2012). 

Na samo opazovanje vplivajo različni dejavniki, kot so osvetlitev prostora, kvaliteta lučke za 

opazovanje (usmerjen snop svetlobe), uporaba aparata-pupilometra, barva šarenice (pri temnih je 

ocena zenice težja), anatomske nepravilnosti, utrujenost, izkušenost sestre (Littlejohns, 2007). 

Velikost zenic merimo v milimetrih. Normalna velikost zenic je od 2-6 mm, ta velikost je realna takrat 

ko odpremo oko in se zenica akomodira na svetlobo (Neuro Assessment Handout, 2006) . V naši 

intenzivni terapiji ocenjujejo zenice od 1-5 mm kar se beleži na temperaturni list. Ker je ocena v 

velikosti med različnim osebjem različna, so se v Blackpollu v UK odločili narediti raziskavo, kdo je tisti 

ki poda najbolj realno oceno širine zenice. Raziskava je potekala na umetnih modelih, ki so jih 

ocenjevali zdravniki, medicinske sestre, reševalci, ter študenti zdravstvene nege. Rezultati so 
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pokazali, da obstaja razlika med reševalci in osebjem, ki dela v bolnišnici, razlika pa ni bila klinično 

pomembna (Clark et al. 2005). Za oceno velikosti se lahko uporablja tudi za to namenjene šablone 

(Barker, 2002), ki pa jih v naši intenzivni terapiji še ne uporabljamo, predstavljajo pa enostaven 

pripomoček, ki zmanjša subjektivnost ocene. 

 Slika1: Šablona za oceno zenic  

 

Oblika zenice je lahko okrogla, nepravilne oblike, razokrožena- ovalna, (Neuro Assessment Handout, 

2006). Ovalna zenica je pogosto indikator kompresije tretjega možganskega živca povzročena s 

transtentorično herniacijo, ICP je ob tem običajno 18-35 mmHg. Če ICP-ja ni moč nadzorovati, bodo 

zenice dilatirale in postale nereaktivne (Barker, 2002). 

Slika 2: Sprememba zenic ob različni patologiji 

 

Prav tako je pomembna reakcija, na direktno svetlobo, z direktno osvetlitvijo z lučko, tako ocenimo 

ali je zenica reaktivna, nereaktivna ali reagira počasi, kadar zenice ne reagirajo, ali je reakcija z naše 

strani ocenjena kot »počasna«, lahko preverimo reakcijo s pupilometrom, ki reakcijo zazna, saj naše 

oko ni sposobno zaznati le te (Sahar et al. 2014, Littlejohns, 2007). Kadar zenice ocenjujemo z lučko, 
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je pomembna tudi pravilna tehnika opazovanja. Lučko oddaljimo od očesa 10 cm in nato odpremo 

veko, ter zenico osvetlimo z usmerjenim snopom svetlobe, na ta način dobimo realno oceno, ali je 

reakcija prisotna (Littlejohns, 2007). Ocena reakcije je pomemba z vidika zgodnje napovedi 

povečanega ICP-ja, saj predstavlja indikator od katerega je odvisna terapija in nenazadnje tudi izid 

zdravljenja  (Chen et al. 2011). Pri starejših odraslih so zenice ožje in slabše reaktivne že v osnovi, 

brez patologije (Barker, 2002). 

Ostane nam še primerjava med levo in desno zenico, te naj bi bili simetrični, kadar temu ni tako, gre 

verjetno za nevrološko simptomatiko, razen če le te že niso prirojeno anatomsko različne velikosti 

(Neuro Assessment Handout, 2006).  

Anisocoria označuje pojem za neenako velikost leve in desne zenice približno za 1mm, ta deformacija 

prizadene približno 20% prebivalstva in je lahko povsem neškodljiva ali simptom resnega obolenja. 

Vzroki so lahko: prirojeni, hornerjev sindrom, poškodbeni, medikamentozni ali patološki (Freeman, 

Aguilar 2012).  

Za medicinsko sestro in seveda zdravnika je ključen podatek, kadar gre za »nenevarno« ansiocorio, 

tukaj igrajo ključno vlogo svojci, ki nam povedo, da so bili zenice že v osnovi različne, tako ne 

zganjamo panike po nepotrebnem. 

Za razumevanje odziva zenic na svetlobo pa je potrebno tudi razumevanje anatomije in fiziologije 

optične poti. 

Zenica (pupila) je odprtina v sredini šarenice. S pomočjo šareničnih mišic se širi in oži in tako določa 

količino svetlobe, ki prihaja v oko.  Šarenica ima dve vrsti gladkih mišic, ki nadzorujeta velikost zenic. 

Sfinkterska mišična vlakna tvorijo obroč okoli zenice, ob krčenju ožijo zenice. Dilatatorji zenic 

potekajo radialno od zenične odprtine, ob krčenju širijo zenico. Sfinkterska vlakna  kontrolira 

parasimpatično živčevje, dilatatorje pa simpatično živčevje. Delovanje dilatatorjev pupile je 

nasprotno delovanju sfinkterjev zenice; dilatatorji zenice se morajo ob osvetlitvi  sprostiti in 

omogočiti sfinktrom zoženje zenice (Chulay, Burns 2005). 

Običajno so zenice okrogle, pravilne oblike in enake velikosti. Na njihovo velikost najbolj vpliva 

količina svetlobe v okolici. V spanju je aktivnost simpatičnega živčevja zmanjšana, zenice so ožje. 

Zenice postanejo ožje tudi s starostjo. Vzburjenje, razburjenje, strah razširijo zenice. Povečan 

intraokularni pritisk vpliva na velikost zenic zaradi ishemije šarenice, zenice so širše (Baehr et al. 

2005) 
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Motnje na nivoju eferentne poti oživčenja šareničnih mišic so običajno enostranske in se izrazijo v 

anizokoriji. O pomembni anizokoriji govorimo, ko je razlika v premeru zenic več kot 1 mm. Klinično 

lahko zaznamo 0,2 mm razliko v premeru, razlika 0,4 mm je že zlahka opazna (Shukur , 2008). 

Anizokorija ne pomeni nujno patološkega stanja. 20% ljudi v populaciji ima fiziološko anizokorijo, 

odstotek se s starostjo povečuje do 33% pri starosti 60 let. Anizokorija je pogostejša pri anksioznih ali 

utrujenih ljudeh (Anthony et al. 2007). 

O zeničnem refleksu govorimo, ko pride do zožitve zenic ob osvetlitvi enega ali drugega očesa. Če s 

svetlobo osvetlimo eno oko, se zožita obe zenici.  O direktni reakciji na osvetlitev govorimo, ko se zoži 

zenica, ki je bila osvetljena. O indirektni reakciji na osvetlitev pa, ko se ob osvetlitvi ene zenice zoži 

druga. Normalno direktna in indirektna reakcija potekata istočasno in je zožitev zenic enaka. Če 

posvetimo v obe očesi hkrati, se odgovor zenic sešteva, zožitev je večja, kot če osvetlimo samo eno 

zenico (Baehr et al. 2005) 

Aferentni del zeničnega refleksa sestavljajo aksoni ganglijskih celic retine, optični živec, optična 

kijazma, vlakna optičnega trakta, pretektalna area, Edinger Westphalovo jedro. Jedro je bilateralno 

oživčeno in predstavlja anatomsko osnovo indirektne osvetlitve. Iz tega jedra izvirajo tudi eferentna 

vlakna, parasimpatične preganglijske nevrone, ki pošiljajo aksone po okulomotornem živcu do 

ciliarnega živca, ki se konča v sfinktru šarenice (Shukur, 2008). 

Ocena zenic in njihovih reakcij je del nevrološkega statusa. Poseben pomen ima pri oceni 

komatoznega pacienta , kjer nam pomaga ločiti strukturni in metabolni vzrok kome.  

Zenice in zenični refleks testiramo s svetlo lučko. Opazujemo obliko, velikost in reakcijo (velikost in 

hitrost) zenic (Willeit, 2012).   Če je pacient zavesten naj gleda v daljavo. Luč usmerimo v zenico iz 

oddaljenosti 10 cm za 2-3 sekunde. Zožitev zenic nastane po 0,18 sekunde in je maksimalna 1 

sekundo po stimulaciji s svetlobo. Odziv je normalno sočasen in enak na obeh straneh. Test večkrat 

ponovimo(Littlejohns, 2007).  Opazujemo tudi ponovno dilatacijo zenic. Zenice se razširijo na prvotno 

širino v 12-15 sekundah po koncu osvetlitve. Če do nje pride prej na eni strani ali še pred prekinitvijo 

svetlobne osvetlitve, kaže to na napako aferentne poti. Pri pacientih s Hornerjevim sindromom pride 

do zakasnitve razširitve na prizadeti strani, anizokorija se še bolj izrazi. 

Enako velike in reaktivne zenice pri komatoznem pacientu kažejo na metabolni ali toksični vzrok. 

Izjema so anoksija, antiholinergiki in botulinum toksin, ki povzročijo široke fiksirane zenice. Narkotiki 

povzročijo zožitev in počasno reakcijo zenic.  Anizokorija je lahko pokazatelj strukturne lezije 

možganov ali kranialnih živcev (Freeman, Aguilar 2012).  Lahko pa midriazo povzroči tudi direktna 

poškodba očesa. Enostranska razširitev zenice pri možganski kapi kaže na spremembo v možganski 
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patologiji in na  povečan pritisk na okulomotorni živec na isti strani, lahko zaradi unkalne herniacije 

skozi tentorij. Dilatirane nereaktivne zenice v času poškodbe kažejo na nepopravljivo okvaro 

možganov ali bilateralno poškodbo optičnega živca. Mioza pri hornerjevem sindromu lahko kaže na 

motnjo simpatičnega oživčenja zenice in lahko sledi zapori ali disekciji  karotidne arterije poleg drugih 

vzrokov (Neuro Assessment Handout, 2006). 

Obojestransko  ozke zenice nastanejo pri lezijah ponsa, aktivno je le parasimpatično nitje. 

Obojestransko fiksirane in razširjene zenice (7-10 mm) nastanejo pri poškodbah medule z herniacijo 

tonzil ali centralno herniacijo, po anoksiji ali ob hipotermiji. (<32 oC).  Obojestransko razširjene 

nereaktivne zenice (4-6 mm) nastanejo pri obsežni poškodbi mezencefalona (Anthony et al. 2007). 

V enoti intenzivne nevrološke intenzivne terapije je ocenjevanje zenic del nevrološkega statusa 

pacienta, ki ga delamo tudi medicinske sestre. Ocenjujemo velikost, obliko in prisotnost ter hitrost 

direktne reakcije na osvetlitev. Na podlagi naše ocene, ter seveda tudi ocene zdravnika, je potem 

odvisna sledeča diagnostika in zdravljene.  

Velikost zenic v naši intenzivni terapiji ocenjujemo po skali 1-5 in oceno dokumentiramo na 

temperaturni list.  

Slika 3: Skala velikosti zenic (ONIT 2016) 

 

Pri sami oceni si pomagamo tudi s tehnološkimi pripomočki, kot je pupilometer- aparat za oceno 

zenic. Pupilometer zagotavlja dodatne vrednosti, ki pomagajo prepoznati subtilne spremembe. S 

pupilometrom dobimo minimalno in maksimalno velikost zenic, ki je sestavljena iz prvotne ocenjene 

velikosti in velikosti po največjem zoženju. Še eden od pomembnih parametrov je NPI-index, ki nam 

pove ali so zenice reaktivne ali ne (Neuroptics 2013). Odstotek spremembe je še posebno 

pomemben, ko je ena izmed zenic zelo zožena. Hitrost odziva zenic se zmanjšuje s  (ICP)povišanim 

intrakranialnim tlakom (Rosenberg et al., 2011). 

Ocena z lučko je seveda povsem subjektivne narave, človeško oko ni sposobno zaznati reakcije, kadar 

so te počasne, prav tako je meritev natančna na desetinko milimetra in ne na milimeter ki jo lahko 

zazna samo aparat, z njegovo uporabo pa se znebimo tudi predsodkov, mnenj in sodb, ki so lahko 

zelo različne (Neuroptics, 2014). 

Ko ima pacient znake kot so glavobol, slabost, zaspanost so ti pogosto prezrti, kažejo pa na klinično 

poslabšanje patologije oz. (ICP) povišan intrakranialni pritisk (Freeman, Aguilar, 2012). Spremembe, 

ki jih identificira pupilometer, lahko omogočijo boljšo oceno in hitrejšo intervencijo (Enslin, Taylor, 
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2013). Uporaba pupilometra bi morla postati standardizirana in v celoti nadomestiti standardno 

metodo z lučko, saj je zanesljivost slednjega neprimerljivo večja (Olson et al., 2015). 

Slika 4: Pupilometer 

 

 

Zaključek 

Medicinska sestra predstavlja ključen člen pri opazovanju zenic pacienta. Sama je tista, ki ob 

sprejemu in vsej nadaljnji obravnavi ocenjuje zenice, s tem pa  prevzema del odgovornosti za 

nevrološki status, ki ga sicer opravi zdravnik. O stanju zenic zdravniku poroča, predvsem takrat, kadar 

gre za spremembe, ki nakazujejo na poslabšanje patologije, seveda tudi ob izboljšanju le te. Za to 

potrebuje znanje, ki ji omogoča, da same spremembe razume in zna pravilno ukrepati. Da se pri 

svojih ocenah izogne subjektivnosti, saj je vsaka ocena subjektivna, pa naj to oceno naredi še tako 

izkušena medicinska sestra, se priporoča uporaba pupilometra, ki to subjektivnost izniči. Veliko oviro 

pri uporabi pupilometra predstavlja pomanjkanje znanja zaposlenih in seveda premalo finančnih 

sredstev, ki bi omogočila uporabo aparata kontinuirano in ne zgolj za nek kratek »testni« čas. Želimo 

si, da bi ta sodobni pripomoček lahko uporabljali tudi v prihodnje, saj vse raziskave, ki so bile 

narejene, potrjujejo njegovo uporabnost. Zelo uporabna metoda, ki jo nameravamo implementirati v 

prakso pa je tudi uporaba šablone s skalo, ki bi vsaj malo zmanjšala subjektivnost ocene zenic, 

verjamemo da bi bil to dober pripomoček, ki bi pripomogel pri kvalitetnejši obravnavi pacienta. 
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