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UVODNIK

Hi ter raz voj zna no sti, še po se bej na po dročju me di ci ne in zdravs tve ne nege, tudi od me di
cin skih se ster, zdravs tve nih teh ni kov in ba bic zah te va kon ti nui ra no učenje in pri do bi va nje 
ved no no vih znanj. Spre mem be na vseh po dročjih nas si li jo v is ka nje no vih, boljših rešitev 
stro kov nih prob le mov, s ka te ri mi se srečuje mo. Vseživ ljenj sko učenje in izo braževa nje je po
sta lo po goj za ka ko vost no, na zna nju te me lječo zdravs tve no nego. 
Na Do lenj skem se ne mo re mo poh va liti z bo ga to zgo do vi no zdravs tve ne nege. Ni nas v 
za pi sih, ni nas v ar hi vih. Pa ven dar med nami živi spo min na me di cin ske se stre, ki so po 
dru gi sve tov ni voj ni tla ko va le pot po kli cu me di cin ske se stre. Prva med nji mi Ma ri ja Tomšič, 
poz ne je še mno ge dru ge. Zaradi njih da nes ob sta ja mo, za ra di njih smo. Nji ho vo delo ne 
sme v po za bo. Za ve da mo se, da bo list, po pi san z  našo pre te klost jo, zaz na mo val tudi našo 
pri hod nost. Zato bomo v na sled njih le tih po drob no ra zi sko va le pre te klost našega po kli ca v 
do lenj skem prostoru in jo za pi so va le, hkra ti pa se bomo v nji ho vem ime nu, v ime nu naših 
učite ljic, pos večale na pred ku stro ke.
Da nes me di cin ske se stre, zdravs tve ni teh ni ki in ba bi ce v re gi ji ne zao sta ja mo za po klic ni mi 
ko le gi ca mi v slo ven skem pro sto ru. S stro kov ni mi pris pevki ak tiv no so de lu je mo na raz ličnih 
stro kov nih srečan jih, tako na  držav nem, kot tudi na  med na rod nem ni vo ju. Po go sto tudi v 
naših kra jih or ga ni zi ra mo stro kov na srečanja in go sti mo stro kov no jav nost.
To krat smo se po ve za le me di cin ske se stre in zdravs tve ni teh ni ki iz vseh zdravs tve nih in so cial nih 
za vo dov in iz obeh zdravs tve nih šol v re gi ji.  Ve se li smo, da nam je us pe lo do ka za ti, da zna mo 
združiti moči in pris pe va ti svoj de lež k pro fe sio na li za ci ji zdravs tve ne nege.
Zbor nik pre da vanj je tako kot stro kovno srečanje pos večen prvi me di cin ski se stri Ma ri ji 
Tomšič – pio nir ki zdravs tve ne nege na Do lenj skem, ki je več ge ne ra ci jam mla dih de klet s 
svo jim zna njem, ki ga je ne se bično raz da ja la, za go to vi la po klic, v ka te rem so se pos večale 
hu ma ne mu po slans tvu, skr bi za bol ni ke. Rdeča nit stro kov nih pris pev kov so pri me ri do bre 
prak se v zdravs tve ni negi. Ob jav lje ni pris pev ki obrav na va jo šte vil na, zelo raz lična po dročja 
de lo va nja zdravs tve ne nege, z nji mi pred stav lja mo svo je delo. 
Po tru di li se bomo, da bodo po sta li »Dnevi Ma ri je Tomšič« tra di cio nal na ob li ka iz me nja ve zna
nja in na pred ka v stro ki zdravs tve ne nege v so de lo va nju s širšo stro kov no jav nost jo.

Mar je ta Ber ko pec, Zden ka Se ničar
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Spremna beseda

Ideja, da je potrebno predstaviti dobro delo medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v 
naši regiji, je zorela v glavah peščice zanesenjakov že dalj časa. Potrebno je bilo le glasno 
spregovoriti in jo predstaviti in že so potekale aktivnosti za pripravo strokovnega srečanja, 
v okviru katerega bi predstavili najboljšo prakso v zdravstveni negi. Združili smo moči, se 
povezali med seboj in pripravili strokovno srečanje, za katerega verjamem, da nam bo v čast.
Kot je zapisano v uvodniku, si želimo, da bi bile medicinske sestre in zdravstveni tehniki 
razpoznavni tudi v širšem družbenem okolju in ne samo v strokovni javnosti zdravstvene 
nege.
Čas, v katerem živimo, prinaša mnoge spremembe, ki nam niso vedno naklonjene. Recesija, ki 
obvladuje ves svet, negativno vpliva tudi na zaposlovanje medicinskih sester in zdravstvenih 
tehnikov. Krutost časa in brezobzirnega boja za kapital in obstanek je v tolikšni meri 
spremenila vrednote, da postaja že nevarno. Vse to pa se odraža v medčloveških odnosih in 
žal tudi v odnosih do pacientov.
Spremembe pa nam vlivajo tudi novo upanje. Tako si želimo, da bi Ministrstvo za zdravje 
pod vodstvom gospoda Miklavčiča sprejelo kadrovske normative za zdravstveno nego, podalo 
usmeritve  izobraževanja in podprlo uvajanje informatike v zdravstveno nego, za kar si že 
nekaj časa prizadevamo.
Kljub dobri volji in pripravljenosti za delo bi zelo težko izpeljale srečanje, če ne bi bilo ljudi, ki 
že danes razumejo pomembnost dela medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov pri razvoju 
njihove profesije, kakor tudi sooblikovanja zdravstvene politike v širšem družbenem okolju.
Hvala vsem, ki so nam pomagali pri organizaciji strokovnega srečanja. Posebna zahvala 
gre gospodu Jožetu Colariču, generalnemu direktorju tovarne zdravil Krka, gospe Miri 
Retelj direktorici Splošne bolnišnice Novo mesto in gospodu Marjanu Blažiču direktorju 
Visokošolskega središča Novo mesto.
Ne nazadnje se zahvaljujem vsem medicinskim sestram in zdravstvenim tehnikom, ki so 
kakorkoli prispevali, da nam je uspelo.

        Zlata Rebolj
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Ma ri ja Tomšič 1907 – 1986
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MARIJA TOMŠIČ – PIONIRKA 
ZDRAVSTVENE NEGE NA DOLENJSKEM

Zden ka Se ničar

Iz vleček
V pris pev ku je pred stav lje no živ lje nje in delo Ma ri je Tomšič, ki je bila po do slej zna nih 
ust nih in pi snih vi rih prva me di cin ska se stra na Do lenj skem. Svo je živ lje nje je pos ve ti la 
zdravs tve ni negi bol ni kov in vzgo ji ne go val ne ga ka dra, naj prej na Za vo du za zdravs tve no 
zaščito ma ter in otrok v Ljub lja ni, poz ne je na ljub ljan ski Šoli za zaščitne se stre, kot glav
na me di cin ska se stra ki rurškega od del ka no vo meške bol nišnice pa je leta 1946 po stav lja la 
te me lje stro ki zdravstvene nege v no vo meški bol nišnici. Pod nje nim vods tvom se je več ge
ne ra cij mla dih de klet izo braževa lo za zdravs tve no nego bol ni ka. Bol ničar ski tečaji, ki jih je 
or ga ni zi ra la Ma ri ja Tomšič, so v pr vih po voj nih le tih za go tav lja li ka der pred vsem po tre bam 
bolnišnice in pred stav lja jo za met ke ka snejšega izo braževa nja v zdravs tve ni negi naj prej v bol
ničar ski, poz ne je pa v sred nji zdravs tve ni šoli. Ob tem je bila Ma ri ja Tomšič zelo ak tiv na tudi 
na po dročju društve ne ga živ lje nja me di cin skih se ster, po bud ni ca us ta novitve no vo meškega 
po dod bo ra Društva me di cin skih se ster Slo ve ni je in se dem let nje go va pred sed ni ca. 

Ključne be se de
začetki zdravs tve ne nege, Do lenj ska, izobraževanje. 

UVOD
O de lo va nju me di cin skih se ster na Do lenj skem, v Beli kra ji ni in Po sav ju ob sta ja zelo malo 
pisnih vi rov. Sko zi de set let ja raz vo ja zdravs tva v naši re gi ji zdravs tve ne nege ne ome nja li te ra
tu ra in ne ome nja jo ar hi vi, čeprav bi bila skrb za bol ne brez požrt vo val ne ga dela ne go val ne ga 
oseb ja ne mo goča. Ust no izročilo med nami še ved no ohra nja ime na mno gih me di cin skih 
se ster, ki so ne se bično raz da ja le svo je zna nje, spo sob no sti, spret no sti in iz kušnje bol ni kom, 
hkra ti pa so tega hu ma ne ga po kli ca izučile ne kaj ge ne ra cij de klet in žena, tudi ne kaj moških 
je že bilo med nji mi. Nji ho vo delo ne sme v po za bo in čeprav so naši viri zgolj ust na pričeva
nja in oseb ni ar hi vi me di cin skih se ster, ga bomo v pri hod njih le tih po drob ne je ra zi ska li in 
za pi sa li za na sled nje ro do ve.
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ŽIVLJENJE IN DELO MARIJE TOMŠIČ
Ma ri ja Tomšič je bila ro je na 10. de cem bra 1907 v Po stoj ni mami Ma ri ji (roj. Lun der 9. 11. 
1876) in očetu Jožetu Tomšiču (roj. 5. 3. 1871), ki je bil orožniški po ročnik. 
Leta 1909 se je družina pre se li la v Novo me sto, kjer je pre bi va la v eno sta no vanj ski hiši na 
ta krat ni Štem bur je vi (da nes Tr di no vi) uli ci. V družini je bilo 11 otrok, dva sta umr la že v 
otroških le tih, brat Jože leta 1930, brat Drago pa leta 1931. 
V svojem življenjepisu je Marija Tomšič zapisala, da so živeli zelo skromno, edini vir zaslužka 
je bila očetova plača. Kljub temu so vsi otroci končali šole, ki so bile na voljo v domačem 
kraju, nekaj pa jih je nadaljevalo šolanje na univerzi v Ljubljani. V dokumentu so omenjeni 
še bratje Janez (podpolkovnik), Franc (profesor) in Benjamin (duhovnik) ter sestre Frančiška, 
Karla (por. Krall, knjižničarka na Medicinski fakulteti v Ljubljani) in Hermina (por. Kump), 
s katero je Marija Tomšič živela v Novem mestu vse do svoje smrti. 
V svo jem živ lje nje pi su je Ma ri ja Tomšič za pi sa la, da so žive li zelo skrom no, edi ni vir za služka 
je bila očeto va plača. Kljub temu so vsi otro ci končali šole, ki so bile na vo ljo v do mačem kra
ju, ne kaj pa jih je na da lje va lo šola nje na uni ver zi v Ljub lja ni. V živ lje nje pi su so ome nje ni še 
brat je Ja nez (pod pol kov nik), Franc (pro fe sor) in Be nja min (du hov nik) ter se stre Frančiška, 
Kar la (por. Krall, knjižničarka na Medi cin ski fa kul te ti v Ljub lja ni) in Her mi na (por. Kump), 
s ka te ro je Ma ri ja Tomšič žive la v No vem me stu vse do svo je smr ti. 
Ma ri ja Tomšič je končala pet raz re dov ljud ske šole (1915 – 1920) in tri raz re de meščan ske šole v Šmi
he lu pri No vem me stu (1929 – 1923), nato pa še dvo let no tr gov sko šolo v No vem me stu. Od 1. ju li ja 
1924 do 31. mar ca 1925 je oprav lja la prak so kot po možna pi sar niška moč na sre skem po gla vars tvu v  
No vem me stu, ju ni ja 1925 pa je na 1. državni de kliški meščan ski šoli v Ljub lja ni po ložila izpi te za četr ti 
raz red in opra vi la nižji tečajni iz pit. Ker ji pi sar niško delo ni bilo všeč, je ne kaj časa doma gos po di nji la 
staršem, 1. mar ca 1927 pa se je vpi sa la na šolo za me di cin ske se stre, ki je bila leta 1923 us ta nov lje na pri 
Za vo du za so cial no higieno in zaščito dece v Ljub lja ni in jo z od li ko končala 13. mar ca 1929.

Dom Ma ri je Tomšič v No vem me stu da nes (Foto: Til ka Bo go vič)
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Od 1. maja do 1. sep tem bra 1929 je v ok vi ru Za vo da za zdravs tve no zaščito ma ter in otrok v 
Ljub lja ni brez plačno opravljala delo v počit niški ko lo ni ji sv. Mar ti na na Po hor ju, kar je ko ri
sti lo tudi nje ne mu šib ke mu zdrav ju, po tem pa je kot zaščitna se stra  dnev ničarka oprav lja la 
zdravs tve no vzgo jo na te re nu v ob li ki po tu jočih tečajev o negi in pre hra ni otrok. 
Do ku men ti v perso nal ni mapi Ma ri je Tomšič kažejo, da je bila 25. av gu sta 1930 ime no va na 
za šol sko se stro pri Šoli za se stre v držav nem Za vo du za zdravs tve no zaščito ma ter in dece 
v Ljub lja ni, v IV. sku pi ni III. ka te go ri je, s po ložajno plačo 60% od let nih  1.680. din, z os
nov no plačo I. stop nje 2.700. din na leto, s pri pa da jočo dra ginj sko do kla do in red no let no 
sta na ri no 75% od 1.020. din. Nje no delo je bilo nad zor nad go jen ka mi in nji ho vo uva ja nje 
v prak tično delo. 8. ju li ja 1933 je z od li ko opra vi la državni stro kov ni iz pit v Ljub lja ni, 1. 8. 
1937 pa je po sta la učna me di cin ska se stra nege bol ni ka na in ter nem od del ku ljub ljan ske bol
nišnice, is točasno pa je na šoli poučeva la nego bol ni ka in or ga ni za ci jo bol niške službe in za 
ta pred met se sta vi la učbe nik. Na šoli je opravlja la tudi bla gaj niško in knji go vod sko, občasno 
pa tudi računo vod sko delo. Voj na leta je prežive la v Ljub lja ni, kjer je pod pi ra la učenke, ak
ti vist ke OF.
Zaradi hudega pomanjkanja strokovnega negovalnega kadra v Novem mestu je bila z 
dekretom, ki ga je Ministrstvo za narodno zdravje pri Narodni vladi Slovenije (personalna št. 
1416/3/46, podpisnik dr. Perušek Milan) izdalo 21. januarja 1946, premeščena v Novo mesto 
za glavno sestro Javne ženske bolnišnice. Službo je nastopila 1. februarja 1946, po reorganizaciji 
bolnišnice pa je bila do upokojitve glavna medicinska sestra kirurškega oddelka. 
V per so nal ni mapi je ohra nje na pri se ga, ki jo je v pr vem letu za po sli tve (29. 11. 1946) pod
pi sa la pred v. d. rav na te lja bol nišnice Da ni co Mo dic:
»Jaz, Tomšič Ma ri ja, pri se gam pri časti svo je ga na ro da in pri svo ji časti, da bom zve sto služila 
ljuds tvu, da se bom držala us ta ve in za ko nov, da bom va ro va la in bra ni la us tav ni de mo krat ski 
red Fe de ra tiv ne ljud ske re pub li ke Ju go sla vi je in Ljud ske re pub li ke Slo ve ni je in da bom svo jo službo 
vest no oprav lja la.« 
No vo meška bol nišnica je bila v začetku leta 1946 še »moška«, v ka te ri so bol ni kom stre gli 
us mi lje ni brat je in »žen ska«, v ka te ri so strežbo bol nic oprav lja le se stre sv. Vin cen ci ja Pa vlan
ske ga iz Grad ca. V obeh je zelo pri manj ko va lo stro kov nega ka dra. Žen ska bol ni ca je bila po 
bom bar di ra nju leta 1943 del no po rušena in le za silo po prav lje na, opre ma in in stru men ta rij 
so bili v skraj no sla bem sta nju, saj je bilo ne kaj od po sla ne ga v par ti zan ske eno te, pre cej je bilo 
obrab lje ne ga in uničene ga, nabave pa med voj no ni bilo. Hi gien ske raz me re so bile nevz držne, 
pri manj ko va lo je sa ni tet ne ga ma te ria la, zdra vil in ro ka vic, po voj ni iz stra da no pre bi vals tvo je 
vse po go ste je obo le va lo, pred vsem za pljučnico in tu ber ku lo zo. Obe bol nišnici sta se združili 
in prei me no va li v Splošno bol nišnico Novo me sto, bol ni ke pa so spre je ma li po stro kah in ne 
več ločeno po spo lu.
Zaradi splošnega pomanjkanja je bilo delo novoustanovljene bolnišnice zelo težavno, 
prebivalci niso imeli zaupanja vanjo in so na zdravljenje odhajali v Ljubljano. Maloštevilen 
kader se je najprej lotil organizacije dela bolnišnice s predlogi za izboljšanje, pri čemer je 
precej pomagal profesor dr. Lunaček. V stavbi na desnem bregu Krke so bili oddelki 
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internističnih strok (interni, infekcijski, dermatološki, pljučni in otroški), na levem bregu 
pa kirurški oddelek(šok soba, sobe za aseptiko in septiko, rentgen, septična operacijska in 
mavčarna, soba za travmatološke paciente in aseptična operacijska, v kateri so opravjali tudi 
ginekološke operacije ter otroška kirurgija) in ginekološko porodniški oddelek, ter v kleti 
laboratorij, transfuzija, lekarna, kuhinja, jedilnica, pralnica, knjižnica in dežurne sobe. Uredili 
so tudi strokovno in upravno administracijo.  
Ma ri ja Tomšič se je z vso vne mo pos ve ti la pri do bi va nju strežnega oseb ja in poučeva nju de klet 
iz oko liških vasi, ki so bile brez vsa kršne stro kov ne izo braz be, za ra di voj ne ve li ko krat tudi s po
manj kljivo os nov nošol sko izo braz bo. Izo braževa le so se z de lom ob bol niški po ste lji in prvi dve 
leti so pri učenju še po ma ga le re dov ni ce, ki so de la le kot vod je po sa mez nih od del kov. Ma ri ja 
Tomšič je bila pri delu na tančna, do sled na in ne po pust lji va, zah te va la je red in dis ci pli no in je 
med za po sle ni mi ve lja la za ve li ko av to ri te to. Čeprav je bila strah in tre pet in ni pre ne sla ne
mar no sti in le no be, da našnje so go vor ni ce ohra nja jo spo min na njo kot na pošteno in pra vično 
pred stoj ni co, ki je bila kljub težkim časom in veli ki od go vor no sti pred vsem člo vek. Ko je ugo
to vi la, ka te re bol ničarke so de lov ne in za nes lji ve, jih je ime la zelo rada in jim je kma lu zau pa la 
od go vor nejše delo. Prva leta so za po sle na de kle ta, ki so pri ha ja la od da leč, sta no va la v bol nišnici 
v so bah v klet nih pro sto rih (po 13 jih je spa lo v sobi), samo najb ližje so po službi ho di le do mov. 
De la le so po 12 ur, pod ne vi z od mo rom za ko si lo med 12. in 15. uro, po noči od 18. ure zvečer 
do 6. ure zju traj, nočna iz me na  je tra ja la po šti ri najst dni.
Čeprav je bilo točno določeno, katera od zaposlenih neguje bolnika in katera čisti, so si pri 
delu zelo pomagale. Kadar so bili sprejeti na zdravljenje težji bolniki, so ostajale v službi 
preko delovnega časa, proste pa so na pomoč prihajale od doma. Razpored službe, ki ga je 
pisala samo Marija Tomšič, se je dnevno spreminjal in nikomur ni prišlo na misel, da bi se 
pritoževal, saj so bili vsi veseli, da imajo službo. Čez dan so bile na posameznem oddelku dve 
do tri zaposlene, ponoči ena sama, a so si vse med seboj pomagale. Čeprav je bilo delo težko 
in ga je bilo veliko, je bilo pri delu tudi veliko smeha in dobre volje.
De lov na ob le ka bol ničark je bila daljša, širo ka, pod pr smi na bra na ha lja, ki se je za pe nja la 
za daj in ve li ka čepi ca, ki so jo za ve za le tako, da so spo daj za teg ni le vr vi co in pod njo uje le vse 
lase na gla vi. Obu tev so ime le svo jo. Šele poz ne je so ime le me di cin ske se stre blu zo s pred pa
sni kom, ki so ga mo ra le dati šiva ti same. 
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De lov na ob le ka bol ničarke in ob le ka bol ni ka 
(Fo to gra fi ja je iz oseb ne ga ar hi va Pep ce No vo sel)

Bolničarke in strežnice so znale poprijeti za vsako delo, del dneva so delale ob bolnikih, del pa 
so namenjale udarniškemu delu na bolnišničnih njivah, kjer so pridelovale zelenjavo, posebej 
okopavanje strniščnega korenja je bil zelo popularno (beri: zoprno), a ker je bolnišnica za 
svoje potrebe sama pridelovala hrano, je bilo treba tudi svinje z nečim nakrmiti. Pridelali so 
toliko zelenjave, da so jo lahko prodajali na tržnici. 
V bolnišnici je bila hrana zelo dobra. Zaposleni so brezplačno dobivali zajtrk, dežurni 
tudi večerje. Na oddelke so hrano za bolnike prinesli iz kuhinje v velikih posodah in jo 
razdelili bolnikom glede na predpisano dieto, posodo so pomivali in shranjevali na oddelkih. 
Medicinska sestra Marija je redno nadzorovala pripravo hrane in jo preizkušala, da je preverila, 
ali je priprava primerna glede na bolnikovo dieto.  
Bol niške sobe, ve li ke in z vi so ki mi stro pi, so ogre va le lončene peči, za ka te re je bilo tre ba vsak 
dan na se ka ti drva in skr be ti za stal no za lo go drv (že leta 1948 je ime la »sta ra ki rur gi ja« cen tral no 
ogre va nje), tla pa so ročno ri ba li in loščili. V so bah je bilo več po stelj, bol ni ki z raz ličnimi obo
le nji so ležali sku paj. Nad vsa ko po ste ljo je bila črna le se na tab la, na ka te ro so vpi sa li bol ni ko vo 
ime, ob vznožju pa tem pe ra tur ni list, na ka te re ga so vpi so va le tem pe ra tu ro, pulz in krv ni pri tisk 
in je bil bolni kov edi ni do ku ment. Nes pre me nje ne ga smo upo rab lja li še pred ne kaj leti. 
Najteže je bilo skrbeti za čisto perilo. Umazano perilo sta ročno prali dve perici, perilo pa se 
je sušilo na vrveh bolnišničnih vrtov. Čisto perilo so v vrečah znosili na oddelke iz kleti in ga 
zlagali v omare. Seveda ga je bilo vedno premalo.



1. DNEVI MARIJE TOMŠIČ - Primeri dobre prakse v zdravstveni negi

18

   
Sonce in veter sta bila najboljša pomočnika pri sušenju perila 
(Fotografija: Polde Grahek)

Edino dosegljivo razkužilo v tistih časih je bil lizol, ki so ga uporabljali za razkuževanje vsega 
 nstrumentov, kože in tal in je bilo izrazitega močnega vonja, nekoč tako značilnega za vse 
zdravstvene ustanove. Tudi zdravil je zelo primanjkovalo, edina antibiotika sta bila penicilin 
in streptomicin, analgetiki pa so obstajali v obliki praškov in svečk.

Bol niška po ste lja z le se no tab lo za bol ni ko vo ime na sta ri ki rur gi ji 
(Fo to gra fi ja je iz oseb ne ga ar hi va Pep ce No vo sel)
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In jek cij ske igle in briz gal ke so pra li in pre ku ha va li, skr ha ne igle pa še bru si li in jim 
os tri li ko ni ce. Sa ni tet ni ma te rial so pre ku ha va li, zla ga li, li ka li in po nov no ste ri li zi ra li. 
Tudi vse prei ska ve so oprav lja li na od del ku, la bo ra to rij je vo di la se stra Ma ri ja. Na vi
zi te je no si la košaro, v ka te ri je ime la ba te ri jo, igle za ugo tav lja nje bol ni ko vih ref ek sov, 
ter mo me ter, apa rat za mer je nje krv ne ga pri ti ska, ro ka vi ce, tal kum in va ze li no ter rent
gen ske sli ke.
Za vsa po voj na leta ja bilo značilno, da ne go val ne ga oseb ja ni bilo ni ko li to li ko, ko li kor so 
jih bol ni ki po tre bo va li. Leta 1947 je bol nišnica us po sab lja la tri prak ti kant ke, ki jim je nu di la 
sta no va nje in hra no ter plačo 2000 din. 
Leta 1948 so bol nišnico za pu sti le us mi lje ne se stre in ta krat je bol nišnica za po slo va la 5 zdrav
ni kov, 1 far ma cev ta, 1 me di cin sko se stro, 1 fi zio te ra pev ta, 4 teh ni ke, 3 ba bi ce, 1 otroško ne
go val ko in 26 bol ničark.
Ma ri ja Tomšič je opra vi la do dat ne iz pi te in 1. ok to bra 1947 po sta la višja me di cin ska se stra, 1. 
fe bruar ja 1950 pa je bila z od lo kom o spre mem bi na zi va in po višici te melj ne plače ime no va na 
za zdrav niško po močnico.
Leta 1948 je organizirala prvi bolničarski tečaj, na katerem so poleg nje učili tudi 
zdravniki in je izobrazil enajst bolničark, leta 1949 pa še osemnajst. Udeleženke so 
poučevali o splošni negi bolnika, o negi zdravega in bolnega otroka, o prehrani dojenčka 
in prvo pomoč. Tečaji so se nadaljevali do leta 1956, ko so prerasli najprej v polletno, 
nato pa v enoletno bolničarsko šolo, v kateri so znanje nadgradili še s predavanji o 
odnosu zaposlenih do bolnikov in svojcev, o zdravi in dietni prehrani, o transfuziji krvi 
in plazme, o mentalni higieni, … Bolničarska šola v ok vi ru bol nišnice je bila or ga ni zi
rana vse do leta 1962, ko je bila us ta nov lje na sred nja zdravs tve na šola, ki jo je ob delu 
obi sko va la tudi ena ge ne ra ci ja bol ničark, ven dar samo ti ste, ki so ime le do končano os
nov no šolo. Na ta način so nove ka dre, ki so prišli na delo v bol nišnico, to li ko usposo bi li, 
da je bila nega bol ni kov na kar pri mer ni višini in da je bilo mo goče hi gien ske raz me re 
ob držati v za do vo lji vih me jah.
V No vem me stu je bila Ma ri ja Tomšič pred sed ni ca sin di ka ta so cial nih in zdravs tve nih us ta
nov, po družnice 1, kjer je skr be la za organi za cij ske za de ve, čla ni ca AFŽ in RK, pri sin di kal ni 
po družnici gos po dinj skih po močnic pa je vo di la zdravs tve na pre da va nja. Leta 1952 je bila 
po bud ni ca us ta no vi tve no vo meškega po dod bo ra Društva me di cin skih se ster Slo ve ni je in do 
leta 1959 nje go va pred sednica.
Za svo je delo je 17. no vem bra 1956 pre je la od li ko va nje  red dela III. vr ste.
Leta 1961 bi se lah ko upo ko ji la, ven dar je za ra di po manj ka nja ka dra skle ni la spo ra zum za 
po daljšanje dela za ne do ločen čas, ki ga je pod pi sal pred stoj nik ki rurškega od del ka prof. dr. 
Oton Bajc.
V na sled njih le tih se je ka drov ska si tua ci ja počasi iz boljševa la, z me di cin ski mi se stra mi je pri
ha ja lo v bol nišnico novo zna nje in njen stro kov ni ug led je ra sel. Od de lek je po sta jal pre te sen 
za vse bol ni ke, zato je na de snem bre gu reke Krke začela grad nja no ve ga ki rurškega od del
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ka. Leta 1962 se je na ki rurškem od del ku za po sli la tudi prva višja me di cin ska se stra Ma ri ja 
Mar kelj (por.Go renc) in kma lu za njo še Mi la na Zore, Cvet ka Sle me nik, Toni Mi vec, Zofi 
Kralj, Slav ka Med ved in dru ge.  

   
Ma ri ja Tomšič s so de lav ka mi leta 1968 
(fo to gr. so iz oseb ne ga ar hi va Ma ri je Go renc in Ma ri je Guštin)

28. mar ca 1965 se je Ma ri ja Tomšič sta rost no upo ko ji la, ven dar je še vse do leta 1968 po ma
ga la me di cin skim se stram na ki rurškem od del ku pri delu.
Obdobje starosti je preživljala v domači hiši na Trdinovi ulici skupaj s sestro Hermino 
in njeno družino. Zadnja leta življenja je bila zelo šibkega zdravja, počasi so jo zapuščale 
moči. 21. decembra 1986 je bila že nezavestna sprejeta na urološki odsek, po dveh dneh, 23. 
decembra 1986, je v zgodnjih jutranjih urah njeno življenje ugasnilo.
Pokopana je v grobu družine Tomšič – Kump na šmihelskem pokopališču v Novem mestu, 
v neposredni bližini bolnišnice, ki ji je Marija dala najboljše, kar je imela – svojo mladost 
in znanje, svoje roke in srce. Še vedno živi v spominu številnih medicinskih sester, katerih 
učiteljica in sopotnica je bila in so nadaljevale njeno delo. Živi in bo živela v spominu vseh 
nas, ki danes prenašamo njeno poslanstvo na naslednje generacije medicinskih sester in 
zdravstvenih tehnikov.
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Ma ri jin grob na šmi hel skem po ko pa lišču 
(Foto: Til ka Bo go vič)

Viri:
Per so nal na mapa Ma ri je Tomšič, Splošna bol nišnica Novo me sto, 1964 – 1965.
Osem de set let no vo meške bol nišnice, zbor nik, SB Novo me sto, 1978.
Gošnik T, Pr vih sto let no vo meške bol nišnice, Do lenj ska za ložba, 1995.
Ju bi lej ni zbor nik DMSBZT Novo me sto ob 40 let ni ci, Novo me sto, 2003.
Oseb na pričeva nja me di cin skih se ster Pep ce No vo sel, Ma ri je Go renc in Ivan ke Ahačič.
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KAKOVOST IN ZDRAVSTVENA NEGA V 
SPLOŠNI BOLNIŠNICI NOVO MESTO

Zla ta Re bolj

Pov ze tek
V član ku pred sta vi mo krat ko zgo do vi no Splošne bol nišnice Novo me sto. Pred sta vi mo tudi 
postop no uva ja nje ka ko vo sti in po slov ne od lično sti v de lo va nje bol nišnice. Vi zi ja bol nišnice je v 
na sled njih šes tih le tih po sta ti naj boljša re gio nal na bol nišnica, ki bo upo rab ni kom nu di la naj ka
ko vost nejše zdravs tve ne sto ri tve na se kun dar ni rav ni zdravs tve nega vars tva. Fi lo zo fi ja bol nišnice 
se izraža v od no su do bol ni ka, nje go vih svoj cev, pro ce sa zdrav lje nja in zdravs tve ne nege.
Že šesto leto sprem lja mo ob vez ne ka zal ni ke ka ko vo sti. Z re zul ta ti leteh se lah ko pri mer ja mo 
s slo ven ski mi  bol nišni ca mi. Po mem ben cilj, ki iz ha ja iz sprem lja nja ka zal ni kov ka ko vo sti, 
je stal no iz boljševa nje stan dar dov (ka drov skih, pro stor skih, opre me). V po seb nem po glav ju 
pred sta vi mo vsa priz na nja in od ličja, ki jih je bol nišnica do bi la za uva ja nje ka ko vo sti in od
lično sti  med le to ma 1997  in 2008. 

Ključne be se de

zgo do vi na, bol nišnica, ka zal ni ki ka ko vo sti

1. UVOD
1. Pred sta vi tev Splošne bol nišnice Novo me sto 
Ker brez pre te klo sti ni se da njo sti in ne pri hod no sti, vam želim na krat ko pred sta vi ti zgo do
vi no Splošne bol nišnice Novo me sto. Zago to vo sta de lo va nje in po mem bnost bol nišnice v 
pre te klo sti po mem bno pris pe va la k uva ja nju spre memb in raz vi ja nju ka ko vo sti in var no sti 
bol ni kov.
Deželna vla da za Kranj sko je 11. fe bruar ja 1892 iz da la od lok, s ka te rim je do vo li la us mi lje nim 
bra tom v Kan diji zgra di ti re dov no hišo z bol nišnico, ki bi ime la 22 bol niških po stelj. Slo ve
sna ot vo ri tev bol nišnice je bila 1. ja nuar ja 1894. V pr vem letu se je v bol nišnici zdra vi lo 485 
bol ni kov. Pod stro kov nim vods tvom or di na ri ja ki rur ga dr. Pe tra De fran cesc hi ja je bol nišnica 
pri do bi la zau pa nje pre bi vals tva, zato je šte vi lo bol ni kov stal no na raščalo. Kma lu je gra dič Pri 
most ku, kot so ime no va li bol nišnico, po stal pre maj hen. V krat kem času so z ve li kim slav jem 
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od pr li novo bol nišnico, ki je bila za ti ste čase zelo sodobno ure je na in je ime la 100 bol niških 
po stelj. Ot vo ri tev bol nišnice je bila 9. ju li ja 1898.
Leta 1910 so na me sti li rent gen ski apa rat in pričeli z na pe lja vo cen tral ne ga ogre va nja. Žal 
je ko nec tega leta bol nišnico za pu stil dr. De fran cesc hi, ki je bil za služen za pos pešen raz voj 
stro ke in bol nišnice. So de lo val je tudi pri iz grad nji «žen ske bol nišnice«, ki je bila zgra je na leta 
1907. Os kr bo bol nic so prev ze le se stre sve te ga Vin cen ci ja Pa vlan ske ga. Za te da nje čase je bila 
bol nišnica na izred no vi so ki stro kov ni ravni in je bila priz na na da leč nao ko li.
Med le to ma 1912 in 1919 je bol nišnica de lo va la kot »vo jaška po možna bol nišnica«. Ne mir
na leta prve sve tov ne voj ne so se odražala tudi v bol nišnici. V bol nišnico so spre je ma li samo 
vo ja ke, le iz je mo ma tudi ci vi li ste. Do leta 1922, ko je bol nišnica do končno zo pet po sta la 
jav ni za vod, se je šte vi lo bol ni kov zelo zmanjšalo. Šte vi lo je bilo tako majh no, da je načel nik 
za zdravs tvo Slo ve ni je ob lju bil po moč, po slal naj bi “ne kaj umo bol nih iz Ljub lja ne, da bi za
pol ni li prazne po ste lje”.
Začne se dru ga sve tov na voj na in z njo kup težav. Oku pa ci ja je pov zročila pri delu v bol nišnici 
mno go težav. Pri manj ko va lo je vse ga, tudi oseb ja, ker je večina re dov nih bra tov za pu sti la 
bol nišnico. 
Žen ska bol nišnica je bila med dru go sve tov no voj no bom bar di ra na in močno poško do va na, 
ob tem je bil uničen tudi ves ar hiv žen ske bol nišnice. 
V tem času je bila bol nišnica že stro kov no ločena na ki rurški in na in ter ni od de lek.
Po končani dru gi sve tov ni voj ni je bila bol nišnica v zelo sla bem sta nju. Pri manj ko va lo je 
prav vse ga: od opre me, in stru men ta ri ja do oseb ja. Ni bilo ne zdrav ni kov in ne me di cin skih 
se ster.
Leta 1946 je bol nišnico prev ze la državna upra va, združila žen sko in moško bol nišnico in jo 
prei me no va la v Splošno bol nišnico Novo me sto. Spr va je ime la bol nišnica tri od del ke: ki
rurškega in gi ne ko loškopo rod niškega na levi stra ni Krke ter in ter ne ga na de sni stra ni Krke. 
Pri ma rij dr. Zvo ne Šušteršič, ki je prišel iz ljub ljan ske Ki rurške kli ni ke, je prev zel vo de nje 
bol nišnice. Že leta 1946 je napisal obširno po ročilo o sta nju v bol nišnici in po pos ve tu s prof. 
Lu načkom iz de lal pred lo ge za iz boljšave. Rea li za ci ja pred lo gov, ki jih je te da nje mi ni strs tvo 
spre je lo, je prvi ve lik ko rak k raz vo ju no vo meške bol nišnice v so do ben za vod v na sled njih 
le tih. Leta 1961 so začeli gra di ti novo stav bo za ki rurški, pe dia trični, ne vro loški, oto ri no la
rin go loški in rent ge no loški od de lek. Ob praz no va nju 600let ni ce No ve ga me sta leta 1965 je 
bila stav ba pri prav lje na za vse li tev.
V bol nišnici  niso skr be li samo za zi do ve in po ste lje, am pak so že kma lu po dru gi sve tov ni 
voj ni začeli izo braževa ti de kle ta iz oko liških vasi in me sta za delo z bol ni ki in za po moč ma
lošte vil nim zdrav ni kom. Tečaje in ne kaj te den ske se mi nar je je vo di la me di cin ska se stra Ma ri ja 
Tomšič, ki se je šolala na laični šoli za me di cin ske se stre v Ljub lja ni. V le tih med 1956 in 1962 
je bila v ok vi ru bol nišnice or ga ni zi ra na bol ničar ska šola, v ka te ri so poučeva li po leg me di cin
ske se stre gos pe Tomšič tudi zdrav ni ki iz bol nišnice in zdravs tve ne ga doma. Na ta način je 
bilo mo goče za go tav lja ti nego bol ni kov in za te da nje čase pri mer ne hi gien ske raz me re. Leta 
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1963 je bila us ta nov lje na sred nja zdravs tve na šola z ena kim šti ri let nim pro gra mom kot po 
vsej te da nji Re pub li ki Slo ve ni ji.
Nova mo der na zgrad ba po rod nišnice je bila zgra je na leta 1997. Po pre se li tvi gi ne ko loškopo
rod niškega od del ka v novo stav bo je bila bol nišnica v ce lo ti lo ci ra na na de snem bre gu Krke. 
V letu 2007 je bil do gra jen in pre dan v upo ra bo nov ope ra cij ski blok. 
Bol nišnica je ime la na začetku de lo vanja  22 bol niških po stelj, za bol ni ke so skr be li  zdrav nik 
in ne kaj re dov ni kov. Leta 1972 je ime la 748 po stelj, 63 zdrav ni kov in 565 os ta lih de lav cev. V 
letu 2006 je ime la bol nišnica 365 bol niških po stelj in 939 za po sle nih, od tega 115 zdrav ni kov 
in 447 zapos le nih v zdravs tve ni negi. V letu 2008 se srečuje mo s težava mi, ki jih po go ju je 
po manj ka nje zdrav ni kov raz ličnih spe cial no sti.
SB Novo me sto je re gij ska bol nišnica, ki skr bi za prib ližno 132.000 pre bi val cev Do lenj ske, 
Bele kra ji ne, del no tudi krške in brežiške občine. Bol nišnica oprav lja spe cia li stičnoam bu
lant no de jav nost, bol nišnično de jav nost in sto ri tve dia li ze. Bol nišnica je v letu 2007 iz ved la 
de lov ni pro gram s 361 po ste lja mi, ki so bile pov prečno za se de ne 85,33od stot no. Pov prečna 
ležalna doba je bila 5,22 dne va. V letu 2006 je iz ved la še 177.000 obrav nav v spe cia li stičnih 
am bu lan tah. V bol nišnici se je zdra vi lo 16.182 bol ni kov. V nea kut ni bol nišnični obrav na vi je 
bilo 7.445 bol ni kov, v enod nev ni bol nišnični obrav na vi je bilo obrav na va nih 3.771 bolnikov. 
Oprav lje nih je bilo tudi 17.279 dia liz. Po leg red ne ga pro gra ma je bil v letu 2006 rea li zi ran 
tudi do dat ni pro gram, za ka te re ga je do dat na sreds tva za go to vi lo Mi ni strs tvo za zdrav je. Na ta 
način je omo gočilo skrajšanje zelo dol gih čakal nih dob. Do datni pro gram je v bol nišnici ob se
gal 19,87 od stot ka red ne ga pro gra ma, oprav ljen pa je bil pre težno v po pol dan skem času. 
V letu 2006 so bili do končani pro jek ti, ki so bili začeti v pre te klih le tih. Ti po me ni jo ve li ko 
pri do bi tev za bol nišnico in omo gočajo predvsem večjo do stop nost zdravs tve nih sto ri tev, iz
boljšanje ka ko vo sti in boljšo stroškov no učin ko vi tost.
V letu 2008 je bol nišnica  pričela s pro jek tom be leženja po ra be na bol ni ka, ki ga na me ra va 
nad gra di ti s pro jek tom “računal nik ob bol ni ko vi po ste lji” (ROP). Obe ta jo si boljše do ku men
ti ra nje oprav lje ne ga dela vseh, ki so de lu je jo pri zdrav lje nju bol ni ka, in tudi večjo var nost za 
bol ni ka. 
2. Pre gled uva ja nja ka ko vo sti in po slov ne od lično sti v SB Novo me sto 
Iz zi vi za bol nišnico
Bol nišnice ima jo po mem bno vlo go pri zdrav lje nju in pre prečeva nju bo lez ni in nas ploh pri 
iz boljševa nju zdravs tve ne kul tu re. S svo jim de lo va njem vpli va jo tudi na oko lje, v ka te rem 
de lu je jo.
Ved no večje po tre be in pričako va nja držav lja nov ter širšega oko lja, hi ter raz voj teh no lo gi je in 
kon kurenčnost po nud be zdravs tve nih sto ri tev zah te va jo od bol nišnice, da se no vim raz me
ram hi tro pri la ga ja. De mo graf ske spre mem be, zla sti sta ra nje pre bi vals tva, po večuje jo po tre be 
pre bi vals tva po zdravs tve ni os kr bi.
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Svo je de lo va nje me ri jo in ga pri mer ja jo z najvišjimi stan dar di, da lah ko iz pol nju je jo svo je 
po slans tvo. Če se želi bol nišnica raz vi ja ti, mo ra jo biti vsi za po sle ni zelo de jav ni in pre da ni 
delu. Ener gi jo je po treb no us mer ja ti v raz reševa nje prob le mov in ne v is ka nje kriv cev. Vsak 
po sa mez nik mora prev zeti od go vor nost za svo je delo.
2.1 Po men si ste ma ka ko vo sti za or ga ni za ci jo
Ka ko vost sto ri tev mora biti ved no skrb no načrto va na in ne sme biti ni ko li pre puščena na
ključju. Biti mora re zul tat skrb ne ga  načrto va nja, brez hib ne iz ved be in stal ne ga nad zo ra.
Zato je po treb no v or ga ni za cij sko zgrad bo vgra di ti si stem ka ko vo sti. Bis tvo si ste ma ka ko vo sti 
je, da vse de jav no sti, ki vpli va jo na ka ko vost sto ri tev, si stem sko pla ni ra mo, iz va ja mo, nad zo
ru je mo in do ku men ti ra mo.
Kdaj smo v bol nišnici začeli z uva ja njem TQM?
Začetki se ga jo v leto 1997,  ko je vods tvo bol nišnice spre je lo vi zi jo in stra te gi jo raz vo ja bol
nišnice z opre de li tvi jo vred not in ci ljev. Stra te gi ja raz vo ja je bila na re je na na os no vi vred nost
ne ana li ze po slo va nja (SWOT) – z ugo tav lja njem pred no sti, sla bo sti, po slov nih  možno sti in 
ne var no sti ter z ana li zi ra njem raz ličnih raz voj nih poti.

1999 smo iz ved li prvo sa moo ce no z vprašal ni kom po kri te ri jih priz na nja Re pub li ke Slo•	
ve ni je za po slov no od ličnost (PRSPO); 
1999 – 1. so de lo va nje v pi lot nem pro jek tu priz na nja RSPO v zdravs tvu; •	

2000 – pri pra va in spre jem Stra teškega po slov ne ga načrta za ob dob je 2000 – 2004;•	

2000  2. so de lo va nje v pi lot nem pro jek tu priz na nja RSPO v zdravs tvu;•	

2001 – 3. so de lo va nje v pi lot nem pro jek tu priz na nja RSPO v zdravs tvu (po ročila ek ster ne •	
ko mi si je so na ka za la po dročja, ki jih je bilo po treb no iz boljšati); 
2002 – stra teška po slov na kon fe ren ca in re vi di ra nje SPN (stro kov no po slov ne ga načrta) •	
ter spre jet je stra teških us me ri tev za ob dob je 2002 – 2006;
2002 – svet za vo da na pred log vods tva  sprej me sklep za uved bo si ste ma vo de nja ka ko vo sti •	
po stan dar du ISO 9001 : 2000;
2003 – 2004 – za ključeno ob li ko va nje or ga ni za cij skih pred pi sov (54), stan dar dov in na•	
vo dil. Pri prav ljen in spre jet  je bil Pra vil nik ka ko vo sti.

Or ga ni za cij ski pro ce si so bili uvedeni v de lov ne pro ce se. o 

Maj 2004 –  or ga ni zi ra no dvod nev no izo braževa nje za no tra nje pre so je val ce ka ko vo sti;•	

2005 – do bi li na gra do za so de lo va nje v pro jek tu mo del po slov ne od lično sti;•	

2005 – sklad no s smer ni ca mi Mi ni strs tva za zdrav je je bil ime no van odbor za ka ko vost, •	
ki ga se stav lja jo: di rek to ri ca bol nišnice, stro kov ni di rek tor bol nišnice, glav na me di cin ska 
se stra bol nišnice, pred stav nik vods tva za ka ko vost in pred sed ni ca ko mi si je za ka ko vost.

Ime no va na je bila tudi ko mi si ja za ka ko vost in var nost pacien tov.o 

2005 – stan dar di ka ko vo sti ZN so v ce lo ti pri prav lje ni;•	

uved ba stan dar da HACCP v bol nišnični ku hi nji in ob nav lja nje letega;o 
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2006 – stra teško po slov na kon fe ren ca in re vi di ra nje stro kov no po slov nih načrtov;•	

2006 in 2007 – iz ved ba no tra nje pre so je;•	

2007 – na vseh od del kih bol nišnice smo uved li po go vo re o var no sti in var nost ne vi zi te. •	
Po go vo ri o var no sti in var nost ne vi zi te se red no iz va ja jo in tudi evi den ti ra jo. 
2008  tretje ponovno certificiranje za ISO 9001:2000•	

Splošna bol nišnica Novo me sto je dolžna sklad no s smer ni ca mi Mi ni strs tva za zdrav je o uva
ja nju ka ko vo sti v bol nišnice skr be ti za ne neh no iz boljševa nje ka ko vo sti zdravs tve ne os kr be v 
bol nišnici. Za rea li za ci jo uva ja nja ka ko vo sti v bol nišnico sta od go vor na od bor in ko mi si ja za 
ka ko vost in var nost pa cien tov.

Na lo ge, poob la sti la in pri stoj no sti od bo ra za ka ko vost so :
uved ba si ste ma uprav lja nja ce lo vite ka ko vo sti, ne neh ne ga iz boljševa nja ka ko vo sti, •	

za pis in iz va ja nje sred nje ročnih stra teških ci ljev s po dročja ka ko vo sti in var no sti, •	

me ri la kli nične us pešno sti na rav ni za vo da, •	

me ri la kli nične us pešno sti na rav ni od del kov in od se kov, •	

pos peševa nje ak tiv no sti za ka ko vost in var nost, •	

us tvar ja nje kul ture ka ko vo sti in var no sti, •	

za go tav lja nje vi rov, •	

nad zor ka ko vo sti in var no sti. •	

Od bor za ka ko vost in var nost pa cien tov v let nem po ročilu po roča o do sežkih s po dročja ka
ko vo sti in var no sti pa cien tov  Mi ni strs tvu za zdrav je in sve tu za vo da bol nišnice.

Ko mi sija za ka ko vost in var nost pa cien tov je za dolžena za iz va ja nje na log, ki jih zah te va od
bor za ka ko vost in na cio nal ne us me ri tve za raz voj ka ko vo sti.

Na lo ge, poob la sti la in pri stoj no sti ko mi si je za ka ko vost so:
pre gle du je in ana li zi ra po ročila po sa mez nih od delkov, •	

sve tu je in pred la ga ukre pe od del kom o iz boljšavah v zve zi s ka ko vost jo, •	

sprem lja iz ved bo ukre pov, •	

pri pra vi na vo di la za sprem lja nje ak tiv no sti (no tra nji nad zo ri, po go vo ri o var no sti, kli nične •	
poti in po dob no). 

V Splošni bol nišnici Novo me sto  po leg ob vez nih ka zal ni kov ka ko vo sti sprem lja jo še na sled
nje ka zal ni ke ka ko vo sti:

ležalna doba, •	

oprav lje ne sto ri tve v enod nev ni bol nišnici, •	

raz mer je med pr vim in kon trol nim pre gle dom, •	
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sprem lja nje za do voljs tva upo rab ni kov (hos pi ta li zi ra nih bol ni kov, staršev hospi ta li zi ra nih •	
otrok, otročnic, bol ni kov v spe cia li stičnih am bu lan tah, dia liz nih bol ni kov, bol ni kov, ki po
tre bu je jo fi zio te ra pi jo, bol ni kov v enod nev ni bol nišnici, otrok, ki se zdra vi jo v bol nišnici), 
sprem lja nje kom pli ka cij / za ple tov i.v. poti (ka nil), •	

okužbe ki rurške rane pri izra zi to asep tičnih ope ra ci jah, •	

pljučnice, ki se po jav lja jo v času hos pi ta li za ci je, •	

uroin fek te  pri ka te tri zi ra nih bol ni kih v eno tah in ten ziv ne te ra pi je. •	

Sprem lja nje za do voljs tva bol ni kov in os ta lih upo rab ni kov v naši bol nišnici pre ver ja mo si ste
ma tično 1 do 2krat let no. Po sa mez na sprem lja nja na do ločenih od del kih po te ka jo red no 
vse leto. Po ročila se pri prav lja jo 2 do 3krat let no.

Bol ni ki in os ta li upo rab ni ki ali nji ho vi svoj ci ima jo možnost po sre do va ti pi sne pri tožbe, poh
vale, po bu de in pred lo ge v na bi ral ni ke, ki so na meščeni pri vho dih na od del ke, od se ke in 
am bu lan te. Vse pri tožbe po skušajo spro ti obrav na va ti in o ugo to vi tvah tudi ob ve sti ti pri za
de te ga, če raz po la ga jo z nje go vi mi po dat ki. Re zul ta te an ket in dru ge in for ma cije o poh va lah 
in pri tožbah bol ni kov obrav na va jo na stro kov nih se stan kih.

V ne ka te rih stro kah bol nišnica so de lu je tudi v pro jek tu ka ko vo sti, ki ga vodi Zdrav niška 
zbor ni ca, ven dar zbi ra mo le ne kaj ka zal ni kov.

3. ZAKLJUČEK 
V bol nišnici si zelo pri za de va jo, da bi bili gle de stro ke in od no sa do pa cien tov pre poz nav na 
bol nišnica. De lo va nje bol nišnice te me lji na tra di ci ji in in se zgle du je po so dob nih gi ba njih. 
Za us pešno vgra je va nje si ste ma ka ko vo sti v bol nišnično or ga ni za ci jo je nuj na spre mem ba v 
raz mišlja nju zapos le nih. Vsak za po sle ni mora ne neh no raz mišlja ti o tem, kako bo iz boljšal 
svo je delo. Prev ze ti mora od go vor nost za svo je delo in mora zau pa ti svo je mu zna nju in spo
sob no stim ter si pri za de va ti za us peh. Iz boljšave pri delu mo ra jo po sta ti vred no ta. Ka ko vost 
ni ti sto, kar raz glaša bol nišnica. Ka ko vost so po tre be in pričako va nja upo rab ni ka.

Li te ra tu ra
Gošnik, Tone: Pr vih sto let no vo meške bol nišnice, 1995, Do lenj ska za ložba
Stro kov no po ročilo 2006
Stro kov no po ročilo 2007
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ZGODOVINA PATRONAŽNE SLUŽBE

Ma ri ja Pišek

Ločimo štiri zgo do vin ska ob dob ja raz vo ja zdravs tve ne nege:
in tui tiv no em pi rično dobo (do 6. sto let ja),•	

doba or ga ni zi ra ne ga priučeva nja (5oo1600),•	

doba mo der ne ga se strins tva (18601945),•	

doba so dob ne zdravs tve ne nege (od 1945 do da nes).•	

V intui tiv no em pi ričnem ob dob ju je nega te me lji la na pre no su iz kušenj, pri dob lje nih s poiz
ku si, z na pa ka mi in in tui ci jo iz roda v rod. V pri mi tiv nih kul tu rah sta bila bo le zen in trp lje nje 
po ve za na pred vsem z zli mi du ho vi. Vsa ka pri mi tiv na kul tu ra je raz vi la svoj način zdrav lje nja. 
Za pi si an tičnih kul tur kažejo samo na raz voj zna no sti in stro ke v me di ci ni, o zdravs tve ni negi 
pa ne po ve do ve li ko. Z na stan kom krščans tva so se ob li ko va le sku pi ne, cerk ve ni redi, ka te rih 
glav na na lo ga je bila skrb za bol ne, rev ne, siro te, vdo ve, os ta re le, sužnje in za por ni ke.

V le tih od 500 do 1000 so ne go va li re dov ni ki ali na je ti ne go val ci, žen ske pro sto volj ke, služab ni
ki in družin ski člani. Pod vpli vom vo jaških os va janj in vojn so na sta le bol nišnice za ra njen ce.

V času od leta  1500 do 1700 je bilo v zgo do vi ni zdravs tve ne nege ob dob je mračnjaštva. Od 
leta 1700 do 1860 so hu ma ni stični izo braženci o  zdravs tve ni negi na pi sa li šte vil na stro kov na 
dela, ki jih neu ki ne go val ci niso bra li.

Ob dob je mo der ne znans tve ne zdravs tve ne nege se začne z ob dob jem po dru gi sve tov ni voj ni. 
Šole so ločili od bol nišnic, raz mer je prak se in teo ri je se je urav no težilo, zdravs tve na nega se 
je povz pe la na uni ver zi tet no ra ven. V or ga ni za ci ji nege so na tančno opre de li li dela in pri stoj
no sti ne go val ne ga tima. Služba ZN se uve lja vi kot sa mo stoj no po dročje v ce lot ni zdravs tve ni 
os kr bi. Tudi v ZN uve lja vi jo ide jo per ma nent ne ga izo braževa nja in znans tve no ra zi sko val no 
delo.

Li te ra tu ra
Li te ra tu ra je na vo ljo pri av to ri ci.
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RAZVOJ ZDRAVSTVENE ŠOLE 
NOVO MESTO

Ma ri ja Račič

Pov ze tek
Za ra di po treb za us po sab lja nje učen cev za stro kov no nego bol ni kov v zdravs tve nih, so cial
noz dravs tve nih in so cial nih za vo dih je bila leta 1956 na pred log sve ta za zdravs tvo Občin
ske ga ljud ske ga od bo ra Novo me sto us ta nov ljena šola za bol ničarje kot nižja stro kov na šola 
in ter nat ske ga tipa. Pouk so iz va ja li pred vsem ob po moči zdrav ni kov in me di cin skih se ster, 
bol nišnice in zdravs tve ne ga doma. Izo braževa nje za bol ničarje, ki je tra ja lo eno šol sko leto, je 
bilo uki nje no 1961. leta. Iz skrom nih začet kov, ko se je leta 1963 v No vem me stu izo braževa
lo 40 bo dočih zdravs tve nih de lav cev, je šola pre ra sla v po mem bno no sil ko izo braževa nja za 
zdravs tve ne po kli ce na Do lenj skem in le tos praz nu je čas tit lji vi ju bi lej: 45let ni co zdravs tve ne 
šole v No vem me stu. Stro kov ni de lav ci šole se tru di mo, da z zgle dom, zna njem, mo ral ni mi 
kva li te ta mi in prak tičnimi spo sob nost mi izob li ku je mo pri jaz ne lju di, saj je naj boljše ko maj 
do bro za bol ni ka. Naš in te res je, da di ja ki pri do bi jo zna nje za po klic in za živ lje nje, kar jim 
omo goča od go vor no oprav lja nje po kli ca in na da lje va nje štu di ja.
Šola po me ni lju be zen, da ra ste ose ba, da ra ste živ lje nje, da ra ste člo veštvo. 

Ključne be se de
zgo do vi na zdravs tve ne šole, raz voj zdravs tve ne šole, zdravs tve na nega, zdravs tveni de lav ci, 
zdravs tve ni po kli ci,  izo braževa nje zdravs tve nih de lav cev

Leta 1963 je bila za zdravs tve ne de lav ce us ta nov lje na Zdravs tve na šola, ki do leta 1966 ni 
ime la last nih učil nic. Stro kov ne pred me te in prak tični pouk so prev ze li zdravs tve ni de lav ci iz 
No ve ga me sta, os ta le pred me te so učili so de lav ci dru gih šol. Prvo leto se je vpi sa lo 40 učenk, 
leta 1970 jih je bilo že 274 in v šol skem letu 1997/1998 že 374. Od leta 1966 do 1982 si je 
šola šol ske pro sto re de li la z Dužbo slov no in eko nom sko sred njo šolo v Uli ci tal cev 3a. Teo
re tični pouk je po te kal po pold ne, prak tični pa do pold ne. 
Pred met nik je ob se gal slo venščino, tuji je zik, zgo do vi no, te le sno vzgo jo, stro kov no teo re tične 
dele in psi ho lo gi jo. Prak tični pouk so iz va ja li v ka bi ne tih in v bol nišnici v Novem me stu.
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Prak sa je bila se stav ni del de lov ne vzgo je. Vo di le so jo me di cin ske se stre. Po go ji za živ lje nje in 
učenje so bili za go tov lje ni v di jaškem domu v No vem me stu, učenje doma je bilo ne mo goče 
za ra di do pol dan ske ga in po pol dan ske ga pou ka. Učenci so prakso začeli ob 6. uri zju traj. Pouk je 
bil tudi ob so bo tah (šestd nev ni de lav nik). Ni ko li ni bilo pri tožb za ra di ne pri prav lje no sti učen cev. 
Za stro kov noteh nične pred me te so bili učbe ni ki ali pa skrip ta. Ime li so težave s ka drom, prva 
me di cin ska se stra na šoli je bila Mar ja na Do bovšek. Šola je že leta 1964 or ga ni zi ra la od de lek 
sred nje šole za odra sle, pred vsem za došola nje že za po sle nih de lav cev bol nišnice, zdravs tve ne ga 
doma in Za vo da za zdravs tve no vars tvo Novo me sto. V šol skem letu 1970/1971 se je začelo 
izo braževa nje se ster pe dia trične sme ri in leta 1987 izo braževa nje zo boz dravs tve nih asi stentk. 
V šoli so bile vsa leta pri us kla je va nju po te ka teo re tičnega in prak tičnega pou ka težave. Pouk 
je bil od vi sen od zu na njih ho no rar nih učite lje, ki so bili predvsem zdrav ni ki. 
V šol skem letu 1980/1981 je šola us pe la or ga ni zi ra ti pouk do pold ne. Za šolo je bilo zelo po mem
bno leto 1982/1983, ko se je pre se li la v nove pro sto re Cen tra za us mer je no izo braževa nje v Šmi
he lu in se že na sled nje šol sko leto 1983/1984 združila s Sred njo šolo teh niških us me ri tev v Sred
njo šolo teh niških in zdravs tve ne us me ri tve Bo ris Ki drič Novo me sto. Leta 1984 se je zdravs tve ni 
us me ri tvi pri družila ke mij ska us me ri tev, do leta 1989 pa tudi far ma cevt ska us me ri tev. 
V šol skem letu 1990/1999 se je na šoli po nov no pričelo tri let no izo braževa nje za po klic BN. 
Leta 2001/2002 se je šola nje raz širi lo tudi v di fe ren cial ni pro gram PTI za di ja ke, ki so končali 
pro gram po klic ne ga izo braževa nja BN (3+2 let nik). Stro kov na zdravs tve na in po klic na teh
niško  ke mij ska šola je v šol skem letu 2002/2003 izo braževa la za po klic teh nik zdravs tve ne 
nege, ke mij ski teh nik in bol ničar – ne go va lec 703 di ja ke.
Da nes je šte vi lo di ja kov še mno go večje. Prib ližno 3000 mla dih lju di išče zna nje  v ŠC Novo 
me sto in Sred nja zdravs tve na in ke mij ska šola Novo me sto je ena iz med njih. Od pr li so se  še 
od del ki far ma cevt ski teh nik, v tem šol skem letu pa tudi od de lek koz me tični teh nik. 
Na ziv po kli ca za po dročje zdravs tve ne nege je sred nja me di cin ska se stra/sred nji zdravs tve nik. 
V šolskem letu 2008/2009 pa se je v No vem me stu us ta no vi la Vi so ka šola za zdravs tvo, ki 
našim di ja kom po me ni ve li ko, saj lah ko štu di ra jo v svo jem do mačem kra ju.
Po ve za va teo ri je s prak so je iz jem ne ga po me na in prav tu na Do lenj skem v No vem me stu 
je kva li te ta izo braževa nja v šoli in prak tičnega pou ka v zdravs tve nih us ta no vah na za vi dlji vo 
vi so ki rav ni. 
Ko se srečamo z os ta li mi zdravs tve ni mi šola mi Slo ve ni je na raz nih tek mo va njih ali pri prav
lja mo kom ple te za po klic no ma tu ro iz zdravs tve ne nege, večkrat slišimo: » Spet Novo me sto.« 
Prav tu mlin me lje naj boljšo moko. Tru di li so se to rej že vsi pred nami in naša dolžnost je 
tra di ci jo na da lje va ti.
 

Li te ra tu ra
Mo har, Ro zi ka: 130 let obrt ne ga šols tva in 40 let Zdravs tve ne šole v No vem me stu, Šol ski cen ter 
Novo me sto, 2003.
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Škuf ca, Jože: 40 let za boljše šols tvo (19561996), Zbor nik, Ob močna eno ta Za vo da RS za šols tvo 
Novo me sto, 1997.
Zbor nik stro kov ne ga pos ve ta Sred njih zdravs tve nih šol Slo ve ni je, Bled, 1996.
Bil ten 10. držav ne ga tek mo va nja teh ni kov zdravs tve ne nege in 2. držav ne ga tek mo va nja bol ničar
jev  ne go val cev, Šol ski cen ter Novo me sto, 2005.
Ar hiv ŠC Novo me sto
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ZAČETEK VISOKOŠOLSKEGA ŠTUDIJA 
ZDRAVSTVENE NEGE V NOVEM MESTU

Ana Pod host nik

Šol sko leto 2008/2009 je mej nik Vi so ke šole za zdravs tvo Novo me sto. Prvi vpis štu den tov v 
red ni in izred ni štu dij zdravs tve ne nege je ve li ka pri do bi tev za re gi jo in za vsa ke ga po sa mez
ni ka, ki je us pel do bi ti me sto med štu den ti. Na red nem štu di ju je vpi sa nih 70 štu den tov in 
štu dentk, na izred nem štu di ju pa 92 štu den tov in štu dentk.
V pro sto rih vi so košol ske ga sre dišča Novo me sto smo ure di li dva ka bi ne ta za zdravs tve no 
nego odra sle ga bol ni ka. Kar ne kaj težav smo ime li z na ba vo opre me in ma te ria la. Pa ven
dar nam je us pe lo us po so bi ti de lov ne pro sto re za pra vočasen začetek dela. Spr va z neko li ko 
okr nje no opre mo v ka bi ne tih, ka sne je s kom plet no in funk cio nal no opre mo. Za do voljs tvo 
za po sle nih in štu den tov je bilo ob no vih, funk cio nal nih in le pih pro sto rih ve li ko.
Ure di li in spre je li smo vse prav ne akte, ki re gu li ra jo pe da goški pro ces in delova nje šole. Pri
pra vi li smo tudi dva po di plom ska pro gra ma za ma gi str ski štu dij: Vzgo ja za zdrav je in Me
nedžment v zdravs tve ni negi. S tem bodo naši di plo man ti ime li možnost na da lje va nja štu di ja 
na dru gi stop nji. Ure sničeva nje ci ljev je lah ko us pešno s sistema tičnim izo braževa njem in 
us po sab lja njem bo dočih iz va jal cev pe da goških na log na po di plom skem štu di ju, ki bi bili no
sil ci ra zi sko va nja in raz vo ja na po dročju zdravs tve ne nege v re gi ji. Evrop ski tren di zah te va jo 
in ter dis ci pli nar no obrav na vo zdravs tve nih prob le mov in hi trejši pre nos teo re tičnih spoz nanj 
v po slov no oko lje ter s tem te snejše po ve zo va nje med izo braževal no ra zi sko val no sfe ro in 
stro kov nim oko ljem. Slo ven sko zdravs tvo je ti pičen pri mer zdravs tva manj raz vi te sred njee
vrop ske države, ki ima bo ga to tra di ci jo splošnega zdravs tve ne ga vars tva in obe nem ti pičen 
prob lem nes klad no sti raz vo ja letega in gos po dars tva. Nje gov do se da nji raz voj ni vključeval 
raz vo ja zdravs tve ne ga me nedžemen ta kot vede, prak se zdravs tve ne nege in ka drov. Di plo
man ti ma gi str ske ga štu di ja in ka sne je tudi dok tor ske ga štu di ja ne bodo več v to likšni meri 
vključeni v ku ra tiv no zdravs tve no nego, tem več bo te melj nji ho ve ga dela pre ven ti va, raz voj in 
ra zi sko va nje v zdravs tve ni negi.
Kli nične vaje v ka bi ne tih so po te ka le ne mo te no. Pe da goški de lav ci in so de lav ci so do bro opra
vi li pio nir sko delo. Vsa ka stro kov na so de lav ka je s svo jim oseb nim pris pev kom, iz kušnja mi in 
stro kov nim zna njem obo ga ti la kva li te to pe da goškega pro ce sa zdravs tve ne nege. Re snost in 
ak tiv no so de lo va nje štu den tov, nji ho ve ideje, pred lo gi in ino va tiv ni pri sto pi so ob končanem 
pr vem se me stru nove šole dali svoj pečat k skup ne mu za do voljs tvu.  Z do brim teo re tičnim 
zna njem oprem lje ni štu den ti so lah ko začeli delo ob pa cien tih v učnih ba zah.
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So de lo va nje med Splošno bol nišnico Novo me sto in Do mom za sta rejše občane Novo me sto 
se je začelo z ne ko li ko ne go to vim začet kom. V teh dveh us ta no vah so prvi štu den ti opra vi li 
kli nično prak so zdravs tve ne nege za prvi se me ster. Pri hod štu den tov je pri ne sel v de lov na 
oko lja učnih baz mno ga vprašanja in pričako va nja. Po pr vih iz kušnjah so naši štu den ti do bi li 
do ber občutek za stro kov no delo v učnih ba zah, nji ho vi stro kov ni so de lav ci in pa cien ti pa 
kva li tet nejšo zdravs tve no nego. Ob vsem tem nam ni zmanj ka lo en tu ziaz ma in do bre vo lje 
za gra di tev nečesa no ve ga, nečesa, kar bo v na sled njih le tih spre me ni lo po do bo zdravs tve ne ga 
vars tva, pred vsem zdravs tve ne nege v re gi ji. 
Obi lo dela je bilo z us kla je va njem sku pin štu den tov s stro kov ni mi so de lav ci v učnih ba zah. 
Skušali smo pri pra vi ti plan kli nične prak se, ki bi bil op ti ma len za štu den te in iz va jal ce, kar 
nam je v ve li ki meri us pe lo. Vsi red ni in del no izred ni štu den ti so us pešno opra vi li pred pi sa no 
šte vi lo ur kli nične prak se za prvi se me ster. 
Stro kov ni so de lav ci na od del kih bol nišnice in doma upo kojen cev so do bi li prve iz kušnje pri 
iz va ja nju men tor skih na log in upo ra bi teo re tičnega zna nja v de lov nem pro ce su. Ob svo jem 
red nem delu so us pe li naj ti do volj časa za delo s štu den ti in jih vo di ti pri delu. Za do voljs tvo 
štu den tov in do da no stro kov no zna nje jim daje še do da ten po let za pe da goško delo, ki ga 
do da ja jo k že ob sto ječim de lov nim na lo gam. 
Naši di plo man ti bodo za se da li nova de lov na me sta, ki bodo zah te va la spe cia li zi ra na zna nja 
in kom pe tent no vključeva nje v de lov ni pro ces. Ra zi ska ve na po dročju zdravs tve ne ga vars tva 
v Slo ve ni ji kažejo, da je po treb no kre pi ti zna nje in spret no sti me di cin skih se ster in ba bic, ki 
de lu je jo v zdravs tve ni in ba biški negi na rav ni pri mar ne ga zdravs tve ne ga vars tva, tako da bodo 
za do sti li spre me nje nim po tre bam po pu la ci je in stro ke. Di plo man ti naše šole bodo pa cien tom 
za go tav lja li stro kov no naj bolj kom pe tent no in var no zdravs tve no nego, us mer je no k po tre
bam pa cien ta in skup no sti. Spo sob ni bodo prev ze ma ti de lov ne na lo ge in ob vez no sti de lov nih 
mest, ki jih bodo za se da li ter v domačem oko lju obo ga ti li ka drov sko struk tu ro zdravs tve ne ga 
vars tva lo kal ne skup no sti. Obe nem bodo os ta li v do mači re gi ji in s tem ohra ni li ce lo vi tost 
ma tične družine. 

Li te ra tu ra

Li te ra tu ra je na vo ljo pri av to ri ci.
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BESEDA JE KONJ!

Ma tej Koc jan čič

Be se da je te melj ni ka men ko mu ni ka ci je med zdra vi mi in pri mer no sta ri mi pri pad ni ki homo 
sa pien sa. Po leg go le ga iz go var ja nja vna prej do lo če ne ga za po red ja zlo gov so bis tve ne ga po me
na tudi ne ver bal ni zna ki, ki jih pri tem od da ja naš pre le pi obra zek in na ši ni ko li mi ru jo či udi. 
Od pr too ki člo vek, za ka kr šne ga se imam, pa lah ko v ča su, v ka te rem na še ge ne ra ci je iz ki si ka 
proi zva ja jo og lji kov diok sid, kljub vses plo šne mu dvi gu izo braz be ne struk tu re z lah ko to opa zi 
mno go šte vil ne be sed ne si ro ma ke, ki z be sed nim za kla dom mor ske ga ko njič ka na go var ja jo 
šir še mno ži ce. Z vsem dolž nim spo što va njem do pred hod nih ro dov bom v na da lje va nju z 
ne kaj pri me ri na laž po sta vil sta ro dav ni rek, da be se da ni konj. 
Vem, da bom zve nel kot kak šen sla bo po ten ten 50let nik, am pak ne mo rem si kaj, da ne bi 
naj prej po tar nal nad da naš njo mla di no in nje nim izra zo slov jem. Sem dol go let ni upo rab nik 
in ter ne ta, ude le že val sem se mno gih de bat, fo ru mov, kle pe tal nic in dru gih roč nih go bez dal, 
bil sem med pr vi mi upo rab ni ki mno gih da nes ve leus pe šnih por ta lov. Kar sem opa zil v teh 
de se tih le tih in ter net ne ka rie re je, da nivo je zi kov ne kul tu re ne za drž no pada. Vse več je lju di, 
ki se jim zdi neiz mer no za bav no, če pi še jo v do be sed ni prek murš či ni, ka te re raz voz la va nje 
pov preč ne mu Slo ven cu pred stav lja ne pre most lji vo ovi ro. V zad njem ča su so se raz vi le tudi 
do lo če ne je zi kov ne sub kul tu re in po vsem nor mal no je po sta lo, če na med mrež ju na le tiš na 
ta kle umo tvor, ki sem ga samo za vas sko pi ral z ene na ših splet nih stra ni:
»ća oo foŁK..etoo Ni Nć ee dußŁaa NaŁogoo da o Pi šee a Nit Koo mo joo d Ra goo Łjußawi ii 
...s PŁjoo H ne wem kje d za ćneem hehe...ßo M za ćeŁa kje swa se mi2 s Poz NaŁee ja no t Koo 
jst p Ridm u ŠoŁo p Rwi Da N a Nee i t Ko pri de a Ni taa t Ko ćist weseŁa i mi ReĆee ćao jst 
s M a Ni taa Hee H i to je to FoŁK ja a Nit Kaa mi je so ŠoŁkaa (i to na šußi)«
Ne, ne, ni ma te prav, to ni po ro či lo iran ske ga pred sed ni ka o bo ga te nju ura na, niti ni ul ti mat 
so ma lij skih pi ra tov v iz vir ni ku. To naj bi bil iz de lek pov preč ne slo ven ske gim na zij ke, in ver
je mi te – ob sta ja jo še slab ši. Naj bolj groz no se mi zdi, da je old ti mer, ka kr šen sem sam, do kaj 
hi tro ob so jen za plan ka no sti, is tos pol ne us mer je no sti in še če sa samo zato, ker na go var ja take 
je zi kov ne na dlju di v vsaj prib liž no pra vil ni slo venš či ni. 
Dru gi pri mer je mul ti na cio nal ka, ki se uk var ja s hi tro pre hra no in ki skr bi za do volj ve lik vnos 
na si če nih maš čob v na še pre kra sno slo ven sko telo. Pred leti smo tudi v Ru dol fo vem do bi li po
druž ni co in mo ram priz na ti, da v bis tvu rad za ha jam tja. Kar je mo te če, so go to vo pro da jal ci 
in po li ti ka poi me no va nja ar ti klov. Sam se imam za do bre ga znal ca an gleš či ne, pa imam kar 
pre cej te žav, ko na ro čam »mkfreš ča ba ta«, zmra zi pa me, ko sli šim, da po šte na kmeč ka pun ca 
čez šank s prist nim do lenj skim na gla som vpi je »dabl čiz aut«. Kar mi slim si, kako zme den 
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je do lenj ski sta ro se lec, ki zai de v to re sta vra ci jo. Slo venš či na bi mo ra la biti po goj za od prt je 
ta ke ga lo ka la.
Na da lje se bom spo tak nil ob re to ri ko na ših lju bih po li ti kov. Opa zil sem, da si vsa ke to li ko 
iz mi sli jo neko na moč uče no be se do, ka te re po men niti njim ni ja sen, in jo po tem drug za 
dru gim s pa pa gaj skim na gla som po nav lja jo, do kler se pač ne izra bi in si je po treb no iz mi sli
ti novo. Pre pro sti hra ni te lji dr žav ne ga pro ra ču na jih se ve da s po ve še no spod njo če ljust jo ob 
19.00 brez po goj no po slu ša mo in se de la mo, da nam je vse po pol no ma ja sno. Na zad nje si je v 
ož jem kro gu sku pi na levode snih iz mi sli la, da Slo ve ni ja ni sproš če na. V enem ted nu je kom
plet na po li tič na eli ta go vo ri la samo še o nes proš če no sti, in če si ho tel koga uža li ti, mu ni bilo 
tre ba več re či, da je neum než ali kre ten – eno stav no si ga oz na čil za nes proš če ne ga.
Po vsem dru gač no tak ti ko ubi ra jo na ši es trad ni ki. Zgo di se, da si eden iz med njih eno stav no 
iz mi sli, da je na pri mer kralj slo ven ske ga popa. To go vo ri tako dol go, da celo sam ver ja me, da 
je to res, in na kon cu pro da ve li ko šte vi lo plošč in ima raz pro da ne kon cer te ter sne ma due te 
s Te re zo Ke so vi jo samo za ra di svo je iz miš lje ne kra ljev sko sti. To, da nje go vi tek sti vse bu je jo 
be se de, ki jih v Slo var ju slo ven ske ga knjiž ne ga je zi ka ni, in da slo venš či na niti ni nje gov prvi 
je zik, ne za ni ma prav ni ko gar. 
Za ni mi va so tudi raz na le pot na tek mo va nja, kjer pr sa ta de kle ta v zbor nem je zi ku na vpra ša nje 
sum lji ve ga sred njes pol ni ka iz ko mi si je rada od go vo ri jo, da bodo v pri me ru zma ge sto ri le vse, 
da bo na sve tu za vla dal mir. Za moj no tra nji mir bi go to vo sto ri le naj več, če bi upo rab lja le 
samo ne ver bal ne zna ke ko mu ni ci ra nja. Ne ka ko jim bolj pri sto ji jo.
Be se de so v de jav no sti, s ka te ro se po sku ša mo pre živ lja ti, v re sni ci pa nam le po ma ga pri shuj
še val ni kuri na ših pra šič kov, bis tve ne ga po me na na vseh ni vo jih. Zdravs tvo je za ra di svo je spe
ci fič no sti še po se bej ob čut lji vo na ko mu ni ka cij ske nes po ra zu me, pred vsem za ra di ra zum lji ve 
brez po goj ne se bič no sti pa cien tov in na dru gi stra ni za ra di oseb ja, ki je raz pe to med hu dim 
stre som in apa tič nost jo. V od no su do pa cien ta ne sme biti pro sto ra za oseb ne sti ske služ bu
jo če ga in di vi duu ma, še manj pa sme biti na dre je ni po lo žaj, v ka te re ga smo po stav lje ni, ven til 
za re gu li ra nje do ma če po dre je no sti, kar se v prak si ne ma lo krat do ga ja. Žal! 
Za ni mi vej ši del be sed nih pre vra tov pa se v zdravs tvu vsee no do ga ja v med se boj nem od no su 
oseb ja. Na še us ta no ve so izred no za ni mi ve, ker je ka drov ska za sed ba ve či no ma žen ska, de lež 
moš kih pa se dvi gu je so raz mer no s po mem bnost jo po lo ža ja. Be se de se v teh raz me rah upo
rab lja jo v iz jem no raz lič nih to nih. Sta rej še de lav ke, na pri mer, na go var ja jo mlaj še z os tri mi 
be se da mi, mlaj še de lav ke upo rab lja jo bo jaz lji ve be se de, ti ste pred pen zi jo go vo ri jo mir ne in 
po ča sne be se de, sta rej ši zdrav ni ki go vo ri jo z moč nim gla som od loč ne in preu dar ne be se de, 
mlaj ši zdrav ni ki z viš jim gla som kri či jo na vse vple te ne s ko le rič ni mi be se da mi, zdrav ni ce so 
v glav nem tiho, teh ni ki pa ne gle de ne re snost si tua ci je iz go var ja mo sme šne in ne pri mer ne 
be se de. Vsi sku paj pa se neiz mer no radi po go var ja mo o ti stih, ki tre nut no niso pri sot ni. Če 
be se da ste če o hi per pr sa ti ko le gi ci, ki z de žur nim zdrav ni kom vara svo je ga za pi te ga mo ža, 
po tem v se kun di po za bi mo vsa ne so glas ja in med nami za vla da sil na har mo ni ja. Bo di mo 
ven dar po tr pež lji vi in pri jaz ni do so lju di na vseh rav neh na še ga živ lje nja in upo rab ljaj mo pri
jaz ne be se de, še po se bej v služ bi. Kako malo je tre ba, da po ka žeš spo što va nje do so de lav ca z 
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na vad nim in is kre nim do ber dan. Ne ka te rim pa se, kot ka že, zdi, da od go vor nost do soč lo ve ka 
pada so raz mer no z dvi gom stop nje izo braz be. Ali ni do volj, da je de nar no na do me sti lo za 
na še delo raz lič no? Je tre ba res ne ko ga za ni če va ti na ni vo ju oseb no sti za ra di niž je izo braz be? 
Glo bo ko sram je lah ko ne ka te re iz med nas. 
Po seb no po glav je so se ve da tudi sre ča nja Druš tva me di cin skih se ster ba bic in zdravs tve nih 
teh ni kov. Na teh ma ni fe sta ci jah se red no po ja vi pre da va te lji ca ali več njih, ki po da ja nja be
sed na ta na čin ni veš ča. Nje no pre da va nje zgle da tako, da v tre so či se roki dr ži tip ka no stran 
ti ste ga, kar mi gle da mo na plat nu, in nam z jec lja jo čim se gla som do be sed no bere be se do za 
be se do, stran za stra njo, v sti lu: »pri da ja nju zdra vil naj prej od vi je mo po krov ček, ga po lo ži mo 
na mi zi co zra ven pa cien ta, pa zi mo, da se nam ne od ko ta li z mi zi ce na tla, po tem vza me mo 
žlič ko s svo jo de sno roko, po gled je us mer jen v pa cien ta…« Po eni uri ta kih li ta nij sem po na
va di že po šte no je zen in raz miš ljam, da bi raj ši vi del, da mi oku list na re di ar tro sko pi jo šti ri ce 
zgo raj levo, kot da bi do tič no ko le gi co še kdaj sli šal pre da va ti. Saj ni kri va sama. Vsaj po lo
vi co kriv de nosi šol ski si stem, ki se mu zdi bolj po mem bno, da se na pa met uči mo, kdaj se je 
ro dil Rai ner Ma ria Ril ke, kot da bi nas nau či li pra vil no in sproš če no go vo ri ti pred mno ži co 
lju di. Del kriv de pa go to vo nosi tudi us mer ja nje pre da va te lja k pre pi so va nju iz že ob jav lje nih 
del, če mur se stro kov no re če na va ja nje vi rov. Ob po va bi lu na pre da va nje sem tudi sam pre jel 
dve stra ni na vo dil, kako pre da va nje pri pra vi ti. Se ve da jih ni sem niti pre bral. Moj vir so moji 
mož ga ni, in če bi iz vrst nim stro kov nja kom, ki jih ima mo med sabo, pu sti li, da po ve do svo je 
vi de nje stro kov nih prob le mov, bi bilo to go to vo bolj po sluš lji vo in pro duk tiv no, kot pa bra nje 
ne kak šnih ul tra re snic, ki naj bi bile neo maj ne.
Be se da po me ni ve li ko – lah ko ne ko ga uža li, raz ve se li, za ra di be se de lah ko nek do umre ali pa 
se za ra di nje nek do rodi, lah ko spre mi nja svet in po di ra meje. Zato mi ver je mi te na be se do: 
»Be se da je konj.«

Li te ra tu ra
Li te ra tu ra je na vo ljo pri av tor ju.
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TEMELJNE ŽIVLJENJSKE AKTIVNOSTI PRI 
STANOVALCU Z DEMENCO

Jana Starc 

Pov ze tek
De men ca je or gan ski psi ho sin drom, ki ga pov zroča možgan ska bo le zen, običajno kro nične 
in na pre du joče na ra ve. Za ra di de men ce se po slabšajo orien ti ra nost, spo min in zaz na va nje, 
spre me ni se tudi ob našanje. De men ca se pra vi lo ma začne neo paz no in po sto po ma na pre
du je. Red ke je pa je začetek ne na den s ka snejšimi no vi mi upa di v za go nih ali tudi brez njih. 
S sta ra njem se po večuje šte vi lo obo le lih za de men co, tako naj bi imel že vsak peti sta rejši od 
80 let to vrst ne težave. Veča pa se tudi šte vi lo os ta re lih in tako naj bi se do leta 2020 sku pi na 
sta rejših od 65 let po večala za prib ližno 100.000, ozi ro ma za tret ji no. De men co lah ko de fi ni
ra mo z upa dom prej ob sto ječih in te lek tual nih in spo min skih spo sobnosti. Bol nik z de men co 
ima hude težave in na zad nje na ome nje nih po dročjih po vsem od po ve. Delo s sta no val ci, ki 
ima jo de men co, zah te va od me di cin ske se stre večjo od go vor nost, zna nje in iz kušnje, saj mora 
ne pre ne ho ma pred vi de ti po tre be, ne pre sta no mora opa zovati, po zor na mora biti na naj manjša 
spo ročila, ki jih sta no va lec na ka zu je z mi mi ko, s svo ji mi kret nja mi ali pa tudi samo z držo, ker 
dru gače ne zna ali ne more po ve da ti. Pri tem je po mem ben in di vi dual ni pri stop. Vsak sta no
va lec mora biti obrav na van z vsemi nje go vi mi po seb nost mi in značil nost mi, zato me di cin ska 
se stra sta no val ca obrav na va ce lost no in ho li stično, pro ces zdravs tve ne nege pa omo goča si ste
ma tičen pri stop k reševa nju ne go val nih prob le mov. Pri ka ko vo sti živ lje nja sta rost ni kov ima jo 
po mem bno vlo go me di cin ske se stre in zdravs tve ni teh ni ki. Kaj ti to delo od me di cin ske se stre 
in zdravs tve ne ga teh ni ka ne zah te va zgolj stro kov ne us po sob lje no sti, am pak tudi em pa ti jo, 
ra zu me va nje, po tr pežlji vost, za do voljs tvo in pri jaz nost.

Ključne be se de
zdravs tve na nega, me di cin ska se stra, zdravs tve ni teh nik, ho li stična obrav na va

Zdravstvena nega pri temeljnih življenjskih aktivnostih  stanovalca z demenco
pajn ki har (1999) na va ja, kako je v dol go ročnem pro gra mu splošnega raz vo ja zdravs tve ne 
nege leta opre de lje na: je člo ve ko va de jav nost, ka dar pa de lu je v or ga ni zi ra ni ob li ki, je tudi 
ena iz med zdravs tve nih dis ci plin. Kot ce lo vi ta de jav nost se uk var ja s po sa mez ni kom, družino 
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in družbeno skup nost jo v nji ho vih raz ličnih funk ci jah v času zdrav ja in bo lez ni in tra ja od 
spočetja do smr ti.
Je os nov na se sta vi na ce lot ne ga zdravs tve ne ga vars tva. Kot in te gral na se sta vi na si ste ma zdravs
tve ne ga vars tva vključuje v zdravs tve no vars tvo iz boljšanje zdrav ja, pre prečeva nja bo lez ni in 
po moč v času, ko je pri za de to zdrav je.
Hen der so no va (1998) je de fi ni ci jo zdravs tve ne nege do pol ni la s 14 os nov ni mi  ak tiv nost mi: 

1. di ha nje,
2. hra nje nje in pit je,
3. iz ločanje, od va ja nje,
4. gi ba nje in us trez na lega,
5. spa nje in počitek,
6. ob lačenje,
7. vzdrževa nje nor mal ne te le sne tem pe ra tu re,
8. oseb na hi gie na in ure je nost,
9. izogi ba nje ne var no stim v oko lju,
10. ko mu ni ci ra nje, izražanje čus tev, občut kov,
11. izražanje ver skih čus tev (ve ro va nje),
12. ko rist no delo, 
13. raz ve dri lo in re krea ci ja,
14. učenje in pri do bi va nje zna nja o raz vo ju člo ve ka in zdrav ja.

Zdravs tve na nega je ute me lje na v ana li zi člo ve ko vih os nov nih po treb, ki jih je av to ri ca raz
de li la in opi sa la v šti ri naj stih sklo pih. Gre za po tre be, ki jih ima jo vsi ljud je ne gle de na mo
re bit ni diag no zo.
Pri zdravs tve ni negi sta no val ca z de men co upošte va mo še te le sna in psi hična obo le nja ter 
ne sa mo stoj nost pri vsa kod nev ni os kr bi.

1. DIHANJE
Pajn ki har oz načuje di ha nje kot naj po mem bnejšo živ ljenj sko ak tiv nost. Z  di ha njem se za
do vo lju je po tre ba po ki si ku, ki je po tre ben za me ta bo li zem. Og lji kov diok sid, ki pri di ha nju 
na sta ja, se z di ha njem od va ja iz te le sa. Gle de na fi zično ak tiv nost se po tre ba ki si ka veča ali 
manjša. Čus tva lah ko di ha nje pos pešijo ali upočas ni jo.
Tudi ko ne gre za bo le zen ska sta nja, ima ve li ko sta rejših lju di težave z di ha njem. Lah ko se 
po ja vi za so plost in oteženo di ha nje, še po se bej, če se raz bu ri jo, vzne mir ja jo ali jih je strah. 
Neu stre zen zrak v pro sto ru, iz sušene sluz ni ce nosu in ust, ka je nje in kašelj lah ko one mo gočajo 
za dost ne po tre be po ki si ku.



Novo me sto,  21. in 22. ja nuar  2009

39

Pri di ha nju opa zu je mo frek ven co, ri tem in tip di ha nja. Število vdi hov ali iz di hov v mi nu ti in 
ri tem di ha nja nam lah ko po kaže mot nje v di ha nju. Nor mal na frek ven ca di ha nja je 16 do 22 
vdi hov; sta rost ni ki di ha jo počas ne je. Spre mem be di ha nja se lah ko odražajo še s spre me nje no 
bar vo kože (cia no za), s po seb nim izra zom na obra zu (na pe tost, strah, skrb), spre mem bo pul za 
in krv ne ga tla ka. Bol nik lah ko po sta ne ne mi ren.
Tu vključimo res pi ra tor no fi zio te ra pi jo, s po močjo ka te re sta no val ca naučimo pra vil no in 
kon tro li ra no di ha ti. Na me sti mo ga v pol se deč po ložaj s pod loženi mi koleni. Sve tu je mo mu, 
da si v mi slih pred stav lja gi ba nje zra ka sko zi cev od grla do tre bu ha. 
Po zor nost us me ri v vdih in iz dih. Sle di naj glo bok vdih, ki ga za drži. To naj iz ve de krat ko, 
da ne pov zroči  ne pri jet ne ga občutka. Lah ko si po ma ga tudi s po la ga njem rok na pr sni koš 
in tre buh, da raz loči a pli kal no in ab do mi nal no di ha nje. Vaje, ki jih želi mo vpe lja ti v živ lje nje 
sta no val ca, naj bodo iz va ja ne red no. Za to mo ra mo ime ti tudi pri me ren pro stor. Ta naj bo 
zračen in ne pre mr zel. Izo gi ba mo se upo ra be sob nih vlažil cev. Za učenje pra vil ne ga vzor ca 
di ha nja je bis tve na re lak sa ci ja.
Sta no val ca naučimo di ha nja s tre bušno pre po no z de mon stra ci jo, s po močjo roke na tre bu hu 
in s pre pro sti mi uka zi. Med vdi hom naj odri va svo jo roko. Med di ha njem ga opa zu je mo. Sta
no val cu upočas ni mo ri tem di ha nja z us trez no  glo bi no. Ven dar počasno di ha nje ne po me ni 
ved no glo bo ke ga di ha nja.
Gle de na to da smo si ljud je zelo raz lični, po tre bu je na začetku vsak sta no va lec in di vi dual no 
obrav na vo. Ve li ko krat je po treb no vložiti ve li ko tru da v stvari, ki so zdra vim lju dem sa mou
mev ne. (Po točnik, 1994)

Sli ki št. 2 in 3: Učenje di ha nja s tre bušno pre po no (Ki sner, Colby, 1996)

Me di cin ska se stra ali zdravs tve ni teh nik dnev no zrači pro sto re, po skr bi za us trez no tem pe ra
tu ro in vlažnost pro sto ra. Stano val cu sve tu je ozi ro ma nudi po moč pri ob lačenju, tako da ob le
ka ne ovi ra sta no val ca pri di ha nju. Or ga ni zi ra spre ho de v na ra vo, pri tem se izo gi ba vročemu 
son cu. Če sta no va lec kašlja, po skr bi za us tre zen po ložaj, ga za dost no hi dri ra s to pli mi na pit ki 
in večkrat dnev no na re di ust no nego. V pri me ru, da sta no va lec kadi, mu spro ti daje ci ga re te.
S po močjo zdravs tve ne nege, v ka te ro smo vključili ba zal no sti mu la ci jo, pa lah ko sta no val cu, 
ki ima težave z di ha njem, na ta način po ma ga mo sti mu li ra ti di ha nje.   
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Slika št. 4: Sti mu la ci ja di ha nja (Fro lich, 1995)

2. HRANJENJE IN PITJE
Živ ljenj ska ak tiv nost hra nje nje in pit je je nuj na za člo veško preživet je. Hra na je po treb na za 
ener gi jo te le su, te kočina pa za hi dra ci jo letega.
Težave pri sta no val cu z de men co se pojavijo za ra di spre mem be v ust ni vot li ni, sla be ga zo
bov ja, mot nje požira nja, zmanjšane po tre be po hra ni in te kočini, iz gu be teka, iz gu be občutka 
za la ko to in žejo, po zab lji vo sti, ne pri mer no pri prav lje ne in po nu je ne hra na, spre me nje ne ga 
od nos do hra ne, te lesne one mo glo sti, nes po sob no sti sa mo stoj ne ga hra nje nja.
Sta no val cu po nu di mo hra no večkrat in manjše ko ličine. Pa zi ti mo ra mo, da ne tlači pre ve li kih 
ko sov v usta. Zato mora biti hra na us trez ne kon si sten ce in pri mer ne tem pe ra tu re. Pri hra nje
nju je po treb no sta noval ca z de men co  vzpod bu ja ti, saj ne ka te ri hra no od kla nja jo,  dru gi pa 
sami ne mo re jo več je sti in pri tem po tre bu je jo po moč.
Po zor ni mo ra mo biti na os tan ke obro kov, saj jih po go sto shra nju je jo v žepih ali pa v nočnih 
oma ri cah. Če ima jo os lab ljen požiral ni ref eks ali mot njo požira nja, mo ra mo pa zi ti na po
ložaj pri hra nje nju. Sta no va lec naj pri hra nje nju sedi s sklo nje no gla vo na prej, to ve lja tudi za 
ležeče bol ni ke. Ta po ložaj pre prečuje zdrs hra ne v sap nik. Po hra nje nju naj bol nik se ne kaj 
časa sedi, da izti sne zrak iz želod ca.  Pre hra nje nost nad zi ra mo s teh ta njem, opa zo va njem 
zna kov hujšanja, de hi dra ci je, zmanjšanje mišične moči, z do ločan jem be lja ko vin ske in krv ne 
sli ke, be ležimo po jav lja nje in fek tov in raz jed za ra di pri ti ska.
Da pre prečimo de hi dra ci jo, ponu di mo sta no val cu večkrat dnev no raz lične na pit ke, dnev na 
ko ličina je vsaj dva li tra. Po treb no je ve li ko spod bu de, saj po go sto od kla nja jo pit je, bo di si 
za ra di tre se nja rok, gla ve ali ce le ga te le sa. Pri pit ju jim po ma ga mo, tako da jim pri držimo 
sko de li co, ki je ni ko li ne na pol ni mo do roba. Zaužito te kočino be ležimo. (Smov nik, 2003)

3. IZLOČANJE IN ODVAJANJE
Pro duk ti pre ba ve se iz te le sa od stra ni jo z iz ločan jem in od va ja njem. 
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Sta no val cu z de men co ta ak tiv nost pov zroča ve lik prob lem, ker ima težave s pogostim ali 
nočnim iz ločan jem, občas nim uha ja njem uri na, z za drževa njem uri na, z za prt jem ali občas
ni mi dri ska mi. Ko začuti jo po tre bo po od va ja nju ali uri ni ra nju, pa ne naj de jo sa ni ta rij ali pa 
si ne zna jo sleči ob le ke.
Me di cin ska se stra ali zdravs tve ni teh nik mora pri tej živ ljenj ski ak tiv no sti še po seb no do sled
no iz va ja ti zdravs tve no nego. Me di cin ska se stra mora biti po zor na na be leženje od va ja nja. 
Pri od va ja nju opa zu je mo po go stost (dri ske, za prt je), kon si sten co, pri sot nost pri me si (kri, sluz, 
ne pre bav lje na hra na), bar vo in vonj. Pri iz ločanju opa zu je mo ko ličino, bar vo, vonj, go sto to, 
pri me si v uri nu, ka kor tudi re ten co in oli gu ri jo. Pri sta no val cu z de men co opa zu je mo še po
ja ve, kot so bru ha nje, na pet tre buh, bo lečine v pre de lu tre bu ha, spre me nje ne vi tal ne znake, 
ne mir, strah; ker je sta no va lec lah ko ob sti pi ran, pa tega ne zna po ve da ti ali pa se ne spom ni.
Sta no val cu po ma ga mo tako, da ga večkrat  na dan opo mi nja mo ozi ro ma pos pre mi mo do sa
ni ta rij. Sa ni ta ri je oz načimo z večjimi ra zum lji vi mi oz na ka mi nad vra ti, rešitev je tudi sob no 
stra nišče. Ve de nje sta no val ca, kot na pri mer ne mir, nam po go sto lah ko spo roča po tre bo po 
od va ja nju.
Iz kušnje kažejo, da pri po močki za in kon ti nen co (vložki, ple ni ce) vzne mir ja jo in mo ti jo, zato 
jih tr ga jo in od stra nju je jo. Do kler je le možno, se jim je po treb no izo gi ba ti in jih na meščati 
le zvečer pred spa njem. Po treb no je poo stre no iz va ja nje oseb ne hi gie ne, umi va nja rok in ano
ge ni tal ne nege ter sprot no me nja va nje oseb ne ga pe ri la in ob le ke.
Ne sme mo po za bi ti na zdravs tve novzgoj no delo in sta no val cu sve to va ti več gi ba nja, saj je to 
pre ven ti va pro ti za prt ju. Tudi psi hični de jav ni ki, kot so strah, stres, agre si ja in po tr tost po go
sto vpli va jo na iz ločanje. Ve li ko vlo go ima pre hra nje va nje, po zor ni mo ra mo biti na ko ličino 
zaužite hra ne, vlaknin in raz po re di tev obro kov. Vlak ni ne ugod no vpli va jo na pre ba vo, saj po
večuje jo vo lu men fe ce sa, nase vežejo te kočino in ho le ste rol iz čre ves ja. (Smov nik, 2003)

4. GIBANJE IN USTREZNA LEGA
Z gi ba njem in us trez no lego člo vek ohra nja so cial no ko mu ni ka ci jo, ima občutek svo bo de, je 
sa mo sto jen pri iz va ja nju vsa kod nev nih de jav no sti, kar mu utr ju je sa mo za vest, iz boljša orien
ta ci jo, pre preči poškod be, raz je de za ra di pri ti ska, kon trak tu re ter po zi tiv no vpli va na pre ba vo 
in spa nje.
Mot nje gi ba nja pa po sta ne jo z na predo va njem de men ce vse bolj izražene. K temu pri po mo re
jo še bo lez ni gi bal ne ga apa ra ta in dru ge bo lez ni. Sta no va lec je ved no bolj od vi sen od po moči 
pri hoji, vsta ja nju, pre se da nju, po se da nju in me nja va nju po ložajev v po ste lji.
Po moč pri var nem gi ba nju  in izvaja nju gi bal nih vzor cev po me ni ohra nja nje te le sno gi bal ne 
ak tiv no sti z red ni mi va ja mi, učenje gi bal nih ak tiv no sti z upo ra bo pri po močkov (pa li ca, ho ji ca, 
vo ziček), po sta vi tev držal, ograj, za por nic na stop nišču, od stra ni tev fi zičnih ovir, pri mer no vi
so ka poste lja, udo ben se dež, os vet li tev, možnost kli ca na po moč. Sta no val cu mo ra mo vzbu di ti 
in ohra ni ti po tre bo po gi ba nju. Sku pin ska ju tra nja te lo vad ba vse bu je ved no iste vaje in v is tem 
za po red ju, kar je do bro došlo za sta no val ce z de men co, ki te vaje os vo ji jo in jih iz va ja jo. Pa zi ti 
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je po treb no na us trez no obu tev, ki ne drsi. Sta no va lec naj ima ob lečeno ob le ko, ki ga ne moti 
pri gi ba nju. Ležeče sta no val ce prav tako spod bu ja mo k ak tiv ne mu iz va ja nju te le sno gi bal nih 
vaj ozi ro ma k pa siv ne mu raz gi ba va nju. Ka dar je stano va lec po pol no ma ne gi ben in nez možen 
ka kršne ga ko li gi ba nja, je po treb no me nja va nje po ložaja v po ste lji ozi ro ma obračanja. Pri po
ročlji vo je, da so na po ste lje na meščene zračne bla zi ne, ki pre prečuje jo na sta nek raz jed za ra di 
pri ti ska. Sta bi len po ložaj v poste lji omo goča sta no val cu udob je brez tiščanja in bo lečine, kar 
do sežemo s pra vil nim pod la ga njem. (Smov nik, 2003) 

5. SPANJE IN POČITEK
Živ ljenj ski ak tiv no sti  spa nje in počitek  sta za člo ve ka ve li ke ga po me na. Z njo za do vo lju je 
po tre be po psi ho fi zični spro sti tvi in si na bi ra moči za te le sno in um sko delo. Člo vek po tre bu je 
re den počitek s spa njem, da lah ko nor mal no de lu je v bud nem sta nju. Po tre be lju di po spa nju 
in počitku so raz lične. V odra slem ob dob ju po tre bu je člo vek se dem ur spa nja in počitka. S 
sta rost jo se po tre ba po spa nju zmanjša, veča pa se po tre ba po počitku. Zdrav člo vek ima svoj 
šti riind vaj se tur ni ri tem bud no sti in spa nja. Na bud nost in spa nje po sa mez ni ka vpli va ve li ko 
fak tor jev: hra na in pi jača (al ko hol, kava, obil ni obro ki ali la ko ta), giba nje in te le sna ak tiv nost 
(neak tiv nost ali pre ve li ka ak tiv nost pred spa njem), stre si, močna čus tva, ne pri la go je no živ
lje nje, vzne mir je nost, spo ri. Na spa nje vpli va ure je nost spal ne ga oko lja, kot je tem pe ra tu ra 
zra ka, za ka je nost, sla bo pre zračen pro stor in hrup, ležišče in po stelj ni na. Na ka ko vost spa nja 
in počitka lah ko vpli va jo bo le zen, poškod be in bo lečine.
Pri sta no val cih z de men co so mot nje spa nja po gost za plet in se kažejo s tem, da sta no va lec 
težko zas pi, spi kra tek čas, se po go sto zbu ja in ne more ponov no zas pa ti, spi čez dan, spi v 
in ter va lih ali zas pi šele pro ti ju tru. Pri ugo tav lja nju mot nje mo ra mo upošte va ti na va de sta
no val ca: bra nje pred spa njem, gle da nje te le vi zi je, ura od ho da v po ste ljo, večerno umi va nje in 
ure ja nje, po slušanje glas be, umir jen po go vor, to pel na pi tek, ogre ta po ste lja, lah ka ode ja, sveže 
pe ri lo, vi so ko ali niz ko vzglav je, pri mer na bla zi na, pre zračen pro stor ali us trez na za tem ni tev, 
manjše šte vi lo so bol ni kov, zmanjšanje hru pa, občutek var no sti, pri la go jen po ložaj sta no val ca 
v postelji. Med spa njem sta no va lec lah ko sto ka, kriči, joka, vzdi hu je ali kako dru gače izraža 
svo je doživ lja nje med spa njem, kar lah ko opo zo ri na strah, bo lečino in mo teče de jav ni ke. 
(Ko ben tar, 2000)

6.  OBLAČENJE IN SLAČENJE
Ob lačenje in slačenje sta živ ljenjski ak tiv no sti, ki po ma ga ta pri vzdrževa nju te le sne tem pe ra
tu re in hi gie ne kože, ščiti ta telo pred zu na nji mi vpli vi oko lja in sta kul tur no in es tet sko na
rav na no. Za us pešno za do vo lje va nje te ak tiv no sti sta po treb ni fi zična zmožnost sa moo skr be: 
ob lačenje, slačenje in hi gien sko vzdrževa nje ob le ke ter in te lek tual na se sta va (us trez na pre so ja 
in iz bi ra ob lačil in obu tve, es tet ski iz gled, po tre ba red ne ga preob lačenja in hi gien ske ga vi di ka. 
(Pajn ki har, 1999)
Sta no val ci z de men co ima jo težave z ob lačen jem in slačen jem, kot so na pačna iz bi ra ob lačil, 
po manj klji vo ob lačenje, ne pra vi len vrst ni red ob lačenja, za me nja va leve in de sne, pre ko mer no 
ob lačenje, ne pre poz na jo ob lačil, jih ne naj de jo, se slačijo in po dob no. 
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Sta no val cu ob zir no sve tu je mo, mu pri jaz no raz ložimo po men us trez ne ga ob lačenja, mu po
ma ga mo in ga pri mer no ob lečemo.
Upošte va ti je po treb no ne ka te re na pot ke: ob lačila naj bodo pri mer ne ve li ko sti, eno stav nih 
kro jev in pral na. Spod nje pe ri lo mora biti iz na rav nih ma te ria lov. Ne ka te ri sta no val ci se na
va di jo na svo ja ob lačila in jih no si jo tudi ta krat, ko se jim drža in po sta va spre me ni ta. Na
va ja mo jih na dnev no me nja va nje spod nje ga pe ri la, vzdrževa nje čiste ob le ke, do vo li mo jim, 
da ob pre ho du let nih časov ne ko li ko dlje no si jo no ga vi ce in jo pi co. Obu tev naj bo pri mer ne 
ve li ko sti, z eno stav nim za pe nja njem, trd nim opet ni kom in or to ped skim vložkom ter ne dr
sečim pod pla tom. 
Pri ob lačenju je po mem bno upošte va nje let ne ga časa, tem pe ra tu re oko lja, te le sne tem pe ra tu re, 
ogre va nja in zračenja, bol ni ko ve ak tiv no sti, splošnega sta nja or ga niz ma. (Ko ben tar, 2000)

7. VZDRŽEVANJE NORMALNE TELESNE TEMPERATURE

Nor mal na te le sna tem pe ra tu ra je po mem bna za do bro počutje sta no val ca. No tra nja in 
zu na nja tem pe ra tu ra sta v med se boj ni od vi sno sti in vpli va ta dru ga na dru go. Cen ter za 
regula ci jo, s so de lo va njem pe ri fer nih re cep tor jev za mraz in to plo to, urav na va tem pe ra tu ro 
in skr bi za rav no ves je med proi zve de no in iz gub lje no tem pe ra tu ro. Po mem bno je, da po
sa mez nik poz na vpli ve oko lja in se pri mer no zaščiti. Ta ak tiv nost je po ve za na z aktivnost jo 
ob lačenja in slačenja. (Pajn ki har, 1999)

Tem pe ra tu ri v oko lju se člo vek pri la ga ja s pri mer nim ob lačen jem. Spo sob nost pri la ga ja
nja vpli vu vre me na in let nih časov se odraža v kre pi tvi obram bne ga si ste ma. Sta no va lec z 
de men co lah ko začne iz gub lja ti občutek za to ak tiv nost. Ter mo re gu la ci ja je pri sta rejših 
lju deh ve li ko krat mo te na. Po go sto jih zebe. Me di cin ska se stra ali zdravs tve ni teh nik in di vi
dual no pre so ja in re gu li ra zaščito. (Smov nik, 2003)

8. OSEBNA HIGIENA IN UREJENOST
Oseb na hi gie na in urejenost vpli va ta na ugod no počutje in ohra ni tev zdrav ja. Koža, ki je ne
go va na, je bolj od por na pro ti bo lez ni in se ka sne je po sta ra. Pre prečuje na sta nek spre memb na 
koži, sluz ni cah, iz boljšuje pre kr va vi tev, zmanjša se možnost za na sta nek raz jed za ra di pri tiska, 
okužb in po skr bi za pri jet no počutje.
Ele men ti do bre hi gie ne so: red no dnev no umi va nje, pr ha nje, ko pa nje, nega ust ne vot li ne in 
zob ne pro te ze, red no po go sto umi va nje rok, nega noh tov, umi va nje las, česa nje, ano ge ni tal na 
nega in skrb za čisto pe ri lo in oble ko.
Pri ugo tav lja nju po tre be po zdravs tve ni negi pri sta no val cu z de men co je po treb no zelo ob
zir no rav na nje, ki vzbu ja zau pa nje. Us tvar ja nje zdra vih hi gien skih na vad pri sta no val cu z de
men co zah te va ve li ko po slu ha za nje go ve na va de in vztraj nost pri izvaja nju. Upošte va mo želje 
sta no val ca in z njim skle ne mo do go vor. Vsa ka spre mem ba zah te va svoj čas. Iz va ja nje oseb ne 
hi gie ne je in tim no opra vi lo, zato mo ra mo za go to vi ti pri me ren pro stor in ves ma te rial in pri
po močke. Vse zu na nje ovi re mo ra mo iz ključiti, kot so vi so ka kad, mrz la ko pal ni ca, dr seča tla, 
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gro bo pe ri lo, ne stro kov na obrav na va oseb ja in dru go. Upo rab lja naj koz me ti ko z vo njem, ki 
ga poz na in mila z nev tral nim ph, tudi ze liščne do dat ke, če želi, kre me pa naj ne vse bu je jo 
gli ce ri na. Sta no val ca vzpod bujamo, da čim dlje sam skr bi za oseb no hi gie no in ga le di skret no 
nad zi ra mo ter pri skočimo na po moč, ka dar je to po treb no. (Smov nik, 2003)
Pri tej živ ljenj ski ak tiv no sti je po treb no do sled no upošte va ti 4. načelo Ko dek sa  eti ke me
di cin skih se ster in zdravs tvenih teh ni kov Slo ve ni je (2006), ki se gla si: Me di cin ska se stra 
spoštuje do sto jans tvo in za seb nost pa cien ta v vseh sta njih zdrav ja, bo lez ni in ob umi ra nju.

9. IZOGIBANJE NEVARNOSTIM V OKOLJU
Bis tvo te ak tiv no sti je, da ne var nost pre poz na mo in se na njo ustrezno od zi va mo, tako da nam 
bo v oko lju us pe lo pre prečiti, zmanjšati ali vsaj omi li ti neu go den vpliv na zdrav je. (Pajn ki har, 
1999) 
Sta no val ca va ru je mo pred poškod ba mi, pad ci, po be gi, sa mo mo rom, na sil nim ve de njem in 
za stru pi tva mi.
Poškod be in pad ci
Sta no valec z de men co ima lah ko zmanjšano do je ma nje, pre poz na va nje, kar one mo goči nje
go vo us trez no rav na nje. Zato je po mem bno, kakšna so tla, stop ni ce, ko pal ni ca, os vet li tev 
pro sto ra in tudi obu tev ter ob le ke.
Naj več pad cev je za ra di spolz kih tal. Po sle di ca pad ca pa je naj večkrat zlom.

Va ro va nje pred ško dlji vi mi vpli vi oko lja je zelo po mem bno za ohra ni tev živ lje nja in zdrav
ja, zato mora me di cin ska se stra pri načrto va nju in iz va ja nju zdravs tve ne nege ved no mi sli ti 
na zaščito sta no val ca. Ve de ti mora, kakšna je spo sobnost sta no val ca, da po skr bi za svo jo 
var nost, kako se bo od zi val na oko lje in ka te re ško dlji vo sti bi ga lah ko ogrožale.
Nežele ni učinki zdra vil

Pro ces zdrav lje nja in zdravs tve ne nege vključuje ta po leg dru gih ob lik zdrav lje nja tudi red
no je ma nje pred pi sa nih zdra vil. Os nov no pra vi lo pri zdrav lje nju z zdra vi li je, da se uva ja jo 
počasi, po sto po ma in v naj nižjih možnih od mer kih, saj je v sta ro sti spre me nje na far ma ko
ki ne ti ka in far ma ko di na mi ka:

sta rejši so bolj občut lji vi na te ra pevt ske in tok sične od mer ke zdra vi la,•	

hi tre je se raz vi je jo nežele ni učinki zdra vil,•	

ab sorb ci ja zdra vi la se bis tve no ne spre me ni,•	

za ra di zmanjšane mišične mase, manj vode v or ga niz mu in večjega de leža     maščob ne ga •	
tki va, se ob da ja nju stan dard nih od mer kov zdra vila se rum ska   kon cen tra ci ja leteh po veča 
tudi tok sičnost zdra vi la,
za ra di hi poal bu li ne mi je v se ru mu se po večuje del ne ve za ne ga zdra vi la, s tem  po veča tok•	
sičnost zdra vi la,
spre me njen je me ta bo li zem v je trih,•	
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znižan je led vični očis tek, s tem se po daljša iz ločanje večine zdra vil.•	

Zdrav lje nje vodi in us mer ja zdrav nik. A pli ka ci jo iz ve de ta me di cin ska se stra in zdravs tve ni 
teh nik po točno do ločenih stan dar dih. Na lo ga me di cin ske se stre in zdravs tve ne ga teh ni ka 
je, da poz na stran ske učinke zdra vil, saj lah ko tako pra vočasno in us trez no ukre pa. (Smov
nik, 2003)
Na sil nost

Sta no val ci z de men co so ve li ko krat časov no in kra jev no neo rien ti ra ni, ima jo mot nje spo
mi na, so be go sum ni, po go sto blo di jo, so ne mir ni ali celo agre siv ni. Pri teh sta no val cih 
moramo biti po zor ni na ne ver bal ne zna ke in ver bal no izražanje občut kov ne moči, obu pa 
in kriv de.

Ne go val ne in ter ven ci je, ki jih načrtu je mo pri ak tiv no sti izo gi ba nje ne var nost nim v oko lju, 
so:

po go vor s sta no val cem, iz tega po skušamo iz ve de ti, kako sta no va lec sliši, vidi, kakšno ima •	
rav no težje, ka te re bo lez ni ga ovi ra jo pri hoji, ali ima vr to gla vi ce, kako pre naša zdra vi la in 
ali ima kakšne aler gi je
opa zo va nje sta no val ca,•	

kon tro la vi tal nih zna kov in te le sne teže,•	

sprem lja nje in be leženje vno sa te kočine in hra ne ter iz ločanja in od va ja nja,•	

opa zo va nje, be leženje in ob veščanje zdrav ni ka o stran skih učin kih zdra vil,•	

pri mer na os vet li tev po noči,•	

za go to vi tev čis tih in su hih tal,•	

pri mer na obu tev, •	

po moč pri obračanju, po se da nju, vsta ja nju in hoji. (Smov nik, 2003)•	

Po mem bna je tudi psi hična var nost, ki jo sta no va lec z de men co občuti prek svoj cev, pri ja
te ljev in znan cev, to mu daje občutek pri pad no sti, pri ljub lje no sti, spošto va nja in pri ja teljs
tva. (Ko ben tar, 2000)

10.  KOMUNICIRANJE,  IZRAŽANJE ČUSTEV, OBČUTKOV
Be se da ko mu ni ka ci ja iz ha ja iz la tin ske be se de co mu ni ca re, ki po me ni na re di ti ne kaj sku paj 
ali de li ti kaj s kom. (Ko ben tar, 2000)
Z na pre do va njem de men ce se spre me ni jo go vor, ra zu me va nje in izražanje bol ni ka. V začetku 
so pri sot ne bla ge, komaj zaz nav ne mot nje, kot so vzne mir je nost med po go vo rom, ker ne naj
de us trez ne be se de, bol nik opi su je pred me te, si tua ci je, doživ lja nje. Bol nik se kljub go vor nim 
težavam želi po go var ja ti in izražati svo je občutke. Biti mo ra mo strp ni in počaka ti, da poišče 
pravo be se do, upo ra bi opi so va nje. Z občute njem močne po tre be se sproži ak ci ja za do se ga
nje ci lja, tako bol ni ka spod bu ja mo, da be sed no ali ne be sed no spo roča svo je po tre be in želje. 
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Pri sot nost mot nje je za bol ni ka obre me nju joča, ga sprav lja v sti sko, zato ga po slušamo, opa
zu je mo in pri la ga ja mo svo je izražanje. 
Go vo ri ca bol ni ka je lah ko ne ra zum lji va, obrača be se de, iz go var ja dele be sed, sta vek je po
pačen, po nav lja iste be se de in na da lju je z dru go, upo rab lja near ti ku li ra ne gla so ve ali z dru gi mi 
te le sni mi zna ki opo zar ja na svo je po tre be.
Pri izražanju po ma ga mo bol ni ku z ob je mom, bližino, po gle dom, na sme hom. O tem, ali smo 
spo ročilo ra zu me li pra vil no, pa lah ko skle pa mo, če nam bol nik pri ki ma ali rav na sklad no s 
pričako va njem. Ka dar go vo ri mo z bol ni kom, od pra vi mo moteče šume, bo di mo spoštlji vi, 
prib ližajmo se bol ni ku, vi kaj mo ga. Z bol ni kom go vo ri mo počasi, ob li ku je mo krat ke, ja sne 
stav ke in na vo di la, izo gi ba mo se ab strakt nim poj mom in dol gim raz la gam. Ne po sre duj mo 
pre več in for ma cij naen krat, ker lah ko bol ni ka zmedemo in pre strašimo.
V končni fazi go vo ri ca in dru ge ob li ke spo ročanja za mre jo, ven dar bol nik do tik, bližino, glas 
čuti kot pri jet ne, ne pri jet ne, bo leče in se od zi va s te le sni mi zna ki. Vzdrževa nje go vor ne ga 
izražanja in ra zu me va nja je od vi sno tudi od vzdušja in načina dela z bol ni ki na od del ku (in
di vi dual no ali sku pin sko delo, delo s svoj ci). (Ko ben tar, 2000)
 Pri ko mu ni ka ci ji s sta no val cem z de men co upošte va mo:

pre ve ri mo sluh in vid sta no val ca,•	

od stra ni mo vse dražlja je, ki bi ko mu ni ka ci jo ome je va li ali one mo gočali (hrup, dru gi ljud•	
je…),
se di mo nas pro ti sta no val ca, da nas lah ko vidi,•	

go vo ri mo počasi, ra zum lji vo, ja sno, na rav nost, pre pro sto in do volj gla sno, ven dar z mir nim •	
gla som,
sta no val ca med go vo rom ne pre ki nja mo, ker ga s tem samo zme de mo,•	

damo mu čas za pre mi slek,•	

na slav lja mo ga ja sno, na rav nost, z ime nom, ki ga upo rab lja,•	

upo rab lja mo krat ke stav ke,•	

čuti ti mora, da ga z za ni ma njem po slušamo,•	

stik roke po me ni, da želi mo po ma ga ti, da ima mo do volj časa in da nam lah ko zau pa. Topel •	
člo veški do tik in od nos pove več kot še to li ko be sed,
upošte va ti mo ra mo nje go ve na va de in želje, spre je ti nje go vo dru gačnost ozi ro ma spre•	
me nje nost,
sta no va lec z de men co, bo lje ra zu me ne be sed no go vo ri co,•	

bo lje ra zu me na vo di la, če mu po kažemo, kako naj kaj na re di, ozi ro ma mu po ma ga mo, da •	
to de jav nost opra vi po sto po ma,
hi tro začuti, da ne kaj ni v redu, če iz va ja mo hi tre gibe,•	

zvišan glas zaz na kot ne kaj ne pri jet ne ga, umir jen glas pa mu daje občutek var no sti,•	

po mem bna je poh va la, ki naj na domesti ne pre sta no po prav lja nje na pak,•	
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sta no val cu omo gočimo, da izra zi svo je občutke, strah, skr bi, jezo. (Smov nik, 2003)•	

Težave pri ko mu ni ka ci ji lah ko od pra vi mo z ne be sed nim izražan jem in upošte va njem obre
me nil nih oko liščin, kot so: novo oko lje, utru je nost, ne pri prav lje nost. (Ko ben tar, 2000)

11. IZRAŽANJE VERSKIH ČUSTEV

Izražanje ver skih čus tev je živ ljenj ska de jav nost, ki sta rejšemu člo ve ku ve li ko po me ni. Sko zi 
živ lje nje vsak člo vek raz vi je svoj od nos do cerk ve in re li gi je. Vera je lah ko člo ve ku ob hudih 
živ ljenj skih kri zah in bo lez nih v ve li ko opo ro.

Me di cin ska se stra skr bi za ohra ni tev živ lje nja in zdrav ja lju di. Svo je delo je dolžna oprav lja ti 
hu ma no, stro kov no in od go vor no ter v od no su do pa cien ta spošto va ti nje go ve in di vi dual ne 
na va de, po tre be in vred no te.

De jav ni ki, kot so rasa, na rod nost, vera, so cial ni po ložaj, spol, sta rost, zdravs tve no sta nje ali 
po li tično pre pričanje ne sme jo vpli va ti na od nos do pa cien ta. (Ko deks eti ke me di cin skih se
ster in zdravs tve nih teh ni kov Slo ve ni je, 2006) 

12.  KORISTNO DELO

Ta ak tiv nost sta no val cu z de men co po ma ga ohra nja ti v živ lje nju že naučene in upo rab lje ne 
spo sob no sti in mu ob tem še nu di jo za do voljs tvo.

Sta no val ci lah ko pre cej dol go so de lu je jo pri dnev nih ak tiv no stih, kot so: bri sa nje pra hu, po
me ta nje tal, pomiva nje in bri sa nju po so de, delo z žival mi. Pri sebi ima jo radi tor bo, v ka te ri 
ima jo ne kaj pred me tov, ki jih lah ko pre našajo, pos prav lja jo in upo rab lja jo.

Po leg tega jih pri teg ne tudi us tvar jal nost. Ide ja o us tvar jal no sti v te ra pevt ske na me ne ni nova, 
saj so jo poz na li že v prejšnjem sto let ju. V us tvar jal no sti je ve li ka te ra pevt ska moč. Ko člo
vek us tvar ja, se spro sti, prev za me ga za do voljs tvo, po za bi na bo le zen, bolj čuti sebe in svo je 
težave. Prib liža se svo je mu zdra ve mu bis tvu. Ma te ria li za us tvar ja nje sprožajo pro jek ci je mi sli, 
občut kov, želja in nag njenj. De jav no sti so raz de lje ne na več manjših opra vil: re za nje kro gov, 
zvi ja nje po vo jev, bar va nje, re za nje, iz de la va čes titk in raz gled nic ter okra skov. 

Za ko rist no delo je bolj pri po ročljiv do pol dan ski čas, ko je sta no va lec še spočit, ali zgod nji 
po pol dan ski čas, po krat kem počitku. (Pen tek, 1996)

13.  RAZVEDRILO IN REKREACIJA

Živ ljenj ski ak tiv no sti raz ve dri lo in re krea ci ja omo gočata sta no val cu z de men co, da se sprošča, 
vzdržuje us trez no psi ho fi zično kon dicijo in si na bi ra no vih moči za delo in živ lje nje.

Za raz ve dri lo je od lično sreds tvo glas ba. Tudi sta no val ci, pri ka te rih ima mo občutek, da ne 
mo re mo z nji mi vzpo sta vi ti no be ne ga kon tak ta več, pričnejo ob po slušanju zna ne me lo di je 
peti del be se di la ali pa si mr mra ti del be se di la. Pet je sta rih pe smi, tako cerk ve nih kot na rod
nih in po pu lar nih, je lah ko prav za bav no. Zdi se, da so be se di la pe smi in dru ge vse bi ne, ki 
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smo se jih učili na pa met, pri mer mo li tve, li te rar na be se di la, pošte van ko, štet je in abe ce da, 
shra nje ni v dru gih de lih spo mi na kot običajne be se de.

Tudi igra nje na glas be ne inštru men te je za bav no, a ga sta no val ci z de men co prej po za bi jo. Na 
glas bo se lah ko or ga ni zi ra tudi ples, se ve da če sta no val ci to gi bal no vajo  zmo re jo.

Raz ve dri lo je tudi sku pinsko po slušanje ra dia ali bra nje časo pi sa. 

Pri te le snih de jav no stih je naj bolj pri po ročlji va hoja, in si cer na manjše raz da lje.

Vzpod bu ja mo jih k red ni te lo vad bi, kaj ti ta po ma ga vzdrževa ti nji ho vo spo sob nost gi ba nja 
in gibčnost ter omo goča večjo sa mo stoj no in lažjo nego. (Pen tek, 1996)

14. UČENJE IN PRIDOBIVANJE ZNANJA

Učenje in pri do bi va nje zna nja je živ ljenj ska ak tiv nost, ki jo v zdravs tve ni negi ne sme
mo za ne ma ri ti. Vzpod bu di ti jo mo ra mo z zdravs tve novzgoj nim de lom, ki naj te me lji na 
zaup nem te ra pevtskem od no su, lajšanju težav, pre poz na va nju bo le zen ske ga sta nja, učenju  
so cial nih spret no sti, iz va ja nju pred pi sa ne te ra pi je, us trez nih diag no stičnih po stop kih, ob
nav lja nju zdra vih na vad in uva ja nju pri la go je nih ob lik dela gle de na mot njo.

Svoj ce je po trebno naučiti pra vil ne ga od no sa in rav na nja do sta no val ca z de men co, da 
so v svo jih pričako va njih real ni, strp ni ter vsaj malo op ti mi stični, saj s tem pri po mo re jo 
k boljšim med se boj nim od no som. Po manj klji vo zna nje je po go sto vzrok, da se bol ni ko vi 
svoj ci od bolni ka od da lji jo, saj se ne mo re jo spo pri je ti s težava mi. (Smov nik, 2003)

ZAKLJUČEK

V domu sta rejših občanov je tre ba  sta no val ca z de men co obrav na va ti še s po seb no po zor
nost jo, spošto va ti nje go vo za seb nost, raz vi ja ti možno sti iz bi re in kon tro le ter go jiti po zi ti ven 
od nos z oseb jem. De lo va nje na takšen način  je možno do seči z izo braževa njem in us po
sab lja njem oseb ja ter ob li ko va njem te ra pevt ske ga oko lja, ki daje pou da rek in di vi dual no sti 
sta no val ca. Čim večja in di vi dua li za ci ja ozi ro ma spošto va nje in di vi dualnih po treb in za seb
no sti sta no val cev je pri hod nost zdravs tve ne nege v domu sta rejših občanov, se ve da pa so za 
to po treb na ma te rial na sreds tva in člo veški po ten cia li ter so de lo va nje svoj cev. Ne mo re mo 
na do me sti ti do mačega oko lja, lah ko pa se mu vsaj prib ližamo.

Vo di lo vse ga de lo va nja naj bo vest. Vest je du hov na zmožnost, ki člo ve ka us po sab lja, da pra
vil no pre so ja o raz ličnih mo ral nih prob le mih in si tua ci jah.

Sta no val ce z de men co raz ve se li jo, vzne mi ri jo ali raz žalo sti jo ena ki do god ki kot zdra ve lju di, 
le da za ra di slabšega ra zu me va nja težje nad zo ru je jo svo je ve de nje. Kljub bo lez ni, ki počasi, a 
vztraj no na pre du je, pa jim naj več po me ni sa mo stoj nost in neod vi snost. Zato jih vzpod bu ja
mo in po ma ga mo, da sa mo stoj nost in neod vi snost ohra nja jo čim dlje.
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Vze mi mo si čas! Po nu di mo jim roko, naj jim naš do tik pove, da čuti mo z nji mi. Z na sme hom  
in sti kom z očmi jim spo ročimo, da so v skrb nih in pri ja telj skih ro kah in začuti li bomo tudi 
sami, da smo na pra vi poti. Tu kaj se čas za tre nu tek us ta vi, delo se več ne meri v denar ju, am
pak plačilo vi di mo v obraz nih gu bah, ki se raz širi jo v za do vo ljen na smeh. Naše po slans tvo v 
po kli cu zdravs tve ne nege bo do bi lo smi sel.     
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VODENJE OSEB Z DEMENCO V DOMU 
STAREJŠIH OBČANOV KRŠKO

Mar ti na Žer jav

Povze tek
V sve tu in v Slo ve ni ji na rašča šte vi lo sta rejših oseb, kar ob manjši rod no sti po me ni, da se 
pre bi vals tvo sta ra. S tem se po večuje šte vi lo raz ličnih obo lenj, kar pov zroča ve lik družbeni, 
zdravs tve ni in so cial ni prob lem. Na rašča tudi šte vi lo oseb z demen co, tre nut no je po oce ni v 
Slo ve ni ji 20.000 oseb z de men co. Zato je po mem bno teo re tično in iz kus tve no zna nje o vo de
nju oseb z de men co. Dom sta rejših občanov je pričel leta 1999 raz vi ja ti zdravs tve no nego in 
os kr bo oseb z de men co. Na enem ne go val nem oddelku je bil od prt pro stor za delo s sta no val
ci z de men co in pričeli so izo braževa ti za po sle ne. Za po sle nim so or ga ni zi ra li se mi nar za delo 
z ose ba mi z de men co, ki so ga iz ved li stro kov nja ki iz združenja Spo minčica  po moč svoj cem 
bol ni kov z de men co. Tre nutno je v Domu sta rejših občanov 80 oseb z de men co. Na od del ku 
za ose be z de men co sta nu je 41 oseb z de men co. Na tem od del ku iz va ja zdravs tve no nego in 
os kr bo 18 za po sle nih, in si cer 10 bol ničar jev, 7 zdravs tve nih teh ni kov in 2 di plo mi ra ni me di
cin ski se stri, ki skr bi jo za zdravs tve no nego in os kr bo še na dveh sta no vanj skih od del kih. Tim 
za po sle nih je sta len štiri leta, kar po me ni, da  za po sle ni ne krožijo po os ta lih od del kih.

Ključne be se de

pro jekt dela, in di vi dual ni načrt, vo de nje, zdravs tve na nega in os kr ba

VODENJE OSEB Z DEMENCO
Vo de nje je pro ces, ki vse bu je pre pričeva nje, vpli va nje, sle de nje in je v po ve za vi z vi zi jo. Te 
na lo ge vod ja iz va ja prek spre je ma nja od ločitev in nji ho ve ga uve ljav lja nja med so de lav ci in 
dru gi mi ude leženci or ga ni za ci je.
Vod ja mora imeti po leg stro kov nih znanj tudi na sled nje značil no sti: oseb ne značil no sti, pri
mer no ve de nje, spret nost ko mu ni ka ci je, sta lišče, poz na va nje na log, oko lja in po treb sku pi ne. 
(Run ga pa diachy,  pre vod  Me sner, 2003)
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PROJEKT DELA S STANOVALCI Z DEMENCO V DOMU STAREJŠIH 
OBČANOV KRŠKO
Na men pro jek ta:
si stem ska po moč sta no val cem z de men co

pri do bi ti zau pa nje sta no val cev z de men co•	

omo gočiti kva li tet no vključitev v novo oko lje•	

skrb za psi ho fi zično počutje•	

va ro va nje in ohra ni tev nji ho ve oseb no sti•	

pre prečeva nje be ga vosti, agre si je in de pre siv no sti•	

iz va ja nje vseh 14 ak tiv no sti zdravs tve ne nege•	

Ci lji pro jek ta:
za do vo ljen sta no va lec z de men co v no vem oko lju•	

za do volj ni svoj ci•	

per ma nent no izo braževa nje za po sle nih•	

vključitev živa li v te ra pevt ske na me ne•	

vključitev ne stro kovnih so de lav cev•	

so de lo va nje z zu na nji mi in sti tu ci ja mi•	

Iz ved ba pro jek ta:
dve di plo mi ra ni me di cin ski se stri vo di ta pro jekt, ki sta za to delo opra vi li funk cio nal no •	
izo braževa nje, ki je bilo iz ve de no s so de lo va njem Mi ni strs tva za delo, družino in so cial ne 
zadeve in pod jet ja Fi ris;
vo de nje načrtov za delo s sta no val ci z de men co;•	

so de lo va nje mul ti dis ci pli nar ne ga tima, ki ga se stav lja jo: di plo mi ra na me di cin ska se stra, •	
zdravs tve ni teh ni ki, de lov ni te ra pevt, fi zio te ra pevt, so cial na de lav ka,  psi hia ter ter gos po
di nje in bol ničarji;
dnev ne ak tiv no sti se iz va ja jo na od pr tem od del ku za de men co in v pro sto rih de lov ne te•	
ra pi je;
sta no val ci z de men co se vključuje jo tudi v družabne ak tiv no sti za vo da;•	

in di vi dual ni pri stop iz va ja ta vod ji pro jek ta.•	

So de lu je mo tudi z zu na nji mi insti tu ci ja mi, in si cer z Zdravs tve nim do mom Krško, s Cen
trom za so cial no delo Krško in s Spo minčico  združen jem za po moč svoj cem bol ni kov z 
de men co.
Pri ose bah z de men co je zelo po mem ben ce lo sten pri stop, ker letako lah ko za do vo lji mo 
vsem nje nim fi zičnim in psi hičnim po tre bam. Za to pa je po treb no ime ti teo re tično zna nje 
in iz kušnje. Iz jem ne ga po me na je tudi upošte va nje in poz na va nje bol ni ko vih po treb.



1. DNEVI MARIJE TOMŠIČ - Primeri dobre prakse v zdravstveni negi

52

Spre jem ose be z de men co na od de lek po te ka po do ločenem pro to ko lu, ki je bil spre jet na 
stro kov nem ko legiju Za vo da. Do ku men ta ci jo za spre jem sprej me so cial na de lav ka, ki jo pred
sta vi na timu za spre je me. Ko ose ba z de men co pri de za spre jem, jo so cial na de lav ka pri pe lje 
na od de lek, kjer jo sprej me vod ja zdravs tve ne nege in os kr be oseb z de men co. Naj prej osebi in 
nje nim svoj cem po kaže od de lek, nje go vo ožjo bi val no oko li co in nato še širšo bi val no oko li co. 
Ose bi po kaže pro stor, kjer bo se de la v času obro kov, in za po sli tev, ker je to me sto stal no in se 
pra vi lo ma ne spre mi nja. Na men tega je, da se ose ba čim prej dobro orien ti ra v no vem oko lju. 
Pred sta vi ji tudi os ta le za po sle ne, ker ji s tem nu di mo občutek spre je to sti.
Nato me di cin ska se stra sku paj z ose bo z de men co in nje ni mi svoj ci opra vi raz go vor in iz pol ni 
spre jem ni do ku ment. V spre jem nem do ku men tu zbe re ve liko po dat kov, ki jih bo po tre bo va la 
pri ob li ko va nju in di vi dual ne ga načrta za ose bo z de men co. Svoj ce sez na ni z vse mi ak tiv nost
mi od del ka tako ust no kot pi sno, saj do bi jo zloženko o delu z ose ba mi z de men co.

INDIVIDUALNI NAČRT OSEBE Z DEMENCO
In di vi dual ni načrt vse bu je po dat ke o ose bi z de men co, načrt ak tiv no sti, ci lje in ne go val no 
diag no zo, ki se na naša na de men co.
Vod ja zdravs tve ne nege in os kr be oseb z de men co pri do bi po dat ke z in terv ju jem pri spre je mu 
od ose be same ali nje nih svoj cev, s te ra pevt skim razgo vo rom z ose bo, iz va ja njem te melj nih 
živ ljenj skih ak tiv no sti sku paj z ose bo z de men co, z opa zo va njem ter z na sled nji mi ob li ka mi 
te sti ra nja: test ri sa nja ure, test krat kih spoz nav nih spo sob no sti, in te ra pevt skim in terv ju jem, 
če je to po treb no. Pri dob lje ne po dat ke za piše v  in di vi dual ni načrt.
Na os no vi pri dob lje nih po dat kov načrtu je ak tiv no sti, ki jih bo ose ba z de men co spo sob na 
iz va ja ti. V načrt ak tiv no sti vključi os ta le stro kov ne so de lav ce, kot so de lov ni te ra pevt, fi zio
te ra pevt, zdravs tve ni teh ni ki, ter os ta le iz va jal ce zdravs tve ne nege in os kr be gle de na po tre be 
ose be z de men co in nje ne psi ho fi zične spo sob no sti.
Pri načrto va nju ak tiv no sti ima že ob li ko va ne krat ko ročne in dol go ročne ci lje, ki jih želi pri 
ose bi z de men co do seči. Ci lji so načrto va ni tako, da so us mer je ni v ohra ni tev vseh psi ho fi
zičnih spo sob no sti ose be z de men co. Nato ob li ku je še ne go val no diag no zo s pou dar kom na 
psi hičnih težavah ose be z de men co.
In di vi dual ni načrt en krat te den sko eval vi ra in ga po po tre bi spre me ni. In di vi dual ni načrt 
osebe z de men co je pri lo ga k nje ni os ta li zdravs tve none go val ni do ku men ta ci ji. Po seb na skrb 
je na me nje na te melj nim živ ljenj skim ak tiv no stim hra nje nja in pit ja, iz ločanja in od va ja nja, 
spa nja in počitka, gi ba nja, za go tav lja nju var no sti, raz ve dri lu in re kreaciji ter ko rist ne mu delu. 
Vse to na mreč iz jem no vpli va na čus tve no in psi hično sta nje oseb z de men co. Z in di vi dual
nim načrtom sez na ni vse za po sle ne in se o njem še z nji mi po go vo ri.

DNEVNE AKTIVNOSTI OSEB Z DEMENCO NA ODDELKU
Dnev ne ak tiv no sti so časov no opre de lje ne in za pi sa ne tako, da so z nji mi sez na nje ni vsi za
po sle ni:
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De lov ni te ra pevt en krat te den sko eno uro iz va ja ak tiv no sti na od del ku in se vključi ta krat, •	
ko je po treb no nje go vo stro kov no zna nje.
Fi zio te ra pevt vsa ko ju tro vodi te lo vad bo in iz va ja fiziote ra pi jo po na ročilu zdrav ni ka.•	

So cial na de lav ka en krat te den sko eno uro vodi po go vor no sku pi no in ure ja ter vodi do•	
ku men ta ci jo z ose ba mi z de men co in svoj ci s svo je ga po dročja.
Me di cin ski se stri, izo braženi za delo z ose ba mi z de men co, oprav lja ta in di vidual ne te ra•	
pevt ske raz go vo re in ak tiv no sti.
Psi hia ter pri ha ja v Za vod dva krat me sečno. Vod ja zdravs tve ne nege in os kr be oseb z de•	
men co pri pra vi sez nam oseb, ki jih psi hia ter obrav na va. Psi hia tru vod ja pred sta vi ose be z 
de men co in sku paj z njim opra vi pre glede.

Ves preo sta li čas pa za po sli tve ne ak tiv no sti oprav lja ta sred nja me di cin ska se stra in bol ničarka, 
tako da so ose be za po sle ne na raz lične načine sko zi ves dan, kar zelo po zi tiv no vpli va na nji
hov po tek bo lez ni. Za po sli tve ne ak tiv no sti so us mer je ne na ohra nja nje gi bal nih spret no sti, 
ur je nju spo mi na, sproščanje in družab no sti.
In di vi dual ne vaje za ur je nje spo mi na iz va ja ta us po sob lje ni me di cin ski se stri.
Ose be z de men co se vključuje jo tudi v os ta le ak tiv no sti za vo da, se ve da če jim to do vo lju je 
nji ho vo psihofi zično sta nje.
Vse ak tiv no sti so us mer je ne v to, da se ose ba z de men co v no vem oko lju počuti spre je to in 
var no ter v ohra nja nje nje ne psi ho fi zične kon di ci je. Vse to pa po me ni večje za do voljs tvo ose be 
z de men co, nje nih svoj cev in tudi za po sle nih.

ZAKLJUČEK
Sta rost ni bo le zen, am pak je fi zio loški pro ces vsa ke ga po sa mez ni ka. Sta ra nje je po jav, ki ima 
izra zi te oseb ne in družbene po sle di ce. Za po sa mez ni ka po me ni pro ces te le snih, ra zum skih, 
dušev nih in so cial nih spre memb, ki se do ga ja jo te kom živ lje nja, za družbo pa ima sta ra nje 
nje ne ga pre bi vals tva vr sto zdravs tve nih, eko nom skih, so cial nih, etičnih ter po li tičnih raz
sežno sti.
Me do seb na ko mu ni ka ci ja je za MS, ki de la jo z ose ba mi z de men co, iz jem no po mem bna.
Po mem bna je pred vsem zato, da ose bi z de men co ohrani sa mo za vest, sa mos pošto va nje in ji 
po kaže, da je po mem bna,  edins tve na in pred vsem, da je člo vek. Po nu di ji občutek var no sti in 
ji po kaže, da jo ima rada. Za to vrst no delo so naj bolj pri mer ni za po sle ni v zdravs tve ni negi in 
os kr bi, ki so ob bol ni ku naj več časa in ga tudi naj bolj poz na jo.
Me di cin ska se stra je ti sta, ki zdravs tve no nego in os kr bo oce nju je, načrtu je, iz va ja, or ga ni zi ra 
iz va ja nje in vred no ti nje no iz va ja nje. Od za po sle nih v zdravs tve ni negi in os kr bi oseb z de
men co je od vi sno, ali bodo te osebe žive le ali pa bodo kot ose be umr le.
Se daj je zbra nih že do volj po dat kov in do ka zov za to, da je de men ca ve lik zdravs tve ni prob
lem, ki bo še na raščal in s ka te rim se bo po treb no spo pa da ti na or ga ni zi ran način. Se ve da pa je 
zato po treb no iz pol ni ti na slednje po go je: de men co opre de li ti kot jav nozdravs tve ni prob lem 
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in kot prio ri tet no po dročje, opre de li ti nuj nost ce lo vi te ga ukre pa nja in obrav na ve kro ničnih 
bo lez ni, za go to vi ti sreds tva za ka drov ske, izo braževal ne in ma te rial ne zmog lji vo sti za stro
kov ni raz voj ti stih, ki de la jo z ose ba mi z de men co, za go to vi ti za dost ne ka pa ci te te za naj bolj 
zah tev ne bol ni ke, ob li ko va ti mrežo poob laščenih us ta nov, ki bodo koor di ni ra le vars tvo in 
os kr bo bol ni kov in za go to vi ti fi nančno vzdržnost in ter sek tor ske ga pri sto pa k obrav navi oseb 
z de men co. (Al breht, 2007)

Li te ra tu ra:
Al breht, T. (2007). Jav noz dravs tve ni vi di ki de men ce? Kaj nam še manj ka za ukre pa nje? Ge ron top si
hia tri ja  iz ziv in pri ložnost so dob ne ga časa. Spo minčica  združenje za po moč pri de men ci, zbor nik 
pre da vanj. Ljublja na, 119 126.
Fi lej, B. (2006). Or ga ni za cij ske spre mem be v zdravs tve nih in so cial no vars tve nih za vo dih Slo ve
ni je. Ka ko vost na ko mu ni ka ci ja in etična drža sta te me lja zdravs tve ne in ba biške nege. Ma ri bor, 
157 163.
Ge ron to loško društvo Slo ve ni je: Bo lez ni in simp to mi v sta ro sti 1, mag. Ko goj, Aleš: Ce lost na po moč 
bol ni ku z de men co, Ljub lja na, 2007, stran 33 41.
Ja koš, A (2007). De mo graf ska sli ka Slo ve ni je  včeraj, da nes, ju tri. Ka ko vost na sta rost. 
Možina, S. idr. (2002). Ma na ge ment: nova zna nja. Ra dovljica: Di dak ta.
Pro jekt dela s sta no val ci z de men co (2000). Dom sta rejših občanov Krško.
Run ga pa diachy, Dev. M. (pre vod Nina Me sner): Me do seb na ko mu ni ka ci ja v zdravs tvu, Ljub lja na, 
Educy, 2003, stran 220224.
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KAZALNIKI KAKOVOSTI ZDRAVSTVENE 
NEGE V DOMU STAREJŠIH OBČANOV 
ČRNOMELJ

Va le ri ja Le kič Poljšak, Alen ka Vi pa vec Mah mu to vič, Ma ri ja Bar tolj  

Pov ze tek
Ka ko vost te me lji na po slans tvu in vi zi ji Doma sta rejših občanov Črno melj. Sto penj ka ko vo sti 
in poti za do se ga nje ka ko vost ne sto ri tve je go to vo ve li ko. Vsak na por in pri za de va nje, ka te
re ga cilj je višja ka ko vost oprav lje ne sto ri tve, ima svoj smi sel in pred stav lja delček v  mo zai ku 
ce lo vi te ga ob vla da nja ka ko vo sti. Eden iz med glav nih ci ljev za po sle nih v za vo du je us me ri tev 
za po sle nih k upo rab ni ku, nje go vim po tre bam in pričako va njem. Za sprem lja nje kakovo sti 
ima za vod iz de la ne ka zal ni ke ka ko vo sti. Zdravs tve na nega in os kr ba kot del  ce lost ne obrav
na ve upo rab ni ka v za vo du sta os no va ni na so dob nih ele men tih zdravs tve ne nege in de luj ta 
ho li stično po pro ce sni me to di dela. V pro ce su zdravs tve ne nege in os krbe se za sprem lja nje  
in do ka zo va nje ka ko vo sti sto ri tev upo rab lja jo na sled nji ka zal ni ki ka ko vo sti:  šte vi lo na stan
ka raz jed za ra di pri ti ska,  šte vi lo pre no sov bol nišničnih okužb, šte vi lo in ci den tov in  stop nja 
za do voljs tva sta no val cev. Za sprem lja nje gi banja ka ko vo sti, nje no do ka zo va nje in vred no te
nje so po treb na orod ja, ozi ro ma mo de li ka ko vo sti, ki za go tav lja jo iz boljšave v vseh pro ce sih 
de lo va nja.  Orod ja, ki se v za vo du upo rab lja jo za si stem vo de nja ka ko vo sti, so: stan dard  ISO 
9001:2000, EQa lin, BSC sistem urav no teženih ka zal ni kov.

Ključne be se de
ka ko vost, za do vo ljen upo rab nik, zdravs tve na nega, raz je da za ra di pri ti ska  

Uvod  
Dom sta rejših občanov Črno melj od svo je ga od prt ja leta 1988 nudi svo jim sta no val cem 
var no in udob no bi va nje. Vi zi ja in po slanstvo za po sle nih, da svo jim sta no val cem za go to vi
jo boljšo ka ko vost živ lje nja, boljše po go je bi va nja in ka ko vost ne sto ri tve, je zah te va la ved no 
nove iz boljšave, nove pri sto pe in je bila začetek raz mišlja nja o ka ko vo sti  na vseh po dročjih 
de lo va nja.
Raz voj vars tva sta rejših in s tem tudi dom sko vars tvo doživ lja zad nja leta ve li ke spre mem
be. Šte vi lo sta rih na glo na rašča, ka kor tudi šte vi lo zelo sta rih lju di nad 80 let, pri ka te rih se 
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pričaku je večja po tre ba po dom skem vars tvu. Že se daj pri ha ja jo bo lje izo braženi in in for mi
ra ni upo rab ni ki, ki ima jo višja pričako va nja in zah te ve. Po jav lja se kon ku renčnost z za seb
ništvom, na pod la gi kon ce si je. V raz me rah vsa ke kon ku renčno sti je  do bro in  ka ko vost no 
delo edi no in naj boljše za go to vi lo za ob stoj in raz voj vsa ke dejavno sti.
Eden iz med glav nih ci ljev za po sle nih v za vo du je us me ri tev za po sle nih k upo rab ni ku, nje go
vim po tre bam in pričako va njem.
Sto penj do se ga nja ka ko vo sti in poti za do se ga nje »ka ko vost ne sto ri tve« je go to vo ve li ko. Za
po sle ni v DSO Črno melj so spoz na li, da jim stan dard ISO 9001:2000 po nu ja močno orod je 
za na dalj nji raz voj ka ko vo sti, zato so se od ločili, da bodo de lo va nje in po slo va nje vo di li na 
način, ki ga opre de lju je ta stan dard. Rav no tako je v domu vpe ljan že mo del Eqa lin. Gle de 
na to, da mora vsa ka us pešna or ga ni za ci ja spre je ma ti čim več oro dij, so se v domu od ločili 
tudi za uved bo me nedžer ske ga orod ja za iz boljšanje re zul ta ta po slo va nja z uved bo me to de 
BSC  urav no teženih si ste mov ka zal ni kov.

Stan dard ISO
Za po sle ni v domu so uvi de li, da ima ka ko vost ve lik po men za nji ho vo de jav nost. Kot dom, ki 
de lu je na tem pro sto ru že dvaj set let, se želi pred sta vi ti s ka ko vost jo. Ka ko vost je za mišlje na 
kot najširši si stem ka ko vo sti  ka ko vost dela. Ka ko vost po me ni sklad nost s pričako va nji.
Za po sle ni v domu poz najo načela vo de nja ka ko vo sti. Rav no stan dard ISO 9001:2000 omo goča 
ure sničeva nje načel vo de nja ka ko vo sti. Eno iz med njih in naj po mem bnejše je osre do točenost 
na od je mal ca (sta no val ca). Or ga ni za ci ja mora ra zu me ti se da nje in pri hod nje po tre be svo jih 
sta no valcev, iz pol nje va ti nji ho ve zah te ve in si pri za de va ti za pre se ga nje nji ho vih pričako vanj. 
Glav ni cilj je za do vo ljen sta no va lec: za go tov lje na mu mora biti pra vi ca do os kr be, zdravs tve ne 
nege in re ha bi li ta ci je, kar  v  domu obrav na va mo kot  vse bin sko ce lo to, ne gle de na par cial ne 
za ko ne, ki te pra vi ce opre de lju je jo. Lah ko rečemo, da je ka ko vost oprav lje ne ga dela tem večja, 
čim manjši je raz ko rak med pred pi sa nim in de jan skim sta njem iz va ja nja sto ri tev.
Vods tvo za vo da mora ne neh no do ka zo va ti za ve za nost k raz vo ju in iz va ja nju si ste ma vo de nja 
ka ko vo sti ter ne neh no stre me ti k  iz boljševa nju nje go ve učin ko vi to sti.

Vsi za po sle ni so je dro or ga ni za ci je, zato nji ho va pol na vključenost omo goča, da se nji ho ve 
spo sob no sti kar naj bo lje upo rab lja jo v ko rist or ga ni za ci je. V domu se za ve da jo, da je člo vek
de la vec os no va in pot do us pe ha, ven dar le, če bo stro kov no us po sob ljen in mo ti vi ran za svo je 
delo. Zato se v za vo du te koče sprem lja in načrtu je raz voj vseh za po sle nih. 

Z uved bo si ste ma vo de nja ka ko vo sti po stan dar du ISO 9001:2000 in Eqa li na je dom iz
boljšal tudi pro ce sni pri stop dela. Žele ne re zul ta te us pešnejše do se ga jo, če ak tiv no sti z nji
mi po ve za ne vire ob vla du je jo kot pro ces. To po me ni, da so opre de li li vse pro ce se v za vo du, 
nji ho vo de lo va nje in med se boj no po ve za nost. Vsak pro ces ima opre de lje ne ga tudi no sil ca 
pro ce sa (od go vor ne ga) in so de lu joče v pro ce su. V pro ces vars tva sta rejših vsto pa sta no va lec, 
ki pričaku je hi trost oprav lje ne sto ri tve, pra vil no iz va ja nje sto ri tev, hi tro po strežbo in do bro 
hra no, pri jet no oko lje, prijaz nost itd. Iz pro ce sa iz sto pa jo sto ri tve, iz del ki in tudi sami sta
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no val ci. S sta no val ci se skle ne do go vor o vr sti, ob se gu, tra ja nju in načinu plačila sto ri tev. Pri 
skle pa nju do go vo rov  se pri la ga ja zah te vam in žel jam upo rab ni kov.

V  za vo du ne neh no iz boljšuje jo učin ko vi tost si ste mov vo de nja ka ko vo sti, da bi za do vo lji li 
upo rab ni ke in dru ge zain te re si ra ne stra ni. To se do se ga z upo ra bo po li ti ke ka ko vo sti, ci ljev 
ka ko vo sti, ana li ze po dat kov. Ne neh no iz boljševa nje je pro ces, ki ni ni ko li za ključen in je se
stavljen iz po nav lja jočih se iz boljšav, v ka te rih sta združeni pro ce sni pri stop in De min gov krog 
iz boljšav, «plan, do, check, act« (načrtuj, iz ve di, pre ve ri, ukre paj).
Učin ko vi te rešitve te me lji jo na ana li zi po dat kov in in for ma cij. Za vod pla ni ra in iz va ja procese 
nad zo ro va nja, mer je nja in iz boljševa nja. Nad zo ro va nje v sami or ga ni za ci ji se iz va ja z iz va ja
njem no tra njih pre soj v za vo du. Kot eno iz med me ri tev se nad zo ru je jo in for ma ci je o zaz na
va nju  upo rab ni kov, ali so iz pol nje ne nji ho ve zah te ve. Eden iz med ko rakov v vsa kem pro ce su, 
ki se na naša na iz va ja nje sto ri tev, je tudi sprem lja nje za do voljs tva sta no val cev. Za vod upo rab lja 
za ugo tav lja nje za do voljs tva sta no val cev us trez na me ri la (an ke te, zve zek poh val in pri tožb, 
in terv ju). 

De jav nost  za vo da je us mer je na v iz pol nje va nje do go vor je nih zah tev, po treb in pričako vanj 
po slov nih part ner jev. Kul tu ro, ki se raz vi ja do  upo rab ni kov, se pre naša tudi na od no se s part
ner ji, ki se jih spod bu ja k po zi tiv no us mer je ni ka ko vo sti v med se boj nih od no sih .
EQa lin (Eu re pan qua lity im pro ving ino va ti ve Lear ning in re si den tial care ho mes)
Po moč pri ob vla do va nju ka ko vo sti v DSO Črno melj za go tav lja tudi mo del EQa lin. EQa lin 
je evrop ski mo del za ob vla do va nje ka ko vo sti v do mo vih sta rejših občanov. Bis tvo mo de la je, 
da se za po sle ni združuje jo v več oce nje val nih sku pin, ana li zi ra jo svo je delo  in pred la ga jo iz
boljšave, ki jih po sre du je jo v osred njo sku pi no. Osred nja sku pi na  opre de li ključne prob le me, 
iz be re naj boljše rešitve, opre de li ter min iz ved be iz boljšav, za go to vi po go je za iz vedbo iz boljšav 
in pred la ga pro jekt ni sku pi ni, da iz boljšavo iz ve de. De lo va nje po mo de lu EQa lin omo goča 
raz bi ja ti ru ti no, od kri va nje in pre prečeva nje na pak in is ka nje možno sti za iz boljšave. Rav no 
tako de lo va nje po te ka v ob li ki  ci klu sa pla ni raj, preiz ku si, preve ripo pra vi, pre ne si v prak so, z 
vključenost jo vseh po treb nih v do ločenem pro ce su, pri vseh fa zah ci klu sa pro ce sa. 
Mo del Eqa lin za po sle nim omo goča: rast občutka za od go vor nost, po večanje sa mo stoj no sti, 
sa moi ni cia tiv nost, doživ lja nje večjega za do voljstva pri delu  vsi smo ena ko po treb ni, po
večanje možno sti sa mo po tr je va nja (po Ma slo wu) s priz na va njem večje kom pe tent no sti.
Os nov ne vred no te EQa li na pred stav lja jo na rav na nost so dob ne ga doma na sta rejšega ob še 
večjem upošte va nju do sto jans tva, pošte nja, strp no sti, em pa ti je, svo bo de in sa mo stoj ne ga od
ločanja, oseb ne ne do ta klji vo sti pri vseh ude leženih v pro ce su. 

BSC- si stem urav no teženih ka zal ni kov
Urav no težen si stem ka zal ni kov us pešno sti iz ha ja iz ZDA, kjer je na stal leta 1990 v ok vi ru ra
zi ska ve Mer je nje us pešno sti v or ga ni za ci ji pri hod no sti. Ra zi ska va je te me lji la na pred po stav ki, 
da so ob sto ječi pri sto pi k mer je nju us pešno sti, ki se za našajo na fi nančne in računo vod ske 
ka zal ce, za sta re li. Na os no vi štu di je pri me rov mo der nih si ste mov mer je nja us pešno sti orga
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ni za cij je na stal si stem, ki je bil poi me no van Ba lan ced Sco re card, pre ve de no v slo ven ski je zik 
urav no težen si stem ka zal ni kov/ka zal cev us pešno sti ali  skla den si stem me ril. 
Urav no teženi si stem ka zal ni kov učinke or ga ni za ci je pre so ja jo s šti rih pers pek tiv: fi nan ce, od
je mal ci, pro ce si, učenje in rast. Te štiri pers pek ti ve pred stav lja jo ok vir urav no težene ga si ste ma 
ka zal cev us pešno sti.
Si stem urav no teženih ka zal cev je me nedžer ski si stem (ne samo si stem mer je nja), ki or ga ni za
ci ji zbi stri nje no  vi zi jo in stra te gi jo in ju pre ve de v ak ci jo. Omo goča po vrat no in for ma ci jo o 
no tra njih pro ce sih in zu na njih re zul ta tih, da bi s tem kon ti nui ra no iz boljševal učinke stra te gij 
in re zul ta tov. V ce lo ti vpe ljan si stem omo goča or ga ni za ci ji, da trans for mi ra stra teško pla ni
ranje z aka dem ske ga ni vo ja v cen tral ni si stem or ga ni za ci je.
Si stem urav no teženih ka zal ni kov je ključni po ka za telj us pešno sti; po kaže sta nje/pre sek po
slo va nja or ga ni za ci je. Po sa mez ni ka zal ci so na oce nje val ni list vključeni tako, da skup no sig
na li zi ra jo po dročja, ki jih je tre ba po drob ne je ana li zi ra ti. Si stem omo goča oce nje va nja zdrav ja 
or ga ni za cij, na pod la gi  fi nančnih in ne fi nančnih ka zal cev. Me nedžer jem po ma ga poi ska ti 
od go vo re na na sled nja vprašanja: 

kako naj us trežejo last ni kom / us ta no vi te ljem – vidik do se ga nja re zul ta tov,•	

kako naj us trežejo svo jim od je mal cem – vi dik od je mal cev,•	

kakšni naj bodo pro ce si, da bodo us tre gli last ni kom/us ta no vi te ljem in od je mal cem – vi dik •	
no tra nje ga de lo va nja,
kako naj se or ga ni za ci ja spre mi nja in ra ste, da bodo uresničili svo jo vi zi jo – vi dik ino vi•	
ra nja in učenja.

Sli ka 1 

Pre sek po slo va nja or ga ni za ci je

Pro ces zdravs tve ne nege in os kr be
Zdravs tve na nega sta rost ni ka je zelo kom plek sna de jav nost in zah te va do ber tim ski pri stop 
ter ce lost no obrav na vo, zato je to li ko bolj po mem bno, da se to vo dil no de jav nost v us ta no vi 
ob vla du je kot pro ces. DSO Črno melj je zdravs tve no nego  opre de lil kot pro ces, kar po me ni, 
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da so opre de lje ni vsi po stop ki od spre je ma  do končne iz ved be sto ri tev, s ka te ri mi bo sta no
va lec za do vo ljen.  Opredelje no je med se boj no de lo va nje po stop kov in vsi ude leženi. Do ločen 
je tudi skrb nik pro ce sa, ki skr bi da de jav nost po te ka ne mo te no in ka ko vost no.
Po sa mez ni po stop ki v pro ce su zdravs tve ne nege so: 

spre jem na od de lek,•	

ana li za po treb in oce na sta nja,•	

načrt zdravs tve ne nege,•	

iz va ja nje zdravs tve ne nege,•	

do ku men ti ra nje zdravs tve ne nege,•	

sprem lja nje za do voljs tva sta no val cev.•	

Spre jem na od de lek ob se ga na me sti tev v sobo, po pis ob le ke in last ni ne, og led pro sto rov na 
od del ku, sez na ni tev z os ta li mi so sta novalci.
Ana li za po treb in oce na sta nje se na re di sku paj s sta no val cem po ne go val ni anam ne zi, ki 
te me lji na teo ri ji Vir gi ni je Hen der son  in Do rothy Orem ter pri la go je ni Loss  les tvi ci. Sta
no val ca se oce ni tudi po Wa ter low she mi. Ugo to vi se, ka te re  sto ri tve zdravs tve ne nege bo 
po tre bo val in ob li ku je jo se ne go val ne diag no ze. 
Na os no vi ugo tov lje nih po treb se na re di načrt zdravs tve ne nege, v ka te rem se opre de li jo ci lji 
in sto ri tve, s ka te ri mi se bo ci lje do se glo.
Sto ri tve zdravs tve ne nege se iz va ja jo po stan dar dih zdravs tve ne nege in de lov nih na vo di lih, 
ki iz va jal ce ob ve zu je jo tako gle de ko ličine kot  ka kovosti.
V vsa kem po stop ku sta no va lec ak tiv no so de lu je, na sta ja jo do ku men ti in se sprem lja za do
voljs tvo sta no val ca.
Po po stav lje nem časov nem roku se iz ve de eval va ci ja, po sta vi jo se novi ci lji in ugo tav lja us
pešnost. 
Do ku men ti ra nje zdravs tve ne nege je zelo pomem bno. Z do ku men ti ra njem se do bi jo po dat ki, 
ki po sta ne jo s po močjo sta ti stične ob de la ve in ra zi sko val ne ga dela ka zal ni ki de lo va nja de jav
no sti  in omo gočajo do ka zo va nje kvan ti te te in ka ko vo sti.

Ka zal ci ka ko vo sti
Ka ko vost pro ce sa zdravs tve ne nege v DSO Črnomelj se sprem lja prek ka zal ni kov ka ko vo sti. 
Ka zal ni ke se sprem lja in pe rio dično oce nju je ter išče nove možno sti za še boljše re zul ta te ali 
pa izreče ko rek tiv ne ukre pe v pri me ru ne za do vo lji vih re zul ta tov.
Kot ka zal nik ka ko vo sti so opre de lje ni:

šte vi lo razjed za ra di pri ti ska,•	

šte vi lo pre no sa bol nišničnih okužb,•	

šte vi lo in ci den tov,•	
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stop nja za do voljs tva sta no val cev in svoj cev.•	

Sprem lja nje raz jed za ra di pri ti ska 
Spe ci fi ka DSO Črno melj je ve lik od sto tek ne po mičnih in zelo bol nih sta no val cev, ki zah
tevajo naj višjo (3.) stop njo zdravs tve ne nege in in ten ziv no zdrav lje nje. Po gost sprem lje va lec 
tako težkih bol ni kov so bile tudi raz je de za ra di pri ti ska (RZP), ka te rih šte vi lo pa se lah ko s 
ka ko vost nim iz va ja njem zdravs tve ne nege bis tve no zmanjša. Zato se od leta 2004 kot eden 
od ka zal nik ka ko vost ne zdravs tve ne nege sprem lja šte vi lo na sta lih RZP v us ta no vi.
Ob spre je mu sta no val ca se v sklo pu ne go val ne anam ne ze ugo to vi stop nja ogroženo sti za RZP 
po Wa ter low she mi. Pri do se ga nju 10 ali več točk se po sta vi ne go valna diag no za  »ogroženo
sti sta no val ca za  na sta nek RZP po vzro ku«. V ne go val nem načrtu se opre de li cilj »sta no va lec 
bo brez  RZP« in do ločijo ak tiv no sti, s ka te ri mi bo ta cilj do sežen. Sprot no se vse ak tiv no sti 
in opažanja be ležijo, pre ver ja se sta nje kože, sta no valčeva ogroženost  in do ločijo na dalj nje 
in ter ven ci je. Ta pro ces teče brez pre mo ra, do kler je pri sot na ogroženost.
Vse na sta le RZP se evi den ti ra poi men sko, ana li zi ra se, za kaj je do raz je de prišlo in kaj bi lah
ko iz boljšali, da bi jo pre prečili. Sprem lja se jih me sečno in na kon cu leta iz de la po ročilo.
Sli ka 2

STOPNJA OGROŽENOSTI L. 2007 L. 2008
NERIZIČEN 0 0
RIZIČEN 0 0
VISOKO RIZIČEN 3 2
ZELO VISOKO RIZIČEN 14 13

Ta be la pri ka zu je stop njo ri zično sti za RZP pri sta no val cih, ki so do bi li raz je do. 

Sli ka 3

Gra fični pri kaz stop nje ri zično sti za RZP pri sta no val cih, ki so do bi li raz je do
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Sli ka 4 

Gra fičen pri kaz na stan ka RZP po me se cih od leta 2004-2008

Sli ka 5

Graf pri ka zuje ten den co gi ba nja na stan ka RZP od 2004 do 2008

Sprem lja nje  pre no sa bol nišničnih okužb
Sprem lja nje pre no sa bol nišničnih okužb je na sled nji ka zal nik, s ka te rim se lah ko oce nju je 
kva li te ta dela.  Ukre pi, ki se iz va ja jo za pre prečitev pre no sa okužbe, so opre de lje ni v pro gra mu 
pre prečeva nja in ob vla do va nja bol nišničnih okužb (POB) in v načrtu rav na nja z od pad ki . 
POB vse bu je:

navodilo o izvajanju programa preprečevanja in obvladovanja bolnišničnih okužb•	 , 
doktrino čiščenja in dezinfekcije (zu na nji iz va ja lec po po god bi),•	

doktrino ravnanja s stanovalcem z nalezljivo boleznijo ali pri sumu na nalezljivo bolezen •	
in na vo di lo za delo s sta no val cem z na lezlji vo bo lez ni jo,
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doktrino ravnanja s stanovalci, koloniziranimi z MRSA•	 , in na vo di lo za rav na nje s sta no
val ci, okuženi mi/ko lo ni zi ra ni mi z MRSA,
doktrino sterilizacije in n•	 avo di lo za izva ja nje ste ri li za ci je,
doktrino ravnanja z odpadki in n•	 ačrt rav na nja z od pad ki,
doktrino zaščite zdravstvenih delavcev in sodelavcev z n•	 avo di lom za upo ra bo ro ka vic in 
na vo di lom o ravnanju z od pad ki.

V DSO Črno melj se sprem lja:
 poi men sko sta no val ce, ko lo ni zi ra ne z MRSA, •	

evi den ti ra jo se  na lez lji ve bo lez ni,•	

 evi den ti ra jo se simp to mi, ki na ka zu je jo na možnost  in fek ci je (bru ha nje, dri ske, tem pe•	
ra tur na sta nja).

Sli ka 6

  ŠT. STAN. MRSA POZ USPEŠNO DEKOL.
LETO 2006 200 3 2  
LETO 2007 200 3 2  
LETO  2008 200 2 1  

Ta be la pri ka zu je šte vi lo ko lo ni zi ra nih sta no val cev z MRSA in us peh de ko lo ni za ci je

Za epi de mio loško sprem lja nje po ja va na lez lji vih bo lez ni je pri stojna od go vor na me di cin ska 
se stra, ki je za dolžena za pre prečeva nje in ob vla do va nje bol nišničnih okužb. Evi den ca se vodi 
pri vod ji službe ZN in os kr be in vse bu je na sled nje po dat ke: ime in prii mek sta no val ca, vr sta 
na lez lji ve bo lez ni  diag no za, da tum na stan ka na lez lji ve bo lez ni, da tum pri ja ve na ZZV. 
Cilj sprem lja nja je zgod nje od kri va nje obo le lih in kli ce nos cev ter pre prečeva nje epi de mij.

(Sprem lja nje  bo lez ni, za ka te re se iz va ja jo splošni in po seb ni ukre pi, zah te va 8. člen Za ko na 
o  na lez lji vih bo lez nih, Ur. RS 33/2006. Te bo lez ni diag no sti ci ra in pri jav lja zdrav ni ca).
Sprem lja nje šte vi la in ci den tov

Vsi ne lju bi do god ki so opre de lje ni v na vo di lu  o ob veščanju o in ci den tu, ka kor tudi rav na nje 
oseb ja. Po mem bno je, da je vsak in ci dent do ku men ti ran na pred pi san obra zec, s ka te re ga 
lah ko ugo to vi mo oko liščine ne lju be ga do god ka in po sle di ce. Ana li za in ci den tov omo goča 
iz ved bo ukre pov za  iz boljšave, s ka te ri mi bi šte vi lo in ci den tov zmanjšali.
V letu 2007 je bilo evi den ti ra nih 6 in ci den tov, od tega 5 pad cev in 1 medse boj ni konf ikt dveh 
sta no val cev. Od pad cev sta se dva zgo di la ob pri sot no sti zdravs tve no ne go val ne ga oseb ja, tri je 
pa brez pri sot no sti zdravs tve no ne go val ne ga ka dra. Pri in ci den tih z ude ležbo znka dra sta bila 
vzrok ne pri tr je na po stelj na ogra ja in mo kra tla v ko pal ni ci.
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Sli ka7

Graf  vr ste in ci den tov in nj. po go sto sti

V letu 2008 je za be leženo 5 in ci den tov in vsi so bili pad ci. V šti rih pri me rih ni bilo ude
ležene ga znoseb ja, v enem pa je bila po sred no pri sot na bol ničarka.
V letu 2008 je zaz nan pa dec števila in ci den tov z ude ležbo znoseb ja, kar kaže, da je oseb je 
bolj pre vid no pri svo jem delu.
Sli ka 8

Pri mer ja va pad cev leta 2008  in 2007

Sprem lja nje stop nje za do voljs tva sta no val ca

Za do voljs tvo sta no val cev se sprem lja en krat let no z an ke ta mi, ki se razdeli jo sta no val cem 
in nji ho vim svoj cem. Te an ke te so ob sežne in pov prašuje jo o za do voljs tvu gle de raz ličnih 
po dročij v us ta no vi. Sta no val ci in nji ho vi svoj ci ima jo možnost svo ja mne nja, pred lo ge in 
pri tožbe za pi sa ti tudi v knji go pri tožb in poh val ali se obrni ti di rekt no na vod jo zdravs tve ne 
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nege in os kr be. Dolžnost vseh za po sle nih je, da pri pom be, spre je te od sta no val cev ali svoj cev, 
po sre du je jo vod ji. 

Sli ka 9

DSO ČRNOMELJ   OCENA ZADOVOLJSTVA STANOVALCEV  2007  

OC. PODROČJE
OC. 
STANJA

OC. 
POME. RAZL.

MAKS. 
OC. % STAND.

Bi val ni po go ji 4,12 4,41 -0,29 5,00 93,42
Hra na 3,88 4,24 -0,36 5,00 91,51
Os kr ba s post. pe ri lom 4,45 4,46 -0,01 5,00 99,78
Os kr ba z os. pe ri lom 4,07 4,52 -0,45 5,00 90,04
Čiščenje 4,16 4,49 -0,33 5,00 92,65
Drob ne us lu ge 4,33 4,60 -0,27 5,00 94,13
Iz le ti, spre ho di 4,11 4,11 0,00 5,00 100,00 Min.od klon
Praz no va nja 4,38 4,49 -0,11 5,00 97,55
De la vec - zaup nik 3,96 4,34 -0,38 5,00 91,24
So go vor nik, čas za po go vor 3,92 4,53 -0,61 5,00 86,53
So go vor nik, ra zu m. težav 3,90 4,62 -0,72 5,00 84,42
Izražanje ne za do voljs tva 3,85 4,55 -0,70 5,00 84,62
Po zi ti ven od ziv na kri ti ko 4,14 4,49 -0,35 5,00 92,20
Vpliv kri ti ke na spre mem be 3,69 4,43 -0,74 5,00 83,30 Max.od klon
Od nos oseb ja 4,24 4,74 -0,50 5,00 89,45
Pov. oc. 4,08 4,47 -0,39 5,00 91,39

Pri mer ja va pov prečnih ocen sta nja in oce ne po mem bno sti

Le gen da:    
Oc. po dročje: vse bi na vprašanja 
Oc. sta nja: oce ne sta nja iz vprašal ni kov
Oc. pom.: oce na po mem bno sti last no sti iz vprašal ni kov 
 - stan dard po oce ni za po sle nih
Raz li ka: raz li ka med oce na mi sta nja in oc. po memb. last no sti 
 - stan dar da po oce ni za po sle nih
Maks. oc.: mak si mal na oce na v vprašal ni ku
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Sli ka 10

Gra fični pri kaz oce ne za do voljs tva v pri mer ja vi s po mem bnostjo

Sli ka 11

Gra fični pri kaz do se ga nja stan dar da
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Za ključek 
Družbe pri hod no sti bodo od ločilno zaz na mo va ne z zelo ra di kal ni mi pre mi ki v sta rost ni 
struk tu ri pre bi vals tva. S po daljšan jem živ ljenj ske dobe je po ve za no na raščanje šte vi la sta
rejših. Po dročje skr bi za sta rejše čaka jo mno gi iz zi vi in nove na lo ge. DSO Črno melj želi 
v ve li ki meri pris pe va ti svoj de lež k spre mem bi ste reo tip ne po do be sta rejših, po tis nje nih v 
svo je vrst no družbeno izo la ci jo in na obrob je družbe ne ga živ lje nja. Želja po iz boljšanju ka ko
vo sti je os nov ni mo tiv za vo da. S fi lo zo fi jo, stra te gi jo, vi zi jo, po li ti ko in ci lji želi jo do seči čim 
večjo ka ko vost živ lje nja sta no val cev v domu.  Na lo ga vseh za po sle nih je, da se tru di jo, da bi 
se  sta no val ci počuti li čim bo lje, da bi jim omo gočili čim lepši in boljši preo sta nek živ lje nja. 
Do se da nji us pe hi doma ga za ve zu je jo za boljše in kva li tet nejše delo v pri hod no sti. Tudi ge slo 
in moto, ki za ve zu je, se gla si: Naš cilj je vaše za do voljs tvo.
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VLOGA SKUPIN ZA SAMOPOMOČ 
IN PROSTOVOLJNO DELO V DOMU 
STAREJŠIH OBČANOV NOVO MESTO

Stan ka Ma jer le, Bri gi ta Mu hič

UVOD
Za ra di večanja šte vi la sta rih lju di se po jav lja jo novi prob le mi, pred vsem gos po dar ski, zdravs
tve ni, so cial ni ter prob lem mo ral ne in etične odgo vor no sti družbe do sta rih lju di. Sta ra nje 
pre bi vals tva pred stav lja iz ziv tudi za zdravs tve no nego. Čas, ki pri ha ja, nam po nu ja nove 
možno sti za za go tav lja nje ka ko vost ne sta ro sti in nam daje pri ložnost sto ri ti ne kaj tudi na po
dročju, kjer je bilo do zdaj vse ka kor stor je ne ga pre ma lo: na po dročju medčlo veških od no sov.
Ven dar se po jav lja vse več or ga ni za cij, pred vsem pa pro sto volj cev – lju di do bre vo lje, ki da
ru je jo svoj čas, ener gi jo, zna nje, delo za do bro bit dru gih. S svo jim de lom lajšajo, iz boljšuje jo 
in bo ga ti jo živ lje nje so lju di. Še več, po večuje jo vero v člo ve ka in člo večnost. Ob tem se lah ko 
vprašamo, kaj je ti sto, da se kljub k za služku na rav na ni družbi vse več lju di od loča za pro sto
volj no delo. S tem pro sto volj ci v or ga ni za ci jo pri našajo novo ener gijo, po bu de, za nos, pred
vsem pa so lah ko po mem ben vir de lov ne sile – so cial ni ka pi tal v or ga ni za ci ji, v ka te ri de la jo.
Za po sle ni sva v so cial no vars tve nem za vo du, kjer se tru di mo, da bi ka ko vost živ lje nja sta rost
ni kov iz boljšali in obo ga ti li tudi s pro sto voljnim de lom in prav za ra di tega sva se od ločili, da 
kot pred met preučeva nja pred sta vi va vpliv sku pin za sa mo po moč na zdravs tve no nego sta
rost ni ka in mo ti va ci jo vo di te ljevpro sto volj cev. V zve zi s tem sta bili iz ve de ni dve ra zi ska vi, 
ka te rih na men je bil ugotovi ti, kakšen je vpliv sku pin za sa mo po moč na zdravs tve no nego 
sta rost ni ka ter ka te ri so de jav ni ki, ki mo ti vi ra jo lju di za pro sto volj no delo, pred vsem pro sto
volj ce Med ge ne ra cij ske ga društva Žarek Novo me sto (v na da lje va nju MDŽ). 

SKUPINE STARIH ZA SAMOPOMOČ
Sa mo po moč je na rav ni so cial ni vzgib v člo ve ku, da skuša sam opra vi ti s svo ji mi sti ska mi ali 
pa kre pi ti svo jo so cial no kle nost za klju bo va nje težavam. Kot sa mo po moč opre de lju je mo tudi 
to, da si med se boj no po ma ga mo v za ko nu, družini, med pri ja te lji, so rodniki, so se di, de lov ni mi 
to va riši, so tr pi ni v po dob ni sti ski in v dru gih te melj nih člo veških sku pi nah (Klad nik, 1997).
Spom la di l. 1987 je bilo v izol skem Domu sta rejših občanov prvo srečanje prve sku pi ne sta rih 
za sa mo po moč pri nas. Od l. 1989 do l. 1992 so bile sku pi ne vpe lja ne že v de ve tih kra jih. Od 
l. 1989 do 1991 je po te kal Pro jekt sku pi ne sta rih za sa mo po moč, ki se kaže kot na jus pešnejši 
pro jekt pri delu s sta ri mi za iz boljšanje medčlo veških od no sov v zgo do vi ni slo ven ske so cia le. 
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Doživel je iz je men uspeh doma in v tu ji ni in je spre jet tudi v na cio nal ni so cial ni pro gram. 
Pro jekt sku pi ne sta rih za sa mo po moč je bil spre jet tudi kot evrop ski pro jekt in pro jekt Za
vo da za od pr to družbo iz New Yor ka.
Leta 1992 so stro kov ni in pro sto volj ni so de lav ci, ki so delova li v sku pi nah, us ta no vi li 
Združenje za so cial no ge ron to lo gi jo in ge ron ta go gi ko Slo ve ni je, v ka te re ga so vključeni vsi, 
ki se tru di jo za ka ko vost no živ lje nje sta rih na po dročju medčlo veških od no sov. 
Sku pi ne za sa mo po moč so so dob na ob li ka ne kra jev ne ga soseds tva in ne krv ne ga so rods tva, 
de lo ma pa tudi na do me sti lo v času kri ze za ko na, družine, pri ja teljs tva in dru gih člo veških od
no sov. So oseb na in medčlo veška po ve za va dveh do tri de se tih lju di, ki te me lji na sa mo po bu di 
za ra di skup nih po treb, težav in stisk.
Na men sku pin sta rih za sa mo po moč je reševa ti osam lje nost sta rih lju di; ti stih, ki živi jo v 
do mo vih za sta re, in ti stih, ki živi jo v do mačem oko lju. So zdra vi lo pro ti doživ lja nju ne smi
sel no sti bi va nja na sta ra leta.
Te melj ni cilj sku pin je po sta ti na do mestna družina. V sku pi nah se ljud je počuti jo in de lu je jo 
kot en krat ne ose be – kličejo se pra vi lo ma z oseb ni mi ime ni. V družini so si ljud je med sabo na 
»ti«, rav no tako v sku pi ni. Tudi sku pi na ima svo je ime, rav no tako, kot ga ima družina. Sku pi
ne rešuje jo medčlo veško prob le ma ti ko, oz. prob le ma ti ko sta rih lju di. (Dr novšček, 1996)
Red na srečanja sku pin so za sno va na na obred ni struk tu ri, te mat ski vse bi ni in sproščeni 
družab no sti. Obred na struk tu ra: vsa ko srečanje po te ka vsak te den na isti dan, ob isti uri in v 
istem pro sto ru. Te mat ska vse bi na srečanja je glav na de jav nost srečanja, ki je na vad no po go
vor na tema, lah ko pa tudi praz no va nje, obisk go sta, iz let ali kaj dru ge ga. Sproščena družab
nost: je neu rad ni del srečanja, ki po ve zu je lju di v sku pi ni: kle pet, pet je, za ključek srečanja s 
kavo in kek si.
Osred nja de jav nost večine red nih srečanj je po go vor na tema, ki je običajno do ločena že na 
pred hod nem srečanju sku pi ne, lah ko pa tudi spro ti, zla sti če to na re ku je tre nut na si tua ci ja. 
Po go vor na tema je pra vi lo ma neka zanimiva vse bi na, ki je sta rim lju dem do mača; o njej mo
ra jo ne kaj ve de ti, ime ti živ ljenj ske iz kušnje. Vse bi na jih mora za ni ma ti, dolžnost vo di te lja pa 
je, da po go vor us mer ja tako, da bo za ni miv.
Sku pi ne vo di jo pro sto volj ci: so cial ni de lav ci, de lav ni te ra pev ti, me di cin ske se stre, psi ho lo gi, 
pa tudi ne pro fe sio nal ni pro sto volj ni so de lav ci, in si cer upo ko jen ci, ljud je, ki de la jo v svo jih 
po kli cih, in de lav ci na jav nih de lih.
Za vo di te lje sku pin je nuj no stal no iz po pol nje va nje, med se boj no po ve zo va nje in su per vi zi ja. 
To ni samo po moč sta rim lju dem, am pak tudi pri pra va na last no sta rost. Za vo di te lje je de
lo va nje v sku pi ni ob li ka pro fe sio nal ne sa mo po moči pred po klic no praz ni no in sin dro mom 
iz go re va nja. 

PROSTOVOLJSTVO IN MOTIVACIJA PROSTOVOLJCEV
Pro sto volj no delo na social nem po dročju in v zdravs tvu je sle her na de jav nost, v ka te ri ose ba 
upo rab lja svoj pro sti čas za ne plačano delo v ko rist po sa mez ni kom, ki niso bližnji so rod ni ki ali 
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za po moč sku pi ni s so cial ni mi ali zdravs tve ni mi prob le mi. Pro sto vo ljec je člo vek do bre volje, 
ki pro sto volj no po nu di svo je us lu ge v do bro bit sočlo ve ka ali skup no sti. (Mi kušKos)
Ra movš (1996) je za pi sal, da se po jem pro sto volj no so cial no delo ne na naša na bio fi zi kal no, 
psi hično in so cial no raz sežnost člo ve ka, tem več izra zi to samo na spe ci fično člo veške raz
sežno sti, in si cer na du hov no raz sežnost, kjer pou dar ja oseb no člo ve ko vo iz bi ro in od ločitev za 
to delo, na kul tur noz go do vin sko raz sežnost, kjer pou dar ja ko mu ni ka ci jo oseb ne člo veške iz
kušnje, zna nja, čus tev in dru gih iz vir no člo veških zmožnosti (med pro sto volj cem kot sub jek
tom so cial ne po moči in stran ko kot upo rab ni kom) ter na bi vanj sko raz sežnost, kjer pou dar ja, 
da pro sto vo ljec za vest no počne ne kaj smi sel ne ga v kon tek stu svo jih en krat nih in edins tve nih 
možno sti v do ločeni si tua ci ji.
Bis tvo pro sto voljs tva je tako pred vsem no tra nje oseb no sta lišče so li dar no sti. So li dar nost ali 
do bro del nost, hu ma ni tar nost, ka ri ta tiv nost, je po moč ka te re mu ko li člo ve ku, ki je v so cial ni 
težavi in sti ski. Mo ti va ci ja za do bro del nost pa je spe ci fično člo veška; nje ni kom po nen ti sta 
pred vsem glo bo ko doživ lja nje sle her ne ga sočlo ve ka z od no sne ga vi di ka »jazti«, doživ lja nje 
sočlo ve ka iz »oči v oči« kot člo veškega bit ja, ki zbu ja te melj no etično zah te vo po so li dar no
sti.
Wolf (1999) po jas nju je, da se ne ka te ri po sa mez ni ki odločajo za pro sto volj no, brez plačno delo 
pred vsem za ra di: 

občutka sa mo za do voljs tva. •	

Mno gi po ra bi jo svoj pro sti čas na način, ki jim nudi oseb no za do voljs tvo in jim hkra ti do•	
vo lju je, da tako raz vi je jo po zi tiv no last no po do bo. Ne ka te ri se radi počuti jo zaželene, os ta li 
želi jo biti ko rist ni, spet dru gi želi jo do seči spošto va nje pri ja te ljev in znan cev.
Al trui zem. •	

Mno gi ver ja me jo, da po me ni po moč dru gim po mem ben in po tre ben del do bre ga in iz•	
pol nje ne ga živ lje nja. Ta im pulz po go sto zra ste za ra di re li gioz nih prepričanj, družin ske 
tra di ci je in vzgo je. 
Druženje/srečeva nje lju di.•	

Na ta način širi jo svoj krog znan cev (sta rejši ljud je, ki so osam lje ni, mla di – iščejo ak tiv no •	
so cial no živ lje nje), ne ka te rim po me ni za ba vo.
Us tvar ja nje/vzdrževa nje or ga ni za ci je. •	

Ne ka te ri pro sto volj ci so pod jet ni ki, ki na me ni jo svo jo ener gi jo us tvar ja nju ne pro fit nih •	
or ga ni za cij.
Raz vi ja nje pro fe sio nal nih ko ra kov. •	

Pro sto volj no delo lah ko omo goča stik s po mem bni mi člani skup no sti, po li tičnimi ve lja ki. •	
Ne ka te ri te kon tak te ka sne je upo ra bi jo pri svo jih pro fe sio nal nih po teh.
Na pre do va nje v or ga ni za ci ji. •	

Pro sto volj no delo je lah ko po mem ben ko rak pri nji ho vi po klic ni ka rie ri.•	

Pri do bi va nje iz kušenj in zna nja. •	
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Pro sto volj no delo je stop nička na nji ho vi po klic ni poti – naučijo se no ve ga dela, pri dobijo •	
iz kušnje ali pri po ročila.
Vstop v žele no ne pro fit no or ga ni za ci jo. •	

Prek pro sto volj ne ga dela se lah ko ose be, ki želi jo de la ti v tej or ga ni za ci ji, ka sne je tudi •	
za po sli jo.
So cial ni po men. •	

Po mem ben do sežek, po ve zan z do ločeno ne pro fit no or ga ni za ci jo in s pro sto volj nim de lom 
v tej or ga ni za ci ji, je tudi do ločen so cial ni sta tus, ki ose be oz načuje kot del zažele ne so cial ne 
sku pi ne. 
Po mem bno je, da se pro sto vo ljec iden ti fi ci ra s svo jim de lom in de lov nim oko ljem, za kar je 
po treb na do bra or ga ni za ci ja nje go ve ga dela. Konf ik ti, ki se na vad no po ja vi jo, so za ra di po
manj ka nja ra zu me va nja po treb pro sto volj nih de lav cev in ja sne ga kon cep ta, kako bi or ga ni za
ci ja te po tre be ure sničila. Naj večji prob lem pa je ve li ko krat od nos red no za po sle nih, ki ima jo 
pro sto volj ne de lavce vse pre večkrat za zelo sa mou mev ne. Če želi or ga ni za ci ja us po sab lja ti in 
za držati lju di za delo brez plačila, mora do bro pre mi sli ti in upošte va ti nji ho vo za do voljs tvo 
in pričako va no iz pol ni tev, pa tudi od go vor nost, ki jo pri svo jem delu pro sto volj ci želijo, pred
vsem pa da jih spoštu je jo in upošte va jo (Wolf, 1999).
Bis tvo pro sto voljs tva je tako pred vsem no tra nje oseb no sta lišče so li dar no sti. So li dar nost ali 
do bro del nost, hu ma ni tar nost, ka ri ta tiv nost, je po moč ka te re mu ko li člo ve ku, ki je v so cial ni 
težavi in sti ski. Mo ti va ci ja za do bro del nost pa je spe ci fično člo veška; nje ni kom po nen ti sta 
pred vsem glo bo ko doživ lja nje sle her ne ga sočlo ve ka z od no sne ga vi di ka jazti, doživ lja nje 
sočlo ve ka iz oči v oči kot člo veškega bit ja, ki zbu ja te melj no etično zah te vo po soli dar no sti.  

MD ŽAREK NOVO MESTO
MD je bilo us ta nov lje no pred de se ti mi leti z na me nom, da us tvar ja po go je za smi sel no in ka
ko vost no sta rost. Je hu ma ni tar no, pro sto volj no in ne pro fit no društvo.  V društvo je vključenih 
51 čla nov. Združuje mla do, sred njo in sta rejšo ge ne ra ci jo. Večina čla nov so vo di te lji sku pin 
za sa mo po moč, ki de lu je jo na ob močju UE Novo me sto. V sku pi ne je vključenih prek 170 
sta rost ni kov. MD or ga ni zi ra  vsa ko let ne iz le te in srečanja za svo je člane in pri re ja tudi kul
tur ne pri re di tve.
MD načrtu je take pro gra me, ki lah ko os mi sli jo sta rost in prežene jo sa mo to. Društvo svoj na
men ure sničuje z us ta nav lja njem mreže med ge ne ra cij skih sku pin sta rih za sa mo po moč, s pro
sto volj nim de lom čla nov pri za do vo lje va nju ne ma te rial nih so cial nih po treb sta rih, s pri pra vo 
sred nje ge ne ra ci je na last no sta rost, z us po sab lja njem bo dočih vo dij sku pin za sa mo po moč, z 
izo braževa nje čla nov in po ve zo va njem vseh treh ge ne ra cij. 
Mo ti va ci ja za do bro del nost pa je spe ci fično člo veška; nje ni kom po nen ti sta pred vsem glo bo ko 
doživ lja nje sle her ne ga sočlo ve ka z od no sne ga vi di ka jazti, doživ lja nje sočlo ve ka iz »oči v oči« 
kot člo veškega bit ja, ki zbu ja te melj no etično zah te vo po so li dar no sti. 
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VPLIV SKUPIN STARIH ZA SAMOPOMOČ NA ZDRAVSTVENO 
NEGO STAROSTNIKA
V Domu sta rejših občanov Novo me sto (v na da lje va nju DSO) de lu je šest sku pin sta rih za 
sa mo po moč, v ka te re je  vključenih okrog 90 sta no val cev.
Glav ni na men ra zi ska ve, ki je bila oprav lje na med člani, je bil ugo to vi ti vpliv sku pin na te
melj ne živ ljenj ske ak tiv no sti v ok vi ru zdravstve ne nege sta rost ni ka in vpliv na ka ko vost živ
lje nja sta rost ni kov, ki živi jo v DSO Novo me sto. Ra zi ska va je po te ka la na pod la gi an ket ne ga 
vprašal ni ka.
 A) Vpliv sku pin za sa mo po moč na te melj ne živ ljenj ske ak tiv no sti
Dob lje ni re zul ta ti so po tr di li, da skupi ne sta rih za sa mo po moč po zi tiv no vpli va jo na ne ka te re 
živ ljenj ske ak tiv no sti v ok vi ru zdravs tve ne nege sta rost ni ka.
Ak tiv nost ko rist ne ga dela, raz ve dri la, re krea ci ja se je iz ka za la kot ak tiv no so de lo va nje pri 
de jav no stih (ohra nja nje vi tal no sti, po večana stop nja sa moo skr be), pri do bi va nje no vih moči 
za pre ma go va nje sta rost nih težav, po moč vi tal nejših čla nov sku pin šib kejšim, iz de lo va nje 
raz ličnih iz del kov.
Izražanje mnenj, kot  pri ložnost za od kri to izražanje, so de lo va nje vseh čla nov v po go vo ru, iz
bi ra pogovor nih tem gle de na zna nje iz iz kušnje čla nov, učenje strp no sti (po slušanje dru gih).
Po tre be, čus tvo va nje: večina čla nov lah ko pr vič v živ lje nju od kri to izraža svo je po tre be in 
čus tva, sku pi ne da je jo pri ložnost za izražanje mnenj, po treb in čus tev, raz lične pri ložno sti in 
obrav na va ne teme da je jo možnost, da se raz ve se li jo, na sme ji jo ali raz jočejo.
Ko mu ni ka ci ja: na vi so ki rav ni je be sed na in ne be sed na ko mu ni ka ci ja, tudi šib kejši člani, ki 
ne mo re jo go vo ri ti, se na srečan jih do bro počuti jo, sta no val ci, ki so člani sku pin, so bolj ko
mu ni ka tiv ni od os ta lih, več se družijo z os ta li mi sta no val ci in se bolj vključuje jo v raz lične 
de jav no sti v domu.
Var nost: člani sku pin ima jo pri ja te lje, s ka te ri mi se družijo tudi ta krat, ka dar ni srečanj, člani 
sku pin zna jo bo lje po skr be ti za svo jo var nost.
Gi ba nje: člani sku pin se več gi ba jo v pri mer ja vi z os ta li mi sta no val ci (iz le ti, pik ni ki, raz sta ve, 
pro sla ve), obi ski sku pin, ki de lu je jo v do mačem oko lju, obi ski po ko pa lišča, en krat te den sko 
ude ležba na sku pi ni.
 B) Vpliv sku pin za sa mo po moč na ka ko vost živ lje nja sta rost ni kov
Dob lje ni re zul ta ti so po tr di li na ji ne do se da nje iz kušnje, da sku pi ne nu di jo de jav no sti, ki sta
rim lju dem zmanjšuje jo osam lje nost, hkra ti pa večajo občutek ko rist no sti, jim na do me sti jo 
družine in nu di jo občutek var no sti.
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VLOGA  MOTIVACIJE  PRI PROSTOVOLJNEM DELA                           
V ra zi ska vo so bili vključeni tudi vsi vo di te lji sku pin sta rih za sa mo po moč, ki de lu je jo v DSO 
kot pro sto volj ci. Glav ni na men ra zi ska ve je bil ugo to vi ti, kaj  jih spod bu ja in na go var ja, da 
de lu je jo kot pro sto volj ci in kaj je po mem bno, da svo je delo opra vi jo do bro. 
Re zul ta ti so po ka za li, da jih za pro sto volj no delo naj bolj spod bu ja in na go var ja možnost, da 
lah ko po ma ga jo lju dem v sti ski, do bri od no si med so de lav ci pro sto voljci in spre je tost v sku
pi ni pro sto volj cev ter pod po ra v oko lju. Ne ko li ko manj jih mo ti vi ra možnost sood ločanja pri 
delu in sa moi ni cia tiv nost, od nos čla nov sku pin do njih, možnost ude ležbe na izo braževa njih 
in srečan jih ter nji ho va družina in pod po ra v občini. Naj manj pa jih za delo v MD Žarek 
mo ti vi ra nji hov ug led v jav no sti za ra di pro sto volj ne ga dela. Pro sto volj ci v MD Žarek so oce
nje va li tudi pri pad nost or ga ni za ci ji. Kar  do bra po lo vi ca se jih čuti pri pad ne or ga ni za ci ji, ena 
tret ji na vseh pa celo zelo pripadne. 
 A) De jav ni ki, ki vpli va jo na ka ko vost dela pro sto volj cev
V an ke ti so pro sto volj ci  opre de li li kot naj bolj  po mem bne de jav ni ke ka ko vo sti dela: vzpod bu
do in pod po ro do mačega oko lja, od pr to in sproščeno ko mu ni ka ci jo med pro sto volj ci, skup no 
načrto va nje dela, red na srečanja pro sto volj cev, red ne in ter vi zi je, možnost po go vo ra o prob
le mih in težavah pri delu, ja sno opre de lje no vlo go MD Žarek, pri ja telj sko so de lo va nje z 
dru gi mi pro sto volj ni mi društvi v ob močju, ja sno opre de lje no vlo ga in delo pro sto volj cev, 
čas, na me njen za pri pra vo ter sood ločanje pri delu in po slo va nju MD Žarek. Kot naj manj 
po mem bno za nji ho vo delo so oce ni li na gra do za delo, zah va lo pre jem ni kov pre je te po moči, 
zah va lo vo di te ljev MD Žarek za oprav lje no delo, na pi san opis dela pro sto volj ca ter pred hod
no sez na nje nost z vse bi no se stan ka red nih srečanj.
Pro sto volj ci, ki že dlje časa de lu je jo v MD Žarek, so bolj mo ti vi ra ni za delo, kar po me ni, da 
z na raščan jem let pro sto volj ne ga dela na rašča tudi mo ti va ci ja za tako delo. 

ZAKJUČEK
Da našnji sta rostniki so ma te rial no bo lje pre skrb lje ni, kot so bili ne koč, ven dar se mno gi 
počuti jo ne ko rist ne in od več, ka ko vost nji ho ve ga živ lje nja je niz ka. Sku pi ne sta rih za sa mo
po moč so od go vor na po tre be da našnje ga časa. 
Pro sto volj ci so no sil ci pro sto volj skih de javnosti, brez njih teh de jav no sti pre pro sto ni. Or
ga ni za ci je, ka te rih de jav nost vključuje tudi pro sto volj no de jav nost, se mo ra jo za ve da ti, da 
je od nos vods tva or ga ni za ci je do pro sto volj cev os no va za pričetek de lo va nja pro gra ma, za 
nje go vo tra ja nje in ka ko vost. Za do se go ci ljev jih mo ra jo zna ti mo ti vi ra ti in nav dušiti, če jih 
želi jo pri do bi ti in ime ti nji ho vo po moč.
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PREDSTAVITEV CENTRALNEGA 
OPERACIJSKEGA BLOKA V SPLOŠNI 
BOLNIŠNICI  NOVO MESTO 

Mar je ta Ber ko pec

Pov ze tek
V pris pev ku je pred stav lje na or ga nizaci ja dela v cen tral nem ope ra cij skem blo ku (COB), ki 
dve leti de lu je kot sa mo stoj ni od de lek Splošne bol nišnice Novo me sto. COB  po nu ja sto ri
tve  od del kom ope ra tiv nih strok in  pred stav lja teh nično naj zah tev nejšo in naj dražjo ure di tev 
pro sto rov. Av to ri ca v pris pev ku pred sta vi pred no sti in po manj klji vo sti, ki so se po ka za le v 
dve let nem ob dob ju.

Ključne be se de
cen tral ni ope ra cij ski blok, or ga ni za ci ja

UVOD
Pro jekt na sku pi na za se li tev v nove pro sto re COBa se je ob li ko va la  leta 2005, pri pra vi la 
je pro jekt no na lo go Or ga ni za ci ja dela v COBu.  De cem bra 2006 je bila pro jekt na na lo ga 
do pol nje na in pred stav lja pod la go za de lo va nje COBa. Cilj pro jek ta je bil vzpo sta vi tev or
ga ni za ci je dela tako, da za go to vi mo ob vla do va nje tve ganj, z možnost jo mer je nja ka ko vo sti, 
doku men ti ra nja in sle de nja re zul ta tov. Po urad ni ot vo ri tvi COBa, no vem bra 2006 smo 8. 
ja nuar ja 2007 za be ležili  prvi dan de lo va nja.

ORGANIZACIJA DELA V CENTRALNEM OPERACIJSKEM BLOKU 
(COB)
COB kot sa mo stoj ni od de lek bol nišnice iz va ja sto ri tve za po tre be kirurškega in gi ne ko
loškopo rod niškega od del ka.  V ok vi ru COBa de lu je šest ope ra cij skih sob.  Ka drov sko COB 
po kri va tudi ope ra cij sko sobo v po rod nem blo ku, v času dežurne službe pa tudi sep tično 
ope ra cij sko.
Kon cept treh con (nečiste, čiste in ste ril ne) in eno smer ne poti za go tav lja jo asep tične po go je 
dela in  pred stav lja jo te melj za delo v ope ra cij skih so bah (OPS). 
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1. Sez nam in funk ci je pro sto rov

Ob močje brez ome ji tev ali nečisto ob močje

V nečis tem ob močju se poti vsto pa nja in iz sto pa nja lah ko križajo. Dovo lju je se vstop v oseb ni 
ali de lov ni ob le ki. V nečis tem ob močju so na sled nji pro sto ri:

nad zor vho da v COB,•	

sa ni ta ri je,•	

pro stor za čaka nje bol ni kov na spre jem v COB,•	

hod nik za trans port bol ni kov do elek trične pre la gal ne mize, ki pred stav lja mejo med •	
nečisto in čisto cono,
pre bu je val ni ca,•	

pro stor za spre jem ma te ria la iz le kar ne,•	

pro stor za od voz od pad kov in pe ri la,•	

nečista fil tra za vstop oseb ja v COB,•	

soba pred stoj ni ka COBa,•	

soba gl.m.s. COBa, •	

dve sobi za dežurni ope ra cij ski me di cinski se stri.•	

Ob močje z del ni mi ome ji tva mi ali čisto ob močje

V čisto ob močje se do vo lju je vstop le sko zi fil ter. Iz čis te ga hod ni ka vo di jo poti v:
pro sto re za ane ste zio loško pri pra vo bol ni ka. Pro sto rov je šest, po eden pred vsa ko OPS,•	

pro sto re za transport bol ni kov iz OPS. Ti pro sto ri so tri je, za dve OPS en pro stor,•	

sub ste ri li za ci ja. Ti pro sto ri so tri je. Eden je oprem ljen z av to kla vom, za po tre be prio ri tet•	
ne ga  re pro ce si ra nja in stru men tov,
pro stor za od mor oseb ja in pro to ko le,•	

Ob močje z ome ji tva mi ali ste ril no ob močje

V ste ril nem ob močju so na sled nji pro sto ri: 
pro sto ri za ki rurško umi va nje. Pred vsa ko ope ra cij sko sobo je  šest stan dard no oprem lje•	
nih umi val nic.
Ope ra cij ske sobe. V COBu je šest ope ra cij skih sob, ki so si cer poi me no va ne gle de na spe•	
ci fičnost ope ra tiv nih in ter ven cij (trav ma to loškoor to ped ska, pla stična, žilna, ab do mi nal na, 
uro loška in gi ne ko loška), ven dar o nji ho vi upo ra bi od ločata nuj nost ope ra tiv ne ga po se ga 
in mak si mal na iz ko riščenost pro sto rov. Ope ra cij ske sobe so pra vi lo ma prazne, vsa mo bil na 
opre ma sto ji na ste ril nem hod ni ku in se za pe lje v OPS  pred začet kom dela.
Ste ril ni hod nik. V ste ril nem hod ni ku so oma re z za lo ga mi ste ril ne ga  ope ra cij ske ga pe ri la, •	
sa ni tet ne ga ma te ria la. V ste ril nem hod ni ku je tudi ves ste ril ni in strumen ta rij.
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2. Pot oseb ja

Oseb je vsto pa v nečisto ob močje COBa  sko zi vra ta, ki se od pi ra jo s po močjo kar ti ce za re
gi stra ci jo de lov ne ga časa.  V za pr ti del COBa pa oseb je vsto pa pre ko  fil tra. Oba fil tra, moški 
in žen ski, ima ta nečisti in čisti del. Na me njena sta vzdrževa nju asep tičnih po go jev dela v čis
tem in ste ril nem hod ni ku COBa. V nečis tem delu oseb je v oma ri co od loži de lov no ob le ko 
in obu va lo.  Pre ko rdeče črte pre sto pi v čisti del fil tra. Tu se ob leče v ze le ni kom plet, obu je 
no ga vi ce in co kle, si natakne kapo in ma sko in si raz kuži roke po zna nih stan dar dih. Sa ni ta ri je 
so v nečis tem delu fil tra.  Sle di vstop v čisti del COBa. Vra ta v čisto cono so ure je na tako, 
da se od pi ra jo samo s stra ni čis te ga fil tra. Oseb je, ki za pušča COB, gre lah ko le sko zi vrata, 
ki vo di jo v nečisti del fil tra, tudi tu obrat ne poti ni.
3. Pot bol ni ka

Spre jem bol ni ka v COB

Kli ca nje bol ni kov v COB opra vi zdravs tve ni teh nik (ZT) iz nad zor ne sobe. Za os no vo mu 
služi dnev ni raz pis ope ra cij, fek si bil no pa mora upošte va ti tudi vse dnev ne spre mem be. Bol
ni ka z vso do ku men ta ci jo pri pe lje trans port na služba do pre la gal ne mize, kjer se bol ni ka 
po kri je s to plo rju ho, sleče in lase zaščiti s kapo. Bol ni ki, ki v COB pri de jo peš, se slečejo v 
pro sto ru ob nad zo ru vho da. Po kri te ga bol ni ka se potem z vo zičkom pre pe lje do pre la gal ne 
mize. Če je po treb no, pri tem delu po ma ga ta bol ničar in ZT iz kon tro le vho da. ZT pre ve ri 
iden ti fi ka ci jo bol ni ka in za be leži  v računal nik vr sto ope ra ci je, ope ra cij sko sobo, kjer bo bol nik 
ope ri ran, ope ra ter ja in čas priho da bol ni ka v COB. Os ta le čase, ki so ve za ni na ane ste zi jo in 
samo ope ra ci jo, v računal nik za be leži ane ste zio loška ozi ro ma ki rurška eki pa.

Spre jem bol ni ka v ope ra cij sko sobo

Bol nik se na ope ra cij ski plošči s trans por ter jem pre pe lje v pri prav ljal ni co.  Po iden ti fi ka ci ji 
bol ni ka in pre gle du bol ni ko ve do ku men ta ci je začne ane ste zio loški tim z ane ste zio loško pri
pra vo bol ni ka na ope ra ci jo. Iz pri prav ljal ni ce se bol nik pre pe lje v ope ra cij sko sobo, kjer se 
ope ra cij ska plošča na me sti na ste ber, trans por ter pa se odstra ni. 

Pot bol ni ka iz COBa

Po končani ope ra ci ji se ope ra cij sko ploščo iz ste bra na me sti na trans por ter in bol ni ka se sko zi 
pro stor od voz bol ni kov iz OPS od pe lje v pre bu je val ni co.  Bol ni ke, ki so ope ri ra ni v lo kal ni ane
ste zi ji, in bol ni ke, ki gre do po ope ra ci ji na od de lek in ten ziv ne te ra pi je ali in ten ziv ne nege, se iz 
ope ra cij ske sobe pri pe lje do rdeče črte pri pre bu je val ni ci, kjer se ga pre loži na nje go vo po ste ljo.
4. Pot ma te ria lov

Le kar na

Iz le kar ne trans port na služba pri pe lje ma te rial v pro stor za spre jem ma te ria la. Bol ničar iz 
nečiste cone od stra ni zu na njo em ba lažo in ma te rial pre ko pre daj ne ga okna poda ZT, ki ma
te rial zloži v oma re v čis tem hod ni ku, ste ril no ope ra cij sko pe ri lo pa v ste ril no cono.
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Čisto ope ra cij sko pe ri lo

Iz pral ni ce trans port na služba pri pe lje ope ra cij sko pe ri lo. Bol ničar iz nečiste cone ga zloži v 
grel no oma ro ob pre la gal ni mizi, ne kaj pa ga pre ko pre daj ne ga  okna v pro sto ru za spre jem 
ma te ria lov poda bol ničarju v čisti coni.

Uma za no pe ri lo, od pad ki in tkiv ni vzor ci

Vrečke z uma zanim pe ri lom in od pad ki se iz vseh pro sto rov zbi ra jo v pro sto ru za od voz od
pad kov. V pro sto ru je tudi hla dil nik za pre pa ra te in tkiv ne vzor ce. Pro stor je z rdečo črto ločen 
na čisti in nečisti del. V nečis tem delu sta vo zička za uma za no pe ri lo in od pad ke, v ka te ra 
bol ničar iz čiste cone vrže za ve za ne vreče. In fek tiv ni od pad ki se zbi ra jo ločeno v po seb nem 
kon tej ner ju. 
5. Pot in stru men tov
Pot upo rab lje nih in stru men tov
Po končani ope ra ci ji ope ra cij ska me di cin ska se stra uma za ne in stru men te zloži na zaj v mrežo. 
Celot no mrežo prešteje. Mrežo po sta vi v za boj nik, v ka te re ga doda tudi svoj ko va nec. S ko
van cem po tr ju je, da je mreža prešteta in šte vilčno us tre za sez na mu. Vse os tre pred me te (skal
pe li, Wat zon noži, noži za der ma tom) od stra ni z držal. Za boj nik po kri je s pokro vom in ga z 
vo zičkom od pe lje do dvi ga la za pre voz uma za nih in stru men tov. Upo rab lje ne igle in skal pe le 
pos pra vi v kon tej ner za upo rab lje ne igle, ki sto ji pri dvi ga lu za pre voz uma za nih in stru men
tov. Kon tej ner z upo rab lje ni mi ig la mi bol ničar po končanem ope ra tiv nem pro gra mu od loži v 
za boj nik za in fek tiv ne od pad ke v pro sto ru za od voz ma te ria la. Ves od stra njen os teo sin tet ski 
ma te rial, po rab lje ne sta pler je, en do kli pe, en do pri je mal ke, na stav ke za she ver, vapr,... se oz nači 
z na pi som  ZA UNIČENJE in se jih z dviga lom za pre voz uma za nih in stru men tov pošlje 
v cen tral no ste ri li za ci jo. Vo ziček, s ka te rim se pri pe lje uma za ne in stru men te do dvi ga la, se 
pu sti pred ter mo de zin fek cij sko ko mo ro, kjer  ga bol ničar očisti. Očiščen vo ziček bol ničar 
od pe lje sko zi sub ste ri li zacijo v ste ril ni hod nik, da se ga lah ko po nov no upo ra bi. Ves in stru
men ta rij, ki se pošlje v cen tral no ste ri li za ci jo, ope ra cij ska me di cin ska se stra z elek tron sko 
na ročil ni co  na roči v cen tral ni ste ri li za ci ji.  In stru men ti se iz cen tral ne ste ri li za ci je vr ne jo v 
COB v treh urah. V COBu se  re pro ce si ra samo in stru men ta rij, za ka te re ga se pred vi de va, 
da bo upo rab ljen prej kot v treh urah in ga zato ni možno re pro ce si ra ti prek cen tral ne ste
ri li za ci je.
Pot ste ril nih in stru men tov
Cen tral na ste ri li za ci ja pošilja steri len in stru men ta rij v COB prek dvi ga la za pre voz ste ril
nih in stru men tov, ki se na ha ja v ste ril nem hod ni ku. Zdravs tve ni teh nik iz sub ste ri li za ci je  
in stru men ta rij  prev za me, kon tro li ra oprem lje nost za boj ni ka s šte vil ko šarže, da tu mom 
ste ri li za ci je, plombo in in di ka tor jem ste ril no sti. Za boj ni ke  zloži na po li ce za za boj ni ke 
v ste ril nem hod ni ku, gle de na ope ra cij sko dvo ra no. In stru men ta rij, ki  iz cen tral ne ste
ri li za ci je pri ha ja v COB v po pol dan skem času, zložijo dežurne ope ra cij ske me di cin ske 
se stre.
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6. Kadrov ska  struk tu ra COB-a
Vods tve no struk tu ro COBa se stav lja ta pred stoj nik COBa in glav na me di cin ska se stra 
COBa. Od go vor ne ope ra cij ske me di cin ske se stre skr bi jo za za lo go spe cial nih ma te ria lov 
in sez na nja jo ko lek tiv z no vost mi v po sa mez nih stro kah. Skupino ope ra cij skih me di cin skih 
se ster se stav lja 19 me di cin skih se ster, ki so te den sko raz po re je ne gle de na ope ra tiv ni pro gram. 
Dežurno službo po kri va ta dve pri sot ni ope ra cij ski me di cin ski se stri in ena, ki je v pri prav lje
no sti. Sku pi no zdravs tve nih teh ni kov (ZT) se stav lja jo štir je ZT in mavčar, ki je v trav ma to
loškoor to ped sko ope ra cij ski sobi. ZT de la jo samo v do pol dan skem času v nad zo ru vho da, 
sub ste ri li za ci ji in na spre je mu ma te ria la. Ope ra cij skih strežnic oz. bol ničar jev je 13 in oprav
lja jo dela in na loge, vključno z dnev nim čiščen jem, v vseh treh co nah COBa. Raz po re je ni so 
v triiz men sko delo. Ge ne ral na čiščenja iz va ja čis til ni ser vis en krat te den sko.

ZAKLJUČEK
Dve  leti ni dol ga doba, pa ven dar do volj za re sno oce no, da se ozre mo na zaj, ana li zi ra mo in 
raz mi sli mo, kako na prej. Opa zi li smo pred no sti in  po manj klji vo sti, ki jih je pri ne sla se li tev 
v nove pro sto re.
De la mo v so dob no oprem lje nih pro sto rih. Ope ra cij ske sobe so praz ne. Vse po treb no za ope
ra ci jo se v ope ra cij sko sobo pri pe lje na vo zičkih. V ope racij ski sobi je samo ste kle na oma ra za 
šival ni ma te rial. Pri večini ope ra cij upo rab lja mo ma te ria le za en krat no upo ra bo za pre kri va nje 
ope ra tiv ne ga po lja. Prav tako upo rab lja mo plašče za en krat no upo ra bo. Sko raj ves in stru men
ta rij je v za boj ni kih. Re pro ce siranje in stru men tov po te ka prek cen tral ne ste ri li za ci je in je kljub 
začet nim težavam po sta lo us ta lje na prak sa. Vsa zu na nja em ba laža ma te ria lov se od stra ni pred 
vsto pom v COB. Ma te ria li v COB vsto pa jo prek okna.
Z de lo va njem ope ra cij skih miz ima mo še ved no težave. Kljub te den ske mu pla ni ra nju ope ra cij 
in ko rek ci jam dnev ne ga pro gra ma še ved no pri ha ja do raz ha ja nja med načrto va ni mi in de
jan sko iz ve de ni mi ope ra ci ja mi. Ope ra tiv ni pro gra mi se v več ope ra cij skih so bah začen ja jo po 
osmi uri in se po go sto po teg ne jo prek tret je ure. Zdravs tve ni teh nik na vho du je obre me njen 
iz ključno z ad mi ni stra tiv nim de lom in ne uteg ne so de lo va ti pri spre je mu bol ni ka in pre ve ri ti 
vse nje go ve do ku men ta ci je ter oce ni ti, ali je us trez no pri prav ljen na ope ra ci jo. V zad njem času  
se uk varjamo tudi s ka drov sko prob le ma ti ko. Za ra di pre majh ne ga šte vi la oseb ja pri ha ja do 
preo bre me nje no sti, sla be vo lje, iz go re lo sti, bol niških sta ležev in po sle dično tudi za puščanja 
COBa.
Prio ri tet na na lo ga je ra cio na li za ci ja stroškov. Pri prav lja mo in po so dab lja mo že iz de la
ne stro kov ne stan dar de zdravs tve ne nege za načrto va ne ope ra ci je. Začeli smo s pro jek tom 
računal niškega sle de nja ma te ria lov. Ne ka te re im plan ta te ima mo v kon sig na cij ski pro da ji, ki 
je računal niško vo de na. Ko im plan tat vgra di mo pa cien tu, ga za be ležimo v računal nik. Us tva
ri li smo računal niški do ku ment, ki hkra ti pred stav lja na ročil ni co v le kar no in va bi lo za račun 
do ba vi te lju. Tako se za lo ge spro ti ob nav lja jo in ne more pri ti do tega, da v hiši ne bi ime li 
us trez ne ga im plan ta ta. Prav tako v računal nik vpi su je mo ves po rab ljen ma te rial pri bol ni ku. 
Načrtu je mo tudi računal niško ob de la vo teh po dat kov. Tako bo možen na tančen vpo gled v 
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sta nje za log, do bi li bomo  pre gled in izračun po rab lje ne ga ma te ria la na po sa mez ne ga bol ni ka.  
S stroškov nim ob vla do va njem želimo do seči po zi tiv no po slo va nje od del ka. Načrtujemo tudi 
izdelavo računalniške dokumentacije perioperativne zdravstvene nege.

Viri in li te ra tu ra
Or ga ni za ci ja dela v cen tral nem ope ra cij skem blo ku, Splošna bol nišnica Novo me sto, 2006.
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DEJAVNIKI TVEGANJA V PERIOPERATIVNI 
ZDRAVSTVENI NEGI

Bar ba ra Luštek, Mar je ta Ber ko pec

Pov ze tek
Var nost bol ni ka je ena iz med prio ri tet nih na log pe rio pe ra tiv ne zdravs tve ne nege. Ope ra cij
ska me di cin ska se stra mora zna ti pre poz na ti de jav ni ke tve ga nja za na sta nek na pak v ope ra
cij ski sobi, pra vočasno od kri ti gro zeče na pa ke in us trez no ukre pa ti, da pre preči  in ci den te v 
ope ra cij ski sobi. Av to ri ci  pred sta vi ta naj po go stejša tve ga nja, ki ogrožajo bol ni ka v ope ra cij ski 
sobi, ana li zi ra ta  pri me re iz kli nične prak se in na kažeta smer ni ce za pre prečeva nje no vih 
na pak.

Ključne be se de
pe rio pe ra tiv na zdravs tve na nega, tve ga nje, var nost bol ni ka

UVOD
Splošna bol nišnica Novo me sto je re gio nal na bol nišnica, ki skr bi za 132.000 pre bi val cev. De
lov ni pro gram je bil v l. 2007 rea li zi ran na 366 po ste ljah. V bolnišnici se je zdra vi lo 20.623 
bol ni kov. Cen tral ni ope ra cij ski blok (COB) je sa mo stoj ni od de lek bol nišnice, ki iz va ja sto ri tve 
za po tre be ki rurškega in gi ne ko loškopo rod niškega od del ka.  V ok vi ru COBa de lu je šest 
ope ra cij skih sob, kjer se let no opra vi skoraj 8000 ope ra cij (7768 ope ra cij leta 2007)
Risk me nedžment ali uprav lja nje tve ga nja je po dročje, ki se uk var ja s te me lji tim preučeva njem 
raz nih tve ganj, ure sničenih ali po ten cial nih, ter na pod la gi letega z nji ho vim pre prečeva njem. 
( Pe ric, 2001)
Sve tov na zdravs tve na or ga ni za ci ja (SZO) na va ja podatke, da kom pli ka ci je med ope ra ci jo 
po daljšajo hos pi ta li za ci jo pri 3  25 od stot kih hos pi ta li zi ra nih ki rurških bol ni kih. To v sve
tov nem me ri lu po me ni vsaj 7 mi li jo nov bol ni kov, ki ima jo poo pe ra tiv ne kom pli ka ci je. Vsaj 
mi li jon bol ni kov na leto umre med ali po ope ra ci ji. Evi den ce kažejo, da bi vsaj po lo vi co teh 
pri me rov lah ko pre prečili, če bi delo po te ka lo po stan dar dih in pri po ročilih (gui de li nes). Zato 
je SZO iz de la la pri po ročila za var nost bol ni ka med ope ra tiv nim po se gom. Iz de la li so tudi 
do ku ment (Surgical sa fety chec klist), ki naj bi bil os no va za iz de la vo po dob ne ga in ter ne ga 
do ku men ta v vsa ki bol nišnici.
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De jav ni ki tve ga nja za na sta nek na pak v ope ra cij ski sobi
Var nost bol ni ka je ena iz med prio ri tet nih na log pe rio pe ra tiv ne zdravs tve ne nege. Za ve da ti se 
mo ra mo, da so na pa ke, ki se zgo di jo v ope ra cij ski sobi, lah ko za bol ni ka tudi usod ne. V ope
ra cij ski sobi je po treb no vzpo sta vi ti de lov no oko lje, kjer se tve ga nje vna prej oce nju je, od kri va, 
kon tro li ra, mi ni ma li zi ra in re zul ta te spro ti oce nju je. Delo v opera cij skem blo ku pred stav lja 
spe ci fično de lov no oko lje z vi so ki mi zah te va mi, saj med de lom po go sto pri ha ja do hi trih 
pre sko kov od običaj nih k in ten ziv nejšim na lo gam, to le ran ca do na pak pa je nična. Ope ra cij
ska me di cin ska se stra mora ime ti za sa mo stoj no delo po leg os nov nih tudi spe cial na zna nja. 
Raz lični tuji av tor ji pou dar ja jo, da je za delo v ope ra cij skem blo ku po leg teo re tičnih znanj 
po treb no ime ti tudi iz kušnje in or ga ni za cij ske spo sob no sti.
Naj po go stejši de jav ni ki tve ga nja v pe rio pe ra tiv ni zdravs tve ni negi, ki ogrožajo bol ni ka:

na pačen pa cient, na pačna ope ra ci ja, na pačna stran ope ra ci je (neu strez na iden ti fi ka ci ja),•	

na pa ka pri štet ju ma te ria lov in in stru men tov (zao sta li ob ve zil ni ma te rial, igle, inštru•	
ment),
ne pra vil no na meščen po ložaj na ope ra cij ski mizi (pa dec in po sle dično poškod be, pa re za •	
živ cev za ra di pri ti ska),
poškod ba pa cien ta med trans por tom,•	

poškod ba pa cien ta za ra di upo ra be poško do va ne ga in stru men ta ali opre me,•	

ope kli ne in aler gične reak ci je kože (elek trične ope kli ne, ke mične ope kli ne),•	

raz je da za ra di pri ti ska (dol go traj no ležanje na trdi ope ra cij ski plošči),•	

poškod be po upo ra bi manšete za krv no sta zo,•	

podh la di tev bol ni ka,•	

ne var nost in fek ci je med ope ra tiv nim po se gom (raz kuževa nje in umi va nje rok, ne ste ri len •	
in stru men ta rij, neu strez no očiščen inventar),
na pačno oz načen ali iz gub ljen vzo rec za pa to hi sto loške/mi kro bio loške prei ska ve,•	

na pa ke pri ane ste zi stični zdravs tve ni negi,•	

sla ba ko mu ni ka ci ja med člani ope ra tiv ne eki pe (od sot na ko mu ni ka ci ja, sla ba pre da ja po•	
mem bnih in for ma cij),
oseb je brez po trebnih znanj in iz kušenj (po manj ka nje nad zo ra nad oseb jem z manj iz•	
kušnja mi).

Z do bro or ga ni za ci jo dela lah ko zmanjšamo na sta nek na pak v pe rio pe ra tiv ni zdravs tve ni 
negi.
Naj večkrat je vzrok za na pa ke člo veške na ra ve. Člo veške na pa ke pa so po sle di ca sla be ga 
delo va nja si ste ma. Prva in naj po mem bnejša na lo ga pri zmanjševa nju na pak v pe rio pe ra tiv ni 
zdravs tve ni negi je upošte va nje iz de la nih stan dar dov. Zelo po mem bna sta do ku men ta ci ja in 
na tančno be leženje vseh oprav lje nih po stop kov pri bol ni ku. Evi den ti ra ti je potrebno tudi vse 
do god ke, ki so ali bi lah ko ogro zi li bol ni ka. Po kri tični ana li zi in ci den tov je tre ba ugo to vi ti, 



1. DNEVI MARIJE TOMŠIČ - Primeri dobre prakse v zdravstveni negi

82

kje je sla ba stran si ste ma, in proučiti oko liščine, ki so bile vzrok za in ci dent. Iz takšne štu di je 
pri me ra se lah ko ve li ko naučimo in s tem preprečimo nove na pa ke.
Do ku men ti, ki jih upo rab lja mo v pe rio pe ra tiv ni zdravs tve ni negi v COBu Novo me sto:

stan dar di zdravs tve ne nege,•	

stro kov ni stan dar di zdravs tve ne nege za po dročje ste ri li za ci je,•	

ope ra tiv ni stan dar di zdravs tve ne nege,•	

do ku men ta ci ja pe riopera tiv ne zdravs tve ne nege,•	

pro to kol štet ja ob ve zil ne ga ma te ria la/igel,•	

obra zec za iz va ja nje po go vo ra o var no sti,•	

pre da ja službe,•	

za pi sni ki tim skih se stan kov,•	

sez nam mrež z inštru men ti,•	

pro to kol in evi den ca ste ri li za cij,•	

evi denčni list čiščenja omar,•	

evi denca dnev ne ga čiščenja,•	

hi gien ska mapa.•	

INCIDENT
Ne na me ren do go dek, vsee no kako nez na ten, ki bi lah ko ali je ogro zil pa cien ta.
Kli nični ne srečni do go dek je  vsak po jav, ki ni skla den s spre je ti mi pro fe sio nal ni mi stan dar di 
o os kr bi pa cien ta ali z ru tin ski mi or ga ni za cij ski mi po stop ki rav na nja.
Pri kaz pri me rov iz kli nične prak se:
NESREČNI DOGODEK, INCIDENT 

Ke mična ope kli na za ra di upo ra be raz kužila.•	

Aler gična reak ci ja kože na le pi lo, ki se na ha ja na ope ra cij skem pe ri lu za en krat no upo•	
ra bo.
Elek trična ope klina za ra di upo ra be grel ne bla zi ne.•	

Rdečina kože in bo lečine po dol go traj ni ope ra ci ji.•	

ANALIZA OKOLIŠČIN
Pri iz va ja nju ope ra cij je prišlo do poškod be bol ni ka z ope kli no. Ope kli ne so na sta le na me
stih, kjer se je na telo iz va jal pri tisk bo di si za ra di ležanja na ope ra cij ski mizi ali za ra di pri ti ska 
pnev mat ske manšete, ki je iz va ja la brez krv no sta zo. Raz log na stan ka ope klin je kom bi na ci ja 
po daljšane ga časa iz po sta vi tve kože te kočemu raz kužilu, ki ga upo rab lja mo za raz kuževa nje 
kože pred ope ra ci jo s sočas nim povečanim pri ti skom na kožo. Prišlo je do za te ka nja raz kužila 
pod pnev mat sko manšeto oz. pod bol ni ka. Raz kužilo na pod la gi al ko ho la se na večini te le sne 
po vršine med ope ra ci jo osuši, al ko hol iz pa ri, pod manšeto ali na delu te le sa, ki leže na ope



Novo me sto,  21. in 22. ja nuar  2009

83

ra cij ski mizi pa ve li ko dlje časa os ta ne te koče in ak tiv no. Pri bol ni kih, ki ima jo občut lji vejšo 
kožo, lah ko pov zroči reak ci jo na koži. Pri ne kaj bol ni kih smo opa zi li aler gično reak ci jo na 
koži na me stu, kjer je pri lep ljen le pil ni trak ma te ria lov za en krat no upo ra bo za po kri va nje 
bol ni ka.
Ta koj po vse li tvi COBa smo opa zi li, da so ope ra cij ske mize izred no trde in da se bol ni ki, 
ki dalj časa čaka jo na ope ra ci jo ali pa so ope ri ra ni v lo kal ni ali spi nal ni ane ste zi ji, pri tožuje jo 
za ra di bo lečin. Opa zi li smo tudi rdečino na pre de lu kože, ki je iz po stav lje na pri ti sku.
UKREPI 
Po vsa kem in ci den tu so bili oprav lje ni po go vo ri o var no sti v ko lek ti vu COBa. Pre gle da li smo 
pe rio pe ra tiv no do ku men ta ci jo zdravs tve ne nege. Vse in ci den te smo do ku men ti ra li. V ar hi vu 
hra ni mo tudi foto doku men ta ci jo. Ker so bili pri ne ka te rih bol ni kih upo rab lje ne tudi grel ne 
bla zi ne, smo se obr ni li na po nud ni ka elek tričnih grel nih bla zin, da pre ve ri de lo va nje bla zi ne 
in apa ra ta. Ta koj smo ob ve sti li tudi po nud ni ka elek tro ki rurškega noža, da pre ve ri de lo vanje 
apa ra ta. Pos ve to va li smo se z ma gi stro far ma ci je iz le kar ne, ki se je obr ni la na po nud ni ka al
ko hol ne ga raz kužila, ki ga upo rab lja mo. Za ra di večjega šte vi la in ci den tov smo pri me re po sre
do va li tudi na KOBO, da poda svo je mne nje. Us ta nov lje na je bila posebna ko mi si ja za ana li zo 
oko liščin za na sta nek ope klin pri ope ri ra nih bol ni kih, ki so jo se stav lja li stro kov nja ki raz ličnih 
po dročij. Ob aler gični reak ci ji na le pi lo poda svo je mne nje tudi der ma to log. Kon tak ti ra mo 
tudi s po nud ni kom ope ra cij ske ga pe ri la. 
Na vse ope ra cij ske mize je po treb no pod ložiti žela ti na ste pod lo ge, pri pred vi de ni daljši ope
ra ci ji pa grel ne bla zi ne. 
PRIPOROČILA ZA NADALJNJE DELO
V COBu ima mo iz de la ne stro kov ne stan dar de zdravs tve ne nege. Na meščanje bol ni ka na 
ope ra cij sko mizo in na meščanje manšete za krv no sta zo mora po te ka ti po in ter nih stro kov nih 
stan dar dih. Bol ni ke je tre ba pred raz kuževa njem do dat no zaščiti ti (pod ložiti tka no kom pre so 
ali va ti ra nec, ki se po raz kuževa nju od stra ni), da se pre preči za te ka nje raz kužila pod bol ni ka.
Pred raz kuževa njem ope ra tiv ne ga po lja bomo zaščiti li pre del oko li manšete z ne ste ril no le
pil no kom pre so, tako da raz kužilo ne more pri ti v stik s kožo pod manšeto. Po končanem 
raz kuževa nju bomo kom pre so od stra ni li in pre ve ri li, da je pre del kože res suh.
V doku men ta ci jo pe rio pe ra tiv ne zdravs tve ne nege je po treb no za be ležiti točen čas tra ja nja 
sta ze. Po pri po ročilu po nud ni ka elek tričnih grel nih bla zin lete upo rab lja mo v kom bi na ci ji s 
po seb no pod lo go. Po treb na je tudi ra cio nal nejša upo ra ba raz kužila za čiščenje kože.
Po treb no je na tančno do ku men ti ra nje pe rio pe ra tiv ne zdravs tve ne nege, ki mora za ra di sle de
nja vse bo va ti tudi vse na lep ke ar ti klov, ki smo jih pri bol ni ku po ra bi li.
NESREČNI DOGODEK, INCIDENT 

Od po ve dan pa cient, ker na za lo gi ni us trez ne ga implan ta ta.•	

Iz cen tral ne ste ri li za ci je vr njen ne po poln in stru men ta rij (manj ka en set).•	
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ANALIZA OKOLIŠČIN
Bol nik je bil na ročen na plan sko or to ped sko ope ra ci jo. Zju traj tik pred ope ra ci jo OPM ugo
to vi, da na za lo gi ni ma mo us trez ne ga im plan ta ta. O tem ob vesti tudi ope ra ter ja, ki je ope ra
ci jo od po ve dal.
Na pro gra mu sta bili raz pi sa ni dve ena ki  or to ped ski ope ra ci ji. Ker ima mo za to vr sto ope ra
ci je samo en kom plet in stru men ta ri ja je bilo po treb no po sla ti mreže v CS, kjer ta koj začnejo 
z re pro ce si ra njem. Ope racij ska me di cin ska se stra je te le fon sko ob ve sti la cen tral no ste ri li za ci
jo, da bo po treb no dati vse mreže, ki jih bodo po sla li iz OPS1 na prej, ker je na pro gra mu še 
ena ope ra ci ja. Re pro ce si ra nje in stru men tov tra ja tri ure. Ope ra ci ja se je začela  z os nov nim 
in stru men ta ri jem, med tem pa naj bi iz CS prišel spe cial ni in stru men ta rij, ki se ga po tre bu je 
v na da lje va nju ope ra ci je. Ko so čez tri ure prišle mreže z in stru men ta ri jem v COB, je ope ra
cij ska me di cin ska se stra ugo to vi la, da manj ka ena mreža. Ker se ope ra cija brez tega in stru
men ta ri ja ne more na da lje va ti, je ki rurška eki pa mo ra la pre ki ni ti z de lom in počaka ti eno uro, 
da je mreža prišla iz CS.  Bol nik je bil ves ta čas v ane ste zi ji. 
UKREPI 
Na po go vo ru v var no sti, ki smo ga ime li v ko lek ti vu COBa, smo anali zi ra li sta nje in prišli do 
za ključka, da je ob tako ve li ki ko ličini or to ped skih im plan ta tov težko ime ti na tančen pre gled 
nad po ra bo. Ker ima mo ma te ria le na kon sig na cij ski pro da ji, se s po nud ni kom do go vo ri mo o 
večji za lo gi. Hkra ti uve de mo tudi računal niško evi den co po rab lje nih im plan ta tov po do ba vi
te lju. Us tva ri li smo računal niški do ku ment, ki is točasno pred stav lja na ročil ni co v le kar no in 
va bi lo za račun do ba vi te lju. Tako se za lo ge spro ti ob nav lja jo in ne more pri ti do iz pa da.
O in ci den tu, ki se je zgo dil s CS, smo se po go var ja li v po go vo rih o var no sti v ko lek ti vu 
COBa in na pi sa li za pi snik o in ci den tu. Ena ko so na re di li tudi v ko lek ti vu CS. In ci dent je bil 
splet oko liščin, ki  so ne do pust ne. Vzrok pa je preo bre me nje nost me di cin skih se ster v CS.
PRIPOROČILA ZA NADALJNJE DELO
Sprot no evi den ti ra nje po rab lje nih im plan ta tov v računal nik.
O ka drov ski prob le ma ti ki v CS glav na me di cin ska se stra CS ob ve sti po močnico di rek to ri ce 
za po dročje zdravs tve ne nege.
NESREČNI DOGODEK, INCIDENT

Ne za do vo lji vi rezulta ti bri sov na čis tost.•	

ANALIZA OKOLIŠČIN
Iz vi di od vze tih vzor cev na čis tost po vršin ne us tre za jo stan dar dom za COB. 
UKREPI IN PRIPOROČILA ZA NADALJNJE DELO
Z neu strez nim iz vi dom se sez na ni vse za po sle ne v COBu in z iz va ja njem do go vor je nih po
stop kov čiščenja in raz kuževa nja. En dan v ted nu koor di na tor ka za hi gie no v COBu, ki je si
cer raz po re je na tudi na de lo višče OPMS, pos ve ti delu na po dročju hi gie ne in čiščenja. Red no 
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mora nad zo ro va ti in izo braževa ti so de lav ke. Po treb no je stal no so de lo va nje s koordi na tor ko 
za hi gie no pri ane ste zi ji. S stra ni od go vor ne sa ni tar ne inženir ke za bol nišnično hi gie no bo 
uve den sta len nad zor. Gle de na sla be re zul ta te od vze tih vzor cev, se uve de tudi upo ra ba no
ve ga raz kužila za čiščenje me di cin skih pri po močkov in po vršin, ki ima spo ro cid no de lo va nje. 
Po enem me se cu se po nov no kon tro li ra bri se po vršin na čis tost. Z upo ra bo in de lo va njem 
no ve ga raz kužila je po treb no sez na ni ti vse, ki bodo pri ha ja li z njim v stik. Po treb no je vo di ti 
na tančno evi den co čiščenja s pod pi si iz va jalcev.  
NESREČNI DOGODEK, INCIDENT

Pri spre je mu bol ni ka v COB ni bila za go tov lje na in tim nost.•	

Na pačen bol nik, pri pe ljan in spre jet v COB.•	

ANALIZA OKOLIŠČIN
Ta koj po se li tvi v COB ugo to vi mo, da pri pre la gal ni mizi bol ni kom ne mo re mo za go to viti 
in tim no sti. Pri ha ja do srečeva nja bol ni kov, ki za puščajo »re ca very« in bol ni kov, ki se spre je
ma jo v COB.
V COB je bil pri pe ljan in spre jet na pačen bol nik. Po na ročilu zdrav ni ka se je na od de lek kli cal 
bol nik, ki naj bi bil ope ri ran, ni pa bil raz pi san na dnev nem pla nu za ope ra ci jo. Z od del ka je 
bil pri pe ljan na pačen bol nik, ki je bil tudi spre jet v COB. Ob pre gle du bol ni ko ve do ku men
ta ci je se je ugo to vi lo, da ni pred vi den za ope ra ci jo. Bol nik je bil vr njen na od de lek.
UKREPI IN PRIPOROČILA ZA NADALJNJE DELO
Pri pre gle du možnih rešitev za za go tav lja nje bol ni ko ve in tim no sti ugo to vi mo, da bo po treb
no pri pre la gal ni mizi mon ti ra ti pre del no ste no ali za ve so. Do kler dela ne bodo rea li zi ra na, 
je tre ba vse po kret ne bol ni ke, ki pri ha ja jo na ope ra ci jo, pri pra vi ti v pro sto ru za spre jem bol
ni kov. Bol nik se v tem pro sto ru sleče, uleže na vo ziček. Po kri te ga bol ni ka se po tem pri pe lje 
do pre la gal ne mize. Pri tem so de lu je od delčna me di cin ska se stra, po po tre bi tudi zdravs tve ni 
teh nik, ki je na vho du, in zu na nja ope ra cijska strežnica. 
Vse bol ni ke  v COB kliče zdravs tve ni teh nik z vho da. Os no va za kli ca nje bol ni kov je dnev
ni plan ope ra cij. Na »por to« mo ra jo biti spo ročeni tudi po dat ki o bol ni kih, ki niso raz pi sa ni, 
bodo pa po na vo di lu zdrav ni ka ope ri ra ni, da zdravs tve ni teh nik ve, koga naj kliče. Vsi bol ni ki, 
ki pri ha ja jo v COB, mo ra jo biti naj prej evi den ti ra ni pri zdravs tve nem teh ni ku na »por ti«, šele 
po tem se jih sprej me v COB.
NESREČNI DOGODEK, INCIDENT 

Na pa ka pri štet ju ob ve zil ne ga ma te ria la.•	

Nepopol no iz pol nje na bol ni ko va do ku men ta ci ja.•	

ANALIZA OKOLIŠČIN
Ker se je ope ra ci ja za vle kla v dežurno službo, je med ope ra ci jo prišlo do me nja ve oseb ja. Kon
tro la ob ve zil ne ga ma te ria la ta krat ni bila iz ve de na. Po končani ope ra ci ji se šte vi lo ob ve zil ne ga 
materia la ni uje ma lo z začet nim šte vi lom, ki je bilo za be leženo v pro to kol štet ja kom pres in v 
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pe rio pe ra tiv no do ku men ta ci jo zdravs tve ne nege. O tem je bil ob veščen tudi ope ra ter, ki tudi 
po re vi zi ji ope ra tiv ne rane zloženca ni našel. 
Do ga ja se, da os ta ja doku men ta ci ja pe rio pe ra tiv ne zdravs tve ne nege ne po pol no iz pol nje na 
(brez časov, pod pi sov, ne vse bu je na lepk po rab lje nih ma te ria lov).
UKREPI IN PRIPOROČILA ZA NADALJNJE DELO
Na po go vo ru o var no sti, ki smo ga ime li v ko lek ti vu COBa, smo ana li zi ra li sta nje in na pi sa
li za pi snik. Pri štet ju ob ve zil ne ga ma te ria la je tre ba upošte va ti iz de lan stan dard zdravs tve ne 
nege. Pr vič šteje umi ta ope ra cij ska me di cin ska se stra ne po sred no pred ope ra ci jo, neu mi ta 
ope ra cij ska me di cin ska se stra šteje z njo in ta koj za be leži število v pro to kol štet ja kom pres in 
v  pe rio pe ra tiv no do ku men ta ci jo zdravs tve ne nege. Šteje se gla sno. Šte je ta ved no dve ose bi. 
Če pri de do me nja ve oseb ja med ope ra ci jo, se po nov no šteje ob ve zil ni ma te rial.
Upošte va nje stro kov ne stan dar de zdravs tve ne nege in do ku men ti ra nje pe rio pe ra tiv ne zdravs
tve ne nege je ob vez no za vse OPMS. 
IZOGNJENI DOGODKI - NEAR MISS
Do go dek, ki bi lah ko imel za po sle di co ne srečni do go dek, poškod bo ali obo le nje, ven dar do 
nje ga ni prišlo po na ključju, za ra di spret ne ga rea gi ra nja ali pra vočasne in ter ven ci je.
Pri kaz pri me rov iz kli nične prak se:

Na pačen pa cient v pri prav ljal ni ci.•	

Ne ste ril na mreža v ste ril nem hod ni ku.•	

Neu strez no se stav lje na ope ra cij ska plošča.•	

De jan sko sta nje mreže z in stru men ti se ne uje ma s spiskom in stru men tov.•	

ANALIZA OKOLIŠČIN
Na po go vo ru o var no sti, ki smo ga ime li v ko lek ti vu COBa, smo ana li zi ra li sta nje in na pi sa
li za pi snik o vsa kem izog nje nem do god ku. V COBu ima mo iz de la ne stro kov ne stan dar de 
zdravs tve ne nege. V pro jekt ni na lo gi, v kateri je opre de lje na or ga ni za ci ja in delo v COBu, so 
na tančno iz de la ne tudi eno smer ne poti za oseb je in bol ni ke kot tudi za ma te ria le in in stru
men te. Z do sled nim upošte va njem teh smer nic ne bi sme lo pri ha ja ti do na pak.
Ugo tav lja mo, da naj po go ste je pri ha ja do izog nje nih do god kov za ra di neu pošte va nja stro
kov nih stan dar dov, or ga no gra ma COBa, pre več na tr pa nih ope ra tiv nih pro gra mov, na gli ce 
in po manj ka nja oseb ja.
UKREPI IN PRIPOROČILA ZA NADALJNJE DELO
Spod bu di ti ko lek tiv, da od pr to in brez sla be ve sti spregovo ri tudi o izog nje nih do god kih. 
Takšni do god ki so opo zo ri lo za ce lo ten ko lek tiv.  S pre poz na va njem  izog nje nih do god kov 
se lah ko ve li ko naučimo in po go sto pre prečimo nove na pa ke.



Novo me sto,  21. in 22. ja nuar  2009

87

ZAKLJUČEK
V ko lek ti vu je po treb no vzpo sta vi ti po zi tiv no kli mo, kjer osebje brez stra hu po roča o in ci
den tih in izog nje nih na pa kah. S pre poz na va njem možnih na pak lah ko iz boljšamo bol ni ko vo 
var nost. Po mem ben de jav nik pri od prav lja nju na pak je kon ti nui ra no izo braževa nje vseh za po
sle nih v COBu in ob nav lja nje že os vo je nih znanj. Vsi mo ra jo ime ti možnost izo braževa nja, 
do stop do stro kov ne li te ra tu re, in ter ne ta.
Po treb no je stan dar di zi ra ti po stop ke zdravs tve ne nege, iz de la ne stan dar de pa  ob nav lja ti in 
spro ti po so dab lja ti. Upošte va nje stro kov nih stan dar dov zdravs tve ne nege in pri po ročil pe rio
pe ra tiv ne zdravs tve ne nege je ob ve zu joče za vse iz va jal ce.
Pri vseh na sta lih in ci den tih in izog nje nih do god kih je po treb no na tim skih se stan kih ko
lek ti va na tančno ana li zi ra ti oko liščine in pri pra vi ti ukre pe in pri po ročila za na dalj nje delo. 
Vse dogod ke je po treb no spro ti do ku men ti ra ti in ar hi vi ra ti. Po ročila o in ci den tih se z vseh 
od del kov zbi ra jo tudi na rav ni bol nišnice.

Li te ra tu ra
Dunn, D. In ci dent re ports – cor rec ting pro ces ses and re du cing er rors. AORN Jour nal. vol 78, no2 
Av gust 2003: 21135.
Luštek,  B., Hro vat, B.: Var nost bol ni ka v pe rio pe ra tiv nem ob dob ju. Zbor nik pre da vanj in po ster jev,  
5. kon gres zdravs tve ne in ba biške nege. Kon gre sni cen ter Mons, Ljub lja na: 2005.
Pe ric, HK. Risk ma na ge ment. Ka ko vosttrend dela v ste ri li za ci ji.Zbor nik: se mi nar v No vem me stu, 
2001: 7582.
Wil son, J.: Pe rio pe ra ti ve risk ma na ge ment: Prin ci ples of pe rio pe ra ti ve prac ti ce – Edi ted by: Hind 
M., Wic ker P.: Har court Pub lis hers Li mi ted 2000.
http: www.who int pa tient sa fety safe sur gery know led gebase WHO Gui de lines %20 safesur
geryfi nal Jun 08.pdf. 5.11.2008.

Viri
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2006.
Stro kov ni stan dar di zdravs tve ne nege, Splo šna bol ni šni ca Novo me sto, ju nij 2008.
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PREDSTAVITEV CENTRALNE 
STERILIZACIJE V SPLOŠNI BOLNIŠNICI 
NOVO MESTO

Na taša Pi le tič

Cen tral na stre ri li zacija (CS) je me di cin ska pre skr bo val na služba, ki s ste ril nim ma te ria lom 
os kr bu je vse ope ra cij ske sobe, bol nišnične od del ke, am bu lan te in bol nišnično le kar no. S cen
tra la li za ci jo dela smo do se gli večji in smo tr nejši iz ko ri stek apa ra tur, poe no te nje de lov ne ga 
pro ce sa, poe no ten nad zor in raz bre me ni tev me di cin skih se ster na od del kih in ope ra cij skih 
so bah.
PREDSTAVITEV CS
CS je zgra je na po so dob nih stan dar dih. Poti so eno smer ne, tako da je že pro stor sko one mo
gočeno križanje uma za ne ga, čis te ga in ste ril ne ga ma te riala.
Pro sto ri CS so raz de lje ni na tri cone:

nečista•	

čista•	

ste ril na•	

Nečista cona je pro stor s svo jim vho dom, ka mor se ste ka  nečisti ma te rial  z vseh od del kov, 
di slo ci ra nih ope ra cij skih sob, cen tral ne ga ope ra cij ske ga blo ka (COB), am bu lant in le kar ne. 
Čista cona je na me nje na pri pra vi in pa ki ra nju se tov, pe ri la, in stru men ta ri ja in os ta le ga ma
te ria la.
Pre hod na par na ste ri li za tor ja in ne pre hod ni plaz ma ste ri li za tor fi zično ločuje jo čisto cono 
od ste ril ne. 
Od prt je od del ka CS v naši bol nišnici pri naša tudi do ločene spre mem be gle de pri pra ve ma
te ria lov oz. se tov, ki so poe no te ni. S tem do seženo, da  enak set za do vo lji čim več upo rab ni
kov.
In stru men ta rij se  za vi ja ločeno od sa ni tet ne ga ma te ria la in pe ri la (ra zen se tov za pre vez in 
manjše po se ge). Prav tako se  ločeno za vi ja jo op. mreže in op. pe ri lo.
Last ni ki in stru men tov so od del ki, am bu lan te, di slo ci ra ne op. sobe in COB. Iz tega sle di, da 
prek na ročil nic iz da ja mo le to li ko in stru men ta ri ja, kot ga z od del kov do bi mo.
Za do bro in učin ko vi to delo so po mem bne vse faze dela:
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Transport umazanega materiala v centralno sterilizacijo•	

Čiščenje in dezinfekcija instrumentov•	

Pakiranje •	

Sterilizacija•	

Skladiščenje, oddaja in transport sterilnega materiala•	

1. TRANSPORT UMAZANEGA MATERIALA  V CENTRALNO 
STERILIZACIJO
1.1 TRANSPORT Z ODDELKOV IN DISLOCIRANIH OPERACIJSKIH SOB
Nečisti ma te rial in in stru men ta rij iz di slo ci ra nih op. sob, od del kov, am bu lant in le kar ne v CS 
po ur ni ku do stav lja trans port na služba. 
Zbir na me sta in ur nik trans por ta za vsa de lo višča so do ločeni in defini ra ni v na vo di lih za 
pri pra vo in stru men tov za trans port.
1.2 TRANSPORT IZ CENTRALNEGA OPERACIJSKEGA BLOKA 
Nečisti in stru men ta rij iz COB je sprot no od dan v CS  prek »nečis te ga« dvi ga la, ki po ve zu je 
COB in nečisto cono. 
2. ČIŠČENJE INSTRUMENTOV
V CS ima mo dva ter mo de zin fek tor ja. Kljub vse mu os ta ja kar ve lik ob seg ročnega čiščenja. 
Za in stru men te fi nih os trin upo rab lja mo UZ čis ti lec.
3. PRIPRAVA MATERIALA ZA STERILIZACIJO 
3.1 PRIPRAVA MATERIALA ZA STERILIZACIJO V AVTOKLAVU
3.1.1 COB
Z na ku pom zabojni kov za op. in stru men ta rij je od prav lje na di le ma za vi ja nja. Vsak za boj nik 
je oprem ljen s ko vin sko ploščico, ki oz načuje vr sto in stru men ta ri ja ozi ro ma t.i. vr sto mreže. 
Po sto po ma v naši bol nišnici pre ha ja mo na op. pe ri lo za en krat no upo ra bo. V ce lo ti ga že 
upo rab lja COB, del no di slo ci ra ne op. sobe.
Do ločeni in stru men ti, pri po močki in ob ve zil ni ma te rial so pri prav lje ni in ste ri li zi ra ni tudi 
po sa mez no v ste ri li za cij ske ro ka ve. 
S po seb nim svinčni kom na zu na njem robu (nad va rom) oz načimo vse bi no vrečke. Varilni 
apa rat  ob var je nju vti sne da tum. Eti ke ti ra mo s šte vil ko šarže.
3.1.2 ODDELEK
Vse sete, po sa mez ne in stru men te, pri po močke in ob ve zil ni ma te rial pri prav lja mo v ro ka vih. 
Na zu na nji rob nad var je nim me stom oz načimo vse bi no. Eti ke ti ra mo šte vil ko šarže.
Instru men ta rij za manjše po se ge (to ra kal na punk ci ja, sub kla vi ja) za vi ja mo dvo sloj no.



1. DNEVI MARIJE TOMŠIČ - Primeri dobre prakse v zdravstveni negi

90

3.2 PRIPRAVA MATERIALA ZA STERILIZIRANJE V PLAZMA 
STERILIZATORJU
Vse in stru men te in pri po močke, ki so občut lji vi na to plo to in vla go, pri niz ki tem pe ra tu ri in 
v su hem okolju ste ri li zi ra mo s po močjo plaz me iz vo di ko ve ga pe rok si da. Ma te rial, ki ga ste
ri li zi ra mo s po močjo plaz me vo di ko ve ga pe rok si da, mora biti pred za vi ja njem do bro osušen, 
si cer pri ha ja do pre ki ni tve ci klu sa. V sušilni oma ri pred hod no osušimo ves ma te rial.
4. STERILIZACIJA
V no vih pro sto rih ste ri li za ci je raz po la ga mo z dve ma no vi ma pre hod ni ma av to kla vo ma skup
ne pro stor ni ne 16 St E ozi ro ma 1130 l in plaz ma ste ri li za tor jem, ki ni pre ho den.
4.1 STERILIZACIJA Z NASIČENO VODNO PARO POD PRITISKOM  
AVTOKLAVIRANJE
Pri av to kla vi ra nju je ste ri li zant para pod pri ti skom, ki zelo do bro pro di ra v ma te rial in je 
za nes ljiv način ste ri li za ci je, ven dar ne pri me ren za ter mo la bil ne pred me te. Po mem bna kom
po nen ta je čas iz po stav lje no sti in tem pe ra tu ra. 
4.2  STERILIZACIJA S PLAZMO VODIKOVEGA PEROKSIDA
Plaz ma ste ri li za ci ja de lu je na prin ci pu di fu zi je vo di ko ve ga pe rok si da v ste ri li za cij sko ko mo ro 
in pre ho da pe rok si dih mo le kul v sta nje plaz me.
Pri mer na je za ste ri li za ci jo raz ličnih in stru men tov in me di cin skih pri po močkov, občut lji vih 
na to plo to in vla go.
4.3 VRSTE NADZORA V PARNIH STERILIZATORJIH
4.3.1 FIZIKALNI NADZOR
Vsa ko ju tro iz va ja mo va kum test in ugo tav lja mo te snost apa ra ta. Me di cin ska se stra v CS 
mora spro ti opa zo va ti me ril ne in stru men te in kri vu lje na dia gra mih. 
4.3.2 KEMIČNI NADZOR
BD TEST: je fiz.kem. kon tro la, ki jo iz va ja mo vsak dan pred prvo pol ni tvi jo ko mo re. Kaže 
nam us pešnost de lo va nja va kum ske črpal ke in izčrpa va nja zra ka iz ko mo re.
KEMIČNI INDIKATORJI:

zu na nji•	

no tra nji  po tu joči in te gra tor•	

4.3.3 BIOLOŠKI NADZOR
TESTNE AMPULE
Za bio loški nad zor upo rab lja mo stan dard ne test ne am pu le ne pa to ge nih spor Ba cil lu sa Stea
ro ter mop hi lu sa  ATTEST.
LABORATORIJSKO PRIPRAVLJENE SPORE    
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Spo re so že pri prav lje ne v za vojčku. V ci kel vložimo na obeh pro gra mih po dve spo ri. Me sto 
vla ga nja spor me nja va mo. Po končani ste ri li za ci ji za vojček od pošlje mo v mi kro bio loški la bo
ra to rij. Re zul tat do bi mo po sed mih dneh.
Ta način bio loške kon tro le iz va ja mo red no en krat me sečno in po ser vi sih.
4.4 VRSTE NADZORA V PLAZMA STERILIZATORJIH
4.4.1 FIZIKALNI NADZOR 
Me di cin ska se stra mora v ste ri li za ci ji ne neh no sprem lja ti iz pis na plaz ma ste ri li za tor ju in tako 
sprot no zaz na va ti ne pra vil no sti.
4.4.2 KEMIČNI NADZOR
KEMIČNI INDIKATORJI

zu na nji •	

no tra nji•	

4.4.3 BIOLOŠKI NADZOR
Zelo po mem ben je do kaz, da so bili med pro ce som do seženi ste ril ni po go ji. Ste ril nost kon
tro li ra mo z upo ra bo bio loškega in di ka tor ja STERRAD CYCLE SURE, ki vse bu je mi kroor
ga niz me, od por ne na me to do ste ri li za ci je s plaz mo. 
5. SKLADIŠČENJE, ODDAJA IN TRANSPORT STERILNEGA MATERIALA
Za ste ril nost ma te ria lov ni po mem bno le čiščenje, de zin fek ci ja, za vi ja nje in pro ces ste ri li za
ci je, tem več se krog ka ko vo sti skle ne s pra vil nim ro ko va njem že ste ri li zi ra ne ga. Po mem bna 
sta skla diščenje in trans port.
Skla diščenje je po mem ben fak tor, ki vpli va tudi na rok ste ril no sti. 
6. DOKUMENTIRANJE
So dob na zdravs tve na nega zah te va do ku men ti ra nje vseh po stop kov in pro ce sov. Me di cin ske 
se stre v CS ne de la mo ne po sred no ob bol ni ku, ven dar za bol ni ka. Zato je dokumen ti ra nje 
dela po mem bno tudi na našem po dročju. So dob na apa ra tu ra nam omo goča pri do bi va nje iz
pi sov iz vsa ke ga apa ra ta za vsak ci kel po se bej.
V sve tu in tudi že pri nas se vse bolj uve ljav lja pro ces sle de nja, ki nam na eno sta ven in hi ter 
način omo goča prido bi va nje po dat kov o gi ba nju po sa mez ne ga seta in me di cin ske ga pri po
močka v do ločenem času. Tudi mi smo si za cilj po sta vi li pri do bi tev tega pro gra ma. 
7. KADROVSKA STRUKTURA CS, DELOVNI ČAS
Od de lek CS se stav lja sku pi na ene DMS, ki je tudi vod ja CS, de vetih SMS ter ene bol niške 
strežnice.
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Delo je or ga ni zi ra no v do pol dan ski in po pol dan ski iz me ni. Do pold ne je sku pi na se stav lje na 
iz DMS, šes tih SMS in bol niške strežnice. De lov ni čas do pol dan ske iz me ne je od 7.00 do 
15.00 ure.
V po pol dan ski iz me ni de la jo tri me di cin ske se stre. De lov ni čas po pol dan ske iz me ne je od 
13.00 – 21.00 ure. 
S takšno or ga ni za ci jo de lov ne ga časa smo do se gli boljše re zul ta te, ko je frek ven ca do vo za 
uma za ne ga ma te ria la naj večja.
7.  FINANČNI NAČRT
Iz de lan ima mo ka ta log ar ti klov in za vsake ga do ločeno ceno.
Zno traj eno te red no sprem lja mo stroške.
Plan skoana lit ska služba nam na pod la gi rea li zi ra nih elek tron skih na ročil nic me sečno poda 
izračun stroškov za po sa mez no de lov no eno to.
8. TRŽENJE STORITEV
Ste ri li za ci ja ter mo la bil nih in stru mentov in me di cin skih pri po močkov pred stav lja težavo vsem 
ti stim zdravs tve nim us ta no vam, ki ne raz po la ga jo s plaz ma ali plin skim ste ri li za tor jem. 
Tako nu di mo us lu ge plaz ma ste ri li za ci je ne ka te rim zdravs tve nim us ta no vam, kar po me ni 
do da ten pri liv de nar ja.

Lite ra tu ra
Li te ra tu ra je na vo ljo pri av to ri ci.
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UPORABA ALI ZLORABA ZAŠČITNIH 
ROKAVIC

In grid Ja klič

Pov ze tek
Hi gie na rok je ključnega po me na za za go tav lja nje kva li tet nih zdravs tve nih sto ri tev. Ob se ga 
več po mem bnih po stop kov, ki za go tav lja jo var nost za bol ni ke in za zdravs tve ne de lav ce, če 
se jih pri delu do sled no upošteva. Šte vil ne štu di je v sve tu so po ka za le, da je neu pošte va nje 
dok tri ne hi gie ne rok pri vsak da njem delu ne po sred no po ve za no z bol nišničnimi okužbami 
in pre no si večkrat no od por nih mikroor ga niz mov med bol ni ki. Zaščitne ro ka vi ce so le eden 
iz vr ste oseb nih zaščit nih sred stev, ki so nam pri vsak da njem delu na raz po la go. Po mem bno 
je, da poz na mo po stop ke nji ho ve pra vil ne upo ra be in da se za ve da mo po sle dic, če tega ne 
upošte va mo.
 

Ključne besede
hi gie na rok, zaščitne ro ka vi ce, na pa ke pri upo ra bi
 
UPORABA ALI ZLORABA ZAŠČITNIH ROKAVIC
Ne ste ril ne zaščitne ro ka vi ce se v zdravs tvu upo rab lja jo za zaščito zdravs tve nih de lav cev pred 
kon ta mi na ci jo s krv jo in iz ločki bol ni ka. Upo rab lja jo se pri večini običaj nih, dnev nih po stop
kih zdravs tve ne nege. Od ločitev o upo ra bi in iz bo ru vr ste ro ka vic te me lji na oce ni ne var no sti 
in spe ci fične ak tiv no sti, ki jo zdravs tve ni de lav ci iz va ja jo pri zdravs tve ni negi ali po stop kih pri 
bol ni ku. Pri iz bo ru in upo ra bi zaščit nih ro ka vic mora zdravs tve ni de la vec upošte va ti spre je te 
stan dar de upo ra be ro ka vic.
Zaščitne ro ka vi ce so na re je ne iz raz ličnih ma te ria lov, ki po go ju je jo tudi stop njo zaščite. Naj
po go ste je so v upo ra bi ro ka vi ce iz la tek sa ali umet nih ma te ria lov, ki nu dijo za do vo lji vo zaščito. 
Zaščitne ro ka vi ce iz PVC te zaščite ne nu di jo.
Pra vil na upo ra ba ro ka vic za go tav lja:

zaščitno ba rie ro in pre prečitev kon ta mi na ci je rok pri sti ku s krv jo in te le sni mi te kočina mi •	
ter iz ločki bol ni ka, nje go vo sluz ni co in poško do va no kožo,
manjšo ver jet nost, da se mi kroor ga niz mi, ki so na ro kah zdravs tve ne ga de lav ca, pre ne se jo •	
na bol ni ka med iz va ja njem po se gov ali dru gih po stop kov pri zdravs tve ni negi,
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manjšo ver jet nost, da se prek rok oseb ja, ki so kon ta mi ni ra ne z mi kroor ga niz mi druge ga •	
bol ni ka ali mi kroor ga niz mi, ki so na po vršinah, pre ne se jo na dru ge ga bol ni ka.

Pri delu z bol ni ki je po treb no upošte va ti, da mo ra jo biti roke ved no vid no čiste, noh ti krat ki 
in ne la ki ra ni, na ro kah ni ure, pr sta nov in za pest nic. Upošte va ti je po trebno pra vil ne po stop ke 
ob lačenja in slačenja ro ka vic.
Pra vi len po sto pek ob lačenja zaščit nih ro ka vic:

roke pra vil no raz kužimo z raz kužilom za roke,•	

zu na njo sti ro ka vic se do ti ka mo čim manj,•	

ko ima mo obe ro ka vi ci na ro kah, še pre ple te mo pr ste, da do sežemo pra vi len opri jem ro•	
ka vic,
ro ka vic ne umi va mo in jih ne raz kužuje mo.•	

Ko so roke oro ka vičene, se ni do vo lje no do ti ka ti obra za, upo rab lja ti pi sal, te le fo na ali računal
ni ka.
Pra vi len po sto pek slačenja zaščit nih ro ka vic:

s pr sti pri me mo ro ka vi co dru ge roke pri za pest ju, po teg ne mo ro ka vi co z roke tako, da je •	
no tra nja stran ro ka vi ce, ki jo slačimo, obr nje na nav zven,
ro ka vi co po teg ne mo samo do pr stov roke, ki jo slačimo kot prvo,•	

s pal cem roke brez ro ka vi ce sežemo pod ro ka vi co prve roke in slačimo še drugo, ro ka vi co, •	
tako da je tudi dru ga ro ka vi ca obr nje na nav zven,
pri tem pa zi mo, da sta ro ka vi ci na kon cu slačenja obr nje ni z no tra njo stra njo nav zven in •	
sku paj, ro ka vi ce od ložimo v do ločen koš za od pad ke. Če so ro ka vi ce zelo one snažene, se 
jih od vrže v koš za tako ime no va ne in fek tiv ne od pad ke, dru gače pa v koš za od pad ke, ki 
na sta ja jo pri oprav lja nju zdravs tve ne de jav no sti in ne pred stav lja jo ne var no sti za okužbo;
po upo ra bi ne tal ka nih ro ka vic roke raz kužimo, če pa so bile upo rab lje ne tal ka ne ro ka vi ce, •	
je po treb no roke umi ti in raz kužiti.

Po mem bno je, da je zu na nja stran ro ka vic, ki je bila v sti ku z ver jet nim in fek tiv nim ma te ria
lom pri slačenju ro ka vic, obr nje na navz no ter. Pri slačenju ro ka vic ob sta ja ve li ka možnost, da 
pri de do nak nad ne kon ta mi na ci je površine kože rok, če ne upošte va mo na vo dil za slačenje 
ro ka vic.
Zaščitne ro ka vi ce je po treb no me nja ti pri upo ra bi med dve ma bol ni ko ma in tudi med de
lom pri enem bol ni ku, če se pri njem iz va ja jo raz lični po stop ki, ki zah te va jo po seb ne zaščitne 
ukre pe. Rokavice je po treb no za me nja ti po pred pi sa nem po stop ku, če so poško do va ne. Vemo, 
da so ro ka vi ce pre pust ne za bak te ri je in vi ru se, zato upo ra ba ro ka vic ne nudi po pol ne zaščite 
pred nji mi. Čas upo ra be ro ka vic opre de li  proi zva ja lec ro ka vic. Za ne ste ril ne zaščitne ro ka vi ce 
je ta čas v pov prečju 30 mi nut. Po pre te ku tega časa, če je po seg daljši, je po treb no ro ka vi ce 
za me nja ti.
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Na pa ke pri upo ra bi ro ka vic na sta ne jo za ra di neu pošte va nja na vo dil in pri po ročil. Po gost iz
go vor je po manj ka nje časa za iz va ja nje po stop kov.
Pri upo ra bi zaščit nih ro ka vic se po go sto po ja vi vprašanje, ali lah ko upo ra ba los jo nov in krem 
za zaščito rok vpli va na učin ko vi tost zaščite, ki jo nu di jo ro ka vi ce. Upo ra ba los jo nov je pri
po ročena, vse ka kor pa mora biti nji ho va se sta va us trez na in ne na os no vi olj, ki so na re je na 
iz ben ci na. Ugo tov lje no je, da leta poško du je jo ro ka vi ce, ki so iz la tek sa in po večajo nji ho vo 
pre pust nost. Upo ra ba los jo nov se pri po roča kot zaščita na kon cu dela ali pred večjimi od
mo ri.
Roke so naše naj po mem bnejše orod je, ki je pri delu ved no po treb no ne gle de na pri po
močke. Roke pa pred stav lja jo do ločeno ne var nost. Upo ra ba zaščit nih ro ka vic je samo eden 
od ko ra kov zaščite. Pri pra vil ni upo ra bi pri ne se jo ve li ko do bre ga, ne pra vil na upo ra ba ro ka vic 
pa pred stav lja ne var nost prenosa mi kroor ga niz mov na dru ge bol ni ke. Ne pra vil na upo ra ba 
ro ka vic je bolj ne var na, kot nji ho va neu po ra ba. Ro ka vi ce tudi niso na do me sti lo za umi va nje 
ozi ro ma raz kuževa nje rok.

Li te ra tu ra
Gu bi na, M., Do linšek, M., Škerl, M.: Bol nišnična hi gie na1. 
http://www.cdc.gov/oralHealth/InfectionControl/2. 
DCD Hand Hyhie ne Re com men da tions3. 
Da ma ni, N. N.:  Pri ručnik o po stup ci ma kon tro le in fek ci ja4. 
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KONTAKTNA IZOLACIJA PRI MRSA

Ve sna Jarc,  Jo lan da Mu nih

Povzetek
Pro ti me ti ci li nu re zi stent ni Staphy lo coc cus au reus (MRSA) se pre naša pred vsem s sti kom 
 di rekt nim in po sred nim. Naj po mem bnejše pri pre no su MRSA so roke zdravs tve nih de
lav cev, ki se kon ta mi ni ra jo med sti kom z okuženim/ko lo ni zi ra nim bol ni kom ali sti kom s 
kon ta mi ni ra ni mi pred me ti, pri po močki ali po vršina mi. Za pre prečeva nje šir je nja MRSA v 
bol nišni cah iz va ja mo v prvi vr sti stan dard ne ukre pe pre prečeva nja bol nišničnih okužb, ki 
ve lja jo za vse bol ni ke z ali brez zna ne okužbe. Ker se MRSA pre naša kon takt no, iz va ja mo 
ukre pe kon takt ne izo la ci je. 

Ključne be se de
MRSA, kon takt na izo la ci ja 

UKREPI KONTAKTNE IZOLACIJE PRI MRSA
Ukre pe kon takt ne izo la ci je v bol nišni cah iz va ja mo pri bol ni kih:

ki ima jo okužbo z MRSA (sep sa, pljučnica, okužba rane),•	

ki so ko lo ni zi rani z MRSA (koža, nos, žrelo, rane),•	

za ka te re vemo (zdravs tve na do ku men ta ci ja, ust na in for ma ci ja), da so bili v pre te klo sti •	
okuženi ali ko lo ni zi ra ni z MRSA,
ki so pre meščeni iz us ta nov z vi so ko pre va len co MRSA (npr. eno te za in ten ziv no te ra•	
pi jo).

Ukre pe kon takt ne izo la ci je iz va ja mo:
ves čas hos pi ta li za ci je pri okuženih in ko lo ni zi ra nih bol ni kih,•	

do pre je ma ne ga tiv nih iz vi dov pri bol ni kih, kjer je ob sta jal sum, da bi lah ko ime li MRSA •	
in smo jim ob spre je mu vze li bri se (npr. pre me sti tev iz bol nišnice z vi soko pre va len co 
MRSA),
pri bol ni kih, ki smo jih de ko lo ni zi ra li ali so pre je ma li an ti bio tik, pa do pre je ma vsaj treh •	
ne ga tiv nih iz vi dov.
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Ukre pe začnemo iz va jat ta koj, ko je po stav ljen sum na okužbo/ko lo ni za ci jo z MRSA. Če je 
sum ovržen, z ukre pi pre ne ha mo. Pri vred no te nju bri sov mo ra mo upošte va ti tudi vpliv an ti
bio ti kov, ki jih pre je ma bol nik v času, ko vza me mo bri se na MRSA (de lo va nje an ti bio ti kov 
na MRSA).
Ukre pi kon takt ne izo la ci je:
Na me sti tev bol ni ka

Bol ni ka na me sti mo v:•	

eno po stelj no bol niško sobo z last nimi sa ni ta ri ja mi in ko pal ni co, - 

v ko hort no izo la ci jo (bol ni ke z MRSA okužbo/ko lo ni za ci jo združuje mo v večpo- 
stelj ni bol niški sobi), 
ka dar to ni mo goče, v večpo stelj ni bol niški sobi oz načimo izo la cij sko po dročje (npr. - 
z ru me nim tra kom ali na me sti mo pre gra de). V tem pri me ru mora biti raz da lja med 
opre mo ene ga in dru ge ga bol ni ka vsaj 1,5 m. Bol nik, ki ima sla be hi gien ske na va de 
in ni spo so ben sle di ti na vo di lom zdravs tve nih de lav cev, ni pri me ren za tako na me
sti tev. 

Vra ta bol niške sobe mo ra jo biti za pr ta. •	

Na vratih bol niške sobe in v zdravs tve ni do ku men ta ci ji mora biti oz na ka KONTAKTNA •	
IZOLACIJA. 
Ko bol ni ka na me sti mo v izo la ci jo, ga mora lečeči zdrav nik sez na ni ti s tem, da je bila pri •	
njem ugo tov lje na MRSA ko lo ni za ci ja/okužba, s pred vi de nim zdrav lje njem in z na me nom 
iz va ja nja izo la cij skih ukre pov.
Bol nik sme za puščati bol niško sobo le za prei ska ve in po se ge, ki jih ni mo goče iz ve sti v •	
bol niški sobi. Ka dar bol nik za pušča bol niško sobo, naj si pred hod no raz kuži roke. Bol nik 
s sla bi mi hi gien ski mi na va da mi naj za pušča bol niško sobo samo v sprems tvu oseb ja.

Z na meščan jem bol ni kov v izo la ci jo za go tav lja mo boljše po go je za do sled no iz va ja nje ukre
pov kon takt ne izo la ci je. Z izo la ci jo za go to vi mo, da se oseb je osre do toči na ene ga bol ni ka, 
zmanjša se možnost upo ra be kon ta mi ni ra nih pri po močkov za več bol ni kov.
Do ka za li so, da se je MRSA v bol nišnici 15,6krat pogos te je pre ne sla na dru ge bol ni ke, če 
ko lo ni zi ra ni bol ni ki niso bili na meščeni v kon takt no izo la ci jo.
Hi gie na rok – raz kuževa nje rok

Hi gie na rok je naj po mem bnejši, na je no stav nejši in naj ce nejši ukrep za pre prečeva nje bol•	
nišničnih okužb. Šir je nje od por nih mikroor ga niz mov je možno pre prečiti le z do sled nim 
raz kuževa njem rok pred in po vsa kem sti ku z bol ni kom.

Upo ra ba oseb nih va ro val nih sred stev
Ro ka vi ce•	
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 Upo rab lja mo jih ob vsa kem sti ku z bol ni kom ali z nje go vo oko li co (pri po močki/pred me ti/
po vršina mi v ne po sredni bol ni ko vi oko li ci/sobi). Kon ta mi ni ra no po dročje ob se ga bol niško 
sobo ozi ro ma bol ni ko vo ne po sred no oko li co v ob močju naj manj ene ga me tra.

 Ro ka vi ce si na de ne mo ob vsto pu v izo la cij sko sobo/po dročje. Ro ka vi ce si pri is tem bol ni
ku za me nja mo v skla du z načelom čisto/nečisto. Upošte va mo pra vi lo  en par ro ka vic za 
en po seg/po sto pek pri enem bol ni ku. Ro ka vi ce od stra ni mo, pre den za pu sti mo bol niško 
sobo. Po vsa ki od stra ni tvi ro ka vic si roke raz kužimo. 
Zaščitni pred pa sni ki in ha lje•	

 Upo rab lja mo jih ob vsa kem ne posred nem sti ku z bol ni kom ali kon ta mi ni ra ni mi pred me ti 
in pri po močki iz bol ni ko ve oko li ce/sobe. Ha ljo ali pred pa snik iz be re mo gle de na bol ni ko
vo sta nje in po sto pek/po seg, ki ga bomo iz va ja li in s tem po ve za ne možno sti, da pri de mo 
v ne po sre den stik z bol ni kom, nje go vo krv jo, te le sni mi te kočina mi ali pred me ti iz nje go ve 
ne po sred ne oko li ce.

 Zaščitne pred pa sni ke in ha lje lah ko upo rab lja mo za eno de lov no iz me no pod po go jem, da 
pred pa snik/ha lja ni bila vid no kon ta mi ni ra na ali mo kra. Po mem bno je pra vil no slačenje, 
shra nje va nje in po nov no ob lačenje že upo rab lje ne ha lje oz. pred pa sni ka. Če shra nju je mo 
ha ljo/pred pa snik v bol niški sobi, je obešen z zu na njo/uma za no stra njo nav zven. Če pa jih 
shra nju je mo npr. v pred pro sto ru, pa z zu na njo/uma za no stra njo navz no ter.
Ma ske•	

 Uporab lja mo jih pri bol ni ku z MRSA v no snožrel nem po dročju ali v as pi ra tu med iz
va ja njem as pi ra ci je, res pi ra tor ne fi zio te ra pi je in če bol nik kašlja. Na de ne mo si jo, ka dar se 
bol ni ku prib ližamo na raz da ljo, manjšo od ene ga me tra. Zaščitne ma ske upo rab lja mo tudi 
med pre ve zo ob sežnih ran. Po na me sti tvi in od stra ni tvi ma ske si ob vez no raz kužimo roke.

Upo ra ba in red no čiščenje/raz kuževa nje pri po močkov
 Za vsa ke ga bol ni ka v izo la ci ji je med hos pi ta li za ci jo pred vi de na in di vi dual na upo ra ba 

pri po močkov, npr. me ri lec krv ne ga pri ti ska, ste to skop, Es march, ter mo me ter, črpal ko za 
hra nje nja po na zo ga strični son di, in fu zij ske črpal ke.  Vse pri po močke red no vsak dan pre
brišemo z raz kužilom za raz kuževa nje bol ni ko ve oko li ce v izo la ci ji (1% Ko hro so lin FF®, 
Sur fa nios®, In ci din li quid®). Pri iz bi ri raz kužila upošte va mo na vo di la lo kal ne ko mi si je za 
pre prečeva nje bol nišničnih okužb (KOBO).
V pri me rih, ko ni mo goče za go to vi ti pri po močkov za in di vi dual no upo ra bo, je po treb no •	
vse upo rab lje ne pri po močke, pre den jih od ne se mo iz izo la cijske sobe, pre bri sa ti z raz
kužilom (70% al ko hol, 1% Ko hro so lin FF®, Sur fa nios®, In ci din li quid®) ali ter mično 
de kon ta mi ni ra ti (manšete za mer je nje RR). Prav tako z raz kužilom pre brišemo vse pred
me te, pre den jih od ne se mo iz bol niške sobe, npr. epru ve te, potem ko smo bol ni ku vze li 
kri.

Ma te ria li za iz va ja ne po stop kov in po se gov
Pri po roča se upo ra ba ma te ria lov in pri po močkov za en krat no upo ra bo. V bol niško sobo •	
spro ti pri ne se mo ma te rial, ki ga bomo po tre bo va li za po sa me zen po seg ali po sto pek. V 
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bol niški sobi si pri pra vi mo le to li ko ma te ria la, kot ga po ra bi mo v eni de lov ni iz me ni (npr. 
as pi ra cij ske cev ke). Ne de la mo si za log. Ne po rab lje ne ga ma te ria la za en krat no upo ra bo 
ne sme mo upo rab ljat za dru ge bol ni ke (kon ta mi na ci ja z MRSA). 
V bol niško sobo ne vo zi mo vozičkov za po se ge in po stop ke.•	

V izo la cij ski sobi si ob vez no pri pra vi mo raz kužilo za roke (24 pla sten ke na po ste ljo) in •	
zaščitne ro ka vi ce. 
Bol ni ko ve do ku men ta ci je ne no si mo v izo la cij sko sobo. •	

Pe ri lo
V izo la ci ji si ne de la mo za log pe ri la. Pe ri lo v bol niško sobo od našamo spro ti. Uma za no •	
pe ri lo od la ga mo v vrečo za pe ri lo v bol niški sobi, ki jo od ne se mo, ko je pol na do dveh 
tret jin.

Je dil ni pri bor in po so da
Po stop ki rav na nja z je dil nim pri bo rom in po so do so isti kot pri os ta lih bol ni kih. Po mi va nje 
pod to plo tekočo vodo z upo ra bo de ter gen ta ali v po mi val nem stro ju za došča. Po mem bno je, 
da pla denj z uma za no po so do  vložimo di rekt no v trans port ni vo ziček za hra no.
Čiščenje in de zin fek ci ja 

Raz kuževa nje in čiščenje bol niške sobe •	

 Ne po sred no bol ni ko vo oko li co in pripo močke vsa kod nev no pre brišemo z raz kužilom za 
po vršine (1% raz to pi na Ko hro so lin FF®, Sur fa nios®, In ci din li quid®).

 Os ta le po vršine v bol niški sobi čis ti jo čis til ke po običaj nem po stop ku.
 Po od pu stu bol ni ka iz ve de mo te me lji to raz kuževa nje in čiščenje bolniške sobe in opre me. 

Vse pri po močke in apa ra tu re raz kužimo. Če ima mo možnost, damo bol niško po ste ljo, 
po stelj ni vložek in po stelj ne ogra ji ce v po stelj no po sta jo. Za ve se in vme sne pre gra de iz 
bla ga damo po od pu stu v pra nje.
Čiščenje in de zin fek ci ja pro sto rov za diag no stično te ra pevt ske po se ge•	

 Po končanem po se gu raz kužimo in očis ti mo vse po vršine, ki so prišle v stik z bol ni kom, 
nje go vi mi te le sni mi te kočina mi in iz ločki ali kon ta mi ni ra ni mi pred me ti.

Or ga ni za ci ja dela na od del kih, kjer ima mo bol ni ke z MRSA
Za bol ni ka v izo la ci ji naj skr bi manjše šte vi lo us po sob lje nih zdravs tve nih de lav cev. •	

Nego in vi zi to pri bol ni kih v izo la ci ji opra vi mo na zad nje.•	

Izo gi ba mo se pre za se de no sti od del kov.•	

Obi sko val ci in oseb je iz dru gih od del kov (fi zio te ra pev ti, kon zi liar ni zdravniki, štu dent je) •	
lah ko vsto pa jo v izo la cij sko sobo samo z do vo lje njem in v skla du z na vo di li sob ne me di
cin ske se stre.
V ne ka te rih bol nišni cah oseb je, ki skr bi za bol ni ka v izo la ci ji, ne sme iz va ja ti po stop kov •	
in po se gov pri dru gih bol ni kih.
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Od pad ki
Večina od pad kov, ki na sta ja jo pri bol ni ku z MRSA, sodi med na vad ne ko mu nal ne od•	
pad ke. Med in fek tiv ne od pad ke od vržemo vse ma te ria le, ki so prišli v stik z bol ni ko vi mi 
te le sni mi te kočina mi in iz ločki, to so npr. dre nažni si ste mi, čre ve sne cev ke, ob ve zi len 
mate rial, pre po jen s krv jo ali gno jem). 
Pri raz vrščanju od pad kov upošte va mo na vo di la bol nišnice (KOBO). •	

Trans port bol ni kov
Bol nik za pušča bol niško sobo samo za po se ge in prei ska ve, ki jih ni mo goče iz ve sti v •	
sobi.
Če bol ni ka trans por ti ra mo na bol niški poste lji, pred trans por tom pre brišemo po stelj ne •	
stra ni ce z raz kužilom za po vršine, na po ste ljo si na me sti mo raz kužilo za roke in ro ka vi ce. 
Oseb je med trans por tom ne po tre bu je ro ka vic, am pak si roke po vsa kem sti ku z bol ni
kom raz kuži.
Če trans por ti ra mo bol ni ka na trans port nem vo zičku, vo ziček po upo ra bi pre brišemo z •	
raz kužilom.

Iz va ja nje diag no stično te ra pevt skih po stop kov in po se gov
Bol nik naj opra vi čim več prei skav v bol niški sobi. V pri me ru, ko to ni mo goče, je po treb no:

iz va jal ce ob ve sti ti, da je bol nik okužen/ko lo ni zi ran z MRSA;•	

z iz va jal ci se  do go vo ri mo za pri me ren čas pre gle da. Na ročeni naj bodo zad nji ali ta krat, ko •	
so iz va jal ci naj manj obre me nje ni, da bo možno po pre gle du iz ve sti us trez no raz kuževa nje 
in čiščenje pri po močkov in po vršin. Bol nik naj ne čaka na pre gled, am pak naj bo pre gle
dan ob do go vor je ni uri;
ka dar je možno, naj se pre gled iz ve de na bol ni ko vi po ste lji;•	

med iz va ja njem pre gle da/po se ga zdravs tve ni de lav ci upošte va jo vse po treb ne izo la cij ske •	
ukre pe (raz kuževa nje rok, zaščitne ro ka vi ce, zaščitni pred pa snik ali ha lja).

Hi gien ski režim za bol ni ka
Bol nik naj sam ali s po močjo iz va ja red no vsa kod nev na oseb no hi gie no (tušira nje, nega zob ali 
zob ne pro te ze, nega la sišča). Naučimo ga pra vil ne hi gie ne rok. Spod bu ja mo ga, da si ved no, 
pre den za pu sti bol niško sobo, raz kuži roke. Bol nik naj se po ne po treb nem ne do ti ka po vršin 
in pred me tov iz ven bol niške sobe (te le fo ni, klju ke, av to ma ti za pi jačo). Bol nik, ki kašlja, naj 
upo rab lja pa pir na te robčke, ki jih za vrže v stra niščno školj ko ali koš za sme ti v bolniški sobi. 
Bol nik naj ima rane, iz ka te rih smo izo li ra li MRSA, ved no po kri te.
Svoj ci in obi sko val ci
Pred vsto pom v bol niško sobo naj se og la si jo pri sob ni me di cin ski se stri, ki jih pouči o hi
gie ni rok in upo ra bi zaščit nih sred stev. Obi sko val ci naj iz va jajo hi gie no rok: umi va nje rok 
pred vsto pom v bol niško sobo, upo ra ba ro ka vic in raz kuževa nje rok po od stra ni tvi ro ka vic in 
ob za pu sti tvi bol niške sobe. V pri me ru, da so de lu je jo pri os kr bi bol ni ka, iz va ja jo hi gie no rok 
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in upo rab lja jo oseb na va ro val na sredstva tako kot zdravs tve ni de lav ci. Po se da nje po bol niški 
po ste lji ni do vo lje no. 
Pre me sti tev bol ni kov
Izo gi ba mo se ne po treb ne mu pre meščanju bol ni kov z od del ka na od de lek ali v dru go us ta no
vo. V pri me ru pre me sti tve ob ve sti mo od de lek/bol nišnico, da pri ha ja bol nik z MRSA okužbo/
ko lo ni za ci jo. 

ZAKLJUČEK
Iz va ja nje ukre pov kon takt ne izo la ci je pri MRSA je us pešno, ka dar:

jih do sled no iz va ja jo vsi zdravs tve ni de lav ci in so de lav ci (vsak na svo jem ni vo ju in stro•	
kov nem po dročju);
vods tvo ra zu me po men pre prečeva nja šir jenja bol nišničnih okužbi in pod pi ra iz va ja nje •	
ukre pov (ver bal no, fi nančno, ma te rial no in tudi z zgle dom);
oseb je poz na poti pre no sa okužb in de jav ni ke tve ga nja ter ob vla da iz va ja nje ukre pov pre•	
prečeva nje bol nišničnih okužb. Pri tem je zelo po mem bno izo braževanje in prak tično 
us po sab lja nje za po sle nih in iz de la na ter vsem do stop na na vo di la.

Z do sled nim upošte va njem stan dard nih ukre pov pre prečeva nja bol nišničnih okužb bi pre
prečili večino pre no sov MRSA. Do kler jih ne bomo vsi za po sle ni v zdravs tvu os vo ji li in 
dosled no iz va ja li v vsa kod nev ni prak si, bomo po tre bo va li celo vr sto do dat nih ukre pov in 
opo zo ril za pre prečeva nje šir je nja bol nišničnih okužb.
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IZOBRAŽEVANJE MEDICINSKIH SESTER 
IN ZDRAVSTVENIH TEHNIKOV NA 
INTERNEM ODDELKU SB NOVO MESTO S 
PODROČJA OŽIVLJANJA

Ma ri na Ko kalj, Na taša Lak ner

Pov ze tek
Opi si oživ lja nja so zna ni že iz an tičnih vi rov. Mo der na veda o te melj nih (TPO) in do dat nih 
po stop kih oživ lja nja (DPO) se je pričela raz vi ja ti v dru gi po lo vi ci 20. sto letja. Do leta 1960, 
ko je bila opi sa na zu na nja ma saža srca, je bilo us pešno oživ lja nje ve za no pred vsem na za stoj 
di ha nja. Leta 1956 je bila opi sa na pre ki ni tev smrt no ne var ne mot nje srčnega rit ma. Da nes 
tak po seg ime nu je mo de fi bri la ci ja. Evrop ski svet za reanima ci jo or ga ni zi ra tečaje TPO (ILS 
 Im me dia te Life Sup port Cour se) in DPO (ALS  Ad van ced Life Sup port Cour se). Tečaj 
te melj nih po stop kov oživ lja nja je na me njen zdravs tve ne mu oseb ju, ki se ne srečuje po go sto z 
bol ni ki v srčnem za sto ju in ima li cen co ERC. Tečaj do dat nih po stop kov oživ lja nja je na me
njen iz va jal cem po stop kov oživ lja nja, pred vsem zdrav ni kom, po ne kod pa tudi me di cin skim 
se stram, ki de la jo na po se bej zah tev nih od del kih (in ten ziv ne te ra pi je). Z na me nom, da bi 
se čim večjemu šte vi lu za po sle nih predsta vi lo teo re tične in prak tične no vo sti pri oživ lja nju, 
so se zdrav ni ki, ki so de lu je jo v Sve tu za rea ni ma ci jo pri Slo ven skem združenju za ur gent no 
me di ci no, od ločili, da or ga ni zi ra jo tečaje te melj nih po stop kov oživ lja nja in de fi bri la ci je za 
me di cin sko in ne me di cin sko oseb je In ter ne ga, In fek cij ske ga in Pljučnega od del ka SB NM.

Ključne be se de
oživ lja nje, rea ni ma ci ja, de fi bri la ci ja

UVOD
S spoz na njem, da je za stoj krv ne ga ob to ka lah ko le pre ho den, če od stra ni mo nje gov vzrok, 
žrtev srčnega za sto ja pa med tem vzdržuje mo pri živ lje nju s po stop ki oživ lja nja, so ne ka te
re države po letu 1973 pričele z množičnim izo braževa njem me di cin ske ga oseb ja in lai kov. 
Leta 1985 je bila pou dar je na po tre ba po zgod nji de fi bri la ci ji, kar je do dat no po večalo šte vi lo 
us pešnih oživljanj. Do leta 1992 so iz va ja li in učili kar dio pul mo nal no oživ lja nje po smer ni
cah na cio nal ne kon fe ren ce, ki je po te ka la pod po kro vi teljs tvom Ame riškega kar dio loškega 
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združenja in Ame riške pe dia trične aka de mi je. Ti sti, ki so pri do bi li zna nje iz te melj nih postop
kov oživ lja nja, pa so se pri toževa li, da so na vo di la po sa mez nih učite ljev raz ličnih or ga ni za cij 
raz lična celo v isti državi. Leta 1989 je bil prav zato us ta nov ljen Evrop ski rea ni ma cij ski svet 
(ERC), ki je leta 1992 iz dal na vo di la za te melj ne po stop ke oživ lja nja in na dalj nje oživ lja nje 
odra slih, leta 1993 in 1994 pa še na vo di la za te melj ne po stop ke in na dalj nje oživ lja nje otrok. 
Na vo di la za oživ lja nje Evrop ske ga rea ni ma cij ske ga sve ta so do volj na tančna, da pre prečuje jo 
nes po ra zu me, hkra ti pa so spre jemljiva za vse države čla ni ce Sve ta. 

TEMELJNI IN DODATNI POSTOPKI OŽIVLJANJA
Evrop ski svet za rea ni ma ci jo or ga ni zi ra tečaje TPO (ILS  Im me dia te Life Sup port Cour se) 
in DPO (ALS  Ad van ced Life Sup port Cour se). 
Tečaj te melj nih po stop kov oživ lja nja (TPO) je na me njen zdravs tve ne mu oseb ju, ki se ne 
srečuje po go sto z bol ni ki v srčnem za sto ju in ima li cen co ERC. Po us pešno oprav lje nem 
tečaju do bi jo tečaj ni ki po tr di lo Slo ven ske ga združenja za ur gent no me di ci no in ERC. Za
ve de ni so v cen tral nem re gi stru v Brus lju. Po tr di lo o oprav lje nem tečaju je priz na no po vsej 
Evro pi.
Tečaj ni na do me sti lo tečaja do dat nih po stop kov oživ lja nja, kjer se tečaj ni ki uri jo v vlo gi vod je 
rea ni ma cij ske eki pe. Tečaj ni ki na tečaju pri do bi jo os nov na zna nja in spret no sti za obrav na vo 
bol ni kov s srčnim za sto jem do pri ho da rea ni ma cij ske eki pe. 
Tečaj do dat nih po stop kov oživ lja nja (DPO) je na me njen iz va jal cem po stop kov oživ lja nja, 
pred vsem zdrav ni kom, po ne kod pa tudi me di cin skim se stram, ki de la jo na po se bej zah tev nih 
od del kih (in ten ziv ne te rapije). Na tečaju ude leženci pri do bi jo os nov no zna nje in prak tične 
veščine, ki so po treb ne za zdrav lje nje odra slih bol ni kov s srčnim za sto jem. Tečaj tra ja dva dni. 
Pred tečajem kan di da ti prej me jo pri ročnik in pred tečajni pi sni test. Pi sni test mo ra jo iz polniti 
in od da ti pred začet kom tečaja. Učni pro ces se stav lja jo pre da va nja, di sku sij ske sku pi ne, učne 
po sta je in učne de lav ni ce ter učenje v na mišlje nih si tua ci jah. Kan di dat, ki želi opra vi ti tečaj, 
mora so de lo va ti v ce lot nem tečaju ter opra vi ti pi sni in praktični preiz kus iz TPO, os kr be di
hal nih poti, de fi bri la ci je in zdrav lje nja bol ni kov s srčnim za sto jem. Cer ti fi kat, ki ga kan di dat 
pri do bi, ve lja tri leta tako v Slo ve ni ji kot tudi drug je po Evro pi.  

IZOBRAŽEVANJE NA INTERNEM ODDELKU SB NM
Da bi iz boljšali oz. po večali preživet je bol ni kov z za sto jem srca in di ha nja, smo na In ter nem 
od del ku Splošne bol nišnice Novo me sto (SB NM) začeli z izo braževa njem SMS/DMS s 
po dročja oživ lja nja. V letu 2003 se je tečaja DPO ude ležila prva DMS z od se ka za in ten ziv no 
in terno me di ci no (OIM). Do da nes je tečaj us pešno opra vi lo še osem DMS in dve SMS/ZT 
iz OIM in ur gent ne am bu lan te In ter ne ga od del ka. Iz ka za lo se je, da je tečaj zelo zah te ven 
za SMS/ZT in DMS. 
V letu 2005 je bil pri dob ljen prvi na ziv inštruk tor ERC za zdrav ni ka z In ter ne ga od del ka, v 
letu 2006 pa sta ta na ziv pri do bi la še dva zdrav ni ka z In ter ne ga od del ka. 
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V letu 2006 je SB NM ku pi la ALS lut ko za učenje TPO in DPO. Poi me no va li smo jo KEN. 
Ken je lut ka za učenje pra vil ne ga pri sto pa k ne za vest ne mu bol ni ku oz. poško do van cu. Nudi 
nam možnost učenja pra vil ne spro sti tve di hal ne poti in pre ver ja nja pul za na ar te ri ji ka ro tis. 
Umet no di ha nje lah ko iz va ja mo s po močjo di hal ne ga ba lo na (me ri lec nam kaže vo lu men 
vpi ha ne ga zra ka) ali z vsta vi tvi jo tu bu sa v tra he jo. Lut ka nam omo goča iz va ja nje zu na nje 
ma saže srca,  pre poz na vo rit mov srčnega za sto ja in učenje var ne de fi bri la ci je.
Inštruk tor ji so v me se cu mar cu leta 2006 pri do bi li pi sno gra di vo o no vo stih pri oživ lja nju v 
slo ven skem in an gleškem je zi ku. Gra di vo je bilo raz množeno in raz de lje no po vseh od del kih 
in v elek tron ski ob li ki na meščeno v računal ni ke po od se kih In ter ne ga od del ka. 
Da bi se čim večjemu šte vi lu za po sle nih pred sta vi lo teo re tične in prak tične no vo sti pri oživ
lja nju, so se zdrav ni ki, ki so de lu je jo v Sve tu za rea ni ma ci jo pri Slo ven skem združenju za 
ur gent no me di ci no, od ločili, da v le tih 2006 in 2007 or ga ni zi ra jo tečaje te melj nih po stop kov 
oživ lja nja in de fi bri la ci je za me di cin sko in ne me di cin sko oseb je In ter ne ga, In fek cij ske ga in 
Pljučnega od del ka SB NM.
Tečaji so po te ka li v majh nih sku pi nah, po naj več 5 ude ležen cev, tra ja li so do 150 mi nut. Sku
pi ne ude ležen cev so bile ob li ko va ne po po sa mez nih od se kih. Oce nje no je bilo, da je po treb no 
oseb je, ki dela sku paj, učiti v eni sku pi ni, ker je oživ lja nje tim sko delo. Po mem ben de jav nik pri 
ob li ko va nju sku pin je bilo tudi raz lično predz na nje ude ležen cev tečajev. Ude ležba na tečaju 
je bila pro sto volj na. Tečaj na kon cu ni imel  for mal ne ga te sta. 
Vse bi na tečaja:

Pri stop k ne za vest ne mu bol ni ku.1. 
Ugo tav lja nje zna kov živ ljenja, pra vil na spro sti tev di hal ne poti.2. 
Klic po moči, vključno s po tre bo po de fi bri la tor ju.3. 
Iz va ja nje zu na nje ma saže srca.4. 
Iz va ja nje umet ne ga di ha nja s pri po močki, ki se upo rab lja jo v zdravs tve ni us ta no vi.5. 
Sa mo stoj no iz va ja nje ma saže srca in umet ne ga di ha nja.6. 
Iz va ja nje ma saže srca in umet ne ga di ha nja v dvo ji cah.7. 
Pre poz na va nje mo tenj srčnega rit ma, ki zah te va jo de fi bri la ci jo.8. 
Var na iz ved ba de fi bri la ci je.9. 

Ome nje ni tečaj je us pešno za ključilo 63 me di cin skih se ster, 3 ad mi ni stra tor ke in re cep tor 
In ter ne ga od del ka SB NM.
24. mar ca 2007, 15. mar ca 2008 ter 25.ok to bra 2008 je v pro sto rih in ter ni stičnih am bu lant 
In ter ne ga od del ka SB NM po te kal tečaj začet nih po stop kov oživ lja nja (ILS  Im me dia te 
Life Sup port Cour se), ki se ga je ude ležilo 75 DMS z raz ličnih od del kov SB NM, 6 SMS/
ZT z ur gent nih am bu lant in HD ter dve zdrav ni ci. In te res za tečaj je bil ve lik. Prob lem pa je 
v po manj ka nju inštruk tor jev rea ni ma ci je v SB NM in v po manj ka nju opre me za učenje. 
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Na ome nje nem tečaju so tečaj ni ki pri do bi li os nov na zna nja in spretno sti za obrav na vo bol ni
kov s srčnim za sto jem do pri ho da rea ni ma cij ske eki pe. Naučili so se biti člani rea ni ma cij ske 
eki pe. Učenje hi tre in var ne de fi bri la ci je z ročnim in po lav to mat skim de fi bri la tor jem je bil 
os nov ni cilj tečaja. Obrav na va ne so bile motnje rit ma pri srčnem za sto ju ter ukre pa nje po naj
no vejših smer ni cah. Sproščena di hal na pot in pre di ha va nje sta po mem bna de jav ni ka us pešno
sti oživ lja nja, zato so bili obrav na va ni te melj ni po stop ki za os kr bo di hal ne poti s pri po močki, 
ki so naj po go ste je na voljo. Obrav na va na so bila zdra vi la, ki jih po tre bu je mo v pr vih mi nu tah 
oživ lja nja. To zna nje in spret no sti so te melj za us pešen pri stop k bol ni ku v srčnem za sto ju. 
Tečaj je te me ljil na va jah in de lav ni cah. Čas za pre da va nja je bil skrajšan na mi ni mum. Pred 
tečajem so vsi ude leženci do bi li slo ven ski pri ročnik začet nih po stop kov oživ lja nja.
Pri iz ved bi tečaja so so de lo va li zdrav ni ki SB NM, vsi inštruk tor ji ERC ob po moči zdrav ni kov 
inštruk tor jev ERC iz Službe za nuj no me di cin sko po moč Ljub lja na. Na tečaju so bili ude
leženci sprot no oce nje va ni, zato končnega te sta ni bilo. Skup na ugo to vi tev vseh inštruk tor jev 
je bila, da so vsi ude leženci os vo ji li po treb na zna nja in veščine tečaja začet nih po stop kov 
oživ lja nja in so za us pešno oprav ljen tečaj pre je li po tr di la.
Na kon cu tečaja so bili za do volj ni vsi, inštruk tor ji s pri ka za nim zna njem, ude leženci so svo je 
za do voljs tvo izra zi li v an ke ti.
S časom se zna nje iz gub lja, zato ima mo na vseh od se kih In ter ne ga od del ka ra zo bešene tri 
pla ka te, in si cer:

na pr vem pla ka tu so pri ka za ni ukre pi, kako rea gi ra ti ob ose bi, ki ne na do ma iz gu bi 1. 
za vest in TPO;
na dru gem pla ka tu je pri ka zan uni ver zal ni al go ri tem oživ lja nja;2. 
na tret jem pla ka tu so pri ka za ni TPO in upo ra ba av to mat ske ga de fi bri la tor ja.3. 

NAČRTI ZA PRIHODNOST
Glede na to, da je po treb no zna nje o oživ lja nju ves čas ob nav lja ti ter sle di ti no vo stim, so naši 
načrti za pri hod nost na sled nji:

ure di tev us trez ne ga pro sto ra, kjer bodo po te ka li tečaji rea ni ma ci je in kjer bodo hra nje ni •	
vsi pri po močki za učenje;
pri prav ni ki (SMS/ZT, DMS ob na sto pu pri prav ništva) do bi jo brošuro TPO, ki jo po •	
oprav lje nem stro kov nem iz pi tu vr ne jo;
iz va ja nje 3ur ne ga tečaja TPO en krat let no;•	

ude ležba SMS/ZT in DMS na  ILS en krat v li cenčnem ob dob ju:•	

 iz va ja nje pi sne ga in prak tičnega pre ver ja nja zna nja (pred test na pola bo vse bo va la 30 
vprašanj, test po tečaju 15 vprašanj);

 ude leženci prej me jo po tr di lo o ude ležbi na tečaju in us pešno oprav lje nem preiz ku su;
 vsem ude ležen cem se ude ležba na tečaju priz na kot in ter no stro kov no izo braževa nje.
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Člo ve ko va mo ti va ci ja je ključni ele ment pri vzpo stav lja nju rav no težja na mno gih po dročjih 
in je gi ba lo na pred ka. Za na pre dek pa se mo ra mo biti pri prav lje ni bo ri ti in biti zanj mo ti vi
ra ni.

Li te ra tu ra
Li te ra tu ra je na vo ljo pri av to ri cah.



1. DNEVI MARIJE TOMŠIČ - Primeri dobre prakse v zdravstveni negi

108

UVAJANJE TERAPIJE Z NEGATIVNIM 
POVRŠINSKIM PRITISKOM V KLINIČNO 
PRAKSO OSKRBE RAN NA ONKOLOŠKEM 
INŠTITUTU LJUBLJANA

He le na Uršič, Maja Vr hov nik, Mar ko Pet je, Ana ma ri ja Šale har

Pov ze tek
Na On ko loškem inšti tu tu Ljub lja na red no uva ja mo v kli nično prak so nove me to de dela. Lani 
ju ni ja smo pričeli s te sti ra njem te ra pi je z ne ga tiv nim po vršin skim pri ti skom (NPP) pri os kr bi 
ran. Po začet nih us pe hih smo te ra pi jo z NPP začeli upo rab lja ti red no pri os kr bi ran, za ka te re 
je in di ci ra na. Do se daj smo upo ra bi li oba si ste ma za te ra pi jo z NPP, ki sta na vo ljo v Slo ve ni ji 
pri 31 ra nah ozi ro ma 22 raz ličnih pa cien tih. Pri večini pa cen tov smo rane pre ve zo va li dva krat 
te den sko. Pov prečno tra ja nje te ra pi je z NPP je bilo tri ted ne. Pre ve ze smo us trez no do ku
men ti ra li. Vo di mo po se ben re gi ster upo ra be te ra pi je z NPP. Us pe hi so zaen krat za do vo lji vi.
Vpe lja va te ra pi je z NPP v kli nično prak so je bila do ber pri kaz us pešnega so de lo va nja raz
ličnih pro fi lov zdravs tve nih de lav cev in raz ličnih us ta nov.

Ključne be se de
te ra pi ja rane z ne ga tiv nim po vršin skim pri ti skom, kro nične rane, pa cien ti s kro ničnimi ra na
mi na On ko loškem inšti tu tu Ljub lja na

UVOD
Na On ko loškem inšti tu tu Ljub lja na (OI) sle di mo so dob nim tren dom na vseh po dročjih 
os kr be pa cien ta. Za zdrav lje nje in zdravs tve no nego se tru di mo upo rab lja ti zdra vi la in 
pripomočke, ki so čim bolj učin ko vi ti, ima jo kar naj manj ne ga tiv nih stran skih učin kov za 
pa cien ta, ki skrajšuje jo čas zdrav lje nja in hos pi ta li za ci je, po treb ne zanj ter dvi gu je jo ozi ro ma 
ohra nja jo našim pa cien tom kva li te to živ lje nja.
Na OI se srečuje mo z ved no več in ved no večjimi ope ra tiv ni mi po se gi pri sta rejših pa cien tih, 
pri ogroženih pa cien tih in pri pa cien tih, ki so bili pre do pe ra tiv no zdrav lje ni s spe ci fično on
ko loško te ra pi jo, zato se rane težje in počas ne je ce li jo.
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TERAPIJA Z NEGATIVNIM POVRŠINSKIM PRITISKOM (NPP)
Ne ga tiv ni pri tisk (NP) je pri tisk nižji od običaj ne ga at mos fer ske ga pri ti ska. Začetki kli nične 
upo ra be NP sega že ti sočlet ja na zaj.
Te ra pi ja z NPP je me to da zdrav lje nja ran, kjer na rano de lu je jo učinki ne ga tiv ne ga pri ti ska. 
NPP do sežemo z izsesa va njem zra ka iz po dročja rane. Pri po ročeni podt lak za zdrav lje nje ran 
je med 80 in 125mm Hg. S svo ji mi me ha niz mi  de lo va nja zmanjšuje ote kli no tkiv, po večuje 
lo kal ni pre tok krvi, spod bu ja na sta ja nje no vih žil, pod pi ra izz se sa va nje od večnega iz ločka iz 
rane in zmanjšuje bak te rij sko bre me v rani.
Z NPP do sežemo po večan lo kal ni pre tok krvi, spod bu ja mo na sta ja nje gra nu la cij ske ga tki va, 
spod bu ja mo de li tev ce lic, od stra nju je mo top ne za vi ral ce ce lje nja iz rane, zmanjšuje mo bak te
rij sko obre me ni tev, prib ližuje mo ro bo ve rane in za go tav lja mo vlažno oko lje v rani.
NPP je pri me ren za os kr bo šte vil nih raz ličnih akut nih in kro ničnih ran, kon train di ci ran je 
pri ma lig nih kožnih ra nah, fi stu lah, neoz drav lje nih os teo mie li ti sih, ne pri me ren je tudi za di
rekt no na me sti tev na žilne ana sto mo ze. 

ZAČETKI UPORABE NPP NA OI
Prvo na me sti tev si ste ma za te ra pi jo z NPP smo iz ved li 16. ju ni ja 2007 pri pa cien tu z več let 
tra ja jočo kro nično rano po od stra ni tvi be nig ne ci ste na de sni go le ni, tik pod ko le nom. Pri 
gos po du so bile pred hod no upo rab lje ne vse us trez ne kon zer va tiv ne in ki rurške me to de, ki so 
nam bile do stop ne.
Fi stu la se je pri gos po du s po močjo te ra pi je z NPP sko raj da po vsem za pr la, na prav ljen je bil 
Tierschev trans plan tat kože in gos pod je zaen krat brez težav.

STATISTIČNI PODATKI
Od 16. ju ni ja 2007 do 20. no vem bra 2008 smo upo ra bi li zdrav lje nje ran z NPP na 31 ra nah 
pri 22 pa cien tih, od tega 8 moških in 13 žensk . Pov prečna sta rost pa cien tov je bila 53 let.
Vse rane so bile poo pe ra tiv ne. Od 31 ran je bilo 10 ran na tre bu hu zara di de his cen ce in 
ute sni tve ne ga sin dro ma, 4 na pr snem košu za ra di poo pe ra tiv nih kom pli ka cij po od stra ni tvi 
re ber in pr sne ste ne 2 krat, ena rana za ra di poz nih po sle dic ob se va nja( po 30 le tih), 1 rana 
po vsta vi tvi go re tek sa na me sto od sta nje nih re ber (zavr ni tev tuj ka). 8 pa cien tov je ime lo rane 
na okončinah, 1 na glu teu su, kjer se je rana ka za la kot ek stra va za ci ja, pri eni pa cient ki smo 
na me sti li si stem za NPP za ra di en te ral ne fi stu le na tre bu hu (iz te ka nje čre ve sne vse bi ne) in 
pri 7 pa cien tih smo na me stili NPP si stem na me sto kožnega pre sad ka.
Naj daljši čas zdrav lje nja je bil 71 dni, naj krajši pa 4 dni. Pov prečno smo NPP na tre bu hu 
upo rab lja li 36 dni,  na kožnem pre sad ku pa pov prečno 11,5 dni. Pri vseh pa cien tih se je te
ra pi ja z NPP iz ka za la kot učin ko vita, pri vsaj dveh pa cien tih (pri obeh je poo pe ra tiv no prišlo 
do ute sni tve ne ga sin dro ma čre ve sa) lah ko tr di mo, da smo jima z upo ra bo te ra pi je z NPP 
rešili živ lje nje
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ZAKJUČEK
Po začetni pre vid no sti se je te ra pi ja ran z NPP iz ka za la kot učin ko vi ta in upo rabna pri pa
cien tih, ki jih obrav na va mo na OI. Po test ni upo ra bi je prešla v red no upo ra bo pri kro ničnih 
ra nah, ki se sla bo ce li jo. Us pešno upo rab lja mo oba si ste ma za te ra pi jo z NPP, ki sta tre nut no 
na vo ljo v Slo ve ni ji.
Pri uva ja nju te ra pi je z NPP v kli nično prak so na OI se je iz ka za lo izred no so de lo va nje med 
zdrav ni ki, vse mi pro fi li za po sle nih v zdravs tve ni negi in pred stav ni ca mi obeh pod je tij, ki po
nu ja jo ma te ria le za te ra pi jo z NPP v Slo ve ni ji.

Li te ra tu ra
Zbor nik Acta Me di ca Croa tia Vol 62 2008 Su ple ment 2 Za greb. Za greb, 2008
Smr ke, D., M. e tal (ur) II. KONFERENCA O RANAH Z MEDNARODNO UDELEŽBO 
Por to rož, 31. maj do 2. ju ni ja 2007 Ljub lja na: Kli nični od de lek za ki rurške in fek ci je, Ki rurška kli ni ka, 
Kli nični cen ter Ljub lja na, 2007
EVROPSKE SMERNICE ZA OSKRBO RAN V PRAKSI (pre vod iz an gleščine) 2. iz da ja, po
na tis Ljub lja na: Društvo za os kr bo ran Slo ve ni je, 2008
več av tor jev PRIPOROČILA ZA OSKRBO MALIGNIH KOŽNIH RAN Otočec 25.11.2005, 
Ljub lja na: Društvo za os kr bo ran Slo ve ni je, 2005
Smr ke, D. (ur) 1. SIMPOZIJ O RANAH z med na rod no ude ležbo Por to rož, 2. in 3. ju nij 2006 
ZBORNIK PREDAVANJ SODOBNI PRISTOPI K ZDRAVLJENJU AKUTNE IN 
KRONIČNE RANE, Ljub lja na: Kli nični od de lek za ki rurške in fek ci je, Ki rurška kli ni ka, Kli nični 
cen ter Ljub lja na, 2006
Vi lar, V. (ur) ZBORNIK PREDAVANJ DRUŠTVA ZA OSKRBO RAN SLOVENIJE 2008 
Ljub lja na: Društvo za os kr bo ran Slo ve ni je, 2008
Ga vri lov, N., Trček, M. (ur) ZBORNIK PREDAVANJ ŠOLE ENTEROSTOMALNE 
TERAPIJE Ljub lja na, 20062007, Ljub lja na: Kli nični cen ter Ljub lja na, Po dročje za zdravs tve no 
nego, 2007
Fi lej B., Ker snič, P. (ur) ZDRAVSTVENA IN BABIŠKA NEGAKAKOVOSTNA, 
UČINKOVITA IN VARNA: zbor nik pre da vanj in po ster jev 6. kon gre sa zdravs tve ne nege, Ljub
lja na, 10.11. maj 2007 ljub lja na, ZZBNSZDMBZTS, 2007
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PREDSTAVITEV PREDDIALIZNE 
EDUKACIJE V CENTRU ZA DIALIZO V 
SPLOŠNI BOLNIŠNICI NOVO MESTO

Ma ri ca Pa ra pot, San dra Bla go je vič Štem ber gar

Pov ze tek
Na do mest no zdrav lje nje bol ni ka s končno od po ved jo led vic omo goča bol ni ku iz bi ro med 
tre mi ob li ka mi zdrav lje nja. Vsa ka ima pred no sti in pomanj klji vo sti, ki jih mo ra mo upošte
va ti pri po sa mez nem bol ni ku. Na men član ka je pred sta vi ti pred dia liz no edu ka ci jo v Cen tru 
za dia li zo Splošne bol nišnice Novo me sto, ki po te ka od 13. de cem bra 2006. Z de skrip tiv no 
me to do je pred stav lje no dvo let no delo. S formal nim izo braževa njem je moč po ma ga ti bol ni ku 
in svoj cem pri ti do po treb ne ga zna nja za lažje ra zu me va nje bo lez ni in nje ne ga zdrav lje nja ter 
ak tiv ne ga so de lo va nja pri iz bi ri na do mest ne ga zdrav lje nja.

Ključne be se de
kro nična led vična od po ved, pred dia liz na edu ka ci ja, na do mest no zdrav lje nje

Uvod
Zdravs tve na vzgo ja na ter ciar ni rav ni po me ni skrb za lju di, pri ka te rih je že prišlo do do
ločene spre mem be ozi ro ma je zdrav je že pri za de to. Lju di želi us po so bi ti, da bodo zna li 
pre prečeva ti po vr ni tev bo lez ni ozi ro ma ka ko vost no žive ti z na sta lo spre mem bo, kar po me ni, 
da je na me nje na bol ni kom, in va li dom in nji ho vim svoj cem. Gre za ukre pe za zmanjševa nje 
ali od prav lja nje dol go traj nih ok var ali nes po sob no sti, za učin ko vi to lajšanje trp lje nja ter za 
iz boljšanje bol ni ko ve pri la go dlji vo sti na zanj ne za do vo lji va sta nja.
Z zdravs tve no vzgo jo želi mo po sa mez ni ka us po so bi ti za pol no, bo ga to živ lje nje z os nov
nim obo le njem. Ta vi dik zdravs tve ne vzgo je ob sta ja že med zdrav lje njem, ko želi mo do seči 
bol ni ko vo so de lo va nje. Po sa mez nik mora biti v pro ce su zdrav lje nja sub jekt, kar po me ni, 
da upošte va mo vse nje go ve po seb no sti in last no sti. Temu pri la go di mo pro ces učenja, lažje 
do sežemo mo ti va ci jo, po sle di ca pa je hi trejše okre va nje. Zmanjšane so tudi kom pli ka ci je. V 
pro ce su zdrav lje nja in reha bi li ta ci je po te ka delo zelo in di vi dual no. (Ho yer, 2005)



1. DNEVI MARIJE TOMŠIČ - Primeri dobre prakse v zdravstveni negi

112

Kro nična led vična bo le zen (KLB) je sta nje, kjer pri de za ra di raz ličnih bo lez ni do na pre du
jočega in ne po prav lji ve ga zmanjševa nja de lu jočega led vičnega tki va, kar na kon cu pov zroči 
končno led vično od po ved. KLB je (ta be la 1):
A) ok va ra led vic, ki tra ja več kot 3 me se ce in je opre de lje na kot funk cij ska ali mor fo loška 

ok va ra z zmanjšan jem ali brez zmanjšanja glo me ru lar ne fil tra ci je (GF) ter se kaže:
s pa to loškimi spre mem ba mi in/alia) 
po ka za te lji led vične pri za de to sti v krvi, uri nu ali s spre mem ba mi pri mor fo loških b) 
diag no stičnih me to dah.

B) znižana GF < 60 ml/min/1,73 m2 več kot 3 me se ce z ali brez ok va re led vic. (Ma lo vrh, 
2004)

Ta be la 1. Stop nje kro nične led vične bo lez ni* in od sto tek za sto pa no sti v ZDA**    
(Dia liz no zdrav lje nje, 2004, str. 24)

STOPNJA OPIS GF (ml/min/1,73m2 ) % v ZDA
1 Ok va ra led vic z nor mal no ali zvišano GF > 90 3,3
2 Ok va ra led vic z bla go  GF 60-89 3,0
3 Sred nje  GF 30-59 4,3
4 Močno  GF 15-29 0,2
5 Led vična od po ved < 15 ali dia li za 0,2

Po sle di ca kro nične led vične od po ve di je:
1. mo te no iz ločanje končnih pro duk tov me ta bo liz ma (sečnina, krea ti nin),
2. mo te no urav na va nje elek tro li tov (K+, Ca++, P04),
3. mo te no urav na va nje aci do baz ne ga rav no težja,
4. mo te no urav na va nje vodne ga rav no težja,
5. mot nje v iz ločanju hor mo nov (eri tro poe tin, ak tiv na ob li ka vi ta mi na D). (Ma lo vrh, 2004)
Da nes ob sta ja jo tri os nov ne me to de na do mest ne ga zdrav lje nja končne led vične od po ve di: 
he mo dia li za (sli ka 1), pe ri to neal na dia li za (sli ka 2) in presadi tev led vi ce (sli ka 3). Te me to de 
niso al ter na tiv ne dru ga dru gi, tem več ima vsa ka pred no sti in po manj klji vo sti, ki jih mo ra mo 
upošte va ti pri po sa mez nem bol ni ku. V ko li kor ni po seb nih za držkov za po sa mez no me to
do, lah ko končno od ločitev pre pu sti mo bol niku. Po mem bno je, da je bol nik do volj zgo daj 
in do volj na tančno sez na njen s svo jo bo lez ni jo in tudi s po te kom bo lez ni ter tudi z vse mi 
možnimi ob li ka mi na do mest ne ga zdrav lje nja. Ker lah ko vpli va mo na na pre do va nje KLB 
in kro nične led vične od po ve di  in za ra di pre prečeva nja za ple tov ter za ra di tega, da začnejo 
zgo daj spoz na va ti ob li ke na do mest ne ga zdrav lje nja, mo ra jo bol ni ke s temi bo lez ni mi do volj 
zgo daj na po ti ti k ne fro lo gu. Do ka za no je, da se pri takšnem načinu močno zmanjša obo
lev nost in umr lji vost bol ni kov ter se po veča tudi preživet je pri na do mest nem zdrav lje nju. 
(Ma lo vrh, 2004)
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Sli ka 1: She ma he mo dia li ze 
(http://www.fre se nius.se/in ter net/fag/com/fa gin pub.nsf/Con tent/He mo dialy sis)

Pred dia liz na edu ka ci ja v SB NM
Od 13. de cem bra 2006 po te ka v Splošni bolnišnici Novo me sto pred dia liz na edu ka ci ja. Delo 
po te ka v po pol dan skem času. Prve po dat ke o bol ni ku dobi me di cin ska se stra od zdrav ni ka 
ne fro lo ga, ki sprem lja zdrav lje nje bol ni ka v ne fro loški am bu lan ti. Me di cin ska se stra po va bi 
bol ni ka in svoj ce s pi snim vabi lom na pred dia liz no edu ka ci jo. 
Ob pr vem sku pin skem srečanju pov za me ne go val no anam ne zo (ne go val na do ku men ta ci ja 
še ni iz de la na). 
V prvi fazi nas za ni ma jo po tre be po sa mez ni ka in/ali sku pi ne. Po dat ke do bi mo pred vsem s 
po močjo in terv ju ja. Iščemo raz li ke med po stav lje ni mi ci lji (zna njem, spret nost mi in dru gi mi 
last nost mi) in zna njem ter vzgoj ni mi ka te go ri ja mi, ki jih odra sli že ima. V ter ciar ni rav ni je 
iz jem no po mem bno, da se bol nik nauči žive ti z novo na sta lo težavo. Po mem bno je ugo to
vi ti:

kakšen je bil bol ni kov način živ lje nja pred bo lez ni jo,•	

kakšno je tre nut no zna nje o bo lez ni , pa tudi pre te kle iz kušnje,•	

kaj pričaku je od pro gra ma zdravs tve ne vzgo je,•	

kakšne so bol ni ko ve oseb nost ne last no sti, ki lah ko vpli va jo na po tek zdravs tve ne vzgo je •	
in zdrav lje nja. (Ho yer, 2005)



1. DNEVI MARIJE TOMŠIČ - Primeri dobre prakse v zdravstveni negi

114

Sli ka 2: : Dvoj ne vrečke. Po spo ji tvi dvoj ne vrečke s ka te trom sle di iz tok, spi ra nje s 100 ml sveže raz to pi ne in nato vtok. 
(Dia liz no zdrav lje nje, 2004, str. 232)

Nato se osre do točimo na pre da va nje, v ka te rem v power point pro jek ci ji pred sta vi mo:
ana to mi jo in fi zio lo gi jo led vic,•	

kaj je led vična od po ved,•	

vzro ke, ki pri ve de jo do končne led vične od po ve di,•	

pred sta vi mo pred no sti in sla bo sti na do mest ne ga zdrav lje nje od po ve di led vic,•	

po men žil ne ga pri sto pa za he mo dia liz no zdrav lje nje in čuva nje ven za kon struk ci jo ar te•	
ri joven ske fi stu le.

Sli ka 3: She ma led vic pred in po pre sa di tvi  
http://www.nlm.nih.gov/med li ne plus/ency/pre sen ta tions/100087_1.htm

Dru go srečanje vodi me di cin ska se stra, ki se uk var ja s pre hran skim sveto va njem bol ni kov na 
dia li zi. Bol ni ki do bi jo os nov na na vo di la gle de pre hra ne v pred dia liz nem ob dob ju. Pou da ri mo 
po men pre hra ne kot se stav ni del zdrav lje nja KLO. Sez na ni mo jih s poj mi: 

ure je nost Ca in fos fa ta (pra vil no je ma nje fos fat nih ve zal cev  princip de lo va nja),•	

po men K+ (pri me ren vnos),•	

aci do za ( po jem je ma nja sode bi kar bo ne),•	

pri me ren vnos be lja ko vin (pre prečeva nje pod hra nje no sti),•	

pri me ren vnos te kočin (sa moo pa zo va nje: ede mi, težko di ha nje),•	

vred no te nje in ra zu me va nje krv nih iz vi dov,•	
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ane mi je (po men ESA in ve no fer ja),•	

po men red ne kon tro le krv ne ga pri ti ska in te le sne teže.•	

Tret je srečanje je na me nje no vsa ke mu po sa mez ni ku in di vi dual no. Bol nik in nje go vi svoj ci 
lah ko po stav lja jo me di cin ski se stri do dat na vprašanja in jih v po go vo ru s pojas nje va njem 
raz rešuje jo.
Bol ni ku pred sta vi mo dia liz ni cen ter in možnost po go vo ra z bol ni ki, ki so že na na do mest
nem zdrav lje nju.
Pri zdravs tve ni vzgo ji bol nih so va ro van ci s svo ji mi iz kušnja mi in že os vo je nim zna njem zelo 
po mem ben vir zna nja in iz kušenj. Da je jo nam po mem bne smer ni ce za zdravs tve no vzgoj no 
delo, po leg tega so ko rist ni pri uva ja nju no vih bol ni kov v do ločene pro gra me, kjer so pred
vsem gle de mo ti va ci je lah ko celo po mem bnejši od vzgo ji te lja. S svo jim zgle dom in načinom 
živ lje nja po kažejo več, kot še tako do ber pro gram zdravs tve ne vzgo je. (Ho yer, 2005)
Bol ni ki s KLO ima jo možnost člans tva v Društvu kro ničnih led vičnih bol ni kov Do lenj ske. 
Društvo med dru gim po nu ja možnost po moči in in for ma cij z brošuro Led vični te le fon.
Do ku men ta ci je, ki vred noti delo me di cin skih se ster, ki iz va ja jo zdravs tve no vzgo jo pred dia
liz nih bol ni kov v Splošni bol nišnici Novo me sto, ni na raz po la go.
Sli ka 4. Pred dia liz na edu ka ci ja v dia liz nem cen tru Splošne bol nišnice Novo me sto, od 13.12.2006 do 6.11.2008

Raz lo gi bolni kov, za kaj se niso ja vi li na pred dia liz no edu ka ci jo so na sled nji:
bol nik je v času od pre jet ja po va bi la na pred dia liz no edu ka ci jo že na zdrav lje nju s he mo•	
dia li zo;
bol nik se za ra di sla bih so cial nih raz mer in um ske pri za de to sti ni ude ležil pred dializ ne •	
edu ka ci je. Ob pri ho du na he mo dia liz no zdrav lje nje smo z bol ni kom težko ko mu ni ci ra li, 
po treb no je bilo so de lo va nje so cial ne de lav ke in pa tro nažne me di cin ske se stre;
bol nik se ni od zval po va bi lu na pred dia liz no edu ka ci jo. Raz log je nez nan (predstav nik •	
mar gi nal ne družbene sku pi ne lju di).
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Sli ka 5: Pri kaz bol ni kov z/brez žil ne ga pri sto pa v času pred dia liz ne edu ka ci je

Ar te rio ven ska fi stu la je »zla ti stan dard« žil ne ga pri sto pa za zdrav lje nje s he mo dia li zo. Da nes 
je še ved no pre ve lik de lež bol ni kov, ki začen ja jo na do mest no zdrav lje nje s  kro nično he mo
dia li zo prek cen tral nih ven skih ka te trov.
Čuva nje ven je po treb no pri vseh bol ni kih z ugo tov lje no KLB, po seb no pri ti stih, kjer je is
točasno že znižana GF in to ne gle de na ka sne je iz bra no ob li ko na domest ne ga zdrav lje nja. 
Bol ni ki, ki jih zdra vi mo s HD, bodo  s tra ja njem zdrav lje nja pred vi do ma po tre bo va li nove 
žilne pri sto pe. Pri bol ni kih na CAPD lah ko ta me to da po sta ne neučin ko vi ta in je po treb no 
začeti s HD. Ena ko ve lja tudi za bol ni ke s pre sa je no ledvico. Os nov ni prin ci pi čuva nja ven 
so: 

ni do vo lje no punk ti ra nje ven od za pe stij navz gor na obeh zgor njih okončinah;•	

v pri me ru, da so punk ci je nuj ne, naj bi se te opra vi le na do mi nant ni okončini ozi ro ma je •	
tre ba me sta punk ti ranj spre mi nja ti, ker to zmanjša trom bo zo vene;
cen tral ni ven ski ka te tri se ne sme jo uva ja ti prek ven v ko mol cu, tem več prek ju gu lar ne •	
vene in le iz je mo ma, ka dar dru gače ni mo goče, prek sub kla vij ske vene;
ko je bol ni ku tre ba dati kon cen tri ra ne raz to pi ne, ki bi lah ko poško do va le žilno steno, je •	
pri po ročlji va upo ra ba fe mo ral nih ven.

Ker je zdravs tve no oseb je ve li ko krat težko pre pričati, da bi iz va ja li ta pri po ročila, so po treb ni 
tudi izo braževal ni pro gra mi za oseb je in bol ni ke. (Ma lo vrh, 2004)

Raz pra va/Sklep
Na men pred dia liz ne edu ka ci je je pra vočasno nu di ti in for ma ci je, ki bi jih mo ral bol nik ve de ti 
o svo ji bo lez ni in o bo dočem zdrav lje nju. S tem omo gočimo bol ni ku lažje so de lo va nje pri 
na do mest nem zdrav lje nju. Na do mest no zdrav lje nje tra ja vse bol ni ko vo živ lje nje in vpli va na 
nje go vo psihofi zično in so cial no oko lje.
Zgod nje od kri va nje KLB po me ni tudi pra vočasno in skrb no vo de nje bol ni kov s KLB, kar v 
začetni fazi pre preči na pre do va nje KLB, v ka snejši fazi pa upočasni na pre do va nje kro nične 
led vične od po ve di in pri za de tost os ta lih or ga nov, pred vsem srčnožil ne ga in cen tral noživčnega 
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si ste ma, ka te rih pri za de tost sta si cer glav na vzro ka za večjo umr lji vost bol ni kov s končno 
led vično od po ved jo. Naj boljši učinek na po tek KLB ima nor ma li za ci ja krv ne ga tla ka in 
zmanjševa nje pro tei nu ri je. V na pre dovani fazi led vičnega od po ve do va nja pa z zdrav lje njem 
po sle dic od po ve do va nja led vične funk ci je močno zmanjšamo ka snejše za ple te. Pra vočasna 
pri pra va bol ni kov na eno od na do mest nih ob lik zdrav lje nja končne led vične od po ve di tudi 
zmanjša ka snejše za ple te. (Malovrh, 2004)
V sla bih dveh le tih načrto va ne ga de lo va nja pred dia liz ne edu ka ci je v našem dia liz nem cen tru 
se je od 39 bol ni kov po va bi lu na edu ka ci jo od zva lo 36 bol ni kov, kar kaže na  mo ti vi ra nost 
bol ni kov za pri do bi va nje in for ma cij, kljub mo re bit ne mu za ni kanju bo lez ni. Več kot po lo vi ca 
bol ni kov pri de v sprems tvu svoj cev.
Smi seln je zdravs tve novz goj ni pri stop k bol ni ku še pred kon struk ci jo AVfi stu le, ko se bol nik 
še od loča o načinu na do mest ne ga zdrav lje nja (HD ali PD), po pred hod ni oce ni ne fro lo
ga v ne fro loški am bu lan ti in če  zdravs tve no sta nje bol ni ku do pušča iz bi ro na do mest ne ga 
zdrav lje nja. 
Po zad njih pri po ročilih evrop skih al go rit mov naj bi bila od ločitev o ob li ki na do mest ne ga 
zdrav lje nja spre je ta pri znižanju glo me rul ne fil tra ci je (GF) na 2520 ml/min. Pri bol ni kih, 
do ločenih za HD in GF manj kot 20 ml/min, mora biti na prav ljen načrt za kon struk ci jo 
žil ne ga pri sto pa vsaj šest me se cev pred pred vi de nim začet kom HD. Pri bol ni kih, ki se od
ločijo za CAPD ali za zgod njo pre sa di tev, kon struk ci ja žil ne ga pri stopa ni smi sel na. (Ma
lo vrh, 2004)

Li te ra tu ra
Ho yer, S (2005). Pri sto pi in me to de v zdravs tve ni vzgo ji. Ljub lja na: Vi so ka šola za zdravs tvo, 797.
Ma lo vrh, M (2004). Kro nična led vična od po ved. V: Po nik var, R, Bu tu ro vi ć Po nik var, J (ur.). Dia liz no 
zdrav lje nje. Ljub lja na: Kli nični od de lek za ne fro lo gi jo, In ter na kli ni ka, Kli nični cen ter, 2329.
Ma lo vrh, M (2004). Pri stop k bol ni ku pred kon struk ci jo ar te rio ven ske fi stu le. V: Po nik var R, Bu
tu ro vi ć Po nik var J (ur.). Dia liz no zdrav lje nje. Ljub lja na: Kli nični od de lek za ne fro lo gi jo, In ter na 
kli ni ka, Kli nični cen ter, 1734.

Sli ke: 
(http://www.fre se nius.se/in ter net/fag/com/fa gin pub.nsf/Con tent/He mo dialy sis)
Po nik var, R, Bu tu ro vi ć Po nik var, J (ur.). Dia liz no zdrav lje nje. Ljub lja na: Kli nični od de lek za ne fro
lo gi jo, In terna kli ni ka, Kli nični cen ter, 232.
http://www.nlm.nih.gov/med li ne plus/ency/pre sen ta tions/100087_1.htm
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PREHRANSKO SVETOVANJE BOLNIKOM 
NA DIALIZI

Ber nar da Bo bič, He le na Ko sar

Pov ze tek
Pre hran sko sve to va nje in zdravs tve na vzgo ja sta izred no po mem bna in ne ločlji va vi di ka 
zdravs tve ne os kr be led vičnih bol ni kov. Vsa ke ga bol ni ka mo ra mo obrav na va ti in di vi dual no 
in ga naučiti, kako z do bro, načrto va no in zdra vo pre hra no pre prečimo na sta nek za ple tov, kot 
so hi per ka li je mi ja, hi per fos fa te mi ja, pre ko me ren vnos te kočin med dve ma dia li za ma ter sla ba 
pre hra nje nost. S sve to va njem pričnemo že v pred dia liz nem ob dob ju in ga na da lju je mo v čas 
dia liz ne ga zdrav lje nja. Po mem bno je, da nam bol ni ki zau pa jo, da iz be re mo pra vi tre nu tek in 
mi ren pro stor za edu ka ci jo. Le tako bo bol nik prišel na po go vor s po zi tiv ni mi pričako va nji 
in bo mo ti vi ran za pri do bi tev no ve ga zna nja. Naj prej mo ra mo opra vi ti pre hran sko anam ne
zo, kjer bol ni ka spoz na mo. Iz ve de mo an tro po loške me ri tve, pre gle da mo krv ne iz vi de in nato 
sku paj s pa cien tom po sta vi mo pre hrambne ci lje. Načrto va nje diet ne pre hra ne mora biti čim
bolj eno stav no, ra zum lji vo, na vo di la pa mo ra jo biti ja sna in ned voum na. Bol ni ku za go to vi mo 
zdravs tve novzgoj ni ma te rial v ob li ki brošur, zloženk.  Po mem bna je tudi ree du ka ci ja, pred
vsem pri novo vključenih pa cien tih, ka kor tudi pri vseh, kjer ugo tav lja mo vi so ke pri no se teže 
in od sto pa nja od zažele nih vred no sti krv nih iz vi dov. Vsa ko pre hran sko edu ka ci jo za ključimo 
z vred no te njem in vsa ke ga us pe ha se ve se li mo sku paj z bol ni kom.

Ključne be se de
pre hra na, zdravstve na vzgo ja, in di vi dual na obrav na va, me to da led vičnih iz bir, pri mer na hra
nje nost

Pri načrto va nju in sve to va nju pre hra ne led vičnih bol ni kov na le ti mo na šte vil ne prob le me. 
Srečamo se z bol ni ki, ki ima jo raz lične pre hran ske na va de, raz ličen so cioeko nomski po ložaj 
ter  raz lična do dat na obo le nja. Nuj no je po treb no upošte va ti sta rost bol ni kov, vr sto na do mest
ne ga zdrav lje nja ter mo re bit no pri sot nost slad kor ne bo lez ni.
Vsa ke ga bol ni ka mo ra mo obrav na va ti in di vi dual no. Že v pred dia liz nem ob dob ju iz va ja mo 
pre hran sko edu ka ci jo, pred vsem s pre da va nji, ka mor vključimo manjše šte vi lo bol ni kov. Po
mem bno je, da v pre hran sko edu ka ci jo pri teg ne mo tudi svoj ce, ra zen v pri me ru, ko bol nik 
tega ne želi. Edu ka ci ja se na da lju je v čas dia liz ne ga zdrav lje nja (he mo dia li za, peritoneal na 
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dia li za) pred vsem z in di vi dual ni mi po go vo ri. Red no iz va ja mo ree du ka ci jo v pr vih me se cih 
dia liz ne ga zdrav lje nja in ved no, ka dar opažamo spre mem be zdravs tve ne ga sta nja in huda 
od sto pa nja od za stav lje nih ci ljev. Zdravs tve no in vzgoj no de lu je mo tudi pred praz ni ki, ko 
so mize ob ložene z do bro hra no ter pri vseh bol ni kih, ki nas sami poiščejo in za pro si jo za 
po go vor.
Z bol ni kom naj prej opra vi mo pre hran sko anam ne zo:

spoz na mo bol ni ka,•	

ugo to vi mo, kakšno je nje go vo zdravs tve no sta nje,•	

ugo to vi mo prehran ske na va de,•	

ugo to vi mo, ko li ko in ali sploh poz na led vično die to,•	

ugo to vi mo, ko li ko se je zmožen in ali se želi naučiti o pre hra ni, •	

ugo to vi mo, ali mu je družina v po moč.•	

Iz ve de mo an tro po loške me ri tve. Iz me ri mo te le sno višino ter pred vi de no (suho) težo pa cien ta. 
Izračuna mo in deks te le sne mase ter ideal no te le sno težo, gle de na tip os teo mu sku lar ne grad
nje. Pre gle da mo krv ne izi de, saj mu lah ko le tako sve tu je mo, ka te ra živi la naj uživa in kako 
naj si jih raz po re di. Za ni ma nas vred nost al bu mi nov, ki so po ka za te lji pre hra nje no sti bol ni ka, 
vred nost ka li ja, fos fa ta ter kal ci ja. 
Sku paj z bol ni kom za sta vi mo ci lje, ki mo ra jo biti real ni in nam do seg lji vi.

bol ni ku bo za go tov ljen pri po ročen vnos ener gi je ( 35 kcal/kg  ITM ).•	

Po treb no je za go to vi ti pri merno do se ga nje ener gij ske ga vno sa, da pre prečimo ne do hra nje
nost. Za do sten ener gij ski vnos bo za go to vil op ti mal no te le sno težo in pri mer no od por nost;

bol ni ku bo za go tov ljen pri po ročen vnos be lja ko vin ( 1.2 g/kg  ITM ).•	

S tem bomo pre prečili sla bo pre hra nje nost. Dia liz ne iz gu be be lja ko vin oce nju je jo na prib ližno  
1012g na eno he mo dia li zo, ob sta ja pa tudi pre cej po dat kov, ki kažejo, da mno go bol ni kov 
zaužije pre ma lo be lja ko vin < 1,0 g/kg ITM;

bol nik bo spo so ben vzdrževa ti spre jem lji ve vred no sti se rum skih fos fa tov (vnos< 1400 •	
mg/dan).

To do sežemo s pra vil no pre hra no in z us trez no upo ra bo fos fat nih ve zal cev. Zdra ve led vi ce 
ima jo ključno vlo go pri urav na va nju se rum skih rav ni fos fa ta in kal ci ja. Neu strez no nad zo
ro va nje kon cen tra ci je kal ci ja in fos fa ta lah ko pov zroči os teo di stro fi jo. Bol ni ka je po treb no 
poučiti o pra vil nem je ma nju fos fat nih ve zal cev. Fos fat ni ve zal ci vežejo nase fos for, ki ga bol ni
ki zaužije jo s hra no ter ga nato ne pre bav lje ne ga iz ločijo z bla tom. Poz na mo raz lične fos fat ne 
ve zal ce: 

alu mi ni jev hi droksid, ki ga poz na mo pod ime nom Alu drox. Ob dol go traj ni upo ra bi lah ko •	
pri ve de do od la ga nja alu mi ni ja v raz lična tki va (možgane, ko sti, mišice, kost ni mo zeg ) 
in jih ok va ri;
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kal ci jev kar bo nat: ne ko li ko slabše veže fos for kot Alu drox in lah ko po veča kon cen tra cijo •	
kal ci ja v krvi;
Re na gel ne vse bu je alu mi ni ja in kal ci ja, ven dar je tudi slabši ve za lec, zato so po treb ne vi•	
so ke doze ozi ro ma kom bi na ci ja z dru gi mi fos fat ni mi ve zal ci. Zniža pa tudi kon cen tra ci jo 
ho le ste ro la, ki je pri bol ni kih s kro nično led vično bo leznijo po gost.

Fos fat ne ve zal ce bol ni ki ved no uživa jo sku paj s hra no, po seb nost je Alu drox, ki ga mo ra jo 
pa cien ti vze ti 20 min. pred obro kom.
V ko li kor bo lez ni ne us pe jo ob vla da ti z die to in fos fat ni mi ve zal ci, se lah ko od ločijo za ope
ra tiv no od stra ni tev obščit niških žlez. To upo ra bi jo v skraj no sti, in si cer ko je pri so ten vi sok 
nivo PTH kljub zdrav lje nju, stal no vi sok nivo Ca in P, kal ci fi ka ci ja meh kih tkiv, drob nih žil 
in pod kožja, neob vla dljiv sr bež kože.

Bol nik bo vzdrževal spre jem lji ve se rum ske rav ni kalija ( 2000 mg/dan ).•	

Zdra ve led vi ce ima jo pri urav na va nju se rum skih rav ni ka li ja ključno na lo go. Za he mo dia liz ne 
bol ni ke je nad zor ka li ja v pre hra ni po mem ben za pre prečeva nje hi per ka lie mi je, ki je lah ko 
vzrok živ ljenj sko ogrožujočih mo tenj rit ma (bra di kar dija). Bol ni ka naučimo skr be ti za red no 
od va ja nje bla ta, saj za prt je pri po mo re h hi per ka li je mi ji. Dia re ja pa nas prot no pov zroča  iz
gu bo ka li ja. Bol ni ke poučimo, ka te ra živi la vse bu je jo vi so ko ra ven ka li ja. Naučimo jih tudi 
pra vil ne pri pra ve hra ne, saj vemo, da se ka lij iz plav lja v vodo. Zažele no je ku ha nje v ve li ki 
ko ličini vode ter pred hod no na ma ka nje teh živil. Pa cien te poučimo, da  pri pečenju be lja ko
vi ne za krk ne jo, na pra vi se skor ji ca, ki pre preči iz gu bo ka li ja. Med pečen jem ne kaj vode iz pa ri. 
Masa pečenega živi la se zmanjša, ko ličina ka li ja pa je ena ka kot pred začet kom pečenja.  

Bol nik bo nad zo ro val vnos na tri ja s hra no in vnos te kočin (2000 mg na tri ja/dan).•	

Zdra ve led vi ce po ma ga jo pri vzdrževa nju nor mal ne os mo lar no sti in vo lum na te le snih te
kočin. Hi perten zi ja je pri dia liz nih bol ni kih po ve za na z ve li kim pri no som te kočin med dve ma 
dia li za ma in čez mer nim za drževa njem lete. Ta po veča ne var nost za srčnožilne za ple te in 
umr lji vost. Pri mar ni sreds tvi za urav na va nje rav no ves ja te kočin sta nad zor vno sa te kočin s 
pre hra no in od stra nje va nje te kočin z dia li zo. Se ve da pa od stra nje va nje ve li kih ko ličin te kočine 
med  he mo dia li zo pris pe va k hi po ten zi ji, krčem. Bol ni kom sve tu je mo naj večjo pri do bi tev 
te le sne mase med dia li za ma za 34% suhe te le sne mase. Bol ni ku sve tujemo, da si iz me ri jo 
dnev no diu re zo. Iz mer je ni ko ličini lah ko prešte je jo 500 ml te kočine. Za ve da ti se mo ra jo, da 
je te kočina vsa hra na, ki je pri sob ni tem pe ra tu ri te koča. Naučiti jih mo ra mo, kako lajšati žejo. 
Iz mer je no do vo lje no dnev no te kočino naj si razpore di jo sko zi ves dan. Po ma ga jo naj si z li
za njem ki slih bon bo nov, s se sa njem le de nih kock, z žvečen jem žvečil nih gu mi jev.
Po treb no pa je tudi ome ji ti na trij. Naj več ga je v ku hinj ski soli. Na trij nase veže vodo, zato 
pri de do žeje, po sle dično do po ra sta teže, s tem pa do obre me ni tve srca in ožilja.

Bol nik bo imel za do sten vnos vi ta mi nov in mi ne ra lov ter bo pre je mal do dat ke, če jih •	
po tre bu je.

Po manj ka nje ape ti ta, kom bi ni ra na sta nja in te ra pevt ske ome ji tve pre hra ne ima jo za po sle di co 
manj oku sno hra no. S tem lah ko pri de do ne za dost ne ga vno sa vi ta mi nov in mi ne ra lov. Vo
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do top ni vi ta mi ni se od stra nju je jo med he mo dia li zo. Temu učinku si cer nas pro tu je zmanjšana 
iz gu ba z uri nom. Ana lo ge vit. D po po tre bi pred pi su je jo za zdrav lje nje led vične os teo di stro
fi je (Ro cal trol, Zem plar). Sprem lja nje in do da ja nje žele za ter fo la ta sta po treb na pri nad zo ru 
ane mi je. Ker je v vsa kod nev ni pre hra ni zelo ome je na iz bi ra živil, pred vsem sad ja in ze le nja ve, 
je ve li ko krat po treb no uživa ti pri prav ke z vi ta mi ni in mi ne ra li, ki jih ved no pred piše zdrav nik 
(Ca re nal ). 

Bol nik bo imel ure jen nivo se rum skih maščob (ho le ste rol in tri gli ce ri di ).•	

Pri bo lez ni led vic se po go sto po ja vi jo spre mem be v se rum skih maščobah, ki so po večane, kar 
ima za po sle di co ate ros kle ro zo. Sve tu je mo vnos maščob prib ližno 30 % ce lot ne ener gi je, pri 
čemer ome ji mo upo ra bo na sičenih maščob in ho le ste ro la. Za pri pra vo živil sve tu je mo upo
ra bo maščob rast lin ske ga iz vo ra (oljčno olje, re pično olje, bučno olje, sončnično olje).
Za iz va ja nje pre hran ske edu ka ci je po tre bu je mo miren pro stor. Po mem bno je, da iz be re mo 
pra vi tre nu tek, kar ni ka kor ni čas iz va ja nja dia li ze. Ra zi ska ve kažejo, da je učna spo sob nost pa
cien tov ta krat zmanjšana. Zažele no je, da v pre hran sko edu ka ci jo vključimo tudi svoj ce, saj so 
lah ko bol ni kom v ve li ko pomoč. Vsa na vo di la, ki jih po sre du je mo bol ni kom, naj bodo ra zum
lji va, ja sna in eno stav na, saj ima mo večino ma oprav ka s sta rejšo po pu la ci jo. Ved no od go var ja
mo na vsa za stav lje na vprašanja, vse di le me po skušamo rešiti sku paj. Na vo ljo ima mo ve li ko 
zdravs tve novzgoj ne ga ma te ria la, ki ga ved no po nu di mo bol ni kom. To so raz lične brošure, 
zloženke. Vsak bol nik mora doma ime ti pre gled ni co živil, kjer izve po da tek, ko li ko ener gi je, 
be lja ko vin, maščob, ka li ja, fos fa ta in na tri ja se na ha ja v njem. Bol ni ke naučimo načrtovanja 
vsa kod nev ne pre hra ne s po močjo me to de led vičnih iz bir. Vsa živi la so raz po re je na v se dem 
os nov nih sku pin, ki se med se boj no raz li ku je jo po ener gij ski vred no sti, oseb no sti be lja ko vin, 
ka li ja in fos for ja. Za od mer ja nje ko ličine živil se upo rab lja jo priročne do mače mere (lončki, 
ve li ke/male žlice, ve li kost dla ni, ve li kost škat li ce vžiga lic). Teh ta nje je smi sel no samo občasno, 
za pri do bi tev boljšega občutka za ko ličino.
Vred no ti mo ved no sku paj z bol ni kom. Bol nik ki je vključen v pro ces pre hran ske edu ka ci je, 
je do bro in for mi ran in mo ti vi ran za do se ga nje ci ljev, ki smo jih za sta vi li sku paj. Bol nik ima 
željo po zna nju in se ob be se di die ta ne us traši in po mi sli, kje ga je po lo mil. Na po go vor pri de 
ve dožel jen in s po zi tiv ni mi pričako va nji.
Pra vil na pre hra na ledvičnih pa cien tov je zelo po mem ben del zdrav lje nja. Počutje bol ni kov bo 
v ve li ki meri od vi sno ne le od učin ko vi to sti dia li ze, tem več tudi od tega, kako na tančni bodo 
pri upošte va nju na pot kov pra vil ne ga pre hra nje va nja. 
Lepo se je izra zil Toni Gašpe rič, ki je de jal: »Ka velj je v tem, da lah ko go lju faš vsa ko gar, da 
lah ko na plah taš ko gar koli, ka dar ko li in kjer ko li. Le sebe ne! Svo je ga duha in te le sa ne. Ni
ko li!«

Li te ra tu ra
La vrinc, J. Načrto va nje pre hra ne za led vične bol ni ke. Ljub lja na, 2005.
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Zbor ni ca zdravstve ne nege Slo ve ni je. Sek ci ja me di cin skih se ster za po dročje ne fro lo gi je, dia li ze in 
trans plan ta ci je. Funk cio nal no izo braževa nje z učnimi de lav ni ca mi. Ce lje, 2004.
Evrop ska zve za za zdravs tve no nego led vičnih bol ni kov. Evrop ske smer ni ce za pre hra nje va nje odra
slih bol ni kov z led vičnim obo le njem.
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PACIENTOVE PRAVICE KOT ELEMENT 
KAKOVOSTI ZDRAVSTVENE OSKRBE

Ve sna Pri ja telj

Pov ze tek
Ka ko vost zdravs tve ne os kr be z vi di ka upo rab ni ka zdravs tve nih sto ri tev te me lji na do bri ko
mu ni ka ci ji, koor di na ci ji iz va ja nja zdravs tve ne os kr be, ne pre tr ga no sti obrav na ve, spošto va nju 
pa cien to vih pra vic in za go tav lja nju var no sti. Iz va jal ci zdravs tve nih sto ri tev lah ko z upošte
va njem  pa cien to vih pra vic in eti ke zdravs tve ne os kr be po mem bno vpli va jo na izi de zdrav
lje nja. 
Fe bruar ja leta 2008 je država Slo ve ni ja spre je la Za kon o pa cien to vih pra vi cah za ce lo vi to 
re gu la ci jo tega po dročja. Za kon je pri ne sel vse bin sko do pol ni tev in raz širi tev ka ta lo ga pa
cien to vih pra vic. Nje gov te melj ni cilj je pre prečeva nje kršitev ozi ro ma spo rov med pacien ti 
in zdravs tve nim oseb jem ter ure jen po stop kov ni način vars tva pa cien to vih pra vic, kar bo 
pri po mo glo k učin ko vi te mu obrav na va nju kršitev ali spo rov. Po mem bne no vo sti so zla sti na 
po dročju do sled ne ga spošto va nja pa cien to ve av to no mi je: pra vi ca do od ločanja o sebi. Na da lje 
težnja za za go tav lja nje ka ko vost ne, pri mer ne in var ne zdravs tve ne os kr be, pri za de va nje za čim 
večjo stop njo ob veščeno sti in so de lo va nje pa cien tov, vars tva ena ko prav no sti, vars tva za seb no
sti in oseb nih po dat kov. Na novo je ob li ko van sistem raz reševa nja kršitev pa cien to vih pra vic, 
ki jih bodo obrav na va li pri iz va jal cih zdravs tve nih sto ri tev in pred Ko mi si jo RS za vars tvo 
pa cien to vih pra vic. V po stop kih raz reševa nja spo rov ima jo po mem bno vlo go za stop ni ki pa
cien to vih pra vic. Ure jen si stem pritožbe nih poti naj bi pri ne sel na eni stra ni zaščito pra vic in 
in te re sov pa cien tov, na dru gi pa tudi zaščito zdrav ni ka in nje go vih so de lav cev.

Ključne be se de
pa cien to ve pra vi ce, ka ko vost, zdravs tve na os kr ba

1. UVOD
Te melj ni pra vi ci pa cien ta sta ka ko vostna in var na zdravs tve na obrav na va, ki za go tav lja sa
mos pošto va nje pa cien ta, nje go vih kul tur nih, psi ho so cial nih in du hov nih vred not. Vse os ta le 
pra vi ce iz ha ja jo iz teh dveh te melj nih pra vic. Ka ko vost na zdravs tve na obrav na va po me ni 
do sled no upo ra bo po stop kov, ki so pri mer lji vi z do ka za na mo naj višjimi stro kov ni mi stan dar
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di ali z naj boljšimi prak sa mi ob upošte va nju na sled njih načel ka ko vo sti: us pešnost, var nost, 
pra vočas nost, učin ko vi tost, ena kost in osre do točenost na bol ni ka. 
Ka ko vost zdravs tve ne os kr be z vidika pa cien ta pa te me lji na do bri ko mu ni ka ci ji, koor di na ci ji 
iz va ja nja zdravs tve ne os kr be, ne pre tr ga no sti obrav na ve, spošto va nju pa cien to vih pra vic in 
za go tav lja nju var no sti. Iz va jal ci zdravs tve nih sto ri tev z upošte va njem  pa cien to vih pra vic in 
eti ke zdravstvene os kr be lah ko po mem bno vpli va jo na izi de zdrav lje nja. 

2. LUKSEMBURŠKA DEKLARACIJA O VARNOSTI BOLNIKA 
De kla ra ci ja je bila spre je ta ob za ključku kon fe ren ce, ki je po te ka la v Luk sem bur gu apri la 2005 
pod okri ljem Evrop ske ko mi si je in v so de lo va nju s Stal nim od bo rom evrop skih zdrav ni kov 
in dru gih part ner jev v zdravs tve nem vars tvu. V de kla ra ci ji je za pi sa no: Do stop do ka ko vost
ne zdravs tve ne os kr be je os nov na člo ve ko va pra vi ca, ki jo priz na va jo in spoštu je jo Evrop ska 
uni ja, vse nje ne in sti tu ci je in državljani Evro pe. Sklad no s tem dejs tvom ima jo bol ni ki pra vi co 
pričako va ti, da bo ves trud vložen v za go to vi tev nji ho ve var no sti kot upo rab ni ka vseh zdravs
tve nih sto ri tev. (Kalčina, L., Močnik Dr novšek,  V., 2005) 
Osre do točenje na bol ni ko vo var nost vodi k zmanjševa nju stroškov obrav na ve bol ni kov, iz
po stav lje nih nežele nim do god kom, kar po sle dično vodi v us trez nejšo izra bo fi nančnih vi rov. 
Do dat ni pri hra nek je lah ko tudi pri zmanjševa nju stroškov, po ve za nih s pri tožbami bol ni kov 
in zah te va mi po odškod ni ni. Naj pomem bnejše pa je, da var nost bol ni kov pri po mo re k ra sti 
ka ko vo sti živ lje nja. 

3. ZAKON O PACIENTOVIH PRAVICAH V RS
Fe bruar ja 2008 je država Slo ve ni ja spre je la Za kon o pa cien to vih pra vi cah za ce lo vi to re gu la ci
jo tega po dročja. Za kon o pa cien to vih pra vi cah je po mem bna no vost v si ste mu zdravs tve ne ga 
vars tva Re pub li ke Slo ve ni je. Z njim se iz pol nju je večlet no pri za de va nje za iz boljšanje raz mer 
gle de va ro va nja in ure sničeva nja te melj nih pra vic pa cien tov. Z za ko nom Slo ve ni ja sle di de
se tim državam čla ni cam Evropske uni je ter dve ma država ma nečla ni ca ma, Nor veški in Is
lan di ji, ki so takšne ali po dob ne za ko ne že spre je le. Za kon ure sničuje in raz širja vr sto us tav no 
priz na nih pra vic, s čimer za go tav lja ob sto ječemu si ste mu zdravs tve ne ga vars tva bis tve no višjo 
ka ko vost, zlasti pa po stav lja pa cien te v ugod nejši po ložaj nas pro ti iz va jal cem zdravs tve nih 
sto ri tev v jav nem in za seb nem sek tor ju. (Mi ni strs tvo za zdrav je, 2008)
Pra vi ce, ki jih ure ja Za kon o pa cien to vih pra vi cah, niso pra vi ce, ki iz vi ra jo iz ob vez ne ga ali 
pro sto voljne ga zdravs tve ne ga za va ro va nja, pač pa gre za t.i. uni ver zal ne pra vi ce, ki jih ima 
vsak upo rab nik zdravs tve nih sto ri tev in se do ti ka jo zla sti spošto va nja sa mo stoj no sti pa cien ta 
pri od ločanju o last ni zdravs tve ni os kr bi, za seb no sti, vars tvu oseb nih po datkov, ena ko prav
no sti in var no sti, vars tva naj večje zdravs tve ne ko ri sti pa cien ta in za go tav lja nja ob veščeno sti. 
(Mi ni strs tvo za zdrav je, 2008)
3.1 Pa cien to ve pra vi ce
Pa cien to ve pra vi ce, ki jih ure ja ta za kon, so: (Za kon o pa cien to vih pra vi cah, 2008)
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pra vi ca do do sto pa do zdravs tve ne os kr be in za go tav lja nja pre ven tiv nih sto ri tev,1. 
pra vi ca do ena ko prav ne ga do sto pa in obrav na ve pri zdravs tve ni os kr bi,2. 
pra vi ca do pro ste iz bi re zdrav ni ka in iz va jal ca zdravs tve nih sto ri tev, 3. 
pra vi ca do pri mer ne, ka ko vost ne in var ne zdravs tve ne os kr be, 4. 
pra vi ca do spošto va nja pa cien to ve ga časa,5. 
pra vi ca do ob veščeno sti in so de lo va nja, 6. 
pra vi ca do sa mo stoj ne ga od ločanja o zdrav lje nju, 7. 
pra vi ca do upošte va nja vna prej izražene vo lje, 8. 
pra vi ca do pre prečeva nja in lajšanja trp lje nja, 9. 
pra vica do dru ge ga mne nja, 10. 
pra vi ca do sez na ni tve z zdravs tve no do ku men ta ci jo, 11. 
pra vi ca do vars tva za seb no sti in vars tva oseb nih po dat kov,12. 
pra vi ca do obrav na ve kršitev pa cien to vih pra vic ter 13. 
pra vi ca do brez plačne po moči pri ure sničeva nju pa cien to vih pra vic. 14. 

Za kon je pri ne sel vse bin sko do pol ni tev in raz širi tev ka ta lo ga pa cien to vih pra vic. Te melj ni 
cilj je pre prečeva nje kršitev ozi ro ma spo rov med pa cien ti in zdravs tve nim oseb jem, ure je nost 
po stop kov gle de vars tva pa cien to vih pra vic, kar bo pri po mo glo k učin ko vitemu raz reševa nju 
kršitev ozi ro ma spo rov. Po mem bne no vo sti so zla sti na po dročju do sled ne ga spošto va nja 
pa cien to ve av to no mi je (pra vi ce do od ločanja o sebi), težnje po za go tav lja nju ka ko vost ne, pri
mer ne in var ne zdravs tve ne os kr be, pri za de va nja za do se ganje čim večje stop nje ob veščeno sti 
in so de lo va nja pa cien tov, vars tva ena ko prav no sti, vars tva za seb no sti in oseb nih po dat kov. 
Na novo je ob li ko van si stem reševa nja kršitev pa cien to vih pra vic, ki se bodo obrav na va le pri 
iz va jal cih zdravs tve nih sto ri tev in pred Ko mi si jo RS za vars tvo pa cien to vih pra vic. V po stop
kih reševa nja spo rov ima jo po mem bno vlo go za stop ni ki pa cien to vih pra vic. Ure jen si stem 
pri tožbe nih poti naj bi pri ne sel na eni stra ni zaščito pra vic in in te re sov pa cien tov, na dru gi pa 
tudi zaščito zdravnika in nje go vih so de lav cev, če so neu pra vičeno ob toženi.
3.2 Pa cien to ve dolžno sti
Za kon o pa cien to vih pra vi cah opre de lju je tudi pa cien to ve dolžno sti, ki so pred vsem v tem, da 
ak tiv no so de lu je pri va ro va nju in kre pi tvi svo je ga zdrav ja ter v pro ce su zdravljenja, da po sre
du je vse po treb ne in re snične in for ma ci je o svo jem zdravs tve nem sta nju, da je nje gov od nos 
do dru gih pa cien tov in zdravs tve nih de lav cev ob zi ren in spoštljiv ter da upošteva ur ni ke. 
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4. VLOGA PACIENTOV PRI ODLOČANJU V ZDRAVSTVENEM 
SISTEMU
Vprašanje so de lo va nja držav lja nov/pa cien tov je re la tiv no novo. Ter mi no lo gi ja in kon cep ti 
še niso ja sno po stav lje ni. Glav ne težave iz ha ja jo iz dejs tva, da so lah ko po sa mez ni ki raz lično 
vključeni, od vi sno od vlo ge, ki jo ima jo v skup no sti: kot držav lja ni, volivci, po trošniki, za va
ro van ci, upo rab ni ki zdravs tve nih sto ri tev, pa cien ti. So de lo va nje se tako lah ko kaže v raz ličnih 
ob li kah, od vi sno od tipa vlo ge, po lja in ter ven ci je ali ni vo ja zah te va ne vključitve.
Kon cept so de lo va nja držav lja nov in pa cien tov pri od ločanju se raz vi ja na vseh rav neh družbe 
z na me nom, da bi zdravs tve ne sto ri tve bolj us tre za le po tre bam upo rab ni kov in bile bolj de
mo kra tične. Pa cien ti in držav lja ni so bolj zah tev ni kar za de va iz pol nje va nje nji ho vih iz bir in 
ka ko vost zdravs tve ne os kr be. Vedno več lju di se za ve da po tre be po boljši ob veščeno sti. Kri za 
v fi nan ci ra nju zdravs tve ne ga si ste ma je pri si li la vla de k uva ja nju re form s
ci ljem zmanjševa nja stroškov in po večanja učin ko vi to sti si ste ma, ven dar pa do pred krat kim 
pri tem niso us trez no upoštevale pa cien to vih po treb. Čeprav je “na pa cien ta osre do točena 
os kr ba” po sta la značilna fra za, se ni ved no iz va ja la. 
Ne dav ne spre mem be v kon cep tu pa cien to vih pra vic so se po ja vi le v državah, kot so Švica, 
Ni zo zem ska in Ve li ka Bri ta ni ja. No vost ni v do dat nih ukre pih, tem več v dru gačnem vi de nju 
in ra zu me va nju od no sov med pa cien ti in struk tu ra mi zdravs tve ne ga vars tva: pred nost da je jo  
vzdrževa nju do brih oseb nih od no sov med pa cien ti in zdravs tve nim oseb jem, izo gi ba jo se pa
ter na li stičnim pri sto pom zdravs tve nih delav cev (pa ter na li zem: nad zo ro va nje, vla da nje lju dem, 
pri ka te rem je po skrb lje no za po tre be lju di, od njih pa se ne pričaku je no be ne od go vor no sti), 
ka kor tudi pro ce du ral nim in pre ko mer no prav niškim po gle dom pa cien tov, ki do puščajo eko
nom ske pri ti ske na paciento ve pra vi ce, pou dar ja jo po tre bo po večjemu ob se gu jav ne raz pra ve 
o po li tičnih in etičnih vprašan jih, kot je na pri mer pra vi ca do do sto jans tve ne smr ti.
Pri po ročilo Od bo ra mi ni strov Sve ta Evro pe Rec (2000)5 o ob li ko va nju struk tur za so de lo
va nje držav lja nov in pa cien tov v po stop ku od ločanja v zdravs tvu na va ja po men oza veščanja 
držav lja nov o nji ho vi vlo gi pri iz boljšanju de lo va nja si ste ma zdravs tve ne ga vars tva in hkra ti 
pred la ga me to de, ki bi omo gočile vključeva nje držav lja nov in pa cien tov v pro ce se od ločanja. 
Po zi va vla de, naj spod bu ja jo so de lo va nje držav lja nov in pa cien tov pri vseh vprašan jih in na 
vseh rav neh de lo va nja si ste ma zdravs tve ne ga vars tva, tako da vzpo sta vi jo struk tu re in po li ti ko, 
ki pod pi ra jo so de lo va nje držav lja nov in ude ja nja nje pa cien to vih pra vic v prak si (Kalčina, L., 
Močnik Dr novšek,  V., 2005).

5. SKLEP
Pa cien to ve pra vi ce pred stav lja jo po se ben sklop člo ve ko vih pra vic in svo boščin, kjer je zdrav
je po seb na vred no ta. So tema, ki se do tak ne mno gih po dročij države, po li ti ke, zdravs tve ne 
bla gajne, ne vlad nih in sta nov skih or ga ni za cij, dru gih in te re snih sku pin in se ve da pa cien
tov sa mih. Vsi držav lja ni smo lah ko v vlo gi pa cien ta. Po mem bno je, da smo in for mi ra ni o 
možno sti iz bi ra nja in od ločanja ter o pra vi cah in dolžno stih. Spošto va nje pa cien to vih pra vic, 
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za go tav lja nje var no sti, in for mi ra nost in do bra ko mu ni ka ci ja po mem bno vpli va jo na izi de 
zdravs tve ne os kr be v smi slu ka ko vo sti in učin ko vi to sti.

Li te ra tu ra in viri
Pa cien to ve pra vi ce (ur. Kalčina, L., Močnik Dr novšek,  V.) Ljub lja na: In for ma cij sko do ku men ta cij ski 
cen ter Sve ta Evro pe, 2005.
Mi ni strs tvo za zdrav je. Kaj vam pri naša Za kon o pa cien to vih pra vi cah? http://www.mz.gov.si/si/
za ko no da ja_in_do ku men ti/ve ljav ni_pred pi si/pa cien to ve_pra vi ce/ (10.09.2008)
Za kon o pa cien to vih pra vi cah (ZP ac P). Ur.l. RS, št. 15/2008.
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POJASNILNA DOLŽNOST

Zden ka Kralj

UVOD
Po ja snil na dolžnost je zdrav ni ko va etična in za kon ska ob ve za. Po ja snil na dolžnost ob ve zu je 
zdrav ni ka, da bol ni ka pred ka te rim ko li zdravs tve nim po se gom sez na ni z diag no zo, po te kom 
zdrav lje nja in različnimi možnimi načini zdrav lje nja ter po sle di ca mi, do ka te rih lah ko pri
de med zdrav lje njem. Po ja sni lo zah te va in di vi dua len pri stop do bol ni ka, saj mora zdrav nik 
upošte va ti, da bol nik nima po seb ne ga zna nja o svo ji bo lez ni in po te ku zdrav lje nja, hkra ti pa 
mora upošte va ti nje go vo psi ho fi zično sta nje, izo braz bo. 
PREGLED PRAVNIH PREDPISOV
Us ta va Re pub li ke Slo ve ni je (URS) (Urad ni list RS/1, št. 33/91 in Urad ni list RS, št. 42/97, 
66/00, 24/03, 69/04 in 68/06) v 51. členu ure ja pra vi co do zdravs tve ne ga varstva, v skla du s 
ka te ro ima vsak do pra vi co do zdravs tve ne ga vars tva pod po go ji, ki jih do loča za kon. 3. od
sta vek is te ga člena do loča, da ni ni ko gar mo goče pri si li ti k zdrav lje nju, ra zen v pri me rih, ki 
jih do loča za kon.  
Po ja snil no dolžnost so pred spre jet jem Za ko na o pa cien to vih pra vi cah (ZP ac P) (Urad ni list 
RS, št. 15/08) ure ja li na sled nji pred pi si: 

Za kon o zdravs tve ni de jav no sti (ZZD ej) (Urad ni list RS, št. 23/05 – urad no prečiščeno be
se di lo, 23/08, 58/08, 15/08ZP ac P in 77/08ZDZ dr) je v 47. členu med dru gim do ločal, 
da je imel vsak do pod ena ki mi po go ji in sklad no z za ko nom pra vi co iz ve de ti za diag no zo 
svo je bo lez ni in za ob seg, način, ka ko vost ter pred vi de no tra ja nje zdrav lje nja; dati so glas je za 
ka kršen ko li me di cin ski po seg in biti pred tem ob veščen o vseh možnih me to dah diag no sti
ci ra nja in zdrav lje nja ter nji ho vih po sle di cah in učin kih; od klo ni ti pred la ga ne po se ge; brez 
pi sne ga so glas ja bol ni ka se je lah ko sklad no z 48. čle nom opra vil le nuj ni me di cin ski po seg, 
če bol nik za ra di svo je ga zdravs tve ne ga sta nja o tem ni mo gel od ločati. 

Sklad no s  47. čle nom Za ko na o zdrav niški službi (ZZ dr S) (Urad ni list RS, št. 72/06 – 
urad no prečiščeno be se di lo, 58/08 in 15/08ZP ac P) je mo ral zdrav nik sez na ni ti bol ni ka s 
pred vi de ni mi diag no stičnimi po stop ki in s pred laganim zdrav lje njem, pri čemer pa zdrav nik 
ni smel ukre pa ti brez bol ni ko ve pri vo li tve ozi ro ma pri vo li tve staršev za ose be mlajše od 15 
let, ozi ro ma skrb ni ka, ka dar je šlo za ose be pod skrb ništvom. Ukre pi brez pri vo li tve bol ni ka, 
staršev ali skrb ni ka so bili do pust ni le, če bi opu sti tev zdrav lje nja pov zročila bol ni ku zdravs
tve no škodo in bol nik ni bil spo so ben od ločanja o sebi za ra di mo tenj za ve sti ali hude os la bi tve 
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um skih spo sob no sti ali um ske ma nj ra zvi to sti ali duševne mot nje, za ra di ka te re je bila hudo 
motena bol ni ko va pre so ja. 

Z uve lja vi tvi jo Za ko na o pa cien to vih pra vi cah, ki je začel ve lja ti  26. av gu sta 2008, je bil raz
ve ljav ljen 47. člen Za ko na o zdravs tve ni de jav no sti in Za ko na o zdrav niški službi. 

Zdrav ni ko vo po jas nje va nje in ob veščanje pa cien ta (po ja snil na dolžnost) je po Za ko nu o pa cien
to vih pra vi cah te melj na pred po stav ka ve ljav no sti pa cien to ve pri vo li tve ozi ro ma za vr ni tve. 
Pa cient ima pra vi co, da je za ra di ure sničeva nja pra vi ce do sa mo stoj ne ga od ločanja o zdrav
lje nju in pra vi ce do so de lo va nja v pro ce su zdrav lje nja ob veščen o:

svo jem zdravs tve nem sta nju in ver jet nem raz vo ju ter po sle di cah bo lez ni ali poškod be;•	

ci lju, vr sti, načinu iz ved be, ver jet no sti us pe ha ter pričako va nih ko ri stih in izi du pred la ga•	
ne ga me di cin ske ga po se ga ozi ro ma pred la ga ne ga zdrav lje nja;
možnih tve ga njih, stran skih učin kih, ne ga tiv nih po sle di cah in dru gih ne pri jet no stih pred•	
la ga ne ga me di cin ske ga po se ga ozi ro ma pred la ga ne ga zdrav lje nja, vključno s po sle di ca mi 
nje go ve opu sti tve, mo re bit nih dru gih možno stih zdrav lje nja;
po stop kih in načinih zdrav lje nja, ki v Re pub li ki Slo ve ni ji niso do seg lji vi ali niso pra vi ce iz •	
ob vez ne ga zdravs tve ne ga za va ro va nja.

Po ja sni la mora zdrav nik, od go vo ren za zdrav lje nje, po ja sni ti pa cien tu v ne po sred nem sti ku, 
ob zir no, na pa cien tu ra zum ljiv način oziroma sklad no z in di vi dual ni mi spo sob nost mi spre
je ma nja in for ma cij, v ce lo ti in pra vočasno. Za ope ra tiv ni ali drug me di cin ski po seg, po ve zan 
z večjim tve ga njem ali večjo obre me ni tvi jo, pa cien tu da ra zum lji va ust na in pi sna po ja sni la 
zdrav nik, ki bo opra vil me di cin ski po seg, če to ni možno, pa drug zdrav nik, ki je us po sob ljen 
za tak me di cin ski po seg.
Pa cient ima pra vi co do sprot ne ga in po drob ne ga ob veščanja o po te ku zdrav lje nja ter po kon
cu me di cin ske ga po se ga ozi ro ma zdrav lje nja pra vi co do ob veščeno sti o rezul ta tu zdrav lje nja 
ozi ro ma mo re bit nih za ple tih. Pa cient, ki ni spo so ben od ločanja o sebi, ure sničuje pra vi ce po 
tem členu sklad no z zmožnost mi, ki jih do pušča nje go va spo sob nost ra zu me va nja.
Pa cien to va av to no mi ja je za go tov lje na s 26. čle nom ZP ac P, ki v dru gem od stav ku do loča, da 
pa cien tu, ki je spo so ben od ločanja o sebi, brez nje go ve po prejšnje svo bod ne in za vest ne pri vo
li tve, ki jo ob li ku je na pod la gi dob lje nih po ja snil, ni do vo lje no opra vi ti me di cin ske ga po se ga 
ozi ro ma zdravs tve ne os kr be. Pri vo li tev se ne na naša samo na po sa me zen me di cin ski po seg 
am pak tudi na ka te ro ko li de ja nje v zve zi z zdravs tve no os kr bo (npr. RTG sli ka nje). Pri vo li tev 
pa cien ta je po treb na tudi v pri me ru:

so de lo va nja v učnem pro ce su, zla sti ob pri sot no sti dru gih oseb med iz va ja njem zdravs tve•	
ne os kr be za ra di zdravs tve ne ga izo braževa nja;
upo ra be zdravs tve nih po dat kov za na me ne, ki ne pred stav lja jo zdrav lje nja;•	

sez na nja nja tret jih oseb z zdravs tve no do ku men ta ci jo; •	

spo ročanja in for ma cij o zdravs tve nem sta nju tret jim ose bam;•	
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so de lo va nja v me di cin skih ra zi ska vah;•	

prei skav na nje mu od vze tem bio loškem ma te ria lu, pri čemer se te lah ko opra vi jo samo za •	
po tre be nje go ve ga zdrav lje nja, ra zen če mo re bit no dru go rabo bio loškega ma te ria la ure ja 
po se ben za kon;
raz po la ga nja s te le som ali deli te le sa po nje go vi smr ti za po tre be me di cin ske ga izo braževa•	
nja in znans tve nih ra zi skav, za ka te re ga se smi sel no upo rab lja jo do ločbe za ko na, ki ure ja 
od vzem in pre sa di tev de lov člo veškega te le sa za ra di zdrav lje nja; 
da ro va nja or ga nov, tkiv ali ce lic v času živ lje nja in po smr ti, ki ga ure ja po se ben za kon.•	

Po leg te melj ne pred po stav ke za ve ljav no pri vo li tev – ob veščenost pa cien ta ozi ro ma iz pol nje na 
po ja snil na dolžnost zdrav ni ka – mo ra jo biti za ve ljav no pri vo li tev ozi ro ma za vr ni tev iz pol
nje ne še na sled nje pred po stav ke: 

pa cient mora biti spo so ben od ločanja o sebi,•	

pri vo li tev mora biti za vest na, •	

pri vo li tev mora biti svo bod na (brez vpli va sile, grožnje ali zvi jače tret jih oseb), •	

pri vo li tev mora biti dana pred po se gom (vna prejšnja pri vo li tev),•	

pri vo li tev mora biti dana oseb no ali po ose bi, ki je po za ko nu upra vičena do pri vo li tve •	
na me sto pa cien ta, 
v do ločenih pri me rih mora biti pri vo li tev pi sna. •	

Pri vo li tev se da ust no ali z rav na njem, na pod la gi ka te re ga je mo goče za nes lji vo skle pa ti, da 
po me ni pri vo li tev (kon klu dent no rav na nje). V do ločenih pri me rih za kon pred vi de va pi sno 
pri vo li tev. 
Ob vez na pi sna pri vo li tev je v za ko nu do ločena za ope ra tiv ni ali drug me di cin ski po seg, po
ve zan z večjim tve ga njem ali večjo obre me ni tvi jo. Po seb nost te pri vo li tve je pred pi sa ni pri
vo litveni obra zec. Pri pri vo li tve nem obraz cu gre za vna prej na tis njen for mu lar z do ločeni mi 
ru bri ka mi, ki vse bu je jo de lo ma že na tis nje no be se di lo in praz na po lja za vnos us trez nih po
dat kov.
Za kon je ure dil še rav na nje v dveh po seb nih živ ljenj skih si tua ci jah: ko pa cient v me di cin ski 
po seg si cer pri vo li (na pri mer ust no ali s kon klu dent nim rav na njem), ven dar iz ob jek tiv nih 
raz lo gov ne more dati pi sne pri vo li tve, ker je v zdravs tve nem sta nju, ki tega ne omo goča: v 
dru gem pri me ru pa noče dati pi sne pri vo li tve iz subjek tiv nih raz lo gov. V obeh pri me rih se 
pri vo li tev po tr di s pod pi som dveh pol no let nih prič in se hkra ti na ve de dejs tvo in mo re bit ne 
raz lo ge za od sot nost pod pi sa pa cien ta. Edi ni po goj, ki ga mo ra jo priče iz pol nje va ti, je pol
no let nost. Pri mer, ko pa cient sicer ja sno izraža pri vo li tev, pri vo li tve ne ga obraz ca pa ne želi 
pod pi sa ti, za kon šteje za pri vo li tev, pod po go jem, da se to dejs tvo in mo re bit ni raz log zanj 
evi den ti ra jo na obraz cu in po tr di jo s pod pi som dveh pol no let nih prič. V takšnem pri me ru je 
me di cin ski po seg do pust no iz ve sti. 
Če pa cient ni spo so ben od ločanja o sebi ali ni zmožen izra zi ti svo je vo lje, se lah ko opra vi 
nuj na me di cin ska po moč brez nje go ve pri vo li tve.
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Me di cin ski po seg ozi ro ma zdravs tve na os kr ba, ki ni po seg ozi ro ma nuj na me di cin ska po moč 
in hkra ti ni ope ra tiv ni ali drug me di cin ski po seg, po ve zan z večjim tve ga njem ali večjo obre
me ni tvi jo, se pa cien tu lah ko opra vi brez nje go ve pri vo li tve pod na sled nji mi po go ji:

pa cient ni spo so ben od ločanja o sebi;•	

zdrav nik ni ve del in ni mo gel ve de ti, da je pa cient, pa cien tov zdravs tve ni poob laščenec •	
ozi ro ma poob laščenka, pa cien tov za ko ni ti za stop nik ozi ro ma za stop ni ca ali dru ga ose ba, 
ki po za ko nu lah ko da pri vo li tev, po se gu nas pro to val;
pri vo li tve oseb iz prejšnje ali ne je v ra zum nem času ni bilo mo goče prido bi ti in•	

bo me di cin ski po seg ozi ro ma zdravs tve na os kr ba pa cien tu v naj večjo zdravs tve no ko rist.•	

Pa cient, ki je spo so ben od ločanja o sebi, ima pra vi co za vr ni ti pred la ga ni me di cin ski po seg 
ozi ro ma zdravs tve no os kr bo, ra zen ka dar bi to ogro zi lo živ lje nje ali huje ogro zi lo zdrav je dru
gih. Če zdrav nik, ki pa cien ta zdra vi, oce ni, da je pa cien to va od ločitev v nas prot ju z nje go vo 
naj boljšo zdravs tve no ko rist jo in bi za vr ni tev lah ko ogro zi la nje go vo živ lje nje ali pov zročila 
ne po prav lji ve po sle di ce in hudo po slabšanje nje go ve ga zdravs tve ne ga sta nja, mora po sku si ti 
pa cien ta o tem pre pričati, po po tre bi pa za po moč za pro si ti pa cien to ve ožje družin ske člane 
ozi ro ma pred la ga ti pa cien tu pri do bi tev dru ge ga mne nja. Za vr ni tev me di cin ske ga po se ga ozi
ro ma zdravs tve ne os kr be ne sme vpli va ti na od nos zdravs tve nih de lav cev do pa cien ta. Za 
ope ra tiv ne ali dru ge me di cin ske po se ge, po ve za ne z večjim tve ga njem ali večjo obre me ni tvi jo, 
se za vr ni tev do ku men ti ra na po seb nem obraz cu.  
Pa cient ima pra vi co ka dar koli pre kli ca ti pri vo li tev ozi ro ma za vr ni tev v me di cin ski po seg 
ozi ro ma zdravs tve no os kr bo pod po go ji, ki jih do loča za kon. 

Za kon za iz ved bo zdravs tve ne os kr be brez pri vo li tve pa cien ta pred vi de va sank ci je za pre kršek 
tako za prav no ose bo kot tudi za od go vor no ose bo prav ne ose be.
Na pod la gi Za ko na o pa cien to vih pra vi cah je bil spre jet pod za kon ski pred pis  Pra vil nik o 
obraz cih o pi snih iz ja vah vo lje pa cien ta – v na da lje va nju: pra vil nik (Urad ni list RS, št. 82/08), 
ki je do ločil mi ni mal ne zah te ve gle de vse bi ne obraz cev in ob li ko obraz cev o pi snih iz ja vah 
vo lje pa cien ta, in si cer: 

Obra zec o pri vo li tvi v zdravs tve no os kr bo po po ja sni lu (obra zec PP)•	

Obra zec o za vr ni tvi zdravs tve ne os kr be (obra zec ZP) •	

Obra zec o pri vo li tvi v so de lo va nje v me di cin skih ra zi ska vah (obra zec SMR) •	

Obra zec poob la sti la za do ločitev pa cien to ve ga zdravs tve ne ga poob laščenca (obra zec •	
PZP) 
Obra zec o iz ja vi o iz ključitvi oseb, ki so po za ko nu upra vičene od ločati o zdravs tve ni os•	
kr bi pa cien ta (obra zec IOS)
Obra zec o iz ja vi vna prej iz jav lje ne vo lje (obra zec VZZ) •	

Obrazec o iz ja vi o do ločitvi in pri vo li tvi v pri sot nost dru gih oseb (obra zec PDO) •	

Obra zec o pri vo li tvi ozi ro ma pre po ve di ob de la ve oseb nih po dat kov ozi ro ma spo ročanja •	
in for ma cij o zdravs tve nem sta nju (obra zec VOP) 
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Med naj po mem bnejša in naj po go ste je upo rabljena obraz ca v ok vi ru iz va ja nja po ja snil ne 
dolžno sti so di ta zla sti Obra zec o pri vo li tvi v zdravs tve no os kr bo po po ja sni lu in Obra zec o 
za vr ni tvi zdravs tve ne os kr be. Se stav lje na sta iz šti rih de lov: 

Po dat kov ni del (po dat ki o pa cien tu in po dat ki o iz va jal cu zdravs tve ne sto ri tve).•	

Po ja snil ni del (iz pol ni zdrav nik ali drug zdravs tve ni stro kov njak, ki ima pri mer no zna nje •	
o pred la ga nem po se gu ozi ro ma zdravs tve ni os kr bi), ki vse bu je: 

 raz log obrav na ve,
 pred la ga ni po seg ozi ro ma zdravs tve na os kr ba,
 re sna ali po go sta tve ga nja in možni za ple ti,
 po sle di ce opu sti tve pred la ga ne zdravs tve ne os kr be.

Pri vo li tve ni del.•	

Do pol nil ni del.•	

ZP ac P v 3. od stav ku 27. člena pred vi de va, da se fo to ko pi ja iz pol nje ne ga in pod pi sa ne ga pri
vo li tve ne ga obraz ca izroči tudi pa cien tu. 

POJASNILNA DOLŽNOST

Pri iz va ja nju po ja snil ne dolžno sti je po mem bno, da zdrav nik poda bol ni ku po ja sni lo na 
ra zum ljiv in pre prost način, us trez no nje go vim kog ni tiv nim spo sob no stim, saj se le do volj 
ob veščen in os veščen bol nik lah ko sa mo stoj no od loči o načinu zdrav ljenja. Ključni po men 
po ja snil ne dolžno sti je to rej v po pol ni sez na ni tvi z bo lez ni jo in po me nom zdrav lje nja, pred
sta vi tvi vseh al ter na tiv nih možno stih, za ple tih. Šele po tako iz ve de ni po ja snil ni dolžno sti je 
od bol ni ka ute me lje no pričako va ti tudi nje go vo privoli tev ali od klo ni tev zdrav lje nja. Pri vo
li tev bol ni ka v pro ces zdrav lje nja za go tav lja bol ni ku po ložaj sub jek ta in je te melj na zah te va 
raz mer ja med zdrav ni kom in bol ni kom. 

Dolžnost zdrav ni ka je, da te me lji to po ja sni po sto pek zdrav lje nja in nje go ve ne var nosti, pri 
čemer se mora pri la go di ti bol ni ko vi izo braženo sti, pri za de to sti, čus tve no sti in dru gim oseb
nost nim last no stim. Bol ni ku je po treb no dati to li ko in for ma cij, da lah ko izob li ku je svo jo od
ločitev. Naša sod na prak sa do loča, da je po treb na ko ličina informa cij v obrat nem so raz mer ju 
z nuj nost jo po se ga. Opu sti tev po ja sni la po me ni za ne mar ja nje stro kov no sti v splošnem smi slu, 
po sle di ca česar je ka zen ska in ne le odškod nin ska od go vor nost zdrav ni ka. Za pre prečitev 
odškod nin ske od go vor no sti iz na slo va po ja snil ne dolžno sti je zelo po mem bno, v kakšnem 
ob se gu in na kakšen način bol nik pri do bi in for ma ci je o kon kret nem po se gu.

Za bol ni ko vo pri vo li tev so s pod za kon skim pred pi som pred vi de ni obraz ci o pri vo li tvi v 
zdravs tve no os kr bo, pri čemer pa še tako izčrpen obra zec z bol ni ko vim pod pi som ne po me ni, 
da je po ja snil na ob vez nost iz pol nje na ozi ro ma iz vršena, niti ne do ka zu je, da je bol nik pra vil no 
ra zu mel in ob jek tiv no pre so dil o po se gu. Bol ni kov pod pis ne odrešuje zdrav ni ka mo re bit ne 
odškod nin ske od go vor no sti. Vna prej priprav lje ne obraz ce je po treb no bol ni ku raz ložiti na 
nje mu ra zum ljiv način. S pra vil no iz ve de no po ja snil no dolžnost jo se ve lik del od go vor no sti za 
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bol ni ko vo zdrav lje nje tako pre va li nanj. Vse bin sko zelo ob sežni in izčrpni obraz ci v no be nem 
pri me ru ne mo re jo na do me sti ti ver bal ne ga od no sa med bol ni kom in zdrav ni kom. Le do bra 
us kla je nost med iz va ja njem po ja snil ne dolžno sti in po sle dično iz pol ni tvi jo obraz ca o nje ni 
iz vršbi lah ko bis tve no pri po mo re ta k iz boljšanju od no sa med zdrav ni kom in bol ni kom in s 
tem zmanjšata ver jet nost ka snejšega spo ra v pri me ru na stan ka za ple tov med po se gom. 
Po manj klji va ali ne pri mer na ko mu ni ka ci ja med zdrav ni kom in bol ni kom je lah ko po gost 
raz log za bol ni ko vo ne za do voljs tvo in po sle dično for mal no pri toževa nje na raz ličnih rav neh 
(uprava, za va ro val ni ca, so dišče) ter grožnja mi z me di ji. Po go vor med zdrav ni kom in bol ni kom 
naj bi bil sproščen, te me ljil naj bi na po večeva nju bol ni ko ve po zor no sti in izražanju nje go ve
ga mne nja, pre poz na va nju zmožno sti nje go ve ga ra zu me va nja in vli va nju po gu ma. Vsa kršno 
izo gi ba nje po go vo ru o možnih za ple tih pri po se gu spa da med naj večje tve ga nje za ka snejše 
pri tožbe bol ni ka. Pri po go vo ru se je po treb no osre do točiti na dejs tva ter se izog ni ti po mi lo
va nju ali pre ti ra ne mu ob so ja nju ka te re ga ko li sub jek tiv ne ga ali objek tiv ne ga se stav ne ga dela 
sa me ga po se ga (oseb je, na pra va, pro stor, ne pri me ren čas, na sled nji bol nik ozi ro ma čakal na 
vr sta). Stro kov ni me di cin ski je zik je v po go vo ru med zdrav ni kom in bol ni kom močna ovi ra 
za ra zum lji vost. Bol ni ku so teh nični izra zi in tujke nez na ni, se ve da pa večino ma nima us trez
ne ga zna nja, da bi lah ko ra zu mel bo le zen in na ra vo zdrav lje nja. To ovi ro se lah ko pre mo sti 
s sli kov nim gra di vom, ski ci ra njem, pred sta vi tvi jo na prav itd. Po mem ben del ko mu ni ka ci je je 
iz pe lja va po ja snil ne dolžno sti in ob kon cu pred sta vi tev obraz ca, na ka te rem bol nik s pod pi
som po tr di, da je po ja snil na dolžnost iz vršena in s tem pri sta ne na pred vi den po seg. 
Večjo var nost v od no su med zdrav ni kom in bol ni kom za go tav lja čit lji va, lo gična, ra zum
lji va in skrb no se stav lje na zdravs tve na do ku men ta ci ja, ki mora vse bo va ti os nov ne po dat ke 
o bol ni ku, anam ne zo in kli nični pre gled, na po ti tve in dru ga na ročila, po tr di la o iz pol nje ni 
po ja snil ni dolžno sti, kli nična opažanja, iz sled ke že oprav lje nih prei skav in za ključek ob od
pu sti tvi. Doku men ta ci ja o zdrav lje nju mora vse bo va ti izčrpno po ročilo o de lo va nju vse ga 
ude ležene ga zdravs tve ne ga oseb ja, zato mora vse bo va ti čim več časov no za po red nih dej
stev in os nov nih po dat kov (ma tična šte vil ka bol ni ka, po dat ki o ak tual ni bo lez ni, pre te kla in 
družin ska anam ne za, in di ka ci ja, pred vi de na zdra vi la, re zul ta ti pre gle dov, me to da zdrav lje nja, 
za ple ti, us pešnost zdrav lje nja, evi den ti ra nje od vze te ga tki va, raz lo ga za od vzem tki va, sli kov
ni ali film ski ma te rial, končno mne nje, pri po ročila in na zad nje še način sprem lja nja bol ni ka 
(kon tro le). Po seb ne po zor no sti je v zdravs tve ni do ku men ta ci ji ned vom no vred na na ved ba 
za ple tov, ki so v do ločenem od stot ku sta ti stično nei zo gib ni in jih ni mo goče vna prej pred vi
de ti pri načrto va nju kon kret ne ga po se ga. V pri me ru zapleta med po se gom, je po treb no ja sno 
na ve sti, kaj, za kaj in kako se je zgo dil, kako se je od zva lo bol ni ko vo telo in še po se bej, ka te ri 
ukre pi so bili oprav lje ni za pre prečitev po sle dic za ple ta. Od pust no pi smo bi mo ra lo biti pri
prav lje no v naj krajšem možnem času od po se ga, v naj boljšem pri me ru pa bi ga mo ral bol nik 
do bi ti v roke že ob od ho du iz bol nišnice. Stro kov no in do sled no vo de na do ku men ta ci ja sama 
po sebi kaže na po tek vseh de jav no sti zdrav lje nja, hkra ti pa va ru je zdravs tve no oseb je pred 
ka snejšimi neu temel je ni mi ob tožbami ne za do volj nih pa cien tov.  
Za us pešno ob vla do va nje kri tičnih pri me rov, ki se po ja vi jo za ra di nežele ne ga oz. neu strez ne ga 
učinka zdrav lje nja, je po treb no: 
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poz na va nje za ko no da je na po dročju zdravs tve ne de jav no sti; •	

is kre nost in od pr tost v ko mu ni ka ci ji z bol ni kom; •	

po zi tiv nost v pričako va nju izi da zdrav lje nja; •	

ra zu me va nje svo je vlo ge in ob vez no sti; •	

do sled nost iz ved be po ja snil ne dolžno sti in nje ne ga do ku men ti ra nja; •	

do sled no vo de nje do ku men ta ci je; •	

pou dar ja nje možno sti za ple tov v pro ce su zdrav lje nja;•	

za va ro va nje zdrav ni kov za mo re bit no pov zročitev škode za ra di zdrav lje nja ter us trez na •	
pod po ra vods tva. 

VRSTE ODGOVORNOSTI ZDRAVNIKA
Od go vor nost za pro ti prav na de ja nja je mo goče opre de li ti ozi ro ma raz vr sti ti in jih de li ti po 
raz ličnih me rilih. Gle de na na ra vo kršitve, ločimo od go vor nost na de likt no od go vor nost (od
go vor nost za kršitev pra vi ce  v ožjem smi slu) in od go vor nost v pri me ru zlo ra be pra vi ce. 
Od go vor nost za de likt je od go vor nost za ne po sred no kršitev pred pi sov (kaz ni va de ja nja in 
prekrški, ne po sred na kršitev pred pi sov ci vil ne ga pra va). Zlo ra ba pra vi ce pa po me ni, da nek do 
iz vršuje neko pra vi co, ven dar pri tem pre seže njen družbeno priz na ni na men in s tem neu pra
vičeno po seže v pra vi co dru ge ga sub jek ta. Z vi di ka ose be, ki sto ri pro ti pravno de ja nje, ločimo 
sub jek tiv no (krivd no) in ob jek tiv no od go vor nost. Po sa mez ni ko va sub jek tiv na od go vor nost 
te me lji na nje go vi kriv di in zato lah ko za kaz ni vo de ja nje pra vi lo ma od go var ja le ose ba, ki 
je to de ja nje sto ri la na klep no ali iz ma lo mar no sti. Ob jektivna od go vor nost je od go vor nost 
neke ose be (fi zične ali prav ne) za na sta lo pro ti prav no po sle di co (npr. pre moženj ska ali ne pre
moženj ska škoda) ne gle de na sub jek tiv no kriv do.
Ka zen sko prav na od go vor nost
Ka zen sko pra vo je v bis tvu skraj no sreds tvo, ki ga družba in njen prav ni us troj upo ra bi ta za to, 
da za va ru je ta družbene vred no te, ki so za vars tvo upra vičene. Ko gre za od go vor nost zdrav
ni kov in dru gih zdravs tve nih de lav cev, je tre ba ime ti pred očmi raz li ko va nje med rav na nji, ki 
so pov zročila škodo, in ravnanji, na ka te ra je mo goče po leg pov zročene škode na slo vi ti tudi 
očitek mo ral noetične ali družbene ne var no sti. Oba pri me ra načelo ma opra vičuje ta ka zen
sko prav ni ukrep. Na po dročju me di ci ne (in tudi po ne kod dru god), kjer se uprav lja z ne var
ni mi stvar mi, sredstvi in po stop ki, bi lah ko preširo ka upo ra ba ka zen ske ga pra va za vr la raz voj 
stro ke, nje na preoz ka upo ra ba pa bi uteg ni la vpli va ti na znižanje po klic nih me ril. Prob le mi, 
ki so v zad njem času do bi li nov po men in opre de lju je jo me di cin sko od go vor nost, so npr. na 
meji med živ lje njem in smrt jo  ev ta na zi ja, nove teh no lo gi je op lo di tve, ge ne ti ka, zdrav ni ko va 
dolžnost zdrav lje nja in pri sil no zdrav lje nje, pra vi ce bol ni ka, zla sti pra vi ca do in for mi ra nja in 
po ja snil na dolžnost zdrav ni ka, vars tvo po klic ne skriv no sti, prijav na dolžnost.
Načelo sub jek tiv ne ali krivd ne od go vor no sti pri ugo tav lja nju kaz ni ve ga de ja nja po me ni, da 
pov zročitev pre po ve da ne in ško dlji ve po sle di ce sama po sebi še ne za do stu je za upo ra bo kaz ni 
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zo per sto ril ca. Ka zen se sme upo ra bi ti, če je do ka za no, da je ob toženec res sto ri lec kaz ni ve ga 
de ja nja in da je ob toženec ka zen sko od go vo ren. 
Ka zen ska od go vor nost sto ril ca se ugo to vi v pri me ru, ko je ned voum no, da se je sto ri lec v 
tre nut ku sto ri tve kaz ni ve ga de ja nja za ve dal, da dela ne kaj, česar ne bi smel, nekaj, kar je v 
nas prot ju z nje go vi mi člo veškimi, mo ral ni mi, družbe ni mi ali prav ni mi ob vez nost mi, ozi ro ma 
bi se bil tega vsaj mo ral in mo gel za ve da ti. Ka zen sko od go vo ren je sto ri lec, ki je prište ven 
in kriv. Za kaz ni vo de ja nje, stor je no iz ma lo mar no sti, je sto ri lec od go vo ren samo, če za kon 
tako do loča. Raz lo gi za iz ključitev ka zen ske od go vor no sti so raz lični, med nji mi je naj bolj 
poz nan ne prištev nost sto ril ca. Tudi zmot no pre pričanje je lah ko raz log mo re bit ne iz ključitve 
ka zen ske od go vor no sti.
Ka zen sko pravo je zgra je no na treh te melj nih ab strakt nih prav nih poj mih:

kaz ni vo de ja nje,1. 
ka zen ska od go vor nost in 2. 
ka zen ska sank ci ja.3. 

Po go ji za ob stoj kaz ni ve ga de ja nja so:
volj nost rav na nja:•	  sto ri lec mora ime ti v svo ji ob la sti gibe, rav na nje, de lo va nje, ve de nje;
storitev ali opu sti tev•	 : ak tiv no ali pa siv no;
po sle di ca•	 : za kaz ni vo de ja nje gre le, če je iz kakšne sto ri tve ali opu sti tve na sta la po sle di
ca;
vzročna zve za•	 : med rav na njem sto ril ca in po sle di co mora biti raz mer je vzro ka in po sle
di ce;
kraj in čas sto ri tve•	 : biti mora do ločen ali do ločljiv.

Ma lo mar nost

Kaz ni vo de ja nje je stor je no iz ma lo mar no sti, če sto ri lec ne rav na s po treb no paz lji vost jo, s 
ka te ro po oko liščinah in po seb nih last no stih mora in je zmožen kaj sto ri ti ali opu sti ti.  
Bol ni ko va pri vo li tev in po ja snilna dolžnost
Pri vo li tev je iz ja va vo lje, ki po me ni ure sničeva nje pra vi ce do svo bod ne ga od ločanja vsa ke ga 
po sa mez ni ka o po se gih v nje go ve oseb nost ne pra vi ce. Prav no ve ljav na pri vo li tev je po da na 
le v pri me rih, če je zdrav nik bol ni ka prej na pri me ren in razumljiv način poučil o bo lez ni 
ozi ro ma sta nju, po ja snil možnost zdrav lje nja, mo re bit ne ne var no sti in pred vi dlji vost us pe ha. 
Ta zdrav ni ko va dolžnost se ime nu je po ja snil na dolžnost. Njen ob seg, vse bi na, ome ji tve so 
od vi sne od oko liščin po sa mez nih pri me rov. 
Bol ni ko va pri vo li tev mora biti za vest na, kar po me ni, da je bol nik ce lo vi to in vse stran sko ter 
na tančno poučen o po se gu. Le takšna in for ma ci ja je lah ko pod la ga za za vest no, svo bod no 
in poučeno pri vo li tev. Pra vo in me di ci na ra zu me ta po ja snil no dolžnost široko. Na naša se na 
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diag no zo, zdrav lje nje, na možne za ple te in na možne al ter na ti ve ter na na po ved. In for mi ra nje 
mora biti kon kret no, ja sno opre de lje no in po da no tako, da je bol ni ku do stop no. 
Kaz ni va de ja nja na po dročju zdravs tve ne de jav no sti
Ka zen ski za ko nik (KZ1) (Urad ni list RS, št. 55/08 in 66/08  po pra vek), ki je sto pil v ve lja vo 
1.11.2008, do loča na sled nja kaz ni va de ja nja, po mem bna za po dročje iz va ja nja zdravs tve ne 
de jav no sti: 

kaz ni va de ja nja zo per živ lje nje in telo: •	

118. člen  pov zročitev smr ti iz ma lo mar no sti;- 

120. člen  na pe lje va nje k sa mo mo ru in po moč pri sa mo mo ru;- 

121. člen – ne do vo ljen po seg v no sečnost;- 

122. člen – lah ka te le sna poškod ba; - 

123. člen – huda te le sna poškod ba; - 

124. člen – po seb no huda te le sna poškod ba;  - 

125. člen – iz ključitev kaz ni ve ga de ja nja pri te le snem poško do va nju s so- 
glas jem poško do van ca: (1) Pov zročitev lah ke te le sne poškod be (122. člen) ni 
pro ti prav na, če je poško do va nec pri vo lil va njo. V tem pri me ru se pri mla do
let ni ali sla bot ni ose bi upošteva pri vo li tev, če jo v skladu z za ko nom v skr bi 
za nju no zdrav je da ti sti, ki za sto pa take ose be. (2) Na klep na pov zročitev 
hude (123. člen) ali po seb no hude (124. člen) te le sne poškod be ni pro ti prav
na, če je poško do va nec pri vo lil va njo in pri tem niso bile pri za de te ko ri sti 
koga dru ge ga ali ogrožena kakšna skup na prav na vred no ta. (3) Ne gle de 
na prejšnji od sta vek na klep na pov zročitev hude ali po seb no hude te le sne 
poškod be pri zdrav lje nju ali zdra vil ski de jav no sti ni pro ti prav na, če je bila 
pri vo li tev dana v ob li ki in ob po go jih, ki jih do loča za kon. (4) Če je poško
do va nec med sto ri tvi jo kaz ni ve ga de ja nja hude ali po seb no hude te le sne 
poškod be prej dano pri vo li tev pre kli cal, to na iz ključitev pro ti prav no sti de
janj po prejšnjem od stav ku ne vpli va, v dru gih pri me rih po dru gem od stav
ku tega člena pa se sto ri lec, ki začete ga de ja nja po pre kli cu ni do končal, ne 
kaz nu je za nje gov po skus ozi ro ma se ne kaz nu je za do končano lažje de ja nje, 
za je to v po sku su hujšega kaz ni ve ga de ja nja.
Sklad no s 125. čle nom je vsak ki rurški po seg ali kakšen dru gi in stru men tal
ni po seg (npr. vbriz ga va nje zdra vi la prek ven ske ka ni le) oce njen za te le sno 
poško do va nje in mora za to ime ti pri vo li tev pa cien ta. Spre mem be ka zen ske 
za ko no da je na po dročju pri vo li tve raz glašajo pri vo li tev pa cien ta ned voum no 
kot raz log iz ključene pro ti prav no sti te le snih poškodb, pov zročenih z me di
cin ski mi po se gi. 

kaz ni va de ja nja zo per člo ve ko vo zdrav je: •	
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178. člen  opu sti tev zdravs tve ne po moči: Zdrav nik ali drug zdravs tve ni - 
de la vec, ki v nas prot ju s svo jo po klic no dolžnost jo  ne po ma ga bol ni ku ali 
komu dru ge mu, ki je v ne var no sti za živ lje nje, se kaz nu je z za po rom do 
ene ga leta. 
179. člen – ma lo mar no zdrav lje nje in oprav lja nje zdra vil ske de jav no sti: (1) - 
Zdrav nik, ki pri oprav lja nju zdrav niške de jav no sti iz ma lo mar no sti rav na 
v nas prot ju s pravili zdrav niške zna no sti in stro ke in tako pov zroči, da se 
komu občutno po slabša zdrav je, se kaz nu je z za po rom do treh let. (2) Ena ko 
se kaz nu je: (a) zdravs tve ni de la vec, ki pri svo ji zdravs tve ni de jav no sti rav na v 
nas prot ju s pra vi li stro ke, pa pri tem povzroči, da se komu občutno po slabša 
zdrav je ali (b) zdra vi lec, ki pri oprav lja nju do vo lje ne zdra vil ske de jav no sti iz 
ma lo mar no sti neu strez no iz be re in upo ra bi zdra vil ski si stem ali zdra vil sko 
me to do, pa pri tem pov zroči, da se komu občutno po slabša zdrav je. (3) če 
za ra di de ja nja iz pr ve ga in dru ge ga od stav ka kdo umre, se sto ri lec kaz nu je z 
za po rom od ene ga do os mih let. 
180. člen   ma zaštvo;- 

181. člen  ne do vo lje na pre sa di tev de lov člo veškega te le sa in spre mem ba                   - 
člo veškega ge no ma;
182. člen – ma lo mar no oprav lja nje le kar niške de jav no sti. - 

kaz ni va de ja nja zo per člo ve ko ve pra vi ce in svo boščine: •	

142. člen  neu pra vičena iz da ja po klic ne skriv no sti.- 
kaz ni va de ja nja zo per člo ve ko vo zdrav je: •	

255. člen   iz da ja in upo ra ba lažnega zdrav niškega ali ve te ri nar ske ga - 
spričeva la. 

Ci vil no prav na od go vor nost
Ci vil no prav na od go vor nost zdrav ni ka iz ha ja iz ob li ga cij ske ga (ob vez nost ne ga) vi di ka raz
mer ja med bol ni kom in zdrav ni kom. Za raz li ko od ka zen ske od go vor no sti, kjer v ka zen
skem po stop ku od loča so dišče o tem, ali je bilo stor je no kaz ni vo de ja nje, ki je opre de lje no v 
ka zen skem za ko ni ku (in ob pri tr dil nem od go vo ru izreče ka zen sko sank ci jo), pa v ci vil nem 
po stop ku od loča so dišče o odškod ni ni, ki naj bi jo poško do va lec po vr nil ti ste mu, ki mu jo je 
pov zročil. Po goj za ob stoj ci vil ne ga de lik ta in z njim po ve za ne odškod nin ske ob vez no sti je 
iz pol ni tev ele men tov, ki jih ugo tav lja so dišče v ci vil nem, pravd nem po stop ku, ki se začne na 
zah te vo upra vičenca ozi ro ma oško do van ca. 
Odškod nin ska ob vez nost je ob vez nost stran ke, da po rav na škodo, za ka te ro je od go vor na. Za 
odškod nin sko od go vor nost mo ra jo biti iz pol nje ne na sled nje te melj ne pred po stav ke, in si cer 
škod ni do go dek, škoda, vzročna zve za in ob jek tiv na od go vor nost oško do val ca. 
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V ob li ga cij skem pra vu sta opre de ljeni dve te melj ni načeli, ki sta po mem bni za od go vor nost 
v zdravs tvu (zdrav ni kov). To sta načelo pre po ve di pov zročanja škode (kršitev ob vez no sti iz 
prav nih po slov in pra vi ca do po vračila škode) in načelo skrb no sti (vse bu je raz lične prav ne 
stan dar de, s ka te rimi se v kon kret nih ob li ga cij skih raz mer jih pre so ja jo rav na nja ude ležen cev). 
Ome nje ni stan dar di se upo rab lja jo tudi pri pre so ji krivd ne ga rav na nja pov zročite lja škode ozi
ro ma se z njim ugo tav lja krivd na ob li ka ma lo mar no sti. Krivd na ozi ro ma sub jek tiv na odgovor
nost (mi lejša ob li ka od go vor no sti) je po stav lje na kot pra vi lo in je po da na, ka dar oško do va lec 
pov zroči škodo na me no ma ali iz ma lo mar no sti (135. člen Ob li ga cij ske ga za ko ni ka; OZ1, 
Urad ni list RS, št. 97/07  urad no prečiščeno be se di lo); ob jek tiv na od govornost (strožja ob
li ka od go vor no sti) pa je vzpo stav lje na v pri me rih, če škoda na sta ne od stva ri ali de jav no sti, iz 
ka te rih iz vi ra večja škod na ne var nost za oko li co ali če kakšen za kon to od go vor nost izrec no 
pred pi su je. 
Zdravs tve ni de lav ci, ki so za po sle ni v zdravs tve nih us ta no vah ali pri za seb nih zdrav ni kih, 
pra vi lo ma ne po sred no ne od go var ja jo za na sta lo škodo. Za nji ho va rav na nja od go var ja nji
hov de lo da ja lec. Od go vor nost de lo da jal ca je po da na tako za ra di vars tva oško do van ca kot tudi 
za ra di vars tva de lavca, saj bi stal na grožnja odškod nin ske od go vor no sti pre več obre me nje va la 
de lav ce. De la vec je lah ko ne po sred no od go vo ren za na sta lo škodo le v pri me rih, če jo je pov
zročil na me no ma. Če je škodo pov zročil že z mi lejšo stop njo kriv de, hudo ma lo mar nost jo (ali 
name nom), je dolžan po vr ni ti škodo ti ste mu, ki je iz plačal odškod ni no oško do van cu (re gre sni 
zah te vek).  Od go vor nost de lo da jal ca za škodo, ki jo pov zroči de la vec pri delu ali v zve zi z de
lom tret ji ose bi, je do ločena v 147. členu OZ1, pri čemer pa je de lo dajalec prost ob vez no sti, 
če do kaže, da je de la vec v da nih oko liščinah rav nal tako, kot je tre ba. Kot osred nje prav no 
vprašanje je tako vprašanje kršitve dolžne skrb no sti, kar je po treb no pre so ja ti od pri me ra do 
pri me ra. Odškod nin ska od go vor nost de lo da jal ca tako ne more biti po da na, če je po svo jem 
zdrav ni ku rav nal v skla du s skrb nost jo do bre ga stro kov nja ka, to rej po pra vi lih stro ke in sklad
no s po treb no pro fe sio nal no skrb nost jo.  

ZAKLJUČEK
Zdrav niški po seg je ne do pu sten, ka dar je po slabšanje zdrav ja po sle dica ne pra vil ne ga in ne
stro kov ne ga zdrav ni ko ve ga rav na nja ali ka dar je zdrav ni ko vo rav na nje si cer stro kov no, pa 
kljub temu pro ti prav no, ker ni bilo bol ni ko ve ga so glas ja. Bol ni ko vo so glas je ima v pri me ru 
spo ra moč prav ne ve lja ve le v pri me ru do sled no iz ve dene po ja snil ne dolžno sti ozi ro ma po
ja snil in od go vo rov, ki jih mora zdrav nik bol ni ku po ja sni ti v ne po sred nem sti ku, pra vočasno, 
ob zir no in na bol ni ku ra zum ljiv način. 
Do sled no iz ve de na po ja snil na dolžnost, do ku men ti ra nje po ja snil ne dolžno sti, vo de nje ce lotne 
zdravs tve ne do ku men ta ci je, pre poz na va nje možno sti za tve ga nja na po sa mez nem po dročju 
de lo va nja, upošte va nje smer nic in pra vil stro ke, zdrav ni ku omo goča boljšo os kr bo bol ni ka, 
zmanjšanje  za ple tov in po sle dično manj spo rov. 
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Li te ra tu ra
Us ta va Re pub li ke Slo ve ni je (URS) (Urad ni list RS/1, št. 33/91 in Urad ni list RS, št. 42/97, 66/00, 
24/03, 69/04 in 68/06). 
Za kon o zdravs tve ni de jav no sti (ZZD ej) (Urad ni list RS, št. 23/05 – urad no prečiščeno be se di lo, 
23/08, 58/08, 15/08ZP ac P in 77/08ZDZ dr)
Za kon o zdravniški službi (ZZ dr S) (Urad ni list RS, št. 72/06 – urad no prečiščeno be se di lo, 58/08 
in 15/08ZP ac P).
Za kon o pa cien to vih pra vi cah (ZP ac P) (Urad ni list RS, št. 15/08). 
Ka zen ski za ko nik (KZ1) (Urad ni list RS, št. 55/08 in 66/08po pra vek).
Ob li ga cij ski zakonik (OZ1) (Urad ni list RS, št. 97/07).
Dajčman, D: Vred no te nje tve ga nja za na sta nek za ple ta in sprožitev spo ra v ga stroin te sti nal ni en
do sko pi ji.
ŽivčecKa lan, G., Ker snik, J., Švab, I. Dob ni kar, B: Ka ko vost v zdravs tvu: Pred pi si in prak sa. 
ZDRAV VESTN 2002; 71:7439.
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KAKO ZAGOTAVLJAMO VAROVANJE 
BOLNIKOVIH PODATKOV V SPLOŠNI 
BOLNIŠNICI NOVO MESTO

Si mo na Baz nik

Pov ze tek 
Us ta va RS, za kon o pa cien to vih pra vi cah in dru gi za ko ni ter pra vi la ja sno opre de lju je jo, kaj 
ob se ga va ro va nje bol ni ko vih po dat kov in varo va nje bol ni ko ve za seb no sti.
Po go sto so pra vi ce bol ni kov v zve zi z va ro va njem bol ni ko vih po dat kov kršene za ra di or ga
ni za ci je dela. Zdravs tve ni de lav ci včasih kršijo načela za ko na o pa cien to vih pra vi cah za ra di 
ne ved no sti in ne poučeno sti, kar pa ne opra vičuje nji ho vih po stop kov.
Od leta 2004 se s prob le mom bol ni ko ve do ku men ta ci je us pešno uk var ja jo na trav ma to loškem 
od se ku Splošne bol nišnice Novo me sto, ki je kot prvi začel s pi lot nim pro jek tom umi ka 
do ku men ta ci je iz bol niške sobe. Čeprav so se soočali z različnimi težava mi, so da nes do ber 
pri mer, kako se lah ko za go to vi večja var nost gle de va ro va nja bol ni ko vih po dat kov. 
Bol ni ko vo do ku men ta ci jo so umak ni li iz bol niških sob. Shra nje no ima jo v vo zičku, ki je 
pri re jen za shra nje va nje vse bol ni ko ve do ku men ta ci je, ra zen RTG slik. Vo ziček je v času, ko 
za po sle ni ne po tre bu je jo do ku men ta ci je, shra njen v se str ski sobi na od se ku. Tja sme jo pra vi
lo ma vsto pa ti samo za po sle ni.

Ključne be se de
za ko ni, pra vi la, iden ti fi ka ci ja bol ni ka, do ku men ta ci ja

Us ta va RS v 35. členu jasno go vo ri o tem, da mora biti za go tov lje na ne do ta klji vost člo ve
ko ve te le sne in duševne ce lo vi to sti, nje go ve za seb no sti ter oseb nost nih pra vic. Do pol nju je 
ga 38. člen us ta ve RS, ki go vo ri o tem, da mora biti zago tov lje no vars tvo oseb nih po dat kov 
in pre po veduje upo ra bo oseb nih po dat kov, ki je v nas prot ju z na me nom nji ho ve ga zbi ra nja. 
Zbi ra nje, ob de lo va nje, na men upo ra be, nad zor in vars tvo taj no sti oseb nih po dat kov do loča 
za kon. Vsak do ima pra vi co sez na ni ti se z zbra ni mi oseb ni mi po dat ki, ki se na našajo nanj, in 
pra vi co do sod ne ga vars tva ob nji ho vi zlo ra bi.



Novo me sto,  21. in 22. ja nuar  2009

141

KAKO POTEKA VAROVANJE BOLNIKOVIH PODATKOV V SPLOŠNI 
BOLNIŠNICI NOVO MESTO
Vsa ke ga bol ni ka od leta 2006 da lje ob spre je mu (načrto va nem ali ur gent nem) opre mi mo z 
za pest ni co, ki vse bu je pa cien to vo ime, priimek, leto rojs tva in ma tični in deks. Omo goča nam, 
da bol ni ka iden ti fi ci ra mo tudi, ka dar je pod vpli vom ane ste zi je, ne za ve sten, neod zi ven ali se 
za ra di dru gih vzro kov ni spo so ben sam iden ti fi ci ra ti.
Za kon o zdravs tve ni de jav no sti v 47. členu med dru gim določa, da ima vsak do pra vi co zah
te va ti, da zdravs tve ni de lav ci in nji ho vi so de lav ci brez nje go ve izrec ne pri vo li tve ni ko mur ne 
po sre du je jo po dat kov o nje go vem zdravs tve nem sta nju, zato bol ni ka za pro si mo za iz pol ni tev 
obraz ca Iz ja va o po sre do va nju po dat kov o zdravs tve nem sta nju (pri lo ga 1) ter ga sez na ni mo 
z raz lo gom iz pol ni tve obraz ca in s po sle di ca mi nje go ve od ločitve. Bol nik mora ve de ti, da sam 
od loča o tem, kdo in ko li ko bo in for mi ran o nje go vem spre je mu v bol nišnico, o nje go vem 
zdravs tve nem sta nju, o mo rebit nem po slabšanju ter v pri me ru smr ti: to ve lja tudi za  po
sre do va nje po dat kov iz zdravs tve ne do ku men ta ci je. Po dat ke o zdravs tve nem sta nju bol ni ka 
ter po dat ke o vzro kih, oko liščinah in po sle di cah tega sta nja lah ko brez bol ni ko ve ga so glas ja 
bol ni ko vim ožjim so rod ni kom ali skrb ni kom, ozi ro ma iz ven za kon ske mu part ner ju po sre
du je le zdrav nik, ki bol ni ka zdra vi, če oce ni, da je to v bol ni ko vo ko rist (53. člen Za ko na o 
zdrav niški službi).
Splošna bol nišnica Novo me sto je v de cem bru 2005 pri pra vi la Pra vil nik o varova nju oseb
nih in dru gih zaup nih po dat kih ter do ku men tar ne ga gra di va, ki v 9. členu do loča, da se za 
po klic no skriv nost šte je jo vsi me di cin ski oz. zdravs tve ni in ad mi ni stra tiv ni oseb ni po dat ki 
ter po dat ki nji ho vih oseb nih in družin skih za dev, do ka te rih pridejo zdravs tve ni de lav ci in 
zdravs tve ni so de lav ci ter dru gi de lav ci pri oprav lja nju svo je ga dela, na pod la gi ka te rih je 
mo goče iden ti fi ci ra ti ose bo, ozi ro ma diag no zo ali prog no zo nje ne bo lez ni, pri čemer lah ko 
sklad no z 10. čle nom pra vil ni ka po dat ke, ki pred stav lja jo po klic no skriv nost, spo ročajo dru
gim samo s pra vil ni kom do ločene ose be sklad no z do ločbami za ko nov.
Po leg zgo raj našte tih za ko nov in pra vil vsa ke ga zdravs tve ne ga de lav ca k molčečno sti za ve zu je 
še ko deks eti ke in last na za vest.
Od leta 2006 dalje upo rab lja mo na ki rurškem od del ku Splošne bol nišnice Novo me sto tem
pe ra tur ne li ste for ma ta A3, ki so jih vzorčno pri pra vi le in gra fično po sta vi le di plo mi ra ne 
me di cin ske se stre (DMS) ki rurškega od del ka. Prva stran je na me nje na me di cin ske mu delu 
bol ni ko ve obrav na ve, dru ga stran pa zdravs tve ni negi. Tem pe ra tur ni li sti so na tem pe ra tur
nih tab li cah na bol niških po ste ljah. Tam so ves čas hos pi ta li za ci je bol ni ka in so zato na og led 
dru ge mu nez dravs tve ne mu oseb ju in obi sko val cem. S tem so kršene bol ni ko ve pra vi ce o va
ro va nju oseb nih po dat kov. 
Težavo so us pešno raz rešili na trav ma to loškem od se ku ki rurškega od del ka s pi lot nim pro jek
tom umi ka do ku men ta ci je iz bol niške sobe fe bruar ja leta 2004. 
Na začetku je bila do ku men ta ci ja pa cien tov shra nje na v ma pah v do ku men tacij skem vo zičku 
za rtg sli ke. Tem pe ra tur ni li sti so spr va do pold ne še hra ni li v po seb ni mapi na mizi v bol
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niških so bah, po pold ne pa so jih po raz de li tvi zdra vil me di cin ke se stre/zdravs tve ni teh ni ki 
(MS/ZT) shra ni li v vo zičku v se str ski sobi. Z mar cem 2004 so poi ska li vzor ce map za shra
nje va nje bol ni ko ve do ku men ta ci je. Iz bra li so sivo no sil no mapo z vložnimi PVC ma pa mi za 
po sa mez ne do ku men te in pro sto rom za tem pe ra tur ni list in jih tudi na ba vi li maja 2004. 
Ure di tev do ku men ta ci je: ob od prt ju mape je pro stor za tem pe ra tur ni list, sle di mapa za spre
jem no anam ne zo in am bu lant ne iz vi de, nato pa po sa mez ne PVC mape za os ta lo bol ni ko vo 
do ku men ta ci jo (iz vi di iz spe cia li stičnih am bu lant, la bo ra to rij ski iz vi di, iz vi di rtg in ekg, ope ra
cij ska do ku men ta ci ja, mi kro bio loški iz vi di, iz vi di kon zi li jar nih pre gle dov, trans fu zij ski kar ton, 
do ku men ta ci ja zdravs tve ne nege in fi zio te ra pi je), na zad njem ovit ku pa je pro stor za po pis 
bo lez ni in na lep ke z bol ni ko vi mi po dat ki. RTG sli ke shra nju je jo po se bej.
Do kon ca leta 2004 te sti ra jo nov način dela, do de lu je in spre mi nja se tem pe ra tur ni list. Ko nec 
leta 2004 splošna bol nišnica na ba vi vo ziček za do ku men ta ci jo, ki pa ni na men ski in je za vse 
mape pre maj hen, zato spom la di 2008 do bi jo v te sti ra nje Op ti pla nov vo ziček za do ku men ta
ci jo, ohranijo pa sta re mape. 
V času dežurs tva mo ra jo DMS za vsa ko pre ver ja nje bol ni ko vih po dat kov v se str sko sobo, 
oprav lje no delo se ne do ku men ti ra spro ti, težja pa je tudi iden ti fi ka ci ja bol ni ka, zato nov 
način dela na začetku na le ti na nas pro to va nja dežur nih DMS, od delčnih zdrav ni kov pa tudi 
os ta le ga oseb ja. 
Zato bol ni ko va do ku men ta ci ja ni več v bol niških so bah, am pak je v se str ski sobi. Za iden
ti fi ka ci jo bol ni ko vih po stelj v začetku ob spre je mu na trav ma to loškem od se ku ti ska jo list za 
tem pe ra tur no tab li co veliko sti A4 for ma ta z ime nom in priim kom pa cien ta ter let ni co rojs
tva. Ker za va ro va nje oseb nih po dat kov ob se ga or ga ni za cij ske in us trez ne lo gičnoteh nične 
po stop ke in ukre pe, s ka te ri mi se va ru je jo oseb ni po dat ki (24. člen ZVOP1), v začetku 
le tošnje ga leta uki ne jo ti ska nje li stov A4 for ma ta za iden ti fi ka ci jo po stelj in začnejo upo rab
lja ti širo ke iden ti fi ka cij ske za pest ni ce, ki jih prip ne jo na vznožje po ste lje. Te vse bu je jo ime 
in prii mek pa cien ta ter let ni co rojs tva. Po dat ki na za pest ni cah so us trez no majh ni, da jih ne 
mo ra jo pre bra ti os ta li pa cien ti, obi sko val ci in dru gi pri sot ni v bol nišnici, hkra ti pa omo gočajo 
zdravs tve ne mu oseb ju iden ti fi ka ci jo po stelj.
Spom la di 2008 začnejo na trav ma to loškem od se ku (po leg dveh in ten ziv nih enot) s pi lot nim 
pro jek tom računal niškega vno sa po ra be sa ni tet ne ga ma te ria la in zdra vil na pa cien ta. Naj prej 
na sta cio nar nem računal ni ku, ka sne je pa na pre no snem računal ni ku, ki je na meščen na vo
ziček z do ku men ta ci jo bol ni kov, kar omo goča bolj prak tičen in hi trejši vnos teh po dat kov. 
Vnos po ra be ma te ria la in zdra vil na pa cien ta je za MS/ZT do dat no delo, ven dar sov pa da z 
vi zi jo Splošne bol nišnice Novo me sto, da bo v pri hod njih le tih po te ka la vsa obrav na va (me
di cin ska, ne go val na, diag no stično te ra pevt ska) iz ključno prek računal ni ka, kar že us pešno 
po te ka v ne ka te rih bol nišni cah v so sed nji Av stri ji (Bol nišnica us mi lje nih bra tov  Sv. Vida 
pri Ce lov cu). 
Kljub temu da trav ma to loški od de lek us pešno orje le di no pri za go tav lja nju boljšega va ro va nja 
bol ni ko vih po dat kov, so še ved no pri sot ne do ločene po manj klji vo sti. Za do stop do po dat kov 
o  bol ni ko vem zdravs tve nem sta nju ob sta ja jo skup na ge sla (na vad no na pi sa na kar na vid nem 
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me stu ob računal ni ku), kar omo goča eno sta ven do stop do po dat kov o vsa kem bol ni ku ne 
gle de na od de lek, na ka te rem je na meščen. Smi sel na bi bila in di vi dual na oseb na ge sla, ki bi 
do ločala ob seg in po dročje dela v pro gra mu.

ZAKLJUČEK
V Splošni bol nišnici Novo me sto se vsi za po sle ni za ve da mo, kako po mem bno je va ro va nje 
bol ni ko vih po dat kov. Vsa ka spre mem ba v or ga ni za ci ji dela pov zroči nas pro to va nja in ne go
do va nja med za po sle ni mi to li ko časa, do kler se ne spre me ni mi sel nost. So do ben čas od nas 
ter ja, da se hi tre je pri la ga ja mo na spre mem be. K va ro va nju bol ni ko vih po dat kov in za seb no sti 
nas za ve zu je za kon, ki pa je le črka na pa pir ju, če ne po skušamo ra zu me ti po me na va ro va nja 
po dat kov. Kljub večji ko ličini dela ozi ro ma časa, ki ga mo ra mo na me ni ti pra vil ne mu shra nje
va nju bol ni ko ve do ku men ta ci je, je po treb no na da lje va ti s pro jek tom in v bo dočno sti za go to vi
ti po pol no elek tron sko do ku men tacijo in računal nik ob bol ni ko vi po ste lji. Ker pa želi mo biti 
bol ni ku pri jaz na bol nišnica, bo mo ra lo vods tvo bol nišnice za go to vi ti večje šte vi lo me di cin skih 
se ster. Le na ta način se bomo lah ko zo pet var no in pri jaz no pos ve ti li bol ni ku.

Li te ra tu ra
Pra vilnik Splošne bol nišnice Novo me sto o va ro va nju oseb nih in dru gih zaup nih po dat kov      ter 
do ku men tar ne ga gra di va
Us ta va RS. Do stop no na in ter ne tu: http://www.dzrs.si/?id=150 , 19.11.2008
Vars tvo oseb nih po dat kov. Do stop no na in ter ne tu: www.zbor ni cazve za.si/text/Sek ci je/fi les/Bo ga taj.
ppt, 17.11.2008
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prostor za nalepko 
 ______________________ ODDELEK/ODSEK 

 
Spoštovani! 
 
Splošna bolnišnica Novo mesto v asu vašega zdravljenja obdeluje (zlasti zbira, shranjuje, sporo a, posreduje itd.) 
osebne podatke oz. podatke o vašem zdravstvenem stanju, ki se po zakonu, ki ureja varstvo osebnih podatkov, štejejo za 
ob utljive osebne podatke. Ob utljivi osebni podatki se lahko obdelujejo le, e je pacient, na katerega se osebni podatki 
nanašajo, za to dal izrecno osebno privolitev, ki je praviloma pisna, v javnem sektorju pa tudi dolo ena z zakonom. 

O posredovanju podatkov o vašem zdravstvenem stanju svojcem oz. drugim osebam tako odlo ate sami. Prosimo vas, 
da zaradi spoštovanja vaše volje v asu vašega zdravljenja pri nas izpolnite naslednjo izjavo: 

 
IZJAVA  

o posredovanju podatkov o zdravstvenem stanju 

____________________________________________________, ____________________________, 

                                      ime in priimek                                                                     datum rojstva 

 

i z j a v l j a m, 

 

da dovoljujem posredovanje podatkov: 

iz moje zdravstvene dokumentacije oz. o moji zdravstveni obravnavi (ustrezno obkrožite):  
nikomur 
naslednjim osebam (navedite ime in priimek osebe): 

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
___________________________________________________________ 

vsem 
v primeru poslabšanja zdravstvenega stanja oz. morebitni smrti (ustrezno obkrožite):  

nikomur 
naslednjim osebam (navedite ime in priimek osebe): 

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
___________________________________________________________ 

III.  ne želim izpolniti izjave  

 

Datum: _____________________                                         ______________________________ 

                                                                                                                Podpis pacienta 

Zahvaljujemo se vam za vaše sodelovanje. 

Izjave ni mogo e pridobiti zaradi pacientovega zdravstvenega stanja. 

 

Datum: _____________________                                          ______________________________ 

                                                                                                                 Podpis zdravnika 
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TIMSKI NAČIN DELA V ŠOLI ZA STARŠE V 
ZDRAVSTVENEM DOMU TREBNJE

Maj da Gačnik

Pov ze tek
Tim ski pri stop se uve ljav lja tudi v zdravs tve novzgoj nem delu z bo dočimi starši, ki je or ga
ni zi ra no v šoli za starše. Av to ri ca ra zi ska ve je ugo tav lja la, kako so ude leženci šole za starše 
v Treb njem za do volj ni z or ga ni zi ra njem in iz ved bo šole. Re zul ta te je zbra la z an ke ti ra njem 
ude ležen cev zad nje ga pre da va nja v šoli za starše, ki so bila or ga ni zi ra na v  Zdravs tve nem 
domu Treb nje v letu 2007. V timu iz va jal cev opra vi ta di plo mi ra ni me di cin ski se stri 59 %, 
gi ne ko log 13 %, pe dia ter 13 %, zo boz drav nik 10 % in fi zio te ra pevt 5 % dela. Bo doči starši so 
oce ni li pre da va te lje − nji ho vo stro kov nost, izčrp nost in po da ja nje teme. Pov prečne oce ne so 
bile na pet sto penj ski les tvi ci med 4,5 in 4,9. Teme, ki so an ke ti ran cem os ta le naj bolj v spo
mi nu, so: nega do jenčka, po tek po ro da, okro gla miza z družino in do je nje. Ude leženci so bili 
mne nja, da so bile pre ma lo ob de la ne vse bi ne: od nos v družini, psi ho lo gi ja med no sečnost jo in 
po po ro du ter prak tične vaje o negi otro ka. V za ključku je pri ka za no, da so ude leženci za do
volj ni s tim skim pri sto pom v šoli za starše. Po treb no pa je ne neh no sprem lja ti ka ko vost dela 
in se pri la ga ja ti žel jam in po tre bam bo dočih staršev ter ak tual nim vse bi nam.

Ključne be se de
šola za starše, tim sko delo, ka ko vost dela

UVOD
Smo v ob dob ju hi tre ga raz vo ja zna no sti, dis ci plin in pod dis ci plin na raz ličnih po dročjih, tudi 
zdravs tve ne nege in me di ci ne. Na zdravs tvo vpli va tudi zna nje dru gih strok, saj vemo, da je 
zdrav je fi zično, psi hično, so cial no in du hov no do bro počutje. Kot stro kovnjaki po sa mez nih 
dis ci plin bi težko ozi ro ma ne mo goče os vo ji li vsa po treb na zna nja za ce lost no, ka ko vost
no vsak da nje delo, zato je nuj no po treb no de lov ni pro ces or ga ni zi ra ti kot mul ti dis ci pli nar ni 
tim.
Zgo do vi na nas uči, da je bil člo vek naj prej sku pin sko in šele poz ne je po sa mez no bit je. K 
sled nje mu sta bo tro va la vzgo ja v šoli in doma ter na rav na nost družbe k in di vi dual ne mu na
pre do va nju in uve ljav lja nju. Ci lji bo lje, hi tre je, močneje in kva li tet nejše so spod bu ja li in di vi
dua li zem.
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Zdravs tve na vzgo ja, ki so jo dolžni iz va ja ti vsi zdravs tve ni de lav ci na vseh rav neh zdravs tve
ne de jav no sti, po me ni tudi vzgo ja za zdrav način živ lje nja. Vzgo ja te me lji na in for mi ra nju, 
sve to va nju, učenju in vzga ja nju; je pro ces ob li ko va nja člo ve ko ve mi sel no sti, sta lišč, na vad in 
vedenja v zve zi z zdrav jem. Žen ske so v času no sečno sti zelo mo ti vi ra ne, čuti jo ve li ko po tre bo 
po zna nju o zdrav ju, saj želi jo biti in os ta ti zdra ve ter ime ti zdra ve otro ke. To nji ho vo pri prav
lje nost, zav ze tost in po tre bo želi mo zdravs tve ni de lav ci nad gra diti s kva li tet no zdravs tve no 
vzgo jo. Bo doči starši se želi jo na novo vlo go pri pra vi ti, saj se po go sto slišijo iz ja ve, kako dol go 
so se izo braževa li za po klic, ki ga oprav lja jo, o tako po mem bnem po slans tvu, kot je starševs tvo, 
pa so bili do se daj pre ma lo poučeni.
Od leta 1993 se je šola za starše v Zdravs tve nem domu (v na da lje va nju ZD) v Treb njem 
ime no va la ma te rin ska šola. Obi sko va le so jo le no sečnice. Or ga ni zi ra na je bila v ok vi ru dis
pan zer ja za žene. V ma te rin sko šolo je ho di lo le ne kaj de set no sečnic let no, pre da va nja pa so 
iz va ja li višja in sred nja me di cin ska se stra ter gi ne ko log (Ar hiv šole za starše v ZD Treb nje). 
V Evrop sko gi ba nje zdra vih mest se je v letu 1992 vključilo tudi me sto Treb nje. Po ne kaj 
le tih je bila v ta pro jekt vključena tudi ma te rinska šola. Je se ni leta 1999 je bila ma te rin ska 
šola prei me no va na v šolo za starše. Uve den je bil nov me nedžment s pou dar kom na tim skem 
načinu dela.
V pro gram so bili vključeni gi ne ko lo gi nja, pe dia tri nja, fi zio te ra pevt ka, zo boz drav ni ca in višji 
me di cin ski sestri. Prek pro jek ta Treb nje, zdra va občina pa še psi ho lo gi nja, dipl. so cial na de
lav ka in družina z majh ni mi otro ki. 

Tim ski način dela
V zdravs tve ni negi se je tim ski način dela raz vil v pet de se tih le tih iz spoz na nja, da po tre bu je 
stro ka za učin ko vi tejše delo va nje dru gačen način or ga ni zi ra nja, kot je de li tev del in na log, in 
da po sa mez nik za ra di na pred ka stro ke ne more ob vla da ti ce lot ne ga zna nja. To na lo go lah
ko prev za me le sku pi na, tim ena ko vred nih stro kov nja kov, v ka te re ga vsak pris pe va gle de na 
svo je znanje, iz kušnje in spo sob no sti in je za svoj pris pe vek tudi od go vo ren. (Haj di njak in 
Me glič, 2006)
Delo v timu je smi sel no, ka dar de lov na na lo ga pre se ga meje ene same stro ke. Je sku pin sko 
delo sa mo stoj nih čla nov. Vsak do ima spe ci fično zna nje in od go vor nost za svo je od ločitve, ki 
pa so po dre je ne skup ne mu ci lju v ok vi ru do ločene de lov ne na lo ge. Nihče ni ni ko mur po dre jen 
ali na dre jen, vsa ko gar in vse sku paj pa ob ve zu je de lov na na lo ga. (Pra per in sod., 2001)
Za pra vi tim je značilno vzpo stav lja nje ho ri zon tal nih od no sov, ki te me lji jo na ja sni oseb ni in 
stro kov ni iden ti te ti vsa ke ga člana, a hkra ti tudi na zmožno sti ra zu me va nja dru gačno sti vseh 
os ta lih. (Pra per in sod., 2001)
Delo v timu združuje težko združlji ve se sta vi ne: zah te vo, da pre vla du je jo po ve zo val ne sile, in 
nuj nost, da se ohra ni ter upo rab lja spe ci fična raz ličnost čla nov. Re la tiv na sa mo stoj nost in od
go vor nost čla nov ter ja od tima, da do seže ra ven, ko tudi raz ličnost po ve zu je in ne raz dva ja, saj 
leta širi ob zor je spoz na va nja in po večuje ver jet nost učinkovi te ak ci je. (Pra per in sod., 2001)
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V tim ski način dela pa je po treb no vključiti do bro ko mu ni ka ci jo, dia log in stro kov nost.

Or ga ni za cij ske ob li ke tim ske ga dela
Or ga ni za cij ska ob li ka tim ske ga dela še ne za go tav lja ra cio nal nofunk cio nal ne rav ni de lo va nja. 
Prej obrat no: or ga ni za ci ja je od sev stop nje zre lo sti sku pin skih od no sov.
O mul ti dis ci pli nar nem timu go vo ri mo, ko več lju di z raz ličnimi po klic ni mi pro fi li iz va ja bolj 
obširno in za ple te no de lov no na lo go. Pri tem ima vsak do ja sno opre de lje no vlo go in dolžnost, 
ven dar med člani ni pra ve ga so de lo va nja. To je de lov na sku pi na, ki je z na vo di li kr mi lje na od 
zgo raj in se od čla nov pričaku je samo to, da iz pe lje jo vsak svo jo na lo go. Taka de lov na sku pi
na je kon zer va tiv na, ker ne daje možno sti us tvar jal no sti in prosto ra za raz voj ne spre mem be. 
Člani sku pi ne pre poz na jo le svoj od nos do de lov ne na lo ge, ne pa tudi od no sov med se boj. 
Mo re bit ne konf ik te vse bi ne tako os ta ja jo neo pažene in neiz go vor je ne.
Za in ter dis ci pli nar ni tim pa je značilno so de lo va nje med člani. Omogoča ne po sred no po ve
zo va nje več strok na novi rav ni spoz na va nja in rav na nja. Ko mu ni ka ci jo oz načuje nov, tim ski 
je zik, ki pre se ga stro kov ni je zik po sa mez ne dis ci pli ne in omo goča do go var ja nje. V tem timu 
vsak do opra vi svo jo na lo go, oce ne in mne nja pa pre diskutira v timu, ki ob li ku je skup no oce no 
in se od loči za na dalj nja de ja nja. Me do seb no učin ko va nje pri naša v os pred je vprašanje od
no sov v sku pi ni. Ko mu ni ka ci ja po te ka v vo do rav ni sme ri in hkra ti pod pi ra po sa mez ni ka in 
tim. Na eni stra ni tim ohra nja de lov no disci pli no, na dru gi stra ni pa vzpod bu ja svoj raz voj in 
us tvar jal nost. Tim je od prt or ga ni zem, ki se uči in raz vi ja.
Trans dis ci pli nar ni tim je v živ lje nju re dek. Do se ga ra ven, na ka te ri se ob ohra nja nju spe ci
fičnih raz lik čla nov us tva ri vi so ka stop nja nji hove no tra nje po ve za no sti; raz vi ja nje me do seb ne 
po ve za no sti s so de lo va njem pri pe lje do stop nje, ko je vsak član spo so ben ce lost ne ga reševa nje 
prob le mov in ne več le na os no vi svo je stro ke. Lep pri mer za to je di rek tor jev ko le gij. Vsi člani 
so hkra ti stro kovnjaki in me nedžerji. Svo jo po klic no stro ko so nad gra di li v nove pro fi le, ki 
da je jo ko le gi ju večbarv nost in plu ra li zem mnenj in po gle dov. (Pra per in sod., 2001)

Vo de nje tima
Av to krat sko vo de nje iz niči možno sti tim ske ga dela in tim po sta ne le fa sa da za od ločitev 
ti ste ga, ki je skon cen tri ral moč v svo jih ro kah. Pri tem ne gre le za ne pri mer no po tre bo po 
moči in nad zo ru vod je, am pak se ta po tre ba uje ma s težnjo večine čla nov, da bi se izog ni li 
od go vor no sti. Te značil no sti se po tem samo še kre pi jo v začara nem krogu: bolj ko vod ja upo
rab lja moč, bolj se člani izo gi ba jo od go vor no sti; manj so člani ini cia tiv ni, bolj je vod ja pri si ljen 
stva ri je ma ti v svo je roke.
Tudi de mo kra tičen način vo de nja pušča stro kov ne mu timu preo zek pro stor in po go sto vodi 
v pre ti ra no for mali za ci jo dela in od ločanja. Zrel stro kov ni tim de lu je po prin ci pu oseb ne svo
bo de in od go vor no sti. To ne po me ni, da dela vsak po svo je. Vsak član v ok vi ru de lov ne na lo ge 
iz pe lje svoj del de lov ne ga pro ce sa, na kar na tim skem se stan ku sku paj zla ga jo se stavljenko do 
ce lo vi te rešitve. Vod ja tima je le or ga ni za tor, mo de ra tor ko mu ni ka ci je. Je služab nik tima, ki 
iz pe lje do dat no delo, da tim ne mo te no dela. (Pra per in sod., 2001)
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Za li be ral ni tim je značilno, da je po ložaj vo di te lja zelo os lab ljen, je sko raj neo pa zen, po mne
nju ne ka te rih ne po tre ben. V teh ob li kah tima ni sta raz vi ta skup nost in di na mi ka tima. Vsak 
po sa mez nik ima svo jo na lo go in svo jo me to do lo gi jo dela. Po ve zu je jih samo for mal na or ga
ni za ci ja tima, vsak raz mišlja zase, med se boj ne ko mu ni ka ci je je malo. (Brajša, 1995)

Ko mu ni ka ci ja 
Ko mu ni ka ci ja je krožni pro ces od da ja nja in spre je ma nja spo ročil med ose ba mi. Us pešna ko
mu ni ka ci ja je od vi sna od pošil ja te lja pa tudi od pre jem ni ka spo ročil. Za vzpo sta vi tev po zi
tiv ne ga med se boj ne ga od no sa je zelo po mem bno besedno ko mu ni ci ra nje. Kako je spo ročilo 
izraženo, je od vi sno od oseb no sti ti ste ga, ki spo roča, nje go ve ga od no sa do teme in vse bi ne 
po go vo ra ter nje go ve ga od no sa do po slušalca. Obe nem pa isti de jav ni ki vpli va jo tudi na po
slušalca, zato v po go vo ru ne more biti de li tve na ak tiv ne in pa siv ne ude ležence. Oba part ner
ja sta zme raj ak tiv na, ven dar ude ležena v stal no se spre mi nja jočih vlo gah v ko mu ni ci ra nju. 
(Haj di njak in Me glič, 2006)

Ob li ke ko mu ni ci ra nja
Be sed no ko mu ni ci ra nje je od da ja nje spo ročil z go vo rom ali pisan jem. Go vor no ko mu ni ci ra
nje je po da ja nje spo ročil z go vor je no be se do. Pi sno ko mu ni ci ra nje pa je po da ja nje spo ročil z 
za pi sa no be se do, sim bo li, ris ba mi. (Haj di njak in Me glič, 2006)
Ne be sed no ko mu ni ci ra nje je od da ja nje spo ročil z go vo ri co te le sa, mo du la cijo in in to na ci jo 
gla su. Go vo ri ca te le sa za je ma mi mi ko (izraz obra za, oči), kret nje (izražanje z gibi rok, gla vo), 
držo in po ložaj te le sa ter hojo. (Haj di njak in Me glič, 2006)
Se stav lje no ko mu ni ci ra nje je od da ja nje spo ročil sočasno z be sed nim in ne be sed nim ko mu ni
ci ra njem (sočasno z be se da mi in kret nja mi).
Na po tek ko mu ni ci ra nja to rej vpli va jo šte vil ni de jav ni ki, tako na stra ni pošil ja te lja kot na 
stra ni pre jem ni ka. V traj ni iz me nja vi med pošil ja te ljem in pre jem ni kom, ak ci jo in reak ci jo, 
spo ročilom in po vratnim spo ročilom, se ko mu ni ci ra nje di na mično raz vi ja. V svo ji zu na nji ob
li ki sta ko mu ni ci ra nje in so de lo va nje po dre je ni spre mem bam, ki na sta ne jo za ra di spre memb 
v si tua ci ji ene ga ude leženca, kar vpli va na me do se ben od nos. Spo ročilo je lah ko sklad no s 
pre jemniko vi mi pričako va nji, sta lišči, vred no ta mi, lah ko pa je ne kaj svoj ske ga, tu je ga, nje mu 
ne ra zum lji ve ga, nes pre jem lji ve ga. Ka dar dru gačno sti spo ročila pre jem nik ne more spre je ti, se 
nanj od zi va neu strez no. Po sle di ca je občutek stra hu, od po ra, občutek nez možnosti uve ljav lja
nja svo je vo lje in želja ali za ni ka nje last ne vred no sti. (Haj di njak in Me glič, 2006) 
V po go vo ru ozi ro ma spo ročanju je po treb no upošte va ti na sled nje kri te ri je:

iz bor be sed, ki je po mem ben pri opi so va nju ne ke ga po ja va (ven dar ta ni za do sten za pra•	
vil no ra zu me va nje spo ročila),
kon tekst ozi ro ma vse bin sko zve zo, v ka te ri je ne kaj po ve da no (na kaj se spo ročilo na•	
naša),
držo te le sa, mi mi ko in kret nje, s ka te ri mi se iz ja ve pou da ri jo ozi ro ma pod kre pi jo, lah ko pa •	
na re di jo iz ja ve ne ver jet ne ali pa dokažejo celo rav no nas prot no od po ve da ne ga,
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mo du la ci jo gla su (spre mi nja nje gla su iz vi so ko frek venčnega na nižjo frek ven co), ki lah ko •	
po kaže nav dušenje, rav no dušnost, sproščenost ali vzne mir je nost. (Haj di njak in Me glič, 
2006)

Pri na sto pu pred sku pi no ima jo delež po sa mez nih se sta vin ko mu ni ka ci je raz ličen vpliv, na
re di jo raz ličen vtis. V li te ra tu ri naj de mo na sled nje raz mer je:

po men (vse bi na) be sed − 7 od stot kov,•	

glas, in to na ci ja go vo ra (pa ra ling vi ka) − 38 od stot kov,•	

go vo ri ca te le sa, ne ver bal na ko mu ni ka ci ja − 55 od stot kov.•	

Iz tega se vidi, da je po leg vse bi ne in po me na be sed zelo po mem bno, na kakšen način pri sto
pa mo k so go vor cu, tudi k bol ni kom in ose bam v zdravs tve ni vzgo ji. (Ho yer, 2005).
Ko mu ni ka ci ja je po mem ben de jav nik us pešne zdravs tve ne vzgo je. Pri tem je po treb no upošte
va ti na sled nje:

pri po da ja nju sno vi upo rab lja mo sim bo le in je zik, ki jih ra zu me jo vsi ude leženci (izo gi ba•	
mo se la tin skim izra zom in me di cin ske mu žar go nu),
ude leženci naj de jav no so de lu je jo, da bo za go tov lje no večje ra zu me va nje; da bodo zapiski •	
pra vil ni, naj vzgo ji telj na vo di la ali dru ge vse bi ne po sre du je tudi pi sno,
pov ze tek na re di vzgo ji telj in z vprašanji, te stom ali dru gi mi ob li ka mi pre ve ri, če so spre je te •	
in for ma ci je pra vil ne. (Ho yer, 2005)

Od ka ko vo sti k od lično sti
Ka ko vost iz del ka ali sto ri tve lah ko opre de li mo kot re la tiv no po pol nost vseh se sta vin in last
no sti iz del ka ali sto ri tve gle de na iz pol ni tev po treb in opra vičenih pričako vanj kup cev ozi ro ma 
upo rab ni kov, ki jim iz del ki služijo, v času živ ljenj ske dobe iz del ka. Iz de fi ni ci je sledi, da ti sti, ki 
nudi iz del ke ali sto ri tev, nima končne be se de o ka ko vo sti, tem več je ku pec ozi ro ma upo rab nik 
iz del ka ali sto ri tve končni raz sod nik o ka ko vo sti iz del ka ali sto ri tve. (Ma rolt, 1987)
Se sta vi na ka ko vost ne zdravs tve ne os kr be so vi so ka stop nja stro kov no sti, učin ko vi ta izra ba 
(člo veških, fi nančnih in ma te rial nih) vi rov, čim manjše tve ga nje za pa cien ta, za do voljs tvo pa
cien ta in po zi ti ven vpliv na nje go vo zdravs tve no sta nje.
Med za go tav lja nje ka ko vo sti iz del kov ma te rial ne proi zvod nje in ka ko vost jo sto ri tve nih de
jav no sti, ka mor sodi tudi zdravs tvo, pa ve lja jo do ločene za ko ni to sti:

sto ri tve na de jav nost ne iz de lu je opred me te nih iz del kov,•	

sto ri tev ni mo goče de la ti na za lo go,•	

upo rab nik sto ri tev je pri so ten v pro ce su iz vrševa nja sto ri tev, kar po me ni do daten, ne poz•	
nan in ne pred vi dljiv vi dik s sta lišča ka ko vo sti,
pri iz vrševa nju sto ri tev je po mem bna pra vočas nost, hi trost in pra vi len po tek pro ce sa,•	

želje na ročnika in nje go va me ri la ka ko vo sti je težje do ločiti kot v ma te rial ni proi zvod nji. •	
(Ma rolt, 1987)
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Upo rabnik zdravs tve nih sto ri tev oce nju je ka ko vost gle de na to:•	

kako so iz va jal ci rav na li z njim,•	

kakšen od nos so ime li do nje ga,•	

kako so se mu iz pol ni la pričako va nja,•	

ali so iz va jal ci vred ni zau pa nja,•	

ali je lah ko prišel do os kr be in in for ma cij, ki jih je po trebo val.•	

Ka ko vost je po mem ben ele ment so dob ne zdravs tve ne nege. Sod ba o ka ko vo sti je od vi sna od 
po sa mez ni ko ve os veščeno sti, iz kušenj, pričako vanj in pre poz na nih me ril ka ko vo sti.
Za go tav lja nje ka ko vo sti je no vejše po dročje tako v zdravs tve ni negi kot v zdravstvu nas ploh. 
V Slo ve ni ji smo v pri za de va nju za boljšo ka ko vost dela še pre cej na začetku dol ge poti. Me
di cin ska se stra na sto pa na vseh rav neh zdravs tve ne ga vars tva. Možno sti, da se nje no delo 
kri tično oce ni, je zelo ve li ko. Po go sto je od nje nih po stop kov od vi sna stop nja za do voljs tva 
upo rab ni kov zdravs tve ne ga vars tva. Delo, ki ga oprav lja jo za lju di, zah te va po pol no pre da nost 
in vi so ko pro fe sio nal no us po sob lje nost. Zdravs tve na nega bo ka ko vost na, če bo orien ti ra na k 
bol ni ku, v raz reševa nje nje go vih prob lemov in us mer je na v ne neh no iz boljševa nje ka ko vo sti. 
(Ka di vec, 1998)
Me di cin ske se stre in dru gi zdravs tve ni de lav ci bi si pri svo jem delu mo ra li po go sto za stav lja ti 
vprašanje, ali na re di jo do volj za svo je pa cien te, ali iz va ja jo ka ko vost no zdravs tve no vars tvo.
Ne ka te ri od teh kaj hi tro do bi jo po zi ti ven od go vor. Ven dar pa taka pavšalna, sub jek tiv na oce
na ni do volj. Če hočejo me di cin ske se stre svo je delo oprav lja ti res pro fe sio nal no, si mo ra jo 
takšno vprašanje po stav lja ti ved no zno va v pri za de va nju, da bi ka ko vost svo je ga dela ne neh no 
iz boljševa le in tako pris pe va le po naj boljših močeh k ohra nja nju in iz boljševa nju zdrav ja lju di. 
Po tre ben je pro fe sio na len in or ga ni zi ran pri stop.
Od ličen je to rej ti sti, ki zna stop nje va ti ka ko vost iz del kov in sto ri tev. (Ga bri jelčič, 1995)

Pro jekt SZO Zdra va me sta
Sve tov na zdravs tve na or ga ni za ci ja (v na da lje va nju SZO) v svo jih stro kov nih pri po ročilih 
sve tu je, da bi mo ra lo vsa ko me sto ozi ro ma lo kal na skup nost vo di ti zdra vo raz voj no po li ti ko 
svo je ga kra ja z za vest jo o ohra nja nju in varo va nju zdrav ja.
Zdrav je pa ni le od sot nost bo lez ni. Zdrav je je ce lo vi to sta nje fi zičnega, dušev ne ga in so cial
ne ga do bre ga počutja. Do mu je tam, kjer ljud je živi jo, de la jo in se lju bi jo. Zdrav je je do bro 
mne nje o sebi, o svo jem oko lju in o svo jem me stu. (Doku men ta ci ja pro jekt ne ga sve ta pro jek ta 
Treb nje zdra va občina in občina do brih medčlo veških od no sov)
Zdra vo me sto:

je čisto in var no,•	

skr bi za za nes lji ve in traj ne za lo ge hra ne, vode in ener gi je ter za od la ga nje od pad kov,•	

ima us pešno in ino va tiv no gos po darstvo,•	
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te me lji na us kla je nem raz vo ju gos po dars tva in oko lja,•	

za do vo lju je os nov ne po tre be vseh pre bi val cev gle de var no sti, dela in do hod ka za živ lje•	
nje,
je močna, med se boj no po ve za na skup nost, v ka te ri raz lične or ga ni za ci je de lu je jo kot part•	
ner ji pri va ro vanju zdrav ja,
svo jim pre bi val cem omo goča raz lične možno sti de lo va nja, med se boj ne ga so de lo va nja in •	
ko mu ni ci ra nja,
ceni pre te klost ter spoštuje raz lično kul tur no de diščino in po seb nost svo jih pre bi val cev,•	

zdrav je vključuje v te kočo in raz voj no po li ti ko me sta,•	

se ne neh no tru di, da iz boljša do stop nost in ka ko vost zdravs tve ne os kr be,•	

je ti sto me sto, v ka te rem ljud je živi jo daljše in plod nejše živ lje nje. •	

(http://www.euro.who.int/healthyci ties/in tro du cing/20050202_4?lan gua ge=Ger man).

Treb nje – zdra va občina in občina do brih medčlo veških od no sov
V pro jekt Sve tov ne zdravs tve ne or ga ni za ci je Zdra va me sta se je no vem bra I992 po leg Ljub
lja ne, Ma ri bo ra in Ce lja vključila tudi občina Treb nje. Pro jekt Treb nje – zdra va občina in 
občina do brih medčlo veških od no sov je v partner sko so de lo va nje po ve za la stro kov nja ke s 
po dročja zdravs tva, šols tva, kul tu re, so cia le, gos po dars tva, vars tva oko lja, občin sko po li ti ko in 
vso ci vil no sfe ro (društva, stro kov na združenja, or ga ni za ci je). Pro gram za iz boljšanje živ ljenj
skih raz mer pre bi valstva je pri prav ljen tako, da vsa ta stro kov na po dročja po ve zu je med se boj, 
da bi sku paj do se gli us pe he pri reševa nju ak tual nih prob le mov: pri kre pi tvi zdrav ja, do brih 
medčlo veških od no sov, za go tav lja nju zdra ve ga oko lja, kul tur ne ra sti.
Da bi bilo delo na pro jek tu Treb nje – zdra va občina  in občina do brih medčlo veških od no sov 
učin ko vi to in da bi bila za go tov lje na pod po ra vseh po li tičnih sub jek tov in dru gih or ga ni za cij v 
občini, je bil ime no van pro jekt ni svet. Pred sed nik pro jekt ne ga sve ta je župan občine Trebnje, 
vanj pa so vključeni ug led ni ljud je iz občine in vseh po mem bnih po dročij živ lje nja. Člans tvo v 
pro jekt nem sve tu je ve za no na funk ci jo, ki jo po sa mez nik oprav lja in ne na ose bo. V pro jekt je 
vključena tudi vsa ci vil na sfe ra društev, stro kov nih združenj, or ga ni za cij in dru gih s po dročja 
ci vil ne ini cia ti ve v kra jev nih skup no stih in va seh, ki lah ko s svo jim de lo va njem pris pe va jo k 
za stav lje nim ci ljem.
Pro jekt ni svet si je po sta vil spo daj naštete ci lje.

Stro kov no de lo va ti tako, da okre pi mo sožitje v družinah. Samo v družinah z ure je ni mi •	
med se boj ni mi od no si se ob li ku je jo kle ne oseb no sti otrok, ki so us po sob lje ni klju bo va ti 
vsem pa stem so dob ne ga časa.
Do bro uve ljav lje ne pre ven tiv ne pro gra me, ki se že iz va ja jo v ok vi ru po sa mez nih in sti tu cij, •	
smi sel no nad gra diti še z dru gi mi stro kov ni mi pod la ga mi.
Do sled no upošte va ti načela pro jek tov Zdra va me sta, da v vseh pro gra mih so de lu je jo vsi •	
raz po ložlji vi stro kov ni po ten cia li v občini.
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V iz va ja nje pro gra mov se gre z ja snim ve de njem, da so pro gra mi na rav na ni v dol go ročno •	
izva ja nje in se bodo učinki po ka za li šele v na sled njih ge ne ra ci jah.
Stal na skrb za oza veščanje pre bi vals tva o smi slu pro jek ta, da bi začuti li, da je to na me nje no •	
njim in za nji ho vo ka ko vost nejše živ lje nje. 
Pro jekt ni svet je or gan občin ske ga sve ta. Za ra di izva ja nja pro gra mov se us ta no vi Društvo •	
za zdrav je in sožitje v družinah.

V na da lje va nju bodo pred stav lje ne pred sta vi tve pro jek tov, ki jih je za sno val in ob li ko val pro
jekt ni svet in se red no iz va ja jo.

Družin ski dan je na me njen vsem učen cem zad njih raz re dov os nov nih šol. Pro gram je •	
pos večen družini in vzgo ji za družino. Mla dost nik naj prek vse bin, ki so mu prek dne va 
po sre do va ne in pri ka te rih ak tiv no so de lu je, doživi po men, vlo go in smi sel družine. Pro
gram je za stav ljen mul ti dis ci pli nar no, saj v njem so delujejo stro kov ni de lav ci raz ličnih po
dročij (so cial ne de lav ke, psi ho lo gi nje, zdrav ni ki, du hov ni ki ter iz bra ne družine). Pro gram 
je se stav ljen iz šti rih sklo pov (psi ho loško so cial ni vi dik, zdravs tve ni vi dik, an tro po loško 
lo go te ra pevt ski vi dik ter okro gla miza z družino).
Ra zi sko val ni ta bor za na dar je ne učence − pro gram je na me njen učen cem zad njih raz re•	
dov os nov nih šol občine Treb nje, ki jih pred la ga jo šol ske sve to val ne de lav ke v do go vo ru z 
nji ho vi mi starši. Ta bor po te ka tri dni, mla di pa se v raz ličnih de lov nih de jav no stih (ke mij
ska, li kov na, gle da liška, no vi nar ska de lav ni ca, ek skur zi je) učijo dru gače. Ci lji pro gra ma so 
pred vsem v spoz na va nju geo graf skih, zgo do vin skih, ar hi tek tur nih in na rav nih značil no sti 
v občini Treb nje ter šir je nje so cial ne mreže ude ležencev.
Pri pra va na za kon in družino − cilj tega pro gra ma je sez na ni ti in pred sta vi ti bo dočim za•	
kon cem po mem bna živ ljenj ska po dročja, ki jih čaka jo na poti part ners tva in starševs tva. 
Tudi ta pro gram je za stav ljen mul ti dis ci pli nar no, saj je se stav ljen iz pe tih sklo pov, kjer 
so de lu je jo v psi ho loško pe da goškem delu psi ho log, v so cial noan tro po loškem delu so cial na 
de lav ka, v zdravs tve nem delu zdrav nik – gi ne ko log, v an tro po loško teo loškem delu teo log 
ter okro gla miza z družino.
Šola za starše je prav tako za stav lje na mul ti dis ci pli nar no in za je ma me di cin ski ter psi ho•	
so cial ni del. V me di cin skem delu pro gra ma se bo doči starši sez na ni jo z na sled nji mi te ma
mi: op lo di tev, po tek no sečno sti, kom pli ka ci je v no sečno sti, zdrav način živ lje nja, di ha nje 
med po ro dom, ak tiv ne vaje med no sečnost jo, po tek po ro da, do je nje, pre hra na in nega 
do jenčka, skrb za zdrav je zob. Iz va jal ci pro gra ma so gi ne ko log, pe dia ter, zo boz drav nik, 
višji me di cin ski se stri in fi zio te ra pevt. V psi ho so cial nem delu se bo doči starši sez na ni jo 
s te ma mi, kot so raz vojni ci kel družine, spre mem ba od no sov, po men oseb ne ga ime na, 
po men do bre ga spo ra zu me va nja za srečno živ lje nje družine. Iz va jal ci so so cial na de lav
ka, psi ho lo gi nja in družina. Pro gram se za ključi z okro glo mizo z družino, kjer za kon ski 
par pred sta vi iz kušnjo pri pra ve na po rod, vlo go očeta pri po ro du in po pri ho du družine 
iz po rod nišnice ter živ lje nje in pri la ga ja nje na spre mem be tako v part ner skem kot tudi 
staršev skem od no su.
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Te ra pevt ska sku pi na za boljše sožitje v družinah − pro gram je na me njen ure ja nju •	
družinskih od no sov za ra di al ko hol ne zas vo je no sti. Cilj tega pro gra ma je učenje po nov ne 
vzpo sta vi tve družine kot sku pi ne ter ob li ko va nje zdra vih in osrečujočih družin skih od
no sov.
Učenje us pešnega part ner ske ga spo ra zu me va nja − pro gram se iz va ja kot se mi nar, ki je •	
na me njen po sa mez ni kom in pa rom, ki si želi jo obo ga ti ti zna nje na po dročju kva li tet
nejšega spo ra zu me va nja v med se boj nih od no sih. Ude leženci pri do bi jo teo re tične os no ve, 
pou da rek pa je na prak tičnih va jah: kako se po go var ja ti, da bo part ner tudi ra zum ljen; 
kako si po ve da ti tudi ne pri jet ne in težke stva ri; kako pre de la ti pre pir, da ne os ta ne dol go 
med nji ma; kako ak tiv no po slušati dru ge ga; kako si part ner ja  lah ko po ve sta svo je želje in 
po tre be na po dročju nežno sti in spol no sti; kakšna so pričako va nja gle de part ners tva; kaj 
v nju nem od no su po grešata … 
Sto do mačih zdra vil za lepše družin sko živ lje nje − se mi nar je na me njen us po sab lja nju •	
družin za zdra vo in us pešno družin sko in med se boj no živ lje nje. Iz va ja se na temo de jav
no sti, ki kre pi jo člo ve ka na vseh ni vo jih člo ve ko ve ga živ lje nja.
Us tvar jal ne de lav ni ce za otro ke in starše − na me nje ne so otro kom in staršem iz odročnih •	
kra jev, ki se manj vključuje jo v vzgoj ne in us tvar jal ne pro gra me vrt cev.
Prob lem ske kon fe ren ce − vsa ko leto se or ga ni zi ra po ne kaj pre da vanj. Tako sta se v  letu •	
2006 or ga ni zi ra li dve pre da va nji, in si cer je bilo prvo z na slo vom Skri ta moč družine na
me nje no vsem stro kov nim in dru gim de lav cem, ki ka kor ko li pri po mo re jo k iz boljšanju 
sta nja na po dročju obrav na ve družin ske prob le ma ti ke. Dru go pre davanje z na slo vom 
Otrok med do mom in šolo pa je bilo na me nje no vsej zain te re si ra ni jav no sti, po seb no  
staršem in stro kov nim de lav cem, ki se pri svo jem delu srečuje jo z mla di mi (Do ku men
ta ci ja pro jekt ne ga sve ta pro jek ta Treb nje  zdra va občina in občina do brih medčlo veških 
od no sov).

Šola za starše
Šola za starše je po mem bna za pro mo ci jo zdrav ja in ak tiv no skrb za last no zdrav je in zdrav
je svo jih po tom cev, za pr vič in po nov no no seče žen ske in nji ho ve part ner je ter za po se bej 
ogrožene sku pi ne no sečnic (mla dost nice, so cial noe ko nom sko ogrožene no sečnice, no sečnice 
z zdravs tve ni mi tve ga nji ipd.).  (Na vo di lo o spre mem bah in do pol ni tvah na vo di la za iz va ja nje 
pre ven tiv ne ga zdravs tve ne ga vars tva na pri mar ni rav ni, 2002)
To je zdravs tve novz goj na ob li ka dela, ki no sečnice in nji ho ve part ner je »pouči o vseh vprašan
jih fi zične in psi hične hi gie ne med no sečnost jo, o kom plek snem do ga ja nju med no sečnost jo 
in po ro dom in o negi no vo ro jenčka«. (Klun, 1985)
Pri pra va no sečnice na po rod po te ka na Uni ver zi tet ni gi ne ko loški kli ni ki že od leta 1955 
na prej. Pr vot no se je ime no va la psi ho pro fi lak tična pri pra va na po rod. Tečaj za bo doče očete 
ob se ga teme no sečnost, po rod in po po rod no ob dob je. Sez na ni jo jih tudi z nego do jenčka. 
Tečaj tra ja dve do tri ure. (Sko ber ne, 1984)
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Zdravs tve na vzgo ja je me to da dela v zdravs tve nem vars tvu žensk v zve zi z no sečnost jo, po
ro dom in ma te rins tvom. No sečnost je ob dob je, ko so žen ske izred no mo ti vi ra ne in dov zet ne 
za nas ve te in učenje. Pri za de va jo si, da bi bile čim bolj poučene o tem, kako ohra ni ti svo je 
zdravje in ro di ti zdra ve ga otro ka. Zdravs tve ni de lav ci mo ra mo ta čas mo ti vi ra no sti iz ko ri sti ti 
in žen skam in nji ho vim part ner jem po sre do va ti čim več zna nja. (Don ko in Ho yer, 2003)
Vzgo ja je sta len pro ces ob li ko va nja in soob li ko va nja člo ve ko ve oseb no sti. Te me lji na učenju, 
saj je zna nje te melj za ob li ko va nje vzgoj nih ka te go rij; če na pri mer ve li ko vemo o do je nju, je 
to véde nje os no va za ob li ko va nje vred no te do je nja. Glav ne ka te go ri je ali po sle di ce vzgo je so 
sta lišča, vred no te, idej ni po gled na svet. Te ka te go rije od ločilno vpli va jo na ve de nje po sa mez
ni ka, na nje go ve in te re se, mo ti va ci jo, to rej ne na ti sto, kar se naučimo, am pak ti sto zna nje, ki 
ga po no tra nji mo.
Sta lišča so po ve za na s spe ci fičnimi ob jek ti in po ja vi. Pri mer sta lišča do do je nja bi bil v spoz
nav ni kompo nen ti zna nje o vseh vi di kih do je nja. Gle de na čus tve no kom po nen to pa je leto 
lah ko v raz po nu od po zi tiv ne ga do ne ga tiv ne ga sta lišča. Ak cij ska kom po nen ta se kaže v pri
prav lje no sti po sa mez ni ce za do je nje.
Vred no te, kot po sle di ca vzgo je, ima jo bolj cen tralen po ložaj kot sta lišča. Z nji mi poi me nu
je mo vse ti sto, kar vi so ko ce ni mo, k čemur si pri za de va mo. Če so vred no te otro ci, lju be zen, 
družin ska sreča, zdrav je … pri sot ne in pri po sa mez ni ku raz vi te, se oko li njih raz vi je jo po zi
tiv na sta lišča v zve zi z zdravjem, do je njem ipd. (Ho yer, 2005)

Pro gram, vse bi na in ci lji iz va ja nja šole za starše v ZD  Treb nje
Or ga ni zi ra na sku pin ska ob li ka vzgo je no sečnic in nji ho vih part ner jev po te ka v šoli za starše 
v ZD v Treb njem. To je eden od de se tih pro gra mov v ok vi ru pro jekta Treb nje zdra va občina 
in občina do brih medčlo veških od no sov.
Šola po te ka v ZD v Treb njem v po pol dan skih urah. Ob uved bi tim ske ob li ke dela (od leta 
1999) je iz tra di cio nal ne ob li ke prešla na so dob no zdravs tve no vzgo jo.
Pre da va nje večine pre da va te ljev poteka iz ven red ne ga de lov ne ga časa. Ob li ka dela je sku pin
ska, po te ka kot tečaj. Me to de dela so pre da va nja, raz go vor, de mon stra ci ja in ak tiv ne vaje. Vsi 
pre da va te lji upo rab lja jo av dio vi zual no teh no lo gi jo. Zdravs tve no vzgoj no gra di vo se ude ležen
cem raz de li v pisni ob li ki. O delu šole se občasno pri pra vi jo pris pev ki za lo kal ne me di je.
I. srečanje: pre da va nje di plo mi ra ne me di cin ske se stre
Vse bi na: op lo di tev in rast ter raz voj plo da; zdrav način živ lje nja no sečnice (pre hra na, ob le
ka in obu tev, oseb na hi gie na, delo, re krea ci ja, po to va nje); bo lez ni v no sečno sti (no sečnost ne 
tok si ko ze, nes klad nost krv nih fak tor jev, kr va vi tve, no sečnost na slad kor na bo le zen); te le sna in 
duševna pri pra va na po rod − di ha nje med po ro dom.
Cilj pr ve ga srečanja je bo doče starše sez na ni ti in jih mo ti vi ra ti za zdrav način živ lje nja no
sečnice ter jih te le sno in duševno pri pra vi ti na po rod.
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II. srečanje: pre da va nje zdrav ni ka − spe cia li sta gi ne ko lo gi je in po rod ništva
Vse bi na: sez na ni tev bo dočih staršev o zna kih začetka po ro da; o tem, kdaj je pravi čas za 
od hod v po rod nišnico. Ude leženci do bi jo in for ma ci jo o po te ku po ro da, o do ga ja nju v po
rod nišnici in po rod ni sobi. Po da ne so in for ma ci je o možnih za ple tih in ukre pih, če bi po rod 
po te kal brez stro kov ne po moči. Očetom, ki bodo pri sos tvo va li po ro du, so po sre do va ne in for
ma ci je o nji ho vi vlo gi v času po ro da. Sez na nje ni so tudi o do ga ja nju pri žen ski v zgod njem 
po po rod nem ob dob ju.
Cilj tega srečanja je  bo doče starše sez na ni ti o po te ku po ro da in do ga ja nju v po rod ni sobi.
III. srečanje: pre da va nje di plo mirane me di cin ske se stre
Vse bi na: pri pra va sobe, po ste lji ce, gar de ro be in os ta lih pri po močkov za no vo ro jenčka. Prak
tično (na lut ki) se pri kaže umi va nje in ko pa nje otro ka. Bo doči starši se sez na ni jo s po seb
nost mi no vo ro jenčka, te so: vi dez (teža, dolžina), koža (bar va), oči (vnet je, ški lje nje), usta (bele 
ob lo ge, soor), prsi, tre buh (nega pop ka), spo lo vi lo, od va ja nje bla ta, uri na, bru ha nje (po li va nje), 
otro ko vo spa nje, ref ek si (is kal ni, se sal ni, požiral ni), čuti la (vid, sluh, vonj), spre ho di, sončenje, 
pe stovanje.
Cilj je  bo doče starše naučiti rav na nja z no vo ro jenčkom.
IV. srečanje:  pre da va nje zo boz drav ni ce
Vse bi na: pra vil no čiščenje zob; ust na hi gie na; po men žvečenja hra ne; po men pra vil ne pre
hra ne; sez na ni tev s pre prečeva njem or to dont skih ano ma lij; od pravlja nje raz vad (se sa nje pr sta, 
dude in ste kle ničke); po men do je nja za raz voj otro ko vih čel ju sti.
Cilj je po večati skrb bo dočih staršev za nego svo jih in otro ko vih zob. 
V. srečanje: pre da va nje zdrav ni ka − spe cia li sta pe dia tra
Vse bi na: pre hra na do jenčka. Tema je pred stav lje na v dveh de lih. V pre da va nju se bo doči starši 
sez na ni jo z naj pri mer nejšo pre hra no v pr vem letu otro ko ve sta ro sti. Pou da rek je na do je nju 
kot naj boljšem načinu hra nje nja otrok v pr vih šes tih me se cih živ lje nja. Be se da teče tudi o 
uva ja nju mešane hra ne v otro kov je dil nik po šes tem me se cu sta ro sti. Po pre da va nju sle di og
led vi deo ka se te o do je nju in nato raz go vor.
Cilj in na men pre da va nja je pro mo ci ja do je nja, da bi se bo doče ma mi ce v čim večjem šte vi lu 
od ločale za ta na ra ven in naj boljši način hra nje nja otro ka in da bi se v pri me ru težav obračale 
na stro kov ne de lav ce za nas ve te.
VI. srečanje: pre da va nje di plo mi ra ne me di cin ske se stre
Vse bi na: spre mem be na te le su otročnice; hi gie na in pre hra na otročnice; delo in počitek 
otročnice (vlo ga očeta); kon tra cep ci ja po po ro du; po po rod na te lo vad ba.
Cilj je bo doče starše pri pra vi na kva li tet no živ lje nje po po ro du.
V ok vi ru šole za starše se iz va ja tudi te lo vad ba za no sečnice in vaje za di ha nje med po ro
dom.
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Na men ra zi ska ve
Ho te li smo ugo to vi ti, kako so udeleženci šole za starše v Treb njem za do volj ni z or ga ni zi ra
njem in iz ved bo šole. Pri pra vi li smo vprašal nik, pri čemer smo upošte va li pra vi la načrto va nja 
vprašal ni ka. Po ob li ki so bila vprašanja od pr ta, di ho tom na, pa tudi vprašanja za pr te ga, iz bir
ne ga tipa.
Zani ma lo nas je:

kje so ude leženci do bi li in for ma ci jo o po te ku šole,•	

ali sta bila kraj in čas iz ved be šole pri mer na,•	

ali so bila po sa mez na srečanja pre dol ga in ka te ra,•	

ali so bili slušate lji za do volj ni s tem, da je pre da va lo več pre da va te ljev in da so bile teme •	
ob de la ne z raz ličnih zor nih ko tov,
oce ne po sa mez nih pre da va te ljev gle de na stro kov nost, izčrp nost in po da ja nje teme ter •	
skup na oce na pre da va nja,
kaj je ude ležen cem os ta lo v spo mi nu, kaj jim ni bilo všeč in ka te re vse bi ne so bile po nji•	
ho vem pre ma lo obde la ne,
oce na te lo vad be,•	

za ni mal nas je spol an ke ti ran cev, sta rost in pri žen skah šte vi lo no sečno sti.•	

Prei sko van ci in me to de
V em pi ričnem delu so upo rab lje ni re zul ta ti an ke te, ki smo jih pri do bi li od no sečnic in bo
dočih očetov. An ke ti ran ci so bili ude leženci zad nje ga pre da va nja po sa mez ne sku pi ne v šoli za 
starše, ki so bila or ga ni zi ra na v ZD Treb nje v letu 2007. Na an ket na vprašanja je od go vo ri lo 
63 bo dočih staršev. V an ke ti je so de lo va lo, jo iz pol ni lo in od da lo vprašal nik 15 moških (24%) 
in 48 žensk (76%).  

Sli ka 1: Struk tu ra an ke ti ran cev po spo lu
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Re zul ta ti
Po sta rost ni struk tu ri (moški in žen ske) je bilo 84% oz. 53 ude ležen cev sta rih od 20 do 29 let.               

Sli ka 2: Raz vr sti tev an ketira nih ude ležen cev (moški in žen ske sku paj) po sta rost nih ka te go ri jah

Od skup no 48 ude leženk pr ve ga otro ka pričaku je 38 žensk (79%). 

Sli ka 3: Ka te re ga otro ka pričaku je an ke ti ran ka?

In for ma ci jo o po te ku, času in kra ju šole za starše je večina ude ležen cev do bi la v ZD Treb nje.

Sli ka 4: Kje ste do bi li in for ma ci jo o šoli za starše?



1. DNEVI MARIJE TOMŠIČ - Primeri dobre prakse v zdravstveni negi

158

Šola za starše po te ka v poz nih po pol dan skih urah, kar večini us tre za.

             
Sli ka 5: Ali vam je čas, ko je po te ka la šola za starše, us tre zal?

Da šola po te ka v ZD, se stri nja 84% ude ležen cev.

Sli ka 6: Ali se vam zdi kraj iz va ja nja šole za starše pri me ren?

78% an ke ti ra nih je na vprašanje, ali so bila po sa mez na srečanja pre dol ga, od go vo ri lo ne ga tiv
no, 22% pa je mne nja, da so ne ka te ra pre da va nja pre dol ga. 

Sli ka 7: So bila po sa mez na srečanja pre dol ga?

Na vprašanje, ali vam je bilo všeč, da je bilo več pre da va te ljev, da so bile teme ob de la ne z več 
stro kov nih zor nih po gle dov, so vsi od go vo ri li pri tr dil no.
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Zdravs tve ni del tima šole za starše v ZD Treb nje tvo ri jo na sled nji pre da va te lji: gi ne ko log, 
fi zio te ra pevt, pe dia ter, dve višji me di cin ski se stri in zo boz drav nik. Ob seg pre da vanj, ki po
kri va jo po sa mez na po dročja, je raz vi den iz gra fi ko na na sli ki 8: 

Sli ka 8: Struk tu ra pre da vanj zdravs tve ne ga dela šole za starše v ZD Treb nje po pre da va te ljih           

Prek pro jek ta Treb nje  zdra va občina in občina do brih medčlo veških od no sov pa so vključeni 
še na sled nji pre da va te lji oz. vse bi ne:

Sli ka 9: Struk tu ra pre da vanj in vsebin prek pro jek ta Treb nje -  zdra va občina in občina do brih medčlo veških od no sov

Z an ke to smo za pro si li, da slušate lji z oce no od 1 do 5 (5 je bila naj višja oce na) oce ni jo stro
kov nost, izčrp nost, po da ja nje teme in dajo skup no oce no po sa mez nim pre da va te ljem. Re zul
ta ti s pov prečnimi oce na mi so pri ka za ni v spod nji ta be li.
Ta be la 1: Oce na pre da va te ljev 

                     št. 
pre da va nja
kri te rij

1. 2. 3. 4. 5. 6. pov prečje

stro kov nost 4,7 4,6 4,6 4,7 4,8 4,9 4,71
izčrp nost teme 4,6 4,6 4,4 4,5 4,6 4,9 4,61
po da ja nje teme 4,7 4,6 4,5 4,5 4,6 4,9 4,64
skup na oce na 4,7 4,6 4,6 4,6 4,6 4,9 4,67
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Raz la ga ta be le in re zul ta tov
Pod št. 1 je pre da va nje di plo mi ra ne me di cin ske se stre (dms): 

o po te ku no sečno sti •	

kom pli ka ci je med no sečnost jo•	

zdrav način živ lje nja  •	

di ha nje med po ro dom•	

Pod št. 2 je pre da va nje pe dia tri nje : do je nje in pre hra na do jenčka
Pod št. 3 je pre da va nje gi ne ko lo gi nje:  po tek po ro da
Pod št. 4 je pre da va nje  zo boz drav ni ce:  skrb za zdrav je zob
Pod št. 5 je pre da va nje dms:

nega otročnice•	

kon tra cep ci ja po po ro du•	

Pod št. 6 je pre da va nje dms:
di ha nje med po ro dom•	

nega do jenčka•	

Na an ket no vprašanje, kaj vam je od vseh vse bin os ta lo naj bolj v spo mi nu, so od go var ja li: 
nega do jenčka (36 od go vo rov), po tek po ro da (17), dojenje (7), skrb za zdrav je zob (5), okro gla 
miza z družino (9), nega otročnice (3), te lo vad ba (3), pri pra va za po rod nišnico (1), pre hra na 
do jenčka (1), pre da va nje psi ho lo gi nje (1).

Sli ka 10: Ka te re teme so an ke ti ran cem naj bolj ostale v spo mi nu?

Na vprašanje, kaj vam ni bilo všeč, so od go var ja li: pre da va nje psi ho lo gi nje (15 od go vo rov), 
pre da va nje soc. de lav ke (5), po en od go vor pa: te lo vad ba je bila pre krat ka, skrb za zdrav je 
zob, pre da va te lji ca go vo ri po ti ho, pre ma lo di na mično, dolgočasno, pre maj hen pro stor in sli ke 
po rod ne sobe so za sta re le.
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Sli ka 11: Kaj an ke ti ran cem na srečan jih ni bilo všeč?

Na vprašanje, ka te re vse bi ne so bile po vašem mne nju pre ma lo ob de la ne, so od go var ja li: od
nos v družini, psi ho logija med no sečnost jo in po po ro du, več prak tičnih vaj o negi otro ka.

Sli ka 12: Po mne nju slušate ljev pre ma lo ob de la ne vse bi ne

Prva sku pi na je izra zi la željo, naj bi or ga ni zi ra li og led po rod nišnice v No vem me stu.
Te lo vad bo je z oceno zelo do bro ozi ro ma v redu oce ni lo 75% an ke ti rank. 20% jih je bilo mne
nja, da je bila pre krat ka in iz ve de na pre ma lo krat. 3% se za ra di zdravs tve nih težav te lo vad be 
ni ude ležilo, 2% jih je izra zi lo mne nje, naj bi te lo vad ba te me lji la na jogi.

Sli ka 13: Kako so bile an ke ti ran ke za do volj ne s te lo vad bo?

Po se bej smo s pričujočo an ke to žele li pri do bi ti oce no o vti su ude leženk in ude ležen cev na 
iz va ja nje zu na njih so de lav cev, in si cer psi ho lo gi nje, so cial ne de lav ke in ob obi sku družine. 
Oce nje va ni so bili z oce no 1–5 (5 je bila naj višja oce na). Re zul ta ti so pri ka za ni v na sled njem 
gra fu:
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Sli ka 14: Oce na so de lav cev pro jek ta Treb nje- zdra va občina in občina do brih medčlo veških od no sov 

Raz prava
Učenje in vzgo ja lju di o kre pi tvi, ohra nja nju in uve ljav lja nju zdrav ja je zdravs tve na vzgo ja 
(ZV). ZV je sa mo stoj na dis ci pli na, saj ima vse ele men te, ki jo kot tako opre de lju je jo (stro
kov nja ke, vse bi ne, ob li ke in me to de dela, svo jo or ga ni za ci jo in ra zisko va nje). V dnev ni prak si 
se po go sto srečuje mo s poe no stav lje njem in ba na li zi ra njem tega po dročja. Mi mo gre de dana 
in for ma ci ja še ni ZV. Ce lo vi tost ZV lah ko za go tav lja jo le stro kov nja ki, ki so se za to po se
bej šola li ter ima jo kom bi na ci jo zdravs tve nih in peda goških znanj. Oni za go tav lja jo ce lo vit 
pro ces ZV − od is ka nja in ugo tav lja nja po treb (ra zi sko va nje) do pro gra mi ra nja, pla ni ra nja, 
iz va ja nja in vred no te nja. V po sa mez ne faze se vključuje jo po sa mez ni stro kov nja ki, pred vsem 
v fazi iz va ja nja so do bro došli zelo raz lični pro fi li. Vsi ti bo ga ti jo ZV in jo na re di jo še bolj 
ve ro do stoj no. (Ho yer, 2003)
Kljub ve li ke mu šte vi lu raz ličnih in for ma cij iz knjig, časo pi sov, šte vil nih re vij, in ter ne ta, ra dia 
in te le vi zi je bo doči starši radi pri ha ja jo po in for ma ci je v šolo za starše. Od oko li šest de set šol 
za starše, kot jih se daj de lu je v Slo ve ni ji, jih 86% iz va ja jo zdravs tve ni do mo vi, 12% bol nišnice 
in 2% dru gi. (Nje nji ć, 2007) V Treb njem se pro gram šole za starše iz va ja od leta 1999 v ZD 
Treb nje. Pred tem pa je pro gram zdravs tve ne vzgo je za no sečnice po te kal kot ma te rin ska šola 
rav no tako v ZD Treb nje. (Ar hiv ska do ku men ta ci ja šole za starše v ZD Treb nje)
V tim sko ob li ko dela je vključenih več stro kov nja kov, kar po veča kva li te to dela ter da boljši 
iz ko ri stek de lov ne ga časa. V šoli za starše v ZD Treb nje je bil uve den de mo kra tičen tim, kjer 
stro kov nja ki us tvar jal no so de lu je jo. Vsak pris pe va gle de na svo je zna nje, iz kušnje in spo
sob no sti. Za do bro de lo va nje tima je po treb na do bra ko mu ni ka ci ja med nje go vi mi člani ter 
nji ho va stro kov nost.
Občina Treb nje je vključena v pro jekt SZO Zdra va me sta s pro jek tom Treb nje − zdra va 
občina in občina do brih medčlo veških od no sov. V ok vi ru tega pro jek ta se iz va ja de set pro
gra mov in eden iz med njih je tudi šola za starše. S pre da va nje ma di plomira ne psi ho lo gi nje in 
di plo mi ra ne so cial ne de lav ke so se vse bi ne šole še raz širi le na pri pra vo za živ lje nje z no vim 
družin skim čla nom, saj ob vsa kem po ro du moški in žen ska po sta ne ta starša. Za ude ležence 
je zelo za ni miv obisk družine, ki s svo ji mi iz kušnjami obo ga ti pro gram.
Pro jekt Treb nje − zdra va občina in občina do brih medčlo veških od no sov je do bro zaživel. 
Raz lo ga za us pešnost pro jek ta sta dva: prvi  je, da ni za pr to sti pro jek ta v eno samo po dročje 
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(na pri mer zdravs tvo), dru gi pa, da ni bi ro krat sko voden. Pro jekt je me dre sor ski in in ter dis
ci pli na ren. V njem part ner sko so de lu je jo zdravs tvo, so cia la, šols tvo, vars tvo oko lja, kul tu ra, 
kme tijs tvo in dru ge stro ke ter po mem bni de jav ni ki, ki de la jo z ljud mi in za lju di v občini. Vo
dil ni  in os ta li so de lav ci pro jek ta de la jo v za ve sti, da je nji hov stro kov ni pris pe vek k na pred ku 
občine ne samo red na služba na de lov nem me stu, am pak tudi ci vil na in jav na, stro kov na in 
laična sa moi ni cia ti va ter po moč za sa moor ga ni za ci jo in sa mo po moč lju di v kra ju.
Da nes, po pet najstih le tih de lo va nja pro jek ta ugo tav lja mo, da so v pro jekt vključeni  stro kov
nja ki z raz ličnih po dročij, ki oprav lja jo hu ma no po slans tvo za družine, zdrav je lju di, va ro va
nje oko lja, na pre dek gos po dars tva in do bre medčlo veške od no se v občini. Tudi v pri hodnost 
lah ko gle da mo z op ti miz mom in zau pa njem, čeprav je pet najst let za pre ven tiv ni pro jekt 
na po dročju kre pi tve zdrav ja in so cial ne kle no sti pre bi vals tva res šele začetek. Pre ven tiv ni 
pro jek ti take vr ste po kažejo svoj pris pe vek k zdrav ju in medčlo veškim odno som šele, ko 
kon ti nui ra no po te ka jo vsaj eno ge ne ra ci jo, to je naj manj četrt sto let ja. Pra vi re zul ta ti pro jek ta 
Treb nje − zdra va občina in občina do brih medčlo veških od no sov se bodo to rej lah ko po ka za li 
šele v na sled njih de set let jih. 
Po mem bno je, da se bo doči starši za ve da jo svo je vlo ge. Za to od go vor nost jih mo ra mo začeti 
vzga ja ti že v mla do sti, ne šele v času no sečno sti in po ro da. Tudi zdravs tve ni de lav ci se mo ra
mo za ve da ti, da je po rod ne kaj po seb ne ga, ve li ko doživet je za bo doče starše. Pri doživ ljanju 
tega do god ka jih ne sme mo utes nje va ti bolj, kot je to po treb no za iz boljšanje zdrav ja otro ka  
in ma te re. V šoli za starše do bi jo bo doče ma te re in očetje os nov no zna nje o no sečno sti, po
ro du, no vo ro jenčku. (Pajn tar in sod., 1994)
Naj več je slušate ljic, ki pričaku je pr ve ga otro ka (79 %), po nova zna nja pa pri ha ja jo tudi ob 
pričako va nju dru ge ga (13 %) in tret je ga otro ka (8 %).
Ob pre gle du sta rost ne struk tu re v šoli za starše v ZD Treb nje je naj več ude ležen cev (moški 
in žen ske sku paj) sta rih med 20 in 29 let (84 %), v ob dob ju med 30. in 39. le tom pa jih je bilo  
16 %. Mlajših in sta rejših ni bilo.
 Naj več in for ma cij o po te ku šole za starše so do bi li v ZD (87 %) v dis pan zer ju za žene in na 
og la sni de ski, 5 % jih je do bi lo od pri ja te ljic in 8 % drug je.
Ve li ko lju di iz občine Treb nje se vozi na delo v Ljub lja no, Novo me sto in v dru ge kra je po 
Slo ve ni ji, zato so v prejšnjih le tih bo doči starši v večjem šte vi lu obi sko va li šole za starše po 
dru gih kra jih. Ob ne neh nem sprem lja nju kva li te te šole, pri la ga ja nju vse bin slušate ljem in na 
pod la gi do ku men ta cij ske evi den ce v šoli za starše v ZD v Treb njem ugo tav lja mo, da se po
večuje šte vi lo ude ležen cev iz naše občine. Ved no več ude ležen cev pa je tudi iz so sed njih občin 
(Ar hiv ska do ku men ta ci ja šole za starše v ZD Treb nje).
Šola za starše v ZD Treb nje po te ka v po pol dan skem času, da se tudi časov no čim bolj pri
la go di mo upo rab ni kom. Ker smo s pričujočo an ke to ugo to vi li, da 13 % ude ležen cev ni bilo 
za do volj nih s pričet kom srečanj, je bil ur nik na novo pri la go jen žel jam ude ležencev in se se daj 
pričenja ob 16. uri. 
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Pre da va nja in pred sta vi tve po te ka jo v sej ni sobi zdravs tve ne ga doma, te lo vad ba za ude leženke 
pa v pro sto rih te lo vad ni ce fi zio te ra pi je. Kljub temu, da se tudi v ZD za ve da jo prob le ma ti ke, ki 
jo na ka zu je jo re zul ta ti an kete, da pro sto ri v ZD v mar sičem ne us tre za jo po pu la ci ji slušate ljev, 
zaen krat gle de tega ni ma jo boljše rešitve, saj se pro gram iz va ja v za ta na men naj bolj pri la go
je nih pro sto rih. Že Nje nji ć (2007) ugo tav lja prob le me v zve zi s pro stor sko sti sko pri iz va janju 
šole za starše v zdravs tve nih do mo vih v Slo ve ni ji.
Ker so vse bi ne, ki jih je po treb no ob de la ti, zelo obširne, so po sa mez na srečanja kljub večkrat
nim od mo rom dol ga. Iz re zul ta tov an ke te, tako je od go vo ri lo 22 % an ke ti ran cev, smo do bi li 
sig nal, da je predava nje o negi do jenčka pre dol go in da si ude leženci želi jo tudi prak tičnega 
dela, zato pred la ga mo, da se v pri hod nje vse bi na raz de li na dva dela. V pr vem  delu bi os ta lo 
pre da va nje o pri pra vi doma na pri hod no ve ga družin ske ga člana, značil no sti no vo ro jenčka 
in s pri ka zom nege do jenčka, v dru gem delu pa bi bo doči starši prak tično iz va ja li nego do
jenčka – lut ke. Don ko (2002) ugo tav lja, da sko raj po lo vi co ude leženk, od tega vse pr vo rod ke, 
želi jo po sku si ti pre vi ti in ob leči lut ko do jenčka.
V Slo ve ni ji je pov prečno šte vi lo za po sle nih v šoli za starše do 5 stro kov nja kov. (Nje nji ć, 2007) 
V ZD Treb nje pre da va te lji to delo oprav lja jo ob svo jem red nem delu in v šoli za starše ni 
stal no za po sle nih.
V ra zi ska vi smo ve li ko po zor no sti pos ve ti li oce ni ka ko vo sti dela preda va te ljev. Oce ni li so jih 
ude leženci v letu 2007. Vsem an ke ti ra nim slušate ljem je bilo všeč, da v šoli za starše pre da va 
več stro kov nja kov. Iz ana liz po dat kov o zdravs tve novzgoj ni de jav no sti v Slo ve ni ji je raz vid no, 
da več kot  60 % te de jav no sti opra vijo me di cin ske se stre (Žalar in Pu celj, 2001). Tudi v šoli 
za starše v Treb njem opra vi jo 59 % dela di plo mi ra ni me di cin ski se stri, 13 % gi ne ko log, 13 % 
pe dia ter, 10 % zo boz drav nik in 5 % fi zio te ra pevt. An ke ti ran ci so oce ni li nji ho vo stro kov nost 
s pov prečno oceno 4,71 (5 je bila naj višja oce na).
Kljub temu da zdravs tve ni de lav ci ni ma jo do volj an dra goških znanj, se tru di jo, da bi bilo 
zdravs tve no vzgoj no delo po da no ra zum lji vo. An dra go gi ka je ob vez na in nuj na učna vse bi
na v pro gra mih izo braževa nja zdravs tve nih de lav cev kot bo dočih zdravs tve nih vzgo ji te ljev, 
učite ljev za zdrav je. (Ho yer, 2005)
Izo braževa nje staršev naj bi iz va ja lo oseb je iz zdravs tve ne ga vars tva žensk in otrok, ki bi po
leg do bre ga stro kov ne ga zna nja ime lo tudi željo in ve se lje do to vrst ne ga dela. Za vod (ZD) 
bi jim mo ral omo gočiti do dat na stro kov na iz po pol nje va nja, ne le na stro kov nem po dročju, 
am pak tudi na po dročju vzgo je in izo braževa nja. Na dejs tvo, da tečaji po te ka jo v po pol dan
skem času, ne mo re mo vpli va ti, saj je večina no sečnic in nji ho vih part ner jev v do pol dan skem 
času na de lov nem me stu. Gle de na to bi mo ra li biti zdravs tve ni de lav ci za svo je delo do dat no 
na gra je ni. (Dren, 2002)
An ke ti ran ci v šoli za starše ZD Treb nje so z oce no od 1 do 5 (5 je bila naj višja oce na) oce nje
va li stro kov nost, izčrp nost in po da ja nje teme po sa mez nih pre da va te ljev. Naj višje, s pov prečno 
oce no 4,71, je bila oce nje na stro kov nost pre da va te ljev. Skup na, pov prečna oce na vseh pre da
va te ljev po vseh kri te ri jih je bila 4,67. Oce ne nam kažejo ve li ko pri za dev nost pre da vateljev, 
da bi ZV slušate ljem, ki pričaku je jo no vo ro jen ca, iz va ja li kar se da kva li tet no.
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Mno go ra zi sko val cev se za ve da, da mer je nje za do voljs tva ni samo in stru ment ka ko vo sti; je 
tudi cilj zdravs tve ne ga vars tva (Lin derPelz, 1982, cit. po Bo hinc, 1999). Kontinui ra no mo
ra mo pre ver ja ti svo je re zul ta te, da jih bomo lah ko iz boljševa li.
Za ni mi va je ugo to vi tev, da ima ve li ko šol za starše v Slo ve ni ji do ločena pre da va nja z is tim 
na slo vom, kar kaže da so si pro gra mi do kaj po dob ni. (Nje nji ć, 2007) Nik jer v li te ra turi pa 
ni smo za sle di li, da bi v šoli za starše so de lo va la družina z majh ni mi otro ki.
Vse bi ne, ki so ude ležence v šoli za starše v ZD v Treb njem naj bolj za ni ma le, so bile: nega do
jenčka (36 od go vo rov), po tek po ro da (17 od go vo rov), okro gla miza z družino (9 odgo vo rov) 
in do je nje (7 od go vo rov). Po ne kaj ude ležen cev je za za ni mi ve vse bi ne štelo še skrb za zdrav je 
zob, zdrav način živ lje nje no sečnice in otročnice, te lo vad ba, pre hra na do jenčka, pri pra va za 
od hod v po rod nišnico in pre da va nje psi ho lo gi nje. Bo doče starše naj bolj za ni ma, ali bodo zna li 
pra vil no rav na ti s svo jim otro kom, da bo zdrav in bo zdrav tudi os tal.
Od tem, ki jim niso bile všeč, so iz po sta vi li pre da va nje psi ho lo gi nje (15 od go vo rov) in pre
da va nje so cial ne de lav ke (5 od go vo rov). Po en an ke ti ra nec je imel pri pom bo, da je te lo vad ba 
pre krat ka, da je pre ma lo go vo ra o skr bi za zdrav je zob, da pre da va te lji ca go vo ri pre ti ho, da je 
za pre da va nja iz bran pre maj hen pro stor ter da so sli ke po rod ne sobe za sta re le.
Naj prej so se v šoli za starše v ZD v Treb njem od zva li na na jočit nejšo pri pom bo slušate ljev 
– na pre da va nje psi ho lo gi nje. Vse bi na, ki jo je po da ja la, za nje ni bila ak tual na (pou da rek na 
psi ho lo gi ji otro ka v šol skem ob dob ju), zato smo s tim skim pos ve tom po va bi li dru go pre da
va te lji co, ki je pri la go dila pre da va nje s te ma mi, za ni mi vi mi za bo doče starše. Ob na dalj njem 
sprem lja nju dela smo ta koj zaz na li bo lje oce nje no pre da va nje psi ho lo gi nje.
Sle di li bomo od pra vi os ta lih pri pomb. Prob lem pre majh ne ga pro sto ra bo rešen šele z nad zi
da vo ZD, ki se bo pred vi doma začela v na sled njem letu. Pre da va nja gi ne ko lo gi nje bo po pe
stre no z no vejšimi sli ka mi po rod ne sobe iz po rod nišnice.
An ke ti ran ke so bile mne nja, da je te lo vad ba pre krat ka in se iz va ja pre ma lo krat. Le tos je že bila 
po nu je na možnost te lo vad be v zgod nji nosečno sti, pa ta krat za ni ma nja ni bilo. Če no sečnice 
niso ime le zdravs tve nih težav in so lah ko te lo va di le, so te lo vad bo oce ni le zelo po zi tiv no.
Od pr to mora os ta ti so de lo va nje med vods tvom ZD, dis pan zer jem za žene, predšol skim dis
pan zer jem, fi zio te ra pi jo in pre da va te lji ter pred stav ni ki pro jek ta Treb nje − zdra va občina in 
občina do brih medčlo veških od no sov, da se želje, po tre be ter pri pom be slušate ljev spro ti 
rešuje jo. 

SKLEP
Na men ra zi ska ve je bil ugo to vi ti, kako so ude leženci za do volj ni z or ga ni za ci jo in iz ved bo šole 
za starše v ZD v Treb njem. Na pod la gi dob lje nih re zul ta tov an ke te, ki smo jo iz ved li med 
ude leženci šole za starše v ZD v Treb njem v pr vem tričetrt let ju 2007, oce nju je mo, da je šola 
or ga ni zi ra na in se iz va ja kva li tet no. Bo doče starše naj bolj zani ma jo za njih ak tual ne teme, kot 
so po rod, nega do jenčka, do je nje in zdrav način živ lje nja no sečnice in otročnice. Re zul ta ti te 
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an ke te so nam po ka za li, da smo mo ra li na re di ti več na obo ga ti tvi pre da vanj iz psi ho lo gi je. 
Šolo bomo do pol ni ti s prak tičnimi vaja mi o negi do jenčka.
Ugo tav lja mo, da bo po treb no ne neh no sprem lja ti kva li te to dela in se pri la ga ja ti žel jam in 
po tre bam bo dočih staršev in ak tual nim vse bi nam.
Ker so ude leženci šole za starše izra zi li željo, da bi or ga ni zi ra li obisk v no vo meško po rod
nišnico, smo pro gram do pol ni li z og le dom lete.
Na men ra zi ska ve je do sežen, saj smo do bi li od go vo re na za stav lje na vprašanja, Pre pričani smo, 
da se tu delo ne konča, am pak se pot, ki bo te me lji la na tim skem delu, šele začenja.
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Do ku men ta cij ski viri
Ar hiv ska do ku men ta ci ja šole za starše v ZD Treb nje.
Do ku men ta ci ja pro jekt ne ga sve ta pro jek ta Treb nje  zdra va občina in občina do brih medčlo veških 
od no sov.
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ZDRAV VRTEC

Alja Klobčaver

Ključne be se de
zdrav vr tec, predšol ski otrok

Zdrav vr tec je pro jekt pro mo ci je zdrav ja v vrt cih, je ure sničeva nje stra te gi je zdrav ja za vse 
otro ke in mla di no v državi Slo ve ni ji v v prak si. Pro jekt Zdrav vr tec je pro jekt na cio nal ne ga 
pro gra ma in po li ti ke pos peševanja zdrav ja v državi Slo ve ni ji.
Ide ja sega v leto 1984, ko so evrop ske države spre je le stra te gi jo in do ku ment Zdrav je za vse 
do leta 2008.
Te me lji so v stra te gi ji Sve tov ne zdravs tve ne or ga ni za ci je. V stra te gi ji so opre de lje ni: ci lji, 
načela in si stem kazal cev do boljšega zdrav ja po sa mez ni ka, re gi je, na ro da in ce li ne.
Spre mem be, ki vo di jo k ure sničitvi te melj nih ci ljev, so: zdrav stil živ lje nja, zdra vo oko lje, us
trez no zdravs tve no vars tvo.
Pri pra va je po te ka la v ok vi ru Zdravs tve ne ga doma Ljub lja na, Od delka za pro mo ci jo zdrav ja 
CINDI, v so de lo va nju z viškimi vrt ci.
No sil ci pro jek ta so: vr tec, družina in država.      

Li te ra tu ra
Mra mor, M.: (1993) Zdrav vr tec, Ljub lja na: CINDI – Slo ve ni ja
Činč Grun tar, M., Mra mor, M.: (1995) Pro mo ci ja zdrav ja otrok
Pa vlič, E.: (1998) Za otro ke ku haj mo zdra vo. Ko per
Klobčaver, A.: (2005) Zdrav vr tec. Di plom sko delo, Ljub lja na: Uni ver za v Ljub lja ni, Vi so ka šola za 
zdravs tvo 
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RAZŠIRJENOST KAJENJA MED 
ZAPOSLENIMI V ZDRAVSTVENEM DOMU 
NOVO MESTO

Dar ja Mag nik

Pov ze tek
Pred stavljeno je ka je nje in nje gov ško dljiv vpliv na zdrav je ter raz šir je nost in od nos do ka je nja 
med za po sle ni mi v Zdravs tve nem domu Novo me sto. Opi san je način rabe to ba ka, se sta va 
to bačnega dima ter ško dlji vi vpli vi ka je nja na zdrav je. Pred stav lje no je tudi pasivno ka je nje in 
zdravs tve na vzgo ja ter pri mar na, se kun dar na in ter cial na  pre ven ti va. Ob de la ni in pred stav
lje ni so re zul ta ti an ke te de vet de se tih na ključno in ano nim no iz bra nih za po sle nih v Zdravs
tve nem domu Novo me sto. Z an ke to se ugo tav lja od nos in raz širjenost ka je nja.

Ključne be se de 
ka je nje, ško dlji vi vpli vi ka je nja na zdrav je, zdravs tve na vzgo ja  

UVOD 
Člo veštvo ima že več kot pol sto let ja na vo ljo do ka ze, da to bak ubi ja. Tudi vsi znans tve ni 
do ka zi po tr ju je jo, da je ni ko tin v to ba ku dro ga, ki pov zroča od vi snost. Že ta je sama po sebi 
bo le zen, iz česar iz ha ja, da upo ra ba to ba ka ni zgolj raz va da, kot meni večina lju di, saj ka je nje 
so de lu je pri na stan ku in raz vo ju cele vr ste bo lez ni.
Obo lev nost in umr lji vost za ra di bo lez ni, ki so po sle di ca ka je nja to ba ka, sta pre cej večji med 
red ni mi ka dil ci kot med ne ka dil ci. Sko raj večina red nih ka dil cev začne ka di ti pred svo jim 
dvaj se tim le tom, kar po me ni, da so dol go traj no iz po stav lje ni zdrav ju ško dlji vim se sta vi nam 
to ba ka in da so zas vo je ni v vsej odra sli dobi. (Čakš, 2004b)
ŠKODLJIVI UČINKI KAJENJA NA ZDRAVJE
Raba to ba ka je de jav nik tve ga nja za na sta nek in raz voj vr ste kro ničnih ne na lez lji vih bo lez ni, 
ki so po go sto ne po sred ni vzrok smr ti ka dil cev. Vpliv ka je nja je nes por no do ka zan pri raz nih 
vr stah raka, pri bo lez nih srca in ožilja, bo lez nih di hal, pris pe va k raz vo ju ate ros kle ro ze, vpliv 
ima tudi na na sta nek im po ten ce in na mot nje za za no si tev. Zelo ne va ren pa je tudi vpliv na 
še ne ro je ne ga otro ka. (Čakš, 2004b)
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Dol go traj ni učinki ka je nja so tri je: na zdrav je ka dil ca, nje gov pro račun in oko lje. Ka je nje je 
v raz vi tih deželah naj po go stejši do ka za ni vzrok prez god njih smr ti in s tem tudi skrajšane 
pričako va ne živ ljenj ske dobe.
Učinki ka je nja so od vi sni od:

gen ske za sno ve ka dil ca (pri ro je ne občut lji vo sti ali od por no sti organiz ma),•	

šte vi la na dan po ka je nih ci ga ret,•	

teh ni ke ka je nja (in ten ziv nost in ha li ra nja, iz ko riščanje samo prve po lo vi ce ci ga re te, upo ra•	
ba ci ga ret s fil trom, lah ko z ust ni kom),
far ma ko loške se sta ve ci ga re te (raz lične kon cen tra ci je ni ko ti na in ka tra na). (Lat kovi ć, •	
2000)  

Načini upo ra be to ba ka 
To bak lah ko upo rab lja mo na tri načine:

ga žvečimo•	

nju ha mo •	

ka di mo              •	

SESTAVA TOBAČNEGA DIMA
To bačni dim je se stav ljen ae ro sol, ki na sta ne z ne po pol nim iz go re va njem to bačnega li sta. Se
stav lja jo ga pli ni in pare. Na se sta vo dima vpli va jo šte vil ni de jav ni ki: tip to ba ka, tem pe ra tu ra 
iz go re va nja, dolžina ci ga re te, po roz nost tan ke ga ci ga ret ne ga pa pir ja, do dat ki in fil tri.
To bačni dim ima dva dela:

trd ni del (57% ci ga ret ne ga dima)•	

plin ski del (9295% teže to bačnega dima)•	

V trd nem delu je oko li 10.000 sno vi. Ta mešani ca se ime nu je plin ski kon de zat ali ar, kar po
me ni ka tran. Ci ga re ti daje okus. Trd ni del ci ga ret ne ga dima pov zroča dol go traj ne, zdrav ju 
ško dlji ve učinke.
Plin ski del večino se stav lja jo  dušik, ki sik in oglji kov diok sid, manjši del pa og lji kov mo nok
sid. Preo sta nek plin ske ga dela pred stav lja jo šte vil ne ke mične sno vi, ki de lu je jo kot dražljiv ci, 
tok si ni mi ge talk, kar ci no ge ni in ko kar ci no ge ni. Zelo po mem ben del plin ske faze to bačnega 
dima je ni ko tin. Ni ko tin je al ka loid, ki se upo rab lja tudi kot an ti hel min tik in in sek ti cid. 
Nje go va vseb nost v to ba ku in s tem v dimu je raz lična gle de na vr sto to ba ka. Ta po da tek je 
za pi san na vsa ki škat li ci ga ret.
PASIVNO KAJENJE
Tudi ne ka dil ci so iz po stav lje ni to bačnemu dimu, ki ga mo ra jo ne pro sto volj no vdi ha va ti. Pra
vi mo, da so pa siv ni ka dil ci. To bačni dim jim pov zroča ščeme nje v očeh in vne te vez ni ce. 
Dol go traj na iz po stav lje nost to bačnemu dimu pri oto cih ka dil cev vodi v po go sta preh lad na 
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obo le nja. Odra sli pa siv ni ka dil ci pa naj bi obo le va li, prav tako kot ka dil ci, v večji meri za ra di 
raka, bo lez ni srca in ožilja. 
ZDRAVSTVENA VZGOJA
Zdravs tve ni de lav ci poz na mo ne var no sti ka je nja za zdrav je lju di. Ker je želja in dolžnost nas 
vseh, da po večamo kva li te to živ lje nja, mo ra mo tudi iz ko ri sti ti moč od no sa med zdravs tve ni mi 
de lav ci in ka dil cem ter ak tiv no po seči v zmanjšanje ka je nja. (Lat ko vi ć, 2000)
To bak je raz šir jen po vsem sve tu in nje go va upo ra ba se, kljub ve de nju o ško dlji vo sti za zdrav je, 
še ne neh no po večuje. Vsak po sa mez nik se sam od loči za to raz va do in ima o tem svo je mne
nje. Kot zdravs tve ni de lav ci mo ra mo de lo va ti na vseh po dročjih pre ven ti ve, lju di os veščati o 
ško dlji vem vpli vu ka je nja ter de lo va ti zdravs tve nov zoj no.
PRIMARNA PREVENTIVA
Pri mar na pre ven ti va je na me nje na zdra vi po pu la ci ji, zdra ve mu po sa mez ni ku in nje go vi 
družini. Tu kaj go vo ri mo o pro mo ci ji zdrav ja in zdravs tve ni vzgo ji za zdrav način živ lje nja. 
Pri mar ni vi dik je bolj po sre do va nje in for ma cij.
Do seči želi čim višjo stop njo zdravs tve ne pros vet lje no sti, zaintere si ra nost oz. mo ti va ci jo in 
od go vor nost do ohra nja nja last ne ga zdrav ja.
Pri ka je nju je cilj pri mar ne pre ven ti ve do seči za vest no od ločanje lju di za zdrav živ ljenj ski slog, 
to rej da os ta ne jo ne ka dil ci, ter da bi gra di li na spre je ma nju od ločitev za kre pi tev in od go vor
nost do zdrav ja. (Čakš, 2004a)
UKREPI ZA PREPREČEVANJE KAJENJA
Ka je nje je tre ba obrav na va ti ce lo vi to in de lo va ti na po pu la ci jo kot ce lo to. Ukre pi za ob vla
do va nje to ba ka se de li jo na take, ki so us mer je ni na po pu la ci jo, in na ti ste, ki se posvečajo 
po sa mez ni ku. Ti ukre pi so po sle di ca na sled njih ugo to vi tev:

za go tav lja nje ne ka dil ske ga oko lja,•	

zdravs tve novzgoj na izo braževa nja mla dih,•	

sve to va nje o opuščanju ka je nja na vseh rav neh zdravs tve ne službe, in di vi dual no sve to va nje •	
in sku pin sko od va ja nje od ka je nja,
vpliv na ka dil sko po li ti ko in og laševa nje•	

uza ko ni ti mo ra jo za go to vi la za zaščito pred to bačnim di mom na de lov nih  in jav nih me•	
stih in prav tako vo di ti or ga ni zi ra ne de jav no sti, ki bodo spod bu di le lju di, da bodo ime li 
do mo ve brez to bačnega dima
opus ti tev ka je nja je eden iz med naj bolj stroškov no učin ko vi tih načinov zdravs tve ne te ra•	
pi je. (Čakš, 2004a)

SEKUNDARNA PREVENTIVA
Oriše bo le zen ske zna ke, bo le zen in zdrav lje nje. Na me nje na je ogroženim sku pi nam in po sa
mez ni kom. Tu kaj je zelo po mem bno poučeva nje in sve to va nje sku pi ni lju di, ki so iz po stav lje ni 
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de jav ni ku tve ga nja. Ude ležence želi mo že us po sab lja ti za samoo pa zo va nje, sa mo po moč, pa 
tudi za po moč sočlo ve ku z nas ve tom ali dru go ak ci jo. Ogrožene sku pi ne ali po sa mez ni ki so 
tako pri prav lje ni us trez no de lo va ti, od kri va ti zgod nje zna ke ne pra vil no sti in s tem pri po moči 
k zgod nji diag no zi, kar ima za po sle di co hitrejše in us pešnejše zdrav lje nje, da se čim prej po
vr ne pr vot no sta nje.
Da pre pričamo ka dil ca, da pre ne ha ka di ti, mo ra mo:

naj ti  vzpod bu den in ra zum ljiv način, ki naj bo obe nem av to ri ta ti ven in pre pričljiv;•	

na pre pričljiv od ločen način jim je po treb no reči, naj pre ne ha jo ka di ti;•	

na krat ko jim opišemo naj po go stejše in naj težje po sle di ce ka je nja za zdrav je;•	

pou dar ja mo po zi tiv ne učinke opu sti tve ka je nja, pou da ri mo pred no sti opu sti tve ka je nja. •	
In ter ven ci ja mora biti in di vi dual na in zelo oseb na;
ohra bri mo pa ciente, da nam po ve do, kaj mi sli jo o ka je nju in se pre pričamo, ali so do bro •	
ra zu me li, kako po mem bno je za ra di last ne ga zdrav ja opu sti ti ka je nje;
po kažimo last ni in te res in ob lju bi mo po moč.•	

Ta os nov ni zdravs tve novzgoj ni ukrep ni zah te ven in ter ja malo časa, če ga red no iz va ja mo, 
je lah ko zalo učin ko vit. Sve to va nje ka dil cem, naj pre ne ha jo ka di ti, je naj po mem bnejša po sa
mična spod bu da, ki jim jo lah ko damo za nji ho vo zdrav je. (Čakš, 2004a).
TERCIALNA PREVENTIVA
Je po ve za na s pre prečeva njem po vr ni tve bo lez ni in z zmanjševa njem mo re bit nih po sle dic 
ka je nja. Je na me nje na bol ni kom in nji ho vim svoj cem. Gre za ukre pe za zmanjševa nje ali 
od prav lja nje dol go traj nih ok var ali nes po sob no sti, za iz boljšanje bol ni ko ve pri la go dlji vo sti 
na zanj ne za do vo lji va sta nja. Z zdravs tveno vzgo jo želi mo po sa mez ni ka us po so bi ti za pol no, 
bo ga to živ lje nje z ob sto ječim os nov nim obo le njem.
Od vi snost od to ba ka spa da med bo lez ni od vi sno sti in jo je po treb no zdra vi ti.
Ka di lec mora pre ne ha ti ka di ti, ker s tem upočasni na pre do va nje bo lez ni. Bol ni ku mo ra mo 
sve to va ti, ga opa zo va ti, po ma ga ti pri pre ma go va nju težav pri od va ja nju od ka je nja, ga opo
gum lja ti in pod pi ra ti. Po nu di mo mu tudi poučno gra di vo, kot so npr. brošure, le ta ki ter dru ga 
li te ra tu ra. (Čakš, 2000)
ANALIZA ANKETE
An ke ta med za po sle ni mi v Zdravs tve nem domu Novo me sto o raz šir je no sti ka je nja ter od
no su do ka je nja ci ga ret je po te ka la od 1. ju li ja do 20. ju li ja 2006. Na men an ke te je bil pri ka
za ti od nos do ka je nja ci ga ret ter raz šir je nost ka je nja med za po sle ni mi zdravs tve ni mi de lav ci. 
Žele la sem do bi ti po dat ke o šte vi lu ka dil cev ter o nji ho vih ka dil skih na va dah, od os ta lih 
an ke ti ran cev pa nji hov od nos do ka je nja. 
Vseh an ke ti ran cev je bilo 90. Od tega je bilo 80 žensk, kar pred stav lja 89%, in 10 moških, kar  
pred stav lja 11 % an ke ti ran cev. 
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Starost na struk tu ra je od 20 do 60  in več let. Naj več jih je v sta rost ni sku pi ni od 40 do 49 
let, in si cer 31, kar pred stav lja 35%. Sta rih od 20 do 29 je 14%, od 30 do 39 jih pred stav lja 
26%, med 50 in 59 let pred stav lja 23%. Sta rejša od 60 let sta bila 2 anke ti ran ca, kar pred
stav lja 2%.
Po izo braz be ni struk tu ri jih je naj več s sred njo šolo ali gim na zi jo, 44%, uni ver zi tet no izo braz
bo ima 26%, rav no tako višjo in vi so ko šolo 26%, po klic no šolo ima jo tri je an ke ti ran ci, kar 
pred stav lja 3%, z os nov nošol sko izo brazbo pa jih je 1%.
Na vprašanje, kako bi se opre de li li, kot ka di lec ali ne ka di lec, jih je 57% od go vo ri lo, da ne ka
di jo in ni ko li niso ka di li. 25% je od go vo ri lo, da so ka di li, ven dar ne ka di jo več; 18% pa jih je 
po ve da lo, da ka di jo. Po ra zi ska vi CINDI je bilo med an ke ti ra ni ri odra sli mi pre bi val ci Ljub
lja ne v le tih 1990/91 kar 42% ka dil cev, štiri leta ka sne je pa 37,8%. Sta ti stično po mem bno 
je de lež upa del v le tih 1997/98, in si cer na 28,5%. Ni go to vo, ali je ta upad ka dil cev pri ne sel 
sam Za kon o ome je va nju kaje nja iz leta 1996, ned vom no pa je vse, kar se je ob spre je ma nju 
tega za ko na do ga ja lo, ime lo svoj vpliv. Po do ben trend upa da nja je zaz na ti tudi v ra zi ska vah 
slo ven ske ga jav ne ga mne nja: leta 1994 je od go vo ri lo, da kadi, 28,2% vprašanih, v letu 1996 
še 26,5%, v letu 1999 pa le še 24,5% (Čakš, 2004a).
 V letu 2001 je bila oprav lje na ra zi ska va De jav ni ki tve ga nja za ne na lez lji ve bo lez ni pri odra slih 
pre bi val cih Slo ve ni je, v ka te ri so ugo tav lja li de leže ka dil cev. Eno iz med za stav lje nih vprašanj 
je bilo, ali so neka dil ci, bivši ka dil ci ali ka dil ci. 52,2% jih je od go vo ri lo, da ne ka di jo in ni ko li 
niso ka di li, 24%, da ne ka di jo, a so prej ka di li, 23,7% pa se je opre de li lo med ka dil ce. De lež 
vseh ka dil cev v pre bi vals tvu je bil 23,7%, kar nas uvršča v majh no sku pi no  evrop skih držav 
(Bel gi ja, Fin ska, Is lan di ja, Mal ta, Šved ska) z manj kot 25% de ležem ka dil cev. (Za le telKra gelj 
in sod., 2004)
Na vprašanje, ali ka di te,  je 82% vprašanih od go vo ri lo, da ne kadi, 18% pa je pri tr di lo. Te od
go vo re sem pri mer ja la z od go vo ri na prejšnje vprašanje, da bi od kri la mo re bit no nes klad nost 
med obe ma po dat ko ma. Po dat ka ozi ra ma re zul ta ta sta iden tična, kar do ka zu je, da so an ke
ti ran ci od go var ja li po re sni ci.
Med an ke ti ran ce s tve ga nim ka dil skim ve de njem sem uvr sti la ti ste, ki so se opredeli li, da v 
času an ke ti ra nja ka di jo. Ka dil cev je bilo 16. 
75% ka dil cev se šteje med red ne ka dil ce, 25% pa med občasne. Moje pred vi de va nje o šte vi lu 
ka dil cev je bilo višje, kot je de jan sko sta nje. Res pa je tudi, da je bil vzo rec an ke ti ran cev iz
bran na ključno.   
88% ka dil cev je od go vo ri lo, da ka di jo že več kot 10 let. 6% jih kadi šest do de set let, rav no 
tako 6 % kadi eno do pet let, manj kot leto dni ne kadi nihče. Ka je nju bi se an ke ti ran ci težko 
od po ve da li, saj jih večina kadi že več kot de set let.
Na vprašanje, ko li ko ci ga ret na dan po ka di jo, jih je 62,5% od go vo ri lo, da od 11 20,  25% jih 
je od go vo ri lo da 610, 12,5 % pa od 15 ci ga ret na dan. Tudi ta po da tek me je pre se ne til, kaj ti 
več kot po lo vi ca ka dil cev po ka di od pol do ce le ga  za vojča ci ga ret na dan, kar pa ni malo. 
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Naj več jih je pričelo ka di ti v sta rost nem ob dob ju 20 do 30 let, in si cer 63%, 31% jih je pričelo 
ka di ti med 14 in 19 le tom, 6% pa v sta ro sti nad 30 let. Ta po da tek nam spo roča, da bo po
treb no še bolj de la ti na pri mar ni pre ven ti vi ter z zdravs tve novz goj ni mi pro gra mi pri mla dih. 
Ta cilj na sku pi na je naj bolj dov zet na za pričetek ka je nja, zato je po treb no mla de os veščati, 
da sploh ne po sku si jo s ka je njem. Ka je nje mla dost ni kov je tudi v Slo ve ni ji ve lik prob lem. Iz 
ra zi ska ve Health Behavi our in Schoolaged Chil dren: a WHO crossna tio nal study iz ve mo, 
da je bilo v le tih 2001 in 2002 med 13let ni ki 5,1% ka dil cev, med 15let ni ki pa že kar 29,6% 
ka dil cev. (Čakš, 2004a)
Naj več ci ga ret po ka di jo ka dil ci doma, in si cer 50%, 37,5% jih je od go vorilo, da ka di jo samo 
zu naj  (v lo ka lu ali na pro stem), v službi pa 12,5 %. V avtu ne kadi nihče.
Naj težje bi se ka dil ci od po ve da li ci ga re ti ob kavi. Tako jih je od go vo ri lo 50%. 25% ka dil cev  
je od go vo ri lo, da prvi ju tra nji ci ga re ti, 25%  pa ka te ri ko li cigareti.
Ob vprašanju, kaj vam pri naša po ka je na ci ga re ta, je 44% ka dil cev od go vo ri lo spro sti tev, 19%  
užitek, 12% ka dil cev pa, da jih po ka je na ci ga re ta po mi ri. 25% se jih ni mo glo opre de li ti, ozi
ro ma so od go vo ri li ne vem.
13% ka dil cev se težko vzdrži, da ne ka di jo, kjer je to pre po ve da no, 81% s tem nima prob
le mov. Ta po da tek nam pove, da je med an ke ti ran ci kar ne kaj strast nih ka dil cev, ki se kljub 
pre po ve di ne mo re jo upre ti ci ga re ti. Ta re zul tat ozi ro ma po da tek se uje ma z od go vo rom na 
10. za stav lje no vprašanje, ko sem do bi la od go vor, da 12,5 % ka dil cev kadi v službi, čeprav 
vemo, da je to pre po ve da no.
Kar 75% ka dil cev je že pre ne ha lo ka di ti, 25% tega še ni po sku si lo.
Na vprašanje, ali želi jo pre ne ha ti ka di ti, jih je 56% od go vo ri lo da, 44% ka dil cev te želje 
nima.
98% an ke ti ran cev se je opre de li lo, da ka je nje ško du je zdrav ju. 2% an ke ti ran cev pa je mne nja, 
da ka je nje ne ško du je.
Na vprašanje, ali jih moti, če ka di lec kadi v bližini ali  v is tem pro sto ru, jih je 71% od go vo ri lo 
pri tr dil no, 29% jih ne moti. 
33% an ke ti ran cev je mne nja, da ka je nje naj bolj ško du je na stan ku in raz vo ju pljučnih bo lez ni, 
25% jih meni, da bo lez nim srca in ožilja. 11% se jih je opre de li lo, da pov zročajo od vi snost 
in zas vo ji tev, rav no tak od sto tek an ke ti ran cev meni, da pos peši na sta nek in raz voj raka. 10% 
an ke ti ran cev je mne nja, da ka je nje naj bolj ško du je plo du v no sečno sti. 8% an ke ti ran cev se je 
opre de li lo za od go vor dru go, kjer so ime li možnost na pi sa ti svo je ute me lji tve. Večina jih je 
na pi sa lo, da vsi našteti možni od go vo ri ško du je jo in se ne mo re jo opre de li ti.
80% an ke ti ran cev ka je nju nas pro tu je, 20% pa ne.
Pri vprašanju, kdo lah ko po ma ga ka dil cu pri od va ja nju od ka je nja, se je 80% an ke ti ra cev 
opre de li lo  za od go vor sam, 10% jih je mne nja, da lah ko po ma ga ta part ner ali družina. 7% 
an ke ti ran cev je mne nja, da lah ko ka dil ci do bi jo po moč z zdravs tve novzgoj ni mi pro gra mi, 
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1% jih je mne nja, da lah ko po ma ga zdrav nik, 2% pa se je opre de li lo za od go vor dru go, kjer 
so ime li možnost do pi sa ti mne nje.
87% an ke ti ran cev je mne nja, da so kot zdravstve ni de lav ci s svo jim ne ka dil skim ve de njem 
vzor os ta lim lju dem, 13% jih ni tega mne nja.
Na zad nje za stav lje no vprašanje, kje do bi jo naj več in for ma cij o ško dlji vem vpli vu ka je nja, jih 
je 57% od go vo ri lo, da v občilih, 15% po te le vi zi ji in pri zdrav ni ku 14 %. Možen od go vor je 
bil tudi dru go, za kar se jih je opre de li lo13 %. Večina jih je pod dru go na pi sa la in ter net ni viri, 
raz ne brošure, stro kov no li te ra tu ro.  

Za ključek
Dejs tvo je, da je ka je nje ve lik prob lem, ki ga bo po treb no še bolj po glob lje no in vztraj no 
sprem lja ti, is ka ti nove rešitve v prid lju di in nji ho ve ga zdrav ja. Vsi zdravs tve ni de lav ci, ki tako 
ali dru gače pri ha ja mo v stik z ljud mi, mo ra mo pro mo vi ra ti zdrav način živ lje nja, vzpod bu ja ti 
živ lje nje brez ci ga re te na vsa kem ko ra ku, da ja ti na vodila, po ja sne va ti po sle di ce ka je nja, po
do bo ne ka dil ca pa po zi tiv no obrav na va ti in da ja ti za vzgled.
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SPREMLJANJE KAKOVOSTI  PRI  PRAK
TIČNE M POU KU V PRO GRA MU TEH NIK 
ZDRAVSTVE NE NEGE

Vida No vi nec

Pov ze tek
Ko mla dost nik sprej me od ločitev za na da lje va nje šola nja, nima ja snih pred stav o po kli cu. Na 
od ločitev za po klic teh ni ka zdravs tve ne nege vpli va jo raz lični de jav ni ki. Izo braževa nje na 
sred nji zdravs tve ni šoli tra ja štiri leta. V tret jem in četr tem let ni ku ima jo di ja ki prak tični pouk 
na bol niških od del kih, kjer se ne po sred no vključuje jo v pro ces zdravs tve ne nege. Di ja ke na 
prak tičnem pou ku vodi men tor, ki je učitelj prak tičnega pou ka na šoli. S sprem lja njem ka ko
vo sti prak tičnega pou ka želi mo za go to vi ti  do bro zna nje zdravs tve ne nege in do bro počutje 
di ja kov pri prak tičnem pou ku. Re zul ta ti kažejo, da se je us peh di ja kov pri prak tičnem pou ku  
iz boljšal. S prak tičnim pou kom  so za do volj ni, ima jo pa tudi ne kaj pred lo gov za spremembe. 
Ne ka te re spre mem be pri naša tudi pre no va izo braževal ne ga pro gra ma.

Ključne be se de
izo braževa nje, zdravs tve na nega, prak tični pouk, ka ko vost

UVOD
Di ja ki sred njih zdravs tve nih šol v ok vi ru vzgoj no izo braževal ne ga pro ce sa v tret jem in četr tem 
let ni ku oprav lja jo prak tični pouk v zdravs tve nih us ta no vah. Prak tični pouk iz va ja jo di ja ki na 
raz ličnih od del kih bol nišnice in doma sta rejših občanov, kjer se vključuje jo v pro ces zdravs
tve ne nege. Di ja ki so pri prak tičnem pou ku raz de lje ni v sku pi ne. V sku pi ni je po nor ma ti vih 
Mi ni strs tva za šols tvo in šport enajst di ja kov. Sku pi no di ja kov vodi učiteljmen tor.
Pri prak tičnem pou ku pri ha ja jo di ja ki ne po sred no v stik z ljud mi, ki so pri za de ti za ra di bo lez
ni in bi va nja v bol nišnici. Večina di ja kov še nima last nih iz kušenj z bol nišničnim zdrav lje njem 
in se pr vič srečuje z bol ni ki v bol nišnici. Pri tem se srečuje jo z bo lez ni jo, in va lid nost jo, trp lje
njem, smrt jo. Ob tem, da se di ja ki ne po sred no vključuje jo v pro ces zdravs tve ne nege, po te ka 
tudi učni pro ces. Di ja ki pri do bivajo novo zna nje, pri dob lje no teo re tično zna nje pa skušajo 
upo ra bi ti v prak si, pri čemer raz vi ja jo spret no sti in veščine. Pri prak tičnem pou ku se iz va ja 
tudi oce nje va nje zna nja. Šola že sama po sebi de lu je na di ja ke stre sno, soočanje z bol ni mi, 
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pri za de ti mi in umi ra jočimi pa stres še po veča. S kva li tet nim iz va ja njem prak tičnega pou ka, 
lah ko di ja kom težave olajšamo.

NAMEN PRISPEVKA
Na men pris pev ka je pri ka za ti prak tični pouk v pro gra mu teh nik zdravs tve ne nege ter iz po
sta vi ti de jav ni ke ka ko vo sti, ki jih lah ko sprem lja mo, in de jav ni ke, ki vpli va jo na iz boljšanje 
prak tičnega pou ka.
V pr vem delu so pri ka za ne značil no sti mla dih, ki so po ve za ne z izo braževa njem za po klic 
teh ni ka zdravs tve ne nege. Po da ne so bis tve ne značil no sti in or ga ni za ci ja prak tičnega pou ka 
na Srednji zdravs tve ni in ke mij ski šoli v No vem me stu. V dru gem delu so pri ka za ni po sku si 
sprem lja nja ka ko vo sti prak tičnega pou ka.

ODLOČITEV IN IZOBRAŽEVANJE ZA POKLIC TEHNIK 
ZDRAVSTVENE NEGE
Družbena skup nost želi svo jim čla nom omo gočiti, da pri do bi jo čim višjo stop njo izo braz be. 
V zgo do vi ni je bila šola ved no od vi sna od raz mer v družbi in se ni ozi ra la na in te re se mla dih, 
ki so se šola li. Na or ga ni za ci jo mreže šol ima jo vpliv po li ti ka, ideo lo gi ja družbe in nje na gos
po dar ska moč. Izo braževa nje po te ka prek vzgojnoizo braževal nih pro ce sov v šolah. Mla di se 
v šoli izo bražuje jo, vzga ja jo in pri prav lja jo na po klic. Za us pešno delo v po kli cu je po treb no 
raz vi ja nje spret no sti in spo sob no sti, po mem bno je tudi raz vi ja nje pra vil ne ga od no sa do dela, 
ki ne do pušča ma lo marnosti, de lov ne ne dis ci pli ne in po vršno sti. Pri tem je po mem bno raz
vi ja nje ve se lja do dela in pri pad no sti po kli cu, saj po sta ne to vir stal ne no tra nje mo ti va ci je.
Ob vez no os nov no ra ven izo braževa nja do loči družbena skup nost, toda od ločitev za na da lje
va nje šolanja je pro sto volj na. Iz bi ra šole in od ločitev za po klic je težka, še po se bej zato, ker jo 
mo ra jo mla dost ni ki spre je ti v času, ko še ni ma jo ja snih pred stav o bo dočem po kli cu in ni ma jo 
še izob li ko va nih vred nost nih norm. Po mem ben de jav nik, ki vpli va na izbiro sred nje šole, je 
us peh. Na iz bi ro sred nje šole pa vpli va jo še spo sob no sti, po sa mez ni ko va sa mo po do ba in ci lji, 
starši, pri ja te lji, so cial no eko nom ski po ložaj družine, od da lje nost sred nje šole od stal ne ga bi
va lišča, tra ja nje šola nja, za po sli tve ne možno sti, sim bol ni po ložaj v družbi in dru gi.
Po klic teh nik zdravs tve ne nege je ve zan na delo z ljud mi. Di ja ki pri do bi jo po klic po končanem 
šti ri let nem šola nju, ki ga za ključijo s po klic no ma tu ro. Po oprav lje ni po klic ni ma tu ri so di ja ki 
us po sob lje ni za oprav lja nje del  v zdravs tve ni negi. 
V učbe ni ku Zdravs tve na nega je po klic teh ni ka zdravs tve ne nege opre de ljen ta ko le:«Teh nik 
zdravs tve ne nege je zdravs tve ni de la vec, ki je us po sob ljen za vr sto stro kov nih na log v ok vi ru 
ZN. Stro kov na dela iz va ja pri zdra vih in bolnih lju deh v vseh živ ljenj skih ob dob jih  in oko ljih. 
Teh nik zdravs tve ne nege je član ne go val ne ga tima in po na vo di lih me di cin ske se stre iz va ja 
ne go val ne in ter ven ci je v pro ce su zdravs tve ne nege.
Delo, ki ga oprav lja teh nik zdravs tve ne nege, je od go vor no in po ve za no z mo ral no etičnimi 
načeli. Teh nik zdravs tve ne nege mora ime ti us trez ne psi ho fi zične spo sob no sti in oseb nost ne 
last no sti, ki omo gočajo od go vo ren in hu man od nos do bol ni kov in va ro van cev. Stro kov no 
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zna nje, etična od go vor nost, za ve da nje o stro kov nih pri stoj no stih, de lo va nje v ne go val nem in 
zdravs tve nem timu so po go ji za us pešno oprav lja nje dela.«

PRAKTIČNI POUK IN VLOGA MENTORJA   
Prvi dve leti šola nja se di ja ki pri prav lja jo na prak tični pouk pri teo re tičnih urah v šoli in na 
va jah v ka bi ne tih. V tem času se us po sab lja jo pred vsem v pri do bi va nju spret no sti za iz va ja nje 
prak tičnega pou ka na bol niških od del kih. 
V tret jem in četr tem let ni ku se prak tični pouk iz va ja na bol niških od del kih. Pri prak tičnem 
pou ku mo ra jo di ja ki zna nje, ki so ga pri do bi li pri teo re tičnem pou ku, upo ra bi ti v prak si. Di ja
ki se vključuje jo v pro ces zdravs tve ne nege, spoz na va jo prak so zdravs tve ne nege in pri do bi va jo 
iz kušnje in novo zna nje, raz vi ja jo spret no sti, na va ja jo se na sa mo stoj nost in delo v sku pi ni. 
Di ja ki so pri prak tičnem pou ku raz de lje ni v sku pi ne. Sku pi no vodi men tor, ki je učitelj prak
tičnega pou ka. Men tor ji so višje ali di plo mi ra ne me di cin ske se stre, ki so za po sle ne na šoli 
in niso člani ne go val ne ga tima na bol niškem od del ku. Vlo ga men tor jev je, da di ja ke naučijo, 
kako lah ko teo re tično zna nje upo ra bi jo v prak si zdravs tve ne nege. Do bri men tor ji bi mo ra li 
biti do bri učite lji in do bri zdravs tve ni de lav ci. Men tor ji mo ra jo di ja ke poz na ti, jih ra zu me ti, 
spod bu ja ti, na va ja ti k raz mišlja nju in reševa nju prob le mov, da bodo znali pri sluh ni ti po tre bam 
bol ni kov in jih skušali za do vo lji ti, načrtu je jo raz po re di tev di ja kov, po ve zo va nje di ja kov s člani 
ne go val ne ga tima, sprem lja jo delo di ja kov, jih spod bu ja jo in  us mer ja jo. Pri di ja kih mo ra jo 
men tor ji raz vi ja ti občutek po klic ne pri padno sti in po klic ne od go vor no sti v skla du z etičnimi 
načeli. Po leg z za ko nom pred pi sa ne izo braz be in iz kušenj, ki jo mo ra jo ime ti učite lji prak
tičnega pou ka, so učite lji dolžni sprem lja ti raz voj stro ke, tako zdravs tve ne nege kot vzgo je in 
izo braževa nja. Učitelji prak tičnega pou ka zdravs tve ne nege so vključeni v dva sočasno po te
ka joča pro ce sa: v vzgoj no izo braževal ni pro ces in v pro ces zdravs tve ne nege in zdrav lje nja, ki 
po te ka v učni bazi. Men tor se v od no su do di ja kov po jav lja v vlo gi učite lja veščin, ocenjeval ca, 
su per vi zor ja in oseb ne ga vo di te lja.
Glav na na lo ga men tor ja pri prak tičnem pou ku je omo gočiti di ja kom pre nos teo re tičnega zna
nja v prak so in jim po ma ga ti pri vživ lja nju v real no kli nično oko lje. Po zi tiv no vzdušje v vzgoj
noizo braževal nem pro ce su je od vi sno od vr ste in ob li ke raz mer ja, ki ga men tor ji  vzpo sta vi jo 
z di ja ki. Za us pešen pouk je na ju god nejše raz mer je, ki te me lji na vza jem nem spošto va nju in 
zau pa nju med men tor ji in di ja ki.
Di ja ki pri se dem naj stih le tih pričnejo oprav lja ti prak tični pouk na bol niških od del kih. Doživ
lja nje v tem ob dob ju se raz li ku je od doživ lja nja odra slih, ki že ima jo do ločene živ ljenj ske 
iz kušnje. Na doživ lja nje di ja kov pri prak tičnem pou ku po leg po manj ka nja iz kušenj vpli va jo 
šte vil ni de jav ni ki. To so člani tima zdravs tvene nege in dru gi za po sle ni, men tor, štu den ti in 
di ja ki na prak tičnem pou ku, or ga ni za ci ja in si stem de li tve dela, bol ni ki in nji ho vi svoj ci, ma te
rial ni viri in dru go. Di ja ki se pri prak tičnem pou ku srečuje jo z bol ni ki, ki so raz lično pri za de ti. 
Za mno ge primere, s ka te ri mi se srečuje jo, ima jo pre ma lo ali nič iz kušenj. Ker so sku pi ne pri 
prak tičnem pou ku ve li ke, men tor ne more sprem lja ti di ja kov ves čas. Di ja ki ne ka te re na lo ge 
opra vi jo sa mo stoj no ali sku paj z me di cin ski mi se stra mi in zdravs tve ni mi teh ni ki, ki so člani 
ne go val ne ga tima na od del ku. Sled nji za ra di obi li ce svo je ga dela ni ma jo časa za vo de nje di ja
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kov. Men tor mora pri svo jem delu med prak tičnim pou kom upošte va ti spre mi nja joče se oko
liščine, od ka te rih so mno ge  ne pričako va ne. Ve li ko krat se je po trebno pri la ga ja ti bol ni kom, 
za po sle nim, or ga ni za cij skim she mam in no vo na sta lim si tua ci jam. Srečanje s težko bol ni mi, 
umi ra jočimi bol ni ki vsak di jak doživ lja na sebi la sten način. Taka doživet ja lah ko de lu je jo na 
di ja ke stre sno. Mar sik daj, ko bi di ja ki po tre bovali po moč, ni ni ko gar, na ka te re ga bi se di jak 
lah ko obr nil in vprašal za nas vet. 
Kako jim pri pre ma go va nju stre sa lah ko po ma ga men tor?
Ne ka te ri stro kov nja ki pri po ročajo štiri faze, po ka te rih bi mo ra li di ja ki oprav lja ti prak tični 
pouk:

faza pri pra ve, ko naj bi se di ja ki že pred pr vim obi skom od del ka sez na ni li s po seb nost mi •	
od del ka;
us tvar jal na faza, med ka te ro so di ja ki iz po stav lje ni re sničnemu kli ničnemu oko lju;•	

ref ek tiv na faza, ki je na me nje na raz mišlja nju;•	

faza ob no ve, ko di ja ki  sku paj z učite lji ovred no ti jo pri dob lje ne iz kušnje.•	

Ker prak tični pouk ne po te ka ved no po na ve de nih fa zah, di ja ki ne mo re jo po ve da ti svo jih 
mnenj in iz me nja ti med se boj nih iz kušenj. Mar sik daj  jih je za ra di po manj ka nja iz kušenj strah, 
ki bi ga s po močjo men tor ja in sku pi ne lahko zmanjšali. 
Pri učenju s po močjo ref ek si je po te ka pri do bi va nje no ve ga zna nja na pod la gi iz kušenj. 
Pri tem načinu dela se di ja ki že pred začet kom prak tičnega us po sab lja nja pri prav lja jo, tako, 
da ima jo srečanja z men tor jem, ki jih bo vo dil pri prak tičnem pou ku. Ves čas pišejo dnev ni ke, 
ka mor za be ležijo svo je delo in iz kušnje ob tem. Na srečan jih di ja ki ana li zi ra jo svo je delo in 
si med se boj iz me nju je jo iz kušnje. Z de ležem raz no vrst nih prak tičnih iz kušenj lah ko di ja ki 
učijo drug dru ge ga in si po ma ga jo pri raz šir ja nju zna nja in ja snejšemu ra zu me va nju last nih 
iz kušenj. Na ta način vsi ak tiv no so de lu je jo. Reševa nje težav prek ref ek si je je lah ko sprot no, 
že med de lom ali poz ne je po oprav lje nem delu.
S po močjo srečanj in med se boj ne iz me nja ve iz kušenj z dru gimi se lažje soočijo s težava mi 
pri prak tičnem pou ku.

PRAKTIČNI POUK NA SREDNJI ZDRAVSTVENI IN KEMIJSKI ŠOLI
Na Sred nji zdravs tve ni in ke mij ski šoli se di ja ki lah ko izo bražuje jo za na sled nje us me ri tve: 
zdravs tve na nega, ke mij ski teh nik, far ma cevt ski teh nik, koz me tični teh nik, bol ničar ne go
va lec. Pro gram bol ničar ne go va lec di ja ki lah ko na da lju je jo v pro gra mu po klic no teh niškega 
izo braževa nja, smer zdravs tve na nega.
V pro gra mu zdravs tve na nega ima jo di ja ki v pr vem in dru gem let ni ku prak tični pouk v 
ka bi ne tih, v tret jem in četr tem let ni ku pa na bol niških od del kih. Prak tični pouk po te ka na 
raz ličnih od del kih Splošne bol nišnice Novo me sto in Doma sta rejših občanov Novo me sto. 
Di ja ki tret jih let ni kov ima jo prak tični pouk en krat te den sko po osem šol skih ur, vmes ima jo 
po lur ni od mor za ma li co. V četr tem let ni ku ima jo di ja ki prak tični pouk dva krat te den sko 
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po pet šol skih ur. Pri prak tičnem pou ku so di ja ki raz de lje ni v sku pi ne, v ka te rih je po enajst 
di ja kov. Sku pi no vodi učitelj men tor. Večina di ja kov dela v sku pini z men tor jem, po sa mez ni 
di ja ki pa so za ra di preo bre me ni tve bol niških od del kov pre raz po re je ni iz ven sku pi ne. Ti di ja ki 
iz va ja jo zdravs tve no nego pod nad zo rom me di cin skih se ster in zdravs tve nih teh ni kov, ki so 
za po sle ni na bol niškem od del ku. Sku pi ne so na posa mez nem od del ku v pov prečju dva najst 
ted nov.
V pro gra mu bol ničarne go va lec ima jo di ja ki pr ve ga let ni ka prak tični pouk v ka bi ne tih na 
šoli, di ja ki dru ge ga in tret je ga let ni ka pa v domu sta rejših občanov. V dru gem let ni ku ima jo 
osem ur prak tičnega pou ka na te den, v tret jem let ni ku pa dva najst ur. Di ja ki tret je ga let ni ka 
se vključuje jo tudi v nego na domu. 

SPREMLJANJE KAKOVOSTI PRI PRAKTIČNEM POUKU
Ka ko vost proi zvo da ozi ro ma sto ri tve se iz me ri tako, da iz me ri mo de jav ni ke, ki vpli va jo na
njo. Ti so od vi sni drug od dru ge ga. Mar si ka te ri je izred no težko mer ljiv. Pri iz bi ri proi zvo da 
ozi ro ma sto ri tve smo se pri si lje ni od po ve da ti ne ka te rim de jav ni kom na račun dru gih. Tako 
ime no va nim kri tičnim de jav ni kom se ne mo re mo od po ve da ti. Oce no ka ko vo sti se sta vi mo iz 
ocen de jav ni kov. (Pi skar, Do linšek, 2006)
Učite lji pri svo jem delu ne vi di mo re zul ta tov ne po sred no, ker ni ma mo proi zvo da, ki bi ga 
lah ko oce ni li. Pri prak tičnem pou ku ne mo re mo oce nje va ti samo zna nja, kot to lah ko na re
di jo učite lji teo re tičnih pred me tov. Znanje se pri prak tičnem pou ku oce nju je prak tično. Di jak 
iz va ja po sa mez ne po stop ke in po se ge. Pri iz va ja nju po se gov je po mem bno teo re tično zna nje 
in ročne spret no sti. Po leg zna nja – iz va ja nja po sa mez nih po se gov, se pri prak tičnem pou ku 
oce nju je tudi upošte vanje pra vil vars tva pri delu in de lov na dis ci pli na, od nos do bol ni kov 
in os kr bo van cev, so de lo va nje v sku pi ni in z os ta li mi, s ka te ri mi pri de di jak pri prak tičnem 
pou ku v stik. Di jak vodi dnev nik prak tičnega pou ka, ka mor be leži ne go val ne in ter ven ci je in 
po stopke, ki jih je iz va jal. Men tor pre gle du je dnev nik spro ti ali ob kon cu prak tičnega pou ka. 
Vse na ve de no kaže, da je prak tični pouk težko mer ljiv.  
V šol skem letu 2002/2003 smo se učite lji prak tičnega pou ka in učite lji stro kov no teo re tičnih 
pred me tov od ločili, da bomo sprem lja li prak tični pouk in ga skušali iz boljšati. Sprem lja mo 
na sled nje de jav ni ke:

us peh četr te ga pred me ta na po klic ni ma tu ri•	

počutje di ja kov pri prak tičnem pou ku•	

sprem lja nje in ci den tov pri prak tičnem pou ku •	

Za iz boljšanje ka ko vo sti smo vpe ljali med se boj ne hos pi ta ci je, do ločili na tančne kri te ri je oce
nje va nja in mi ni mal ne stan dar de zna nja. Učite lji se red no se sta ja mo na se stan kih, iz me nju
je mo iz kušnje in skušamo raz rešiti di le me.

Re zul ta ti in raz pra va
1. Us peh četr te ga pred me ta na po klic ni ma turi 
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Di ja ki pro gra ma teh nik zdravs tve ne nege kot četr ti pred met pri po klic ni ma tu ri oprav lja jo 
sto ri tev in za go vor. Sto ri tev di jak oprav lja na bol niškem od del ku, ka mor je raz po re jen. Pri do
ločenem bol ni ku ali os kr bo van cu oprav lja zdravs tve no nego po pro ce sni me to di in iz pol nju je 
do ku men ta ci jo. Do ku men ta ci jo in zdravs tve no nego, ki jo je iz va jal pred sta vi na za go vo ru. 
Us peh četr te ga pred me tu se je iz boljšal, ko smo po do ben način dela uved li pri po sa mez nem 
oce nje va nju zna nja pri prak tičnem pou ku. 
2. Počutje dija kov pri prak tičnem pou ku
Za ugo tav lja nje počutja smo ob li ko va li vprašal nik. Vse bu je 25 vprašanj, ki se na našajo na na
sled nje sklo pe: od ločitev za po klic, pri pra va na prak tični pouk, doživ lja nje ob srečanju s težko 
bol ni mi, vlo ga men tor ja, med se boj no sodelo va nje di ja kov, oce nje va nje zna nja pri prak tičnem 
pou ku in pred lo gi za iz boljšanje prak tičnega pou ka. Vprašanje, ki se je na našalo na pred lo
ge za spre mem bo, je bilo od pr te ga tipa, os ta la vprašanja so bila za pr te ga tipa s po nu je ni mi 
od go vo ri.
Re zul ta ti kažejo, da so bili di ja ki v šol skem letu 2007/2008 bo lje pri prav lje ni na prak tični 
pouk in bolj za do volj ni kot v šol skem letu 2002/2003. Večina pred lo gov za iz boljšanje prak
tičnega pou ka se je na našala na or ga ni za ci jo prak tičnega pou ka, od tega naj več na malico. V 
le tošnjem šol skem letu je ta prob lem od prav ljen z odred bo Mi ni strs tva za šols tvo in šport o 
uved bi ma li ce v sred njih šolah.
3. Sprem lja nje in ci den tov pri prak tičnem pou ku
Učite lji prak tičnega pou ka smo se od ločili, da sprem lja mo na sled nje in ci den te: vbo de di ja kov 
z in jek cij ski mi ig la mi, dru ge poškod be di ja kov, delo di ja kov, ki je vzrok za poškod be dru gih, 
konf ik ti.
In ci den te si ste ma tično sprem lja mo šele v tem šol skem letu, zato ni ma mo re zul ta tov, ki bi jih 
lah ko pri mer ja li. Pred tem smo be ležili le poškod be di ja kov v evi den co poškodb pri delu.
Učite lji prak tičnega pou ka smo re zul ta te pod prvo in dru go točko ana li zi ra li na se stan kih. 
Ker z re zul ta ti ni smo bili za do volj ni, smo vpe lja li ne ka te re spre mem be pri delu. Uved li smo 
med se boj ne hos pi ta ci je. Vsak učitelj je naj manj dva krat v šol skem letu pri so ten pri uri pou
ka pri dru gem učite lju. Tako si lah ko iz me nja mo iz kušnje ter se drug od dru ge ga učimo. 
Na se stan kih učite ljev prak tičnega pou ka se po go var ja mo o ka ko vo sti prak tičnega pou ka in 
da je mo pred lo ge za sprem lja nje in iz boljšavo. V delo smo vključili ne ka te re spre mem be, ki 
so jih pred la ga li di ja ki. So de lu je mo z učite lji stro kov no teo re tičnih pred me tov, da us kla di mo 
mo re bit ne raz li ke v poučeva nju ter olajšamo di ja kom pre hod s teo re tičnega na prak tični pouk. 
Sku paj z učite lji stro kov no teo re tičnih pred me tov se tru di mo, da di ja ke do bro pri pra vi mo na 
prak tični pouk. Na začetku prak tičnega pou ka men tor sez na ni di ja ke s po seb nost mi po sa
mez ne ga bol niškega od del ka in zdravs tve ne nege na od del ku. Z di ja ki po no vimo os no ve var
ne ga dela, sez na ni mo jih z mi ni mal ni mi stan dar di in s kri te ri ji oce nje va nja. Tru di mo se, da bi 
poučeva li po me to di ref ek siv ne ga učenja. Pri pri za de va njih za iz boljšanje se srečuje mo tudi s 
težava mi, kot so: ka drov ska prob le ma ti ka in po sle dična preo bre me ni tev učite ljev, upošte va nje 
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ur ni ka, ker ima jo di ja ki po končanem prak tičnem pou ku še pouk v šoli. Kot prob lem se lah ko 
po jav lja tudi po manj ka nje mo ti va ci je pri po sa mez nih di ja kih.

Za ključek
Di ja ki pro gra ma teh nik zdravs tve ne nege se pri prak tičnem pou ku vključuje jo v pro ces 
zdravs tve ne nege. S kva li tet nim vo de njem prak tičnega pou ka men tor ji lah ko po ma ga jo di ja
ku pri vključeva nju v pro ces zdravs tve ne nege in pre moščanju raz li ke med teo ri jo in prak so 
zdravs tve ne nege, zmanjšajo stres pri di ja kih ter pris pe va jo k ob li ko va nju po zi tiv ne sa mo po
do be di ja kov in izob li ko va nju po klic ne iden ti te te. Mer je nje ka ko vo sti pri prak tičnem pou ku 
z vi di ka tržne vred no sti ni mo goče, lah ko se sprem lja po sa mez ne de jav ni ke, ki so odraz ka
ko vo sti dela. Na os no vi spremljanja in ana li ze de jav ni kov ka ko vo sti se lah ko oce ni ka ko vost 
prak tičnega pou ka in se pred la ga spre mem be. V da našnjih tržnih raz me rah se je po treb no 
še po se bej tru di ti za ka ko vost tudi na po dročju vzgo je in izo braževa nja, kjer je sprem lja nje 
ka ko vo sti še rela tiv na no vost. V pre nov lje nih izo braževal nih pro gra mih  bo večji pou da rek 
na stro ki in prak tičnem pou ku. No vost, ki jo pri našajo novi pro gra mi, je tudi prak tično us
po sab lja nje pri de lo da jal cu. 

Viri in li te ra tu ra
Cen ter Re pub li ke Slo ve ni je za po klic no izobraževa nje: izo braževal ni pro gram teh nik zdravs tve ne 
nege (www.cpi.si)
Do linšek, S; Pi skar F:Učinki stan dar da ISO. Fa kul te ta za ma neg ment Ko per, 2006
Ki sner, N in sod. Zdravs tve na nega 1. Ma ri bor. Za ložba Pi vec, 2006.
La val, C. Šola ni pod jet je. Ljub lja na. Kr ti na, 2005
Mu sek, J, Pečjak V. Psi ho lo gi ja. Ljub lja na. Educy, 2001.
No vi nec, V. Spod bu ja nje di ja kov pro gra ma teh nik zdravs tve ne pri prak tičnem pou ku, Se mi nar Sek
ci ja me di cin skih se ster v vzgo ji in izo braževa nju, Ljub lja na, 2008.
Ramšak, Pajk J. Po men mentors tva v izo braževa nju in ka rier nem raz vo ju me di cin skih se ster. Se mi
nar z med na rod no ude ležbo, Bled,  2008.
Sred nja zdravs tve na in ke mij ska šola Novo me sto: Do ku men ta ci ja stro kov ne ga ak ti va prak tičnega 
pou ka in ak ti va zdravs tve ne nege, šol sko leto 2002/2003 do 2008/2009.
Va len tinčič, J. Us po sab lja nje za delo. Ljub lja na. Za vod re pub li ke Slo ve ni je  za šols tvo, 1995.
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PROSTOVOLJNO DELO DIJAKOV SREDNJE 
ZDRAVSTVENE IN KEMIJSKE ŠOLE NOVO 
MESTO V SPLOŠNI BOLNIŠNICI NOVO 
MESTO

Glo ria Murn

Pov ze tek
Na men član ka je pri ka za ti začetke pro sto volj ne ga dela di ja kov Sred nje zdravs tve ne in ke
mij ske šole Novo me sto v Splošni bol nišnici Novo me sto in kro no loški pre gled dela do 
se daj. Pro sto volj no delo po me ni pri do bi va ti nove iz kušnje, stkati nova pri ja teljs tva, ak tiv no 
preživ lja ti pro sti čas in ne na zad nje de la ti v do bro dru ge ga – bol ni ka. Di ja ki pri našajo s svo jo 
mla dost jo smeh in mno ge lepe tre nut ke med bol ne in osam lje ne bol ni ke. Po zi tiv ni učinki 
pro sto volj ne ga dela se kažejo iz leta v leto, saj šte vi lo di ja kov pro sto volj cev ne po je nja, tem več 
se iz leta v leto po večuje. Hkra ti pa men to ri ce iz šole iščejo nove de jav no sti na po dročju pro
sto volj ne ga dela in s tem širi jo vi zi jo in po slans tvo pro sto voljs tva, ki je:  Šir je nje in raz vi ja nje 
filozo fi je ter prak se pro sto voljs tva. 

Ključne be se de
pro sto volj no delo; di ja ki; sred nja šola; bol ni ki

1. UVOD
Pro sto volj no delo je v Slo ve ni ji or ga ni zi ra no v ok vi ru društev in jav nih za vo dov. Or ga ni zi ra no 
je kot de jav nost, ki pris pe va k raz reševa nju social nih prob le mov in iz boljševa nju ka ko vo sti 
živ lje nja. Pro sto volj no delo na so cial nem po dročju in v zdravs tvu lah ko oz načimo kot de jav
nost, v ka te ri ose ba upo rab lja svoj čas za ne plačano delo v do bro bit po sa mez ni kov, ki niso 
bližnji so rod ni ki pro sto volj ca. Na men spod bu ja nja pro sto volj ne ga dela v naši šoli je po ka za ti 
mla dim lju dem še kaj več v pri mer ja vi z ne ga tiv no na rav na ni mi družbe ni mi gi ba nji in nez
dra vim načinom živ lje nja. Po nu di li smo jim de jav nost, ki v člo ve ku vzpod bu ja do bro in nas 
vodi v do bro bit člo veštva.
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2. KAJ JE PROSTOVOLJNO DELO?
Os nov ni moto pro sto voljs tva je člo ve ko ljub je, ki de lu je pod vpli vom em pa ti je do dru gih in z 
dru gi mi ljud mi. Pro sto volj no delo ni po plačano z de nar jem, tem več s kre pi tvi jo last ne oseb
ne in so cial ne po do be. Na me nje no je  pred vsem po zi tiv nim učin kom na lju di, ki pre je ma jo 
po moč od di ja ka – pro sto volj ca. Učinki na di ja ka – pro sto volj ca pa se lah ko opišejo pred
vsem kot oseb na rast, de jav no so de lo va nje v so cial nem oko lju, pri do bi va nje ko mu ni ka cij skih 
spo sob no sti, šir je nje ob zor ja in pri do bi va nje dov zet no sti za so cial ne vred no te. Mlad člo vek 
po tre bu je po ve za nost s sred njo ge ne ra ci jo, da se od nje uči in se s po močjo nje oseb no raz vi ja 
v zre le ga sa mo stoj ne ga člo ve ka. Prav tako pa nič manj ne po tre bu je oseb ni od nos z po zi tivno 
na rav na nim sta rim člo ve kom, kaj ti prav sta ri ljud je po me ni jo mla de mu člo ve ku izred no dra
go cen vir iz kušenj o ce lo vi to sti živ lje nja – vse ti sto, kar je v oseb nem in družbe nem živ lje nju 
res vred no, to so oseb ne in so cial ne člo veške vred no te. To rej lah ko rečemo, da se lah ko s pro
sto volj nim de lom tke jo is kre ne vezi vseh treh živ ljenj skih ob do bij člo ve ka. In z njim lah ko 
za pol ni mo ti sti del po treb nih oseb nih od no sov, ki bi člo ve ku si cer manj ka li.

3. CILJI NAŠEGA PROSTOVOLJNEGA DELA
Di ja ki raz vi ja jo čut za medse boj ne od no se,•	

od kri va nje no vih kva li tet v od no su med mla di mi in sta rejšimi ge ne ra ci ja mi,•	

spod bu ja nje ozi ro ma raz vi ja nje sa mo za ve sti in sa mo stoj no sti pri di ja ku, •	

pri do bi jo občutek, da oprav lja jo ko rist no delo,•	

pri do bi jo si občutek za do bro skup no sti, v kate ri živi jo,•	

pri do bi va jo občutek ple me ni te ga de ja nja,•	

pri do bi jo nova zna nja, iz kušnje, oseb nost no ra ste jo in se bo ga ti jo,•	

kva li tet na izra ba pro ste ga časa,•	

spod bu ja nje, vzpo stav lja nje od no sov s sku pi na mi lju di, odri nje ni mi na rob družbe ne ga •	
živ lje nja.

Pomem bno je, da men to ri ce pri mla dih lju deh spod bu ja mo izražanje ti stih čus tev, ki lah ko 
vo di jo k večji no tra nji har mo ni ji in har mo ni ji z oko ljem. Za doživ lja nje te har mo ni je niso 
do volj le be se de, am pak sta za njo po treb na pred vsem last na de jav nost in pri sten člo veški od
nos. Samo na tak način lah ko mla dim po ma ga mo spoz na ti smi sel živ lje nja, ki ga bodo lah ko 
do je ma li in doživ lja li.

4. POTREBNI DOKUMENTI ZA IZVEDBO PROJEKTA
Po god ba med bol nišnico in di ja kom – pro sto volj cem,•	

pra vi la ve de nja pro sto volj cev,•	

etični ko deks or ga ni zi ra ne ga pro sto voljs tva,•	

ust na na vo di la in med se boj ni do go vo ri,•	

za pi sa ne pra vi ce in dolžno sti pro sto volj ca.•	
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5. ORGANIZACIJA PROSTOVOLJNEGA DELA NA NAŠI ŠOLI
Z de lom smo pričeli na po bu do Splošne bol nišnice v No vem me stu, zdaj za nas že daljne ga 
leta 2004. Ta krat je bilo prvo izo braževa nje za pro sto volj ce – di ja ke naše šole, čeprav je koor
di na to ri ca pro sto volj ne ga dela v Splošni bol nišnici Novo me sto Jožica Rešetič začela ora ti 
le di no pro sto volj ne ga dela v bol nišnični de jav no sti že ne kaj let pred tem. Ide ja o or ga ni za ci ji 
pro sto volj ne ga dela se je po ro di la na se mi nar ju o spod bu ja nju pro sto volj ne de jav no sti v bol
nišni cah in so cial nih za vo dih v Me dij skih to pli cah. Po iz ved bi in for mu li ra nju vseh po treb nih 
obraz cev smo pričeli z de lom.
Kljub temu da pro sto volj no delo oprav lja pred vsem v po ve za vi naše šole in Splošne bol nišnice 
Novo me sto, pred stav lja ve lik mej nik naše skup ne de jav no sti Slo ven ska fi lan tro pi ja, ki je krov
na or ga ni za ci ja or ga ni zi ra ne ga pro sto volj ne ga dela v Slo ve ni ji. 
Vsa ko šolsko leto začnemo s po močjo šol ske ga ra dia, og la sne de ske, pred sta vi tve ne stoj ni ce in 
raz go vo rov pro mo vi ra ni našo de jav nost. Prav vsa ko leto pa se nam po kaže, da so naši naj večji 
ani ma tor ji »sta ri pro sto volj ci«, ki spod bu ja jo svo je so vrst ni ke k pro sto volj nemu delu. Po uvod
nem na bo ru pro sto volj cev na re di mo izo braževa nje no vih pro sto volj cev sku paj s Slo ven sko 
fi lan tro pi jo in Splošno bol nišnico Novo me sto, kjer  izo braževa nje po te ka. Izo braževa nje, ki je 
do le tošnje ga leta po te ka lo ok to bra, je us mer je no pred vsem k dve ma ci lje ma: da se pri no vem 
di ja ku pro sto volj cu, spod bu di občutek za med se boj no ko mu ni ka ci jo in skup no mo ti va ci jo ter 
pred sta vi tvi bol nišnice in vseh pra vic in dolžno sti, ki jih ima mo vsi ude leženci v tej de jav no
sti. Le tošnje ga no vem bra je po te ka lo že peto izo braževa nje, ki se ga je ude ležilo de set no vih 
di ja kov. Šte vi lo no vih di ja kov se vsa ko leto gib lje med de set in pe tind vaj set. Le tošnja šte vil ka 
ja malo manjša. Po mne nju di ja kov ima ve li ko vlo go pri tem spre mem ba ur ni ka pou ka, za ra di 
no ve ga z zakonom pred pi sa ne ga si ste ma pre hra nje va nja v sred njih šolah in po sle dično tudi 
do spre me nje ne ga ur ni ka voz nih re dov. Kljub temu je skup no šte vi lo vseh di ja kov – pro sto
volj cev, v le tošnjem šol skem letu šes tind vaj set. 
Pri kaz izo braževanj:

ok to ber 2004 – 19 novih di ja kov•	

ok to ber 2005 – 19 no vih di ja kov•	

ok to ber 2006   23 no vih di ja kov•	

ok to ber 2007 – 22 no vih di ja kov•	

no vem ber 2008 – 10 no vih di ja kov.•	

V Splošni bol nišnici Novo me sto po te ka pro sto volj no delo na na sled njih od del kih:

ODDELEK MENTOR
Pljučni in infek cij ski Bar ba ra Špi lak
In ter ni An to ni ja Ga zvo da
Ne vro loški Irma Ku mer
Ki rurški Jožica Hu do klin
Otroški Gor da na Rožman
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Di ja ke na začetku vsa ke ga leta pe lje mo na og led bol nišnice in jim pred sta vi mo kon takt ne 
ose be – men to ri ce. Vsak oddelek ima svo jo men to ri co, ki jo iz be re bol nišnica.Iz šole so de lu
je va dve men to ri ci, ki koor di ni ra va delo za vsak me sec po se bej in pred stav lja va vez med di ja ki 
in men to ri ca mi v bol nišnici. Pro sto volj no delo vpli va tudi na or ga ni za ci jo dela na od del ku. 
Sprememba de lo va nja si ste ma ter ja, da so s pro sto volj nim de lom sez na nje ni tudi za po sle ni v 
bol nišnici: vra tar, var nost nik, strežnice, me di cin ske se stre, zdrav ni ki, di rek to ri ca in stro kov ni 
di rek tor, glav na me di cin ska se stra in se ve da bol ni ki. Delo je stro kov no or ga ni zi ra no in vo de
no. Na lo ga men to ri ce na od del ku je, da gle de na me sečni raz po red iz be re bol ni ka, ki bi mu 
ve li ko po me ni la po zor nost in druženje pro sto volj ca ter da pos pre mi in sez na ni pro sto volj ca 
in bol ni ka. Bol nik mora ved no so glašati z med se boj nim družen jem. Di jak pro sto vo ljec mora 
za svo jo pre poz nav nost in iden ti fi ka ci jo no si ti pri pon ko z os nov ni mi oseb ni mi po dat ki.
Men to ri ci vse nove in tudi sta re pro sto volj ce te me lji to pri pra vi va na delo. To po me ni, da jih 
pred pr vim obi skom sez na ni va z možnimi prob le mi, ki se lah ko med po sa mez ni mi obi ski 
po kažejo. Me sečno se v šoli srečuje mo in ana li zi ra mo po sa mez ne obi ske ter spod bu ja mo 
med se boj no mo ti va ci jo. V pri me ru težav sva men to ri ci do seg lji vi na oseb ni mo bil ni šte vil ki 
oz. prek elek tron ske pošte.
Leta 2007 sva se obe men to ri ci ude ležili po seb ne ga izo braževa nja za men tor je pro sto volj ne
ga dela pod okri ljem Slo ven ske fi lan tro pi je. Men to ri ce se vsak prvi po ne de ljek srečuje mo s 
koor di na to ri co pro sto volj ne ga dela.
Men to ri ce z naše šole:

Moj ca Ga jič Bo janc (leta 2004/2005, 2005/2006)•	

Moj ca Si mončič (leta 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009)•	

Glo ria Murn (leta 2007/2008, 2008/2009).•	

V lan skem šol skem letu se je iz med vseh pro sto volj cev izob li ko va la sku pi ni ca 7 pro sto voljk, ki 
so se poi me no va le Pi ka po lo ni ce. Pi ka poloni ce so se od ločile, da bodo oprav lja le pro sto volj no 
delo samo na otroškem od del ku z na me nom, da krajšajo čas našim ma lim bol ni kom. Pi ka
po lo ni ce so v bol nišnici raz poz nav ne po rdeči majčki, ki jo no si jo na sebi ob vsa kem obi sku 
na otroškem od del ku. Svo je po slans tvo oprav lja jo tudi le tošnje šol sko leto.

6. PRAVILNIK DELOVANJA PROSTOVOLJCEV
VODSTVO: Delo pro sto volj ca ure ja men to ri ca na od del ku, ki si ga je di jak iz bral za iz va ja
nje pro sto volj ne ga dela. Ce lot no delo ure ja koor di na to ri ca pro sto volj ne ga dela sku paj z men
to ri ca mi iz bol nišnice in šole. Za de lo va nje pro sto volj ca na od del ku je od go vor na men to ri ca 
od del ka, v času nje ne od sot no sti nje na na mest ni ca.
DELO: Za ve zu je ga načelo va ro va nja po dat kov, za ka te re je iz ve del pri svo jem delu, kar ve
lja tudi za čas, ko ne oprav lja več dela kot pro sto vo ljec. Po go var ja se z bol ni ki, oprav lja za nje 
drob ne us lu ge, po skuša vne sti v nji ho vo živ lje nje pe strost. Ne oprav lja del, ki so po ve za na z 
zdravs tve no nego.
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OBVEZNOST: Svo je delo naj bi oprav ljal po svo jih zmožno stih, ven dar naj manj dva krat 
me sečno po eno uro. Na delo pri ha ja pra vočasno ob do go vor je nem času. Ob vez ni so tudi 
me sečni se stan ki na šoli, kjer si di ja ki po svo ji last ni pre so ji iz be re jo od de lek, da tum in uro, 
na me nje no pro sto volj ne mu delu. 
KOMUNIKACIJA: Sporoča men to ri ci od del ka ali nje ni na mest ni ci mo re bit na opažanja, 
ki so po mem bna za bol ni ka. Svo jo od sot nost spo roča šol ski men to ri ci, ta pa po tem ob ve sti 
men to ri co na od del ku, kjer bi pro sto vo ljec mo ral oprav lja ti pro sto volj no delo.
IZOBRAŽEVANJE: Vključi se v pro gra me izo braževa nja za po tre be pro sto volj cev in tudi 
dru ga ne for mal na srečanja, na me nje na pro sto volj ne mu delu: no vo let no srečanje, skup na 
druženja, Fe sti val mla dih pro sto volj cev, za ključek ob kon cu šol ske ga leta.
PODPORA: Pro sto volj ci pre je ma jo podporo v in di vi dual nih sti kih z me di cin ski mi se stra mi 
in men to ri ca mi v bol nišnici in šoli. O raz ličnih prob le mih se po go vo ri mo na red nih me sečnih 
se stan kih v šoli, hkra ti pa ima jo pro sto volj ci tudi mo bi tel šte vil ko obeh men to ric za nuj ne 
pri me re.
OCENJEVANJA DELOVANJA PROSTOVOLJCEV IN SODELOVANJA Z NJIMI 
Prav tako po te ka jo red ni me sečni se stan ki vseh men to ric pri koor di na to ri ci pro sto volj ne ga 
dela v Splošni bol nišnici Novo me sto. Se stan ki pre prečuje jo nes po ra zu me ter raz lične možne 
na pe to sti, hkra ti pa omo gočajo ugo tav lja nje po treb pro sto volj cev in nji ho vo sti mu la ci jo za 
pro sto volj no delo.

7. DEJAVNOSTI, KI JIH DIJAKI OPRAVLJAJO
Pri našanje časo pi sov iz tra fi ke, ure ja nje rož v bol nišnični sobi, pi sa nje pi sem in te le fo ni ra nje 
na me sto bol ni kov, oprav lja nje drugih drob nih prak tičnih us lug, po go var ja nja z bol ni kom, 
iz va ja nje raz ve dril ne de jav no sti, bra nje bol ni kom, no vo let no okraševa nje od del kov, skrb za 
og la sno de sko, na me nje no pro sto volj ne mu delu itd. 
Pro sto volj ci pri svo jem delu spre je ma jo vlo go družab ni ka, sogo vor ni ka, sprem lje val ca, skrat ka 
člo ve ka, ki z bol ni kom vzpo stav lja vza jem ni člo veški od nos in vsaj malo pris pe va k boljšemu 
počutju ta ke ga člo ve ka.

8. KAJ PROSTOVOLJNO DELO PRINAŠA DIJAKU?
Pro sto volj no delo je  po mem ben del pe da goškega dela z mla di mi, saj omo goča vse stran sko 
do zo re va nje in s tem pri pra ve na živ lje nje in za kon struk tiv no raz reševa nje last nih živ ljenj skih 
prob le mov. Mla di v prist nem člo veškem od no su spoz na va jo, do je ma jo in tudi doživ lja jo smi
sel živ lje nja. S pro sto volj nim de lom ure sničujejo os nov ne člo veške vred no te, kot so lju be zen 
do sočlo ve ka, sa mos pošto va nje in spošto va nje dru gih, zau pa nje vase in v dru ge, za nes lji vost, 
spre je ma nje sa me ga sebe in dru gih. Pro sto volj no delo ima ve lik po men in po zi tiv ne učinke 
na mla de pro sto volj ce in na po moči po treb ne.
Vsa ko leto se pri ja vi mo na na tečaj Naj pro sto volj ka, naj pro sto volj ski pro jekt. Di ja kom, ki  so 
iz bra ni za ta na slov, pos ve ti mo po seb no po zor nost, saj pri do bi jo priz na nje za svo je delo pri 
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pred sed ni ku države Slo ve ni je v Ljub lja ni. Prav vsi di ja ki pro sto volj ci na kon cu šol ske ga leta 
od šole do bi jo po tr di lo o de lo va nju v in te re sni de jav no sti ter priz na nje men to ri ce za izred no 
delo pri na ve zo va nju med ge ne ra cij skih od no sov.

9. Z  DELOM SEZNANJAMO JAVNOST
Ak tiv no so de lu je mo pri vseh pro jektih, ki so po ve za ni s Slo ven sko fi lan tro pi jo: Štu dent ska 
are na, Fe sti val mla dih pro sto volj cev, na tečaj Naj pro sto vo ljec, naj pro sto volj ski pro jekt.
Red na let na druženja z našo ak tiv no ude ležbo v ok vi ra društva za raz vi ja nje pro sto volj ne ga 
dela Novo me sto.
V ok vi ru bol nišnice po skr bi mo za raz poz nav nost z iz de la vo last nih iz del kov, kot so voščil ni ce 
in raz lični iz del ki iz pa pir ja in das mase. Ti iz del ki so na me nje ni pred vsem našim bol ni kom 
in vsem, ki nam v bol nišnici pri skočijo na po moč pri naši de jav no sti. Vsak do go dek, po ve zan 
s pro sto volj nim de lom, s pla ka ti obe ležimo na raz stav nem pa no ju med ki rurškim in gi ne
ko loškim de lom no vo meške bol nišnice. Vsa ko novo leto po skr bi mo za okrašenost ne ka te rih 
od del kov v bol nišnici. Men to ri ci piševa po ročila za in ter netno stran naše šole, in ter no gla si lo 
bol nišnice  Vi zi ta in gla si lo Slo ven ske fi lan tro pi je  Od pr ta cona. Og lašuje mo se v me di jih 
na ob močju Do lenj ske: časo pis Do lenj ski list in lo kal na te le vi zi ja Vaš ka nal.
Koor di na to ri ca Jožica Rešetič s po močjo do na torskih sred stev vsa ko leto ob po moči men to ric 
or ga ni zi ra no vo let no in za ključno srečanje, ki sta na me nje ni pred vsem sproščene mu druženju 
in iz me nja vi iz kušenj. Srečanja sko raj ne mi ne jo brez idej za pri hod nost.

10. ZAKLJUČEK
Uva ja nje pro sto volj ne ga dela v zdravs tve ne za vo de je za ra di svo je na ra ve dela občut ljiv pro
ces, ki zah te va do bro or ga ni zi ra nost na vseh po dročjih. V so dob nem času je pro sto voljs tvo 
de jav nost, ki vodi k iz boljšanju ka ko vo sti de lo va nja zdravs tve nih in so cial nih za vo dov in h 
ka ko vo sti življenja nji ho vih po rab ni kov. Ugo to vi li smo, da lah ko pro sto volj no delo iz boljša 
psi ho so cial no ka ko vost živ lje nja bol ni kov v bol nišnici, kar nam je izred no po zi tiv na spod
bu da in vo di lo za delo v pri hod no sti. Vsi sku paj bomo stre me li k temu, da pro sto volj no delo 
po sta ne zvez da stal ni ca v bol nišnici in da se bodo pro sto volj ci za res zav ze li za svo je delo. 
Po mem bno je, da vzpo sta vi mo do bre part ner ske od no se  med Sred njo zdravs tve no in ke mij
sko šolo Novo me sto, Splošno bol nišnico Novo me sto in pro sto volj ci. Čeprav je bol nišnica 
inšti tu ci ja s pra vi li, ki jih na re ku je nje na de jav nost, je možnost zno traj teh pra vil omo gočiti 
drob ne spre mem be, ki lajšajo živ lje nje bol ni kom. Za pro sto volj ce je po mem bno, da ima jo 
možnost izražati svo je pred lo ge in da pri do bi va jo iz kušnjo, da so nji ho vi pred lo gi upošte va ni 
in ce nje ni, če so spre jem lji vi za bol nišnico. Vsi men tor ji, koor di na to ri ca in vods tvo bol nišnice 
se mo ra mo za ve da ti, da je pro sto volj no delo de ja nje do bre vo lje in da mora biti di jak pro
sto vo ljec mo ti vi ran med dru gim tudi z ena ko prav no obrav na vo in spošto va njem. Ce lot no 
oseb je v us ta no vi mora po skr be ti in se za ve da ti, da delo pro sto volj cev vnaša med štiri ste ne 
bol niške sobe svežino in bo ga ti medčlo veške od no se. Od mla dih pro sto volj cev se lah ko prav 
vsi mar sičesa naučimo.
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Ker se v pro sto volj no delo vključuje jo di ja ki od pr ve ga do četr te ga let ni ka, je po treb no še 
več uva jal ne ga dela prav z di ja ki pr vih dveh let ni kov, ki še ne oprav lja jo prak tičnega pou ka 
v bol nišnici. Zato je po mem bno, da jim pred sta vi mo značil no sti, po trebe, želje, ome ji tve in 
dru ge za delo in od nos po mem bne last no sti bol ni kov. Po mem bno je pred sta vi ti značil no sti 
in ja sna pra vi la bol nišnice. Pro sto volj cem, ki kažejo po se ben in te res za do ločena stro kov na 
vprašanja, mo ra mo omo gočiti do stop do us trez ne li te rature. Še več bomo de lo va le pri us po
sab lja nju pro sto volj cev, saj jih ka ko vost dela va ru je pred na pa ka mi in škodo, ki bi jo lah ko 
utr pel bol nik, obe nem pa je to tudi va ro va lo pro sto volj ca pred mo re bit no čus tve no ali stvar no 
pri za de tost jo.
S član kom sem želela opi sa ti vse, kar nam je pro sto volj no delo v tem krat kem času pri ne slo. 
Ven dar se včasih po ja vi jo tudi težave, ki so pred vsem or ga ni za cij ske na ra ve, včasih za ra di po
manj ka nja časa tako di ja kov – pro sto volj cev, kot men to ric.Za pod po ro se zah va lju jem vodstvu 
šole, ki naše delo že od začetka zelo pod pi ra. Na naši šoli si je pro sto volj no delo pri do bi lo 
zelo po mem bno vlo go pri raz vo ju. Kot in te re sna de jav nost vsa ko leto vzbu ja naj večje za ni
ma nje di ja kov. 
Po leg pro sto volj ne ga dela v Splošni bol nišnici Novo mesto po te ka pro sto volj no delo tudi v 
Domu sta rejših občanov Novo me sto. Di ja kom smo žele le prib ližati pro sto volj no delo v do
mači kraj. Zato se je ena iz med men to ric od ločila za prav po se ben pro jekt: Pro sto volj no delo 
v do mačem kra ju. Po ve za la se je ne ka terimi do mo vi sta rejših občanov na po dročju Po sav ja, 
Bele kra ji ne in Do lenj ske. Di ja ki bodo lah ko po slej našli možnost za svo je pro sto volj no de
lo va nje čim bližje kra ju bi va nja. 
Že dve leti za po red se dan našega uvod ne ga izo braževa nja za nove pro sto volj ce začne z 
dežjem, ob od ho du do mov pa nas pričaka čudo vi to son ce. Zato smo se v le tošnjem šol skem 
letu prei me no va li v ončke. Prav za prav že od začetka no si mo našim bol ni kom  med štiri ste ne 
bol nišnice son ce.
Hva la vsem di ja kom – pro sto volj cem, za ne se bično oprav lje no delo, ki so ga na me ni li pro
sto volj ni de jav no sti!
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