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Iskrene čestitke vsem zaposlenim v zdravstveni in babiški negi!
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Mednarodni dan medicinskih sester in babic

5. maj – mednarodni dan ba-
bic - »Babice: Zagovornice pravic 
žensk«. 

Vsako leto 5. maja od leta 1992 ICM 
(International Confederation of 
Midwives) praznujemo mednaro-
dni dan babic.
Delovanje babic se je v obliki poro-
dne pomoči izražalo že davno v zgo-
dovini človeštva in sprva temeljilo 
na solidarni pomoči med ženskami. 
O poklicu babice na slovenskem po-
dročju je moč govoriti šele z uvedbo 
prve babiške šole v drugi polovici 
18. stoletja. Prav slednja pomeni 
velik korak k razvoju slovenskega 
babištva, ki se v današnjem času 
izraža in dokazuje bistveno drugače 
kot nekoč.

12. maj - mednarodni dan medicin-
skih sester – Zdravje za vse

Na ta dan, leta 1820, se je rodila 
prva medicinska sestra na svetu, 
humanistka in ustanoviteljica mo-
dernega sestrinstva Florence Nigh-
tingale. Mednarodni dan se praznu-
je in obeležuje že vse od leta 1965.
Poklic medicinske sestre je napo-
ren, odgovoren, predvsem pa lep in 
dinamičen. Medicinske sestre smo 
ena od največjih poklicnih skupin. 
Poslanstvo medicinske sestre je 
skrb za sočloveka, skrb za zdrave 
in bolne na vseh ravneh delova-
nja, v vseh življenjskih obdobjih, od 
rojstva do smrti. Medicinska sestra 
kot glasnik zdravja vstopa v druži-
ne in ožjo ter širšo družbo. Zaveda 

se, da je skrb za ljudi požrtvovalno 
delo, predvsem pa, da je pravica 
vsakega posameznika varna, kako-
vostna in strokovna obravnava. Pri 
svojem delu je medicinska sestra 
aktiven zagovornik in svetovalec 
pacientom in njihovim svojcem. 
Delo medicinske sestre poteka pod-
nevi in ponoči, vse dni v tednu in 
vse mesece v letu.

 Letošnji moto 12. maja je bil: »Me-
dicinske sestre in babice, zagovor-
nice zdravja za vse«. 

Renata Gorjan, dipl. m. s 
pomočnica direktorice 

za področje ZN
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Svetovni dan zdravja 
2019 na Otoku ljubez-

ni v Ižakovcih

V nedeljo 7. 4. 2019, na že tradici-
onalnem dogodku ob Svetovnem 
dnevu zdravja na Otoku ljubezni v 
Ižakovcih, so se odvile številne ak-
tivnosti v podporo zdravju posame-
znika.
Center za krepitev zdravja ZD Mu-
rska Sobota si je delil stojnico s 
Strokovnim društvom medicinskih 
sester, babic in zdravstvenih teh-
nikov Pomurja. Na stojnici smo na 
»ogled« postavili didaktične pri-
pomočke z namenom spodbujanja 
k odzivnosti v državne presejalne 
programe in pomena samo pregle-
dovanja dojk in mod. Zraven stojni-
ce so se odvijale meritve krvnega 
tlaka.
Prav tako smo podprli promocijske 
aktivnosti Društva diabetikov Mu-
rska Sobota z izvedbo meritev krv-
nega sladkorja.

Sandra Gaber Flegar, 
mag. zdr. nege

Aktivna ekipa ZD Murska Sobota (Foto: Sandra Gaber Flegar)

Meritev krvnega tlaka, Dragica Jošar in Renata Gorjan (Foto: Sandra Gaber Flegar)

Napaka v Zdravih 
novinah letnik 8, 
številka 29, str. 2

V prejšnji številki Zdravih novin 
nam je ponagajal tiskarski 
škrat, za kar se opravičujemo. 
Zamenjana sta bila napisa pod 
spodaj navedenima slikama.

Keratoza (starostna)

Luskavica
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Zagotavljanje kakovosti v letu 2018

Sistem vodenja kakovosti (ISO 
9001:2015, EN15224:2016)
Zdravstveni dom je v letu 2018 sis-
tem vodenja kakovosti (v nadaljeva-
nju SVK) še nadgrajeval. SVK je bil 
prvič implementiran leta 2015, ko se 
je Zdravstveni dom Murska Sobota 
prvič certificiral po ISO 9001:2008 
in EN15224:2012. V maju 2018 je 
bila izvedena redna certifikacijska 
presoja, saj je v tem času izšla nova 
verzija mednarodnega standarda 
ISO 9001:2015 in EN15224:2016, 
kar je zahtevalo ponovno certfikaci-
jo po novi verziji standarda. Kontro-
lna presoja bo potekala vsako leto 
meseca maja.
S sistemom kakovosti sistematično 
seznanjamo in ozaveščano vse za-
poslene v okviru obveznega inter-
nega izobraževanja za vse zaposle-
ne, ki smo jih začeli v letu 2018. 
Vsebina izobraževanja je v začetnih 
predavanjih predvsem osnovna 
terminologija, izhodišča kakovosti 
in varnosti v zdravstvu in zahteve 
standarda. Anketa po izvedenem 
internem izobraževanju Kakovost in 
varnost v zdravstvu kaže, da si za-
posleni želijo predvsem več vsebin 
s praktičnimi primeri iz zunanjih in 
notranjih presoj.
V letu 2018 smo prenovil tudi Po-
slovnik kakovosti v skladu z zahteva-
mi ISO 9001:2008 in EN15224:2012.

Notranja presoja
sistema vodenja kakovosti izvajamo 
v dveh etapah, drugi teden v mese-
cu marcu in drugi teden v mesecu 
septembru.
V mesecu marcu 2018 je bilo ugo-
tovljenih 6 neskladnosti in 44 pri-
poročil. 
Vse neskladnosti so bile odprav-
ljene. Eni izmed neskladnosti Teh-
nične službe pa smo podaljšali rok 

izvedbe. Trem priporočilom smo 
prav tako podaljšali rok (2x tehnič-
na služba, diagnostični laboratorij, 
5 priporočil za izboljšavo pa je bilo 
argumentirano zavrnjenih).

Presojane so bile sledeče enote: 
- Dispanzer medicine dela, prome-

ta in športa,
- Zobne ambulante,
- Specialistična ambulanta za otro-

ško in preventivno zobozdravstvo,
- Zobotehnični laboratorij,
- Splošna ambulanta  z dislocira-

nimi enotami (DSO Rakičan, Pu-
conci, Beltinci, Grad, Kuzma, G. 
Petrovci, 

- Diagnostični laboratorij z disloci-
ranimi enotami (Beltinci),

- Dispanzer za pljučne bolezni in 
TBC,

- Dermatološka ambulanta,
- Služba nujne medicinske pomoči 

in reševalna služba,
- Patronažno varstvo z dislocirani-

mi enotami (Rogašovci, Grad, 
- Skupnostna psihiatrična obravna-

va, 
- Dispanzer za mentalno zdravje,
- Dispanzer za ženske,
- Dispanzer za otroke, šolske otro-

ke in mladino,
- Antikoagulacijska ambulanta MS,
- Ambulanta farmacevta svetoval-

ca,
- Dermatološka ambulanta, 
- Referenčna ambulanta,
- Čistilna ekipa, 
- Tehnična služba.

V mesecu septembru 2018 je bilo 
v okviru notranje presoje ugotovlje-
nih 5 neskladnosti in 13 priporočil. 
Vse neskladnosti smo odpravili. Le 
neskladnost, ki je bila v okviru not-
ranje presoje v marcu 2018 izdana 
kot priporočilo, je bila zavrnjena 

(kadrovsko pravna služba). Enemu 
priporočilu smo podaljšali rok iz-
vedbe (kadrovsko pravna služba), 
eno pa je bilo zavrnjeno (kadrovsko 
pravna služba).

Manjše število neskladnosti in 
priporočil za izboljšavo v mesecu 
septembru je posledica manjšega 
števila presojanih enot, saj je mar-
čevska presoja vedno obsežnejša 
(zajema več organizacijskih enot).

Presojane so bile:
- Center za preprečevanje in 

zdravljenje odvisnosti od prepo-
vedanih drog,

- Referenčne ambulante,
- Splošne ambulante,
- Kadrovsko pravna služba,
- Dispanzer medicine dela, prome-

ta in športa,
- Zobne ambulante,
- Specialistična ambulanta za otro-

ško in preventivno zobozdravstvo,
- Fizioterapija Kuzma.

Zunanja presoja
je potekala meseca maja 2018. Iz-
vedli so jo zunanji sodelavci Slo-
venskega inštituta za kakovost in 
meroslovje (SIQ Ljubljana). Izdanih 
je bilo 23 priporočil za izboljšavo in 
ena neskladnost. Presojane enote:
- Vodstvo zavoda,
- Služba za kakovost,
- Dispanzer za mentalno zdravje,
- Patronažno varstvo,
- Diagnostični laboratorij,
- Finančno računovodska služba,
- Center za preprečevanje in 

zdravljenje odvisnosti od prepo-
vedanih drog,

- Referenčne ambulante,
- Reševalna služba,
- Zobna ambulanta,
- Splošna ambulanta Murska Sobo-
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ta in Martjanci,
- Nabavna služba.

Kazalniki uspešnosti in 
učinkovitosti
V letu 2018 smo prvič vzpostavili 
merila uspešnosti in učinkovitosti 
(kazalnikov kakovosti) zdravstvenih 
storitev ZD MS. Kazalniki kakovosti 
so bili definirani po posameznih 
organizacijskih enotah (procesih). 
Določili smo jim ciljno vrednost. V 
let 2019 bomo preverili realizacijo 
ciljev kakovosti in izvedli ukrepe ob 
nedoseženih ciljih. 

Spremljanje zadovoljstva 
zaposlenih
Vsako leto analiziramo zadovoljstvo 
zaposlenih oziroma organizacijsko 
klimo. Pri anketiranju zaposlenih 
za leto 2018 je prispelo 188 reše-
nih anketnih vprašalnikov, od tega 
je bilo 177 veljavnih. Uporabljen je 
bil prenovljen anketni vprašalnik, ki 
je primerljiv z anketnim vprašalni-
kom ZD Ljubljana, predvsem za na-
menom možnosti primerjave. Zato 
imamo primerjavo s predhodnimi 
odgovori anketiranja le v enem 
vprašanju in sicer splošno zado-
voljstvo s svojim delovnim mestom. 
Gibanje povprečne ocene po letih: 
2015 = 3,6; 2016 = 3,5; 2017 = 3,6; 
2018 = 3,8.

Spremljanje zadovoljstva 
uporabnikov storitev
Anketiranje pacientov izvajamo 
vsako leto od meseca septembra 
do decembra. Uporabniki naših 
storitev pa imajo čez celo leto mož-
nost izpolniti anketo o zadovoljstvu 
s storitvami in jo oddati v nabiralni-
ke po posameznih enotah.
Analiza zadovoljstva uporabnikov 
storitev ZD MS je izdelana v sple-
tni aplikaciji 1ka za vsako organiza-
cijsko enoto ZD MS ločeno. Vodje 

Podrobna analiza rezultatov anketiranja zaposlenih

Pripadnost ustanovi

Sodelovanje med zaposlenimi

Kakovostno opravljanje dela

Delovno mesto

Odnos z nadrejenim
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posamezne enote so zadolženi za 
izvedbo korektivnih ukrepov na 
področjih, ki so strani porabnikov 
storitev za njihovo enoto slabše 
ocenjena. 

V spodnji tabeli so z rdečo in zeleno 
označene enote, ki odstopajo za 0,3 
od povprečne ocene zadovoljstva 
uporabnikov storitev. Z rdečo je 
označen negativni trend, z zeleno 
pozitiven trend.

Analiza spremljanja pohval, 
pobud in predlogov
Uporabniki zdravstvenih storitev ZD 
MS imajo čez leto možnost oddati 
svoje pobude, predloge in pripom-
be v nabiralnike po organizacijskih 
enotah. Izdelani so temu name-
njeni obrazci, ki so uporabnikom 
dostopni ob nabiralnikih. Le te kon-
tinuirano in sistematično pregle-
dujemo na vsake 3 mesece. Vodje 
enota so zadolženi zaposlenega 
seznaniti s pohvalo ali pripombo, 
za katero morajo izpolniti obrazec 
Neskladnost in korektivni ukrep, 
kjer navedejo vzrok pripombe in 
korektivni ukrep, da se pripomba 
ne bi več ponovila.

Pripombe so se nanašale predvsem 
na čas čakanja v čakalnici in odnose 
zaposlenih do pacientov. Za sled-
nje smo že izvedli korektivni ukrep, 
kontinuirano izobraževanje zapo-
slenih o odnosih in komunikaciji, ki 
so jih in jih bodo izvajale psihologi-
nje zaposlene v ZD MS.
Izrečenih pa je tudi ogromno po-
hval posameznim zdravstvenim de-
lavcem.

Splošno zadovoljstvo
z delovnim mestom

Kako bi ravnali, če bi 
vam naložili preveč dela?

Demografski podatki

DEJAVNOST/AMBULANTA/DISPANZER Splošna ocena 
zadovoljstva

Splošna ambulanta MS 4
Splošna ambulanta Grad 4,7
Splošna ambulanta Beltinci 4,2
Splošna ambulanta Rogašovci 4,3
Splošna ambulanta G. Petrovci 4,7
Splošna ambulanta Martjanci 4,6
Splošna ambulanta Puconci 4,6
Splošna ambulanta Prosenjakovci 4,6
Splošna ambulanta DSO Rakičan 4,4
Splošna ambulanta Cankova 3,7
Referenčne ambulanta 4,6
Zobna ambulanta 4,3
Spec. ambulanta za otroško in preventivno zobozdravstvo 4,3
Skupnostna psihiatrična obravnava 4,8
Dispanzer za pljučne bolezni in TBC 4,8
Dispanzer za otroke, šolske otroke in mladino 4,5
Dispanzer medicine dela, prometa in športa 4
Diagnostični laboratorij 4,2
Dermatološka ambulanta 4,1
Antikoagulacijska ambulanta 4,7
Disp. za mentalno zdravje odraslih, otrok in mladostnikov 4,6
Dispanzer za ženske 4,1
Povprečje 4,4
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Interno izobraževanje 
kakovost in varnost v 
zdravstvu
Zahteva standarda ISO9001:2015 
je tudi prenos organizacijskega 
znanja. Že same notranje presoje 
izdajamo z namenom ozaveščanja 
zaposlenih o kakovosti in varnosti 
v zdravstvu, hkrati pa smo izvedli 
obvezno izobraževanje na to temo 
za vse zaposlene. Na pobudo zapo-
slenih, ki so se udeležili tega izobra-
ževanja, bomo v prihodnosti izvedli 

podobno predavanje z več praktič-
nimi primeri iz presoj. 

Izobraževanje notranjih 
presojevalcev
Za notranje presoje smo izobrazili 
25 notranjih presojevalcev. Zadnje 
izobraževanje je bilo izvedeno janu-
arja 2017, zato planiramo ponovno 
izobraževanje notranjih presoje-
valcev še v letu 2019, saj bi naj le 
dopolnjevali svoje znanje na vsaki 
2 leti. Sicer pa so notranji presoje-

valci vedno vključeni v zunanje pre-
soje kot spremljevalci, kar prav tako 
služi kot prenos organizacijskega 
znanja.

Pripravila: Suzana Šuklar, PVK

Zdravstvena postaja Beltinci se predstavi

Zgradba je bila predana svojemu 
namenu spomladi 1962. leta. Bilo 
je prostora za dve splošni ambulan-
ti, otroško ambulanto in stanovanje 
hišnika. Kot novost in potreba je 
bilo v kletnih prostorih javno kopa-
lišče z desetimi prhami. Leta 1977 
je bila v bližino zdravstvene postaje 
preseljena tudi lekarna.

Danes po prenovi ima zdravstvena 
postaja prostora za tri splošne am-
bulante, otroško in zobno ambu-
lanto ter laboratorij. Smo največja 
zdravstvena postaja v okviru ZD 
Murska Sobota. V laboratoriju, v 
katerem delata dve laborantki, se 
opravijo hematološke preiskave, 
biokemične pošiljamo v matični la-
boratorij ZD Murska Sobota. Odvze-
mi se vršijo vsak dan. V sklopu treh 
splošnih ambulant delujejo tudi 
tri referenčne ambulante. V delo 
se vključujejo tudi pripravniki, štu-
denti in specializanti. S 1. 12. 2017 
deluje tudi antikoagulacijska ambu-
lanta.

V naši stavbi so tudi prostori patro-
nažnega varstva.
V kletnih prostorih imamo sedaj 
namesto kopališča skupni prostor, 

garderobo, pralnico in arhiv. 
Za prostore in okolico skrbita hišnik 
in čistilka.

Večina obravnavanih pacientov je 
iz občine Beltinci, kjer po zadnjih 
podatkih SURS iz leta 2018 prebiva 
8183 prebivalcev. Veliko pacientov 
prihaja tudi iz sosednjih občin in 
tudi bolj oddaljenih regij. Ker Zdra-
vstvena postaja Beltinci leži na meji 
z lendavsko regijo, dobro sodeluje-
mo tudi z reševalno službo in pat-
ronažnim varstvom Zdravstvenega 

doma Lendava. Sodelujemo z lo-
kalno skupnostjo in se vključujemo 
v preventivne akcije. Že nekaj let  
našo čakalnico krasijo likovni izdelki 
Osnovne šole Beltinci.  Trikrat letno 
namreč prinesejo izdelke, ki so po-
tem razstavljeni v naši čakalnici.

Referenca (zgodovina): Penhofer, L. 
& Šraj, P. (2015). Böltinci inda, Bel-
tinci danes

Sabina Fujs Kuhar, dr. med., spec.
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Predstavitev Zdravstvenega doma Murska Sobota

Strokovno DMSBZT Pomurja orga-
nizira popoldanska strokovna sre-
čanja, kjer določeni zavod ali odde-
lek predstavi svoje delovanje.
Tako so zaposleni v ZD Murska So-
bota 09. 10. 2018 v Jakijevi dvorani  
Zavarovalnice Triglav pripravili stro-
kovno srečanje s predstavitvijo:
- zdravstvenega doma in organiza-

cijo službe zdravstvene nege  v 
zavodu, 

- sistema vodenja kakovosti v ZD, 
- nadgradnje in razvoja preventiv-

nih programov - delovanje Centra 
za krepitev zdravja v ZD, 

- izvajanja projekta SOPA v ZD Mur-
ska Sobota, 

- izvajanja dodatnih preventivnih 
aktivnosti v Patronažno babiški  
službi, 

- ZZVP pod vodstvom pedontologa 
v Pomurju - primer dobre  prakse,

- ambulantne rehabilitacije pacien-
ta s KOPB ter  

- aktivnega odmora na delovnem 
mestu.

Strokovnega srečanja se je udeleži-
lo 86 izvajalcev zdravstvene nege iz 
različnih zdravstvenih zavodov Po-
murja. Pozitivna mnenja slušateljev 
nam povedo, da so  taka srečanja 
potrebna, saj dobijo nova znanja , 

izmenjajo izkušnje in se družijo.
V imenu Strokovnega DMSBZT Po-
murja se še enkrat najlepše zahva-
ljujem vsem predavateljem,  ki so 
pripravili predavanja, vodstvu  pa 
tudi za pogostitev.

Dragica Jošar, 
predsednica SDMSBZT Pomurja

Alpe Adria konferenca o zdravju (8.-10. maj 2019)

Alpe Adria konferenca o zdravju 
je nastala na pobudo čezmejnega 
sodelovanjana področju zdravja 
med sosednjimi državami,  med 
avstrijsko Štajersko, Pomurjem in 
varaždinsko županiijo na Hrvaškem. 
Letos je konferenca potekala v Bad 
Radkersburgu, naslednja konferen-
ca bo v Sloveniji.
Rdeča nit konference je predsta-
viti aktivno in zdravo staranje kot 
model naše prihodnosti. Aktivno 
in zdravo staranje namreč stremi k 
čim daljši samostojnosti in aktivno-
sti starejših. Ključna naloga pri tem 
je razvoj novih poslovnih modelov, 
novih idej, produktov in storitev, ki 

bodo podprli že obstoječo medicin-
sko infrastrukturo.
Na konferenci so bili prisotni poli-
tiki, gospodarstveniki, zdravstveni 

delavci in vsi, ki se ukvarjajo s pro-
blematiko aktivnega in zdravega 
staranja. Predavatelji so predstavili 
obstoječa stanja na področju ak-
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tivnega in zdravega staranja v vseh 
treh državah, dobre prakse čezmej-
nega sodelovanja in nove možnosti 
razvoja na področju  zdravstva, tu-
rizma in gospodarstva. 
Med predavatelji iz Slovenije je bila 

tudi direktorica Edith Žižek Sapač, ki 
je predstavila Zdravstveni dom Mu-
rska Sobota, naš model primarnega 
zdravstvenega varstva, s poudar-
kom na preventivnih dejavnostih, ki 
jih izvajamo skozi celotno življenje 

naših uporabnikov. 

Renata Gorjan, dipl.m.s. 
pomočnica direktorice za področ-

je ZN

Menopavzna medicina

Med 15.3. in 16.3.2019 je v Maribo-
ru potekal simpozij na temo Meno-
pavzna medicina, ki ga je pripravilo 
Slovensko društvo za reproduktivno 
medicino. 

Prof. dr. Veljko Vlaisavljević je 
predstavil smernice Evropskega 
združenja za humano reprodukcijo 
in embriologijo za obravnavo žensk 
s predčasno odpovedjo delovanja 
jajčnikov (prezgodnja ovarijska in-
suficienca, POI). To je klinični sin-
drom opredeljen z izgubo aktivnosti 
jajčnika pred 40. letom starosti. 

Prof. dr. Eda Vrtačnik Bokal je 
predstavila možnost shranjevanja 
genetskega materiala pri ženskah 
z zvečanim tveganjem za odpoved 
jajčnikov (bolnice z rakastimi bo-
leznimi, predvideno zdravljenje s 
kemo- radioterapijo), ki se v UKC 
Ljubljana že uspešno opravlja.

Izr. prf. dr. Milan Reljić je predstavil  
fertilnost in možnosti oploditve z 
biomedicinsko pomočjo (OBMP) pri 
ženskah po 40. letu starosti, ker se 
plodnost pri ženskah s starostjo ek-
sponentno zmanjšuje kot  posledica 
upadanja števila in kakovosti jajčnih 

celic. OBMP je po 40. letu pogosto 
neuspešna, včasih je edina možna 
izbira darovana jajčna celica, kar pa 
ni sprejemljiva izbira za vse. Opozo-
ril je na ozaveščanje mladih o tve-
ganju odlaganja rojstev v kasnejše 
starostno obdobje. 
Izr. prof. dr. Bojana Pinter je 
predstavila možnosti kontracepcije 
v perimenopavzalnem obdobju, ki 
je potrebna kljub znatnemu upadu 
plodnosti.
Prof. dr. Ksenija Geršak je predstavi-
la novejšo transdermalno aplikacijo 
hormonov, katerih količino si lahko 
ženska sama prilagaja.

Vključevanje CZK v obšolske aktivnosti 

V letnem programu Osnovne šole 
I MS., je bila v soboto, 6. 4. 2019 
izvedena aktivnost Zdrava šola.  S 
svojim delom se je vključila tudi 
enota CKZ. Izvedeni so bili: 
- praktični prikaz TPO, 
- meritve krvnega tlaka (kratka 

predstavitev dejavnika tveganja 
povišan krvni tlak) in

- meritve krvnega sladkorja (krat-
ka predstavitev dejavnik tveganja 
povišan krvni sladkor). 

Udeležencev, staršev in šolarjev je 
bilo precej. Kljub hladnemu vreme-
nu smo uspešno izvedli naše aktiv-
nosti in dobili ponudbo za sodelo-
vanje v naslednjem šolskem letu. 

Simona Emri, dipl. m. s.
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Popoldne je ginekologinja Tin-
kara Srnovršnik predstavila ne-
hormonske in alternativne oblike 
zdravljena menopavznih težav. 
Potem so sledila predavanja inter-
nistov o boleznih v menopavzi in 
vplivu hormonskega zdravljenja.
Naslednji dan so prav tako sledila 

predavanja internistov ter urogine-
kološka predavanja.
Ob koncu simpozija je doc. dr. Da-
mir Franić naredil povzetek vseh 
smernic podanih na predavanjih. 
Sledila naj bi tudi objava v Zdravni-
škem vestniku.
Glavno sporočilo simpozija je bilo, 

da se nadomestnega hormonskega 
zdravljenja kljub možnim stranski 
učinkom ni potrebno bati, saj izbra-
nim bolnicam močno izboljšajo ka-
kovost življenja.

Sonja Lepoša Korenjak, 
dr. med., spec.

Izzivi medicinskih sester na področju zdravstvene nege 
in oskrbe rane, inkontinence in stome

SEKCIJA MEDICINSKIH SESTER V 
ENTEROSTOMALNI TERAPIJI je or-
ganiziralo dvodnevno strokovno 
srečanje z mednarodno udeležbo 
na temo »Izzivi medicinskih sester 
na področju zdravstvene nege in 
oskrbe rane, inkontinence in sto-
me«.
Na strokovnem srečanju sva z Dra-
gico Jošar aktivno sodelovali s 
prispevkom Zdravstvena nega in 
oskrba pacienta s torakostomo v 
domačem okolju. 
Torakostoma pomeni odprto tora-
kalno drenažo, narejeno z opera-
tivnim posegom in pomeni hiter in 
varen način zdravljenja kroničnega 
empiema.  Empiem  pomeni akutno 
ali kronično gnojno vnetje. Najbolj 
pogosto se nanaša v pljučni votli-
ni - v plevralnem prostoru (Šubic, 
2006). 
Cilj torakostome je učinkovito očiš-
čenje in zmanjšanje empiemske 
votline. Torakostoma je načeloma 
začasna in ji čez čas sledi torakopla-
stika ali torakomioplastika.

Obravnava pacienta na domu
Patronažne medicinske sestre, ki 
izvajamo zdravstveno nego na pa-
cientovem domu, delujemo v dru-
gačnih okoliščinah in pogojih za 
delo, kot medicinske sestre, ki op-
ravljajo svoj poklic v zdravstvenih 
in bolnišničnih ustanovah. Delo na 

terenu nam dopušča samostojnost 
in kreativnost, po drugi strani pa 
predstavlja veliko odgovornost, saj 
moramo mnogokrat odločitve spre-
jeti same, brez timske podpore. Za-
radi slabših pogojev dela, posebej 
na oddaljenem terenu, moramo pri 
reševanju problemov ravnati preu-
darno, strokovno in učinkovito (Jo-
šar, 2014). 
Pacienta  s torakostomo v doma-
čem okolju moramo obravnavati 
kot celoto, kar vključuje oceno  nje-
govega zdravstvenega, psihične-
ga  in socialnega stanja, kakor tudi 
samo oceno rane. Ocena rane mora 
biti narejena skupaj s pacientovim 
zdravstvenim stanjem, kjer upošte-
vamo trenutne simptome in težave, 
njegovo psihično stanje, bolečino, 
stanje prehranjenosti, rezultate raz-
ličnih preiskav kot tudi dejavnike, ki 
so negativno ali pozitivno vplivali na 

dosedanjo oskrbo (Mertelj, 2014). 

PRIKAZ PRIMERA
68 letnemu pacientu so leta 1996 
odkrili tumor pljuč. Takrat je bila 
narejena levostranska pulmektomi-
ja, po zaključenem kirurškem zdra-
vljenju je sledilo še zdravljenje z 
obsevanjem.  Težave so se ponovno 
začele junija 2017, ko si je otipal re-
zistenco v predelu leve dojke. Dojka 
je bila zatečena in boleča. Narejena 
je bila incizija in odvzet je bil vzorec 
za histološke preiskave. V tkivu ni 
bilo tumorskega tkiva. 
15. 9. 2017 smo patronažne medi-
cinske sestre po naročilu osebne 
zdravnice začele z vsakodnevnimi 
prevezami rane na dojki. Izločka 
iz rane je bilo zelo veliko, njego-
va žena je menjavala sekundarno 
oblogo 2-3 krat dnevno. 
Ker se je stanje zelo poslabšalo, 
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so mu zaradi kroničnega empiema 
leve plevre, 29. 9. 2017 naredili to-
rakostomo. Po 10 dneh hospitali-
zacije  je bil pacient že odpuščen v 
domačo oskrbo. Iz UKCL  smo dobili 
pisna in ustna navodila za prevezo 
torakostome.  
10. 10. 2017 smo  patronažne medi-
cinske sestre opravile prvi obisk pri 
pacientu. Potrebna je bila hitra or-
ganizacija nabave obvezilnega ma-
teriala in inštrumentov za izvedbo 
preveze  (gaza v roli , veliki pean,...).  
Pri  torakostomi  je potrebno izva-
jati  prevezo vsak dan. Na začetku 
sta izvajali prevezo dve patronažni 
medicinski sestri. 
Torakostomo smo po navodilu to-
rakalnega oddelka izpirale z ogre-
to tekočino - Ringer laktat, čez čas 
smo lahko po navodilu operaterja 
uporabljale fiziološko raztopino. 

Potem smo posušile in votlino za-
polnile  z gazo dolgo preko 2m, 
navlaženo z Ringer laktatom (kas-
neje fiziološko raztopino).
Nato pa še dodatno pokrile s sekun-
darno oblogo in zalepile  s trakom 
za fiksacijo.

Skoraj ves čas so bile prisotne ru-
menkaste obloge, zelo veliko gnoj-
nega izločka, ki je zaudarjal. Kar 
nekaj časa smo se borili z bakterijo 
Pseudomonas aeuriginosa.

Ob vsakem obisku smo pacientu  in 
svojcem nudili psihično podporo, 
saj je bil zaskrbljen in prestrašen. 
Pacient je jemal protibolečinsko te-
rapijo. Ves čas je bil mobilen.
Pacientova žena je bila poučena 
s strani patronažnih medicinskih 
sester in operaterja o menjavanju 
sekundarnih oblog, katere sta me-
njavala še 3 do 4x na dan.
Na kontroli 23. 10. 2018 je zdravnik 
povedal, da bodo v roku 6. mesecev 
stomo zaprli, ker je lepo formirana 
in je prisotnih samo še nekaj gnoj-
nih oblog. 
Pacient je bil 6. 3. 2019 hospitalizi-
ran zaradi zaprtja torakostome. Na-

redili so mu torakomioplastiko.

16 mesecev vsakodnevnih prevez 
in pol leta prevez kar dveh patro-
nažnih medicinskih sester, je bilo 
uspešnih. 
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Interno izobraževanje reševalne službe in službe nujne medicinske 
pomoči Zdravstvenega doma Murska Sobota

V soboto 11. 5. 2019 smo v Zdra-
vstvenem domu Murska Sobota 
organizirali interno izobraževanje 
za zaposlene v reševalni službi (RS) 
in službi nujne medicinske pomo-
či (SNMP). Izobraževanja potekajo 
večkrat letno, program izobraževa-
nja je prilagojen zaposlenim na RS 
in SNMP. Razdeljen je na teoretični 
in praktični del.
V teoretičnem delu je Uroš Raščan 
predstavil neinvazivno ventilacijo. 
Boštjan Turza je predaval o temelj-
nih postopkih oživljanja z uporabo 
AED. Edith Žižek Sapač je predstavi-
la  pristop, oceno stanja in oskrbo 
poškodovanca v predbolnišničnem 
okolju – ITLS  pregled. Intraosalni 
pristop z uporabo NIO, ki je  nova, 
izboljšana in enostavnejša verzija 
B. I. G.-a, nam je predstavil Viktor 
Zrim.
Praktični del je potekal po skupinah 
z največ štirimi udeleženci, ki so na 
različnih primerih  scenarijev vadili:
- ALS (oskrbo dihalne poti, prepo-

znavanja ritmov, varna defibrilaci-
ja, ABCDE pristop),

- ITLS (standardiziran pristop + sis-
tematičen pregled = hiter primarni 
pregled - 2 minuti - namen je iden-
tifikacija stanj, ki ogrožajo življenje 
in jih moramo oskrbeti na terenu),

- intraosalni pristop (če pri nujnem 
stanju v predbolnišnični obravna-
vi v dveh minutah ne zagotovimo 
proste venske poti, uporabimo 
intraosalni žilni pristop, ta se pri-
poroča pri vseh starostnih skupi-
nah pacientov in je učinkovit tako 
za venozno dajanje zdravil kot tudi 
za nadomeščanje tekočin) in

- uporaba KED-a (steznik za imo-
bilizacijo hrbtenice pri sedečem 
poškodovancu, ki se uporablja 
v prometnih nesrečah za varen 

izvlek poškodovanca iz vozila ali 
pri vseh drugih sedečih poškodo-
vancih s sumom na poškodbo hrb-
tenice).

Delo zaposlenih na RS in SNMP je 
zelo cenjeno, stresno in zahteva ve-
liko znanja ter izkušenj. Izobraževa-
nja se je udeležila večina zaposlenih 
na obeh enotah. Potekalo je v zelo 

prijetnem vzdušju, še posebej pri 
praktičnem delu, kar pričajo slike.

Znanje je zaklad, ki venomer 
spremlja svojega lastnika.

Kitajski pregovor

Renata Gorjan, dipl. m. s. 
pomočnica direktorice 

za področje ZN


