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1. ZGODOVINA ZDRAVSTVENE NEGE 
 
Nega bolnika je ena izmed tistih prvobitnih dejavnosti, ki so bistveno vplivale na človekov razvoj. 
Sestavljena je bila iz drobnih, na videz nepomembnih elementov. Temeljila je na zdravi pameti, 
izkušnjah in intuiciji. Značilnosti izvajalcev zdravstvene nege, ki se skozi zgodovino ohranjajo so 
bile: samoodrekanje, ponižnost, ubogljivost in želja pomagati drugim. Pogosto so bile osebne 
potrebe in interesi potisnjeni v ozadje, kar pa nasprotuje osebnemu razvoju in rasti posameznika. 
Dejstva iz preteklosti so vplivala na podobo, ki jo ima medicinska sestra v očeh javnosti. 
 
Začetki zdravstvene nege segajo daleč v zgodovino. Poznavanje zgodovine zdravstvene nege je 
pomembno zaradi dveh stvari: 

• podaja osnove za razumevanje nekaterih situacij, 

• poznavanje zgodovine nam omogoča načrtovanje prihodnosti. 
 
PRETEKLOST                                      SEDANJOST                                      PRIHODNOST 
poznavanje                                         razumevanje                                          načrtovanje 
 
Za opisovanje razvoja zdravstvene nege obstajajo različne opredelitve: 

• KDO je negovalec, laik ali strokovnjak, za zadnja obdobja je značilno prepletanje; 

• KJE se je nega odvijala, na domu ali različnih ustanovah; 

• KAKO je nega potekala, samostojno, ob pomoči; 

• KDAJ je nega potekala, občasno, kontinuirano. 
 
Razvoj zdravstvene nege skozi zgodovino je obdelan iz različnih vidikov. Najbolje je predstavljen 
edukativni vidik, ki pove na kakšen način se je izvajala zdravstvena nega v posameznem časovnem 
obdobju (laik in strokovnjak). Laik je v določeni situaciji dobrodošel, saj ima lahko veliko znanja 
pridobljenega na neformalen način. Ima pa eno pomanjkljivost in to je, da lahko opazi le aktualne 
probleme v nasprotju s strokovnjakom, ki lahko le te tudi predvideva in išče vzročne povezave. 
Edukativni vidik nam daje odgovor na vprašanje kako, kdo, kdaj in kje je negoval.  
 
Zgodovino zdravstvene nege delimo na štiri obdobja: 

• Intuitivno – empirična doba – do 6. stoletja, 

• Doba organiziranega priučevanja na poklic – od 500 – 1859 leta, 

• Doba modernega sestrinstva od 1860 – 1945, 

• Doba sodobne zdravstvene nege od 1946 do danes. 
 
Razvoj zdravstvene nege so v preteklosti glede na obdobja močno zaznamovali in zavrli predvsem 
trije vplivi: 

• ljudska podoba medicinske sestre, ki izvira še iz starega veka, 

• vpliv religije v srednjem veku, 

• podoba medicinske sestre kot hišne pomočnice oblikovana v času protestantsko – 
kapitalistične etike v času od 16. – 19. stoletja. 
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1. INTUITIVNO EMPIRIČNA DOBA 
 
Intuicija je skrito spoznanje, katerega se ne zavedamo. 
Empirija pomeni izkušnjo, ki izvira iz praktičnih ali čustvenih izkušenj. 
 
Značilnosti dobe 
Večina starih zapisov začetkov negovanja ne povezuje zdravstvene nege z medicinsko sestro. V tem 
obdobju so bile ženske tiste, ki so skrbele za stare in onemogle. Čeprav so njihovo delo po 
biološkem poslanstvu šteli za manj vredno, so bile za ta dela v praskupnosti cenjene in spoštovane.  
 
Kdo je negoval 
V primitivnih kulturah sta bila bolezen in trpljenje povezana predvsem z voljo zlih duhov. Zdravilci 
šamani in vrači so te izganjali s pomočjo posebnih obredov. Ljudje so se jih bali zaradi magije in 
zakletev, na podlagi česar so si pridobili ugleden položaj in sredstva za preživetje. Imeli so čas za 
študij in izobraževanje, ki je potekalo v bolj medicinski smeri. Kasneje so jih ponekod nadomestili 
duhovniki. Vsaka kultura je razvila svoj način zdravljenja, tabuje in zdravilne učinkovine, ki so jih 
učenjaki na področju zdravilstva prenašali na mlajše (Egipt, Babilonija, Palestina, Indija, Kitajska, 
Grčija, Rim). 
 
Pojav krščanstva je narekoval karitativnost, kar pomeni ljubezen do bližnjega, ki so jo razumeli 
predvsem kot nalogo žensk. V okviru karitativnih dejavnosti so se izoblikovale združbe žensk, ki so 
se v Grčiji imenovale diakonese, v Rimu pa matrone. 
 
Diakonese (diakon, grško služabnik, strežnik) so skrbele za reveže v zgodnjem krščanstvu, hodile 
so po domovih, negovale bolne in pomagale revežem. So zgodnje predhodnice današnje patronažne 
medicinske sestre. Hrano in obleko, ki so jo prinesle v košari, je danes zamenjala torba. Obenem so 
opravljale misijonarsko delo v smislu širjenja krščanske religije. Najbolj znana je diakonesa Phoebe, 
ki je prenašala Pavlova pisma ter skrbela zanj in mnoge druge. Zapis o njej in njenem delu je v Pismu 
Rimljanom iz leta 58. Vrh dejavnosti so diakonese dosegle v letih 398 – 407, ko je v Carigradu 
delovalo 40 diakones pod vodstvom Olimpije. Vpliv diakones je začel pojemati v 5. in 6. stoletju, ko 
je bil red s cerkvenim dekretom razpuščen. Diakonese so bile pogosto vdove, device ali ženske, ki so 
se morale na ta način pokoriti za grehe iz preteklosti. 
 
Matrone so se imenovale ženske, ki so negovale v Rimu. Med Rimskimi matronami so k razvoju 
zdravstvene nege pomembno prispevale sv. Marcela, sv. Fabiola in sv. Pavla. S svojim premoženjem 
in denarjem, ki so ga zbrale s pomočjo miloščine in svojega dela so ustanovile prvi samostan za 
ženske, prvo javno bolnišnico (leta 380) in prve hospicije (zavetišča) za popotnike na gorskih 
prelazih. Te bolnišnice niso preživele smrti žensk, ki so jih vodile. 
 
Kje so negovali 
Najprej so negovali na bolnikovem domu. Pri tem so uporabljali božanje, gladenje, učinke toplote in 
mraza, zelišča ter čustveno oporo. 
 
Asklepijevi templji so stali na ugodnih lokacijah v Grčiji. V njih so negovali svečeniki. Pod 
vodstvom Hipokrata so že organizirali prva izobraževanja. 
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Iatrione so bili prostori za zdravljenje na zdravnikovem domu. Nego je izvajala zdravnikova žena ali 
on sam. 
 
Lazareti so bile bolnišnice v Rimu, ki so bile namenjene zdravljenju bolnih vojakov. V njih so delali 
vojni zdravniki, ki so že opravljali prve kirurške posege. 
 
Ksenodohije (sprejeti tujca) in bazilije (poimenovane po škofu Baziliju) je organizirala in 
ustanavljala cerkev. Imele so podobo bolnišnice s paviljonskim tipom gradnje, kjer so bili bolniki 
ločeni po obolevnosti. Organizirali so službo vodičev, ki je iskala bolnike po terenu. 
 
Diakonije so bile pri družinah, katere so bile pripravljene sprejeti bolnika v oskrbo. 
 
Valetudinarji (valetudo – zdravje) so bili privatna last posestnikov, kjer so zdravili predvsem sužnje 
in služabnike, da bi le ti čim prej ozdraveli in bili sposobni za delo. 
 
 
2. DOBA ORGANIZIRANEGA PRIUČEVANJA NA POKLIC  
 
Za to obdobje je značilno organizirano prenašanje izkušenj in znanja. Doba se deli na štiri obdobja: 

• od leta 500 – 1000 

• od leta 1000 – 1500 

• od leta 1500 – 1700 

• od leta 1700 – 1859 
 
2.1. OBDOBJE OD LETA 500 DO LETA 1000 
 
Značilnosti obdobja 
Delo je še vedno temeljilo na intuiciji, nasvetih ter ustnem izročilu.  Obenem je naraščala ideja 
spiritizma po kateri vse izvira in je odvisno od duha. V tem času se je zaradi vpliva krščanske vere 
vse bolj zanemarjal pomen telesa in povečevala skrb za dušo. Priložnostno so negovali na 
bolnikovem domu, poklicno pa v bolnišnicah in hospitalih. 
 
Kdo je negoval 
V tem obdobju so negovali redovniki ali najeti negovalci, žene prostovoljke, služabniki in družinski 
člani. V tem času so nastali tudi samostanski redi mladih deklet in fantov, ki so sledili svojemu glasu 
in izbrali krščanski način življenja. 
 
Kje so negovali 
Ksenodohije so bile bolnišnice, ki jih je vodila cerkev in so bile veliko bolj trajne kot bolnišnice 
rimskih matron, ki so propadle skupaj s smrtjo ustanoviteljic. 
 
Bratovščina paraboanov je bila ena izmed prvih organizacij moških v zdravstveni negi, ki je 
ustanovila svojo bolnišnico v Rimu. Le ti so tudi izven mesta iskali ljudi, ki so bili potrebni njihove 
pomoči. To so bili hkrati tudi prvi zametki dispanzerskega dela v zgodovini. 
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Samostanske bolnišnice zaprtega tipa, kjer so samostanske medicinske sestre ustanavljale tudi šole 
in odigrale pomembno vlogo v ohranjanju kulture, izobraževanju in nudenju zavetišč za preganjane. 
V Parizu je bila ustanovljena bolnišnica pod imenom Hotel Dieu okrog leta 650, kjer so opravljale 
storitve sestre reda svetega Avguština. 
 
2.2. OBDOBJE OD LETA 1000 DO LETA 1500 
 
Značilnosti obdobja 
Temu obdobju so zapustile pomemben pečat križarske vojne (1096 – 1291), ki so imele vpliv tudi na 
področje zdravstvene nege. Viteški rodovi so ustanavljali bolnišnice za oskrbo ranjenih vojakov, 
kamor so sprejemali tudi druge bolnike. Ob odpustu so jim dali popotnico, kar lahko šteje za 
zametek današnje socialne službe. 
 
Kdo je negoval 
V tem obdobju so negovali redovniki ali najeti negovalci, žene prostovoljke, služabniki in družinski 
člani ter različni samostanski redi (red sv. Janeza, red sv. Lazarja, tevtonski viteški red). 
 
Kje so negovali 
Bolnišnico v La Valeti na Malti je ustanovil red hospitalcev. Imela je izjemno arhitekturo z bogato 
opremo in visokim standardom. Za neplemiške ljudi so imeli nižji standard, vendar je ob odpustu 
vsakdo dobil čisto oblačilo in hrano ter pijačo za tri dni. V malteški bolnišnici je bil prvič uporabljen 
izraz vizita in organizirano strokovno izobraževanje anatomije in klinične medicine za zdravnike. 
Malteški vitezi so šli tudi v Evropo in prišli leta 1296 v Komendo. 
 
Infirmarije so bila zavetišča pri samostanih v Stični, Bistrici in Kostanjevici.  
 
Meščanski špital je bil ustanovljen v Ljubljani leta 1326 in v Mariboru leta 1348. Vodenje špitala je 
opravljal skrbnik, ki so ga slabo nadzorovali, saj je bila to predvsem častna vloga. Razmere v špitalu 
so bile skromne, poleg tega je oskrbnik bolnike pogosto silil k delu. V špitala so imeli stalnega 
zdravnika. 
 
Usmiljenke so bile ženske redovne skupnosti (uršulinke, klarise, red sester sv Duha), ki so negovale 
v hospitalih in imele zelo ugleden položaj. Veliko manj pa je bil ugleden položaj posvetnih negovalk, 
ki so prihajale iz nižjih slojev. 
 
2.3. OBDOBJE OD LETA 1500 DO LETA 1700 
 
Značilnosti obdobja 
Obdobje renesanse je prineslo velik razcvet znanosti in medicine, ki se je začela poučevati na 
univerzi. Nega temu ni sledila, temveč je dosegla najnižji nivo v zgodovini. 
 
Obdobje reformacije je prineslo številne spremembe na področju krščanstva. Razvila se je 
književnost in šolstvo. Nastajati so začele prve kulturne ustanove. Z razvojem trgovine so se začele 
širiti nalezljive bolezni. Ljudje so se začeli seliti v mesta, ki so zato postajala čedalje večja. V njih je 
pogosto vladala lakota in beda. Prisoten je bil problem oskrbe s pitno vodo.  
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Reformacija je bila povod za ukinitev samostanskih bolnišnic. Ostali so le hospitali, v katerih so bile 
razmere nemogoče, saj so karitativna združenja odšla. V tem času so negovali neuki in bolni ljudje z 
negativnimi navadami (alkohol, grobost, kraje). Bolnišnice so bile mračne, neosvetljene, slabo 
zračene in materialno nepreskrbljene. Delovni pogoji priučenih negovalcev so bili zelo slabi. 
Opravljati so morali tudi hišna in gospodinjska opravila. Delali so cele dneve. Pojavilo se je 
nesorazmerje med potrebami po negi in možnostmi za njeno izvajanje.  
 
Za odpravljanje neznosnih razmer v bolnišnicah so se pojavili prvi poskusi, kako priti iz nemogoče 
situacije, z organizacijo socialne službe v Angliji. 
 
Elizabeta I. je leta 1552 uvedla davek, na podlagi katerega so sezidali zavetišča za obubožane. Po 
svoji dejavnosti so bila ta zavetišča nekje na meji med bolnišnico in poboljševalnico. Lažji bolniki so 
morali delati. 
 
Vincent de Paul (Vincencij Pavelski) je deloval v Franciji in ga povezujejo s prvim formalnim 
izobraževanjem za negovalke. Leta 1633 je ustanovil red usmiljenk »Dames de Charite«, ki so skrbele 
tudi za bolne po domovih in osnovale zametke današnje patronaže. Program usposabljanja je 
obsegal dve mesečno splošno izobraževanje (pisanje, branje, računanje), kateremu je sledila pet letna 
praksa. Pri izboru udeleženk je poudarjal, da mora biti to njihova osebna odločitev, predvsem pa 
morajo imeti veselje do dela. Velik poudarek je dajal k rehabilitaciji bolnikov. Negovalke so postale 
manj izolirane od okolja. Pogosto jim je pisal in jim naročal, da morajo skrbeti ne le za zdravje duše, 
temveč tudi zdravje telesa. Te negovalke so prevzele skrb za zapuščene otroke. 
 
2.4. OBDOBJE OD LETA 1700 DO LETA 1859 
 
Značilnosti obdobja 
To temačno obdobje najbolje spoznamo skozi romane Cronina in Dickensa. V bolnišnicah so 
negovale neuke negovalke in usmiljenke. Nega na domu je bila v domeni žensk. Premožnejši sloji so 
najemali negovalke, medtem ko je bila pri revnejšem sloju ena izmed žensk v družini dolžna 
poskrbeti za bolne. Po letu 1700 so za zdravstveno nego veliko koristnega naredili humanisti.  
 
V Angliji, Franciji in Nemčiji so zdravniki začutili problem zaradi neustrezne nege. Pisali so 
učbenike za negovanje, kar pa ni imelo nobenega učinka, ker negovalke niso znale brati. 
 
John Howard je napisal delo Bolnišnice in lazareti. V življenju je veliko potoval in bil medtem tudi 
v zaporu, kjer se je odločil, da bo svoje življenje posvetil izboljšanju stanja v negi. Predvsem je 
deloval na področju izboljšanja higiene. 
 
Elizabeth Fry se je borila za humanizacijo bivanja v zaporih. Organizirala je možnost zaslužka za 
zapornice, bivanje otrok z materjo ter šolanje njih in njihovih otrok. 
 
Amalija Sieveking je bila prva ženska, ki je šla študirat na univerzo. Organizirala je civilno 
združenje negovalk. Dejavnosti je pridružila tudi socialno delo. 
 
Theodor Fleidner in njegova žena Elizabeta sta v Nemčiji ustanovila red sodobnih diakones, ki so 
se mu lahko pridružile tudi ženske iz posvetnega življenja. Pogoji za sprejem so bili starost nad 25 
let, ugledna in poštena družina ter veselje do nege bolnikov. Program usposabljanja je zajemal 3 
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mesečno pripravljalno dobo (nauk o zdravilih in medicinsko kliničnih predmetih in etiko z 
religiozno doktrino). Temu je sledila 3 letna praksa, ki je bila vsebinsko določena (negovanje 
kirurških bolnikov, infekcijskih bolnikov,…). Po ženini smrti je odpotoval v ZDA, kjer je ustanovil 
prvi materinski dom kaiserverških diakones. 
 
Prva babiška šola je bila ustanovljena v Ljubljani leta 1753. Bila je med prvimi v Evropi. Sledile so 
ji šole v Gradcu (1808), Trstu (1816)… Usposabljanje je prvih 60 let delovanja šole trajalo 2 meseca, 
kasneje se je obseg povečal. Program je usposabljal gojenke za pomoč pri porodu, oskrbo 
novorojenca in otročnice. Pogoj za vpis je bila starost med 20 in 40 let. 
 
Prva civilna bolnišnica v Ljubljani je bila odprta leta 1789. Najprej so negovali redovniki, od leta 
1856 dalje pa usmiljenke – red sester Vincentink.  
 
 
3. DOBA MODERNEGA SESTRINSTVA OD 1860 - 1945 
 
V tem času se je razvijal kapitalizem, ki je zraven prinesel veliko revnega delavstva. Medicina se je 
poučevala na univerzi. Nego so najpogosteje izvajali neuki ljudje z malo volje. Pri delu so bili 
podrejeni zdravniku. Močno je bila prisotna spolna (ženska) in slojna (revni) diskriminacija. 
 
Bolnišnice so bile v 19. stoletju organizirane enako kot tovarne. Znotraj njih je bila organizirana 
zdravstvena nega  na način, ki je izhajal iz modela premožnega patriarhalnega gospodinjstva. Mladim 
ženskam iz srednjih in višjih slojev je delo v bolnišnici predstavljalo možnost sprejemljive kariere in 
hkrati ena izmed redkih možnosti za osamosvojitev iz patriarhalne družine. Na ta način so ženske 
svoje dolžnosti do družine prenesle na bolnike, dolžnosti do družinskega poglavarja na zdravnike in 
dolžnosti do služabnikov na pomožno osebje v bolnišnici. Te ženske so tvorile tanek zgornji sloj 
novega poklica. V večini pa so ga zapolnjevale ženske iz delavskega razreda, ki bi sicer postale 
služkinje ali tovarniške delavke. Tako so brez ugovarjanja sprejele podrejenost zdravnikom in 
nadrejenim ženskam iz višjih slojev. 
 
Delo medicinskih sester v 19. stoletju je upoštevalo moralo tistega časa, tako da so se lahko dotikale 
le spodobnih delov telesa pri bolnikih. Največ časa so namenile urejanju okolja. Veljalo je, da se 
bolnikom v bolnišnici ne sme goditi predobro, sicer ne bodo hoteli oditi domov. Bolnišnični 
standard je predpisoval dve do tri medicinske sestre na sto težjih bolnikov. 
 
3.1. Florence Nightingale 
 
Florence Nightingale (1820 – 1910) ima velike zasluge za razvoj zdravstvene nege v tem obdobju. 
Izhajala je iz premožne družine, ki ji je omogočila visoko izobrazbo. Obvladala je več jezikov, 
posebej pa se je ukvarjala z matematiko in statistiko ter s spoznavanjem klasikov. Bila je zelo 
nadarjena in duhovita. Očetova vzgoja ji je dala vztrajnost in delovno disciplino. 
 
Kronološki pregled dela Florence Nightingale na področju nege 
1. S šestnajstimi leti je začela delati v karitativni dejavnosti, kjer so  pomagali okoliškim revežem. 
2. S štiriindvajsetimi leti  se je odločila za negovalno delo, k čemur jo je vzpodbudila izkušnja, ki jo 

je dobila ob negovanju bolne matere in varuške. Ugotovila je, da za nego niso dovolj zgolj etične 
lastnosti, temveč predvsem veliko znanja.  
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3. Pri enaintridesetih letih se je šolala pri Theodorju Fleidnerju. 
4. Leta 1853 je začela delati kot glavna sestra v bolnišnici za obolele guvernante. Uvedla je 

pomembne spremembe: 

• napeljala je vodo v prvo nadstropje, 

• sistem zvoncev, 

• uvedla je socialno delo, saj se je z bolnikom pred njegovim odpustom pogovorila o 
njegovem življenju v domačem okolju. 

5. Leta 1954 je v času Krimske vojne delala kot glavna medicinska sestra v vojaški bolnišnici v 
Carigradu. S sodelavkami je delala v nemogočih razmerah, kljub temu ji je uspelo zmanjšati 
smrtnost v Scutariju iz 40% na 2%. Bolniki so jo poznali kot sestro z lučjo. V tem času je zbolela 
za mrzlico, zaradi česar se potlej v delo ni mogla fizično polno vključevati. 

6. Postala je generalna ravnateljica sanitetnega osebja vojaške bolnišnice v britanski armadi. 
7. Leta 1856 jo je odlikovala kraljica Viktorija. 
8. Leta 1860 je v Londonu ustanovila prvo šolo za medicinske sestre. 
9. Leta 1907 jo je kralj Edvard odlikoval z redom zaslug za narod. 
 
Zasluge Florence Nightingale za razvoj modernega sestrinstva 
1. Veliko je potovala po svetu in obiskovala bolnišnice, sirotišnice ter podobne ustanove. Podatke, 

ki jih je pridobila, je redno zapisovala v dnevnike in beležke ter te potem objavljala. Pisala je 
predvsem o sanitarnih pogojih, zdravju in zdravstveni statistiki. 

2. Zahtevala je poklicno izobraževanje in preverjanje znanja za negovalke. Odtlej vsakdo ni mogel 
več negovati bolnikov. S tem je utemeljila poklic šolanih medicinskih sester. 

3. Dvignila je nivo negovalke s poklica služkinje na nivo negovalne poklicne dejavnosti. 
4. Njena vizija zdravstvene nege je zajemala individualno skrb za fizične in duhovne potrebe 

pacientov ter pomoč zdravniku pri zdravljenju. 
5. Ustanovila je prvo civilno šolo za medicinske sestre ob bolnišnici sv. Tomaža v Londonu. Denar 

zanjo je zbrala s pomočjo vplivnih prijateljev iz angleške aristokracije. Šola je imela postavljene 
natančne kriterije delovanja, ki so bili na podlagi njenih načel kombinacija verskih in vojaških 
principov: 

• Vpisni pogoji so zahtevali starost med 25 in 35 let. Kandidatke so morale imeti določene 
značajske lastnosti kot so resnicoljubnost, poštenost in redoljubnost.  

• V začetku je bilo šolanje brezplačno. Trajalo je 3 leta za dekleta iz višjih slojev  in 4 leta 
(nižje predznanje) za tiste iz nižjih slojev. Dekleta so stanovala v študentskem domu, pri 
delu so nosile uniformo in zanj dobivale plačilo. V tem času naj bi pridobile ustrezno 
disciplino in oblikovale ustrezen značaj. 

• Šola je bila financirana iz sklada Nightingale. 

• V šoli je bilo razmerje med teorijo in prakso 10 : 90%. Preverjanje znanja so izvajali 
enkrat mesečno. Diplom niso imeli, ker je Florence Nightingale podpirala idejo o 
permanentnem strokovnem izobraževanju. 

• V času izobraževanja so izvajale prevezo ran, osebno higieno pri slabotnih, puščale kri, 
pomagale pri operacijah, pripravljale dietno hrano, opazovale bolnike in poročale o 
njihovem stanju, pripravljale materiale… 

6. Utemeljila je pomen dobre organizacije dela. Menila je, da nego lahko vodi le tisti, ki jo dobro 
pozna.  

7. Sodelovala je pri ustanavljanju službe za delo z bolnikom v domačem okolju (šola v Liverpoolu). 
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8. Pri razvoju izobraževanja in naporih za pridobitev pravnega statusa je naletela na nasprotovanje 
zdravnikov, ki so razvoj zdravstvene nege pojmovali kot konkurenco medicini. V bolnišnicah so 
mlade izobražene medicinske sestre naletele na odpor pri starem in nekvalificiranem osebju.  

9. Šole so se v tistem času večinoma ustanavljale ob bolnišnicah in so bile v prvi vrsti namenjene 
zagotavljanju njihovih potreb po kadru. Če bolnišnica določenega oddelka ni imela, tega 
izobraževanja niso izvajali. Prihajalo je do velike neusklajenosti v programih. 

10. Opravila je pionirsko delo na področju zdravstvene statistike. 
11. Objavila je preko 100 publikacij, najbolj znano je njeno delo Notes of Nursing iz leta 1859. 
12. Postavila je prvo definicijo zdravstvene nege: »Zdravstvena nege je ustvarjanje najugodnejših 

pogojev za odvijanje naravnih procesov«. 
13. Pripravila je temelje sedanjih teorij v zdravstveni negi, kjer je posebej poudarila pomen okolja. 
14. Sodelovala je pri oblikovanju priporočil za ustanovitev Rdečega križa. 
 
3.2. OBDOBJE MODERNEGA SESTRINSTVA V SLOVENIJI 
 
V tem obdobju so izvajali občasne tečaje iz strežbe bolnikom. Organizirale so jih bolnišnice, vodili 
pa njihovi šefi. Znanje je bilo skromno in se je razlikovalo med posameznimi bolnišnicami. 
  
Usmiljene sestre reda sv. Vincencija Pavelskega so v Slovenijo točneje v Maribor prišle leta 
1843, nekaj let kasneje še v Ljubljano. Sestre usmiljenke so prevzele skrb za bolnike po vseh 
bolnišnicah, kjer so brezplačno bivale in se hranile po jedilnem listu, ki ga je sestavljala »Družba 
usmiljenih sester« v dogovoru z vodstvom bolnišnice. Bolnišnica jim je priskrbela tudi zgornja 
strežniška oblačila, plašče predpasnike, rokavice in ostalo zaščito.  
 
Delo usmiljenk je bilo plačano. Po pogodbi iz leta 1920 naj bi Zdravstveni odsek za Slovenijo in 
Istro Družbi usmiljenih sester za vsako zaposleno sestro plačeval 60 kron mesečno in 140 kron 
draginjskega dodatka. Pogodba je zagotavljala vsaki sestri še 30 kron kot mesečni priboljšek. Denar 
je prevzemala sestra prednica. V primeru smrti sestre usmiljenke v prvih šestih tednih bolezni je 
Družbi pripadal prispevek za pogrebne stroške v znesku 300 kron. Sestre usmiljenke so imele 
pravico do tritedenskega letnega dopusta.  
 
Družba usmiljenih sester je za vsak oddelek sporazumno z njegovim predstojnikom določila med 
redovnimi strežnicami prvo sestro. Glavna sestra je skrbela za red in inventar oddelka, pisala je 
dnevna poročila o sprejetih in odpuščenih oz. umrlih bolnikih. Sestavljala je dnevni dietni list po 
navodilih predstojnika oddelka. Vodila je sezname oblačil bolnikov in oblačil, ki so ostali za umrlimi. 
Sestre usmiljenke so po oddelkih opravljale točno določena dela.  
 
Delavnik usmiljenih sester je trajal od jutra do večera. Opoldne so imele eno uro prosto za kosilo, 
molitev ali razvedrilo, ena pa je medtem vedno dežurala na vsakem oddelku. Imele so tudi nočno 
dežurstvo, ki je trajalo 12 ur. Nočne sestre so morale biti zelo izkušene in zanesljive.  
 
Pri bolnikih s spolnimi boleznimi sestre usmiljenke niso oskrbovale spolovil, prav tako niso 
pomagale pri zapletenih porodih. Le te je prevzela babica. Tudi pri ostalih moških bolnikih sestre 
usmiljenke niso umivale in oskrbovale genitalnih predelov. To je opravljalo posvetno strežniško 
osebje. 
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Sestre usmiljenke so se že v službi po videzu razlikovale od drugega osebja. Njihova suknena 
uniforma je bila sestavljena iz težkega modrega nabranega krila, zgornjega dela z dolgimi rokavi, 
belega predpasnika (kasneje so sestre nosile bel plašč) in poškrobljenega pokrivala imenovanega 
kornet. Pokrivalo je imelo dva široka krajca in je bilo na glavo pritrjeno. Med delom v operacijski 
sobi so morale krajce speti, saj so motili kirurga med podajanjem inštrumentov. 
 
»Deželno pomožno društvo za Krajnsko v pomoč ranjenim in bolnim« je med leti 1879 in 
1902 organiziralo tečaje za bolničarje (3 – 6 tednov). To društvo se je kasneje preimenovalo v 
»Deželno gospejino društvo RK za Krajnsko«. Tečaji so potekali v Celovcu in Gradcu. 
Izobraževanje je trajalo 6 mesecev in je vsebovalo prvo pomoč in nauk o obvezah. Ni vsebovalo 
preventivnega vidika skrbi za zdravje. 
 
Spremembe so nastopile po prvi svetovni vojni. Napredni slovenski zdravniki so poskušali uvajati 
spremembe na področju zdravstvene nege in preventive. Spodbujali so skrb vlade za zdravje 
ljudstva.  
 
Poklic medicinske sestre se prvič pojavi v Sloveniji 27. januarja 1919, ko je narodna vlada v Ljubljani 
izdala prvi uradni dekret o nastavitvi skrbstvene sestre, ki se je izučila na Dunaju. To je bila Angela 
Boškin, ki je postavila temelje stroki in poklicu medicinske sestre v Sloveniji. 
 
Leta 1919 je bila ustanovljena prva posvetovalnica za matere na Jesenicah, ki so ji sledile 
posvetovalnice v industrijskih mestih (Maribor, Trbovlje leta 1921). 
 
Zavod za zdravstveno zaščito mater in otrok je leta 1923 organiziral skrb za nego bolnika, vzgojo, 
svetovanje in preprečevanje bolezni.  
 
Ta zavod je bil pobudnik za odprtje prve šole za medicinske sestre v Sloveniji leta 1923/24. 
Imenovala se je Šola za zaščitne sestre v Ljubljani. Imela je eno letni monovalentni program 
izobraževanja. Pogoj za vključitev so bili: 

• starost med 19 in 30 let, 

• telesno in duševno zdravje, 

• uspešno končana osnovna šola, 

• državljanstvo kraljevine Jugoslavije, 

• nekaznovanje. 
V času šolanja je bilo obvezno bivanje v internatu z brezplačno prehrano in uniformo. Sprva so 
dobile tudi plačo. Po končanem šolanju so morale opraviti izpit pred državno komisijo. Absolventke 
so sprva dobile naziv otroška zaščitna sestra, kasneje pa zaščitna sestra.  
 
Od leta 1927 se je šola imenovala Šola za dječje zaščitne sestre in dojenske negovalke in je 
trajala 2 leti. Pri tem programu je sodelovala Angela Boškin. Pogoji za izobraževanje so se poslabšali, 
zato so samo revne in zelo nadarjene obdržale materialne ugodnosti kot so zastonj uniforma in 
hrana.  
 
Trajanje šolanje in poimenovanje šole se je s časom spreminjalo: 

• 1931 – 3 letni program, 

• po letu 1940 – 4 letni program. 
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II. svetovna vojna je prinesla dvig ugleda medicinskim sestram, saj so s svojo etičnostjo, 
vzdržljivostjo in spretnostjo pri negi ranjenih in bolnih pokazale svojo vrednost. Septembra 1943 je 
v Dolenjskih Toplicah začela delovati Sanitetna šola, ki je izobraževala bolničarje, za nudenje 
pomoči ranjencem v posameznih četah. 
 
3.3. ANGELA BOŠKIN 
Rodila se je leta 1885 v Pevmi pri Novi Gorici v družini s petimi otroki. Pri dvajsetih je odšla na 
Dunaj pomagat bratu v trgovino. Tu je spoznala »plave sestre« in se navdušila nad poklicem 
negovalke. Leta 1912 se je začela izobraževati za negovalko in ga po dveh letih uspešno zaključila. 
Delo je nadaljevala v dunajski bolnišnici. Leta 1918 je zaključila izobraževanje za skrbstveno sestro. 
V tem letu je prišlo do razpada Avstro-Ogrske monarhije, zato se je vrnila domov.  
 
Za prvo diplomirano skrbstveno sestro je bilo iskanje zaposlitve zelo težko. Delo v bolnišnicah je 
bilo zaupano izključno redovnicam, drugih socialno zdravstvenih ustanov pa takrat sploh ni bilo. S 
pomočjo takratne nadzornice za mladinsko skrbstvo in predane javne delavke Alojzije Štebe, se je 3. 
februarja 1919 zaposlila kot skrbstvena sestra v delavskih centrih na Jesenicah. Zagotovili so ji sobo, 
hrano in mesečno plačo 300 kron.  
 
Njen delovni program je zajemal: 

• hišne obiske družin z novorojenci, 

• poučevanje mater o negi otrok, 

• zdravstveno vzgojno delo med prebivalstvom, 

• usmerjanje socialne pomoči, 

• posredovanje zdravniške pomoči. 
 
Na začetku se je po pomoč obrnila na tamkajšnjega župana in župnika, ki sta razmere dobro 
poznala. Obiskala je vse babice, ki so v okolici pomagale pri porodih. Predstavila jim je svoje 
delovanje in naletela na pozitiven odziv. Pri delu se je srečevala s hudo revščino, zato je obiske 
premožnejših družin izkoristila za zbiranje pomoči potrebnim. Prispevke je s pomočjo dobrodelnega 
ženskega društva razdelila med najbolj ogrožene prebivalce.  
 
Poklicna pot jo je odpeljala v Ljubljano, kjer je pomagala pri urejanju prvega otroškega zavetišča. 
Nato je odšla v Trbovlje, kjer je delala v posvetovalnici za matere in otroke. Eno leto je posvetila 
vodenju higienskih razstav, ki so z zdravstveno vzgojno tematiko potovale iz kraja v kraj. Poklicno 
pot je leta 1944 sklenila v Škofji Loki, kjer je nazadnje delala v protituberkuloznem dispanzerju. 
 
Po upokojitvi se je vrnila v rodno Pevmo, kjer je v starosti 92 let umrla leta 1977. Leta 1969 jo je 
predsednik Socialistične federativne republike Jugoslavije odlikoval z redom zaslug za narod s 
srebrnimi žarki.  
 
Sodelavkam je bila za zgled, s svojim delom jih je usmerjala in jih kot učiteljica navdajala s 
pogumom. Zavzemala in borila se je za pravice žensk, ki so bile v tem času mnogokrat zatirane. Bila 
je dolgoletna predsednice strokovne organizacije, kjer se je s pomočjo vseh članic zavzemala za 
izboljšanje kakovosti in dolžine šolanja in ustanovitev strokovne knjižnice. Njena skrb je bila 
usmerjena tudi v urejanje primerne delovne obleke, ki je imela poleg zaščitne funkcije tudi 
razpoznavni znak medicinske sestre. 
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4. SODOBNA ZDRAVSTVENA NEGA  
 
Po zaključku vojne so na razvoj vplivale zunanje politične okoliščine. V šole za medicinske sestre se 
niso več vpisovale polnoletne kandidatke (le izjemoma fantje), ampak absolventke nižje gimnazije, 
kasneje osemletke. Še preden se je prva generacija diplomantk lahko vključila v prakso, so novi 
zakonodajni predpisi, ki jih je sprejela vlada Federativne republike Slovenije, terjali od redovnic, ki so 
delale v bolnišnicah, opravljeno državno diplomo in nošnjo predpisanih uniform, brez dovoljenega 
predhodnega obdobja. Redovnice, ki niso pristale na dane pogoje, so ob ultimatu države morale na 
ukaz Cerkve 8. 3. 1948 dobesedno preko noči zapustiti bolnišnice (ob štirih zjutraj) in pustiti 
paciente same. Tiste, ki so ostale, so bile zato izločene iz svoje redovne skupnosti. Prazna delovna 
mesta v bolnišnicah so morale takoj prevzeti dijakinje in dijaki srednjih zdravstvenih šol, ki še niso 
zaključili izobraževanja. 
 
Razvoj izobraževanja po letu 1945: 

• 1949/50 – 4 letni program, 

• 1954 Višja šola za medicinske sestre – 2 letni program, 

• 1962 Višja šola za zdravstvene delavce (medicinske sestre, rentgenski inženirji, fizioterapevti), 

• 1993 Višja šola za zdravstvo 

• 1993/1994 pričetek univerzitetnega programa Zdravstvena vzgoja, ki je potekal v sodelovanju 
med Visoko šolo za zdravstvo Univerze v Ljubljani in Pedagoško fakulteto, ki je bil kasneje 
zaradi zakonskih določil prekinjen (zadnji vpis 1995/1996), 

• Izobraževanja na visoko strokovnem programu v šolskem leti 2009/10 se izvajajo v Ljubljani, 
Mariboru, Izoli, Jesenicah, Novem Mestu, Slovenj Gradcu, Murski Soboti in Celju. 

 
Značilnosti sodobne zdravstvene nege: 

• možnost izobraževanja medicinskih sester na visokih šolah in univerzah, 

• premik od medicinskega modela izobraževanja (bolezen, organi) k sodobnemu modelu (človek 
kot celota), 

• ustvarjanje in širjenja znanja o zdravstveni negi, 

• poskus radikalne reforme dela v zdravstveni negi s procesno metodo dela, 

• samo upoštevanje navodil ni dovolj za delo. 
 
Univerza in zdravstvena nega 
Visokošolsko izobraževanje za zdravstveno nego se je uvajalo postopoma. V ZDA so posamezne 
univerze nastale že v začetku 20. stoletja, v Veliki Britaniji koncem 50-tih let in v večini evropskih 
držav po letu 1980. Delež medicinskih sester, ki so študirale na univerzi praviloma ni presegel ozke 
poklicne elite. Še zdaj ima v ZDA le okoli 40% zaposlenih medicinskih sester štiri letno 
visokošolsko izobraževanje, medtem ko je ta delež v evropskih državah še nižji. Delež visoko 
izobraženih medicinskih sester se v zadnjih letih najhitreje povečuje v skandinavskih državah in 
Veliki Britaniji. 
 
Vse do usmeritev Bolonjske deklaracije so si medicinske sestre v Sloveniji pridobivale fakultetno 
izobrazbo in akademske naslove na različnih fakultetah in si s tem pridobivale interdisciplinarna 
znanja. Magistrski program zdravstvena nega daje osnovo za nadaljnje akademsko izobraževanje 
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medicinskih sester v Sloveniji. Izobraževanja se izvajajo v Mariboru, Izoli in Ljubljani (Visoka šola za 
zdravstveno nego Jesenice). 
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2. ZDRAVSTVENA NEGA IN MEDICINSKE SESTRE V 
SLOVENIJI 

 
I. PODOBA MEDICINSKE SESTRE 
 
Osrednji namen delovanja medicinske sestre je PACIENT, enkraten in neponovljiv v času in 
prostoru in zato v skupini najvišjih vrednot njihovega vrednostnega sistema. 
 
Osrednja vrednota medicinske sestre je SKRB ZA SOČLOVEKA. Temeljna načela za delo 
so humanost, moralnost, etičnost in strokovnost. 
 
Medicinsko sestro zavezuje Kodeks etike medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov 
Slovenije (Zbornica – Zveza, 2005). 
Podlaga za delokrog medicinske sestre so »Poklicne aktivnosti v zdravstveni in babiški 
negi« (Zbornica – Zveza, 2008, 2010, 2011). 
 
Medicinska sestra za svoje delo prevzema etično, strokovno, kazensko in materialno odgovornost v 
skladu z Zakonom o zdravstveni dejavnosti (ZZDej – UPB1, 55. člen). 
 
 
1. MEDICINSKA SESTRA 
 
Je diplomirana medicinska sestra/diplomirani zdravstvenik (dipl.m.s., dipl.zn.), ki ima zaključen 
visokošolski študij zdravstvene nege, pri čemer študijski program v celoti upošteva Evropsko 
direktivo za regulirane poklice št. 2005/36/ES, ter ji je ustrezen organ podelil pravico za samostojno 
opravljanje dela v zdravstveni dejavnosti. 
 
Medicinska sestra je NOSILKA zdravstvene nege in oskrbe v Republiki Sloveniji. 
 
Medicinska sestra je strokovnjakinja na področju zdravstvene nege in oskrbe za celostno 
zdravstveno obravnavo posameznikov in skupin, ki avtonomno prevzema naloge in odgovornosti, 
na primarni, sekundarni in terciarni ravni zdravstvenega varstva, področju socialnega varstva in 
šolstva. Je samostojna strokovnjakinja v negovalnem timu in članica zdravstvenega tima, v katerem z 
drugimi strokovnjaki sodeluje v zdravstveni obravnavi pacienta. 
 
TEMELJNA ODGOVORNOST medicinske sestre v dejavnosti zdravstvene nege je po definiciji 
Mednarodnega sveta medicinskih sester (International Council of Nurses – ICN, 2010) sledeča: 
»avtonomna in sodelujoča skrb za posameznike vseh starosti, za družine, skupine in 
skupnosti, za bolne in zdrave v vseh okoljih; vključuje promocijo zdravja, preprečevanje 
bolezni in skrb z obolele, invalidne ter umirajoče«. 
Ključne naloge so tudi zagovorništvo, spodbujanje varnega okolja, izobraževanje, 
raziskovanje, sodelovanje pri oblikovanju zdravstvene politike ter sodelovanje pri obravnavi 
pacientov in upravljanju zdravstvenih sistemov. 
 
Najbolj znana je definicija zdravstvene nege, ki jo je razvila Virginia Henderson leta 1958 in je še 
vedno najbolj razširjena definicija v svetu in pri nas. 
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Medicinska sestra pomaga zdravemu ali bolnemu posamezniku v tistih aktivnostih, ki 
pripomorejo k ohranitvi zdravja ali mirni smrti in bi jih le ta opravil samostojno, če bi imel 
za to voljo, moč in znanje. Njena vloga je tudi, da pomaga posamezniku pridobiti 
neodvisnost čim hitreje je to mogoče. Na tem področju je medicinska sestra ekspert in ima 
pravico pobude in nadzora. 
 
Medicinska sestra sodeluje pri realizaciji diagnostično – terapevtskega programa, katerega 
iniciator je zdravnik. 
 
Medicinska sestra je član širšega zdravstvenega tima, v katerem sodeluje pri načrtovanju in 
izvajanju celotne zdravstvene oskrbe bodisi za pospeševanje zdravja, za okrevanje po 
bolezni ali za podporo pri umiranju. 
 
Hendersonova je v definiciji opisala oba vidika zdravstvene nege, tako neodvisno kot odvisno in 
specificirala odnos med zdravstveno nego in medicino. 
 
V skladu s svojo strokovno usposobljenostjo lahko dejavnost zdravstvene nege samostojno 
opravljajo tudi višja medicinska sestra/višji medicinski tehnik, profesor/ica zdravstvene vzgoje in 
medicinske sestre s fakultetno izobrazbo različnih smeri. 
 
 
2. STROKOVNA PODOBA MEDICINSKE SESTRE 
 
Medicinska sestra samostojno in avtonomno izvaja delo diplomirane medicinske sestre v skladu s 
temeljnimi odgovornostmi in področjem dela. Zdravstveno nego pacienta izvaja z upoštevanjem 
veljavnih strokovnih načel, smernic in standardov ter zagotavlja pacientu najvišjo možno raven 
varnosti in kakovosti v zdravstveni negi in oskrbi.  
 
Vrednota medicinske sestre je znanje, ki je temelj za doseganje ciljev in strokovnega 
napredka. Medicinska sestra si prizadeva prenašati svoje znanje in izkušnje na člane negovalnega 
tima in druge, ki vstopajo v proces izobraževanja. Podlaga za delo predstavlja dosežena stopnja 
izobrazbe na ravni dodiplomskega visokošolskega strokovnega izobraževanja ter vseživljenjsko 
učenje. 
 
 
3. OSEBNOSTNA PODOBA MEDICINSKE SESTRE 
 
Oseba, ki se odloči za poklic v zdravstveni negi je telesno in duševno zdrava ter duhovno in socialno 
zrela oseba. 
 
Skrbi za svoje osebno zdravje na način, da njena zmožnost zagotavljanja zdravstvene nege ni 
ogrožena (ICN, 2005). 
 
Osebnostno podobo sestavljajo njene temeljne lastnosti, kot so človekoljubnost, dostojanstvo, 
dobrohotnost, pravičnost, zaupnost, preudarnost, vztrajnost, optimizem, spoštljivost, poštenost in 
strpnost. Dopolnjujejo jo sposobnost sožitja z ljudmi, humanost ter profesionalno vživljanje v 
sočloveka. 
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Odlikujejo jo osebnostna kultura z izraženo komunikacijsko kulturo, sposobnostjo zaznavanja, 
kritičnega mišljenja, samoocenjevanja, ustvarjalnostjo in razvojno raziskovalno usmerjenostjo. 
 
Medicinska sestra spoštuje temeljne človekove vrednote in pacientove pravice. 
 
S svojim vedenjem in ravnanjem vedno in povsod vzdržuje pozitivno podobo svojega poklica in 
povečuje zaupanje javnosti vanj (ICN, 2005). 
 
Prizadeva si za ustvarjanje prijaznega, spoštljivega delovnega okolja. 
 
Pripadnost poklicu izkazuje s spoštovanjem profesionalne dediščine, tradicije in s tem povezanih 
vrednot, z vključevanjem v stanovska združenja ter krovno stanovsko organizacijo, ki skrbijo za 
celosten razvoj in odličnost delovanja stroke. 
 
 
4. ZUNANJA PODOBA MEDICINSKE SESTRE 
 
Zunanja podoba medicinske sestre je izražena z urejenim zunanjim videzom ter s primernim in 
spoštljivim vedenjem in obnašanjem. S svojo podobo sporoča o sebi in o svojem poklicu ter izkazuje 
stopnjo samozavedanja o vlogi, ki jo ima na delovnem mestu. 
 
Z zunanjo podobo predstavlja odnos do sebe, do drugih ljudi, do poklica oz. poklicne vloge, do 
položaja in do institucije, ki ji pripada. Z urejenostjo neposredno sporoča profesionalnost, 
dostopnost, samozaupanje ter s tem pridobiva zaupanje pacienta. Zunanja podoba je pomemben 
dejavnik uspešne komunikacije. 
 
Pri svojem delu je izpostavljena kritičnim pogledom strokovne in splošne javnosti. Osebna higiena, 
urejenost in negovanost so v skladu s kulturno-estetskimi pravili in higiensko epidemiološkimi 
predpisi. 
 
Osebna higiena, urejenost in negovanost 
 
Negovane, gladke roke brez nakita in urejeni nohti ustrezajo higiensko epidemiološkim 
standardom z namenom preprečevanja prenosa okužb in estetskemu videzu. 
 
K urejenosti lahko sodi tudi zmerno in nevsiljivo naličen obraz, ki poudarja osebnost in estetsko 
noto posameznice. Za moške velja urejena brada ali gladko obrit obraz. Urejeni zobje odpirajo 
vrata prijaznemu profesionalnemu nasmehu. Podobo ustvarja tudi urejena pričeska; lasje so 
negovani, dolgi lasje so speti, kratko pristriženi ne zakrivajo oči ali prekrivajo obraza. Medicinsko 
sestro označuje vonj po čistoči ali svežini. Nevsiljiva dišava lahko dopolnjuje celostni zunanji 
videz. 
 
Nakit nosi zmerno in nevpadljivo, tako, da dopolnjuje osebnost; ne ovira pri delu in ne ruši 
celovite podobe. Nošenje nakita je v skladu s higienskimi predpisi in standardi. 
 
Estetsko okraševanje vidnih delov telesa s tetoviranjem in piercingom ni skladno s podobo 
medicinske sestre. 
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Delovna obleka kot simbol poklica 
 
Medicinska sestra se istoveti in izraža pripadnost poklicni skupini z delovnim oblačilom v 
tradicionalni svetlo modri barvi.  
 
Delovno oblačilo je čisto in urejeno; predpisi določajo, kdaj ga je potrebno nositi in kakšno mora 
biti. Enako velja za delovno obutev. Zagotavlja naj varno in čvrsto hojo, ki ne povzroča neprijetnega 
hrupa. 
K delovnemu oblačilu za ženske sodijo tudi nogavice nevpadljivih barv in vzorcev, ki se jih 
praviloma nosi vse leto. 
V delovnem okolju se predstavlja z nošenjem predstavitvene priponke. 
Medicinska sestra z videzom, vedenjem in obnašanjem ne vzbuja dvomljive pozornosti, temveč 
svoja osebna merila usklajuje z načeli profesionalne urejenosti in organizacijske kulture institucije. 
 
 
II. ZAKONSKA OPREDELITEV POKLICA MEDICINSKE SESTRE 
 
Globalizacija vpliva na proces izobraževanja v zdravstveni negi. Evropska unija posebno pozornost 
posveča področju zdravja in varovanja pravic »potrošnikov«. Tako je za področje zdravstva sprejela 
direktive in s tem med drugim regulira tudi poklic medicinske sestre. Poklic medicinske sestre je s 
tem nadzorovan, državljanom EU pa je zagotovljeno, da bodo deležni enako kakovostne 
zdravstvene oskrbe samo ustreznih strokovnjakov. S tem se zagotavlja temeljno načelo o enakih 
pravicah državljanov članic unije. 
 
Medicinsko sestro v Sloveniji opredeljuje več zakonov in predpisov: 
1. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o zdravstveni dejavnosti (ZZDej-G) 

(Uradni list RS 2/2004), 11. člen; Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS 
80/2004), 64. člen 

Diplomirani medicinski sestri in diplomirani babici, ki je diplomo pridobila po študijskem programu, 
ki je obsegal 2250 ur, ima končano pripravništvo in opravljen strokovni izpit, se prizna enaka 
kvalifikacija kot tisti, ki konča študij skladno s 7. členom tega zakona. 
 
Višji medicinski sestri, višjemu zdravstvenemu tehniku oziroma višjemu medicinskemu tehniku, ki je 
diplomo pridobil/a po prej veljavnih študijskih programih, ima končano pripravništvo, opravljen 
strokovni izpit in tri leta opravljanja dela v svojem poklicu v zadnjih petih letih, se prizna enaka 
kvalifikacija kot tisti oziroma tistemu, ki konča študij skladno s 7. členom tega zakona, in lahko 
samostojno opravlja delo v zdravstveni dejavnosti. 
 
Delo v zdravstveni dejavnosti smejo samostojno opravljati diplomirana medicinska sestra (in 
diplomirana babica oziroma diplomirani babičar) oziroma diplomirani zdravstvenik (v nadaljnjem 
besedilu diplomirana medicinska sestra) po končanem najmanj tri letnem ali 4600 ur trajajočem 
študiju s teoretičnim in praktičnim izobraževanjem. 
 
2. Seznam izvajalcev posameznih poklicev oziroma s posameznih področij, ki morajo biti 

vpisani v register in imeti veljavno licenco (Uradni list RS 122/2004) 
višja medicinska sestra/višji zdravstveni tehnik/višji medicinski tehnik 
diplomirana medicinska sestra/diplomirani zdravstvenik 
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profesorica zdravstvene vzgoje/profesor zdravstvene vzgoje  
 
3. Seznam poklicev v zdravstveni dejavnosti – zdravstveni delavci (Uradni list RS 82/2004) 
profesorica zdravstvene vzgoje/profesor zdravstvene vzgoje  
diplomirana medicinska sestra/diplomirani zdravstvenik 
višja medicinska sestra specialistka/višji zdravstveni tehnik specialist/višji medicinski tehnik 
specialist 
diplomirana medicinska sestra specialistka/diplomirani zdravstvenik specialist 
 
4. Pravilnik o registru izvajalcev v dejavnosti zdravstvene in babiške nege (Uradni list RS 

24/2007) 
5. Pravilnik o licencah izvajalcev v dejavnosti zdravstvene in babiške nege (Uradni list RS 

24/2007) 
Oba pravilnika sta z oznako EVA 2005-2711-002 del slovenske in od vstopa Slovenije v EU tudi 
skupne evropske zakonodaje. 
 
III. POKLICNE AKTIVNOSTI IN KOMPETENCE V ZDRAVSTVENI IN BABIŠKI 
NEGI 
 
Dokument opredeljuje aktivnosti v zdravstveni negi, babiški negi in oskrbi, ki ga izvajajo izvajalci 
navedeni v »Seznamu poklicev v zdravstveni dejavnosti« (Uradni list RS, št. 82/2004) in »Seznamu o 
spremembah in dopolnitvah seznama poklicev v zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 40/2006), 
hkrati pa opredeljuje kompetence. 
 
Dokument temelji na teoretičnem modelu Virginije Henderson, ki je pri nas vsesplošno sprejet v 
praksi in izobraževanju. Teoretični model je osnova za ugotavljanje pacientovih potreb po 
štirinajstih življenjskih aktivnostih. Model omogoča celostno obravnavo pacientov iz fizičnega, 
psihičnega, socialnega in duhovnega vidika.  
 
Dokument predstavlja obširen posnetek strokovnega delovanja na podlagi izkušenj in vizije v 
prihodnost. Ne vsebuje še vseh aktivnosti, ki jih dejansko opravljajo medicinske sestre, zato ga bo 
potrebno sproti dopolnjevati. Doreči bo potrebno ovrednotenje prenosa del in nalog, kar je v 
domeni sindikatov, zavarovalnice in delodajalcev. 
 
V dokumentu je zajetih skupaj 1576 negovalnih intervencij ali negovalnih aktivnosti, od katerih jih 
na splošne (povezane s temeljnimi življenjskimi aktivnostmi) odpade 589, na druge poklicne 
aktivnosti 451 intervencij ter poklicne aktivnosti na specialnih področjih 536. Medicinska sestra (z 
najmanj visoko ali visokošolsko izobrazbo) lahko samostojno izvaja in odgovarja za vse negovalne 
intervencije. Zdravstveni tehnik ali izvajalec zdravstvene nege s srednješolsko izobrazbo glede na 
dokument lahko izvaja in odgovarja za 88% splošnih negovalnih intervencij in 43% negovalnih 
intervencij na specialnih področjih. Skupno razmerje v delitvi dela iz dokumenta med izvajalci 
zdravstvene nege z visoko izobrazbo in izvajalci s srednjo izobrazbo, pomeni, da srednje medicinske 
sestre lahko izvajajo 66,6% vseh negovalnih intervencij v zdravstveni obravnavi (Prestor, 2012). 
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V dokumentu so zapisane naslednje kompetence diplomirane medicinske sestre: 
- Promocija zdravja, zdravstvena vzgoja in učenje za razumevanje povezav med načinom življenja 

in zdravja, za razumevanje zdravstvenih problemov in procesov za krepitev, doseganje in 
ohranjanje zdravja; 

- Organiziranje, vodenje in nadziranje dejavnosti ter službe zdravstvene nege; 
- Vodenje zdravstvene nege; 
- Izvajanje zdravstvene nege po procesni metodi dela; 
- Sodelovanje v procesu zdravljenja v okviru zdravstvenega tima ter izvajanje diagnostično 

terapevtskih programov; 
- Spremljanje izidov in učinkov intervencij zdravstvene nege in dokumentiranje; 
- Interdisciplinarno in multisektorsko  povezovanje za zagotavljanje kakovostne obravnave 

pacienta; 
- Ukrepanje v nepričakovanih situacijah, nudenje nujne medicinske pomoči v okviru pristojnosti; 
- Pedagoško delo za obnavljanje lastnega kadra; 
- Raziskovalno delo v zdravstveni negi in zagotavljanje kakovosti. 
 
 
KOMPETENCE 
Ena izmed definicij kompetenc pravi, da gre za zmožnost osebe, da prikaže izvajanje neke naloge ali 
delovne operacije v skladu z določenim standardom. Kompetence vključujejo specifična znanja, 
veščine, sposobnosti, osebnostne značilnosti in motiviranost posameznika, ki jih lahko zaznamo v 
obliki uspešno opravljanega določenega dela. Kompetence lahko smatramo kot sposobnosti in 
zmožnosti, ki so potrebne, da nekdo uspešno opravi določeno delo ali nalogo. Pojem kompetence je 
neposredno povezan z dejavniki uspešnosti in učinkovitosti pri delu. Tako je ICN (2004) definiral 
kompetenco kot raven uspešnosti, ki kaže učinkovito uporabo znanja, veščin in presoje. 
 
Kompetenca odseva: 
- znanje, razumevanje in presojo, 
- niz veščin (kognitivne, tehnične ali psihomotorične ter medosebne), 
- niz osebnih lastnosti in drž. 
 
Okvir kompetenc ICN se nanaša na medicinsko sestro, ki dela s posamezniki, družinami in 
skupnostmi v različnih institucionalnih in družbenih okoljih zdravstvenega varstva v sodelovanju z 
drugimi izvajalci zdravstvenega in socialnega varstva. Kompetence medicinskih sester so opredeljene 
v treh vsebinskih sklopih: 

1. poklicna, etična in pravna praksa 
2. upravljanje in zagotavljanje zdravstvene nege 
3. razvoj poklica 

Kompetence lahko delimo po področjih (Eurydice, 2003a): 
- metodološke kompetence (upravljanje s časom, komuniciranje, odločanje), 
- socialne kompetence (karizma, prepričljivost), 
- voditeljske kompetence (vodenje ljudi in procesov), 
- vrednostne kompetence (uveljavljanje vrednot), 
- učne kompetence (naučiti se učiti), 
- specifične kompetence (razlikovalne). 
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Kompetence lahko delimo tudi po obsegu: 
- ključne za vse ljudi (pismenost), 
- generične po skupinah delovnih mest (vodje), 
- delovno specifične (za posamezno delovno mesto).  
 
V zdravstveni negi se uporabljajo različni modeli kompetenc (Železnik in sod., 2009): 
- splošni model (obvladovanje dela in časa, zavzetost za rezultate in odgovornost, pozitiven odnos 

do sprememb in stalno učenje, uporaba znanja in izkušenj), 
- osebnostni in vedenjski model (odkrivanje in odziv na priložnosti, kreativno mišljenje in 

izražanje, etičnost, osebni vzgled, odločanje), 
- model za delo z ljudmi (komuniciranje, delegiranje, postavljanje ciljev, obvladovanje konfliktov, 

delo v timu, pogajanje), 
- model za delo z informacijami (natančnost, ažurnost, poznavanje delovnih procesov, vodenje 

projektov, estetski videz, pozicioniranje). 
 
IV. ORGANIZACIJA DELOVANJA MEDICINSKIH SESTER V SLOVENIJI 
 
Leta 1927 je bila v Ljubljani ustanovljena prva stanovska organizacija medicinskih sester, po imenom 
Organizacija absolventk šole za sestre. 
 
V letu 1951 se je stanovsko združenje medicinskih sester preimenovalo v Društvo medicinskih 
sester, ki je leta 1963 dobilo naziv Zveza društev medicinskih sester Slovenije ter se povezalo v 
Zvezo društev medicinskih sester Jugoslavije. Člani in članice Zveze društev medicinskih sester 
in zdravstvenih tehnikov Slovenije so se na podlagi 87. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti 
(Uradni list RS, št.9/92) odločili ustanoviti Zbornico zdravstvene nege Slovenije (15. 12. 1992). 
Njene naloge so: 
- Skrb za skladno delovanje stroke zdravstvene nege; 
- Priprava zakonskih aktov s tega področja; 
- Zastopanje političnih opredelitev, ki omogočajo in zagotavljajo strokovni razvoj zdravstvene 

nege in napredek profesije. Zagotavljanje ustreznega položaja izvajalcev zdravstvene nege v 
družbi; 

- Spremljanje ter sodelovanje pri izobraževanju za področje zdravstvene nege; 
- Razvijanje raziskovalnega dela v zdravstveni negi. 
 
Osnovno vodilo delovanja medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov je Kodeks etike medicinskih 
sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije. 
 
Vsak, ki želi postati član Zbornice – Zveze se mora včlaniti v enega izmed 11 regijskih društev 
(Ljubljana, Maribor, Celje, Pomurje, Ptuj – Ormož, Nova Gorica, Koper, Slovenj Gradec, Novo 
Mesto, Velenje in društvo Gorenjske). Regijska društva so s pogodbo povezana v Zvezo društev 
medicinski sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije. 
 
Na podlagi pristopne izjave prejme vsak člansko izkaznico, s katero se izkaže na vseh strokovnih 
srečanjih (manjše plačilo kotizacije). Članstvo je prostovoljno. 
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V zbornici zvezi deluje 30 strokovnih sekcij, ki s svojimi izobraževanji skrbijo za strokovno 
izpopolnjevanje vseh članov in tistih, ki delajo na področju zdravstvene nege. Strokovne sekcije so 
organizirane za naslednja področja zdravstvene nege: 
- v vzgoji in izobraževanju, 
- v medicini dela, prometa in športa, 
- medicinskih sester in babic, 
- v psihiatriji,  
- v nevrologiji, 
- v pulmologiji, 
- v pediatriji,  
- v patronažni dejavnosti, 
- v anesteziologiji, intenzivni negi in terapiji 

ter transfuziologiji, 
- v splošni medicini, 
- v oftalmologiji, 
- v kirurgiji, 
- v rehabilitaciji in zdravstveni dejavnosti,  
- v onkologiji, 
- v endokrinologiji, 
- v nefrologiji, dializi in transplantaciji, 

- v endoskopiji, 
- na področju reševalcev v zdravstvu, 
- v zobozdravstvu, 
- v sterilizaciji, 
- v hematologiji, 
- v enterostomalni terapiji, 
- v urgenci, 
- na internističnem in infektološkem 

področju, 
- v dermatovenerologiji, 
- v operacijski dejavnosti, 
- študentov zdravstvene in babiške nege, 
- v socialnih zavodih, 
- v kardiologiji in angiologiji, 
- v managementu 
- v otorinolaringologiji. 

 
Zbornica – Zveza izdaja dve publikaciji: 
- Obzornik zdravstvene nege je strokovna revija, ki je prvič izšla leta 1954. Izhaja 3 do 4 krat 

letno. 
- Utrip je mesečno informativni bilten, ki izhaja od leta 1993. Člani ga prejmejo brezplačno. V 

njem so objavljene informacije o delovanju Zbornice – Zveze, pomembni sklepi in o aktivnostih 
na področju zdravstvene nege doma in po svetu.  

 
ICN – International Council of Nurses je mednarodna organizacija medicinskih sester, kamor so 
bile slovenske medicinske sestre sprejete leta 1929, takrat še v sklopu Jugoslovanske zveze 
medicinskih sester. Leta 1993 smo po razpadu stare Jugoslavije postali samostojni člani.  
 
ICN je bila ustanovljena leta 1899 z namenom izboljšati zdravstvene storitve, predvsem pa vplivati 
na priznavanje bistvene vloge zdravstvene nege in njenih izvajalcev v sistemu zdravstvenega varstva. 
V tej mednarodni organizaciji so danes povezane medicinske sestre iz 124  držav iz celega sveta. 
Organizacija se povezuje in včlanjuje v številne mednarodne organizacije in združenja: 
- WHO – Svetovna zdravstvena organizacija – Evropski forum za zdravstveno nego, 
- PSN – stalni odbor članic Evropske unije – Evropska mreža združenj medicinskih sester in 

specialističnih skupin, 
- WENR – evropska skupina medicinskih sester raziskovalk, 
- ENDA – evropsko združenje medicinskih sester direktoric služb zdravstvene nege, 
- ACENDIO – združenje za razvoj negovalnih diagnoz. 
Več o združenjih je dostopno na : www.icn.ch  
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Med pomembnejše aktivnosti Zbornice – Zveze sodijo: 
1. V skladu z Zakonom o zdravstveni dejavnosti ima Zbornica – Zveza podeljena javna pooblastila 

za vodenje registra, izdajanje licenc in strokovnega nadzora nad stroko zdravstvene in babiške 
nege. Minister za zdravje zbornici zdravstvene in babiške nege ni podelil javnih pooblastil in je 
nad njimi uvedel upravni nadzor. 

2. Organizacija združuje in povezuje preko 13000 članov, ki predstavljajo največjo poklicno 
skupino v zdravstveni dejavnosti. Organizacija si prizadeva pridobiti enak status kot ga imata 
Zdravniška in Lekarniška zbornica. 

3. Prizadeva si za uveljavitev Zakona o zdravstveni negi, ki je bil pripravljen že koncem 90tih let 
prejšnjega stoletja, v katerem bi bila zdravstvena nega opredeljena kot dejavnost, opredeljeni 
njeni izvajalci ter njihove naloge, kompetence in odgovornosti. Trenutno izgledi niso rožnati. 
Zdravstvena nege je zopet komaj omenjena v predlogu novega Zakona o zdravstveni dejavnosti. 

4. Promocija poklica in izvajalcev zdravstvene in babiške nege s prikazovanjem posebnosti 
njihovega dela. 

 
V. RAZLIKOVANJE ZDRAVSTVENE NEGE OD NEGE 
 
Ljudi ne negujejo le medicinske sestre temveč tudi drugi ljudje kot npr. sorodniki, prijatelji, 
neformalni negovalci. Kljub nespornemu pomenu se njihov prispevek razlikuje od zdravstvene nege. 
Razlika med nego in zdravstveno nego se ne kaže v vrsti opravljenega dela in izkušnjah negovalca 
ampak v:  
- strokovni presoji, ki je neločljivo povezana s procesom ocenjevanja stanja, ugotavljanja 

problemov oz potreb pacienta, načrtovanja in vrednotenja dela; 
- znanju, ki je osnova za ocenjevanje pacientovih potreb po zdravstveni negi in v odločanju, s 

katerimi aktivnostmi bomo zadovoljili ugotovljene potrebe; 
- osebni odgovornosti za vse odločitve in delovanje, vključno z odločitvijo za delegiranje dela 

drugim osebam; 
- odnosih med medicinsko sestro in pacientom, ki vključujejo poklicna pravila in kodeks etike. 
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3. PROFESIJA ZDRAVSTVENE NEGE 
 
 
1. ZNAČILNOSTI PROFESIJE 
 
Poklic je razmeroma stalen vzorec vedenja, ki posamezniku omogoča preživljanje in določa njegov 
splošni družbeni status. Njegov nastanek je povezan z družbeno delitvijo dela. 
Profesija je strategije neke poklicne skupine, da si pridobi monopol nad določeno dejavnostjo v 
zameno za svojo nadzorno funkcijo nad določenimi oblikami družbene deviantnosti. 
 
Značilnosti profesije (kar razlikuje profesionalca od tehnika) so predmet razprav že veliko let.  
 
Leta 1915 je dr. Abaham Flexner opisal sledeče kriterije profesije (Hazen, 2000): 
1. Profesionalno delovanje temelji na intelektualni dejavnosti in osebni odgovornosti. 
2. Praksa profesije temelji na znanju in ne na rutinskem delovanju. 
3. Usmerjena je v prakso (prenos teorije v prakso). 
4. Izdelane ima metode dela, ki se jih da naučiti. 
5. Profesija je notranje organizirana. 
6. Profesijo motivira altruizem, njeni člani na nek način delujejo za dobro družbe. 
 
Pavalko (1971) opisuje profesijo z osmimi dimenzijami: 
1. Profesija ima vpliv na družbene vrednote. 
2. Profesija ima organizirano izobraževanje. 
3. Profesijo motivira delovanje za posameznika in širši družbeni sistem. 
4. Profesija ima svoj etični kodeks. 
5. Člani profesije so pripadni profesiji celotno delovno obdobje. 
6. Profesija je avtonomna. 
7. Profesija ima svoje teoretično ogrodje na katerem temelji profesionalna praksa. 
8. Člani profesije imajo skupno identiteto in značilno subkulturo. 
 
Sodobnejši avtorji menijo, da mora neka stroka, če se želi opredeliti kot profesija, izpolnjevati 
sledeče značilnosti (Hood in Kun Leddy, 2006, str. 15-16 , cit po Freidson, 1994; Miller, Adams in 
Beck, 1993): 
1. nadzor nad svojim delovanjem, 
2. lastno specializirano znanje, 
3. obsežno formalno izobraževanje, 
4. specializirane kompetence, 
5. nadzor nad učinkovitostjo opravljenega dela, 
6. služenje interesom družbe, 
7. samoregulacijo, 
8. svoj sistem za priznavanje kompetenc, 
9. pravno zavezujoče profesionalne standarde, 
10. etično prakso, 
11. svojo subkulturo, 
12. notranje zadovoljstvo (nagrado), 
13. družbeno sprejetost. 
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Značilnost profesije Kako ZN zadosti kriterijem oz. značilnostim profesije 
Nadzor nad svojim 
delovanjem 

Medicinske sestre delajo za zdravstvene organizacije, za zdravnike zasebnike in 
kot zasebnice. 

Lastno specializirano 
znanje 

Zdravstvena nega črpa znanje iz številnih področij, da lahko zagotavlja 
holistično zdravstveno nego. Raziskovanje v zdravstveni negi ustvarja novo 
znanstveno znanje za prakso. 

Obsežno formalno 
izobraževanje 

Obstaja več nivojev izobraževanja za vstop v prakso zdravstvene nege (srednja 
šola, visoka šola, bolonjski študij).  

Specializirane kompetence Medicinske sestre imajo znanje s področja patofiziologije, diagnostičnih 
preiskav, farmakologije, različnih fizikalnih znanosti, itd. Nekatere imajo tudi 
dodatne specializacije. 

Nadzor nad učinkovitostjo 
opravljenega dela 

Medicinske sestre se odločajo samostojno na podlagi stanja pacienta in 
določenih standardov prakse.  

Služenje interesom družbe Zdravstvena nega se osredotoča na pacienta, saj predstavlja skrb za druge 
glavno temo večine teorij zdravstvene nege. Medicinske sestre za svoje delo 
(skrb za druge) prejemajo plačilo (vrednotenje višine plačila je individualna). 

Samoregulacija Prakso zdravstvene nege v Sloveniji regulira  
Zbornica - Zveza. Dne 04.05.2012 je Zbornici - Zvezi potekla odločba o 
podelitvi javnega pooblastila, št. 014-3/2009-13 z dne 25.03.2009, izdana s 
strani Ministrstva za zdravje Republike Slovenije. 

Svoj sistem za priznavanje 
kompetenc 

Medicinske sestre morajo opraviti strokovni izpit za samostojno delovanje 
(SMS) in imeti licenco za samostojno opravljanje svojega dela. 

Pravno zavezujoče 
profesionalne standarde 

Vse medicinske sestre so odgovorne za svoje delovanje, ki temelji na tem, kaj bi 
storila razumna in preudarna medicinska sestra v določeni situaciji. V Sloveniji 
nimamo nacionalnih standardov zdravstvene nege. 

Etično prakso Imamo Kodeks etike. 
Svojo subkulturo Imamo društva in sekcije, ki ponujajo medicinskim sestram priložnosti za 

povezovanje. 
Notranje zadovoljstvo 
(nagrado) 

Veliko medicinskih sester čuti osebno zadovoljstvo pri opravljanju svojega dela. 

Družbeno sprejetost Zdravstvena nega je bila ocenjena kot najbolj poštena in etična profesija v ZDA. 
Za Slovenijo nimamo podatkov. 

Tabela 1. V kakšni meri izpolnjuje zdravstvena nega kriterije profesije (Hood in Kun Leddy, 2006, str. 
17). 
 
Zdravstvena nega izpolnjuje kriterije kot so: lastno specializirano znanje, nadzor nad svojim 
delovanjem, specializirane kompetence, samoregulacija, subkultura, družbena sprejetost (Hood in 
Kun Leddy, 2006, str. 16, cit po Freidson, 1994; Miller, Adams in Beck, 1993). Kot pri vseh drugih 
profesijah, se tudi od zdravstvene nege pričakuje, da so njeni člani inteligentni, da imajo iskreno 
osebno predanost, da si delijo skupne vrednote in da imajo specializirano strokovno znanje s katerim 
lahko sprejemajo avtonomne odločitve za služenje družbi (Hood in Kun Leddy, 2006, str. 16). 
 
 
2. ZDRAVSTVENA NEGA IN PROFESIONALIZACIJA 
 
Prizadevanja zdravstvene nege za profesionalizacijo je mogoče postaviti v kontekst patriarhalizma. 
Zdravstvena nega je tipičen primer patriarhalne podreditve žensk. V bolnišnici se oblikuje klasična 
triada: zdravnik je mož in oče, gospodar, racionalen, odločen oddaljen; medicinska sestra je mati, 
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gospodinja, je čustvena, podrejena, blizu in stalno prisotna; pacienti so otroci, ki so nemočni in 
morajo ubogati, zaupati materi in spoštovati očeta ter se ga bati (Pahor, 2006, cit po Turner, 1995). 
 
Zdi se, da medicinske sestre pojmujejo profesionalizacijo togo, kot vzpostavitev standardov, pravil, 
nadzora nad delom. Pomembno se jim zdi nadzorovanje vstopanja v poklic, izobraževanja in dela ter 
preprečevanje tega dela nekvalificiranim, kar naj bi dvignilo ceno delu in povečalo privilegij tistih, ki 
so »notri«. Zdravnikom pomeni profesionalizacija predvsem avtonomijo pri delu (Pahor, 2006, cit. 
po Walby, 1994). 
 
Družbene spremembe, ki so prinesle višanje izobrazbe prebivalstva v 70. letih prejšnjega stoletja, 
žensko gibanje in povečan vpliv uporabnikov na zdravstvene storitve, so bile gonilo sprememb na 
področju profesionalizacije zdravstvene nege in uveljavljanja »nove« profesionalizacije. Elementi 
»nove« profesionalizacije zdravstvene nege so (Pahor, 2006, cit. po Walby, 1994):  
- večja avtonomija zasnovana na teoretičnem znanju, 
- premik od biomedicinskega k celostnemu pristopu, 
- spodbujanje pacientovih lastnih potencialov v procesu zdravljenja, kar je terapevtska funkcija 

zdravstvene nege. 
 
Ovire za uveljavljanje »novega profesionalizma« so različne (Pahor, 2006): 
1. Močan antiintelektualizem v lastni poklicni skupini; ta izhaja iz pretekle številčne prevlade nizko 

izobraženih medicinskih sester (zanikanje pomena izobrazbe, poveličevanje prakse). 
2. Zdravniška profesija postavlja meje osamosvajanja, svoja profesionalna področja definirajo in 

omejujejo tudi druge poklicne skupine v zdravstvu (fizioterapevti, delovni terapevti, socialni 
delavci, itd.). 

3. Management postavlja meje osamosvajanja, ker hoče čim cenejšo in zamenljivo delovno silo. 
4. Osamosvajajo se poklicne skupine, ki jih je zdravstvena nega tradicionalno nadzorovala 

(negovalke, čistilke, pomožni delavci). 
 
2.1. Razlogi za relativno neuspešno profesionalizaciji zdravstvene nege 
V primerjavi z drugimi strokami je zdravstvena nega zelo mlada, zato raziskovanje v zdravstveni negi 
še ne poteka na enak način in v enakem obsegu kot je to značilno za tradicionalne discipline. 
Temeljno znanje zdravstvene nege je vzeto iz drugih disciplin, kot so sociologija, psihologija, 
fiziologija in do neke mere filozofija. Zdravstvena nega je zato posvojila tudi dominantne vrednote, 
stališča in predpostavke teh disciplin in to je privedlo k poudarjanju fizičnih nalog zdravstvene nege 
in tehničnih vidikov prakse, ki jo je vodil razvoj medicine. 
 
Po kriterijih »starega« profesionalizma zdravstvena nega ni profesija. Med medicinskimi sestrami se 
za profesionalizacijo zavzema le ozka voditeljska elita, ki sama ne izvaja  zdravstvene nege, ampak jo 
zgolj vodi, raziskuje ali proučuje (Pahor, 2006). Klasično pojmovanje profesionalizma poudarja 
elitizem, moč, zanesljivost, zato menijo (Pahor, 2006, cit. po Salvage, 1985), da bi imela 
profesionalizacija dejavnosti negativne posledice, zato ker profesionalizem: 
- Deli – večina medicinskih sester je neizobraženih, bolj se identificirajo z zdravniki kot s 

kolegicami, profesionalizacija bi pomenila nastanek nove elite v okviru zdravstvene nege. 
- Vzpostavlja poenoten pogled, doktrino. 
- Zanika potrebe izvajalcev – pacient je prvi. 
- Poudarja osebno odgovornost – toda ali imajo medicinske sestre tudi moč? 
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- Ne spreminja obstoječega stanja – ali je povečanje avtoritete medicinskih sester boljše za 
pacienta? 

- Ne podpira javnega zdravja. 
 
Nov model profesionalizma – demokratičen profesionalizem – predpostavlja partnerstvo in 
participacijo vseh sodelujočih ter oblikovanje novih mehanizmov odločanja in načrtovanja. Za novi 
profesionalizem sta bistveni vključitev vidika uporabnika in vzpostavitev diskusije namesto distance 
profesionalca. Nadzor nadomestita podpora in pomoč pri osamosvajanju. Profesionalec uporablja 
svoje znanje za povečevanje znanja pacienta (Pahor 2006, cit. po Hugman, 1991). 
 
Zdravstvena nega se bori za ugled v času, ki je razvrednotil bistvo skrbi za drugega in  tiste, ki to 
delajo. Medicinske sestre v načrtovanju zdravstvene politike skoraj niso prisotne, zato je njihov vidik 
izpuščen. Frontalni spopad z zdravniki položaja medicinskih sester verjetno ne bo izboljšal, bolj 
verjetno ga bo zavezništvo s tistimi družbenimi silami, ki so nosilke podobnih vrednot kot 
zdravstvena nega. Medicinske sestre bodo verjetno imele več možnosti za samostojno delo v lokalni 
skupnosti. Tako usmeritev spodbujajo spremenjene demografske razmere, staranje prebivalstva, 
kronične bolezni, ki zahtevajo več nege, skrbi, svetovanja in podpore (Pahor, 2006).  
 
In kdo bo ob pacientu v bolnišnici? Nekateri napovedujejo, da nizko izobražena ženska iz nižjega 
sloja. Višanje izobrazbe v zdravstvu, žal, pomeni sredstvo za beg od pacienta, sredstvo boja za višji 
status. A dokaz za možen drugačen razvoj dogodkov je Norveška, kjer so diplomirane medicinske 
sestre odrinile sodelavke s srednjo izobrazbo in prevzele neposredno delo z bolniki (Pahor, 2006, cit. 
po Dahle, 2003). 
 
 
3. MEDICINSKA SESTRA PROFESIONALKA 
 
Za delo v postindustrijski družbi je potrebno dolgo izobraževanje. To ima nekatere sociološke 
posledice – razvijeta se močna identifikacija z delom in kolegi  ter poklicna solidarnost, kar so 
elementi profesionalizma. Visoko izobraževanje ne daje samo znanja, ampak oblikuje stališča, 
pričakovanja, medsebojne povezave (Pahor, 2006). 
 
3.1 Značilnosti profesionalne prakse zdravstvene nege 
Za nekatere medicinske sestre je delo služba, s katero zaslužijo denar za preživetje, ob čemer do 
neke mere čutijo tudi zadovoljstvo. Za profesionalca pa je delo sestavni del kariernega razvoja in 
sestavni del njegove osebnosti ter obstoja. 
 
Profesionalni pristop je utemeljen na razumu in znanosti, negovalni pa na skrbi in pomoči. Kako to 
združiti? Delo v zdravstveni negi je fizično, čustveno in moralno zahtevno, zato ne more biti v celoti 
razloženo z racionalno analizo saj vsebuje tudi čustva, naklonjenost in zato fleksibilnost in 
negotovost. Postavlja se vprašanje kaj je bistvo zdravstvene nege – skrb ali znanje in ali je lahko  
medicinska sestra sploh profesionalka, če nima občutka za toplino in skrb za druge.  
 
Pojem profesionalca vključuje odgovornost in avtonomijo za osebne odločitve in delovanje. 
Odgovornost pomeni, da je medicinska sestra odgovorna za to kar dela. Avtonomija pomeni 
svobodo in moč za neodvisno delovanje in nadzor nad lastnim delom (življenjem) in ne nad delom 
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(življenjem) drugega. Na žalost je za medicinske sestre kolektivno značilen občutek nezadostnosti, 
nemoči in frustracije ter izogibanje odgovornosti za avtonomno prakso. Tekmovanje za status ovira 
kolegialnost in spoštovanje drug drugega. Posledica tega je, da so medicinske sestre bolj delovna sila 
kot pa skupina, ki bi pomembno vplivala na sistem zdravstvenega varstva. (Leddy in Pepper, 1998). 
 
Sodelovanje s člani zdravstvenih profesij, še posebno z zdravniki, se promovira kot primeren pristop 
k timskem delu. Pravo sodelovanje predpostavlja možnost za partnerstvo in za priznavanje 
prispevka vseh sodelujočih. A učni program na medicinski fakulteti ne opremi zdravnikov z znanjem 
in izkušnjami o potencialnih prispevkih kolegov, ki prihajajo iz drugih disciplin. Večina medicinskih 
sester je veliko manj izobražena od zdravnikov in jih zato običajno ne vidijo kot enakopravne 
sodelavke.  
 
Veliko medicinskih sester ni pripravljenih tvegati. Zatekajo se k sodelovanju z drugimi zdravstvenimi 
delavci, ker jim to predstavlja manjše tveganje kot avtonomno delovanje. A profesionalci se morajo 
biti sposobni strokovno odločati tudi v situaciji, ki je dvomljiva in raznolika.  
 
3.2. Podrejenost medicinskih sester in njihove strategije preživetja 
Odnose med medicinskimi sestrami in zdravniki zlasti  medicinske sestre zaznavajo kot konfliktne 
(Pahor, 2006, str. 31). Raziskave odnosov (Pahor, 2006, str. 31; cit. po Walby, 1994; MacKay, 1993) 
so identificirale tri probleme, v zvezi s katerimi se konflikti pojavljajo najpogosteje: 
- do konfliktov pride, ker medicinske sestre, zlasti vodilne, težijo k avtonomnemu položaju 

dejavnosti zdravstvene nege, zdravniki pa jih želijo obdržati v pomočniški  in podrejeni vlogi; 
- kot prizadevanje po ločevanju zdravljena in nege na področjih, kjer meje niso jasne, npr. pri 

intenzivni negi, oskrbi ran, skrbi za umirajoče; 
- v zvezi s položajem pacientov – kako naj bi se do njih obnašali, kdo je odgovoren zanje ali z 

drugimi besedami »čigavi« so pacienti. 
 
Raziskave konfliktov tudi kažejo, da sta ti dve poklicni skupini včasih bolj obremenjeni z 
medsebojnimi odnosi kot s pacienti, kar zlasti velja za medicinske sestre (Pahor, 2006, str. 31; cit. po 
MacKay, 1993). Tako medicina kot zdravstvena nega trdita, da je njun glavni interes delo za druge, 
in za mnoge medicinske sestre in zdravnike to tudi velja. Vendar pa v celoti prevlada skrb zase. Z 
vidika uporabnikov zdravstvenega varstva je taka orientacija nesprejemljiva, kajti zdravstveno 
varstvo je zaradi njih in prek njih, navsezadnje tudi financirano. Ni pričakovati, da bo do kritike take 
orientacije prišlo med samimi zdravstvenimi delavci, saj je težko govoriti proti lastni poklicni 
skupini. Tistih, ki »delajo težave« in zahtevajo odkrito priznavanje  in obravnavanje napak, ne marajo 
niti v medicini niti v zdravstveni negi, včasih postanejo grešni kozli in celo izgubijo delo (Pahor, 
2006). 
 
Florence Nightingale je v 19. stoletju zavestno vpeljala princip popolne podrejenosti zdravstvene 
nege zdravnikom, ker je bil to takrat edini način, da je bil novi poklic sprejet v bolnišnični sistem in 
tako zagotovil ženskam družbeno sprejemljivo plačano  zaposlitev. V 20. stoletju pa je ta princip 
eden od ključnih problemov sodobne zdravstvene nege (Pahor, 2006). Tudi raziskave (Pahor, 2006; 
cit. po Turner, 1995) dokazujejo, da medicinske sestre praviloma ubogajo zdravnika, čeprav je 
pacient ogrožen. Brezpogojna poslušnost sicer ni več splošno prisotna, samospoštovanje 
medicinskih sester pa je še vedno nizko. 
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Najbolj pogosta oblika prilagoditve medicinskih sester odnosom podrejenosti je neformalna 
subkultura, ki se imenuje tudi subkultura pritoževanja (Pahor, 2006, str 32; cit. po Turner, 1995). 
Poleg formalne poklicne socializacije, katere cilji so napisani v učnem programu, v okviru katerega se 
študenti usposabljajo za delo s pacientom in sodelovanje z zdravniki, le ti namreč doživljajo tudi 
neformalno socializacijo. Njen namen je sprejeti nenapisano ideologijo poklica, ki omogoča 
preživetje v sistemu, v katerem so medicinske sestre podrejene. Glavna praksa te ideologije je 
pritoževanje nad zdravniki, upravo, pacienti v krogu medicinskih sester. Pritoževanje je varnostni 
ventil za frustracije, obenem pa ne izziva obstoječih razmerij moči. 
 
Pritoževanje ima pet glavnih funkcij (Pahor, 2006, str. 32; cit. po Turner 1995): 
1. Razvrednoti delo zdravnikov, poudarja njihove negativne lastnosti ali celo potencialno nevarnost 

za pacienta, poudarja neodvisen prispevek ali celo ključni pomen zdravstvene nege v zdravljenju. 
2. Organizaciji bolnišnice in nosilcem avtoritete v njej se odvzema legitimnost, so karikirani, 

osmešeni, »pomanjšani«. 
3. Pritoževanje spodbuja razkroj idealizma mladih medicinskih sester; starejše kolegice jim delo 

prikažejo kot naporno, utrujajoče, ne pa kot vir zadovoljstva. Pogost je ciničen, negativen pogled 
na lastno dejavnost.  

4. Ustvarja občutek solidarnosti med pripadniki poklica in njihovo zavezništvo tako proti 
zdravnikom kot proti upravi, pogosto pa tudi proti kolegicam, ki jim je kot posameznicam 
uspelo doseči katere od ciljev, ki jih medicinske sestre kot skupina niso. 

5. Pritoževanje deluje kot varovalka in omogoča sproščanje napetosti, ne da bi se stvari kaj 
spremenile. Ker ne vodi k akciji, ima konservativno (ohranjevalno) funkcijo.  

 
3.4 Pravne dimenzije profesionalne prakse zdravstvene nege 
 
Odgovornost 
Odgovornost pomeni biti odgovoren za nekaj kar smo naredili. V zgodnjih zapisih o stroki 
zdravstvene nege (Florence Nightingale), se je izraz nanašal predvsem na dolžnost. Tudi danes še 
vedno vsebuje originalni pomen, ki mu je dodana nova dimenzija – biti odgovoren drugim. To 
pomeni nuditi odgovore, razloge, pojasnila določenim drugim osebam (sebi, pacientom, delodajalcu, 
stroki zdravstvene nege) zakaj si nekaj naredil. Druga dodatna dimenzija je tudi poročanje drugim. 
Medicinske sestre profesionalke izkažejo odgovornost takrat, ko odgovarjajo za svoje delo 
(intervencije, itd).  
 
Kompetence jasno določajo odgovornosti poklicev v zdravstveni negi. »Zdravstveni delavec lahko 
samostojno opravlja vsako delo, za katero ima ustrezno izobrazbo in je zanj usposobljen ter ima na 
voljo ustrezno opremo. Za svoje delo prevzema etično, strokovno, kazensko in materialno 
odgovornost« (Zakon o zdravstveni dejavnosti, 55. člen). Oseba lahko sprejme zgolj tiste naloge za 
katere ima ustrezno izobrazbo in je kompetentna za njihovo izvajanje. V tem primeru nosi polno 
odgovornost. 
 
Avtonomija 
Avtonomija se nanaša na neodvisno delovanje. Avtonomija pomeni, da lahko nekdo v popolnosti 
izvaja svojo profesionalno vlogo na osnovi lastnega znanja in presoje, s tem da ima s strani drugih 
priznano pravico za to delovanje. Avtonomija je povezana z odgovornostjo. Človek mora nositi 
odgovornost za svoje neodvisno delovanje.  
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Avtoriteta 
Z avtonomijo je tudi zelo povezana avtoriteta (moč, veljava). Avtoriteto lahko definiramo kot biti v 
položaju, v katerem se lahko odločamo in v katerem lahko vplivamo na druge, da delujejo v skladu z 
našimi odločitvami. Tudi avtoriteta je povezana z odgovornostjo, ker so tisti, k imajo avtoriteto 
odgovorni za svoje odločitve in za svoja dejanja in dejanja tistih, ki delujejo na podlagi njihovih 
odločitev. Pojem avtoritete je pogosto povezan z avtonomijo, ker tisti z avtoriteto pogosto ravnajo 
avtonomno.  
 
Profesionalna odgovornost 
Medicinska sestra profesionalka je odgovorna (Hood in Kun Leddy): 
1. javnosti in pacientu; 
2. stroki oz. profesiji s tem, da določijo zahteve za pridobivanje licence,  vključevanje v različna 

združenja; 
3. sebi z delom v skladu z zahtevami stroke in s svojimi zmožnostmi. Na ta način prepreči možna 

tveganja pri delu (utrujenost, bolezen, alkohol, droge, prevzemanje dela, ki presegajo njihove 
sposobnosti in znanja); 

4. delodajalcu s tem, da je najprej odgovorna pacientu, javnosti, stroki in sebi pred odgovornostjo 
delodajalcu. Delo mora opravljati kakovostno in varno.   

 
 
4. PROFESIONALNI RAZVOJ 
 
Proces razvoja v medicinsko sestro profesionalko vključuje rast in razvoj na različnih stopnjah 
kariernega razvoja. Preko izobraževalnega procesa in poklicnih izkušenj medicinska sestra pridobi 
stališča, prepričanja, znanje in veščine, ki v povezavi z moralnimi in pravnimi standardi označujejo 
kompetentno in obvezujočo profesionalno oskrbo (Hood in Kun Leddy, 2006). 
 
4.1 Profesionalna identiteta in podoba medicinske sestre 
 
Identiteta 
Pojem identiteta se je uveljavil šele v 20. stoletju. Identiteta ni nekaj danega, kar bi obstajalo že od 
otrokovega rojstva, temveč se oblikuje postopoma, skladno z njegovim psihičnim razvojem in 
interakcijo z okoljem (Kvas in Seljak, 2004).  
 
Samopodoba 
Samopodoba je ena izmed temeljnih področij osebnosti, ki se postopno oblikuje že od otroštva in se 
spreminja vse življenje. Samopodoba se ne razvija kot celota, temveč se postopoma vzpostavljajo 
zelo različne samopodobe: telesna, socialna, akademska, emocionalna, itd. Psihologi opredeljujejo 
samopodobo kot predstavo, stališča, poteze, lastnosti, mnenja in druge psihične vsebine, ki jih 
človek pripisuje samemu sebi (Kvas in Seljak, 2004).    
 
Posameznik gradi podobe o sebi na podlagi različnih, zanj pomembnih odnosih z drugimi ljudmi. Za 
nas pomembni ljudje nam s komentarji, mimiko, čustvenimi izrazi, s katerimi reagirajo na naše 
vedenje, postavljajo zrcalo, v katerem se ogledujemo, prepoznavamo, ocenjujemo. Te slike niso 
vedno usklajena med seboj, zato v svojih socialnih interakcijah srečujemo različne podobe sebe. 
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Težnja vsakega posameznika je, da si zgradi čimbolj pozitivno samopodobo, ki se ohranja skozi čas 
in dograjuje z novimi pozitivnimi elementi. V realnosti je to ideal, ki ga le malokdo popolnoma 
uresniči. Samopodoba je torej predstava posameznika o samem sebi, o svojih sposobnostih, uspehih, 
neuspehih ter dolžnostih, ki ga vodi pri delovanju v določeni situaciji.  
 
Raziskave so pokazale, da na samopodobo medicinskih sester vpliva tudi izobraževanje – 
samopodoba je višja pri študentih fakultetnega študija – pri njih so se pokazale težnje k avtonomiji 
ter spoštovanju drugih in sebe (Pahor, 1997; cit. po Kvas in Seljak, 2004). 
    
Poklicna (profesionalna) identiteta 
Da postanemo člani stroke zdravstvene nege, izobraževanje za različne vloge v zdravstveni negi 
zahteva od nas socializacijo in resocializacijo (Hood in Kun Leddy, 2006).  Socializacija je proces s 
katerim se nekoga pripravi za določeno družbeno vlogo.  
 
Profesionalna socializacija se za medicinske sestre začne, ko vstopijo v izobraževalni proces. Sledi ji 
resocializacija na delovnem mestu, ki se zgodi, ko se nekdo prilagodi novemu okolju. Ves čas kariere 
v zdravstveni negi, gre medicinska sestra profesionalka skozi številne izkušnje socializacije in 
resocializacije (Hood in Kun Leddy, 2006).   
 
Tradicionalno, so pri raziskovanju socializacije poudarjali načine na katere zunanji dejavniki kot so 
družina, vrstniki, šola in druge inštitucije, vplivajo na posameznikov razvoj. Profesionalna 
socializacija se ukvarja s procesi s katerimi posameznik razvije profesionalno identiteto in procesi s 
katerimi drugi člani profesije sprejmejo posameznika. Vsaka pomembna sprememba okolja, npr. 
vrnitev v okolje prakse, odhod iz bolnišnice v patronažno službo, vrnitev v šolo, stimulira proces 
resocializacije. Resocializacija je vseživljenjsko dogajanje. Medicinske sestre lahko ublažijo neudobje, 
ki spremlja resocializacijo z aktivnim vključevanjem v procese sprememb, ki so potrebni za uspešne 
profesionalne prehode (Hood in Kun Leddy, 2006). 
 
Številne medicinske sestre začnejo svojo profesionalno pot najprej kot srednje medicinske sestre, 
tehniki zdravstvene nege, preden se vključijo v visokošolsko izobraževanje. Po zaključku 
izobraževanja je potrebna resocializacija, ki pomaga medicinskim sestram sestaviti spremenjeno 
teoretično znanje s prakso in se prilagoditi novi profesionalni vlogi.  
 
Medicinske sestre, ki se vrnejo v izobraževalni proces prinesejo s seboj bogate izkušnje. Ker imajo 
izkušnje z zdravstveno nego pacientov, že posedujejo občutek sebe kot medicinske sestre. Čeprav 
prinesejo s seboj veliko znanja in izkušenj, se kljub temu soočijo s procesom resocializacije. 
Največkrat gredo te medicinske sestre tudi čez izkušnjo transformacije v tem, kako prakticirajo 
zdravstveno nego po diplomi. Včasih  je resocializacija neučinkovita. To se zgodi takrat, ko 
medicinska sestra konča študij, ima več znanja, a nobene spremembe v notranjem dojemanju 
profesionalne samopodobe. 
 
4.2. Razvoj profesionalne identitete  
Razvoj profesionalne identitete oziroma odgovor na vprašanje, kako posameznik dojema sebe kot 
medicinsko sestro, poteka na enak način kot razvoj osebne identitete. V vsaki profesiji, ima 
profesionalec pomembne druge osebe. Vsaka medicinska sestra je imela ali še ima pomembne druge 
osebe na poti profesionalne rasti in razvoja. To so lahko učitelji, mentorji, člani tima, itd.. Močna 
povezava z uspešnostjo medicinske sestre v spreminjajočem se okolju, je njena identiteta in njena 
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občutljivost do profesionalnih pomembnih drugih oseb. Kako močno se istovetimo s svojo poklicno 
skupino, je odvisno predvsem od ugleda poklica v družbi. Za poklicno identiteto velja predvsem 
naslednja zakonitost: večji kot je ugled poklica, boljša je poklicna identifikacija in bolje zgrajena 
identiteta (Kvas in Seljak, 2004; cit. po Pečjak, 2001).  
 
4.3. Podoba medicinskih sester v javnosti 
Veliko vlogo pri oblikovanju mnenja v javnosti o določenem poklicu imajo mediji. Podoba 
medicinske sestre je v medijih popačena. Lik medicinske sestre zbuja nekaj zanimivih stereotipnih 
podob. Znan je lik stroge stare medicinske sestre zmaja, ki se ga vsi bojijo ali angelske medicinske 
sestre, ki je nenehno lebdeča nad posteljo bolnika. Pa tudi medicinska sestra kot spolni objekt, ki se 
včasih kombinira z likom zdravnika, katerega »desna« roka je. Zanimivo je, da zdravniki velikokrat 
pravijo »moja sestra«, s čimer se ustvari nek nezaveden lastniški odnos. Za širjenje in ohranjanje 
takih iluzij so precej odgovorne prav medicinske sestre (Kvas in Seljak, 2004; cit. po Salvage, 1983). 
Stereotipi, posebno tisti o njihovi predanosti in požrtvovalnosti, jim namreč laskajo. 
 
4.4. Stopnje profesionalnega razvoja 
Patricia Benner (1984; cit. po Hood in Kun Leddy, 2006) je razvila model stopenjskega razvoja od 
medicinske sestre novinke do medicinske sestre eksperta. Model opisuje stopnje v razvoju 
strokovnosti pri zdravstveni negi pacienta: 
- Stopnja 1 – novinec/novinka 

Na tej stopnji se nahaja študent zdravstvene nege. Ker študent nima izkušenj, razumevanja 
ozadja, se novinec opira pri svojem delovanju na pravila, ki niso kompleksna ali med seboj 
povezana. Čeprav ta pristop poveča varnost, je na splošno s pravili določeno vedenje zelo 
omejeno in nefleksibilno. 

- Stopnja 2 – napredujoči začetnik 
Novi diplomant demonstrira obrobno sprejemljivo delovanje. Napredujoči začetnik se opira na 
osnovne teorije in načela in verjame, da imajo klinične situacije opazen red, vzorec. Zna 
oblikovati vodila delovanja, a ker vse aktivnosti vidi kot enako pomembne, potrebuje pomoč za 
določanje prioritet. 

- Stopnja 3 – kompetentna medicinska sestra  
Kompetentna medicinska sestra običajno dela na istem področju 2 do 3 leta. Zaveda se cele vrste 
ciljev in je sposobna premišljeno načrtovati na temelju abstraktnega in analitičnega opazovanja. 
Kot rezultat teh aktivnosti načrtovanja ima medicinska sestra občutek, da obvladuje situacijo in 
da se je sposobna spopasti z nepredvidljivimi dogodki ter ima občutek, da je učinkovita in 
organizirana. 

- Stopnja 4 – medicinska sestra strokovnjakinja  
Za to stopnjo so potrebne 3 do 5 letne izkušnje. Strokovnjakinja zaznava situacije celostno in ne 
kot sestavino različnih vidikov. Njeno delovanje vodi maksimum, ki predstavlja njeno življenjsko 
pravilo. O aktivnostih ji ni potrebno razmišljati vnaprej; njihov namen dojema v povezavi z 
dolgoročnimi cilji. Poleg tega je sposobna interpretirati odtenke določene situacije in prepoznati, 
kateri vidik situacije je najbolj pomemben. 

- Stopnja 5 – medicinska sestra izvedenka 
To stopnjo je možno doseči le po obsežnih izkušnjah. Izvedenka intuitivno dojame situacijo in ji 
zato ni potrebno analitično premisliti aktivnosti in delovanja. Pravzaprav je izvedenka tako 
izkušena v dojemanju celotne situacije, da pogosto sploh ni zmožna razmišljati v obliki korakov.    
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5. KARIERNI RAZVOJ IN VLOGE MEDICINSKIH SESTER 
 
Raziskave kažejo, da karierno napredovanje zagotavlja profesionalni razvoj in prinaša velik nivo 
zadovoljstva na delovnem mestu.  
 
Karierno napredovanje v zdravstveni negi lahko definiramo kot prehajanje medicinskih sester na 
zahtevnejši nivo delovanja, na različno področje zdravstvene nege ali na položaje, kjer imajo 
dominantno vlogo druge funkcije (npr. svetovalec) (International Council of Nurses, 2007). 
 
Institucije, ki dajejo možnost zaposlovanja in kariernega razvoja medicinskim sestram so številne: 
bolnišnice, zdravstveni domovi, dispanzerji, posvetovalnice, splošne in specialistične ambulante, 
patronažna dejavnost, zavodi za zdravstveno varstvo, zdravilišča, domovi za starejše občane, zavodi 
za rehabilitacijo invalidov, šole in vrtci, dietne kuhinje, reševalne službe, humanitarne organizacije, 
zasebna zdravstvena praksa, gospodarstvo, politika, idr.. 
 
V preteklosti so obstajale za medicinske sestre štiri karierne poti v zdravstveni negi: 
- management,  
- izobraževanje,  
- raziskovanje in 
- specializacija za kar so potrebovale le znanje vezano na področje dela, ki so ga opravljale.  
 
Danes pa morajo medicinske sestre, ki želijo  napredovati, pridobiti kompetence z vseh spodaj 
omenjenih področij: 

• Medicinska sestra učiteljica 
Učenje je proces v katerem skozi interakcijo tako učitelj kot učenec pridobita nove informacije, 
izkušnje in vedenja. Medicinska sestra učiteljica je strokovnjakinja na področju zdravja in 
zdravstvene nege, pacient – učenec pa je strokovnjak v tem, kako doživlja svoje zdravje in aktualne 
življenjske okoliščine. Če medicinska sestra želi, da bo imel pacient korist od učenja, mora pristopiti 
k pacientu kot k posamezniku z izkušnjami in ustreznimi učnimi metodami.  

• Medicinska sestra vodja   
Učinkovito vodenje v zdravstveni negi je ključno za delo s pacienti, skupinami, drugimi 
zdravstvenimi delavci in sistemom zdravstvenega varstva. Kadar medicinske sestre uporabljajo 
znanja s področja vodenja na pravi način, vsi člani zdravstvenega tima, vključno s pacienti, dobijo 
podporo. Tako postanejo sposobni dosegati cilje za izboljšanje zdravja ali sistema zdravstvenega 
varstva. 

• Medicinska sestra raziskovalka / teoretičarka   
Med leti 1960 in 1990 so številne raziskovalke in teoretičarke zagotovile začetno teoretično osnovo 
zdravstvene nege. S kvantitativnim in kvalitativnim raziskovanjem lahko medicinske sestre ujamejo 
holistično sliko pacientovih odgovorov na zdravje, bolezen in življenjske procese. Raziskovanje v 
praksi zdravstvene nege prinese trdne dokaze za delovanje medicinske sestre. V sodobni družbi 
imajo raziskovalke in teoretičarke ključno vlogo pri oblikovanju temeljev za samostojnost stroke 
zdravstvene nege in za zagotavljanje boljše zdravstvene nege in oskrbe prebivalstva.  

• Medicinska sestra političarka  
Vsaka medicinska sestra prinese v stroko različne talente, ki se jih lahko uporabi za politično akcijo. 
Medicinske sestre morajo postati slišane v politični areni zaradi zagotavljanja varne in dostopne 
zdravstvene oskrbe. Zdravstvena politika nastaja  z zakonodajnimi procesi na nacionalnem in 
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lokalnem nivoju. Teme povezane z osebnim in javnim zdravjem so preveč pomembne, da bi jih 
lahko prepustili politikom. Politično delovanje je način za vplivanje in nadzorovanje javne politike in 
demonstriranje etične skrbi za vse prebivalstvo v demokratični družbi. 
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4. ZDRAVSTVENA NEGA KOT SESTAVNI DEL 
ZDRAVSTVENEGA VARSTVA 

 
Sistemi zdravstvenega varstva se razlikujejo od države do države. V nekaterih državah temelji sistem 
na trgu, medtem ko v drugih državah temelji na državnih programih, ki zagotavljajo enako 
dostopnost do zdravstvene oskrbe. Sistem lahko tudi temelji na zasebnem zdravstvenem 
zavarovanju ali pa na obveznem zdravstvenem zavarovanju (Slovenija ima oboje, obvezno in 
dopolnilno). 
 
DEJAVNIKI, KI VPLIVAJO NA SPREMEMBE V SISTEMIH ZDRAVSTVENEGA 
VARSTVA IN NA PRAKSO ZDRAVSTVENE NEGE 
 
Na trenutne in bodoče spremembe znotraj sistemov zdravstvenega varstva vplivajo številni 
dejavniki. Ljudje imajo nadzor nad nekaterimi, pri drugih pa so nemočni. Za sistem zdravstvenega 
varstva je največji izziv razviti tak sistem, ki bo učinkovito zagotavljal dostop, bo tudi stroškovno 
učinkovit in kakovosten. Včasih se nekaterim dozdeva, da so medicinske sestre drag vir zagotavljanja 
oskrbe in jih bo marsikatera organizacija želela zamenjati s cenejšo, manj kvalificirano delovno silo. S 
prikazovanjem pozitivnega vpliva na kakovost pacientove oskrbe, se to lahko spremeni. 
 
Za celovitejše razumevanje moralno etičnih elementov zdravstvene nege mora medicinska sestra 
razumeti kontekstualne elemente prakse zdravstvene nege, ki potrdijo ali pa izzovejo njen sistem 
vrednot in prepričanj. V nadaljevanju so predstavljeni dejavniki, ki imajo največji vpliv na prakso 
zdravstvene nege.  
 
1. Demografski dejavniki 
Prikazujejo socialne in ekonomske pogoje. Demografska gibanja populacije vplivajo na možnosti 
posameznika, da oblikuje in ohranja sodelujoče in medsebojno odvisne odnose s soljudmi. 
 
Ljudje bomo v prihodnosti živeli dlje, kar pomeni da se bo povečal delež starih ljudi. Starejši ljudje 
porabijo več virov namenjenih zdravstvenemu varstvu in imajo druge potrebe po oskrbi kot mlajši. 
Medicinske sestre se morajo zavedati potreb starostnikov, ko skrbijo zanje in jim zagotavljajo 
zdravstveno nego. 
 
Tudi v Sloveniji smo priča hitrim spremembam v demografski strukturi prebivalstva, saj se je v 
zadnjih 20 letih število otrok zmanjšalo za 130.000 in število starostnikov nad 65. letom povečalo za 
140. 000 (Albreht, 2008, str. 10). Povprečna življenjska doba v letu 2006 je bila za moške 74,84 let in 
za ženske 81,89 let. S staranjem prebivalstva  narašča število ljudi, ki potrebujejo več zdravstvene 
nege kot zdravljenja. S pomenom zdravstvene nege počasi, vendar vztrajno naraščata tudi pomen in 
vloga medicinskih sester v celoviti zdravstveni oskrbi pacientov.   
 
Povečevanje populacije starostnikov lahko obremeni trenutne vire zdravstvenega varstva, ker ima ta 
skupina večje tveganje za kronične bolezni. Osebe starejše od 65 let so večkrat hospitalizirane in 
potrebujejo več pomoči pri dnevnih življenjskih potrebah. Iz tega izhaja tudi potreba po večjem 
številu medicinskih sester, poleg tega pa tudi iz potrebe po nadomestitvi medicinskih sester, ki se 
bodo upokojile. 
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Zato je verjetno največja zdravstvena potreba prebivalstva, potreba po pospeševanju in ohranjanju 
zdravja. Medicinske sestre morajo najti načine za pospeševanje zdravega staranja. Trud bi moral biti 
usmerjen v posameznike vseh starosti, še posebno pa v odrasle osebe in adolescente, katerih trenutni 
način življenja in življenjske navade bodo zagotovo bistveno vplivale na njihovo zdravje v 
prihodnosti. Današnji odrasli srednjih let so raztrgani med obvezo do kariere, vzgojo najstnikov in 
skrbjo za ostarele starše. Medicinska sestra lahko v vlogi svetovalca nudi pacientom (njihovim 
otrokom, partnerjem) podporo s tem, da se posveti njihovim stresom povezanim z izpolnjevanjem 
številnih odgovornosti, ki jih prinašajo njihove vloge.     
 
Baby boom generacija (rojeni med 1946 in 1964) se stara, zato bo prišlo do skokovitega porasta 
starostnikov, kar bo vplivalo na povečano število kroničnih bolezni in večje pritiske na zdravstveni 
sistem. Zaradi zniževanja rodnosti v razvitih deželah, bo priliv v državne blagajne manjši. 
 
Večanje števila starostnikov bo povzročilo večje potrebe po hospitalizaciji za bolezni srca in ožilja, 
raka, kroničnih neozdravljivih bolezni. Skrb povzroča tudi večje število kroničnih bolezni kot so 
diabetes, osteoartritis, kognitivne motnje, šibkost zelo starih ljudi. Potrebe duševnega zdravja in 
dentalne oskrbe se bodo tudi povečale. Domovi za stare in oskrba starih na domu dobivata v 
programih zdravstvenega varstva prioriteto. Promocija zdravja, preprečevanje bolezni, 
rehabilitacijske storitve so potrebne za večjo kakovost življenja starih. Za zelo stare ljudi bodo 
skrbeli njihovi stari otroci (predvsem ženske). Povečala se bo potreba po koordinaciji in kontinuiteti 
zdravstvene oskrbe, kar je pa lahko velika priložnost za zdravstveno nego.  
 
Poleg podaljšanja življenjske dobe in večanja števila starih ljudi, bo prišlo tudi do sprememb v 
demografski razporeditvi in sestavi prebivalstva. Ruralna območja izgubljajo prebivalstvo, urbana 
območja pa se skokovito širijo. Preseljevanje v mesta je prisotno predvsem v razvitih deželah, 
skokovito pa je začelo naraščati preseljevanje v mesta tudi v nerazvitih deželah. 
 
Urbanizacija prinaša povečanje prometa, onesnaževanje vode in zraka, uničuje se rodovitna zemlja, 
parki, zelene površine, veliki so stroški infrastrukture (voda, elektrika, kanalizacija, odpadki), poveča 
se revščina v mestih (prej je bila značilnejša na podeželju). 
 
2. Kulturni dejavniki 
Znotraj določene kulture si ljudje delijo skupne vrednote, prepričanja, norme in navade. Kultura igra 
ključno vlogo pri razvoju človeških vzorcev vedenja. Včasih so kulturna prepričanja v nasprotju z na 
znanstvenih osnovah temelječo zdravstveno prakso (Jehove priče). 
 
Populacija postaja vedno bolj raznolika, saj so meje čedalje bolj odprte. Večanje različnosti povečuje 
kompleksnost zagotavljanja učinkovite zdravstvene nege. Problemi so tudi v komunikaciji zaradi 
različnih jezikov. Medicinske sestre se morajo pri skrbi za kulturno raznoliko populacijo zavedati 
tudi biofizioloških razlik, ki povečujejo tveganja za določene zdravstvene probleme, razvojne 
probleme, metabolizmom zdravil v povezavi s kulturnimi vrednotami, prepričanji in zdravstvenimi 
navadami.  
   
3. Ekonomski dejavniki 
Ekonomija se primarno osredotoča na stroške in zaslužke za nudene storitve. V družbah, kjer je 
zdravstvena oskrba videna kot blago, morajo izvajalci dobiti povrnjene stroške. V družbah, kjer 



Zdravstvena nega in raziskovanje – skripta predavanj štud. leto 2012/2013 
38 

vidijo zdravstveno oskrbo kot osnovno pravico, ponavadi vlade zagotavljajo nacionalni načrt 
zdravstvenega zavarovanja za vse državljane. 
 
Ob demografskih in kulturnih spremembah se pričakuje tudi, da bo populacija bolje izobražena. 
Lahko se bodo povečali tudi dohodki ali pa tudi ne. Če se bodo, je to dobro, ker so ljudje z višjimi 
dohodki bolj zdravi. 
Projekcije glede dostopnosti zdravstvenega varstva so različne. Obstaja zaskrbljenost, da bodo iz 
sistema zdravstvene oskrbe izločeni revni, nezavarovani, nezaposleni in neizobraženi ljudje.  
 
Pričakuje se porast stroškov namenjenih zdravstveni oskrbi. Najverjetneje se bodo povišale tudi 
premije za zdravstveno zavarovanje.  
 
3.1. Učinki gospodarske krize 
Ekonomska in finančna kriza v državah članicah EU temeljito pretresata zdravstvene in socialne 
sisteme. Proračuni za zdravstvo se zmanjšujejo, kar vodi v odpuščanje zaposlenih, zapiranje 
oddelkov, bolnišnic, zmanjševanje plač zdravstvenih delavcev. Na generalni skupščini Evropskega 
združenja nacionalnih organizacij združenja medicinskih sester so predstavniki posameznih držav 
predstavili svoje situacije. Tudi v državah, ki so leta veljale za zgled tako po strokovni kot 
organizacijski plati je recesija pokazala svoje učinke. Prihaja do problemov povezanih z zniževanjem 
sredstev za zdravstvo, krčenju storitev, krajšanjem ležalne dobe, delovnega časa, prenašanja 
kompetenc na tiste z nižjo izobrazbo ter odpuščanja medicinskih sester. Na Danskem so zaprli nekaj 
bolnišnic specializiranih za lepotno kirurgijo, ker pacientov enostavno ni. Na Finskem so uveljavili 
kombinacijo plačanega in neplačanega dela. V Grčiji si medicinske sestre iščejo dodatno delo, ker 
zaslužek ne zadošča za življenje. Na Irskem so ukinili zaposlovanje in nadurno delo (povzeto po 
Ažman in Klemenc, 2009). To se je zgodilo kljub temu, da poklic medicinske sestre spada med 7 
najbolj sigurnih kategorij zaposlovanja v svetu 
(http://www.usnews.com/articles/business/careers/2009/01/07/7-jobs-for-job-security-in-a-
recession.html).  
»Recesija nastopi takrat, ko vaš sosed izgubi delo, depresija pa, ko ste vi izgubili svojega«, je nekoč 
dejal bivši predsednik ZDA Ronald Regan (http://www.articlebase.com/management-
articles/strategic-dedecisions-for-cost-savings-in-an-economic-downtowturn-746460.html. 
Gospodarska kriza vstopa v delovanje slovenskega zdravstva skozi vse elemente sistema. Zaostajanje 
denarnih in realnih dohodkov prebivalstva bo ogrozilo prihodke blagajne obveznega zdravstvenega 
zavarovanja, državni proračun bo imel na voljo vse manj možnosti za nadomeščanje izpadov 
prihodkov v to blagajno, prispevki za zdravstvo bodo vse bolj dražili delo v gospodarstvu na sploh 
in bodo vse bolj na udaru, da se morajo zmanjšati, prebivalstvo bo vse težje sodelovalo v 
prostovoljnem zdravstvenem zavarovanju (Tajnikar, 2009). 
 
Zavodi in zasebniki bodo težje investirali v opremo, nosili stroške novih zdravil in medicinskih 
pripomočkov. Če sledimo temu črnemu scenariju bo prišlo do tega, da država ne bo mogla pokrivati 
šolanja novih kadrov. Zato bo pomanjkanje še vedno aktualno, kljub številnim visokošolskim 
zavodom in fakultetam, ki skrbijo za izobraževanje diplomiranih medicinskih sester in zdravnikov.  
 
Medicinske sestre lahko tudi aktivno sodelujejo pri pripravi programov zdravstvenega varstva, pri 
spreminjanju sistema zdravstvenega varstva, itd. Tudi aktivno politično udejanjanje medicinskih 
sester je pomemben element, ki vpliva na prakso zdravstvene nege.    
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4. Vpliv AIDS-a 
Gre za svetovno pandemijo. Slovenija je trenutno še oaza miru, kar se tega tiče, a vprašanje kako 
dolgo še. V ZDA je ta bolezen glavni vzrok smrti med ljudmi starimi od 25 do 44 let. Razvita so bila 
številna zdravljenja, a bolezen še ni ozdravljiva. Poleg tega pa so mnogi pacienti z AIDS-om zboleli 
za rezistentno obliko tuberkuloze, ki se lahko razširi tudi na druge ljudi. Povečala se bo potreba po 
zdravstveno vzgojnih programih namenjenih preprečevanju širjenja virusa HIV. 
 
5. Zloraba alkohola in drugih drog 
Zloraba alkohola in drugih drog je vzročni dejavnik za številne zdravstvene in socialne probleme, 
vključno z: 

- Prometnimi nesrečami  
- Prenos HIV-a z okuženimi iglami 
- Izguba zaslužka in produktivnosti 
- Povečano število brezdomcev, invalidov, revščine in kriminala. 
 

Medicinske sestre v patronažni službi so v takem položaju, da največkrat prepoznajo te probleme ter 
zagotovijo primerno oskrbo, preprečevanje, odkrivanje in napotitev na zdravljenje ter izobraževanje. 
 
6. Dejavniki okolja 
Ti elementi so sestavljeni iz globalnih zdravstvenih vplivov. Skupaj z varnimi viri hrane, ljudje 
potrebujejo za preživetje tudi čist zrak in vodo.  
 
Obdobje v katerem živimo je povezano s številnimi okoljskimi problemi, ki imajo vpliv na zdravje, 
vključno z: 

- Onesnaženostjo zraka 
- Učinek tople grede 
- Kisel dež 
- Izginjanje gozdov (predvsem pragozdov, tropskih gozdov) 
- Povečano sevanje UV žarkov (povezano s tanjšanjem plasti ozona) 
- Strupeni in radioaktivni odpadki 
- Svinec in azbest (Mežica, Anhovo) 

 
Sistem zdravstvenega varstva je dolžan prevzeti odgovornost za promocijo zdravja in zdravljenje 
bolezni pri ljudeh, ki nosijo posledice življenja v nezdravem okolju.  
 
7. Znanost in tehnologija 
V zadnjem stoletju se je medicinska znanost osredotočila predvsem v podaljševanje življenja. Vse to 
pa je prispevalo na drugi strani k dražitvi zdravstvene oskrbe. Znanstveni napredek pri zdravljenju je 
namreč zelo drag. Farmacevtske firme želijo dobiček od novih zdravil (zato so oglaševanje usmerile 
neposredno na potrošnike). Za bodočnost se postavlja vprašanje razslojevanja v zdravstvenem 
varstvu – revni in bogati. Kdo si bo lahko privoščil določena zdravljenja? V sistemih s tržnim 
zdravstvenim varstvom  je to že prisotno.  
 
8. Spreminjanje stališč 
Ljudje so se začeli zanimati za zdrav način življenja in za promocijo zdravja. Imajo več znanja o 
povezanosti življenjskega sloga z razvojem določenih bolezni (stres, prehrana, odvisnosti od drog, 
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družinska nagnjenost). Mnogi ljudje so se zato tudi odločili za spremembo življenjskega stila. S 
prevzemanjem odgovornosti za lastno zdravje pa se je povečala potreba po informacijah, 
zdravstveni vzgoji. To gibanje je prava priložnost za zdravstveno nego za: 
- Širjenje informacij  in promocijo zdravja, 
- Ustvarjanje povezave z uporabniki in partnersko sodelovanje z zdravniki, 
- Sprejetost medicinskih sester kot primarnih izvajalcev dolgotrajne oskrbe. 
 
9. Pomanjkanje zdravnikov  
Pomanjkanje zdravnikov je prisotno predvsem na podeželju in na nekaterih kliničnih področjih. V 
Sloveniji jih po različnih ocenah primanjkuje 1000 do 1500. Tudi to vpliva na sistem zdravstvenega 
varstva in na dejavnost zdravstvene nege.  
 
10. Etični dejavniki 
Vključujejo moralne obveze in dolžnosti, ki izhajajo iz boja posameznika z dobrim in slabi ter prav 
in napačno. Etične medicinske sestre delujejo v skladu s sprejetimi standardi ali kodeksi za 
profesionalno vedenje. Medicinske sestre se srečujejo z etičnimi vprašanji v vsakodnevni praksi. 
Etične dileme se pojavijo v situacijah v katerih alternativne odločitve prinesejo nezadovoljiv rezultat. 
Včasih je lahko neko dejanje etično pravilno, a pravno in moralno napačno. 
 
Daljšanje življenjske dobe, razvoj novih tehnologij in večanje stroškov zdravljenja poraja številne 
etične skrbi. Curtin (1996) pravi, da je danes ključni etični problem v sistemu zdravstvenega varstva, 
da sposobnost plačila določa dostopnost in kakovost oskrbe. Ker ni možno zagotoviti vseh ciljev – 
dostopnost, enakopravnost in kakovost -  z viri, ki so na razpolago, so potrebne težke odločitve med 
tekmujočimi vrednotami in številčnostjo želenih alternativnih možnosti. Te težke odločitve 
vključujejo: 
1. Koliko so ljudje pripravljeni prispevati (plačati) za to, da bo sistem sprejemljiv in dostopen 

vsem? 
2. V kakšni meri je zdravstvena oskrba temeljna človekova pravica? 
3. Če obstajajo omejitve v dostopu do zdravstvene oskrbe, kdo naj bi imel prioriteto? 
4. Kaj je sprejemljiva stopnja zdravstvenega varstva? 
5. Ali naj bo tehnologija dostopna vsem, ne glede na stroške, ali naj bo omejena? 
6. Kateri naj bodo kriteriji za omejevanje? 
7. Kdo naj določi kriterije omejevanja? 
8. V kašni meri naj bi na odločitev vplivala sposobnost plačati oskrbo? 
9. Kaj (in kdaj) je smrt? 
10. Koliko je vredno podaljševanje življenja? 
11. Ali zmanjševanje stroškov zniža kakovost oskrbe? 
12. Kakšne pravice imajo pacienti? 
13. Ali je možno ozdraviti vse bolezni? 
14. Ali je ozdravitev vseh bolezni zaželena ne glede na stroške? 
15. Kdo potrebuje profesionalno zdravstveno nego?  
 
Zaključek 
Kot rezultat pomembnih demografskih, ekonomskih dejavnikov ter sprememb v stališčih 
uporabnikov in razpoložljive delovne sile, gre sistem zdravstvenega varstva v proces strukturnih 
sprememb in reorganizacije. Nanj bo vplivala tudi sedanja gospodarska kriza, katere posledice bomo 
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nosili še nekaj let. To za seboj potegne tudi številna etična vprašanja. Zdravstvena nega ima 
priložnost vplivati na smer teh sprememb in zagotoviti večjo moč zdravju in zdravstvenemu varstvu.   
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5. TIMSKO DELO 
 
 
1. UVOD 
Delovno okolje predstavlja za vsako medicinsko sestro pomemben socialni splet, kjer lahko z 
medosebno komunikacijo gradi bolj ali manj konstruktivne odnose. Timsko delo je potrebno za 
uspešno delo v zdravstveni negi. Je eden od načinov soočanja z delovnimi izzivi v organizaciji. 
Najbolj je učinkovito takrat, ko se ga lotimo sistematično ob situacijah, ko je to potrebno. 
 
 
2. TEORETIČNA SPOZNANJA O TIMSKEM DELU 
Najboljše izkušnje na področju timskega dela imajo v ZDA in Japonski (znani so »krožki 
kakovosti«). Način razmišljanja pri njih se razlikuje od našega, saj njihova kultura temelji na 
drugačnih vrednotah in navadah. Slovenska kultura je veliko bolj individualno usmerjena, saj je 
osnovana na razvoju samozavesti posameznika in dokazovanju individualne iznajdljivosti v različnih 
okoliščinah, tako zasebnih kot poslovnih. Za primer lahko vzamemo sistem izobraževanja v 
Sloveniji, ki je usmerjen preveč individualno (samostojno reševanje preizkusov znanja, samostojno 
pripravljanje seminarskih in diplomskih nalog). Po takšnem sistemu izobraževanja in vzgoje pa v 
delovni sredini zahtevajo timsko delo. Prav zaradi naše kulture in načina razmišljanja zaposlenih je 
vloga vodje organizacije in vodje tima odločilnega pomena za uspeh timskega dela.  
 
2. 1. Definicija skupine in tima 
Delovna skupina je določljiva, strukturirana, sorazmerna trajna povezanost ljudi, ki imajo recipročne 
vloge v skladu s socialnimi normami, interesi in vrednotami pri doseganju skupnih ciljev (Možina, 
2002). 
 
Delovno skupino sestavlja 3 do 20 oseb, ki se zberejo okoli določene naloge, kar bi lahko bila 
permanentna naloga, ali naloga samo za določeno obdobje. To je lahko kakršnakoli naloga, rešitev 
nekega problema, analiza nekega primera, iskanje soglasja v zvezi z nekim stališčem itd. Položaj te 
skupine je definiran od zgoraj z nekim organizacijskim aktom ali ukazom. Dobro sestavljena skupina 
je lahko zelo uspešna (Vila, 2000). 
 
Tim je skupina, za katero je značilno, da sodeluje pri odločanju in v medsebojni pomoči pri 
opredeljevanju in doseganju ciljev (Možina, 2002). 
Tim je majhna skupina ljudi, pri kateri imajo skupni cilji prednost, in ki usklajeno delujejo, da bi jih 
uresničili. Vsi timi so skupine, vendar vsaka skupina ne more biti tim (Vila, 2000). 
Glavna razlika med skupino in timom je torej v tem, da pri skupini ni pomembno, da imamo skupni 
cilj, prav tako pa tudi ni potrebno sodelovanje med posamezniki.  
 
Kot primer lahko navedemo skupino ljudi na avtobusu. Nekaterim udeležencem je cilj priti do 
želenega kraja – prisotnih je več postaj, torej tudi več krajev – drugim udeležencem pa je lahko le cilj 
vožnja z avtobusom ali kaj drugega. Tu torej ne gre za tim, temveč za skupino individualnih oseb. S 
tovrstnimi skupinami se srečujemo vsakodnevno in nenačrtno. Navadno tudi ne vemo, kdo bo v tej 
skupini prisoten. Bistveno pri timu je, da ima skupen cilj, ki ga želi tim doseči. Različni so le pogledi 
in poti za dosego cilja (Krejan, 2005). 
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Kot primer lahko navedemo tim zdravstvene nege, katerega skupni cilj je pomagati pacientu k 
samostojnosti. Pri tem člani tima niso naključni in ne delujejo individualno. Med seboj se dobro 
poznajo, si zaupajo in povezano delujejo. 
 
2.2. Velikost tima 
V literaturi avtorji navajajo različne velikosti tima. Nekateri pravijo, da je najprimernejša velikost 3 
do 7 članov, drugi zagovarjajo 5 do 10 članov. Več kot jih je, več je težav pri medsebojni 
komunikaciji, pojavijo pa se še druge spremembe in problemi: 
- Vodja mora posvečati več časa različnim dejavnostim in usklajevanju dela. To zahteva od njega 

večji psihični napor, sam pa se od članov nekako oddalji. 
- Timsko odločanje postane bolj centralizirano, s čimer je poudarjena vloga vodje. 
- Ozračje v timu slabi, ukrepi so čedalje manj osebni, nastanejo podtimi, ki se lahko sprevržejo v 

klike. Klike so neformalne skupine, ki imajo praviloma negativen predznak (Kaučič, 2010). 
 
2.3. Vloga vodje 
Vodja tima mora zbirati informacije, spodbujati izmenjavo mnenj, odkrivati probleme in ugotavljati, 
kdaj bo najbolj primeren trenutek, da jih bo rešil, da bi prišli do skupne odločitve. Zelo pomembna 
lastnost vodje je občutljivost in dovzetnost za razlike v timu, zaradi česar mora izbirati ustrezen 
način vodenja.  
 
Uspešno uporabljanje časa pomeni, da mora vodja vzdrževati primerno ravnovesje med 
dopuščanjem svobodnega izražanja in omejevanjem časa.  
Člani imajo različne predloge tako po strokovni utemeljenosti kot učinkovitosti. Dober vodja je tisti, 
ki zna izbrati najboljši predlog in to ne glede na število članov tima, ki ga zagovarja. 
 
2.4. Organizacijske oblike timskega dela 
Z organizacijskega vidika ločimo tri oblike timskega dela: 
- multidisciplinarni tim, 
- interdisciplinarni tim, 
- transdisciplinarni tim. 

V zdravstvu govorimo o timu zdravstvene nege in zdravstvenem timu. Tim zdravstvene nege 
imenujemo tudi monodisciplinarni tim, saj je sestavljen iz strokovnjakov enega strokovnega 
področja. Člani tima zdravstvene nege so: 
- srednja medicinska sestra, zdravstveni tehnik, tehnik zdravstvene nege, 
- medicinska sestra z višjo oz. visoko strokovno izobrazbo, 
- medicinska sestra z univerzitetno izobrazbo, 
- medicinska sestra s podiplomsko izobrazbo (opravljena specializacija, strokovni magisterij, 

magisterij ali doktorat znanosti). 
Zdravstveni tim je multidisciplinarna skupina strokovnjakov, v katerem vsak s svojega strokovnega 
področja pripomore k reševanju težav.  
 
2.5. Vloge v timu 
Za posamezno vlogo v timu so predstavljene tipične poteze, osebnostne prednosti in morebitne 
slabosti. 
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VLOGA TIPIČNE POTEZE OSEBNOSTNE 
PREDNOSTI 

MOREBITNE 
SLABOSTI 

IZVRŠEVALEC vesten, predvidljiv organizacijsko sposoben, 
praktično razmišlja, 
marljiv, samodiscipliniran 

pomanjkanje fleksibilnosti, 
neodzivanje na razne 
zamisli 

USKLAJEVALEC miren, zaupa vase, se 
obvlada 

poudarja prispevek drugih, 
močan občutek za 
objektivnost 

ne izstopa po dinamičnosti 
ali ustvarjalnosti 

OBLIKOVALEC zelo napet, dinamičen, se 
ne umika 

gonilna sila, pripravljen, da 
obrne tok dogajanja, 
vztraja pri učinkovitosti 

nagnjenost k izzivanju, 
razburjenju in 
nepotrpežljivosti 

INOVATOR individualist, resen nadarjen, poln domišljije in 
novih zamisli 

včasih nereden, spregleda 
praktične podrobnosti in 
protokole 

ISKALEC VIROV ekstrovertiran, navdušen, 
radoveden, 
komunikativen 

sposoben navezovanja 
stikov z ljudmi in iskanja 
sredstev, zna odgovarjati 
na izzive 

pogosto izgubi zanimanje, 
ko je pravi čas mimo 

OCENJEVALEC resen, hladen, preudaren sposoben ocenjevanja, 
vrednotenja, preudarnega 
razsojanja 

pomanjkanje navdiha 
oziroma sposobnosti 
motivirati druge 

TIMSKI DELAVEC socialno usmerjen, 
pozoren, občutljiv 

zna se odzivati ljudem in 
situaciji in podpira timsko 
delo 

neodločnost v kriznih 
trenutkih 

ZAKLJUČEVALEC 
NALOGE 

vesten, reden, natančen, 
strpen 

sposobnost izpeljati zadeve 
do konca, perfekcionist 

skrbijo ga majhne stvari, 
izraz »bo kar bo« se mu 
upira 

SPECIALIST 
STROKOVNJAK 

strokoven, poglobljen, 
vesten 

zanimajo ga strokovne 
specialne zadeve 

nima veliko časa za 
sodelovanje 

Tabela: Vloge v timu (Možina, 2002) 
 
2.6. Ključni dejavniki za učinkovit tim 
Za učinkovito delovanje tima morajo biti zagotovljeni naslednji dejavniki: 
- Jasen in navdušujoč cilj – za uspešen tim moramo imeti jasno opredeljene cilje in skupno 

vizijo. 
- Struktura, ki ustreza nalogi – tim mora biti usklajen z delovno nalogo. Ključna je nedvoumna 

razdelitev nalog in razdelitev vlog. 
- Kooperativna klima – le to je mogoče razumeti kot timski duh, se pravi kot lojalnost in 

predanost timu. Osnova za ustvarjanje kooperativne klime je ustrezno opredeljena delovna 
naloga s cilji, ki jih je tim sprejel kot dobre. 

- Usposobljeni člani – tim je pri izvajanju dodeljene naloge uspešen le, če so člani ustrezno 
usposobljeni. V timu je praviloma poudarek na hitrem opravljanju zadane naloge, torej 
primanjkuje časa za učenje, četudi proces reševanja nove naloge vedno v neki meri tudi pomeni 
učenje. Za člane tima se predpostavlja, da že imajo potrebno znanje. Potrebne sposobnosti 
članov tima so tehnične (nanašajo se na znanja, spretnosti in instrumentalne sposobnosti) in 
osebnostne (nanašajo se na karakteristike, ki so članom tima potrebne, da delujejo kot člani tima 
– sodelovanje, akcija). 

- Vodenje- je proces vplivanja na drugega v prizadevanju za doseganje ciljev v dani situaciji.  
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- Zunanja podpora in priznanje – dinamika dela je precej pod vplivom tega, koliko priznanja za 
svoje delo dobi tim iz okolja. Podpora se izraža tudi v dodelitvi potrebnih sredstev. 

 
2.7. Prednosti in pomanjkljivosti timskega dela 
Prednosti timskega dela so: 
- Večja motiviranost (z delom v timu člani uspešneje zadovoljijo svoje osebne in skupne potrebe); 
- Kohezija odnosov (v timu se razvije visoka stopnja komunikacije); 
- Sinergijski učinki (pri reševanju problemov in zbiranju novih idej je tim bolj učinkovit); 
- Boljša organizacija dela (v timu se organizacija delovnega procesa razvije bolje kot pri klasičnem 

organiziranju); 
- Tim običajno ustvarja večje število in različne rešitve problemov; 
- Večja kreativnost (strokovnjaki v timu z različnim znanjem se dopolnjujejo in ustvarjajo novo 

skupno znanje); 
- Posameznik v timu ni osamljen, saj je deležen čustvene sprejetosti in tako laže najde svojo 

identiteto; 
- Osebno in skupno zadovoljstvo (skupna evalvacija doseženih ciljev in istočasna kritična analiza 

omogočata reševanje nastajajočih težav, s čimer se krepi samozavest)(Krejan, 2005). 
 
Pomanjkljivosti timskega dela: 
- Nevarnost skupnega mišljenja; 
- Nevarnost prevlade posameznega člana; 
- Prelaganje odgovornosti na druge; 
- Pritiski za strinjanje; 
- Konkurenca med člani postaja pomembnejša od reševanja problemov; 
- Prekrivajoča komunikacija, pri kateri se problemi pometajo pod preprogo; 
- Verovanje v čarobne učinke tima; 
- Delo v timu zahteva več časa; 
- Za odločitve so potrebni kompromisi, ki lahko odločitve odmaknejo od optimalnih (Krejan, 

2005). 
 
 
LITERATURA:  
1. Kaučič BM. Timsko delo. V: Skela Savič B. et al (ur). Teoretične in praktične osnove 

zdravstvene nege: izbrana poglavja. Jesenice: Visoka šola za zdravstveno nego; 2010: 72 – 79. 
2. Krejan S. Timsko delo v slovenski vojski. Specialistično delo. Kranj: Fakulteta za organizacijske 

vede; 2005. 
3. Možina S. Delo v timu, skupini. V: Možina S. e tal (ur). Management: nova znanja za uspeh. 
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6. KOMUNIKACIJA V ZDRAVSTVENI NEGI 
 
 
1. UVOD 
 
Komunikacija je proces, v katerem vsi udeleženci sprejemajo, pošiljajo in interpretirajo sporočila, ki 
so povezana z določenim pomenom. 
 
Model komunikacije: 
Kdo – pošiljatelj 
Kaj – sporočilo 
Kako – kanal 
Komu – prejemnik 
S kakšnim učinkom – učinek sporočila je sprememba vedenja. 
 
Človek komunicira: 
75% s pomočjo vida, 
13% s pomočjo sluha, 
12% s pomočjo dotika, vonja in okusa. 
 
1.1. Enosmerna in dvosmerna komunikacija 
 
Pri enosmerni komunikaciji potuje sporočilo od pošiljatelja do prejemnika, v obratni smeri pa ne. 
To imenujemo monolog. Pojavlja se pri: 
- avtoritativnih odnosih, 
- sredstvih javnega obveščanja, 
- hudi prizadetosti. 

Pomanjkljivost se kaže v odsotnosti povratne informacije. Ne moremo vprašati, če česa ne 
razumemo ali ne vemo, ali so naše sporočilo razumeli. Učinkovita je v primerih, ko ena oseba vodi 
veliko ljudi (informativni sestanki, izjemne razmere). 
 
Največkrat je komunikacija dvosmerna. Pošiljatelj in prejemnik se med seboj izmenjujeta, se 
poslušata in izmenjujeta mnenja. Med njima nastaja dialog. Le v primeru dialoga imajo udeleženci 
možnost preveriti, ali so razumeli sporočilo in ali so drugi razumeli njih. 
 
1.2. Vrste sporočil 
 
Vedenje ljudi okoli nas lahko doživljamo kot  
1. sprejemljivo (ga ni potrebno spreminjati) 
2. nesprejemljivo  

- spremenimo sebe oziroma zaznavanje vedenja, 
- spremenimo okoliščine, 
- vplivamo na drugega, da bi spremenil vedenje. 

Poznamo več vrst sporočil: 
- jaz sporočila – na ta način povemo kaj je za nas moteče, kakšne posledice ima to za nas in 

kakšna čustva pri tem doživljamo (želim…); 
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- ti sporočila – na ta način izražamo negativne sodbe, brez jasne informacije v čem je problem 
(moraš…); 

- mi sporočila – na ta način prikrivamo lastno mišljenje in želje, na druge želimo vplivati po 
ovinkih in zavračamo lastno odgovornost (moramo…); 

- brezosebna sporočila – popolnoma izključimo sebe in svojo odgovornost (treba bi bilo..). 
 
1.3. Tehnike poslušanja 
 
Aktivno poslušanje, kjer aktivni poslušalec poskuša dekodirati sporočilo pripovedovalca. Ugiba, kaj 
sporočilo dejansko izraža.  
Tehnika odpiranja vrat je uporabna takrat, ko hočemo pripovedovalcu pokazati, da ga želimo 
poslušati in se pogovoriti. Poslušalec uporablja opogumljajoče pripombe. 
Pasivno poslušanje pomeni, da poslušalec samo sprejema sporočilo. Občasno je lahko prisotno 
neverbalno spodbujanje: kimanje, smehljanje.. 
 
1.4. Verbalna in neverbalna komunikacija 
 
Verbalna komunikacija se nanaša na vsebino, torej kaj povemo in je zavestna, kar pomeni, da jo 
lahko kontroliramo. 
 
Neverbalna komunikacija kaže na to kako nekaj povemo. Je deloma nezavedna in je v celoti ne 
moremo kontrolirati. Značilno zanjo je, da: 
- podpira ali zavira govorjeno sporočilo, 
- izraža čustvena stanja, 
- spodbuja ali zavira komunikacijo. 

 
Opazujemo: 
1. telesno vedenje (drža, gibi); 
2. gestikuliranje (govorica rok); 
3. mimika obraza je v zdravstvu še posebej pomembna, saj je v pomoč pri oceni emocionalnih 

stanj pacienta in vzpostavljanju korektnega odnosa medicinska sestra – pacient; 
4. dotik pomeni najmočnejši in najbolj intimen del komunikacije v zdravstveni negi; 
5. govor (hitrost, ritem,..) z njim lahko prepoznamo emocionalna stanja; 
6. telesna oddaljenost, na osnovi katere lahko sklepamo, koliko sta si dve osebi blizu: 

- intimni pas, pogost v zdravstvu, npr. medicinska sestra pri negi pacienta, zdravnik pri 
pregledu, 

- osebni pas, tipičen za zdravstvenega delavca pri delu, 
- socialni pas, značilen za poslovno komunikacijo, 
- javni pas. 

Dobra medosebna komunikacija ima za rezultat zadovoljnega pacienta in medicinsko sestro. 
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2. PRIMERI NEGOVALNEGA ALI PODPORNEGA KOMUNICIRANJA V 
KOMUNIKACIJSKEM PROCESU 
 
Negovanje in podpiranje drugih je osnovna oblika medčloveških interakcij. Raziskave so pokazale 
pozitivni učinek negovalnega komuniciranja na življenje, zdravje in dobro počutje ljudi. Negovalno 
komuniciranje lahko zajema komaj opazne geste, kot na primer spontan dotik, objem ob srečanju ali 
bolj izdelana sporočila kot so pogovori o problemih. Negovalno komuniciranje potrebujemo za 
razvoj dobre samopodobe, odnosov, za učinkovito svetovanje in terapijo. Vključuje visoka etična 
načela, kot npr. skrb za druge, odgovornost, zaupanje, empatijo in sočutje. Poglavitna motiva za 
negovalno komuniciranje sta predvsem dva, moralna odgovornost za težave drugih in empatija ter 
sočutje. Vživljanje je nujno potrebno za razumevanje duševnih procesov (Prebil, 2010, cit. po Ule 
2006). 
 
Empatija je racionalno in čustveno dogajanje, ki temelji na sposobnosti postavljanja v položaj 
drugega in vživljanja vanj. Je sposobnost, da se postavimo na stališče drugega in analiziramo svet iz 
njegove perspektive. Če se medicinska sestra želi vživeti v pacienta, mora znati poslušati, imeti 
občutek za nebesedno komunikacijo in spodbujati pacienta, da svoja občutke kaže na najrazličnejše 
načine. Analiza pacientovih besed, molka, izrazov in gibov mora potekati neprekinjeno. To je treba 
početi s pravim občutkom, da ne oviramo razvoja naravnega in konstruktivnega odnosa s 
pacientom. 
 
2.1. Pošiljatelj sporočila 
 
Medicinska sestra mora biti sposobna, glede na vrsto pacienta prejemnika (starostnik, mladostnik, 
dementen pacient,…) izbrati primerno sporočilo z uporabo učinkovitega kanala sporočanja in glede 
na njegov odgovor določiti potek nadaljnjega sporočanja. V medosebni komunikaciji je lahko 
pošiljatelj tudi pacient, ki ima neko potrebo, ga nekaj bremeni in želi to sporočiti.  
 
2.2. Posredovanje sporočil na verbalni in neverbalni ravni 
 
Ton glasu kot del podporne komunikacije naj bo pri pošiljanju sporočila enakomeren in 
nadzorovan, a nikakor ne dolgočasen, agresiven ali nestrpen. V pacientu mora naš ton glasu 
vzpodbuditi zaupanje in sprejemanje. 
 
Dajanje navodil pacientom je zelo pomembno, zato sta sporočanje in sledenje navodilom tesno 
povezana. Boljša je komunikacija, lažje bo pacient sledil navodilom. Navodila naj bodo jasna, kratka 
in večkrat ponovljena. 
 
Medicinske sestre naj v komunikacijo s pacientom vključijo tudi humor. Komuniciranje na 
primerno humoren način sprosti nakopičeno psihično in fizično energijo, zmanjša stres in strah, ter 
ima za pacienta zdravilno vrednost. Medicinske sestre, ki imajo smisel za humor, so se sposobne 
pošaliti na svoj račun, sprejemati svoje napake in pomanjkljivosti, se uspešno soočati z absurdi v 
vsakdanjem življenju, ne da bi jim to trajno porušilo notranje ravnovesje. 
 
Asertivnost pomeni način komuniciranja, ki drugim dopušča, da so to kar so, in hkrati izražanje 
lastnih potreb, želja in občutkov. Vključuje štiri pomembne komponente, kar bo v nadaljevanju 
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predstavljeno na primeru pogovora medicinske sestre, katero moti pacientovo pogosto kršenje 
hišnega reda: 
- Empatičnost: »Verjamem, da se težko prilagajate bolnišničnemu redu, saj je morda za vas to prva 

in ne ravno najboljša izkušnja.« 
- Razkrivanje čustev: »Moram vam priznati, da me vaše pogosto kršenje hišnega reda moti, saj sem 

odgovorna za stanje in počutje pacientov, ki so z vami v sobi.« 
- Pojasnjevanje pričakovanj: »Želim si, da bi se o tem odkrito pogovorila.« 
- Sprejemanje posledic: »Od sebe pričakujem, da vam bom po svojih močeh nudila kakršnokoli 

pomoč in oporo. Resnično pa si želim tudi vašega sodelovanja in razumevanja« (Prebil, 2010). 
 
Na ravni neverbalnega posredovanja sporočila obstaja več tehnik. Lahko jih izrazimo z dotikom 
ali našo dejavnostjo. Samozavestna in odkrita telesna drža, pristen stik s sogovornikovimi očmi, 
dotik pacientove roke, bližji položaj sedenja, izraz na obrazu, ki kaže izraz interesa v njem vzbudijo 
pozitivna občutja. To se kaže kot občutek varnosti, sproščenosti, dostojanstva in zaupanja.  
 
Dotik je izredno močno sredstvo komunikacije. Ima moč stimulacije, zmanjšanje osamljenosti in 
bolečine, povečanje samozavesti, oblikovanje toplega vzdušja in čustvene podpore. Pri uporabi 
dotika moramo biti zelo previdni. Medicinska sestra mora biti zelo obzirna. Vedeti mora pri kom to 
narediti, kdaj in zakaj. Obstaja hierarhija mest, kjer se človeka smemo dotikati – to so roke, ramena, 
hrbet in dlani. 
 
2.3. Kanali sporočanja in prejemnik sporočila 
 
Medicinska sestra mora pred samim posredovanjem sporočila oceniti kognitivne funkcije pacienta. 
Naša raznovrstnost v prilagajanju načina komuniciranja glede na njegove zmožnosti nam omogoča 
ustrezen sprejem sogovornikove povratne informacije. Obvladovanje različnih načinov 
komunikacije je nepogrešljivo v podpornem oz. empatičnem komuniciranju (uporabimo različen 
kanal pri starostniku, otroku, pacientu s poškodbo glave). 
 
2.4. Povratna zveza, feedback, odziv na sporočilo 
 
Prejemnikov odgovor da pošiljatelju vedeti , če je bilo njegovo sporočilo razumljeno in sprejeto v 
skladu z njegovimi pričakovanji. Povratna zveza je lahko verbalna, neverbalna, namerna ali 
nenamerna, saj lahko pacient na različne načine signalizira medicinski sestri, če je bilo sporočilo 
razumljeno v skladu z njenimi pričakovanji.  
 
Pridobivanja pacientovih odgovorov se lahko lotimo tudi s pomočjo intervjuja. Njegov namen je 
pridobiti točne in izčrpne informacije, na osnovi empatičnega načina komuniciranja, za kar si mora 
medicinska sestra vzeti zadosti časa. Uporabljamo tehniko »odprtih« in »zaprtih« vprašanj. Za 
pridobitev večjega števila informacij so bolj uporabna »odprta« vprašanja. Izogibamo se stereotipnih 
vprašanj in odgovorov kot npr »Kako ste?«, »Saj ni razloga za skrb.« 
 
V zdravstveni negi govorimo tudi o terapevtskem poslušanju. Tega označuje celovita in aktivna 
usmerjenost na pacienta, kar pomeni poslušanje s celim bitjem, ki se kaže v odpri telesni drži, 
očesnem kontaktu, sproščenosti in zmožnosti vživljanja. Trenutek molka nam o pacientu posreduje 
pomembne povratne informacije: 
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- pacient je zadovoljen in se v odnosu do medicinske sestre dobro počuti, 
- pacient z molkom izraža svojo željo po samostojnosti, 
- pacient razmišlja, 
- pacient se boji in raje molči, kot pa da bi se soočil z realnimi težavami, 
- pacient je jezen in demonstrativno molči (Prebil, 2010). 
Medicinska sestra se molka ne sme bati, saj lahko njen strah vodi v pretirano klepetavost, s čimer se 
bolj osredotoči nase kot pacienta.  
 
 
3. POMANJKANJE KOMUNIKACIJE S PACIENTI 
 
Vsakega pacienta zanima, zakaj je zbolel, ali je bolezen nevarna, kako dolgo bo trajala, ali je potrebna 
operacija, ali bo bolezen pustila posledice. Zdravstveni delavci se pogosto premalo pogovarjamo s 
pacienti zaradi: 
- pomanjkanja časa, 
- veliko pacientov ne ve dovolj o delovanju človekovega telesa ter medicinskih postopkih in zato 

ne bi razumeli, kaj bi jim želeli povedati, 
- usmerjenost k delu zaradi obravnavanja čim večjega števila pacientov. 
Najhujša posledica pomanjkljive komunikacije v zdravstvu  je veliko število pacientov, ki se ne držijo 
nasvetov in navodil, ki jih posredujemo (jemanje zdravil, dietna prehrana,..). 
 
Pogost vzrok nezadovoljstva pacientov je odnos zdravstvenih delavcev do njih: 
- premalo obveščanja o bolezni, 
- dolgčas v bolnišnici, 
- neprijaznost, 
- na pacienta ne gledajo kot celovito osebnost temveč kot na nosilca bolezni. 

 
3.1. Ovire pri verbalni komunikaciji 
- razlike v izobrazbi, 
- razlike v vrednotah, 
- razlike v spolu, 
- razlike v narečju, 
- nacionalne in verske razlike, 
- razlike v politični opredeljenosti, 
- omejene možnosti komunikacije zaradi bolezni, utrujenosti, bolečin, 
- nezaupanje pacienta v zdravstveno osebje, 
- nezainteresiranost pacienta za lastno zdravje. 

 
3.2. Načini preprečevanja težav v komunikaciji 
- govoriti jasno, počasi in brez povišanega glasu, 
- izogibanje strokovnemu izrazoslovju, ki ga je mogoče pojasniti na enostaven način, 
- uporabljati enostavne besede in kratke stavke, 
- govoriti v logičnem zaporedju, 
- preveriti ali je pacient razumel povedano, 
- uporabljati pisna navodila, ki jih pacient lahko večkrat prebere, 
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- izogibati kratic in simbolov v pisnih navodilih, 
- za boljše pojasnjevanje bolezni in načina zdravljenja se lahko uporabljajo skice in ilustracije. 
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7. IZBRANI MODELI IN TEORIJE ZDRAVSTVENE NEGE 
 
 
1. UVOD 
Sistematično zbiranje znanja je potrebno za razvoj vsake stroke, zato morajo biti teorija in praksa 
vseskozi interaktivne. Teorija brez prakse je prazna in praksa brez teorije je slepa (Raile Alligood, 
Marriner Tomey, 2006, cit po Croos 1981). 
 
Namen znanosti je, da razvije teorije, ki bi pojasnjevale, opisovale in pomagale razumeti naravo 
pojavov in predvideti dogodke ter različne situacije.  Zdravstvena nega kot znanstvena disciplina goji 
enake želje, s to značilnostjo, da so ti dogodki, ki jih raziskuje direktno ali indirektno povezani s 
pacientom, zdravjem, okoljem in zdravstveno nego. Raziskovanje je vedno odraz nekega časa in tudi 
teorije v zdravstveni negi so nastajale  kot ogledalo družbe in procesov, ki so bili takrat prisotni 
(Ramšak Pajk in Mimič, 2009). 
 
Zdravstvena nega je v preteklem stoletju dosegla velik dosežek za priznavanje zdravstvene nege kot 
akademske discipline in stroke. Gibanje, od teorij osnovanih na praksi, pomeni sočasno pomembno 
in značilno pot osredotočanja zdravstvene nege od poklica k organizirani stroki. Potreba po 
osnovnem znanju in vedenju, ki je usmerjala prakso zdravstvene nege v drugi polovici prejšnjega 
stoletja in veliko teoretičnih del, je prispevalo k razvoju zdravstveni nege bolj kot kdajkoli prej.  
 
Osnovna uporaba teorij je pomoč pri razumevanju dogodkov v zdravstveni negi in usmerjanje 
raziskovanja. Skozi interakcijo s prakso se teorija oblikuje in razvija skupaj s prakso. Raziskave lahko 
teorijo preoblikujejo ali naredijo novo. Teorije oskrbijo medicinske sestre z ogrodjem in cilji za 
oceno, negovalno diagnozo in intervencijo pri pacientu.  
 
Modeli in teorije so pomemben element sodobne zdravstvene nege. Med strokovnjaki v zdravstveni 
negi še ni enotnega mnenja ali so teorije, modeli in konceptualni modeli sinonimi ali pa obstaja med 
njimi pomembna razlika. 
 
 
2. ZNANJA, KI JIH POTREBUJE ZDRAVSTVENA NEGA 
 
Zdravstvena nega potrebuje širok krog znanj, katere črpa iz humanističnih, družboslovnih, 
naravoslovnih in filozofskih ved. Kot znanstvena disciplina potrebuje lastna specifična znanja, po 
katerih se razlikuje od drugih. 
 
Znanje je poznavanje nujnih in splošnih vzrokov stvari in dogajanja v svetu (Šmitek, 2001). Znanje 
je posebna vrsta zanesljivo resničnih prepričanj. Prepričanje pa je zavestno sprejetje določenega 
stališča ali mnenja. Znanstveno znanje ni nekaj absolutnega, ampak se neprestano spreminja in 
dopolnjuje z znanstvenimi dognanji. Poznamo več vrst znanja: 
- Skupno znanje je tisto, kjer vsak član skupine ve, da ostali člani vedo isto (Ule, 1996). Ima 

skupno znanstveno paradigmo, ista pravila raziskovanja, razlage dogodkov ter posedovanje istih 
teoretičnih izhodišč. 

- Implicitno znanje neke skupine je potencialno znanje, ki ga individualno in zavestno še ne 
moremo opredeliti (Ule, 1996). V posamezniku obstaja kot tiho in prikrito znanje. 
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- Eksplicitno znanje je zavestno znanje posameznika.  
- Propozicionalno znanje izraža vsebino znanja, kot je poznavanje dejstev, hipotez in teorij 

določenega področja. 
- Dispozicijsko znanje opredeljuje kako kaj storiti, s čimer se izraža sposobnost ali razumevanje 

kako priti do določenih stanj. 
 
Walsh (1998) opredeljuje znanost v zdravstveni negi kot področje znanja, ki obravnava: 
- Prilagajanje posameznika ali skupin na aktualne ali potencialne zdravstvene probleme. 
- Vplive okolja na ljudi in njihovo zdravje. 
- Terapevtske intervencije, ki pospešujejo zdravje in učinkujejo na posledice bolezni. 
 
V zdravstveni negi se pojavljajo naslednja področja znanja: 
- Empirično znanje predstavljajo izkustva oziroma vse kar se da kakorkoli meriti. To znanje je 

sistematično urejeno v trditve, načela, teorije in zakonitosti ter predstavlja znanstveno osnovo 
zdravstvene nege. 

- Intuitivno znanje vsebuje občutke in slutnje. Ne pušča nas v negotovosti, ampak se sklicuje na 
nezavedna področja prepoznavanja in izkušnje. 

- Somatsko znanje pomeni poznavanje telesa napram fizičnemu gibanju. 
- Estetika pomeni kakovost oziroma umetnost zdravstvene nege. V veliki meri predstavlja 

subjektivno, individualno in edinstveno znanje, ki je včasih prisotno le v praksi. Ni ga zaslediti v 
literaturi, ker se ga ne da opisati ali pa mu v praktičnem pristopu posvečamo premalo 
pozornosti. 

- Etično znanje vsebuje moralne presoje, kaj je prav in kaj napačno in izhaja iz splošne etike 
medsebojnih odnosov in iz biomedicinske etike. Izraža se preko moralnih kodeksov in etičnih 
odločitev in se individualno in subjektivno povezuje s prepričanji, vrednotami in vrlinami 
posameznika. 

- Osebnostno znanje predstavlja samozavedanje oziroma poznavanje samega sebe. Poznavanje 
sebe in svojih notranjih sposobnosti je pomembno pri vzpostavljanju medsebojnih terapevtskih 
odnosov s pacientom.  

 
2.1. STRUKTURNA HIERARHIJA ZNANJA ZDRAVSTVENE NEGE 
- Metaparadigma 
- Filozofija 
- Konceptualni modeli 
- Teorije 
- Empirični indikatorji (Hajdinjak, Meglič, 2006 cit po Fawcet, 2000). 
Znanja metaparadigme, konceptualnih modelov in teorij sestavljajo koncepti in podmene. 
Koncepti so besede, ki označujejo osnovne značilnosti nekega pojava. 
Podmene so trditve o konceptih in odnosih med dvema ali več koncepti. 
 
 
METAPARADIGMA 
Metaparadigma je osnova znanja zdravstvene nege. Pomeni bistvo vsebine zdravstvene nege in 
najsplošnejšo podobo samostojnega področja zdravstvene nege. Je najbolj abstraktna stopnja znanja 
zdravstvene nege. 
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Meta – (grški izvor), preseganje tega, kar je pomen osnovne besede, prehajanje, težnja (Veliki slovar 
tujk) 
Paradigma – (grški izvor), zbir pravil in metod značilnih za kako znanost ali disciplino (Veliki slovar 
tujk) 
 
Vloga metaparadigme: 
- identificira področja zdravstvene nege in jo jasno ločuje od drugih strok, 
- vključuje vse pomembne koncepte zdravstvene nege,  
- po obsegu in vsebini je internacionalna. 
 

Koncepti metaparadigme so: 
- človek (nanaša se na posameznika, družino ali širšo družbeno skupnost),  
- okolje (vključuje njegove svojce, bližnje in fizično okolje), 
- zdravje (nanaša se na človekovo zdravstveno stanje v času ko potrebuje pomoč, lahko v 

razponu od dobrega do življenjsko ogroženega), 
- zdravstvena nega (opis in predstavitev zdravstvene nege ter naloge medicinske sestre). 

Ti koncepti so predstavljeni zelo abstraktno. Koncept je beseda, ki se uporablja za opisovanje 
fenomena ali skupine fenomenov.  
 
 
FILOZOFIJA ZDRAVSTVENE NEGE 
 
Filozofija zdravstvene nege zajema ontološka (značilnosti človeka, okolja, zdravja in zdravstvene 
nege) in znanstvena spoznanja o posameznih pojavih, ki jih zdravstvena nega proučuje ter etične 
vrednote in osebnostne značilnosti strokovnjakov zdravstvene nege. 
 
V filozofiji zdravstvene nege se torej zrcali tako filozofija sociokulturnega prostora (stališča, 
vrednote, norme, usmeritve), ki odkrivajo pogled na človeka, vrednotenje zdravja, vlogo zdravstvene 
nege in vpliv okolja, kot tudi poznavanje zdravstvene nege in drugih znanosti. Vse to vpliva na 
oblikovanje filozofije, ki ima potem odločujoč vpliv na razvoj znanja v zdravstveni negi. 
 
V filozofijo zdravstven nege se vključujejo filozofski pogledi, ki nastajajo v družbi ali sami 
zdravstveni negi. Pravice pacientov predstavljajo vrsto dokumentov, ki so filozofskega značaja in pri 
nas izhajajo deloma iz družbenega okolja, delovnih organizacij in zakonskih predpisov. Drugi 
element, ki izhaja iz področja zdravstvene nege je Kodeks etike v zdravstveni in babiški negi, kateri 
izraža profesionalno videnje vloge izvajalcev v zdravstveni negi s stališča dolžnosti, ki jo imajo do 
pacientov, stroke in sodelavcev. Tretji element pa je filozofija zdravstvene nege v organizaciji. 
Filozofija v zdravstveni negi nastane na osnovi širokega znanja in izraža kaj želimo doseči. 
 
 
KONCEPTUALNI MODELI  
- So različni abstraktni opisi definicij štirih konceptov metaparadigme in odnosov med njimi. 
- Razvijejo se lahko iz opazovanja realnega sveta in specifičnih situacij ali na podlagi intuitivnih 

spoznanj posameznih strokovnjakov. 
- Opredeljujejo namen zdravstvene nege ter naloge, odgovornosti in obveznosti medicinske sestre. 
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- Večina ved ima eno metaparadigmo in več konceptualnih modelov. Konceptualni modeli 
omogočajo strokovnjakom v zdravstveni negi različen pogled in razlago konceptov 
metaparadigme ter različno razlago njihove medsebojne povezanosti. 

 
Koncept človeka 
- Nanaša se na posameznika, družino, skupino ali skupnost. 
- Človeka opredeljuje ko bio-psiho-socialno bitje. 
- Teoretičarke so človeka predstavljale različno, kot sistem sestavljen iz podsistemov, 

posameznika, ki je sposoben in odgovoren skrbeti zase, kot odprt dinamičen sistem. 
 
Koncept okolja 
- Okolje je razdeljeno na notranje in zunanje okolje. 
- Notranje okolje sestavljajo genetske in psihične sposobnosti, bolezenske procese. 
- Zunanje okolje predstavlja fizično in socialno okolje ter ekonomske in druge okoliščine. 
- Okolje se spreminja, zato se mora posameznik neprestano prilagajati. 
 
Koncept zdravja 
- Najpogosteje se ga predstavlja kot stanje dobrega počutja in sposobnost telesnega, psihičnega, 

duševnega in socialnega delovanja ter prilagajanja in ravnovesja. 
 
Koncept zdravstvene nege 
- Opredelitev je odvisna od pogleda posamezne teoretičarke na bistvo, namen in cilje zdravstvene 

nege. 
- Vlogo medicinske sestre opredeljuje kot pomoč človeku pri zadovoljevanju osnovnih življenjskih 

potreb, vzpostavljanju in vzdrževanju samooskrbe… 
 
 
TEORIJA ZDRAVSTVENE NEGE 
 
Teorija pomeni skupino povezanih konceptov za nameravana dejanja, ki usmerjajo prakso. Teorija 
zdravstvene nege je definirana kot konceptualizacija več vidikov realnosti (izmišljenih ali odkritih), ki 
se nanašajo na zdravstveno nego. Konceptualizacija je povezana z namenom opisovanja, razlaganja, 
napovedovanja zdravstvene nege (Meleis, 2007).  
 
Teorija zdravstvene nege je izraz, ki izhaja iz filozofske perspektive, da razloži več fenomenov. V 
celoti se uporablja za opisovanje zbranega znanja, ki se uporablja za pomoč v negovalni praksi. 
Vgrajena je v poskuse in raziskave za definiranje prakse. V bistvu teorija zdravstvene nege omogoča 
razumevanje kako in zakaj medicinske sestre napredujejo v praksi (Lott, 2009). 
 
Osnovni namen teorije v zdravstveni negi je, da opiše, razloži, napove, konkretizira pojave in 
dogodke, daje informacije oz odgovore na vprašanja na konkreten način. Teorije so bolj specifične 
od konceptualnih modelov. Značilnosti teorij so: 
- konkreten opis enega ali več konceptov zdravstvene nege, 
- podrobno opredelijo odnose in povezave med koncepti, 
- neposredno uporabne v praksi, 
- predstavljajo vodilo izobraževanju in raziskovanju, 
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- omogočajo razvoj zdravstvene nege in profesionalizacijo stroke. 
 
RAZVOJ MODELOV IN TEORIJ 
Korenine razvoja teoretičnih znanj segajo v prvo polovico 19. stoletja. Prva teoretičarka, ki je v 
celoti opisala vlogo medicinskih sester je bila Florence Nightingale. Pred razvojem njene negovalne 
teorije je bila primarna vloga medicinskih sester samo nega pacientov predpisana z navodili 
zdravnika. Njej se gre zahvaliti za razvoj negovalne prakse,  s tem ko je naredila odmik od medicine.  
 
V sredini 20. stoletja so se v ZDA začela prizadevanja medicinskih sester za poenoteno razumevanje 
zdravstvene nege. Želele so vedeti: 
- kaj je bistvo in poslanstvo zdravstvene nege, 
- katere so naloge in kaj je vloga medicinskih sester, 
- ali ima zdravstvena nega samostojno področje delovanja? 

 
Kot odziv na ta vprašanja so nastali prvi modeli in teorije: 
- Zdravstveno nego opisujejo kot dejavnost, usmerjeno k različnim potrebam pacienta - kaj mora 

medicinska sestra storiti, da zadovolji pacientove potrebe. 
- Po letu 1960 so modeli skušali odgovoriti na vprašanje, kakšno naj bo delovanje medicinskih 

sester, da bo zdravstvena nega učinkovita. V ospredju je odnos med medicinsko sestro in 
pacientom (interakcijski modeli). 

- Po letu 1970 so se razvili številni modeli in teorije zdravstvene nege. Pojavile so se prve analize 
za primerjavo in razlago posameznih modelov. 

 
Konec 70 let so se postavljala vprašanja, kaj je bistvo znanosti zdravstvene nege in katera znanja 
zdravstvena nega potrebuje.  
 
Po letu 1980 je prišlo do prepričanja, da je zdravstvena nega samostojna disciplina in da so modeli in 
teorije nujno potrebni. 
 
Po letu 1990 so se začela postavljati vprašanja katera znanja drugih znanosti potrebuje zdravstvena 
nega: 
- etika, 
- fenomenologija (znanost ni ne resnično ni ne lažno), 
- teorija osebnosti, 
- hermenevtika (razumevanje verskih besedil), 
- ontologija (vprašanja o izvoru človeka in njegovo bistvo, podoba in njegov odnos do 

realnosti), 
- epistemiologija (veda o preučevanju in pridobivanju znanja). 

 
 
DELITEV TEORETIČNIH MODELOV 
 
V preteklosti so teoretiki najpogosteje vsa teoretična dela (konceptualne modele, modele in teorije) 
poimenovali teorije in jih poimenovali po vsebini: 
- Teorije potreb izhajajo iz humanističnih ved, predvsem motivacijske teorije A. Maslowa. So 

najbližje medicinskemu modelu. Medicinsko sestro predstavljajo kot osebo, ki pomaga 
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pacientom v njihovih prizadevanjih za samostojnost in neodvisnost. Pojasnjujejo kaj je delo 
medicinske sestre oz kaj mora storiti, da pacient ta cilj doseže. Predstavnice so:  V. Henderson 
(1955),  F. Abdellah (1960),  D. Orem (1971), N. Roper (1976). 

- Teorije interakcij temeljijo na humanističnih teorijah osebnosti, interakcije in filozofije. 
Delovanje medicinske sestre je v interakciji s pacientom. Interakcija pomeni spreminjanje 
samopodobe pacienta kot posameznika ob hkratnem razvijanju novih vzorcev vedenja tako 
pacienta kot medicinske sestre. Teorija interakcije odgovarja na vprašanje, kako naj medicinska 
sestra deluje. Predstavnice so: H. Peplau (1952), I. King (1971), I. Orlando (1961), E.  
Wiedenbach (1964). 

- Teorije izidov so našle svoj vir znanja v razvojni teoriji osebnosti, teoriji sistemov in 
adaptacijski teoriji. Dajejo odgovore na vprašanja zakaj in kakšen je cilj delovanja zdravstvene 
nege. Cilj medicinske sestre je, da bolnemu povrne stabilnost in mu pomaga doseči harmonijo z 
okoljem. Predstavnice so: D. Johnson (1959), M. Levine (1966), M. Rogers (1970), K. Roy 
(1976), B. Neuman (1979). 

 
Delitev teoretičnih del po vsebini in obsegu: 
- Filozofije predstavljajo zgodnja dela teoretičark, ki so dale osnovo za razvoj teorij in modelov 

zdravstvene nege (Nightingale, Henderson). 
- Velike teorije ali konceptualni modeli obširno obravnavajo zdravstveno nego, s tem da 

vključujejo poglede na človeka, okolje in zdravje (Orem, Levine, Roy). 
- Teorije srednjega obsega imajo ožji obseg kot velike teorije in nudijo odgovore na specifična 

vprašanja (Peplau, Orlando). Definirajo se kot skupek povezanih idej, katere so osredotočene na 
omejena področja delovanja zdravstvene nege (Smith in Liehr, 2008). 

 
VZROKI RAZLIČNOSTI TEORETIČNIH MODELOV 
Med posameznimi teoretičnimi modeli obstajajo precejšnje razlike, k čemur so botrovali različni 
vzroki: 
- Različna izobrazba teoretičark in podiplomska znanja, 
- Profesionalne izkušnje v zdravstveni negi, 
- Osebnostna stališča in vrednote, 
- Okolje v katerem so živele in delovale, 
- Razvoj družbe in družbeni pogled na stroko, 
- Stopnja razvoja zdravstvene nege v času nastanka teoretičnega modela. 
 
SPREMEMBE, KI JIH OMOGOČAJO TEORETIČNI MODELI ZDRAVSTVENE 
NEGE 
- Samostojnost in odgovornost v zdravstveni negi, 
- Zdravstvena nega je planirana dejavnost, 
- Učinkovitost in uspešnost zdravstvene nege, 
- Zagotavljanja določenega standarda – nivoja zdravstvene nege, 
- Boljše poznavanje pacientov, 
- Omogočajo profesionalni nivo prakse. 
 
VREDNOST TEORETIČNIH MODELOV 
Index koristnosti  vsebuje 5 kriterijev, ki se preverjajo pri posameznem modelu: 
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- Družbena vrednost se kaže skozi etiko, saj se lahko razrešijo mnoge dileme in konflikti. Na ta 
način je lahko vodič medicinskim sestram. Vedeti je potrebno kaj prinaša in določa v širšem 
družbenem smislu kot npr. Hendersonova, ki je določila mesto zdravstvene nege. 

- Kompatibilnost in skladnost modela s sistemom zdravstvenega varstva in kulturnimi 
vrednotami. 

- Popolnost modela nastopi takrat, ko ta določa prioriteto v izvajanju zdravstvene nege, dobro 
funkcionira v praksi in dobro dopolnjuje veljavne predpise. 

- Izvedljivost oziroma praktična uporabnost izhaja iz teze ali ta dovoljuje uporabo vseh 
resursov (človek, znanje, prostor, čas). 

- Zahteve stroke, vedeti je potrebno kakšna so pričakovanja oziroma potrebe  stroke v dani 
situaciji. 

 
Teorije v zdravstveni negi doživljajo svoj razvoj in se odzivajo na razvoj znanosti v drugih 
disciplinah. Za uspešno aplikacijo teorije v prakso so odgovorne tudi medicinske sestre. Predvsem 
od njih se pričakuje, da razumejo osnovno idejo teorije, koncept in disciplino iz katere izhaja. To je 
odvisno tudi od nazora medicinske sestre, razumevanja in interpretacije teorije ter dojemanja 
filozofije zdravstvene nege. Ker je vsak posameznik kompleksno bitje, je odziv na uporabo teorij v 
praksi odvisen še od kulture družbe in dojemanja samega sebe. Na abstraktnejša znanja v 
zdravstveni negi se daje oznaka  »nezaželeno in nerazumljivo«. V kolikor hočemo stvari spreminjati, 
moramo imeti teoretično znanje, da lahko gradimo na tem.  
 
 
EMPIRIČNI INDIKATORJI/KAZALCI 
 
Empirični kazalci so raziskovalni instrumenti ter pravila za potrebe raziskovanja stroke zdravstvene 
nege. Omogočajo neposredno vodenje in usmerjanje prakse zdravstvene nege z natančnimi 
protokoli ali z zapisi za konkretno ravnanje v praksi: 
- Zapisana pravila za ravnanje v praksi (standardi zdravstvene nege, klinični protokoli, 

standardizirani načrti zdravstvene nege, standardizirane intervencije in rezultati zdravstvene 
nege); 

- Obrazci za ocenjevanje (obrazci za zbiranje podatkov, ocenjevanje, merjenje); 
- Kriteriji za ocenjevanje stanja pacienta in doseženih rezultatov (lestvice za ocenjevanje); 
- Kriteriji za vrednotenje uspešnosti in učinkovitosti zdravstvene nege (stopnje kakovosti). 
 
SHEMA HIERARHIČNE STRUKTURE ZNANJA V ZDRAVSTVENI NEGI 
 
METAPARADIGMA 
- Najabstraktnejša, najsplošnejša in ena sama podoba samostojnega področja zdravstvene nege 

(internacionalna). 
- Identificira področje zdravstvene nege in jo jasno ločuje od drugih strok. 
- Vključuje in poimenuje koncepte zdravstvene nege (človek, okolje, zdravje, zdravstvena nega), 

jih opredeli in predstavi povezave med njimi. 
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VPLIV FILOZOFIJE 
 
KONCEPTUALNI MODELI 
- So različni abstraktni, splošni opisi definicij konceptov metaparadigme (človek, okolje, zdravje, 

zdravstvena nega) in njihovih medsebojnih odnosov. 
- So splošne in abstraktne predstave avtonomnosti stroke zdravstvene nege. 
- Razvijejo se iz opazovanja realnega sveta in specifičnih situacij ali na podlagi intuitivnih spoznanj 

strokovnjakov in iz sklepanj na osnovi idej, povzetih iz različnih strokovnih področij. 
- Opredeljujejo namen zdravstvene nege ter naloge, odgovornosti in obveznosti medicinske sestre. 
 
TEORIJE ZDRAVSTVENE NEGE 
- So konkretni in specifični opisi enega ali več konceptov zdravstvene nege. 
- Podrobno opredelijo odnose in povezave med koncepti. 
- So neposredno uporabne v praksi. 
- So vodilo izobraževanja in raziskovanja v zdravstveni negi. 
- Omogočajo razvoj prakse zdravstvene nege in profesionalizacijo stroke. 
 
EMPIRIČNI KAZALCI 
- So raziskovalni instrumenti in klinična pravila za potrebe raziskovanja in prakso zdravstvene 

nege. 
- Omogočajo opazovanje in merjenje konkretiziranih konceptov v teorijah. 
- Omogočajo preverjanje uporabnosti teorij v praksi. 
- Olajšajo realizacijo sodobne zdravstvene nege v praksi. 
- Omogočajo ugotavljanje nivoja kakovosti v zdravstveni negi. 
Vir: Hajdinjak, Meglič, 2006, str. 178. 
 
 
3. TEORIJA FLORENCE NIGHTINGALE 
 
Smatra se za prvo teoretičarko na področju zdravstvene nege. Bila je prva, ki je osmislila zdravstveno 
nego, ji dala teoretične osnove ter opredelila vlogo medicinske sestre. Najpomembnejša 
elementa/koncepta njene teorije sta okolje in zdravstvena nega. 
 
OKOLJE 
V njenih delih je najmočnejši vpliv okolja. Okolje je videla kot tiste zunanje pogoje in vplive, ki 
učinkujejo na življenje in razvoj človeka in ki preprečujejo ali odpravljajo bolezen. Govori o vplivih 
okolja, katero podpira in omogoča naravno zdravljenje. Takšen pomen okolja izhaja iz nehigienskih 
razmer, bolezni in umiranja vojakov, iz časa Krimske vojne. Okolje deli na fizično, psihično in 
socialno: 
- Fizično okolje vpliva pozitivno ali negativno na zdravje, zdravljenje in ozdravitev. Osnovni 

dejavniki fizičnega okolja so zrak, svetloba, temperatura, čistoča, mir in prehrana. Prepričana je 
bila, da je zdravo le čisto okolje. Prostor v katerem živi zdrav ali bolan človek mora biti čist, suh, 
prezračen, brez prahu in neprijetnega vonja.  

- Psihično okolje prispeva k boljšemu pacientovemu psihičnemu stanju, medtem ko imata 
neprijetno okolje ali dolgočasje negativen vpliv nanj. Velik pomen je pripisovala komunikaciji s 



Zdravstvena nega in raziskovanje – skripta predavanj štud. leto 2012/2013 
60 

pacientom. Poudarjala je, da si je za komunikacijo potrebno vzeti dovolj časa, da se ne sme hiteti, 
temveč posvetiti samo pacientu. 

- Socialno okolje razlaga kot okolje v katerem pacient živi. Poleg domačega je to tudi širše 
družbeno okolje. Prepričana je bila, da bi zdravstvene probleme lažje preprečili, če bi preučili 
razmere v družini, njihove bolezni ter življenjske pogoje. 

 
ZDRAVSTVENA NEGA 
Najpomembnejša vloga medicinske sestre in naloga zdravstvene nege so ustvarjanje najugodnejših 
pogojev za ohranjanje ali povrnitev zdravja, kajti dejavniki okolja lahko vplivajo pozitivno ali 
negativno. Zdravstveno nego vidi kot dejavnost, ki posega v pacientovo okolje tako, da je ta kar 
najbolje pripravljen na pozitivne vplive. Poudarja pomembnost opazovanja pacienta in njegove 
reakcije na okolje. Če vplivi niso ugodni mora medicinska sestra ustvariti take pogoje, da pacient ne 
bo porabljal energije za prilagajanje na okolje, temveč jo  bo usmeril v ozdravljenje. Zdravstvena 
nega krepi pozitivne dejavnike okolja in odstranjuje negativne vplive. 
 
 
4. TEORIJA HILDEGARD PEPLAU – MODEL MEDOSEBNIH ODNOSOV 
 
Bila je prva, ki je razvila in objavila teorijo zdravstvene nege. Teorijo prvenstveno uporabljajo na 
področju psihiatrične zdravstvene nege, ker pa temelji na medosebnem odnosu, je uporabna tudi na 
drugih področjih. Prepričana je, da je potrebno pacienta sprejeti kot enkratno celovito osebnost, 
brez predsodkov, takšnega kot je in mu vedno znati prisluhniti. Pri razvijanju modela je bila Peplau 
odločena vključiti v svoje delo že uveljavljena znanja, ki jih je črpala iz del Sigmunda Freuda, Ericha 
Fromma, Abrahama Maslowa itd. V svoj model je integrirala psihoanalitična in socialna znanja ter 
človeške motivacijske in razvojne teorije. V središču njene teorije so: 
- psihodinamična zdravstvena nega,  
- faze odnosa med medicinsko sestro in pacientom ter  
- vloge, ki jih v medosebnem odnosu prevzema medicinska sestra. 
 
4.1. PSIHODINAMIČNA ZDRAVSTVENA NEGA 
Medosebni odnos med medicinsko sestro in pacientom je dinamičen, se skozi posamezne faze 
spreminja, pri čemer medicinska sestra prevzema različne vloge. Ta odnos se razvija v določenem 
okolju, kjer nanj vplivajo predhodna znanja, pričakovanja, vrednote, stališča, kultura in verovanje 
tako medicinske sestre kot pacienta. Rezultat medosebnega terapevtskega odnosa med medicinsko 
sestro in pacientom je, da sledita skupnemu cilju in pri tem sodelujeta, tako v odnosu pridobita oba. 
Pacient pridobiva nova znanja, jih poglablja ter tako pridobiva novo samopodobo, večjo samozavest 
in zaupanje. V odnosu do medicinske sestre in okolja se počuti spoštovanega in varnega. S tem ko 
medicinska sestra pomaga pacientu pri reševanju problemov, tudi ona pridobiva nova znanja in 
izkušnje, kar vodi v njen osebni in profesionalni razvoj. Veliko vlogo pripisuje besednemu in 
nebesednemu komuniciranju. Kot pomemben dejavnik izpostavi tudi učenje. 
 
4.2. FAZE ODNOSA MED MEDICINSKO SESTRO IN PACIENTOM 
Terapevtski odnos med pacientom in medicinsko sestro poteka v štirih fazah, ki se lahko v praksi 
medsebojno prepletajo: 
- Faza orientacije se začne ko pacient ali družina začutijo potrebo po pomoči. Definirajo in 

prepoznajo se problemi. V začetku se srečata kot tujca, zato mora v nadaljevanju medicinska 
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sestra pomagati pacientu pri opisovanju občutkov, ki se nanašajo na prepoznavanje problemov. 
Če oba soglašata o problemih in se strinjata o nadaljnjem sodelovanju je faza orientacije 
prehodno zaključena. To vodi k zmanjševanju napetosti, tesnobe in pacientovega strahu pred 
nepoznanim. S tem se aktivnosti medicinske sestre preusmerijo k reševanju problemov. 

- Faza identifikacije označuje spreminjajoča  se pacientova identifikacija, ki je lahko določen čas 
tudi nezavedna. Pacient lahko medicinsko sestro identificira kot osebo iz preteklosti, ko se je 
počutil nemočnega in je bila ta oseba tista, ki mu je dajala občutek varnosti in zaupanja (npr. 
mati…). Pomembno je, da medicinska sestra dopušča izražanje njegovih občutij, ki so lahko 
povezana s prejšnjimi doživljanji nemoči in odvisnostjo. Na tej poti pacient sprejme svojo vlogo 
v procesu zdravljenja, sodeluje in se sprijazni z izkušnjami iz preteklosti. Njun medosebni odnos 
omogoča pacientu, da izrabi vso razpoložljivo moč za razreševanje problemov in težav. Pacient 
mora dobiti občutek, da ima moč in da jo lahko izkoristi oz usmeri v reševanje problemov. 
Lahko pa pride tudi do popolnoma iracionalnih in nesmiselnih načinov pacientovega obnašanja, 
ki so povezana s prejšnjimi doživljanji nemoči in odvisnostjo.  Medicinska sestra in pacient 
razjasnita svoja pričakovanja, na kar vplivajo njune pretekle izkušnje.  

- Faza interakcije pomeni, da pacient aktivno izrablja pomoč, ki mu je na voljo. Prizna svoje 
potrebe in dovoli da se le te zadovoljijo. Izrabi vse ponujene možnosti za reševanje težav. Zaupa 
v pomoč medicinske sestre in vsega okolja. Več sprašuje in ugovarja v primeru, da se s čim ne 
strinja. Medicinska sestra se v tej fazi pojavi v vlogi svetovalke, osebe z informacijami in tudi 
vodje, saj skupaj načrtujeta in izvajata proces zdravstvene nege. Pozorna mora biti na odklonilne 
načine obnašanja (odklanjanje terapije, pasivnost..), ki se lahko pojavi kot reakcija na negativne 
občutke iz preteklosti. 

- Razrešitvena faza nastopi, ko se pacient začne pripravljati na odpust iz bolnišnice in življenje v 
domačem okolju. Mnogokrat je ta faza najtežja tako za medicinsko sestro kot pacienta. 
Medicinska sestra s trajnim opazovanjem, poslušanjem in pojasnjevanjem pomaga pacientu, da 
se znebi neprijetnih občutkov in uspešno napreduje v osebnostni rasti. Kako se njun 
profesionalni odnos konča je odvisno od vrste bolezni, starosti pacienta, medicinske sestre, 
trajanja hospitalizacije ter zrelosti pacienta in medicinske sestre.  

 
4.3. VLOGE MEDICINSKE SESTRE 
V svoji teoriji Peplau opredeljuje šest vlog medicinske sestre: 
- vloga tujca (pojavi se v začetku medosebnega odnosa, pacienta sprejme z vsem potrebnim 

spoštovanjem in brez predsodkov); 
- vloga osebe, ki daje informacije (daje odgovore na vprašanja, ki so povezana z njegovimi 

problemi); 
- vloga učitelja (podpira pacienta, da se kar največ nauči preko pozitivnih izkušenj); 
- vloga svetovalca ( medicinska sestra svetuje, ko pacient izrazi želje in potrebe); 
- vloga vodje in izvajalke zdravstvene nege oziroma zdravstvene vzgoje (pacienta obravnava kot 

enakovrednega partnerja); 
- vloga nadomestne osebe ( v času hospitalizacije, ko je le ta v specifičnem stanju npr. prevzame 

vlogo njegove matere). 
 
4.4. KONCEPTI 
Koncept človeka 
Človek je definiran kot posameznik. Lokalne skupnosti avtorica ne poudarja posebej. Človeka 
opisuje kot razvijajoč organizem, ki stremi k zmanjševanju anksioznosti, katera povzroča nastale 
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potrebe in zaradi tega živi v nestabilnem ravnovesju. Premagane izkušnje mu dajejo moč in energijo 
za sproščanje ter osebno rast. 
 
Koncept zdravja 
Pomeni napredujoči razvoj človeške osebnosti in neprestanih človeških potencialov  v smeri 
kreativnega, konstruktivnega, produktivnega osebnega življenja ter življenja v skupnosti. Koncept 
sestavlja interakcija med fiziološkimi in medosebnimi stanji. Zdravje se pospešuje z medosebnimi 
procesi. 
 
Koncept okolja 
Ocenjuje ga kot razvoj posameznika v kreativno, konstruktivno in produktivno osebnost, ki živi v 
ravnovesju s svojim okoljem kot priznana osebnost. Medicinska sestra mora v okolju upoštevati 
kulturo in vrednote pacienta v času prilagajanja bolnišničnemu okolju. Vplivi okolja lahko delujejo 
pozitivno na zdravje, lahko pa negativno, s čemer človeka vodijo v bolezen. 
 
Koncept zdravstvene nege 
Koncept zdravstvene nege pojmuje kot terapevtski medosebni odnos. Gre za človeški odnos med 
bolnim posameznikom oziroma posameznikom, ki ima določene potrebe in medicinsko sestro. 
Medicinska sestra doseže svoj cilj s pospeševanjem razvoja pacientovih veščin, ki so potrebne za 
spopadanje s problemi ter doseganje zdravja. Proces zdravstvene nege vidi kot zaporedne korake, ki 
so usmerjeni v terapevtske interakcije. Vključuje uporabo tehnik za reševanje problemov tako s 
strani medicinske sestre kot pacienta. Pri zbiranju podatkov medicinska sestra prehaja iz splošnega k 
specifičnemu. Pri tem kot osnovne metode uporablja opazovanje, komunikacijo in zapisovanje. V 
terapevtskem odnosu se razvijata oba, tako medicinska sestra kot pacient. 
 
4.5. VKLJUČEVANJE TEORIJE V PROCES ZDRAVSTVENE NEGE 
Proces zdravstvene nege Aplikacija teorije 
1. Ocenjevanje - ugotavljanje 
potreb 

 1. Orientacija 
Začetek medosebnega odnosa  
Pacient ali svojci začutijo potrebo po pomoči.  
Medicinska sestra spozna in oceni nivo sposobnosti za sodelovanje. 
Vzpostavitev medosebnega odnosa  
Pacient izrazi doživljanje občutenih problemov, težav in nezadovoljenih 
potreb. 
Medicinska sestra skuša prepoznati probleme in potrebe pacienta. 
Medsebojno spoznavanje 
Sporazumeta se, da pacient potrebuje in sprejme pomoč. 

2. Negovalna diagnoza – danes 2. Identifikacija 
Poglabljanje odnosa 
Pacient izraža in razjasnjuje negativna občutja iz preteklosti. 
Medicinska sestra in pacient skupaj ugotovita dejanske probleme in njihove 
vzroke. 
Pacient občuti, da lahko sam odloča o svojih problemih. 

3. Cilji - danes 3. Koriščenje 
Nadaljevanje poglobljenega odnosa 
Medicinska sestra in pacient oblikujeta cilje. 
Medicinska sestra načrtuje intervencije za doseganje ciljev. 
Pacient sprejme pomoč in izrabi vse možne vire in oblike pomoči. 

4. Načrtovanje 
5. Izvajanje 
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Medicinska sestra izraža svoja stališča in ga poučuje. 
Ga vzpodbuja in podpira, da izraža čustva in mnenja. 
Pacient razvije odgovornost zase, zaupa v svojo sposobnost in 
neodvisnost, aktivno sodeluje v zdravstveni negi. 

6. Vrednotenje 4. Razrešitev 
Razreševanje medsebojnega odnosa 
Pacient sam prevzame zadovoljevanje potreb in reševanje problemov. 
Pacient je pripravljen in sposoben za samostojno življenje. 
Medicinska sestra in pacient končata terapevtski medosebni odnos in se 
razrešita medsebojne povezanosti. 

 
4.6. ŠTUDIJA PRIMERA 
Proces zdravstvene 
nege 

Aplikacija teorije 

1. Ocenjevanje - 
ugotavljanje potreb 

15 letni fant ima težave v šoli in pogosto izostaja od doma.  
1. Orientacija 
Začetek medosebnega odnosa  
Doma mu niso znali pomagati, zato so poiskali strokovno pomoč. 
Vzpostavitev medosebnega odnosa  
Medicinska sestra ob prvem stiku s fantom in njegovo materjo skuša ugotoviti 
zaradi katerih težav sta poiskala pomoč. Razloži jima kakšna je njena vloga pri 
skupnem razjasnjevanju težav in njihovih vzrokov. 
Mati pove, da učitelji pravijo, da je nezainteresiran, da učni uspeh nazaduje, da se 
ne druži s sošolci. Doma se zapira v sobo, odklanja pogovor s starši in ob večerih 
pozno prihaja domov. 
Fant meni, da to ne drži, čeprav priznava, da je večkrat razdražljiv in nerazpoložen. 
Ima občutek, da ga sošolci in učitelji ne marajo. Včasih slabo spi in nima apetita. 
Medsebojno spoznavanje 
Sporazumeta se, da  potrebuje in sprejme pomoč. 

2. Negovalna diagnoza  2. Identifikacija 
Poglabljanje odnosa 
Medicinska sestra fantu vzbudi občutek, da ji lahko zaupa, in da mu je pripravljena 
pomagati. 
Fant se zave problemov in spozna, da ima težave tako v šoli kot doma.  
Ko skupaj ugotavljata vzroke za težave, ji fant zaupa, da je njegov oče zelo 
zahteven in da pričakuje zelo dober učni uspeh. Ker tega ni dosegel, je bil večkrat 
kaznovan. Kadar je dosegel uspeh, ga ni pohvalil. Želi si biti cenjen, zato svojo 
vrednost išče v družbi, kjer občasno pijejo alkoholne pijače. Potem njegovi 
problemi izginejo. 
Negovalna diagnoza 
Moteni medosebni odnosi v družini. Oče je do sina strog, prezahteven in občasno 
agresiven. Fant je nezainteresiran za učenje, se izogiba staršev in sošolcev. 

3. Cilji  3. Koriščenje 
Nadaljevanje poglobljenega odnosa 
Medicinska sestra najprej načrtuje pogovor s starši za omilitev težav in izboljšanje 
medosebnih odnosov v družini. 
Na podlagi fantovega soglasja načrtuje tedenska srečanja s starši ob prisotnosti 
psihoterapevta in psihologa.  
Medicinska sestra fanta vzpodbuja k aktivni udeležbi v razgovorih, v katerih bo 
povedal kaj ga moti v družinskih odnosih oziroma kaj je vzrok njegovih 

4. Načrtovanje 
5. Izvajanje 
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problemov.  
6. Vrednotenje 4. Razrešitev 

Razreševanje medsebojnega odnosa 
Po treh srečanjih je fant motiviran za učenje, samozavesten, navezuje stike s sošolci 
ter materi poroča o dogajanju v šoli. 
Po petih srečanjih s starši razjasnijo vzroke težav. Oče se zave napačnih pristopov 
pri fantovi vzgoji. Pripravljen je prisluhniti njegovim željam in potrebam. 
Ob koncu medosebnega odnosa fant ne potrebuje nobene pomoči. Motiviran je za 
šolanje in prepričan, da bo morebitne težave lahko reševal skupaj s starši. 

 
 
5. TEORIJA IN DEFINICIJA ZDRAVSTVENE NEGE – VIRGINIA HENDERSON 
 
Teorija Virginie Henderson je najbolj poznano teoretično delo v svetu. Na njeno delovanje je 
vplivala njena izobrazba in praksa zdravstvene nege, njeni študenti in sodelavci ter vodje zdravstvene 
nege tistega časa. Ni se strinjala z izobraževalnim programom zdravstvene nege, ki so ga izvajale 
vojaške šole. V njih so poudarjali tehnične kompetence in obvladovanje medicinsko tehničnih 
posegov. Zdravstvena nega je bila videna zgolj kot podaljšek medicine. V tistem obdobju ni bilo 
nobenih zgledov oziroma nobene medicinske sestre, ki bi bila drugim za vzgled. Ko je oblikovala 
svoje ideje, izraz teorija še ni bil v uporabi, zato je svoje delo videla kot filozofsko trditev. Poudarjala 
je skrb za zdrave in bolne posameznike. V svojo teorijo je med prvimi vključila tudi duhovni vidik. 
Zdravstveno nego je videla kot pomoč medicinske sestre, ki pomaga pacientu pri bistvenih 
aktivnostih za ohranjanje zdravja, okrevanja po bolezni in pri mirni smrti. 
 
Rodila se je leta 1897 v Cansas Cityju v Ameriki v številni družini očetu odvetniku in materi 
gospodinji. Umrla je stara 98 let leta 1996. Po prvi svetovni vojni se je na vojaški šoli izobrazila za 
medicinsko sestro. Študij je nadaljevala na pedagoški fakulteti na Kolumbijski univerzi ter leta 1932 
diplomirala. Dve leti kasneje je magistrirala na področju pedagoških znanosti. Najprej je delala v 
bolnišnici in ambulanti, potem je začela poučevati zdravstveno nego v šoli za medicinske sestre v 
Virginii in kasneje na kolumbijski Univerzi ter v zgodnjih 50-tih letih na Univerzi Yale. Bila je ena 
prvih in neodvisnih raziskovalk na področju zdravstvene nege. Za svoje delo je prejela veliko častnih 
priznanj, med drugim osem častnih doktoratov.  
 
5.1. POMEN DELA VIRGINIE HENDERSON 
Preučila in uredila je vso takratno literaturo s področja zdravstvene nege od leta 1900 do leta 1960. 
Po smrti Berte Harmer, kanadske medicinske sestre, je prenovila in kot soavtorica izdala njeno 
knjigo Načela in principi zdravstvene nege, kjer je opisala vlogo in naloge medicinske sestre ter 
predstavila definicijo zdravstvene nege. Njeno najpomembnejše delo Osnovna načela in praksa 
zdravstvene nege (Basic Principles of Nursing Care) je prvič izšlo leta 1960. Razvila je prvi 
dokumentacijski sistem za raziskovalno delo na področju zdravstvene nege, ki ga je poimenovala 
Študijski indeks zdravstvene nege. 
 
Pomemben je njen doprinos do raziskovanja in izobraževanja v praksi zdravstvene nege. Razvila je 
teoretični model, ki ga sestavljajo trije elementi in s tem postavila osnovo za teoretično delo:  
- definicija zdravstvene nege,  
- osnovne človekove potrebe , 
- aktivnosti zdravstvene nege. 
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Definicija zdravstvene nege 
1. Medicinska sestra pomaga zdravemu ali bolnemu v tistih aktivnostih, ki pripomorejo k ohranitvi 

zdravja, vrnitvi zdravja ali mirni smrti in bi jih le ta opravil samostojno, če bi imel za to voljo 
moč in znanje. Na tem področju je medicinska sestra strokovnjak in ima pravico pobude in 
nadzora. 

2. Medicinska sestra sodeluje pri realizaciji diagnostično terapevtskega načrta, katerega iniciator je 
zdravnik (izvaja, sodeluje in organizira diagnostično terapevtski program). 

3. Medicinska sestra je član širšega zdravstvenega tima, v katerem sodeluje pri načrtovanju in 
izvajanju celotne zdravstvene oskrbe pacienta. 

Naloge v prvem delu definicije opravlja samostojno in je za rezultat tudi odgovorna. V drugem delu 
definicije so opredeljene naloge, ki jih opravlja po naročilu zdravnika in ni samostojna, vendar je 
odgovorna za samostojno opravljeno delo. Prav tako je polno odgovorna za izvedbo aktivnosti, ki 
jih prevzema kot del širšega zdravstvenega tima. 
 
Osnovne človekove potrebe 
Vsak človek ima svoje potrebe, ki jih zadovoljuje individualno. Dejavniki vpliva so socialno in 
kulturno okolje, človekovi fizični in psihični viri, njegova energija, volja, motivacija in starost. 
Osnovo za oblikovanje teoretičnega modela je črpala iz grške medicine, ki temelji na šestih naravnih 
resnicah in to je potreba po: 

1. svetlobi in zraku, 
2. hrani in pijači, 
3. delu in počitku, 
4. spanju in budnosti, 
5. izločanju, 
6. spodbujanju občutkov. 

 
14 življenjskih aktivnosti oziroma 14 osnovnih življenjskih potreb: 

1. dihanje (normalno dihanje) 
2. prehranjevanje in pitje (normalno, zadostno) 
3. izločanje 
4. gibanje (in vzdrževanje položajev) 
5. spanje in počitek 
6. oblačenje (izbira primernih oblačil, oblačenje in slačenje) 
7. vzdrževanje telesne temperature (primerno oblačenje in prilagajanje okolju) 
8. telesna čistoča in urejenost (vzdrževanje) 
9. varnost (izogibanje nevarnostim v okolju) 
10. komunikacija (z drugimi za izražanje čustev, strahov ali mnenj) 
11. izražanje verskih čustev 
12. koristno delo (delo, ki nudi občutek zadovoljstva in dosežkov) 
13. igra in rekreacija 
14. učenje (odkrivanje novega znanja, kar vodi v normalen razvoj in zdravje). 

 
PRIMERJAVA MASLOW – HENDERSON 
MASLOW HENDERSON 
1. fiziološke potrebe 1. dihanje 

2. prehranjevanje in pitje 
3. izločanje 
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4. gibanje 
5. spanje in počitek 
6. oblačenje in slačenje 
7. vzdrževanje telesne temperature 

2. potrebe po varnosti 8. telesna čistoča in urejenost 
9. varnost 

3. potrebe po pripadnosti, ljubezni 10. komunikacija 
11. izražanje verskih čustev in potreb 

4. potrebe po spoštovanju 10. komunikacija 
5. potrebe po samopotrjevanju, 
samoaktalizaciji 
 
 

11. izražanje verskih potreb 
12. koristno delo 
13. igra in rekreacija 
14. učenje 

 
5.2. KONCEPTI 
Virginia Henderson je prva teoretičarka, ki je zdravstveno nego opredelila kot samostojno in 
neodvisno zdravstveno disciplino. Izpostavila je štiri koncepte: koncept zdravstvene nege, koncept 
človeka, koncept okolja in koncept zdravja. 
 
KONCEPT ZDRAVSTVENE NEGE 
Je najpomembnejši koncept njenega teoretičnega modela in je v povezavi z vsemi ostalimi koncepti. 
Zdravstveno nego je utemeljila skozi definicijo zdravstvene nege. Temelji na pomoči bolnemu 
oziroma zdravemu človeku. Pomoč zdravemu človeku je opredelila v tem smislu, da le ta 
zadovoljuje svoje potrebe, če ima za to potrebno moč, znanje in voljo. Medicinska sestra mora svoje 
izrazoslovje prilagoditi znanju pacienta. Ugotoviti mora kakšna je njegova volja in kaj so vzroki 
njegove brezvoljnosti. Cilj njenega delovanja je, da ga pritegne k sodelovanju. Ugotoviti mora kakšna 
so posameznikova stališča in vrednote in preko njih vplivati nanj. 
 
Medicinska sestra potrebuje znanja humanističnih in družboslovnih ved ter navade in običaje v 
okolju od koder prihaja pacient. Pacientu pomaga zadovoljiti 14 osnovnih potreb na podlagi njunega 
izoblikovanega odnosa. Medicinska sestra potrebuje za izvajanje zdravstvene nege pisni načrt.  
 
KONCEPT ČLOVEK 
Človeka razume kot celovito osebnost, kot psiho – fizično socialno enoto, ki potrebuje pomoč pri 
doseganju zdravja in neodvisnosti ali mirni smrti. Človekova celovitost se odraža v zadovoljevanju 
14 osnovnih potreb: 

• Prvih devet potreb je fizioloških, 

• Deseta in štirinajsta potreba sta psihološki, 

• Enajsta potreba odraža vidik religije in morale, 

• Dvanajsta in trinajsta potreba sta sociološko orientirani na delo in razvedrilo. 
Posameznik in družina sta obravnavana kot celota. 
 
KONCEPT OKOLJE 
V teoriji ga prav posebno ne izpostavlja. Omejuje ga na bolnišnico in ožjo družino. Na njeno 
opredelitev okolja je vplivalo delo Nightingalove. V okolje vključuje tudi lokalno skupnost in njeno 
odgovornost za zagotavljanje zdravstvene oskrbe. Okolje ima svoj vpliv na zdravje ter dobro počutje 



Zdravstvena nega in raziskovanje – skripta predavanj štud. leto 2012/2013 
67 

in sicer kot osebni dejavniki (starost, kultura, fizična sposobnost in razum) in fizični dejavniki (zrak, 
temperatura). 
 
KONCEPT ZDRAVJE 
Koncept zdravja opredeljuje kot sposobnost posameznika, da samostojno zadovolji vseh 14 
življenjskih potreb. Zdravje je pogosto odvisno od kraja, dežele in sveta v katerem posameznik živi. 
Na njegovo zdravje vplivajo tudi starost ter intelektualne in telesne sposobnosti.  
 
5.3. VKLJUČEVANJE TEORIJE V PROCES ZDRAVSTVENE NEGE 
Proces zdravstvene nege Aplikacija teorije 
1. Ocenjevanje - 
ugotavljanje potreb 

• Zbiranje podatkov o zadovoljevanju 14 tih življenjskih potreb 
• Analiza podatkov 
• Aktualni in potencialni problemi 
• Ocena zmožnosti posameznika (zmore, sme, zna) 

2. Negovalna diagnoza – 
danes 

• Oblikovanje točnih negovalnih diagnoz 

3. Cilji - danes • Oblikovanje ciljev oz pričakovanih rezultatov 
4. Načrtovanje • Načrtovanje intervencij zdravstvene nege 

• Vključevanje pacienta 
• Individualen načrt 

• Pisni načrt – dokumentiranje 
• Odvisno od zdravniško terapevtskega programa 

5. Izvajanje • Izvajanje načrtovanih intervencij, ki podpirajo ali zadovoljujejo 
pacientove potrebe 

• Izvajanje diagnostično terapevtskih posegov 
• Sprotno vrednotenje vpliva intervencij na pacienta 

6. Vrednotenje • Vrednoti se s primerjavo funkcionalnih sposobnosti posameznika pred 
in po izvedbi intervencij 

• Vrednotenje glede na hitrost in stopnjo dosežene samostojnosti 
• Vrednotenje kakovosti zdravstvene nege – uspešnost in učinkovitost 
• V primeru, da cilji niso doseženi, se proces ponovi od začetka. 

 
 
5.4. ŠTUDIJA PRIMERA 
Proces zdravstvene nege Aplikacija teorije 
1. Ocenjevanje  40 letni moški je sprejet na Urološki oddelek.  

Prehranjevanje in pitje 
Je 3x dnevno, mešano hrano. Običajno spije do 2 l tekočine na dan. Količino 
popite tekočine je zadnje čase omejil na manj kot liter, ker opaža da mu 
otekajo noge. 
Izločanje 
Zadnji mesec urinira manj pogosto kot sicer (4x, prej 6-7x) in pri tem čuti 
bolečine, v urinu je opazil kri. Blato odvaja redno 1x na dan. 
Spanje in počitek 
Zadnji mesec se zaradi bolečin ponoči pogosto zbuja. 
Pregled zdravstvene dokumentacije 
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2. Negovalna diagnoza Moteno pitje tekočine, pacient popije le 600 ml tekočine, je žejen in ima 
izsušena usta. 
Moteno izločanje urina zaradi bolečine in premalo popite tekočine, dnevno 
izloča 700-800 ml urina 
Moteno spanje in počitek zaradi medicinske diagnoze in bolečine 

3. Cilji  Pacient bo popil 1300 ml tekočine v naslednjih 24 urah, ne bo žejen in ne bo 
imel izsušenih ust 
Pacient bo izločil 1000 ml urina v naslednjih 24 urah 
Pacient bo ponoči nemoteno spal od 23.00 – 5.00 ure 

4. Načrtovanje Intervencije 
Pogovor z zdravnikom glede količine zaužite tekočine, terapije za zmanjšanje 
edemov in bolečin in pospeševanju izločanja urina 
Pogovor s pacientom o pomenu zaužitja zadostne količine tekočine 
Ponuditi pacientu 200 ml čaja vsake 2 ure preko dneva 
Aplikacija medikamentozne terapije po naročilu zdravnika (diuretik, 
analgetik). 
Merjenje diureze in opazovanje urina 
Zagotoviti okolje, ki omogoča mirno spanje (mir, mikroklima) 

5. Izvajanje Medicinska sestra opazuje pacientove reakcije na intervencije 
6. Vrednotenje Medicinska sestra ugotovi, da je pacient popil 1200 ml tekočine v 24 urah, 

nima izsušenih sluznic in ni žejen 
Pacient je v 24 urah izločil 1100 ml urina 
Pacient je zaspal ob 23.00 uri, vendar se je ponoči 3x zbudil 

 
 
6. MODEL ŽIVLJENJA – NANCY ROPER 
 
Model je najprej razvijala sama, kasneje je k sodelovanju pritegnila še Winifried W. Logan in Alison 
J. Tierney. Njen model je po strukturi podoben delu Hendersonove, le s to razliko, da ni gradila na 
osnovnih človekovih potrebah, temveč njegovih aktivnostih. Model sestavljata dva bistvena 
elementa in sicer življenjske aktivnosti in dinamika življenja. Veliko je življenjskih aktivnosti, ki so 
nujne za preživetje. Vsak posameznik ima različne možnosti za njihovo zadovoljitev, kar je odvisno 
od življenjskega obdobja v katerem se nahaja na črti od odvisen do popolnoma neodvisen. 
 
6.1. ŽIVLJENJSKE AKTIVNOSTI 
Biološko nujne življenjske aktivnosti: 

1. vzdrževanje varnega okolja 
2. komuniciranje 
3. dihanje 
4. hranjenje in pitje 
5. izločanje 
6. osebna čistoča in urejenost 
7. vzdrževanje telesne temperature 

Življenjske aktivnosti, ki omogočajo in vzdržujejo kakovost življenja, vendar za človeka niso 
življenjsko pomembne: 

8. gibanje 
9. delo in igra 
10. izražanje spolnosti 
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11. spanje 
12. umiranje 

 
Dejavniki, ki vplivajo na zadovoljevanje življenjskih aktivnosti: 
- fizični, 
- delovanje organizma, 
- psihološki, čustveni in intelektualni, 
- socialno kulturni, 
- politično ekonomski faktor, vpliv zakonodaje, 
- okolje, zemljepisni položaj/klima, 
- voda, živila. 
 
Roperjeva je predstavila tri možne načine obnašanja človeka pri zadovoljevanju življenjskih 
aktivnosti: 
- preventivno vedenje  (umivanje rok, izogibanje dejavnikov tveganja) 
- varno vedenje (conforting), ki omogoča dobro psihofizično počutje (počitek po hudem naporu) 
- vedenje usmerjeno k cilju (učenje, pridobivanje izkušenj, doseganje neodvisnosti oziroma 

samostojnosti). 
Vsak človek se življenjskih aktivnosti uči, jih razvija, odvisno od starosti in okolja. 
 
6.2. DINAMIKA ŽIVLJENJA - KONTINUUM ODVISNOSTI/SOODVISNOSTI 
Pri ocenjevanju življenjskih aktivnosti upošteva štiri komponente: 
1. Različna življenjska obdobja od spočetja do smrti. 
2. Odvisnost in neodvisnost v času življenja. Človek se od rojstva dalje giblje po neki življenjski črti 

– kontinuumu, ki njegovo stanje spreminja od popolne odvisnosti do neodvisnosti pri 
opravljanju življenjskih aktivnosti.  

3. Faktorji, ki vplivajo na življenjske aktivnosti so: biološki, psihološki, socio- kulturni, okoljski in 
politično ekonomski. 

4. Življenje posameznika obravnava posameznika skozi življenjske aktivnosti v obdobju od 
spočetja do smrti v fazi odvisnosti in neodvisnosti, z upoštevanjem petih faktorjev okolja. 
Tekom življenja lahko pride do nepričakovanih sprememb v odvisnosti oziroma neodvisnosti. 

 
6.3. KONCEPTI 
KONCEPT ZDRAVSTVENE NEGE 
V koncept vključuje vlogo medicinske sestre, ki jo definira kot pomoč človeku pri izvajanju 
življenjskih aktivnosti v vseh obdobjih življenja. Zdravstveno nego opredeli kot pomoč pacientu pri 
preprečevanju, reševanju, zmanjševanju problemov, ki nastopajo pri zadovoljevanju osnovnih 
življenjskih aktivnosti. Intervencije zdravstvene nege so oblikovane na osnovi naslednjih dejavnikov: 
- biološko in razvojno pogojene potrebe po pomoči (otroštvo, nosečnost, starost) 
- telesne in duševne motnje 
- motena ali izpadla biološka funkcija 
- bolezenske ali degenerativne spremembe 
- nezgode 
- infekcije 
- problemi, ki izvirajo iz psihičnega, fizičnega ali socialnega okolja pacienta. 
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KONCEPT ZDRAVJE 
Roperjeva zdravje enači s stanjem dobrega počutja in z optimalno sposobnostjo, da izvaja življenjske 
aktivnosti od rojstva do smrti. Koncept dobrega zdravja predvideva, da naj človek v kar največji 
meri razvije svoje sposobnosti na vseh vidikih življenja (fizični, psihični, socialni, poklicni, 
ekonomski). Poudarja pomen družine, ki pomaga oblikovati človekov odnos do zdravja. 
 
KONCEPT ČLOVEKA 
Človeka vidi kot celovito osebnost od rojstva do smrti. Vsak človek se individualno sooča z 
izvajanjem življenjskih aktivnosti. Z določanjem lastne prioritete pri njihovem opravljanju dosega 
optimalno počutje in neodvisnost. 
 
KONCEPT OKOLJA 
Okolje sestavlja več faktorjev, ki lahko vplivajo na sposobnosti posameznika pri opravljanju 
življenjskih aktivnosti. Poudarja pomen domačega okolja. V bolnišničnem okolju je naloga 
medicinske  sestre, da poskrbi za njegovo dobro počutje. 
 
6.4. VKLJUČEVANJE TEORIJE V PROCES ZDRAVSTVENE NEGE 
Proces zdravstvene nege Aplikacija teorije 
1. Ocenjevanje - ugotavljanje potreb - Zbiranje podatkov življenjskih aktivnostih 

- Kaj lahko pacient normalno dela 
- Kaj lahko naredi sedaj 
- Česa sedaj ne more narediti 
- Kateri so potencialni problemi, ki se lahko razvijejo 

2. Negovalna diagnoza – danes - Dokumentiranje aktualnih in potencialnih problemov 
3. Cilji - danes - Oblikovanje ciljev  

- Določiti odgovornosti medicinske sestre, da bo te cilje dosegla 
4. Načrtovanje - Načrtovanje intervencij zdravstvene nege 
5. Izvajanje - Izvajanje načrtovanih intervencij, ki so lahko preventivne, imajo 

blažilen učinek ali pa usposabljajo pacienta, da poišče pomoč 
- Sprotno vrednotenje vpliva intervencij na pacienta 

6. Vrednotenje - Vrednotenje s primerjanjem stanja življenjske aktivnosti glede na 
postavljene cilje 

 
 
6.5. ŠTUDIJA PRIMERA 
Proces zdravstvene nege Aplikacija teorije 
1. Ocenjevanje - ugotavljanje potreb 40 letni moški je po poškodbi paraplegik in leži na Travmatološkem 

oddelku. Do poškodbe je bil zdrav ter popolnoma samostojen pri 
opravljanju življenjskih aktivnosti.  
Medicinska sestra ugotovi splošni problem in oblikuje točno 
negovalno diagnozo. 

2. Negovalna diagnoza Moteno izločanje blata, zaradi dalj časa trajajoče negibljivosti, premalo 
zaužite tekočine in hrane, odvajal ni že 5 dni, ima trd in napet trebuh, 
toži o bolečinah v trebuhu, prisotno slabo počutje. 

3. Cilji  Pacient bo odvajal blato po aplikaciji čistilne klizme v naslednjih 2 
urah. 
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4. Načrtovanje Pogovor z zdravnikom o problemu izločanja blata. 
Pogovor s pacientom o nujnosti aplikacije čistilne klizme in njegovem 
sodelovanju. 
Pogovor s pacientom o pomenu uživanja mešane hrane z veliko 
balastnimi snovmi in zaužitju 2 litrov tekočine v 24 urah. 
Aplikacija čistilne klizme, kontrola in  pomoč pri odvajanju blata, 
higienska ureditev in dokumentiranje. 

5. Izvajanje Izvedba načrtovanih negovalnih intervencij 
6. Vrednotenje Pacient je po aplikaciji čistilne klizme odvajal blato in se dobro počuti. 
 
 
7. ADAPTACIJSKI MODEL – CALISTA ROY 
 
Osnova njene teorije je model adaptacije, ki ga je povzela po zamislih ameriškega fiziologa in 
psihologa  Helsona, ki pravi da želijo vsi živi organizmi doseči optimalni nivo fiziološkega 
ravnovesja. Nanjo je vplivala tudi sposobnost otrok, ki se lahko prilagodijo velikim spremembam. 
Človek je sestavljen iz delov ali elementov, ki so povezani tako, da moč posameznih členov narašča 
ali upada. Naraščajočo moč daje energija, ki prihaja iz samega sistema ali pa iz okolja, in zadeva ob 
sistem. Royeva poudarja, da človek obdrži svojo celovitost, dokler obdrži ravnovesje med fizičnimi, 
psihičnimi in socialnimi zahtevami ter okoljem. Osnovo v zdravstveni negi predstavljata človek kot 
sistem in njegova interakcija z okoljem.  
 
Model vsebuje pet bistvenih elementov: 

- pacient je oseba, ki prejema zdravstveno nego, 
- cilj zdravstvene nege  je adaptacija na spremembe, 
- zdravje, 
- okolje, 
- smer aktivnosti zdravstvene nege – pospeševanje adaptacije. 

Vsi sistemi so medsebojno povezani. 
 
7. 1. NAJPOMEMBNEJŠI ELEMENTI MODELA 
V modelu Royeva izpostavlja: 
- adaptacijo (prilagajanje), 
- človeka kot sistem prilagajanja, 
- dražljaje, ki vplivajo na prilagajanje, 
- načine človekovega prilagajanja. 

 
 
Adaptacija 
Adaptacija je proces, v katerem se organizem prilagodi spreminjajočim se razmeram v okolju. Človek 
želi vzdrževati svoje fiziološke in psihološke sisteme v ravnovesju z okoljem, v katerem živi. 
Adaptacijski nivo pomeni delovanje človeka, s katerim se le ta s svojim delovanjem učinkovito 
odziva na notranje in zunanje vplive. V kolikor so dražljaji v okviru njegovega adaptacijskega nivoja, 
se nanje uspešno odzove in obdrži ravnovesje. V kolikor je dražljaj izven adaptacijskega nivoja, je 
reakcija neprimerna in pride do porušenja ravnovesja.  
 
Človek kot sistem adaptacije 
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Človek ima na voljo prirojene sposobnosti, da lahko ustrezno reagira na spremembe, se jim prilagodi 
in jih obvladuje. Predstavljajo procese ali vzorce vedenja, ki jih človek uporablja za obvladovanje 
samega sebe. Lahko so prirojeni ali pridobljeni. Loči dve vrsti mehanizmov in sicer 
regulativni(uravnalni) ter kognitivni (spoznavni). Oba mehanizma sta podsistema človekovega 
sistema adaptacije. Za nemoteno delovanje človeka kot sistema adaptacije ter ohranjanje njegove 
celovitosti morata oba delovati nemoteno. 
- Regulativni mehanizmi – ta podsistem sestavljajo vnos, notranji procesi in učinek. Dražljaji 

vnosa lahko prihajajo iz okolja ali človekove notranjosti. Omogoča refleksno reagiranje. To 
pomeni, da notranji procesi (vključno z kemičnimi, živčnimi, endokrinimi) prenašajo dražljaje ter 
povzročajo učinek – fiziološki odgovor.  Regulativni podsistem nadzira notranje procese, ki so 
povezani s fiziološkimi potrebami (npr. povišan pulz med telesno vadbo).  

- Kognitivni mehanizmi – tudi ta podsistem je sestavljen iz vnosa, notranjih procesov in učinka. 
Regulira poznavanje samega sebe, funkcijo vlog in medsebojno odvisnost. Kognitivni podsistem 
kontrolira notranje procese, ki so povezani z višjimi možganskimi funkcijami kot so: 

� zaznava in obdelava informacij (zajema proces zaznave, zapisa in pomnenja informacij), 
� učenje je povezano s procesom posnemanja in razumevanja, 
� proces presojanja zajema reševanje problemov in odločanja (npr. pacient z diabetesom se 

na podlagi preteklih izkušenj odloči povečati odmerek inzulina, glede na izražene 
simptome povišanega krvnega sladkorja), 

� čustva in čustvovanje se kažejo v procesu čustvene zaznave. 
 

Dražljaji, ki vplivajo na adaptacijo 
Na človeka in njegov prilagoditveni nivo vplivajo tri vrste dražljajev: 
- fokalni (takoj in direktno vplivajo na človeka) 
- kontekstualni (vsi drugi dražljaji, ki so prisotni) 
- rezidualni (nespecifični dražljaji, ki so odvisni od kulturnega prepričanja ali stališča o doživljanju 

bolezni). 
Vnos dražljajev v sistem je odvisen od človekovega nivoja adaptacije (v kolikšni meri se človek lahko 
adaptira). Sam nivo adaptacije je edinstven za vsakega človeka in se neprestano spreminja. 
 
Načini prilagajanja 
Adaptacija je proces s katerim se organizem prilagodi na spremenjene razmere v okolju. Vsak človek 
ima neko lastno mejo do katere se sam uspešno prilagodi. V primeru, da pride do dražljajev iz 
okolja, ki presežejo njegov nivo adaptacije, nastopi potreba po spremenjenem načinu prilagajanja.  
Človek ima štiri podsisteme s pomočjo katerih se prilagaja: 
- fiziološki način prilagajanja, 
- način prilagajanja na zaznavo samega sebe (samopodoba), 
- način prilagajanja na opravljanje družbenih vlog, 
- način prilagajanja v medsebojnih odnosih – medsebojni odvisnosti (pomembna je interakcija 

medicinska sestra – pacient). 
Regulativni in kognitivni mehanizmi delujejo znotraj teh načinov adaptacije. Z njimi lahko določimo 
stopnjo sposobnosti adaptacije pri človeku ter prepoznamo adaptivne in neučinkovite odgovore. Ta 
stopnja je pri človeku izražena z njegovim vedenjem in se odraža z uporabo različnih načinov 
adaptacije in obvladovalnih mehanizmov. 
 
Fiziološki način prilagajanja 
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Zajema pet fizioloških temeljnih potreb in štiri regulativne procese. Meni, da je človekova 
sposobnost obvladovanja novih dražljajev, povezanih s fiziološkimi potrebami, odvisna od narave 
dražljajev in od njegove fiziološke adaptacije. Temeljne človekove fiziološke potrebe so: 
- dihanje, 
- prehranjevanje, 
- izločanje, 
- dejavnost in mirovanje (aktivnost in počitek), 
- zaščita in varnost. 

Regulativni procesi: 
- čutno zaznavni procesi, 
- uravnavanje telesnih tekočin in elektrolitov, 
- nevrološke funkcije, 
- endokrine funkcije. 

Fiziološki način prilagajanja je manj abstrakten kot ostali trije načini adaptacije. 
Motnje v fiziološkem načinu prilagajanja vodijo do porušenega biokemičnega ravnovesja v 
organizmu. 
 
Samopodoba – prilagajanje sebe 
Nanaša se na prepričanje in vrednote, ki jih ima človek o sebi. Samopodobo sestavljajo: 
- telesni vidik, ki vključuje občutke, izkušnje in podobo telesa, 
- osebnostni vidik zajema doslednost do samega sebe in ideal do samega sebe, 
- moralno etični vidik vključuje samoopazovanje in samovrednotenje. 

Človek želi ohraniti predstavo o sebi navkljub fizičnim in psihičnim dražljajem, ki prihajajo iz okolja. 
Če mu to ne uspe pride do motenj, ki lahko povzročijo nezadovoljstvo z lastno podobo, agresijo, 
strah, itd.. 
 
Funkcija vlog 
Vključuje vedenje, ki temelji na človekovem položaju v družbi in je odvisno od njegovega načina 
vzpostavljanja odnosov z drugimi v določeni situaciji. Royeva vloge deli na: 
- primarne vloge so opredeljene glede na spol, starost in zrelost, 
- sekundarne vloge človek prevzema v odnosu do drugih (materinstvo, poklic), 
- terciarne vloge so časovno omejene (hobi, začasna vloga inštruktorja). 

V kolikor zahteve presegajo adaptacijski nivo človeka pride do nesposobnosti v izvajanju vlog, 
konflikte med njimi… 
 
Medsebojna odvisnost 
Medsebojna odvisnost se odraža v odnosu posameznika do drugih ljudi. V interakciji z drugimi je 
pomembna sposobnost besednega in nebesednega komuniciranja ter sposobnost zaznavanja 
obnašanja drugih. Razvoj sposobnosti traja celo življenje. Dejavniki, ki vplivajo na razvoj obnašanja 
v medsebojni soodvisnosti so pričakovanja v odnosu, sposobnost čustvovanja, pogostost 
medsebojnih odnosov ter stopnja razvoja. Motnje prilagajanja privedejo človeka do neprijetnih 
občutkov kot so odtujenost, osamljenost… 
 
7.2. IZHOD – UČINEK 
Učinek je izid sistema oziroma izhod procesa. V našem primeru je ta sistem človek, zato se učinek 
nanaša na njegovo vedenje. Učinke sistema Royeva označuje kot : 
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- adaptivni odgovor (tisti, ki pospešuje integriteto človeka, npr. človek redno jemlje 
antikoagulantno terapijo), 

- neučinkovit odgovor (tisti, ki ne pospešuje doseganje cilja, npr. človek ne jemlje redno 
antikoagulantne terapije). 

Adaptivni procesi so v uporabi, ko se človek vede na način, s katerim dosega cilje preživetja, rasti, 
reprodukcije in obvladovanja. Odgovori oziroma učinki so povratna informacija za sistem. 
 
7.3. KONCEPTI 
 
KONCEPT ČLOVEK 
Človeka predstavlja kot adaptacijski sistem, ki za premagovanje sprememb v svojem okolju 
uporablja prirojene in pridobljene mehanizme in sposobnosti. Je v neprestanem medsebojnem 
odnosu s spreminjajočim okoljem. Na spremembe lahko reagira pozitivno in se jim prilagodi ali pa 
tega ni sposoben. Uspešnost v procesu prilagajanja je odvisna od njegovega nivoja adaptacije in 
načinov, ki jih izbere. Je lahko posameznik, družina, skupina, lokalna skupnost ali družba. 
 
KONCEPT OKOLJE 
Okolje je svet v človeku in okoli njega, ki spodbuja prilagoditvene odzive (Andrews in Roy, 1991 cit 
po Gless, 1955). Okolje je sestavljeno iz zunanjega in notranjega okolja, ki zagotavljajo vnos v obliki 
dražljajev na katere se človek odziva z adaptacijo. 
 
KONCEPT ZDRAVJE 
Zdravje in bolezen sta neizogibni razsežnosti življenja. Zdravje obsega posameznikove odzive na 
okolje ter njegovo stopnjo prilagoditve. Cilj zdravja je postati integrirana in celovita osebnost. 
Zdravje je prilagoditveni proces in ga vidi kot cilj človekovega vedenja. Po Royevi je to sposobnost 
človeka, da doseže cilje preživetja, rasti, razmnoževanja in da obvladuje dejavnike okolja.  
 
KONCEPT ZDRAVSTVENA NEGA 
Zdravstvena nega je potrebna, ko človek uporablja več energije za obvladovanje situacije in ima zato 
na voljo manj energije za doseganje ciljev preživetja, rasti in reprodukcije. Model predpostavlja, da 
človek potrebuje medicinsko sestro, ko neobičajni stresi ali šibkosti v obrambnih mehanizmih ne 
omogočajo učinkovitega obvladovanja. Zdravstvena nega mora biti usmerjena na celotno osebnost. 
Adaptacijski model obravnava proces zdravstvene nege, ki ga avtorica imenuje »proces reševanja 
problemov. 
 
7.4. VKLJUČEVANJE TEORIJE V PROCES ZDRAVSTVENE NEGE 
Proces zdravstvene 
nege 

Aplikacija teorije 

1. Ocenjevanje  - ocenjevanje obnašanja pri vseh 4 načinih prilagajanja: fiziološki način, 
prilagajanje na zaznavo samega sebe, za opravljanje družbene vloge in 
prilagajanja v medsebojnih odnosih 

- izbor problemskega področja in določitev prioritete reševanja problemov 
- ugotavljanje vzrokov motenega prilagajanja 
- fokalni, kontekstualni in rezidualni dražljaji 

2. Negovalna diagnoza - opis motene prilagoditve 
- vzroki, znaki in simptomi 
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3. Cilji - pričakovano prilagojeno obnašanje 
4. Načrtovanje - načrtovanje intervencij, ki so usmerjene na fokalne, kontekstualne in 

rezidualne dražljaje 
- v razširitev adaptacijskega nivoja 
- usmeritev dražljajev v adaptacijski nivo 

5. Izvajanje - izvajanje intervencij 
6. Vrednotenje - ali so bili cilji doseženi, ali se pacient prilagojeno obnaša v spremenjeni 

situaciji 
- vrednotenje intervencij (metode, tehnike) 
- vrednotenje učinkovitosti zdravstvene nege 

 
7.8. ŠTUDIJA PRIMERA 
Proces zdravstvene 
nege 

Aplikacija teorije 

1. Ocenjevanje  70 letni pacient hospitaliziran na Oddelku za bolezni prebavil zaradi prebavnih 
motenj se pritožuje, da ponoči ne more spati. 
Ocenjevanje obnašanja 
Medicinska sestra opazuje pacienta, zbira informacije in v pogovoru s pacientom 
ugotovi, da je utrujen, neprespan in slabo razpoložen. Na podlagi zbranih 
podatkov ugotovi, da gre za problem v fiziološkem načinu prilagajanja v zvezi s 
spanjem in počitkom.  Ker gre le za en problem ni potrebno upoštevati prioritete 
reševanja problemov. 
Vzroki motenega prilagajanja 
V drugi fazi mora ugotoviti vzroke, ki vplivajo na pacienta in povzročajo 
neprilagojeno obnašanje. Oceniti mora stopnjo in naravo dražljajev: 

• fokalni dražljaj (sosednji pacient v sobi je nemiren in zmeden) 

• kontekstualni dražljaj (pacientu je bolnišnično okolje tuje) 
• rezidualni dražljaj (prepričan je, da v bolnišničnem okolju ni mogoče 

spati) 
2. Negovalna diagnoza Moteno spanje, zaradi  nemirnega in zmedenega sopacienta in tujega okolja 
3. Cilji Kratkoročni cilj: Pacient bo ponoči spal od 23.00 do 5.00 ure, bo spočit, naspan in 

bolje razpoložen. 
4. Načrtovanje Preseliti pacienta v mirnejšo bolniško sobo (odstranitev fokalnega dražljaja) 

Seznaniti pacienta z bolnišničnim okoljem (odstranitev kontekstualnega dražljaja) 
Pogovor s pacientom o njegovih preteklih izkušnjah v bolnišnici in dražljajih, ki 
so takrat moteče vplivali na njegovo spanje (odstranitev oziroma omilitev 
rezidualnega dražljaja) 

5. Izvajanje Izvedba načrtovanih intervencij 
6. Vrednotenje MS ugotavlja v kolikšni meri je bil cilj dosežen. Ugotovi, da je po preselitvi v 

sosednjo sobo pacient spal celo noč, je spočit in dobro razpoložen. Ugotovi, da je 
bil cilj dosežen, odstranjen fokalni dražljaj in razširjen prilagoditveni nivo. 

 
 
8. MODEL SAMOOSKRBE – DOROTHEA OREM 
 
Dorothea E. Orem je svojo poklicno pot začela v bolnišnici, nadaljevala jo je na pedagoškem 
področju. V 50- tih letih prejšnjega stoletja je začela razvijati svojo Teorijo samooskrbe. Prvo 
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publikacijo na to temo je objavila leta 1959, kateri je leta 1971 sledilo njeno temeljno delo Koncepti 
prakse zdravstvene nege.  
 
8.1. SAMOOSKRBA 
Samooskrbo razlaga kot hoteno in naučeno aktivnost, ki jo človek razvija in izvaja v lastnem 
interesu, da vzdržuje življenje, zdravje in dobro počutje. Kadar je samooskrba učinkovita omogoča 
človeku vzdrževati strukturno integriteto ter normalno delovanje in razvoj. Popolne samooskrbe je 
sposoben zdrav, odrasel človek.  
Potrebe po samooskrbi deli na splošne, razvojne in tiste, ki nastopijo zaradi motenj zdravja. 
 
Splošna samooskrba 
To so vse akcije in dejanja, ki jih človek izvaja za zagotavljanje samooskrbe. Oremova opisuje osem 
življenjsko pomembnih potreb človeka, ki so skupne vsem ljudem: 
- zrak, 
- voda, 
- hrana, 
- izločanje, 
- aktivnost in počitek, 
- ravnovesje med samoto in družbenim življenjem, 
- preprečevanje nevarnosti, 
- promoviranje »normalnosti«, glede na razvojne, socialne in kulturne kriterije. 

 
Razvojna samooskrba 
V različnih obdobjih življenja se razvojna samooskrba spreminja. V času otroštva ni razvita, v odrasli 
dobi je pri zdravem človeku popolna, s starostjo upada. Človek je sposoben popolne samooskrbe, če 
se je sposoben prilagajati spremenjenim situacijam v življenju. Potrebe razvojne samooskrbe so: 
- potrebe po izobraževanju in učenju, 
- potrebe po socializaciji in socialnem prilagajanju, 
- potreba po osebnostnem razvoju, 
- potreba po zaposlitvi, 
- potreba po prilagoditvi na spremenjene življenjske situacije (izguba partnerja, spremenjena 

telesna podoba), 
- potreba po prilagoditvi na novo življenjsko okolje, 
- potreba po samooskrbi v različnih življenjskih obdobjih. 
 
Potreba po samooskrbi zaradi motenj zdravja 
Te potrebe nastanejo kot posledice bolezni, poškodbe, zdravljenja in rehabilitacije. S tem se 
povečajo potrebe splošne samooskrbe, kar privede do potreb po terapevtski samooskrbi.  
 
Terapevtska samooskrba je skupek vseh dejanj, ki jih človek izvaja, da zadovolji tiste povečane 
potrebe po samooskrbi, katere je sam sposoben zadovoljiti. V kolikor pacient tega ne zna, sme ali 
zmore, prevzame vlogo terapevtske samooskrbe medicinska sestra. Terapevtske aktivnosti 
zdravstvene nege zajemajo: 
- ugotavljanje, kdaj, na kakšen način in v kolikšnem obsegu je zdravstvena nega potrebna; 
- vzpostavljanje, vzdrževanje odnosov s pacientom, družino, skupino dokler sami niso sposobni 

samooskrbe; 
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- zadovoljevanje tistih potreb, kjer je izražen primanjkljaj v samooskrbi. 
Primanjkljaj samooskrbe nastopi v primeru, ko so človekove potrebe po samooskrbi večje kot so 
njegove zmožnosti. Primanjkljaj določa v kolikšni meri so potrebne terapevtske aktivnosti 
zdravstvene nege. 
 
8.2. SISTEMI SAMOOSKRBE 
Za reševanje primanjkljaja samooskrbe je predstavila tri sisteme pri katerih se uporabljajo različne 
stopnje pomoči zdravstvene nege: 

• Popolni nadomestni sistem zdravstvene nege je potreben, ko pacient ne more, zna 
ali sme izvajati nobenih aktivnosti za samooskrbo. Medicinska sestra dela vse za ali 
namesto njega. V to skupino sodijo nezavestni, fizično nemočni ter psihično ali socialno 
nesposobni pacienti. 

• Delno nadomestni sistem zdravstvene nege je potreben takrat, ko lahko pacient 
izvaja le nekatere aktivnosti. Pomoč medicinske sestre potrebuje pri izvedbi tistih 
aktivnosti, katerih sam ne zmore. 

• Podporno vzgojno – izobraževalni sistem zdravstvene nege je potreben takrat, ko je 
pacient fizično zmožen izvesti potrebne aktivnosti, pa zato nima potrebnega znanja. 

 
8.3. KONCEPTI 
KONCEPT ZDRAVSTVENE NEGE 
Cilj zdravstvene nege je izravnava primanjkljaja samooskrbe pri pacientu in družini. Namen 
zdravstvene nege je ohranjanje zdravja, povrnitev normalnega in najboljšega stanja zdravja ter 
uravnovešanje, nadzorovanje ali zmanjšanje posledic kroničnega stanja. Za doseganje teh ciljev 
medicinska sestra izvaja terapevtske aktivnosti z namenom delati za ali namesto pacienta, ga voditi 
ali usmerjati, mu nuditi fizično in psihično podporo ter ga učiti in zdravstveno vzgojno izobraževati. 
 
KONCEPT ČLOVEKA 
Človeka pojmuje kot enkratno osebnost, ki je samostojna, sposobna ter motivirana skrbeti zase. 
Definira ga kot pacienta – prejemnika zdravstvene nege. Vsak posameznik je izpostavljen delovanju 
narave, vendar je sposoben spoznavanja sebe ter preudarnega delovanja na podlagi preteklih 
izkušenj.  
 
KONCEPT ZDRAVJA 
Zdravje razume kot stanje človeka, ki deluje kot celovito psiho, fizično, socialno in duhovno bitje. 
Zdravju dodaja tudi dobro počutje, ki je tesno povezano s srečo človeka. Enači ga s človekovo 
sposobnostjo in samostojnostjo samooskrbe. 
 
KONCEPT OKOLJA 
V svoji teoriji ga posebej ne definira. Omenja ga le v povezavi s potrebami samooskrbe človeka 
oziroma vplivov okolja nanjo oz na zadovoljevanje vseh potreb. 
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8.4. VKLJUČEVANJE TEORIJE V PROCES ZDRAVSTVENE NEGE 
Proces zdravstvene 
nege 

Aplikacija teorije 

1. Ocenjevanje  - Ugotavljanje ali obstaja primanjkljaj med pacientovo sposobnostjo in potrebo 
po samooskrbi 

- Ugotavljanje vzrokov primanjkljaja samooskrbe: neinformiranost, neznanje, 
nemotiviranost, stopnja razvoja, posledice bolezni, poškodbe, omejitve, ki 
izhajajo iz kulturnega in socialnega okolja 

2. Negovalna diagnoza - Oblikovanje negovalne diagnoze 
3. Cilji - Prioriteta reševanja problemov 

- Postavitev ciljev: ohranjena ali povrnjena samostojnost pacienta v 
zadovoljevanju potreb samooskrbe 

4. Načrtovanje - Načrtovanje terapevtskih aktivnosti zdravstvene nege: popolna 
kompenzatorna, delno kompenzatorna, vzgojno izobraževalna intervencija 
zdravstvene nege 

5. Izvajanje - Ponovna ocena stanja, obnašanja, ravnanja z vidika sprememb 
- Izvajanje načrtovanih intervencij ob sprotnem vrednotenju uspešnosti 

6. Vrednotenje - Vrednotenje pacientove ohranjene, povrnjene samostojnosti v zadovoljevanju 
potreb samooskrbe 

- Vrednotenje uspešnosti in učinkovitosti terapevtskih intervencij 
 
8.5. ŠTUDIJA PRIMERA 
Proces zdravstvene 
nege 

Aplikacija teorije 

1. Ocenjevanje  20 letno dekle ima zaradi zloma golenice nameščen nadkolenski nehodilni mavec. 
V prikazanem primeru je za vzpostavitev ravnovesja v samooskrbi ustrezen delno 
kompenzatoren sistem zdravstvene nege.  
Obstaja primanjkljaj v splošni samooskrbi: uravnotežena aktivnost in počitek. 
Porušeno je ravnovesje med potrebo po samooskrbi in sposobnostjo samooskrbe. 
Medicinska sestra ugotovi, da pacientka sama ne more gibati in da potrebuje 
pomoč. 

2. Negovalna diagnoza Zmanjšana sposobnost samooskrbe pri gibanju zaradi nehodilnega mavca na 
desni nogi, prisotna bolečina, nepoučenost o možnostih gibanja, ne upa 
spreminjati položaja v postelji, leži samo na hrbtu. 

3. Cilji Pacientka bo spreminjala položaj v postelji ob pomoči medicinske sestre vsaki 2 
uri v naslednjih 24 urah. 
Pacientka bo čutila le zmerne bolečine po aplikaciji analgetika v roku dveh ur. 

4. Načrtovanje Pogovor s pacientko o terapevtskih aktivnostih zdravstvene nege (pomen in 
možnost gibanja). 
Poučevanje pacientke, kako lahko sama spreminja položaj. 
Pomoč pri spreminjanju položaja vsaki 2 uri. 
Pogovor z zdravnikom glede analgetične terapije, 

5. Izvajanje Ponovna ocena samooskrbe pri gibanju in ustreznosti načrtovanih intervencij 
Izvajanje načrtovanih intervencij. 

6. Vrednotenje Po 24 urah medicinska sestra skupaj s pacientko vrednoti sposobnost samooskrbe 
pri gibanju in njeno stanje primerja z opisanim v cilju. 
Ugotovi, da je pacientka spreminjala položaj vsaki dve uri in da je bolečina po 2 
urah popustila. 
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9. MODEL OHRANJANJA IN VZDRŽEVANJA ENERGIJE – MYRA ESTRIN LEVINE 
 
Levinova je v modelu predstavila kaj pomeni ohranjanje in vzdrževanje energije za človeka ter načela 
za ohranjanje te energije, ki podpirajo in zagotavljajo celovitost, integriteto in zdravje človeka. Model 
temelji na patofiziologiji, zato so na začetku trdili, da je uporaben zgolj pri kritično bolnih, kasneje se 
ugotovili, da ga je mogoče uporabljati tudi na drugih področjih. Levinova je želela razmejiti 
zdravstveno nego od medicine, zato je predlagala novo poimenovanje za negovalno diagnozo kot 
trofikognozo. Pojem se v zdravstveni negi ni prijel. Najpomembnejši elementi teorije so: 
- Ohranjanje in vzdrževanje energije (konzervacija) 
- Načela ohranjanja in vzdrževanja energije 
- Celovitost in integriteta človeka 
- Prilagajanje (adaptacija) človeka na okolje. 

 
Ohranjanje in vzdrževanje energije 
Ohranjanje in vzdrževanje energije varuje integriteto človeka, s tem da ščiti svoje sposobnosti, ko se 
sooča s spremembami. Namen tega ni zgolj preživetje, temveč tudi uravnoteženo delovanje 
celotnega organizma (homeostaza – stanje ravnovesja, homeoreza – normalno delovanje organizma) 
in ohranjanje tiste rezervne energije, ki jo človek potrebuje, ko se sooča s spremembami v življenju. 
 
Načela ohranjanja in vzdrževanja energije 
Kadar je prilagajanje človeka na vplive iz okolja moteno oziroma za to nima dovolj energije, je 
ogrožena njegova celovitost in integriteta ter s tem zdravje ali celo življenje. Naloga zdravstvene 
nege je ohranjanje, vzdrževanje ali povrnitev celovitosti in integritete, dobrega počutja in 
neodvisnosti pacienta. Levinova je opisala štiri načela ohranjanja energije: 
- Ohranjanje in vzdrževanje energije razlaga s tem, da je človek živ sistem, ki se s svojo 

energijo stalno prilagaja na dražljaje iz notranjega ali zunanjega okolja od rojstva do smrti. 
Energijo lahko opazujemo in merimo (telesna temperatura, dihanje, gibanje…). Pomanjkanje 
energije je najbolj izraženo pri hudo bolnih pacientih, kjer telo izrablja vse energijske procese za 
ohranjanje življenjsko pomembnih funkcij. Naloga zdravstvene nege je, da oceni njegovo 
energijo in deluje terapevtsko oziroma podporno. 

- Ohranjanje strukturne integritete pomeni sposobnost prilagajanja organizma, da ohrani in 
vzdržuje popolnost v opravljanju svojih funkcij, kljub škodljivim vplivom iz okolja. Sposobnost 
prilagajanja je pri človeku motena v primeru bolezni ali poškodb. Naloga zdravstvene nege je 
vzdrževanje strukturne integritete s podporo pri opravljanju življenjskih aktivnosti ter povrnitev 
sposobnosti za njihovo samostojno opravljanje (npr. preprečevanje posledic dolgotrajnega 
ležanja s spreminjanjem lege). 

- Ohranjanje osebnostne integritete poudarja pomen »lastnega jaza«, ki človeku omogoča 
lastno identiteto, samospoštovanje in zasebnost. Medicinske sestre morajo s pacientom 
vzpostaviti partnerski odnos ter varovati njegove zaupne podatke. 

- Ohranjanje socialne integritete poudarja pomen socialnih stikov z okoljem (družina, družba). 
Ko pride do sprememb v okolju, se človek odzove z načinom obnašanja, ki se je v preteklosti že 
pokazal kot uspešen ali pa reagira z novim načinom, če stari niso bili uspešni. Uspeh je pogosto 
odvisen od podpore njegovih najbližjih. Naloga zdravstvene nege je, da omogoči komunikacijo s 
svojci in njihovo vključevanje v zdravstveno nego, če se kaže potreba. 
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Celovitost in integriteta človeka 
Celovitost razlaga kot nekaj več kot le vsoto posameznih delov človeka. Opredeljuje ga kot odprt 
biološki sistem, katerega deli so povezani med seboj in okoljem. Integriteta pomeni popolno 
delovanje organizma, psihe in duševnosti v socialnem okolju. Adaptacija je interakcija posameznika 
in okolja. Preživetje je odvisno od kakovosti prilagoditve. Adaptacija zajema tri razsežnosti: 
- Zgodovinska razsežnost adaptacije pomeni enkratnost genetskega vzorca posameznika, ki se 

prenaša na potomce ter se deloma dopolnjuje z življenjskimi izkušnjami. 
- Specifično razsežnost adaptacije razlaga kot skladno delovanje organizma, ki ima lasten 

vzorec reagiranja na vplive iz okolja. 
- Presežna razsežnost adaptacije pomeni prilagojene reakcije organizma z uporabo presežne 

energije. 
 
Načini prilagajanje človeka na okolje 
Človek se prilagaja na zahteve iz okolja s fiziološkimi reakcijami in načini vedenja. Reakcije človeka 
na vplive okolja deli na: 
- Fiziološke reakcije človeka v stanju dejanske ali namišljene situacije, ki se kažejo kot 

pripravljenost človeka na soočenje z izzivi v okolju (povišan pulz). 
- Vnetno imunski procesi so reakcije organizma na povzročitelja bolezni z aktiviranjem 

obrambnih mehanizmov. 
- Reakcija na stres je odvisna od števila in časa delovanja stresnih dejavnikov (želodčne težave). 
- Reakcija na čutne dražljaje je temeljna lastnost človeka, ki je lahko motena v primeru bolezni 

(nezavesten bolnik) 
Načini prilagajanja so usmerjeni v čim boljšo kakovost življenja ob čim manjši porabi lastne energije. 
 
9.1. KONCEPTI 
KONCEPT OKOLJE 
Okolje deli na notranje in zunanje. Notranje sestoji iz različnih organskih sistemov, ki se spreminjajo 
pod vplivi zunanjega okolja. Zunanje okolje opredeljuje tisto, ki ga človek zazna s svojimi čutili (vid, 
tip..), na okolje, ki ga človek s čutili ne zaznava (radioaktivnost) ter sociokulturno okolje (kulturne 
vrednote, pogovor, znanje..). 
 
KONCEPT ZDRAVJE 
Zdravje in bolezen razlaga z vidika prilagajanja človeka na spremembe notranjega in zunanjega 
okolja. Merilo uspešne prilagoditve je ohranjena integriteta in s tem zdravje posameznika. Neuspešna 
prilagoditev ogroža zdravje in življenje. Človek se v življenju giblje od zdravja do bolezni. Če je 
njegovo prilagajanje na spremembe uspešno, mu uspeva ohranjati zdravje, če temu ni tako, zboli. 
 
KONCEPT ČLOVEK 
Človek je holistično bitje. Celotni človeški organizem je sistem sestavljen iz podsistemov. Na 
dražljaje reagira kot celovita osebnost. Človek je integrirana osebnost, saj deluje skladno v 
določenem kraju, kljub stalnim vplivom iz okolja. 
 
KONCEPT ZDRAVSTVENA NEGA 
Zdravstveno nego opredeljuje kot dinamično interakcijo med medicinsko sestro in človekom. Cilj 
zdravstvene nege je vzdrževati pacientovo celovitost in integriteto – zdravje. Medicinska sestra z 
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individualnim pristopom prilagaja aktivnosti zdravstvene nege. Aktivnosti zdravstvene nege deli na 
terapevtske in podporne. 
 
9.2. VKLJUČEVANJE TEORIJE V PROCES ZDRAVSTVENE NEGE 
Proces zdravstvene 
nege 

Aplikacija teorije 

1. Ocenjevanje  - Informacije zbira s pomočjo intervjuja in opazovanjem 
- Ocenjevanje ohranjanja energije (vitalne funkcije, splošna kondicija, 

življenjske aktivnosti, načini obnašanja).  
- Ohranjanje strukturne integritete (povzročitelj bolezni, poškodbe, znaki in 

simptomi, laboratorijski rezultati) 
- Ohranjanje osebnostne integritete (samozavest, življenjske izkušnje, 

sposobnost sodelovanja, vrednote) 
- Ohranjanje socialne integritete (družina, odnosi, delo) 

2. Negovalna diagnoza - Oblikovanje negovalne anamneze 
3. Cilji - Prilagojeno obnašanje na vplive okolja 

- Ohranjena energija 
- Ohranjena strukturna, osebnostna in socialna integriteta 

4. Načrtovanje - Načrtovane intervencije so usmerjene v doseganje ciljev in vključujejo 
medicinsko sestro, pacienta in po potrebi tudi svojce 

- Intervencije usmerjene v ohranjanje energije (npr. povečanje vhodne energije 
s prehranjevanjem) 

- Intervencije usmerjene v ohranjanje strukturne integritete (sprememba lege, 
aplikacija zdravil, preprečevanje okužb) 

- Intervencije usmerjene v ohranjanje osebnostne integritete (varovanje 
pacientove zasebnosti) 

- Intervencije usmerjene v ohranjanje socialne integritete (npr. učenje nege 
stome, prehranska navodila) 

5. Izvajanje - Ponovno preveri stanje pacienta in ustreznost načrtovanih intervencij ter 
izvede intervencije 

6. Vrednotenje - Medicinska sestra preveri obnašanje pacienta na 4 ohranitvenih področjih s 
tistim kar je zapisala v cilje. Vrednoti učinkovitost načrtovanih in izvedenih 
terapevtskih ter podpornih intervencij 

 
9.7. ŠTUDIJA PRIMERA 
Proces zdravstvene 
nege 

Aplikacija teorije 

1. Ocenjevanje  40 letni moški se je v tovarni močno opekel. Sprejet na Oddelek za opekline. 
Zbiranje informacij na vseh 4 področjih ohranjanja in vzdrževanja energije: 
Ohranjanje energije 
Neenakomerno, plitvo dihanje, pospešen pulz (130) znižan krvni pritisk(90/60), 
temperatura normalna, toži o hudih bolečinah, je vitalno ogrožen – 40% opeklina, 
normalno prehranjen, nesposoben samostojnega premikanja, vstavljen urinski 
kateter, 600 ml izločenega urina 
Ohranjanje strukturne integritete 
Globoke dermalne opekline po rokah in prsnem košu, povrhnje dermalne 
opekline na obrazu, huda bolečina, velika izguba tekočine 
Ohranjanje osebnostne integritete 



Zdravstvena nega in raziskovanje – skripta predavanj štud. leto 2012/2013 
82 

Pacient ne more sodelovati in odločati o sebi 
Ohranjanje socialne integritete 
Ima družino, s sodelavci se dobro razume 

2. Negovalna diagnoza Ohranjanje energije 
Moteno dihanje zaradi opeklinskih ran, 40 vdihov na minuto, hrope, ga duši 
Hude bolečine zaradi opeklinskih ran 
Moteno izločanje telesnih tekočin zaradi površinske (40%) razsežnosti 
opeklinskih ran, kar se kaže z elektrolitskim neravnovesjem in povečanim 
izločanjem tekočine na opečenih mestih 
Ohranjanje strukturne integritete 
Moteno izločanje urina zaradi opekline, oligurija (600 ml) 
Povečana možnost okužbe opeklinske rane 
Moteno gibanje zaradi opekline in bolečin 
Ohranjanje osebnostne integritete 
Možnost motene samopodobe zaradi opekline 
Ohranjanje socialne integritete 
Motena komunikacija s svojci zaradi opekline in namestitve v intenzivno nego 

3. Cilji Ohranjanje energije 
Pacient bo lažje dihal po aplikaciji kisika na masko v 30 minutah 
Pacient po aplikaciji analgetika v 1 uri ne bo čutil bolečin 
Ohranjanje strukturne integritete 
Pacient bo sprejel 4000 ml naročene tekočine infuzije v 24 urah 
Pacient bo izločil 1500 ml urina v 24 urah 
Pacient ne bo imel okužbe opeklinske rane 
Pacient bo nameščen v načrtovane položaje v postelji v 24 urah in ne bo občutil 
hudih bolečin 
Ohranjanje osebnostne integritete 
Pacient bo ohranil dobro samopodobo v času bivanja v bolnišnici 
Ohranjanje socialne integritete 
Pacienta bo obiskala žena v 24 urah 

4. Načrtovanje Ohranjanje energije 
Aplikacija kisika po naročilu zdravnika 
Namestitev v hrbtni položaj z dvignjenim vzglavjem 
Aplikacija analgetika po naročilu zdravnika na 6 ur 
Aplikacija infuzijske terapije po centralnem venskem katetru 
Ohranjanje strukturne integritete 
Nadzor nad izločanjem urina, merjenje urne in 24 urne diureze 
Preprečevanje okužbe preko urinskega katetra s poostreno anogenitalno nego in 
praznjenjem urinske vrečke po standardu 
Antibiotična terapija po naročilu zdravnika 
Nameščanje pacienta v terapevtske položaje 
Ohranjanje osebnostne integritete 
Zagotavljanje zasebnosti 
Ohranjanje socialne integritete 
Obisk žene v sobi za intenzivno nego 

5. Izvajanje Izvajanje negovalnih intervencij 
6. Vrednotenje Po 24 urah pacient laže diha, ima le blage bolečine, izločil je 1400 ml urina, žena je 

prišla na obisk 
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10. NEGOVALNA TEORIJA KRISTEN SWANSON 
 
Negovalna teorija definira zdravstveno nego kot negovanje odnosa do vrednot drugih. Sodi v 
skupino teorij s srednjim dosegom. Osnovana je na negovalnem procesu v razmerju s pacientovim 
dobrim počutjem. Strukturo njene negovalne teorije predstavlja pet povezanih procesov: 
- Ohranjanje zaupanja - vzdrževanje zaupanja v zmožnosti pacientov za spremembe, z 

namenom ohraniti smisel in pomen njihovega življenja, pomeni da medicinske sestre izvajajo 
zdravstveno nego z empatijo in spoštovanjem; 

- Vedeti – prizadevati si razumeti dogodke in njihov pomen v življenju pacientov, povezano je z 
neprestanim izboljševanjem kompetenc medicinskih sester, s čimer se viša kakovost zdravstvene 
nege; 

- Biti navzoč – biti čustveno in fizično prisoten s pacienti; 
- Delati za – delati za paciente to, kar bi si želeli zase, v kolikor je to mogoče, kar pomeni, da je 

potrebno vse individualne potrebe pacienta vključiti v negovalni načrt; 
- Usposobiti – pospeševanje zmožnosti pacientov ali njihovih družinskih članov za nego, s tem 

da sodelujejo pri načrtovanju zdravstvene nege, ali jih seznaniti s posameznimi postopki 
(Swanson, 1993).  

 
Swansonova je prepoznala tri vrste okoliščin, katere vplivajo na zdravstveno nego in so: 
- usmerjene k pacientu, 
- usmerjene k medicinski sestri, 
- usmerjene k organizaciji. 
 
Številne bolnišnice v ZDA so negovalno teorijo prenesle v vsakodnevno prakso.  Negovalna teorija 
temelji na vedenju, ki veča zadovoljstvo pacientov in sodelovanju s servisnimi službami, ki so 
pomembne za izvajanje zdravstvene nege. Negovalni model v eni izmed bolnišnic vključuje 
naslednje vedenjske značilnosti: 
- večstopenjski obhodi, 
- besede in njihov učinek, 
- odnosi in storitve, 
- sodelovanje s servisnimi službami (Tonges, Ray, 2011). 

 
Večstopenjski obhodi 
Redni obhodi pacientov s strani medicinskih sester in vodij imajo pozitiven učinek na zadovoljstvo 
pacientov in dojemanje kakovosti zdravstvene nege (Meade, Bursell, Ketelsen, 2006). Obhode 
pacientov izmenično izvajajo zdravstveni tehniki in diplomirane medicinske sestre. Vsebina 
obhodov zajema naslednja področja: 
- vprašanja o počutju (npr. bolečina), 
- sprememba lege, 
- potrebe po čemerkoli, 
- vrata zaprta ali odprta (zasebnost), 
- varnost (klicna naprava na dosegu roke). 

 
Urni obhodi omogočajo pravočasno prepoznavanje pacientovih potreb, s čimer se poveča 
zadovoljstvo pacientov in zmanjša uporaba klicnih naprav. Urni obhodi vsebujejo elemente 
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negovalnega procesa »biti navzoč« in »delati za«. Obhode delajo tudi glavne medicinske sestre z 
namenom ugotoviti stanje pacientov in kakovost izvajanja negovalnih aktivnosti.  
 
Besede in njihov učinek 
Medicinske sestre včasih negativno reagirajo na naprej pripravljene scenarije za komunikacijo s 
pacienti. Manj predpisani pristopi med katere sodi »besede in njihov učinek« pripomorejo, da se 
komunikacija, ki se neprestano ponavlja, osredotoči točno na tiste informacije, ki jih pacient 
potrebuje. Pomeni, da ni najbolj pomembno s katerimi besedami povemo, temveč kaj povemo. 
Številne komunikacije pomagajo »usposobiti« pacienta, da postane aktiven udeleženec v procesu 
zdravstvene nege.  
 
Odnosi/ sestavni deli storitev 
Pri anketi o zadovoljstvu pacientov se je pokazalo, da emocionalne potrebe pacientov v toku 
hospitalizacije niso vedno prepoznane. Kot odgovor na to, so načrtovali »trenutek za nego«, pri 
katerem so  medicinski sestre v vsaki izmeni posvetile 3 do 5 minut časa pogovoru s pacientom. Pri 
tem so se pozanimale, kakšno je njegovo stanje ali mu z gestami, kot je dotik roke ali rame pokazale, 
da čutijo z njim. S tem so, ko so za kratek čas prisedle k njegovi postelji pokazale, da so »navzoče« 
pri njem. Istočasno so posredovale tiste informacije, ki jih pacient potrebuje, da se poveča njegovo 
»vedenje«. Na klicno napravo se je odzvala medicinska sestra, ki je bila najbližje, ne glede na to ali je 
bila na vrsti za obhod. Pri izvajanju čiščenja se tudi od čistilke pričakuje, da komunicira s pacientom. 
To pomeni, da so vsi zaposleni, ki prihajajo v bolniško sobo in stik s pacientom emocionalno 
povezani z njim. Torej je koncept »biti navzoč« prisoten tudi pri ostalih zaposlenih. S tem se daje 
možnost pacientu, da se pogovori tudi o drugih stvareh, ki so povezane z njegovim življenjem.  
 
Diskretno opravičilo je potrebno v primeru, ko pričakovanja pacienta niso izpolnjena. V takem 
primeru je potreben pogovor s pacientom z namenom razumeti kaj se je zgodilo, ponuditi diskretno 
opravičilo ter izpeljati aktivnosti, da se nesporazumi ne ponovijo. Opravičevanje, za nekaj kar se je 
zgodilo in ni znotraj pristojnosti medicinskih sester, prizadene medicinske sestre. Napelje jih v 
skušnjavo, da izrazijo negativne komentarje na delo drugih. V tem primeru je zaposlene potrebno 
spomniti, da vir nezadovoljstva ni problem pacienta, temveč da  to prispeva k negativnemu 
dojemanju organizacije. Vsi ukrepi, ki jih izvajamo, da zmanjšamo zaskrbljenost pacientov, jim 
omogočajo občutek večje varnosti in nadzora nad okoljem. Ta proces je osnovan na »ohranjanju 
zaupanja«. 
 
Vpeljana negovalna teorija je močno izboljšala zadovoljstvo pacientov na področju zagotavljanja 
zasebnosti, zadovoljevanja emocionalnih potreb, prepoznavanja osebnih potreb, zadovoljstva s 
kontrolo bolečine in hitrim odzivom na klicno napravo (Tonges, Ray, 2011). Prav tako se je občutno 
zmanjšala prevalenca razjede zaradi pritiska.  
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8. OSNOVNE ŽIVLJENSKE AKTIVNOSTI  
 
Virginia Henderson je opredelile zdravstveno nego kot zadovoljevanje osnovnih potreb, katere so 
skupne vsem ljudem, ne glede na diagnozo. Pri vsakem posamezniku je potrebno upoštevati 
prilagoditve in spremembe, ki izhajajo iz njegove: 
- starosti,  
- čustvenega stanja,  
- telesnih sposobnosti,  
- socialnega, kulturnega in ekonomskega položaja, 
- okoliščin v katerih se izvaja zdravstvena nega. 

Prav splet osnovnih potreb in prilagoditev je tisti ključni element, zaradi katerega je zdravstvene 
nega ustvarjalna dejavnost. 
 
Značilnosti aktivnosti: 
- narava aktivnosti 
- razvoj aktivnosti 
- spremembe v aktivnosti 

 
1. Narava aktivnosti: 
- definicija in opis posamezne aktivnosti 
- zadovoljevanje potreb za aktivnost 
- oblikovanje pozitivnih in negativnih navad ter njihov vpliv na zdravje 

 
2. Razvoj aktivnosti: 
- življenjsko obdobje 
- zadovoljevanje potreb 
- dejavniki vplivanja 
- človekova neodvisnost, odvisnost 

 
3. Spremembe v aktivnosti: 
- vrste sprememb 
- potrebne spremembe 
- individualno oblikovanje življenjskih navad 

 
Procesna metoda dela: 

1. ocenjevanje potreb po zdravstveni negi 
2. negovalna diagnoza 
3. cilji 
4. načrtovanje 
5. izvajanje 
6. vrednotenje 

 
 
 
 



Zdravstvena nega in raziskovanje – skripta predavanj štud. leto 2012/2013 
87 

1. DIHANJE 
 
Narava aktivnosti 
Dihanje je življenjska aktivnost, ki je za človekovo preživetje najpomembnejša. Z dihanjem se pri 
človeku zagotovi potreba po kisiku, ki se spreminja (spanje, počitek, fizični napor). 
 
Razvoj aktivnosti 
Dihanje je življenjska aktivnost, ki se vzpostavi z rojstvom in poteka samodejno celo življenje. 
Nedonošenčki imajo običajno motnje dihanja, ker ta funkcija v popolnosti še ni razvita. 
Človekove navade dihanja so lahko: 
- Pozitivne: skrb za ustrezno mikroklimo in okolje, sprehodi, rekreacija in krepitev zdravja. 
- Negativne: človek ne skrbi za ustrezno mikroklimo, kadi… 

 
Spremembe v aktivnosti 
Človekovo dihanje ogrožajo negativni vplivi s tem, ko ne zadostijo njegovi potrebi po kisiku: 
- Spremembe v mikroklimi – slab zrak v prostoru, neustrezna vlažnost, temperatura, higiensko 

neustrezen prostor, premajhen..; 
- Neustrezno podnebje, suh, vroč, vlažen zrak..; 
- Strupene snovi v okolju – zastrupitve..; 
- Okvare dihalnega centra; 
- Prekinitev živčne povezave med dihalnim centrom in dihalnimi mišicami; 
- Obstrukcija dihalnih poti – tujki, izbruhane mase; 
- Infektivna obolenja dihal; 
- Maligna obolenja dihal; 
- Okvare pljučnega tkiva – pljučni edem; 
- Poškodbe dihalnih organov; 
- Zunanje ovire dihanja, neprimerna oblačila… 
 
Procesna metoda dela 
Dihanje je za človeka življenjskega pomena, zato je potrebno upoštevati razvoj vseh aktivnosti in 
vplivnih dejavnikov, pacienta pa obravnavati celostno s fizičnega, psihičnega in socialnega vidika. 
 
1. Ugotavljanje pacientovih potreb 
V pogovoru s pacientom želimo ugotoviti njegove navade, ki so povezane z dihanjem ter odkriti 
morebitne spremembe v izvajanju aktivnosti. 
 
Pregled in opazovanje pacienta 
Ustaljene meritve: 
- frekvenca dihanja: 

� normalno 16 – 18 vdihov v minuti (dojenčki in otroci dihajo hitreje, starejši počasneje); 
� tachypnoe: zvišano število vdihov v minuti; 
� bradipnoe: znižano število vdihov v minuti; 

- ritem dihanja: ritmično, aritmično; 
- način dihanja: prsno, trebušno; 
- globina dihanja: površno, plitvo, globoko. 
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Gibanje dihalnih organov: 
- pri težjih oblikah dihanja pacient širi nosnice in uporablja pomožno nosno muskulaturo; 
- dihanje skozi usta: okvare in obolenja začetne dihalne poti; 
- gibanje prsnega koša: simetrično, pri obolenjih lahko nastopi asimetrično, ko ena stran prsi 

zaostaja za drugo. 
 
Spremembe pri dihanju 
Cheyne – Stokesovo dihanje: dihanje je najprej plitvo, nato postaja vedno globlje in hitrejše, doseže 
višek, ki mu sledi apnoična pavza. Ta oblika dihanja se pojavlja pri napredovali srčni insuficienci. 
 
Kussmaulovo dihanje: otežkočeno, počasno, globoko, sopeče dihanje, ki se pojavi pri težkih 
bolezenskih stanjih (dekompenzirana jetrna ciroza, diabetična koma, terminalni stadij bolezni..). 
 
Dyspnoe: pospešeno, poglobljeno, otežkočeno dihanje. Lahko je prisotno v mirovanju (respiratorna 
insuficienca kot huda motnja dihanja) ali pri določenih pacientovih aktivnostih. 
 
Kašelj: eksploziven izdih, ki nastane zaradi draženja dihalnih poti, običajno spremlja določena 
bolezenska stanja. Pri kašlju opazujemo: 
- način kašlja: suh, dražeč, brez izmečka, z izmečkom (voden, vlecljiv, gostota, barva, primesi); 
- kdaj se pojavlja; 
- kaj izzove kašelj. 
 
Bolečina spremlja nekatera bolezenska stanja. Pri njej opazujemo: 
- intenziteto bolečine: stalno, samo ob vdihu ali izdihu, ob naporu, določenem simptomu (kašelj); 
- lokacijo bolečine. 
 
Pacient ne diha: je najbolj urgentno stanje, kjer je potrebno pričeti z reanimacijo in nadomeščanjem 
celotne aktivnosti. 
 
Pacientova obleka: lahko ga moti obleka, je preveč ali premalo oblečen, pokrit s pretežkimi odejami. 
 
Pacientovo okolje: 
- temperatura zraka: previsoka, prenizka, 
- vlažnost zraka, 
- prezračenost prostora – dovolj kisika. 
 
Strah: je lahko prisoten pri motnjah dihanja, opazimo ga po mimiki pacienta in s pogovorom. 
 
Pregled medicinske dokumentacije: preberemo vso dokumentacijo, laboratorijske izvide (suturacija 
O2) in se seznanimo z njegovo medicinsko diagnozo. 
 
Pogovor s svojci: pomembno predvsem takrat, ko je sporazumevanje s pacientom moteno.  
 
Sledi pogovor z ostalimi člani zdravstvenega tima. 
 
2. Negovalna diagnoza 
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Zberemo vse potrebne podatke, jih analiziramo in uredimo ter določimo negovalne diagnoze: 
- neučinkovito dihanje, 
- onemogočeno čiščenje dihalnih poti, 
- zvišana možnost infekcije,  
- nespečnost, 
- motnje v ritmu spanja, 
- bolečina, 
- strah, 
- pomanjkljiva samonega: osebna higiena, prehranjevanje in oblačenje, 
- kašelj. 
 
3. Postavitev ciljev 
Na podlagi ugotovljenih negovalnih diagnoz se načrtujejo negovalni cilji- le te časovno opredelimo: 
- dihanje bo izboljšano, 
- dihalne poti bodo očiščene, 
- možnost infekcije bo zmanjšana, 
- pacient bo boljše spal, 
- bolečina bo zmanjšana, 
- občutek strahu bo zmanjšan, 
- pacient bo skrbel za svojo higieno, 
- pacient bo manj kašljal, 
- pacient bo spoznal pravilno tehniko dihanja. 
 
4. Načrtovanje zdravstvene nege 
Zastavljeni cilji določajo potrebne negovalne intervencije. V načrt se vključijo vsa zdravnikova 
naročila iz diagnostično terapevtskega programa. 
 
Negovalne intervencije 
Urejanje ustrezne mikroklime za pacienta: 
- Ustrezna temperatura je 20 stopinj C, upoštevati je potrebno, da je za nekatere negovalne 

intervencije in skupine pacientov ta temperatura prenizka (otroci, starostniki). 
- Ustrezna vlažnost zraka v prostoru je 40-60%, pacientom z dihalnimi motnjami ustreza višja 

vlažnost, tam do 70%. 
 
Zračenje prostorov: dovolj svežega kisika zagotovimo z zračenjem, s tem tudi preprečujemo 
možnost kapljične infekcije pri infektivnih obolenjih respiratornega trakta. 
 
Uporaba ustreznih oblačil in pokrival: pacient naj bo oblečen tako, da ga obleka ne ovira pri dihanju 
in pokrit z lahkimi odejami. 
 
Nameščanje pacienta v ustrezen položaj: pri tem upoštevamo zdravnikova navodila, če teh ni, ga 
namestimo v polsedeči položaj. Na ta način pacient lažje diha, ker aktivira pomožno dihalno 
muskulaturo. 
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Nudenje pomoči pri kašlju: če je mogoče, pacienta pri kašlju namestimo v sedeči položaj. Pri tem naj 
globoko vdihne skozi nos in izdihne skozi usta, nato naj začne pokašljevati, da si očisti dihalne poti. 
Če je kašelj zelo produktiven, se pacienta po naročilu zdravnika namesti v drenažne položaje. 
Pacienta moramo hidrirati s toplimi napitki, ki redčijo sluz. Po naročilu zdravnika apliciramo 
terapijo. 
 
Pomoč pacientu pri bolečini: bolečina spremlja infektivna obolenja respiratornega trakta, maligna 
obolenja, poškodbe, prisotna je po operativnih posegih. Bolečino lahko zmanjšamo z namestitvijo 
pacienta v ustrezen položaj, če je to mogoče in apliciramo terapijo po naročilu zdravnika. 
 
Respiratorna fizioterapija je zelo pomembna, opravlja jo fizioterapevt. Pacient potrebuje zadostno 
ventilacijo, kar se doseže z dihalnimi vajami, pravilno tehniko dihanja, uporabo pomožne dihalne 
muskulature. 
 
Aspiracija se opravi, kadar se dihalna pota pri pacientu ne očistijo dovolj.  
 
Inhalacija se opravi po zdravnikovem naročilu. 
 
Aplikacijo kisika predpiše zdravnik, ki določi količino pretoka in čas trajanja.  
 
Zmanjšanje strahu pri pacientu: poskušamo ga pomiriti in mu zagotoviti občutek varnosti, ne 
puščamo ga samega. 
 
Zdravstveno nego načrtujemo individualno. Primer načrta zdravstvene nege: 
- Ogrevati bolniško sobo na 20 stopinj C, 
- Namestiti pacienta v polsedeči položaj, 
- Pomiriti pacienta s pogovorom, 
- Aplicirati predpisano terapijo. 
 
5. Izvajanje zdravstvene nege 
Pomembno je opazovanje in sprotno vrednotenje negovalnih intervencij ter pravočasno reagiranje 
na nastale spremembe.  
 
6. Vrednotenje zdravstvene nege 
Med vrednotenjem spremljamo rezultate zdravstvene nege oziroma ocenimo doseženo stanje 
pacienta v primerjavi z zastavljenimi cilji. 
 
 
2. HRANJENJE IN PITJE 
 
Narava aktivnosti 
Hranjenje in pitje je življenjska aktivnost, ki je nujno potrebna za človekovo preživetje. Gre za 
sprejemanje hrane oziroma hranilnih snovi in tekočin. 
Zadovoljevanje potreb po hrani in pijači človeku omogoča: 
- rast in razvoj organizma, 
- obnavljanje celic, 
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- nastajanje hormonov in encimov, 
- produkcijo energije, 
- tvorbo protiteles in splošno dobro počutje. 
 
Hranjenje in pitje je povezano s: 

- prebavo, 
- presnovo, 
- odvajanjem. 

 
Človek potrebuje za samostojno izvajanje te aktivnosti: 
- intelektualno celovitost: ustrezna presoja, izbira, priprava, količina, število in čas obrokov; 
- fizično celovitost: pridobivanje hrane, priprava in sprejemanje. 

 
Razvoj aktivnosti 
V življenju se sposobnost zadovoljevanja potreb po hrani in pijači spreminja. Otrok je na začetku 
popolnoma odvisen od odraslih, z rastjo in razvojem se aktivnost spreminja, dokler ni sposoben sam 
zadovoljiti svojih potreb. S starostjo se zmožnost samooskrbe zmanjšuje in človek zopet postaja 
odvisen od drugih ljudi. 
 
Življenjska obdobja: 
- intrauterino obdobje – hranjenje preko posteljice (pomen prehrane za nosečnico); 
- novorojenček – dojenje, pomen tekočine; 
- dojenček – dojenje, pomen tekočine, navajanje na mešano otroško hrano; 
- otrok – pridobivanje spretnosti pri hranjenju in pitju, intenzivna rast in razvoj; 
- adolescent – večje potrebe po hrani zaradi velike porabe energije, pomen videza; 
- odrasli – ustaljene potrebe po hrani in pijači, naraščanje telesne teže z leti; 
- starost – zmanjšanje potrebe po hrani, spremembe v aktivnosti, možnost pomanjkljivega 

zadovoljevanja potreb po hrani in pijači. 
 
Pomen hranjenja in pitja za človeka 
Pozitiven odnos: 
- obrok hrane mu pomeni prijetno doživetje, 
- v izbiri in pripravi hrane izraža svojo ustvarjalnost, 
- obrok hrane pomeni družaben dogodek, 
- gurmani uživajo v hrani. 
Negativen odnos: 
- v hrani ne uživa, 
- popolnoma vseeno mu je kaj je, 
- obroki hrane so enolični in neredni. 
Pomembno je poznati pacientov odnos do prehranjevanja in pitja, ker lahko pozitiven odnos 
koristno uporabimo pri načrtovanju zdravstvene nege, negativen odnos pa lahko zdravstveno stanje 
še poslabša. 
Prehrambene navade: 
- kakšno hrano uživa: vegetarijanska., 
- načini priprave hrane: kuhana, pečena, dušena, uporaba različnih maščob.., 
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- sestava in čas obrokov, 
- količina hrane, 
- način uživanja hrane: kje, kako, koliko časa, 
- higienske navade: umivanje rok, zobovja, 
- nacionalna pripadnost in religija: prepovedi, obredi, tradicije, 
- geografski položaj države: vrsta hrane, možnost nabave, priprave, 
- politično ekonomski vplivi: zmožnost nabave in pridobivanja hrane. 
 
Način prehrane se pri človeku kaže v njegovi prehranjenosti, ki jo ugotavljamo z antropološkimi 
meritvami (telesna teža, višina, index telesne mase (ITM) – je razmerje med telesno težo v 
kilogramih in kvadratom telesne višine v metrih, obseg trebuha, kožne gube, nadlahti..) in 
laboratorijskimi preiskavami (beljakovine, elektroliti, železo, maščobe…). 
 
Spremembe v aktivnosti 
Negativni dejavniki, ki ogrožajo pacienta in vodijo v napačno in neustrezno prehrano: 
- premajhna motivacija za lastno zdravje, 
- neustrezne prehrambene navade (fast food, neredni obroki), 
- nepripravljenost spremeniti način življenja, 
- neznanje o zdravi prehrani, 
- neustrezne materialne možnosti, 
- stres, 
- spremembe okolja (drugačna priprava hrane, onesnaženost, dieta..). 
 
Negativni faktorji, ki se pojavijo z boleznijo in vodijo v neustrezno prehranjenost: 
- anorexia: psihično pogojena; 
- bulimija: prenajedanje in posledično bruhanje; 
- inapetenca – izguba apetita: pojavijo se primanjkljaji v prehranjenosti pacienta, ki lahko vodijo v 

kaheksijo – izgubo podkožnega maščevja; 
- obesitas: poveča se količina maščevja; 
- nausea: pacienta sili na bruhanje in ne more uživati hrane; 
- vomitas - bruhanje: zaužito hrano pacient izbruha ali pa zaradi stalnega bruhanja hrane sploh ne 

more zaužiti; 
- patološke spremembe v ustni votlini: povzročajo bolečino pri hranjenju (soor, poškodovana 

ustna sluznica); 
- vnetna obolenja v ustni votlini in okoliških organih (vnetja žrela, grla..); 
- oslabljen ali odsoten požiralni refleks; 
- disfagija – oteženo požiranje; 
- senzorične motnje, izguba občutka za temperaturo, motnje okusa, vida in vonja; 
- poškodbe na prebavni poti od ust do rektuma; 
- maligna obolenja prebavnih organov; 
- obolenja kardiovaskularnega sistema (tahikardija, tahipnoe); 
- vročinska stanja pri pacientu; 
- slaba koordinacija gibov, močan tremor; 
- splošna oslabelost organizma. 
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Procesna metoda dela 
Potreba po hrani in pitju je za človeka življenjskega pomena, zato je potrebno upoštevati razvoj vseh 
aktivnosti in vplivnih dejavnikov, pacienta pa obravnavati celostno s fizičnega, psihičnega in 
socialnega vidika. 
 
1. Ugotavljanje pacientovih potreb 
V pogovoru s pacientom ugotovimo njegove prehranjevalne navade. Pogledamo stanje 
prehranjenosti, opravimo meritve ter ugotavljamo subjektivne (slabost, nausea..) in objektivne težave 
(bruhanje, poškodbe..). Sledi pogovor s svojci in ostalimi člani zdravstvenega tima ter pregled 
medicinske dokumentacije.  
 
2. Negovalna diagnoza 
Na podlagi zbranih in analiziranih podatkov določimo negovalno diagnozo: 
- nezadostna prehrana, 
- neznanje pri zadovoljevanju potreb, 
- neustrezen odnos do hrane, 
- neješčnost, 
- uživanje prevelikih količin hrane, 
- uživanje premajhnih količin hrane, 
- hujšanje, 
- pretirano prenajedanje zaradi socialne izoliranosti, 
- uživanje prevelikih količin alkohola, 
- uživanje premajhnih količin tekočine. 

 
3. Postavitev negovalnih ciljev 
Na osnovi ugotovljenih negovalnih problemov in negovalnih diagnoz načrtujemo cilje. Pacient bo: 
- užival ustrezno hrano, 
- poučen o zadovoljevanju potreb po hrani, 
- oblikoval pozitiven odnos do hrane, 
- postopno začel uživati več hrane, 
- užival primerno količino hrane, 
- shujšal, 
- pridobil telesno težo,  
- omejil pitje alkohola, 
- užival dovolj tekočine. 

 
4. Načrtovanje zdravstvene nege 
Zastavljeni cilji določajo potrebne negovalne intervencije. V načrt se vključijo vsa zdravnikova 
naročila iz diagnostično terapevtskega programa. 
 
Negovalne intervencije 
Pacientovo prehrano uredimo individualno glede na njegove potrebe: 
- naročimo hrano in uskladimo velikost obroka, konzistenco, 
- po naročilu zdravnika uredimo dietno hrano, 
- naredimo shemo obrokov z morebitnimi potrebnimi dodatki (beljakovine, balastne snovi), 
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- vključimo dietetičarko za sestavo individualnih jedilnikov, 
- nudimo pomoč pri hranjenju ali pacienta hranimo, 
- zdravstveno vzgajamo in poučujemo pacienta, 
- opazujemo pacienta med hranjenjem in zaužito količino. 

 
Nudenje pomoči pri bruhanju 
Hranjenje po nazogastrični sondi, gastrostomi: 
- vzdrževanje in menjava sonde, 
- zagotavljanje ustreznih obrokov in hranjenje, 
- poučevanje pacienta in njegovih svojcev o pravilnem hranjenju, vzdrževanju sonde in 

možnih zapletih. 
 
Parenteralno hranjenje je dovajanje hranilnih snovi v obliki ustreznih raztopin v krvni obtok: 
- vzdrževanje infuzijskih kanalov, 
- aplikacija predpisanih tekočin, 
- bilanca tekočine, 
- menjava infuzijskih sistemov. 

 
Načrt zdravstvene nege 
- naročiti dietno hrano, 
- dogovoriti se z dietetičarko, 
- kontrolirati zaužito količino tekočino, 
- pacienta naučiti hranjenja po gastrostomi. 

 
5. Izvajanje zdravstvene nege 
Načrtovane negovalne intervencije izvajamo po programu. Če pride do sprememb negovalni načrt 
spremenimo. 
 
6. Vrednotenje zdravstvene nege 
Primerjamo doseženo pacientovo stanje z zastavljenimi cilji. Če so cilji doseženi pomeni, da je bila 
zdravstvena nega uspešna, če temu ni tako moramo ugotoviti zakaj negovalna intervencija ni bila 
uspešna. 
 
 
3. IZLOČANJE, ODVAJANJE 
 
Narava aktivnosti 
Odvajanje in izločanje je življenjska aktivnost, ki omogoča odstranitev produktov prebave in je v 
tesni povezavi s prehranjevanjem. Nanaša se predvsem na mikcijo in defekacijo. Izločanje poteka 
skozi: 

• uropoetski sistem – uriniranje, 

• prebavni sistem – defekacija, 

• sluznice in kožo – potenje. 
 
Uravnavanje defekacije 
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Defekacija je tesno povezana s posameznikovo prehrano. Pri tem je pomembno uživanje vlaknin, 
količina zaužite hrane in razporeditev hrane. 
Vlaknine imajo pozitiven učinek na defekacijo in metabolizem: 
- zaradi volumna, 
- vlaknine vežejo tekočine v črevesju – boljša konsistenca blata, 
- holesterol se veže na fekalne mase in izloča. 

Navade človeka vezane na osnovno življenjsko aktivnost izločanje in odvajanje se lahko pozitivne ali 
negativne. 
 
Pozitivne navade: 
- človek je pri izvajanju aktivnosti skrben, si vzame čas in privzgoji stalen časovni vzorec; 
- opazuje sebe, zato ve kdaj in zakaj so nastopile spremembe stalnega vzorca; 
- opazuje feces glede na količino, konsistenco, barvo in primesi; 
- uravnava morebitne težave, kot so obstipacija ali diareja s pravilno dietno prehrano; 
- zna presoditi, kdaj potrebuje zdravniško pomoč. 
 
Negativne navade: 
- aktivnosti ocenjuje kot umazani in o njih ne želi govoriti; 
- ob resnejših težavah ne išče strokovnih nasvetov ali pomoči; 
- nima ustaljenega vzorca odvajanja in se ne opazuje; 
- ob pojavu diareje ali obstipacije ne spremeni načina prehranjevanja, temveč seže po zdravilih; 
- nima razvitih dobrih higienskih navad. 
 
Razvoj osnovne življenjske aktivnosti 
Otrok se navadi na čistočo in kontrolira mikcijo in defekacijo. Kasneje lahko pride do motenj zaradi 
različnih vzrokov (bolezen, stres, hospitalizacija…) in s starostjo zaradi ohlapnih mišic 
(inkontinenca). 
 
Spremembe v osnovni življenjski aktivnosti 
Psihosocialni vplivi 
Navajanje na čistočo je pri otroku kulturno obarvano. Navade, ki jih je človek pridobil v otroštvu, 
ima vse življenje. Dovolj zgodaj mu je potrebno privzgojiti spoznanje, da gre za intimno dejanje. 
Pacient, ki potrebuje pomoč v defekaciji, le to velikokrat odlaga, ker mu je neprijetno prositi za 
pomoč ali pa ima neprijetne izkušnje. Pacientovo počutje je odvisno od ravnanja osebe, ki mu nudi 
pomoč. 
 
Fizična aktivnost – gibanje 
Zmanjšana fizična aktivnost vpliva na mišični tonus. Pri defekaciji sodelujejo trebušne mišice in 
mišice medeničnega dna. 
Pomemben je tudi položaj v katerem pacient odvaja, saj defekacijo in mikcijo močno ovira ležeči 
položaj. 
 
Na defekacijo in mikcijo vpliva bolezen: 
- vnetja prebavnega trakta, 
- operativni posegi, 
- anestetiki, narkotiki, 
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- slaba trebušna in perianalna muskulatura, 
- sedeče delo, 
- nepokretnost oziroma motnje gibanja, 
- povišana telesna temperatura (zmanjšan apetit, dehidracija). 
 
Refleks defekacije lahko inhibira bolečina ali samo strah pred njo. 
 
Porušenje stalnega vzorca odvajanja zaradi spremembe okolja ali zaradi spremembe prehrane. 
 
Procesna metoda dela 
Potreba po odvajanju in izločanju je za človeka življenjskega pomena, zato je potrebno upoštevati 
razvoj vseh aktivnosti in vplivnih dejavnikov, pacienta pa obravnavati celostno s fizičnega, 
psihičnega in socialnega vidika. 
 
1. Ugotavljanje človekovih potreb 
V pogovoru s pacientom želimo ugotoviti njegove navade in odnos do te aktivnosti: 
- kvaliteta prehrane, 
- število in razpored obrokov, 
- ali ima stalni časovni vzorec odvajanja in če so prisotne spremembe, 
- značilnosti urina in fecesa, 
- gibanje, 
- bolezen, bolečina, krči, 
- počutje ob odvajanju in izločanju. 
Opazujemo pacientovo izločanje in odvajanje ter opravimo potrebne meritve. 
 
Odstopanja od normalne defekacije : 
- obstipacija – izločanje majhnih količin zasušenega blata, ki se jim pogosto pridružijo daljši 

časovni intervali brez defekacije; 
- diareja – izločanje tekočega blata, poveča se frekvenca, lahko je pomešana sluz ali kri; 
- inkontinenca – nekontrolirano izločanje blata, ki je lahko začasno ali stalno; 
- anepresija – nekontrolirano izločanje blata brez organskega vzroka, ki se pojavi pri čustveno 

motenih otrocih med 6 in 12 letom; 
- fekalna inpaktacija (infaktacija) – blato se tako zasuši, da je potrebna digitalna odstranitev; 
- flatulenca – prisotnost večjih količin plinov v prebavnem traktu, izločanje je oralno ali rektalno; 
- izločanje blata po nenaravni poti – analna fistula, stoma. 
 
Spremembe v barvi blata: 
- rjava – normalno, 
- sivo bela ali sivo rumena – aholično blato pri zapori žolčevodov, 
- rdeča – primesi iz krvi ali barvil, ki izvirajo iz hrane ali zdravil, 
- črna – melena je črno smolasto blato, ki kaže na krvavitev v zgornjem prebavnem traktu, 
- črna – primesi zdravil ali barvil, ki izvirajo iz hrane, 
- zelena – diareja, hitra pasaža črevesne vsebine. 
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Odstopanja v izločanju urina: 
- inkontinenca – nekontrolirano izločanje urina začasno ali stalno, 
- poliurija – povečana količina izločenega urina v 24 urah (normalno 1000 do 1600 ml), 
- oligurija – zmanjšana količina urina v 24 urah (pod 500 ml), 
- anurija – ni urina, 
- retenca urina – zastajanje urina v mehurju zaradi različnih vzrokov, 
- disurija – boleča mikcija je posledica obstrukcije uretre ali okvare živcev, 
- občasna nezmožnost izločanja urina – pri obolenjih prostate, 
- enuresis – nekontrolirano izločanje urina samo podnevi pri čustveno motenih otrocih, 
- enuresis nokturna – nekontrolirano izločanje urina samo ponoči pri čustveno motenih otrocih, 
- izločanje urina po nenaravni poti – renalna fistula, stoma. 
 
Spremembe v barvi urina: 
- krvav urin – močna krvavitev, 
- dimna barva – majhna količina krvi v urinu, 
- rjavoredeč do sivozelen urin – manj močna krvavitev, 
- temno rjav urin – pri zapori žolčnih vodov se bilirubin izloča z urinom. 
 
Po pogovoru s pacientom preberemo medicinsko dokumentacijo, pregledamo laboratorijske izvide 
in se seznanimo z njegovo diagnozo. Sledi pogovor s svojci in člani zdravstvenega tima. 
 
2. Negovalna diagnoza 
Na podlagi zbranih in analiziranih podatkov postavimo negovalno diagnozo: 
- spremenjena funkcija črevesja – diareja, 
- spremenjena funkcija črevesja – obstipacija, 
- spremenjena funkcija črevesja – inkontinenca, 
- deficit telesnih tekočin, 
- funkcionalna inkontinenca, 
- popolna inkontinenca, 
- zadrževanje telesnih tekočin, 
- bolečina, 
- nezadostna prehrana, 
- možni deficit telesnih tekočin, 
- deficit v aktivnostih prostega časa, 
- zvišana možnost infekcije, 
- deficit v samonegi – izločanje, 
- deficit v samonegi – prehranjevanje. 
 
3. Postavitev ciljev 
Glede na ugotovljene negovalne diagnoze in potrebe načrtujemo negovalne cilje: 
- normalna defekacija in dobro psihično počutje pacienta, 
- uriniranje bo normalno, prehranjenost bo normalna, 
- urejena bo dietna prehrana, 
- intaktna koža, 
- pacientu bo zagotovljena intimnost, 
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- ureditev pomoči pri uriniranju in odvajanju, 
- pacientu bo zagotovljena psihična podpora, 
- pacient bo redno izvajal anogenitalno nego, 
- pacienta se bo motiviralo za izvajanje preventivnih ukrepov, 
- pacientovo okolje bo urejeno, 
- pacient bo poučen. 
 
4. Načrtovanje zdravstvene nege 
Zastavljeni cilji določajo potrebne negovalne intervencije. V načrt se vključijo vsa zdravnikova 
naročila iz diagnostično terapevtskega programa. 
 
Negovalne intervencije 
Pomoč pri odvajanju in izločanju izven postelje: 
- pomoč pri vstajanju in hoji, 
- ureditev sobnega stranišča, 
- anogenitalna nega, 
- umivanje rok, 
- zagotovitev varne poti do sanitarnih prostorov, 
- namestitev klicne naprave, 
- ureditev suhe posteljnine in zračenje prostorov. 
 
Pomoč pri odvajanju in izločanju v postelji: 
- zagotovitev intimnosti, 
- namestitev v ustrezen položaj, 
- zagotovitev nočne posode, 
- anogenitalna nega, 
- umivanje rok, 
- zračenje prostora, 
- menjava posteljnine, 
- namestitev klicne naprave. 
 
Zdravstvena nega pacienta z urinskim katetrom: 
- umivanje in nega kože, 
- pomoč pri hranjenju in pitju, 
- opazovanje, 
- anogenitalna nega, 
- zapiranje katetra, 
- menjava urinske vrečke po standardu, 
- izpraznjevanje urinske vrečke, 
- urejanje postelje. 
 
Zdravstvena nega inkontinentnega pacienta: 
- anogenitalna nega po vsaki defekaciji in uriniranju, 
- uporaba plenic, 
- nega kože, 
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- zaščita postelje, 
- psihična podpora, 
- vodenje bilance tekočin in pobude za pitje in hranjenje, 
 
Izvajanje diagnostično terapevtskega programa: 
- aplikacija medikamentov po naročilu zdravnika, 
- aplikacija čistilne klizme po naročilu zdravnika. 
 
Zdravstvena nega stome: 
- učenje, 
- nega kože v okolici stome, 
- menjava podlage in vrečk,  
- ureditev pripomočkov, 
- sodelovanje s stoma terapevtom, 
- spodbujanje fizičnih aktivnosti 
 
5. Izvajanje zdravstvene nege 
Načrtovane negovalne intervencije izvajamo po programu. Če pride do sprememb negovalni načrt 
spremenimo. 
 
6. Vrednotenje zdravstvene nege 
Primerjamo doseženo pacientovo stanje z zastavljenimi cilji. Če so cilji doseženi pomeni, da je bila 
zdravstvena nega uspešna, če temu ni tako moramo ugotoviti zakaj negovalna intervencija ni bila 
uspešna. 
 
 
4. GIBANJE IN USTREZNA LEGA 
 
Narava aktivnosti 
Gibanje je osnovna človekova pogonska sila, ki mu omogoča gibanje v okolju, krepitev zdravja, 
včasih pa je tudi del zdravljenja. Človeku omogoča zadovoljevanje drugih življenjskih aktivnosti: 
- gibanje pomeni način odzivanja na razne fizikalne zakonitosti (gravitacija, stabilnost), 
- gibanje omogoča komuniciranje za vzdrževanje socialnih stikov, 
- z gibanjem se spreminja telesna lega človeka (ležanje, hoja, stanje, sedenje), 
- pridobivanje dobrin za življenje, 
- posameznik lahko živi tudi brez te aktivnosti, vendar je kakovost njegovega življenja zmanjšana 

(paraplegik, tetraplegik). 
 
Razvoj aktivnosti 
Aktivnost gibanja je pomembna v vseh življenjskih obdobjih: 
- novorojenček je popolnoma odvisen pri spreminjanju svoje lega, 
- dojenček sam spreminja svojo lego (obračanje, sedenje, plazenje, hoja), 
- mali, predšolski otroci so v neprestanem gibanju, za kar porabijo veliko energije, 
- adolescent porabi veliko energije za gibanje, 
- pri odraslem človeku je gibanje povezano z naravo njegovega dela in rekreacijo, 



Zdravstvena nega in raziskovanje – skripta predavanj štud. leto 2012/2013 
100 

- pri starostniku je gibanje odvisno od njegove vitalnosti. 
Navade človeka povezane z življenjsko aktivnostjo gibanje so lahko: 
- pozitivne, ki so izražene v krepitvi zdravja na podlagi rekreacije ter pravilne drže pri hoji, sedenju 

in dvigovanju; 
- negativne navade se kažejo kot neaktivnost, poležavanje in nepravilna prehrana. 
 
Spremembe v aktivnosti 
Spremembe praviloma odrasel človek težko prenaša, še zlasti ko pride do stalne imobilnosti. 
Omejeno gibanje in počitek imata na človeka pozitivne ali negativne posledice. 
 
Pozitivne posledice: 
- zmanjšana poraba kisika, zmanjšan metabolizem, 
- zmanjšana bolečina, 
- zadovoljevanje potreb po počitku, 
- preprečevanje pooperativnih zapletov, 
- pospeševanje celjenja ran, zlomov kosti. 

 
Negativne posledice: 
- telo izgubi sposobnost hitrega prilagajanja po daljšem ležanju, 
- pacientovo slabo počutje, 
- omejeno gibanje v postelji zaradi obveznih terapevtskih položajev, 
- neustrezno gibanje. 

 
Bolezenska stanja, ki negativno vplivajo na aktivnost gibanja: 
- bolezni lokomotornega aparata, 
- bolezni srca in ožilja, 
- maligna obolenja lokomotornega aparata, 
- nevrološka obolenja, 
- patološka stanja, ki zahtevajo mirovanje, 
- nesreče, 
- poškodbe in obolenja, ki povzročajo invalidnost. 

 
Vsi našteti dejavniki v človeku povzročajo fiziološke, psihološke in socialne spremembe. 
 
Fiziološke spremembe: 
- uživanje hrane in tekočine se zmanjša; 
- odvajanje in izločanje – nastopijo težave pri odvajanju (pomoč) in večja možnost urioinfekta 

(sečni mehur se pri ležanju ne izprazni do konca); 
- reguliranje telesne temperature – produkcija temperature je znižana; 
- spanje in počitek – spremeni se ritem spanja (poveča se občutek bolečine in neugodja); 
- spremembe fertilnosti – pri dolgotrajnem ležanju je to posledica stresa; 
- dihanje – zmanjša se predihanost pljuč, poveča se možnost respiratornega infekta; 
- kardiovaskularni sistem – prihaja do hipotenzije, poveča se možnost nastanka tromboze; 
- lokomotorni sistem – atrofija, osteoporoza, kontraktura, dekubitus; 
- gibanje – onemogočeno ali odvisno od ortopedskih pripomočkov. 
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Psihične spremembe: 
- pacient dobi občutek nekoristnosti, 
- počuti se manj atraktivnega in zaželenega, 
- pojavijo se strah, depresije, apatičnost in druge spremembe v vedenju, 
- spremeni podobo o lastnem telesu. 
 
Socialne spremembe: 
- počuti se izoliranega od družine, svojcev, 
- izgubi stik z delovnim okoljem, 
- zmanjša se možnost reševanja problemov, 
- zmanjša se zanimanje za dogajanje v okolju, 
- spremembe v odvisnosti začasno ali trajno. 
 
Hoja 
Je sposobnost gibanja, s katero se preprečujejo zapleti, ki so povezani z moteno gibljivostjo. Hoja je 
lahko terapevtsko indicirana ter pomembna za krepitev zdravja ter izvajanje življenjskih aktivnosti. 
Vrste hoje: 
- normalna, 
- dvotaktna – najprej bergle, skok naprej, bergle, 
- tritaktna - bergle, bolna noga, teža se prenese na bergle, zdrava noga, 
- štiritaktna – desna bergla, leva noga, leva bergla, desna noga, 
- pri vzpenjanju navzgor se najprej pomakne zdrava noga, 
- pri spuščanju navzdol se najprej pomakne bolna noga. 
 
Lega, položaj, ležanje 
Lega ali položaj pomeni, kako je kaj nameščeno glede na svojo vzdolžno os in na ravnino na kateri 
počiva. Za človeka je značilno pogosto menjavanje lege, ki je pri bolnem človeku omejeno ali je sam 
ni več sposoben menjati. Tak pacient potrebuje pomoč. Vrste lege: 
- aktivna lega pomeni, da jo pacient lahko spreminja brez tuje pomoči, lahko se obrača ali sedi, 

mogoče potrebuje le vzpodbudo; 
- pasivna lega je značilna za nezavestne in paralizirane paciente, pri ohranjeni zavesti povzroči 

duševno stisko; 
- prisilna lega nastopa kot obramba pred pojavom bolečine (pri bolečinah v trebuhu skrči noge, 

pri težkem dihanju sedi) ali pri izvedbi diagnostično terapevtskega programa. 
 
Kretnja 
Pomeni istočasno gibanje več sklepov za dosego smotrnega, četudi enostavnega giba. Pogosto 
kretnje povedo več kot besede. Po njih človeka tudi prepoznamo. Lahko so živahne, harmonične, 
neharmonične, sunkovite, okorne,... 
 
Gibljivost ali premičnost 
Gibljivost je potrebna za izbiro in spremembo lege, sedenje, hojo in rokovanje s predmeti. Odvisna 
je od stanja zdravja ali bolezni, ki vplivata na gibalni aparat. Gibljivost ali premičnost je lahko 
normalna ali motena, vse do negibnosti oziroma nepremičnosti.  
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Procesna metoda dela 
Potreba po gibanju in spreminjanju lege je za človeka zelo pomembna, zato je potrebno upoštevati 
razvoj vseh aktivnosti in vplivnih dejavnikov, pacienta pa obravnavati celostno s fizičnega, 
psihičnega in socialnega vidika. 
 
1. Ugotavljanje človekovih potreb 
V pogovoru s pacientom želimo ugotoviti njegove navade in odnos do te aktivnosti: 
- skrb za gibanje, 
- pravilno držo, 
- rekreacijo, 
- vrste transporta, 
- bivalno okolje. 
 
Opazujemo gibanje in opravimo nekatere meritve (telesna teža, višina): 
- držo telesa, 
- položaj pri stanju, hoji, 
- zgornje in spodnje ekstremitete, trup in vrat, 
- lega – ali potrebuje pomoč pri obračanju v postelji, 
- spremembe na koži, 
- vpliv bolečine na gibanje, pomoč pri gibanju, 
- oceno mišične moči, mišični tonus in koordinacijo gibov, 
- pomanjkanje moči ali volje za gibanje, 
- stopnjo psihične prizadetosti zaradi motenj gibanja, značaj posameznika, 
- vpliv poškodb, 
- pripomočke, ki jih uporablja pri gibanju. 
 
Po pogovoru s pacientom preberemo medicinsko dokumentacijo, pregledamo laboratorijske izvide 
in se seznanimo z njegovo diagnozo. Sledi pogovor s svojci in člani zdravstvenega tima. 
 
2. Negovalna diagnoza 
Na podlagi zbranih in analiziranih podatkov postavimo negovalno diagnozo: 
- slaba fizična aktivnost, 
- moteno gibanje zaradi bolečine, 
- nezmožnost vstajanja, 
- nezmožnost obračanja, 
- zvišana možnost okvar telesa, 
- deficit v samonegi: izločanje, kopanje, osebna higiena, oblačenje, prehranjevanje, 
- nevarnost nastanka sprememb na koži, 
- neučinkovito čiščenje dihalnih poti, 
- moten vzorec spanja, 
- oslabljeni socialni stiki, 
- spremenjena življenjska vloga, 
- nevarnost infekcije (pljučnica, uroinfekt). 
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3. Postavitev ciljev 
Glede na ugotovljene negovalne potrebe in diagnoze načrtujemo cilje: 
- vzpostavitev fizične aktivnosti, 
- bolečina bo zmanjšana oziroma odpravljena, 
- ureditev pomoči pri vstajanju, 
- ureditev pomoči pri obračanju, 
- preprečitev poškodb tkiva, 
- pacient bo brez dekubitusa, 
- pacient bo brez kontraktur, 
- pacient bo imel očiščene dihalne poti, 
- ureditev pomoči pri samonegi, 
- pacient bo sprejel spremenjeni način življenja, 
- pacient bo znal uporabljati pripomočke za gibanje. 
 
4. Načrtovanje zdravstvene nege 
V načrt zdravstvene nege poleg negovalne intervencije vključimo diagnostično terapevtski program 
in vsa zdravnikova naročila. 
 
Negovalne intervencije 
- ureditev varnega okolja za gibanje, 
- uporaba ustrezne obutve in oblačil, 
- ureditev ustrezne postelje, 
- uporaba antidekubitusnih blazin, 
- preprečevanje kontraktur, 
- redno obračanje pacienta (npr. na 2 uri), 
- nameščanje v terapevtski položaj, 
- pasivno razgibavanje pacienta, 
- skrbeti za fiziološki položaj sklepov s podlaganjem, 
- pomoč pri odvajanju, 
- pomoč pri hranjenju, 
- aplicirati protibolečinsko terapijo po naročilu zdravnika, 
- pomoč pri posedanju v postelji, vstajanju, hoji, 
- uporaba ortopedskih pripomočkov (palica, bergle, hodulja, voziček), 
- vzpodbujanje h gibanju, 
- izvajanje osebne nege, 
- psihična opora pacientu, 

 
5. Izvajanje zdravstvene nege 
Načrtovane negovalne intervencije izvajamo po programu. Če pride do sprememb negovalni načrt 
spremenimo. 
 
6. Vrednotenje zdravstvene nege 
Primerjamo doseženo pacientovo stanje z zastavljenimi cilji. Če so cilji doseženi pomeni, da je bila 
zdravstvena nega uspešna, če temu ni tako, moramo ugotoviti zakaj negovalna intervencija ni bila 
uspešna. 
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5. SPANJE IN POČITEK 
 
Narava aktivnosti 
Spanje in počitek je za človekovo življenje bistvenega pomena. Spanje pomeni čas fiziološkega 
počitka, za katerega je značilno prenehanje budnosti, ki se za razliko od kome ali narkoze, lahko v 
trenutku povrne. Spanje je v bistvu izguba kritičnega odzivanja, torej zmožnosti, da se ustrezno 
odzovemo na določen splet okoliščin. Počitek je stanje, ko je telo v zmanjšani stopnji aktivnosti z 
namenom, da bi dosegli mentalno in fizično relaksacijo. 
Z aktivnostjo spanja in počitka si človek zadovoljuje potrebo po optimalni psihofizični sprostitvi in 
si nabere moči za telesno in umsko delo. 
 
Razvoj aktivnosti 
V življenju se menjujejo različna obdobja potrebe po spanju. Tako novorojenček potrebuje najmanj 
18 ur spanja, količina se s starostjo zmanjšuje in je pri odraslem človeku 6 do 8 ur. V starosti se 
potreba po spanju zmanjšuje, povečuje pa se potreba po počitku.  
Človek lahko do spanja in počitka razvije pozitiven ali negativen odnos. 
Pozitiven odnos: 
- se zaveda pomena aktivnosti za normalno življenje, 
- časovno dovolj spi in počiva, 
- ustrezna mikroklima v spalnih prostorih, 
- pravilen izbor ležišča, 
- ustrezna priprava na spanje. 
 
Negativen odnos: 
- človek spanje in počitek sprejema kot izgubo časa, 
- nima ustreznega bioritma, spi takrat ko ima čas, 
- premalo spi in počiva, 
- preveč spi in počiva, 
- ima neustrezne razmere v spalnem prostoru (mikroklima, ležišče). 
 
Spremembe v aktivnosti 
- premajhna motiviranost za lastno zdravje in dobro počutje; 
- neustrezne navade, ki lahko izhajajo iz neznanja in neustrezne vzgoje; 
- prevelike fizične in psihične obremenitve; 
- sprememba okolja, klime, nemir in hrup v okolju (bolnišnica); 
- psihične spremembe, strah, depresivnost, skrb; 
- bolečinska stanja; 
- prisilni položaji pri bolezenskih stanjih in poškodbah, posebno kadar so nameščene različne 

opornice; 
- motnje zavesti; 
- bolezenska stanja s spremljajočimi simptomi kot so bruhanje, diareja, visoka telesna temperatura. 
 
Procesna metoda dela 
Potreba po spanju in počitku je za človeka zelo pomembna, zato je potrebno upoštevati razvoj vseh 
aktivnosti in vplivnih dejavnikov, pacienta pa obravnavati celostno s fizičnega, psihičnega in 
socialnega vidika. 
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1. Ugotavljanje človekovih potreb 
V pogovoru s pacientom želimo ugotoviti njegove navade in odnos do te aktivnosti: 
- ritem spanja in počitka, 
- čas spanja in počitka, 
- prostor v katerem spi (temen, svetel), mikroklima, 
- priprave na spanje, 
- subjektivne težave pri spanju. 
Pacienta opazujemo med spanjem in ugotavljamo objektivne težave. Pogovor s svojci je potreben 
predvsem pri otrocih (duda, igrača, plenička). 
 
2. Negovalna diagnoza 
Na podlagi zbranih in analiziranih podatkov postavimo negovalno diagnozo: 
- nespečnost, 
- neurejen ritem spanja, 
- pogosto zbujanje, 
- površno spanje, 
- nespečnost zaradi bolečin, 
- nevarnost poškodbe med spanjem. 
 
3. Postavitev ciljev 
Glede na ugotovljene negovalne potrebe in diagnoze načrtujemo cilje: 
- spanec bo miren in dovolj dolg z manj prebujanji, 
- ritem spanja bo urejen, 
- faze zbujanja bodo krajše, 
- spanje bo globlje, 
- bolečina bo zmanjšana, 
- pacient bo varno spal. 
 
4. Načrtovanje zdravstvene nege 
V načrt zdravstvene nege poleg negovalnih intervencij vključimo diagnostično terapevtski program 
in vsa zdravnikova naročila. 
 
Negovalne intervencije 
- ureditev ustrezne mikroklime: temperatura, vlažnost, razsvetljava – nočna lučka, prezračevanje 

bolniške sobe; 
- ureditev pacientove postelje: napeta posteljnina, pokrivanje pacienta, ustrezen položaj za spanje; 
- priprava pacienta na spanje: odvajanje, hidracija pred spanjem, osebna higiena, ugodna lega; 
- aplikacija predpisane terapije: izbrati ustrezen čas za aplikacijo večerne in nočne terapije, 

aplikacija analgetične terapije in terapije za spanje po naročilu zdravnika; 
- zagotavljanje miru na oddelku: glasno govorjenje, škripanje vrat, koles, neupoštevanje hišnega 

reda pri pacientih, nemirni pacienti; 
- zagotavljanje varnosti: ustrezna osvetlitev, namestitev klicnih naprav, posteljnih ograjic, ovirnic, 

občasen ali stalen nadzor in kontrola. 
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5. Izvajanje zdravstvene nege 
Načrtovane negovalne intervencije izvajamo po programu. Če pride do sprememb negovalni načrt 
spremenimo. 
 
6. Vrednotenje zdravstvene nege 
Primerjamo doseženo pacientovo stanje z zastavljenimi cilji. Če so cilji doseženi pomeni, da je bila 
zdravstvena nega uspešna, če temu ni tako moramo ugotoviti zakaj negovalna intervencija ni bila 
uspešna. 
 
6. OBLAČENJE IN SLAČENJE 
 
Narava aktivnosti 
Oblačenje in slačenje je življenjska aktivnost, ki ščiti telo pred vplivi okolja, pomaga pri vzdrževanju 
telesne temperature in higiene kože. Izraža tudi estetsko in kulturno naravnanost človeka. 
 
Za uspešno izvajanje mora človek imeti: 
- intelektualne sposobnosti: ustrezna izbira oblačil in obutve, potreba po rednem menjavanju in 

higienskem vzdrževanju oblačil, barve, estetski videz..; 
- fizične sposobnosti: zmožnost samooskrbe pri slačenju in oblačenju ter higienskem vzdrževanju. 
 
Pozitivne navade: 
- pravilen izbor oblačil in obutve glede na letni čas, 
- izbor ustreznih materialov in velikosti, 
- namensko pravilna izbira oblačil in obutve (šport, delo). 
 
Negativne navade: 
- človeku je vseeno kako je oblečen, 
- neustrezna oskrba oblačil in obutve s higienskega vidika, 
- posebni stili oblačenja. 
 
Razvoj aktivnosti 
Sposobnost zadovoljevanja potreb po oblačenju se spreminja od rojstva do smrti. Ob rojstvu je 
otrok popolnoma odvisen od staršev, z rastjo in razvojem pride do popolne samooskrbe pri 
izvajanju aktivnosti. V posameznih obdobjih samooskrba popušča zaradi različnih dejavnikov in 
človek spet potrebuje pomoč. 
 
Spremembe v aktivnosti 
- premajhna motiviranost za lastno zdravje, 
- neustrezne navade oblačenja in slačenja, 
- spremembe okolja, 
- psihične spremembe, brezbrižnost, depresije, 
- psihiatrična obolenja, 
- obolenja lokomotornega aparata, ki onemogočajo normalno zadovoljevanje potrebe, 
- poškodbe, imobilizacije, mirovanje, 
- trajna invalidnost. 
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Procesna metoda dela 
Potreba po oblačenju in slačenju je za človeka zelo pomembna, zato je potrebno upoštevati razvoj 
vseh aktivnosti in vplivnih dejavnikov, pacienta pa obravnavati celostno s fizičnega, psihičnega in 
socialnega vidika. 
 
1. Ugotavljanje potreb po zdravstveni negi 
V pogovoru s pacientom želimo ugotoviti njegove navade in odnos do te aktivnosti: 
- subjektivne težave, 
- objektivne težave, 
- sposobnost samooskrbe. 

 
2. Negovalne diagnoze 
Na podlagi zbranih in analiziranih podatkov postavimo negovalno diagnozo: 
- nesposobnost oblačenja in slačenja, 
- nesposobnost obuvanja in sezuvanja, 
- deficit v samonegi – oblačenje, 
- neustrezno higiensko stanje oblačil, 
- neustrezna tehnika oblačenja. 
 
3. Postavitev ciljev 
Glede na negovalne diagnoze določimo negovalne cilje: 
- pacient se bo sam oblekel in slekel, 
- pacient se bo sam obuval in sezuval, 
- ustrezno higiensko stanje oblačil, 
- pacient bo obvladal pravilno tehniko oblačenja in slačenja. 
 
4. Načrtovanje zdravstvene nege 
Negovalne intervencije 
- nudenje pomoči pri oblačenju in slačenju, 
- oblačenje in slačenje pacienta, 
- sezuvanje in obuvanje pacienta, 
- učenje pacienta glede izbire oblačil, 
- naučiti pacienta pravilne tehnike oblačenja in slačenja. 
 
5. Izvajanje zdravstvene nege 
Načrtovane negovalne intervencije izvajamo po programu. Če pride do sprememb negovalni načrt 
spremenimo. 
 
6. Vrednotenje zdravstvene nege 
Primerjamo doseženo pacientovo stanje z zastavljenimi cilji. Če so cilji doseženi pomeni, da je bila 
zdravstvena nega uspešna, če temu ni tako moramo ugotoviti zakaj negovalna intervencija ni bila 
uspešna. 
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7. VZDRŽEVANJE NORMALNE TELESNE TEMPERATURE 
 
Narava aktivnosti 
Telesna temperatura je osnova za zagotavljanje optimalne fizične in psihične aktivnosti ter njegovo 
dobro počutje. Telesna temperatura je eden izmed vitalnih znakov. Je izmerno toplotno stanje 
človeka, ki ga izražamo v stopinjah Celzija.  
 
Telesna temperatura nastaja kot rezultat: 
- metabolizma v telesu, 
- mišičnega dela, 
- vpliva tiroksina. 
 
Telesno temperaturo uravnava termoregulacijski center, ki se nahaja v hipotalamusu v centralnem 
živčnem sistemu. Ta center sprejema in uravnava sporočila toplotnih receptorjev, ki so povsod po 
telesu.  
 
Razvoj aktivnosti 
- nedonošenček – zaradi nezrelosti termoregulacijskega centra je bolj občutljiv na vplive okolja; 
- novorojenček – ni se sposoben zaščititi pred vplivi okolja; 
- mali otrok – slabo ocenjuje toplotno ugodje in vplive okolja; 
- mladostnik – skrbi zase, vendar nima dovolj izkušenj; 
- odrasel – sam presoja o zaščiti pred vplivi okolja; 
- starostnik – lahko začenja izgubljati občutek. 
 
Pri izvajanju aktivnosti lahko človek razvije pozitivne ali negativne navade: 
- pozitivne navade so primerno oblačenje, obuvanje gibanje, prehranjevanje, urejanje temperature 

in vlage v okolju; 
- negativne navade se kažejo v neustreznem preprečevanju škodljivih vplivov. 
 
Spremembe v aktivnosti 
Na spremembe pri izvajanju aktivnosti vpliva življenjski stil in delovanje negativnih dejavnikov: 
- starostno obdobje, 
- neustrezna temperatura in vlaga v okolju, 
- cirkulacijske motnje, 
- zgradba človeka, 
- psihične motnje, 
- materialne možnosti, 
- prizadet center za termoregulacijo, 
- vplivi zdravil, 
- delo, 
- izbira oblačil in obutve, 
- infektivni procesi, 
- pacient po operativnem posegu. 
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Procesna metoda dela 
Potreba uravnavanju telesne temperature je za človeka zelo pomembna, zato je potrebno upoštevati 
razvoj vseh aktivnosti in vplivnih dejavnikov, pacienta pa obravnavati celostno s fizičnega, 
psihičnega in socialnega vidika. 
 
1. Ugotavljanje potreb po zdravstveni negi 
V pogovoru s pacientom želimo ugotoviti njegove navade in odnos do te aktivnosti: 
- kakšna temperatura v prostoru mu ugaja, 
- njegov način oblačenja, obutve, 
- prehranjevalne navade, pitje, 
- kako prenaša poletno vročino, 
- kako prenaša toplotne razlike, 
- prisotnost hipotermije 
- prisotnost hipertermije, 
- higienske navade. 
 
Pacienta opazujemo in opravimo meritve telesne temperature. Ločimo temperaturo jedra in 
površine. Temperaturo merimo aksilarno, rektalno, oralno in v ušesu. 
 
Stopnje telesne temperature: 
- normalna temperature          36 - 37˚C 
- subfebrilna temperatura        37,1 - 37,7˚C 
- rahlo zvišana temperatura      37,8 - 38,5˚C 
- zmerno zvišana temperatura  38,6 - 39˚C 
- visoka temperatura                39,1 - 39,9˚C 
- zelo visoka temperatura         40 - 40,9˚C 
- smrtno nevarna temperatura   41 - 43˚C 
 
Spremembe pri naraščanju telesne temperature 
Naraščanje telesne temperature; 
- koža, rožnata, rdeča, 
- pacient je nemiren, 
- mrzlica, 
- pospešeno dihanje in pulz. 
 
Padanje telesne temperature: 
- koža je vlažna, znojna, 
- koža je topla, 
- žeja, 
- utrujenost. 
 
Normalizacija telesne temperature: 
- umirjenost, 
- utrujenost, 
- zaspanost, 
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Spremembe pri padanju telesne temperature 
Telesna temperatura začne padati zaradi prenizkih temperatur okolja ali okvare termoregulacijskga 
centra. 
Zadrževanje toplote: 
- drget mišic, 
- kontrakcija ožilja, 
- hladna, naježena koža. 
 
Napredovanje ohlajanja: 
- utrujenost, 
- zaspanost, 
- plitvo dihanje, 
- apatičnost. 
 
Padec telesne temperature pod 35˚C: 
- simptomi se nadaljujejo do nezavesti. 
 
Stopnje temperature: 
- 34˚C – močno prizadet organizem, 
- 29˚C – človek izgubi sposobnost regulacije, 
- 28˚C – odpove delovanje srca ter dihanje, 
- 24˚C – ni več združljivo z življenjem. 
 
Po pogovoru s pacientom preberemo medicinsko dokumentacijo, pregledamo laboratorijske izvide 
in se seznanimo z njegovo diagnozo. Sledi pogovor s svojci in člani zdravstvenega tima. 
 
2. Negovalne diagnoze 
Na podlagi zbranih in analiziranih podatkov postavimo negovalno diagnozo: 
- zvišana telesna temperatura, 
- znižana telesna temperatura, 
- neučinkovita termoregulacija, 
- deficit telesnih tekočin,  
- strah, 
- motnje v ritmu spanja, 
- deficit v samonegi - oblačenje in slačenje, 
- deficit v samonegi – osebna higiena, 
- deficit v samonegi – prehranjevanje. 
 
3. Postavitev ciljev 
Glede na ugotovljene negovalne diagnoze in potrebe načrtujemo negovalne cilje: 
- telesna temperatura bo normalna, 
- pacient bo dobil zadosti tekočin, 
- ustna sluznica ne bo poškodovana, 
- občutek strahu bo zmanjšan, 
- zbujanja bodo redkejša in krajša, 
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- pacient bo bolje spal, 
- pacient bo sam skrbel za oblačenje in slačenje, prehranjevanje, osebno higieno. 
 
4. Načrtovanje zdravstvene nege 
V načrt zdravstvene nege poleg negovalne intervencije vključimo diagnostično terapevtski program 
in vsa zdravnikova naročila. 
 
Negovalne intervencije 
- urejanje ustrezne mikroklime – normalno 20˚C, ob negovalnih intervencijah temperaturo 

povišamo in poskrbimo za ustrezno vlago 40 – 60%, 
- ureditev ustreznih oblačil in odej, 
- zagotovitev čiste in suhe posteljnine, 
- ureditev toplih oziroma mlačnih kopeli, 
- ureditev ovitkov za hlajenje pacienta, 
- namestitev termoforja, električne blazine, 
- zagotavljanje tekočine, 
- izvajanje ustne nege, 
- merjenje vitalnih znakov, 
- redno merjenje telesne temperature, 
- merjenje diureze, 
- nadzor nad odvajanjem, 
- aplikacija terapije po naročilu zdravnika, 
- poročanje zdravniku. 
 
5. Izvajanje zdravstvene nege 
Načrtovane negovalne intervencije izvajamo po programu. Če pride do sprememb negovalni načrt 
spremenimo. 
 
6. Vrednotenje zdravstvene nege 
Primerjamo doseženo pacientovo stanje z zastavljenimi cilji. Če so cilji doseženi pomeni, da je bila 
zdravstvena nega uspešna, če temu ni tako moramo ugotoviti zakaj negovalna intervencija ni bila 
uspešna. 
 
 
8. OSEBNA HIGIENA IN UREJENOST 
 
Narava aktivnosti 
Vzdrževanje osebne higiene in urejenosti je življenjska aktivnost, ki omogoča človeku zadovoljevanje 
osebne higiene in urejenosti, kar je pogoj za ohranitev zdravja in dobrega počutja. Človek kot 
socialno bitje pripada določenemu družbenemu okolju, za katerega so določeni načini zunanje 
urejenosti. 
 
Osebna higiena in urejenost je osnovni pogoj za zdravo življenje in pomaga preprečevati infekcije. 
Človek s to aktivnostjo zadovoljuje estetske potrebe in potrebe po ustvarjalnosti. 
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Razvoj aktivnosti 
Zadovoljevanje te aktivnosti se spreminja glede na življenjska obdobja. Ob rojstvu še ni razvita, 
kasneje je odvisna od intelektualnega in fizičnega razvoja. Nanjo vpliva vzgoja v družini in šoli. S 
starostjo začne počasi pojemati. 
 
Higienske navade človeka so lahko pozitivne ali negativne: 
- pozitivne navade pomenijo redno skrb za čistočo in urejenost, urejenost ožje okolice in 

pozitiven odnos do te aktivnosti; 
- negativne navade pomenijo, da ne skrbi za izgled in svoje higienske navade. 
 
Spremembe v aktivnosti 
Negativni dejavniki, ki vplivajo na spremembe pri izvajanju aktivnosti: 
- življenjsko obdobje, 
- spremembe v fizični aktivnosti, 
- spremembe navad zaradi bolezni, 
- nastanek invalidnosti, 
- spremembe v načinu izvajanja aktivnosti zaradi spremembe v okolju, 
- življenjski standard, 
- sociokulturni vplivi, 
- poškodbe kože, 
- psihične spremembe človeka. 
 
Procesna metoda dela 
Potreba po osebni higieni in urejenosti je za človeka pomembna, zato je potrebno upoštevati razvoj 
vseh aktivnosti in vplivnih dejavnikov, pacienta pa obravnavati celostno s fizičnega, psihičnega in 
socialnega vidika. 
 
1. Ugotavljanje potreb po zdravstveni negi 
V pogovoru s pacientom želimo ugotoviti njegove navade in odnos do te aktivnosti: 
- kako skrbi za osebno higieno, 
- v kakšnih okoliščinah živi, 
- kakšna je njegova sposobnost samooskrbe (kaj zna, zmore ali sme). 
 
Pregled in opazovanje pacienta: 
- stanje kože in sluznic, 
- spremembe na koži (rane, opekline, poškodbe po obsevanju, potenje, dekubitus), 
- posebna fiziološka stanja (menstruacija, dojenje), 
- bolezenska stanja (inkontinenca, diareja, stoma, bruhanje, soor), 
- možnost gibanja (samooskrba), 
- psihično stanje, 
- pripomočki za osebno higieno. 
 
Po pogovoru s pacientom preberemo medicinsko dokumentacijo in se seznanimo z njegovo 
diagnozo. Sledi pogovor s svojci in člani zdravstvenega tima. 
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2. Negovalne diagnoze 
Na podlagi zbranih in analiziranih podatkov postavimo negovalno diagnozo: 
- deficit v samonegi: kopanje, osebna higiena, ustna nega, 
- zvišana možnost infekcije. 
 
3. Postavitev ciljev 
Glede na ugotovljene negovalne diagnoze in potrebe načrtujemo negovalne cilje: 
- pacient bo negovan, 
- pacient bo skopan, 
- možnost infekcij bo zmanjšana. 
 
4. Načrtovanje zdravstvene nege 
V načrt zdravstvene nege poleg negovalne intervencije vključimo diagnostično terapevtski program 
in vsa zdravnikova naročila. 
 
Negovalne intervencije: 
- posteljna kopel, 
- tuširanje, 
- umivanje glave, 
- ustna nega, 
- nega zobne proteze, 
- anogenitalna nega, 
- nega nog in nohtov, 
- poučevanje pacienta. 
 
5. Izvajanje zdravstvene nege 
Načrtovane negovalne intervencije izvajamo po programu. Če pride do sprememb negovalni načrt 
spremenimo. Pacientove neustrezne higienske navade ne smejo vplivati na naš odnos do njega. 
Upoštevamo etični pristop in zaščitimo njegovo dostojanstvo. 
 
6. Vrednotenje zdravstvene nege 
Primerjamo doseženo pacientovo stanje z zastavljenimi cilji. Če so cilji doseženi pomeni, da je bila 
zdravstvena nega uspešna, če temu ni tako moramo ugotoviti zakaj negovalna intervencija ni bila 
uspešna. 
 
 
9. IZOGIBANJE NEVARNOSTIM V OKOLJU 
 
Narava aktivnosti 
Pomembno je, da človek nevarnost prepozna in se nanjo ustrezno odzove. Za samostojno izvajanje 
te aktivnosti sta potrebni: 
- intelektualna sposobnost za prepoznavanje nevarnosti, pravilno oceno razmer in odločitev o 

načinu varovanja; 
- fizična sposobnost za odstranjevanje oziroma izogibanje škodljivim dejavnikom. 
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Razvoj aktivnosti 
Aktivnost se razvija vse življenje. Ob rojstvu in otroštvu se človek ni sposoben zaščititi pred 
nevarnostmi v okolju. V otroštvu so starši najpomembnejši učitelji. Otrok si nabira tudi lastne 
izkušnje, ki jih nadgradi v šoli in na ta način lažje razume zakonitosti sveta, ki ga obdaja. Čim bolj je 
človek izobražen, tem bolj je osveščen in pripravljen na varovanje lastnega življenja in zdravja. 
Zdravstvena nega in aktivnost varovanja 
Aktivnosti varovanja se pri različnih pacientih razlikujejo: 
- aktivnost je razvita v zadostni meri, 
- aktivnost še ni v celoti razvita, 
- aktivnost je pomanjkljiva, 
- aktivnost je na nek način ovirana. 
 
Medicinska sestra mora vedeti: 
- katere škodljivosti ogrožajo pacienta, 
- kakšne sposobnosti ima pacient za reševanje problemov povezanih z varnostjo, 
- pacient se lahko na okolje neustrezno odziva, zato mora pravočasno ukrepati. 
 
Stopnje varovanja pred neugodnimi vplivi: 
- pacient se zaveda možne nevarnosti, jo prepozna in se nanjo ustrezno odzove, 
- pacient se zaveda nevarnosti, vendar ni sposoben ustreznega odziva, zato je nerazpoložen in 

prestrašen, 
- pacient se ne zaveda nevarnosti v okolju in se ne počuti ogroženega, zato mora za njegovo 

varnost poskrbeti medicinska sestra. 
 
Spremembe v aktivnosti 
Pacient se v bolnišničnem okolju ne počuti domače, vse mu je tuje, prostori, ljudje in aparature. 
Poleg tega določeni bolezenski procesi zmanjšajo dojemanje pacienta za nevarnost.  
 
Ogrožene so skupine pacientov, ki imajo: 
- senzorične motnje (slabovidni, slepi, naglušni, gluhi, imajo motnje vonja ali motnje v zaznavanju 

dotika, bolečine), 
- motnjami ravnotežja, 
- cirkulatorne motnje, 
- motorične motnje, 
- psihične motnje – napačna ocena nevarnosti v okolju, največkrat je sploh ne prepoznajo 

(delirantni, dementni pacienti), 
- starostniki, 
- otroci, ki ne morejo biti odgovorni za svojo varnost. 
Pacientu oziroma varovancu grozijo škodljivosti tako v domačem kot bolnišničnem okolju. 
Poškodbe: 
- padec na mokrih, spolzkih tleh, 
- padec pri prvem vstajanju po daljšem ležanju, 
- padec iz postelje. 
 
Opekline: 
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- prevroča voda pri kopanju, 
- napačna uporaba grelnih teles, 
- prevroča hrana, 
- elektrode pri anesteziji med operativnim posegom. 
 
Sekundarne infekcije: 
- kateterizacija – uroinfekt, 
- infekcije zaradi intravenskih katetrov, 
- infekcije operativnih ran, 
- infekcije z MRSA, ESBL,... 

 
Bolezenska stanja: 
- pri napačni aplikaciji terapije, 
- zaradi opuščanja preventivnih ukrepov (preležanina, pljučnica, kontraktura), 
- zaradi sevanja. 

 
Procesna metoda dela 
Potreba po varnosti je za človeka zelo pomembna, zato je potrebno upoštevati razvoj vseh 
aktivnosti in vplivnih dejavnikov, pacienta pa obravnavati celostno s fizičnega, psihičnega in 
socialnega vidika. 
 
1. Ugotavljanje potreb po zdravstveni negi 
V pogovoru s pacientom želimo ugotoviti njegove navade in odnos do te aktivnosti: 
- ali zna prepoznati nevarnost, 
- sposobnost razumevanja navodil, 
- potrebe po varnosti. 

 
Po pogovoru s pacientom preberemo medicinsko dokumentacijo in se seznanimo z njegovo 
diagnozo. Sledi pogovor s svojci in člani zdravstvenega tima. 
 
2. Negovalna diagnoza 
Na podlagi zbranih in analiziranih podatkov postavimo negovalno diagnozo: 
- povečana možnost poškodb, 
- nevarnost za padec, 
- nezmožnost orientacije na oddelku, 
- nepopolna verbalna komunikacija, 
- povečana možnost infekcije, 
- strah. 

 
3. Postavitev ciljev 
Glede na ugotovljene negovalne diagnoze in potrebe načrtujemo negovalne cilje: 
- možnost infekcij bo zmanjšana na minimum, 
- pacientu bomo pomagali, da se bo znašel v bolniški sobi, 
- komuniciranje bo prilagojeno pacientu, 
- pacient bo vzpostavil stik z okolico. 
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4. Načrtovanje zdravstvene nege 
V načrt zdravstvene nege poleg negovalne intervencije vključimo diagnostično terapevtski program 
in vsa zdravnikova naročila. 
 
Negovalne intervencije: 

• pomoč pri obračanju, vstajanju, posedanju, hoji, 

• stalen ali občasen nadzor pacienta, 

• redno čiščenje in dezinfekcija, 

• upoštevanje preventivnih ukrepov, zagotovitev suhih tal, 

• stalen razpored opreme v sobi, 

• zavarovanje oken, balkonskih vrat, 

• zavarovanje pacientove postelje z ograjico, nameščanje ovirnic, 

• poučevanje pacienta. 
 
5. Izvajanje zdravstvene nege 
Načrtovane negovalne intervencije izvajamo po programu. Če pride do sprememb negovalni načrt 
spremenimo.  
 
6. Vrednotenje zdravstvene nege 
Primerjamo doseženo pacientovo stanje z zastavljenimi cilji. Če so cilji doseženi pomeni, da je bila 
zdravstvena nega uspešna, če temu ni tako moramo ugotoviti zakaj negovalna intervencija ni bila 
uspešna. 
 
 
10. KOMUNICIRANJE IN IZRAŽANJE ČUSTEV 
 
Narava aktivnosti 
Komuniciranje je življenjska aktivnost, ki pri človeku zadovoljuje potrebo po izmenjavi informacij, 
znanj, izkušenj, potreb, občutkov in je tesno povezana z učenjem. Komunikacija je proces, ki ga 
izvajata oddajnik in sprejemnik sporočila. V zdravstveni negi je prisotno tudi terapevtsko 
komuniciranje.  
 
Verbalna komunikacija je vedno povezana z neverbalno, ki nam včasih da precej več iskrenih 
informacij. 
 
Razvoj aktivnosti 
Sposobnost komuniciranja se spreminja v posameznih življenjskih obdobjih. Začne se razvijati v 
otroški dobi in je odvisna od fizičnih, psihičnih in socialnih faktorjev. Na razvoj življenjske 
aktivnosti vplivajo: 
- psihofizični razvoj (inteligenca, značaj, govor, sluh), 
- sociokulturni dejavniki (okolje, vzgoja, šola). 

 
Spremembe v aktivnosti 
- sprememba okolja (bolnišnica, nerazumevanje informacij), 
- razvojne motnje, 
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- odvisnost (alkoholizem, mamila), 
- strah, jeza, 
- nesposobnost izražanja, 
- slušna, govorna prizadetost, 
- poškodbe, bolezni, 
- visoka starost (demenca). 

 
Procesna metoda dela 
Potreba po komunikaciji je za človeka zelo pomembna, zato je potrebno upoštevati razvoj vseh 
aktivnosti in vplivnih dejavnikov, pacienta pa obravnavati celostno s fizičnega, psihičnega in 
socialnega vidika. 
 
1. Ugotavljanje potreb po zdravstveni negi 
V pogovoru s pacientom želimo ugotoviti njegove navade in odnos do te aktivnosti: 
- ima sposobnosti potrebne za komunikacijo (sluh, govor, vid), 
- sposobnost razumevanja navodil, 
- izobraženost in vzgojenost. 

Po pogovoru s pacientom preberemo medicinsko dokumentacijo in se seznanimo z njegovo 
diagnozo. Sledi pogovor s svojci in člani zdravstvenega tima. 
 
2. Negovalna diagnoza 
Na podlagi zbranih in analiziranih podatkov postavimo negovalno diagnozo: 
- nepopolna verbalna komunikacija, 
- nesposobnost prilagajanja, 
- strah. 

 
3. Postavitev ciljev 
Glede na ugotovljene negovalne diagnoze in potrebe načrtujemo negovalne cilje: 
- vzpostavitev komunikacije, 
- pacient se bo prilagodil, 
- dosegli bomo pacientovo zaupanje. 

 
4. Načrtovanje zdravstvene nege 
Zastavljeni cilji določajo potrebne negovalne intervencije. V načrt se vključijo vsa zdravnikova 
naročila iz diagnostično terapevtskega programa. 
 
Negovalne intervencije: 
- verbalna komunikacija, 
- neverbalna komunikacija, 
- pogovor ob sprejemu, 
- vključitev logopeda, psihologa 
- poučevanje pacienta. 
 
5. Izvajanje zdravstvene nege 
Pomembno je opazovati in sproti vrednotiti njegove odzive. 
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6. Vrednotenje zdravstvene nege 
Primerjamo doseženo pacientovo stanje z zastavljenimi cilji. Če so cilji doseženi pomeni, da je bila 
zdravstvena nega uspešna, če temu ni tako moramo ugotoviti zakaj negovalna intervencija ni bila 
uspešna. 
 
 
11. IZRAŽANJE VERSKIH ČUSTEV 
 
Narava aktivnosti 
Izražanje verskih čustev je življenjska aktivnost, ki omogoča posamezniku zadovoljevanje potreb po 
verski pripadnosti in je močno povezana s komunikacijo. 
 
Človek v življenju razvije lasten odnos do religije: 
- ateist – ne izraža nobenih verskih čustev, 
- izraža verska čustva, 
- svoje življenje posveti izključno religiji. 

 
Razvoj aktivnosti 
Aktivnost se v človeku oblikuje in spreminja celo življenje. Pomembno je okolje, predvsem družina, 
vzgoja in izobrazba, kulturna sredina ter družbeno politične razmere. 
 
Spremembe v aktivnosti 
- sprememba v odnosu do religije, 
- sprememba navad, 
- sprememba okolja in kulturne sredine, 
- pretirano izražanje verskih čustev, 
- psihiatrična obolenja, 
- izguba partnerja. 

 
Procesna metoda dela 
Tudi pri tej aktivnosti upoštevamo vse faze procesa zdravstvene nege, s tem, da najprej ugotovimo 
njegove potrebe po izražanju verskih čustev in omogočimo njihovo zadovoljevanje. 
Postopki: 
- obisk duhovnika, 
- obisk maše, 
- izhod iz bolnišnice z namenom obiska verskih obredov, seveda če to dopušča pacientovo 

zdravstveno stanje. 
 
 
12. KORISTNO DELO  
 
Narava aktivnosti 
Delo je življenjska aktivnost, ki omogoča človeku pridobivanje sredstev za življenje. Zdravstvo 
razume delo kot aktivnost, ki utrjuje in krepi človekove psihofizične sposobnosti, ki podpira proces 
zdravljenja. Delo omogoča človeku, da navezuje stike v delovni sredini in širšem družbenem okolju. 
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Razvoj aktivnosti 
Za zadovoljevanje potrebe po delu človek potrebuje: 
- fizične sposobnosti, ki so osnovane na harmoničnem gibanju ter zadostni fizični moči za 

opravljanje dela, 
- psihične sposobnosti kot so zmožnost mišljenja in pridobivanja znanja, 
- socialne sposobnosti za vključevanje v delovno skupnost in komuniciranje. 

 
Sposobnost zadovoljevanja potrebe po delu se v življenju spreminja. Otrok še ne more delati v 
ekonomskem smislu, vendar si vseskozi pridobiva delovne navade. Odrasel človek v celoti 
zadovoljuje potrebo po delu in si s tem zagotavlja socialno varnost. Potreba po delu se s starostjo 
zmanjšuje v sorazmerju s pešanjem psihofizičnih sposobnosti.  
 
Delo se izvaja na dva različna načina: 
- fizično delo, kjer prevladuje mišična aktivnost, 
- umsko delo, kjer prevladuje možgansko delo. 

 
Pri delu lahko človek razvije pozitivne in negativne navade. 
Pozitivne navade: 
- redno opravlja svoje delo, 
- delo mu pomeni veselje in zadovoljstvo, 
- ima pozitiven odnos do dela. 

 
Negativne navade: 
- ne opravlja dela, 
- do dela ima odklonilen odnos. 
 

Spremembe v aktivnosti 
- poslabšanje človekovih delovnih navad, 
- spremembe v okolju, ki imajo na človeka negativen vpliv. 
 

Bolezen in bivanje v bolnišnici poruši pacientov delovni ritem, kar vodi v dolgočasje ali 
prezaposlenost z boleznijo. Pomanjkanje fizične in psihične aktivnosti nastane zaradi: 
- brezposelnosti, 
- bolezni, 
- odvisnosti (alkoholizem, narkomanija,..), 
- poškodbe. 

 
Procesna metoda dela 
Pacienta obravnavamo celovito. Upoštevamo njegove potrebe, poklicno usposobljenost, izobrazbo, 
starost, zdravstveno stanje. 
 
Negovalne intervencije: 
- pogovor s pacientom – namestimo v sobo, kjer so pacienti s podobnimi interesi, izobrazbo, 

potrebami; 
- pogovor z zdravstvenimi delavci; 
- pogovor s svojci; 
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- branje, radio, televizija; 
- delovna terapija –  je učinkovit terapevtski postopek, ki aktivira psihične, fizične in socialne 

potrebe pacienta, preprečuje psihofizični hospitalizem in pomaga v eksistenčni stiski 
(psihiatrični oddelki, zavodi za rehabilitacijo). 

 
 
13. RAZVEDRILO IN REKREACIJA 
 
Narava aktivnosti 
Razvedrilo in rekreacija sta aktivnosti, ki človeku omogočata sproščanje ter vzdrževanje dobre 
psihofizične kondicije za delo in življenje. Že stari Grki so z olimpijskimi igrami dajali rekreaciji velik 
pomen. V današnjem času pomen razvedrila in rekreacije močno narašča.  
 
Razvoj aktivnosti 
Za zadovoljevanje potrebe po rekreaciji in razvedrilu človek potrebuje: 
- fizične sposobnosti, ki so osnovane na harmoničnem gibanju ter zadostni fizični moči, 
- psihične sposobnosti kot so zmožnost mišljenja, 
- socialne sposobnosti za vključevanje v skupino in komuniciranje. 

 
Sposobnost zadovoljevanja potrebe po rekreaciji in razvedrilu se v življenju spreminja. Otroštvo je 
prežeto z obema aktivnostma. Odrasel človek lahko v celoti zadovoljuje potrebo po rekreaciji in 
razvedrilu, obseg je odvisen od pomena, ki jo temu daje. Potreba po rekreaciji se s starostjo 
zmanjšuje v sorazmerju s pešanjem psihofizičnih sposobnosti. Predvsem starejši ljudje pa dajejo 
velik pomen razvedrilu in ohranjanju socialnih stikov. 
 
Spremembe v aktivnosti 
- poslabšanje človekovih rekreativnih in razvedrilnih navad, 
- spremembe v okolju, ki imajo na človeka negativen vpliv. 
 

Bolezen in bivanje v bolnišnici poruši pacientov življenjski ritem, kar vodi v dolgočasje ali 
prezaposlenost z boleznijo. Pomanjkanje fizične in psihične aktivnosti nastane zaradi: 
- bolezni, 
- odvisnosti (alkoholizem, narkomanija,..), 
- poškodbe. 

 
Procesna metoda dela 
Pacienta obravnavamo celovito. Upoštevamo njegove potrebe, navade, psihofizično stanje in  
starost. 
 
Negovalne intervencije: 
- pogovor z zdravstvenimi delavci; 
- pogovor s svojci – pacientu pomagajo predvsem njihovi obiski, vendar ni dobro, če je 

istočasno pri njem preveč ljudi; 
- branje, radio, televizija. 
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14. UČENJE 
 
Narava aktivnosti 
Učenje in pridobivanje znanja je življenjska aktivnost, ki zadovoljuje potrebo po novih znanjih, rasti 
osebnosti in preventivnem odnosu do zdravja.  
 
Učenje je vsako spreminjanje posameznika na osnovi izkušenj in prenosa le teh. Učenje in 
poučevanje ne pomenita le pripraviti človeka na to, da si zapomni navodila, ampak, da aktivno 
razmišlja, išče povezave in pridobljeno znanje tudi uporabi. Znanje mora ponotranjiti in ga vključiti 
v svoj vrednostni sistem. 
 
Razvoj aktivnosti 
Za zadovoljevanje potrebe po učenju in pridobivanju znanja človek potrebuje: 
- sposobnost verbalnega komuniciranja, ki je osnovni instrument poučevanja, 
- psihične sposobnosti. 

 
Sposobnost zadovoljevanja potrebe po učenju se v življenju spreminja. Otroštvo je prežeto z 
zavednim in nezavednim učenjem. Odrasel človek lahko v celoti zadovoljuje potrebo po učenju, 
obseg je odvisen od pomena in potrebe, ki jo temu daje. Potreba po učenju in predvsem sposobnost 
za učenje se s starostjo zmanjšuje v sorazmerju s pešanjem psihičnih moči. 
  
Spremembe v aktivnosti 
- poslabšanje človekovih psihofizičnih aktivnosti, 
- ne čuti potrebe po učenju, 
- fiziološki problemi (bolečina, utrujenost…), 
- nevrološke motnje (afazija, slabše pomnjenje), 
- vzgojne zavore, 
- življenjski stil. 

 
Procesna metoda dela 
Pacienta obravnavamo celovito. Upoštevamo njegove potrebe, navade, psihofizično stanje in  
starost. 
 
Z učenjem skušamo pacientu predstaviti potrebo po spremembi vedenja in navad. Tako se lažje 
prilagodi bolezni in novo nastali situaciji. Pacient se mora naučiti pravilnega odnosa do sebe, bolezni 
in terapevtskih zahtev. Tudi svojce moramo naučiti kako prilagoditi svoje vedenje in ravnanje za 
zagotavljanje njegovih potreb. 
 
Za vsako človekovo aktivnost je potrebna motivacija. To še posebej velja za učenje. Medicinska 
sestra mora izbirati metode in oblike dela, ki bodo pacienta pritegnile v največji meri. V procesu 
zdravstvene nege učimo paciente v vseh življenjskih obdobjih, od otroka do starostnika, zato 
moramo upoštevati posebnosti in zahteve vsakega obdobja. 
 
Negovalne intervencije: 
- pogovor s pacientom o zdravi prehrani, dietni prehrani, zdravem načinu življenja, telesni 

aktivnosti; 
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- pogovor s svojci; 
- učenje pacienta o spremenjenih načinih zadovoljevanja posameznih življenjskih aktivnosti (nega 

stome, povijanje nog, inzulinska terapija….) 
- učenje svojcev o spremenjenih načinih zadovoljevanje posameznih življenjskih aktivnosti (nega 

stome, hranjenje po sondi….) pri pacientu; 
- poučevanje svojcev. 
 
 
LITERATURA: 
1. Pajnkihar M. Teoretične osnove zdravstvene nege. Maribor: Visoka zdravstvena šola; 1999. 
2. Zapiski predavanj Zdravstvena nega I. Ljubljana: Visoka šola za zdravstvo; 2006. 
3. Kisner N. in sod. Zdravstvena nega. Maribor: Obzorja; 1998. 
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9. KAKOVOST IN VARNOST V ZDRAVSTVU IN 
ZDRAVSTVENI NEGI 

 
1. UVOD 
Kakovost v njeni najpreprostejši obliki najdemo že tisoč let pred našim štetjem. Na Kitajskem so 
uporabljali standarde kakovosti pri proizvodnji čaja, porcelana in drugih proizvodov. Egipčanom je 
bilo merjenje dolžin osnova za izgradnjo piramid. V srednjem veku so bili s strani cehov izbrani tako 
imenovani »opazovalni mojstri«, ki so preizkušali določene proizvode na trgu. Koncem 19. stoletja 
so preizkušali kakovost nadzorni mojstri.  
 
Do uvedbe znanstvenih metod statističnega nadzora kakovosti je prišlo leta 1924, ko so vpeljali 
kontrolne karte. To pomeni tudi dejanski začetek kakovosti, v obliki kot jo poznamo danes. V 
petdesetih letih prejšnjega stoletja se je s svojim modelom pospeševanja kakovosti uveljavil ameriški 
statistik W. Edwards Deming s svojim krogom učenja. Ta krog, ki je bolj znan kot »PDCA krog« 
oziroma »načrtuj, izvedi, meri, preveri in ukrepaj« (NIPU), so najprej uporabili na Japonskem v 
jeklarski in avtomobilski industriji. V šestdesetih letih se je krog uveljavil v elektroindustriji in v 
devetdesetih tudi v zdravstvu. 
 
V začetku šestdesetih let se je pozornost obrnila od odkrivanja napak k preprečevanju nastajanja 
napak. Standardi kakovosti, kot npr. ISO 9000 so bili po koncu osemdesetih let deležni vse večje 
pozornosti. 
 
Svet Evrope je leta 1997 sprejel priporočila zdravstvenih ministrov. Najpomembnejše med njimi je 
bilo, da morajo države ustvariti sistem in strukture, ki bodo podpirale oblikovanje in uveljavljanje 
sistemov za nenehno izboljševanje kakovosti zdravstvenega varstva na vseh ravneh.  
 
Leta 2005 je Svet Evrope objavil priporočila za varnost pacientov. Glavni razlogi za uvajanje sistema 
kakovosti v zdravstveno varstvo držav EU so: 

• visoka cena slabe kakovosti, 

• slabi pogoji dela, 

• neenako dostop do zdravstvenih storitev, 

• čakalne dobe, 

• cena zdravstvenih storitev, ki si jih ne moremo privoščiti, 

• nesprejemljiva raven odklonov pri izidih zdravljenja, 

• nesprejemljiva raven uspešnosti delovanja. 
 
 
2. KAKOVOST IN VARNOST V ZDRAVSTVU 
V literaturi lahko zasledimo več opredelitev kakovosti in kot navaja Česen (2003), je najpogosteje 
opredeljena kot  »stopnja ali vrsta poklicne odličnosti v zdravstveni oskrbi« ali »opravljanje pravih 
stvari na pravi način«. Nam najbližja opredelitev kakovosti v zdravstvu je opredelitev Inštituta za 
medicino v Združenih državah Amerike, ki trdi, da je »kakovostna zdravstvena oskrba tista, ki 
posameznikom in prebivalstvu zagotovi izide zdravljenja skladno s trenutnim strokovnim znanjem« 
(Robida, 2006). 
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Kakovost za uporabnika pomeni zahtevo in pričakovanje, da bo z lastnim denarjem posredno ali 
neposredno »kupil« zdravstveno storitev, ki je po obsegu in kakovosti sprejemljiva. 
Povezava med dobro oblikovanim procesom in kakovostjo je bila prvič prepoznana konec 20. 
stoletja. Voditelji v zdravstvu so začeli uporabljati različne metode izboljševanja kakovosti in 
modelov za organiziranje in oblikovanje procesov. Spreminjanje organizacij od dobrih k odličnim ni 
enostavno. Če bi bilo tako, bi bile vse organizacije odlične, in kot vemo, jih je le nekaj. V ZDA letno 
umre med 48.000 - 98.000 ljudi zaradi medicinskih napak, poleg tega so izračunali, da te napake 
stanejo 20 bilijonov dolarjev (Bodinson, 2005). 
 
V zadnjem desetletju se pacienti, politiki in zaposleni v zdravstvu čedalje bolj zavedajo, da  
bolnišnice in druge zdravstvene ustanove predstavljajo določeno mesto tveganja (Zuiderent-Jerek, 
2009). Številne študije kažejo, da je v času zdravljenja utrpelo dodatno škodo 2,9% do 16,6% 
pacientov zaradi neustrezne zdravstvene obravnave ( Makai et al, 2009). V državah Evropske unije 
ocenjujejo, da med zdravljenjem utrpi varnostne zaplete 8% do 12% hospitaliziranih pacientov 
(Luksemburška deklaracija o varnosti pacientov, 2005). Študije so pokazale, da vsak 10 pacient v 
akutni bolnišnici utrpi škodo zaradi napak in ne zaradi komplikacije svoje bolezni (Robida, 2010). 
Neželeni dogodki stanejo bolnišnico s 700 posteljami 5,6 milijonov dolarjev (Bates et al, 1997 cit po 
Teng et al, 2012).To je v nasprotju z razmišljanjem, ki velja v zdravstvu, da je strokovna odličnost 
samoumevna. 
 
Čeprav je varnost pacientov del kakovosti, se pristop  razlikuje. Varnost pacientov je bolj 
osredotočena na vzroke za nastanek napak in njihovo odstranjevanje, medtem ko gre pri 
tradicionalni perspektivi kakovosti za prizadevanje po razvoju uspešnega izvajanja intervencij. Kljub 
temu so prizadevanja za večjo varnost pacientov povezana z naraščajočimi dosežki pri izboljševanju 
kakovosti. V kolikor delamo na tem, da zmanjšamo odklone od želenega stanja, zmanjšamo število 
napak, ki bi lahko ali so imele dejanske posledice za pacienta, izboljšujemo kakovost zdravstvene 
obravnave.  
 
Namen usmeritev za razvoj kakovosti in varnosti pacientov je spodbuditi upravljavce zdravstvenega 
varstva, zdravstvene zavode, zdravstvene delavce in sodelavce, paciente in druge udeležence  k 
razvijanju kakovosti, oblikovanju strateških ciljev in zavzemanju za njihovo uresničitev. Na 
dejavnost za kakovost in varnost gledajo mnogi zdravniki po svetu kot na birokratske postopke, ki 
niso povezani z nenehnim vzdrževanjem in izboljševanjem standardov in varnosti zdravstvene 
oskrbe pacientov. Medicinske sestre in drugi zdravstveni delavci se njihovemu mnenju pridružujejo 
v manjši meri. Temu pritrjuje tudi Vnuk (Vnuk, 2005), ki pravi, da eden izmed problemov bolnišnic 
pri uvajanju kakovosti izhaja iz nedovzetnosti za implementiranje sprememb pri zdravstvenih 
strokovnjakih, posebej zdravnikih. 
 
Prebivalci Republike Slovenije imajo pravico do varne, primerne in kakovostne zdravstvene 
obravnave. Zaradi mobilnosti pacientov v Evropski uniji so vsi državljani članic EU upravičeni do 
primerljive kakovosti v zdravstvu. Zaupanje ljudi v zdravstveni sistem temelji na zagotavljanju 
kakovostne in varne zdravstvene oskrbe. Ljudje želijo vedeti, ali je zdravstvena oskrba, ki jo 
prejemajo, osnovana na znanstvenih dokazih in najboljših praksah in je skladna s standardi (osnutek 
Resolucija o nacionalnem planu zdravstvenega varstva 2008-2013). 
 
2.1. Načela kakovosti 
Ministrstvo za zdravje je v letu 2006 pripravilo šest načel kakovosti in varnosti: 
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1. Uspešnost – uspešnost zdravstvene obravnave je doseganje želenih izidov zdravljenja (ali naši 
posegi izboljšajo zdravstveno stanje pacienta?). 

2. Varnost – je zmanjševanje varnostnih zapletov pri pacientih med diagnostičnimi postopki, 
zdravljenjem, zaščito ali rehabilitacijo in izogibanje, preprečevanje ali popravljanje varnostnih 
zapletov (ali bomo škodili pacientu?). 

3. Pravočasnost – pravočasno zdravljenje je primeren čas, ko je le-to dosegljivo glede na 
pacientove potrebe (koliko časa mora pacient čakati?). 

4. Učinkovitost – učinkovita zdravstvena obravnava je razmerje med izidi zdravljenja in 
uporabljenimi viri (ali lahko to storimo ceneje z enakim izidom?). 

5. Enakost – enakost zdravstvene obravnave je nediskriminacijsko obravnavanje pacienta (ali 
prihaja do razlikovanja na podlagi spola, starosti, socialnega položaja?). 

6. Osredotočanje na pacienta – zagotavlja spoštovanje pacientovih vrednot, upoštevanje 
izraženih potreb in možnosti izbire, zdravljenje bolečine, usklajevanje, povezovanje in 
nepretrganost zdravstvene obravnave, obveščenost, udobno okolje, stik s svojci in prijatelji ter 
drugimi izbranimi osebami, prostovoljno navzočnost izbrane osebe, če to ni proti interesom 
zdravstvene obravnave (ali zdravimo paciente tako, kot bi zdravili lastne starše ali otroke?) 
(Robida, Yazbeck, Kociper in drugi, 2006). 

 
Zdravstvo mora biti osredotočeno na pacienta, zato je potrebno vzpostaviti celovit sistem 
nenehnega izboljševanja kakovosti in varnosti pacientov, spodbujati kulturo kakovosti in varnosti ter 
partnerski odnos s pacienti in drugimi uporabniki. 
 
Za doseganje boljše kakovosti obravnave in večje varnosti pacientov je potrebno medpoklicno 
sodelovanje in timsko delo. Od izvajalcev se bo zahtevalo:  

• uvajanje nacionalnih in mednarodnih kliničnih smernic;  

• oblikovanje in uporabo kliničnih poti; 

• oblikovanje standardov, protokolov, algoritmov in navodil, ki temeljijo na z dokazi podprti 
zdravstveni praksi; 

• merjenje kazalnikov uspešnosti delovanja, kakovosti in varnosti; 

• vpeljavo sistemov, ki bodo zagotavljali obvladovanje možnih tveganj in njihovih posledic; 
sistemi poročanja morajo zagotoviti zaupnost, neodvisnost od postopkov pritožb pacientov, 
disciplinskih in sodnih postopkov ter biti osredotočeni na učenje, ki vodi k izvajanju 
korektivnih in preventivnih ukrepov; 

• izobraževanje s področja kakovosti znotraj zdravstvenih organizacij. 
 
Vsi izvajalci zdravstvene dejavnosti morajo vzpostaviti strukture za vzpostavljanje, spremljanje in 
nadzorovanje izboljševanja kakovosti in varnosti. Struktura bo opredeljena v notranjih 
organizacijskih aktih zavodov. V sistemu financiranja zdravstvene dejavnosti je treba zagotoviti 
potrebna finančna sredstva za izboljševanje sistema kakovosti in dvigovanje varnosti obravnave 
pacientov (Resolucija o nacionalnem planu zdravstvenega varstva 2008-2013). 
 
 
3. AKREDITACIJA IN CERTIFIKACIJA 
Danes je regulativa stalnica sodobne družbe, ki je prisotna tudi na povsem prostem trgu. Vsak 
proizvod, trgovina, stavba je podvrženo zakonom regulacije, ki so oblikovani tako, da zagotavljajo 
nek minimalen standard varnosti in kakovosti. Zakoni in regulacija niso zastonj. V najboljšem 
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primeru jih lahko smatramo kot investicijo, ki daje dobre rezultate.  V zdravstvu tako regulativo 
predstavlja akreditacija in certifikacija.  
Akreditacija zdravstvenih zavodov je formalen postopek, kjer zunanja institucija oceni in presodi 
kako zdravstveni zavod izpolnjuje vnaprej pripravljene in objavljene standarde kakovosti in varnosti 
z namenom nenehnega izboljševanja kakovosti in varnosti  zdravstvene obravnave (Grabar, 2012). 
Običajno je prostovoljna, saj sam postopek zahteva kar nekaj finančnih sredstev. Standardi po 
katerih se izvaja akreditacija veljajo za optimalne in izvedljive. Pridobljena akreditacija zagotavlja 
jasno zavezo ustanove za izboljšanje varnosti in kakovosti zdravstvene obravnave pacientov, 
zagotavljanje varnega okolja in stalno prizadevanje za zmanjšanje tveganj tako za paciente kot 
osebje. 
 
Mednarodne  akreditacije so odgovor na prost pretok pacientov, ki ga določa evropska direktiva in 
bo začel veljati leta 2014. Urejajo poslovne procese v bolnišnicah in varnost pacientov, zagotavljale 
pa naj bi tudi konkurenčnost na trgu. Ker akreditacije niso obvezne, se bolnišnice za njihovo 
pridobitev odločajo same. V prihodnje se predvideva, da bodo mednarodne akreditacije znak 
kakovosti bolnišnic, zato je pričakovati, da bodo zdravstvene zavarovalnice sklepale pogodbe zgolj z 
mednarodno akreditiranimi bolnišnicami. 
 
Koristi akreditacije 
Proces akreditacije je usmerjen v ustvarjanje kulture varnosti in kakovosti znotraj ustanove: 
- povečuje zaupanje javnosti, da se ustanova zavzema za varnost in kakovost zdravstvene 

obravnave pacientov; 
- zagotavlja varno in učinkovito delovno okolje, kar prispeva k večjemu zadovoljstvu zaposlenih; 
- podatki o kakovosti oskrbe so osnova za pogajanje s plačniki (ZZZS); 
- poslušajo paciente in njihove družine, spoštujejo njihove pravice in vzpostavljajo partnerski 

odnos v procesu zdravstvene obravnave; 
- ustvarjajo kulturo varnosti, ki je odprta za pravočasno poročanje o varnostnih zapletih in učenje 

iz njih (Joint Commission, 2011). 
 
Način presoje pri akreditaciji 
Člani presojevalne komisije preverijo skladnost postopkov s standardi, ki jih izvajajo v zdravstveni 
ustanovi na podlagi: 
- razgovora z osebjem ter pacienti; 
- opazovanjem izvajanja procesov zdravstvene obravnave pacientov; 
- postopkov, smernic klinične prakse in drugih dokumentov, ki jih predloži ustanova; 
- rezultatov samoocenjevanja, v kolikor so te del procesa akreditacije. 

Izkušnje pri uporabi akreditacije kažejo na to, da akreditacija ni garant, da bodo storitve opravljene 
izredno kakovostno ali da bodo s tem odpravljene vse težave organizacije ali posameznika. 
Odločitev za akreditacijo mora biti utemeljena z odgovorom na vprašanje, kaj želimo s tem doseči. 
Bolj pomembno od promocije odličnosti je namreč upravljanje s tveganji.  
 
Akreditacija po standardu DIAS 
Zdravstvena ustanova, ki se odloči za akreditacijo na osnovi DIAS standarda mora v 2 letih po 
pridobitvi akreditacije postati skladna oz certificirana po standardu ISO 9001. Akreditacija velja 5 let, 
potem pa je potrebna vnovična presoja za podaljšanje. Pri sami presoji se pregleda izvedba vseh 
procesov, ki potekajo v zdravstveni ustanovi in ugotovi skladnost s standardi (npr. aplikacija terapije, 
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shranjevanje dokumentacije, informiran pristanek pacienta,….). V Sloveniji so po DIAS standardu 
akreditirani Center za rehabilitacijo Soča, Splošne bolnišnice Novo Mesto, Jesenice in Murska 
Sobota ter Golnik. V postopku za pridobitev akreditacije je še več bolnišnic in tudi Zdravstveni dom 
Ljubljana. 
Akreditacija po standardu Joint commission international (JCI) 
V ZDA je JCI opredelil sedem nacionalnih ciljev za doseganje varnosti pri pacientih, katerim morajo 
organizacije slediti, če želijo pridobiti akreditacijo: 

• izboljšanje komunikacije med izvajalci zdravstvene oskrbe, 

• izboljšanje varnosti uporabe zdravil, 

• izboljšanje varnosti pri uporabi infuzijskih črpalk, 

• izboljšanje uspešnosti bolnišničnih alarmnih sistemov, 

• izboljšave natančnega identificiranja pacientov, 

• popolna odprava napačne strani (site), napačnega pacienta in napačnega postopka 
operativnega posega, 

• zmanjšanje tveganja za nastanek bolnišničnih okužb  (Griffin, 2006). 
 
V ZDA je po tem programu akreditiranih že 15.000 zdravstvenih ustanov 
(www.jointcommission.org) in v Avstriji 43 bolnišnic. Kakovostni predpisi obsegajo vsa območja, ki 
imajo najožje stike s pacienti. Zajemajo ves potek, ki ga opravi pacient v času bivanja v bolnišnici: 
sprejem, vse preiskave, zdravljenje, premestitve in odpust (LKH Villach). V Sloveniji se na to 
akreditacijo pripravlja Splošna bolnišnica Slovenj Gradec. 
 
Certifikacija po standardu ISO 9001 
Družina standardov ISO 9001 je bila razvita z namenom, da pomaga organizacijam vseh vrst in 
velikosti pri vzpostavitvi in izvajanju uspešnih sistemov vodenja kakovosti. Standard ISO 9001:2000 
pravi, da mora organizacija nenehno izboljševati učinkovitost sistema vodenja kakovosti z uporabo 
politike kakovosti, ciljev kakovosti, rezultatov presoj, analiz podatkov, korektivnih in preventivnih 
ukrepov ter vodstvenega pregleda (ISO 9001:2000). Uvajajo ga organizacije, ki si želijo nenehno 
izboljševati  učinkovitost sistema vodenja kakovosti.  
 
Piskar (2005) je opravila raziskavo o učinkih pridobitve ISO 9001 v slovenskih organizacijah. 
Standard pozitivno vpliva na učinkovitost in preglednost izvajanja procesov, izboljšanje 
komuniciranja med zaposlenimi ter na pripravljanje strateških in operativnih načrtov organizacij. Ni 
pa bil razpoznan vpliv na povečanje števila inovacij, novih kupcev in dobička. 
 
Standard ISO 9001 so doslej uvedli v Bolnišnici Golnik – KOPA, Rehabilitacijskem centru Soča, 
Splošni bolnišnici Novo Mesto in Jesenice. Po standardu ISO 9001 je certificiran tudi 
Transfuziološki center Splošne bolnišnice Celje. 
 
Razlika med certifikacijo in akreditacijo 
Sistema certificiranja po ISO standardu in akreditacija po npr DIAS standardu se v ustanovah 
odvijata skoraj sočasno. Imata pa svoje posebnosti in razlike. Certificiranje po svoji vsebini ne 
opredeljuje svojih natančnejših in specifičnih opisov standardov za razliko od akreditacije, kjer je to 
zahteva. Tako je pri certificiranju lahko bolnišnica delno svobodna pri opredeljevanju obsega in 
zahtev (npr. bolnišnica sama opredeli zahtevo, da mora pacient dobiti odpustnico v 48 urah po 
odpustu). Pri akreditaciji pa so v standardu jasno zapisane zahteve, da mora pacient dobiti 
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odpustnico v 48 urah po odpustu. Pri tem gre za pristop po dveh metodologijah, kjer prva določa 
sistem za izboljševanje kakovosti, druga pa točno specificira zahtevo. 
 
 
4. STANDARDIZIRANA ZDRAVSTVENA OSKRBA 
Na protokolih osnovana zdravstvena oskrba je krovna oznaka, ki vsebuje algoritme, klinične poti, 
klinične smernice, protokole, negovalne standarde in usmeritve za skupine pacientov. Ti procesi so 
povezani z na dokazih temelječo prakso in standardnimi ukrepi. Večina je za zdravstveno nego zelo 
pomembna. Dokumenti predstavljajo skupek parametrov, ki opredeljujejo stanja, v katerih se bo 
zdravstvena oskrba izvajala, in njeno ureditev. 
 
Koncept standardizirane zdravstvene oskrbe se lahko uporablja po dveh različnih poteh. Prvič, v 
kontekstu splošne zdravstvene oskrbe, kjer se protokoli, klinične poti in smernice uporabijo kot 
orodje multidisciplinarnemu timu  ali posamezni stroki za standardizacijo in koordinacijo procesa.  
Drugič v primeru, ko se delegira avtoriteta in odgovornost za specifičen klinični proces, najpogosteje 
od zdravnikov do medicinskih sester (Ilott in sod., 2006) ali od diplomiranih medicinskih sester na 
zdravstvene tehnike. V strokovnem kontekstu se morajo nove odgovornosti dodati v opis delovnega 
mesta in izvesti ustrezno izobraževanje osebja za pridobitev kompetenc. V obeh kontekstih osebje 
sledi vlogam, določenim v dokumentih, katerih namen je standardizacija zdravstvene oskrbe in 
izidov.  
 
Standardizirana zdravstvena oskrba/zdravstvena nega prinaša tudi paradoksalno stanje v tem, da po 
eni strani pooblašča in razširja pristojnosti, po drugi strani pa s točno zapisanim potekom omejuje 
prakso zdravstvene nege. Standardizirana zdravstvena oskrba/zdravstvena nega je orodje za 
izobraževanje študentov in uvajanje neizkušenih medicinskih sester v delo.  
 
Individualna, k bolniku usmerjena zdravstvena nega je življenjskega pomena za kakovost strokovne 
prakse. Drugi element, ki vodi k fleksibilnosti znotraj standardizirane zdravstvene oskrbe/nege, je 
informirana privolitev pacienta za predvidene aktivnosti. Možnosti pacienta in njegova privolitev so 
bistven element strokovne prakse. Strokovna ocena se lahko spremeni, posebno pri delu s starejšimi 
pacienti z več obolenji, kar vodi k odstopanjem od  klinične poti ali smernic (Ilott in sod., 2006: 552, 
cit po Boyd in sod, 2005). 
 
Formalizacija lahko vodi v pretirano birokratizacijo. Prav tu imajo svojo vrednost profesionalne 
vrednote. Kljub natančnemu zapisu poteka zdravstvene oskrbe/nege, je potrebno sprotno 
ocenjevanje pacientovih potreb in ukrepanje izven predvidenih aktivnosti v primeru odstopanj. 
 
4.1. Klinična pot 
Klinična pot je orodje, ki temelji na z dokazi podprti medicini, zdravstveni negi, itd. in krajevni 
organizaciji, s katerim je opredeljen standardni načrt večdisciplinarne zdravstvene oskrbe tipične 
vrste pacientov z določenim obolenjem ali načrtovanim posegom (Yazbeck, Robida, 2006). Obsega 
celotno oskrbo od začetka do konca obravnave pacienta. Pri pripravi in oblikovanju klinične poti 
sodelujejo predstavniki vseh strok, ki sodelujejo pri zdravstveni obravnavi pacienta (zdravniki, 
medicinske sestre, klinični farmacevti, fizioterapevti, socialni delavec), in pri kasnejši reviziji klinične 
poti tudi pacient. Uporabna je pri približno 60 do 70 % pacientov z določeno boleznijo. V bistvu je 
klinična pot kot klinični delovni postopek. Odkloni od klinične poti opozorijo na paciente, ki 
zahtevajo poglobljeno obravnavo. 
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Klinično pot zdravstveno osebje uporablja kot pripomoček za seznanitev pacientov s predvideno 
zdravstveno oskrbo, za načrt dejavnosti med zdravljenjem posameznega pacienta ter spremljanje 
opravljenega dela s strokovnega in ekonomskega vidika.  
Celoten potek zdravstvene oskrbe je dokumentiran v skupni dokumentaciji, ki je zapisana na 
strukturiranem obrazcu, in mora vsakemu članu tima omogočiti hiter dostop do evidentiranja 
njegovega dela. Dokumentacija mora vsebovati: 
- podatke o pacientu, 
- zapis diagnoze, izbranih stanj ali posega, ki ga klinična pot opredeljuje, cilje, ki jih želimo 

doseči, 
- namen klinične poti, 
- zapis odklonov in merjenje kakovosti opravljenega dela. 

 
Klinične poti povečajo usklajenost dela in sodelovanja zdravstvenega osebja, kar pomeni: 
- odpravljanje nepotrebnih zastojev pri obravnavi pacienta, 
- skrajšanje ležalne dobe, 
- nepodvajanje dela in storitev, 
- zmanjšanje možnosti napak, 
- racionalno uporabo sredstev in nadzor nad razporejanjem virov, 
- racionalno porabo časa, 
- boljše timsko delo, 
- zagotavljanje in izboljševanje kakovosti zdravstvene oskrbe pacienta (Yazbeck, Robida, 

2006). 
 
Uporaba kliničnih poti omogoča: 
- zmanjšanje števila odklonov od najboljšega načina zdravljenja, 
- doseganje visokih standardov zdravstvene obravnave, 
- spodbujanje skupinskega dela in sodelovanja med zdravniki, medicinskimi sestrami, 

farmacevti in drugimi člani večdisciplinarnega tima, 
- boljše komuniciranje med zaposlenimi zdravstvenimi delavci, njihovimi sodelavci in 

pacientom, 
izboljševanje dosedanjih rešitev (Yazbeck, Robida, 2006). 
 
4.2. Klinične smernice in protokoli 
Klinične smernice so sistematično oblikovana stališča, ki zdravniku in drugemu zdravstvenemu 
osebju, pa tudi pacientom  pomagajo pri odločitvah o primernem zdravstvenem varstvu v posebnih 
kliničnih okoliščinah; so nacionalnega ali mednarodnega pomena. So vrste priporočil za sprejemanje 
kliničnih odločitev ali planiranje storitev. Večina vsebuje sistematičen prikaz raziskav, na katerih so 
priporočila osnovana. Nekatere se opirajo na internacionalne kriterije kakovosti in standarde za 
presojo (oskrba kronične rane, oskrba bolnikov z MRSA). Pri nas imamo priročnik za pripravo 
kliničnih smernic, a ker nismo vzpostavili struktur za njihovo oblikovanje, skušajo posamezne stroke 
pripravljati smernice, kakor se jim zdi prav, in le redko uporabljajo priznano metodologijo, kot to 
počno drugod po svetu in sistematskega pristopa na tem področju ni (Robida, Kuhar, 2007). 
 
Protokol je izčrpno navodilo, kako izvesti specifično nalogo. Opisuje kako, kje, kdaj in kdo je 
vključen v izvedbo. Nanaša se na procese klinične oskrbe ali delovna razmerja med oddelki, 
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bolnišnicami ali drugimi zdravstvenimi ustanovami (sprejem, premestitev ali odpust pacienta, 
priprava pacienta na operativni poseg). 
 
4.3. Negovalni standardi  
Negovalni standard je profesionalno dogovorjena raven oziroma stopnja zdravstvene nege, 
namenjene določeni skupini prebivalcev, ki je pomembna, primerljiva, merljiva in izvedljiva (Purnat, 
1996). Definira stopnjo kvalitete zdravstvene nege, saj vsebuje kriterije, s pomočjo katerih 
ocenjujemo njihovo strokovno delo (Purnat, 2002). Poznamo različne tipe negovalnih standardov: 

• standardi strukture – opisujejo razmere v katerih bo izvedena zdravstvena nega, kot so 
število in izobrazba potrebnega kadra, pripomočki in oprema; 

• standardi procesa – opisujejo kaj storiti za pacienta, kdaj in kako pogosto bomo to storili in 
učinke ali spremembe pri vzdrževanju pacientovega stanja; 

• standardi izida – opisujejo pričakovane spremembe pri pacientu (Kadivec, 2010). 
 

Negovalni standardi imajo več namenov: 

• enotno poimenovanje stroke v zavodu in širšem družbenem okolju, 

• vrednotenje zdravstvene nege, 

• doseganje višje kakovosti zdravstvene nege, 

• enotna podlaga za učenje dijakov in študentov, 

• pripomoček pri načrtovanju izboljšav. 
 
Nekatere medicinske sestre svoje delo opravljajo le delno po negovalnih standardih ali včasih celo 
površno (Bušljeta, 2009). Vsi postopki in posegi izvedeni pri pacientih morajo biti izvedeni pravilno, 
strokovno, varno in kakovostno. Negovalni standardi niso zapisani zato, da se na njih nabira prah, 
ampak zato, da se postopki in posegi v zdravstveni negi na vseh oddelkih/enotah izvajajo enako in 
pravilno. 
 
 
5. KAZALNIKI KAKOVOSTI 
Kazalniki kakovosti so statistične ali druge merljive enote, ki kažejo kakovost zdravstvene oskrbe, 
torej prikazujejo posredno ali neposredno uspešnost delovanja sistema, ustanove, oddelka, tima ali 
posameznega strokovnjaka pri izboljšanju zdravja ciljne populacije. Kanadski odbor za akreditiranje 
kazalnik kakovosti opredeljuje kot merilno orodje, ki kaže na izide obravnave bolnikov in drugih 
uporabnikov. Uporabljamo ga kot vodilo za spremljanje, ocenjevanje in izboljševanje kakovosti 
obravnave pacientov, kliničnih storitev, podpornih dejavnosti in delovanje zavoda (Robida, 2004). 
Poznamo več vrst kazalnikov: 
1. Splošni kazalniki kakovosti zdravstvene oskrbe so za posameznega uporabnika za katerokoli 

zdravstveno stanje. 
2. Klinični specifični kazalniki kakovosti so povezani s specifičnim kliničnim stanjem ali funkcijo. 
3. Kazalniki procesov nam pokažejo, ali delujemo skladno z določenim procesom. 
4. Kazalniki izidov pomenijo spremembo pacientovega sedanjega ali bodočega zdravstvenega 

stanja, ki ga lahko pripišemo prejeti zdravstveni oskrbi Te kazalnike obvezno spremljajo vse 
bolnišnice od leta 2005 dalje. Objavljeni so na spletni strani bolnišnic in Ministrstva za zdravje: 
- število padcev s postelje na 1000 oskrbnih dni, 
- število razjed zaradi pritiska nastalih v bolnišnici na 1000 hospitaliziranih pacientov, 
- bolnišnične okužbe – kolonizacije in okužbe z MRSA, 
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- čakalna doba na računalniško tomografijo, 
- delež nenačrtovanega ponovnega sprejema v bolnišnico v 7 dneh po odpustu zaradi iste 

ali podobne diagnoze, 
- čakanje na odpust. 

 
Rems (2008) pravi, da je premalo poudarjena misel, da kazalnik kakovosti ni namenjen le primerjavi 
med bolnišnicami, ampak je primarno namenjen izboljševanju procesov v sami ustanovi. To orodje 
bi morali v oddelčnem delu več uporabljati. V praksi le redko katera zdravstvena organizacija 
sistematično išče vzroke za odklone in uvaja izboljšave (Robida, Kuhar, 2007. 
 
 
6. OBVLADOVANJE NEVARNIH DOGODKOV 
V zadnjem obdobju se za obvladovanje nevarnih dogodkov poskuša delovati predvsem v smeri 
prepoznavanja nevarnosti, ustrezne ocene tveganja in takojšnjo izpeljavo ukrepov za njihovo 
zmanjševanje. Pri uvajanju procesa varnosti pacientov je potrebna tudi sprememba organizacijske 
kulture bolnišnic in drugih ustanov.  
 
Opozorilni nevarni dogodek 
Opozorilni nevarni dogodek (OND) pomeni zdravstveno napako, ki lahko privede do smrti ali tesne 
fizične ali psihične škode za pacienta. Opozorilni se imenuje zato, ker zahteva takojšnjo analizo in 
ukrepe, da se prepreči njegova ponovitev (Robida, 2008).  
 
Ministrstvo za zdravje je leta 2002 uvedlo prostovoljno in anonimno poročanje o opozorilnih 
nevarnih dogodkih z namenom, da bi se taki dogodki analizirali, da bi se ugotavljalo osnovne vzroke 
ter uvedli ukrepi za njihovo preprečevanje v prihodnosti in da bi se kultura strahu spremenila v 
kulturo varnosti (Robida, 2004). Pri analizi  zdravstvene napake se osredotočimo na sistem in 
procese, kjer je do dogodka prišlo in ne na posamezne zdravstvene delavce, ki so bili v dogodku 
udeleženi. Z obtoževanjem posameznikov vzdržujemo kulturo strahu in dosežemo le to, da se o 
zdravstvenih napakah ne poroča. Zaradi tega ne moremo izvesti izboljšav, kar pomeni, da se bo 
napaka prej ko slej spet ponovila. 
 
Poročanje o neljubih dogodkih 
Med pomembne naloge medicinske sestre sodi tudi poročanje o neljubih/neželenih dogodkih na 
posebnem obrazcu, ki se letno spremljajo in analizirajo na nivoju zdravstvene ustanove. 
 
Varnostne vizite 
Varnostne vizite so proces, v katerem vodstvo obišče oddelek/enoto in se pogovarja z osebjem, ki 
neposredno dela s pacienti. Pogovor poteka o varnostnih zapletih, ki so pripeljali do škode za 
pacienta, obiskovalce, osebje in o varnostnih zapletih, ki bi lahko pripeljali do škode, o potencialnih 
problemih in možnih rešitvah. Vodstvo nato pripravi seznam prioritet ter skupaj z osebjem in 
komisijo za kakovost poišče ustrezne rešitve (Priporočila ministrstva za zdravje, 2006). 
 
Pogovori o varnosti 
Pogovori o varnosti so priložnosti za učenje, saj udeleženci pogovora razpravljajo o varnostnih 
problemih in iščejo rešitve zanje. Pogovori o varnosti so priporočila, ki jih uporablja zdravstvena 
ustanova, da poveča zavedanje osebja o možnih tveganjih za pacienta in da ustvari pogoje, v katerem 
se osebje pogovarja o varnostnih problemih brez strahu za posledice (Priporočila ministrstva za 
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zdravje, 2006). Pogovori o varnosti naj bi potekali po potrebi (1x mesečno, tedensko ali vsak dan) ob 
predaji službe. Trajali naj bi 10 do 15 minut. Ob pogovoru se izpolni obrazec. 
 
Najpogosteje izpostavljeni problemi: 

- naročanje terapije po telefonu, 
- nečitljivo napisana terapija, 
- nepregledno napisan temperaturni list, 
- možnost prenosa bolnišničnih okužb, 
- premalo pripomočkov za preventivo razjede zaradi pritiska, 
- padci pacientov, 
- preobremenjenost – premalo kadra (Kramar, Marinšek, 2008), 
- nedosegljivost zdravnika, 
- dva pacienta z istim priimkom. 

 
Korektivni ukrepi 
Organizacija mora izvajati ukrepe, s katerimi odpravi vzroke neskladnosti, da bi preprečila njihovo 
ponovitev. Korektivni ukrepi morajo biti primerni posledicam dejanskih neskladnosti. Vzpostaviti je 
treba dokumentiran postopek, ki določa zahteve za: 
- pregledovanje neskladnosti (vključno s pritožbami odjemalcev – pacientov), 
- določanje vzrokov neskladnosti, 
- ocenjevanje potreb po ukrepih, s katerimi se zagotovi, da se neskladnosti ne ponovijo, 
- določitev in izvajanje potrebnih ukrepov, 
- zapisati rezultate izvedenih ukrepov, 
- pregledovanje izvedenih korektivnih ukrepov (SIST ISO 9001: 2000). 

Korektivni ukrep v zdravstveni negi je npr. ponoven odvzem krvi, popravek že izvedenega 
elektronskega naročila,… 
 
Preventivni ukrepi 
Organizacija mora določiti ukrepe, s katerimi odpravi vzroke potencialnih neskladnosti, da bi 
preprečila njihov nastanek. Preventivni ukrepi morajo biti primerni posledicam potencialnih 
problemov. Vzpostaviti je potrebno dokumentiran postopek, ki določa zahteve za: 
- določitev potencialnih neskladnosti in njihovih vzrokov, 
- ocenitev potreb za ukrepanje, da se prepreči pojav neskladnosti, 
- določitev in izvedbo potrebnih ukrepov, 
- zapisati rezultate izvedenih ukrepov, 
- pregledovanje izvedenih preventivnih ukrepov (SIST ISO 9001: 2000). 

Preventivni ukrep v zdravstveni negi je izobraževanje medicinskih sester o pravilnem odvzemu krvi, 
pravilnem elektronskem naročanju preiskav,… 
 
 
7. Z MERJENJEM DO IZBOLJŠAV ZDRAVSTVENE PRAKSE 
Za izboljševanje zdravstvene prakse je odgovorno vodstvo zdravstvene ustanove. Aktivnosti morajo 
biti povezane, saj v nasprotnem primeru pride do tega, da se dobre prakse v eni ambulanti ali 
oddelku dogajajo, v drugih pa ne. V bistvu gre pri taki razdrobljenosti dela, brez skupnih ciljev, za 
mentaliteto »vrtičkov«. 
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Model za izboljšave 
V kolikor želimo resnično priti do bistvenih izboljšav moramo preoblikovati ali ponovno zasnovati 
procese ali sisteme. Samo s spremembami lahko dosežemo boljše rezultate. Na primer, z uporabo 
standardizirane komunikacije lahko zmanjšamo število napak, s standardizirano predajo informacij 
se lahko izognemo izgubi pomembnih informacij in rešimo marsikaterega pacienta pred škodo za 
zdravje zaradi napak (Robida, 2010).  
 
V kolikor se nam sedanja raven uspešnosti delovanja ne zdi ustrezna, kar lahko dokažemo z 
merjenjem, moramo izbrati med spremembo in nezadovoljstvom. Jasno moramo razlikovati med 
obremenitvijo sedanjega sistema, zanašajoč se na več istega (na primer več osebja), in vpeljavo 
novega sistema (drugačen način dela) (Robida, 2010). Ko si zastavimo cilj, kaj hočemo doseči, 
zapišemo temo za izboljševanje. Zastavimo si jasne cilje. Nato si moramo odgovoriti na drugo 
vprašanje, kako bomo vedeli, da je sprememba resnično izboljšava. To lahko ugotovimo le z 
merjenjem.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slika 1: Model za izboljšave. Štiri osnovna vprašanja (Robida 2010, prirejeno po Langley et al, 2009). 
 
Uvesti moramo merila, ki nam bodo povedala ali spremembe privedejo do izboljšav. Spremembo, ki 
smo jo uvedli, testiramo v krogu NIPU in jo izmerimo. Ponavadi moramo napraviti več kratkih 
testiranj v več NIPU krogih. To delamo tako dolgo, da zapremo vrzel med našo sedanjo prakso in 
standardom ali najboljšo prakso.  
 
Merjenje 
Merjenje je ključnega pomena pri izboljševanju zdravstvene prakse in tudi njenega dela – 
zdravstvene in babiške nege (Robida, 2010). Merjenje v zdravstvenem timu pove, ali pride do 
izboljšav. Pri izboljševanju kakovosti in varnosti pacientov lahko merimo veliko stvari. Lastno 
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zdravstveno prakso presojamo za izboljšanje oskrbe pacientov, za zagotavljanje, da so pacienti 
deležni najboljše mogoče oskrbe, ki je osnovana na dokazih, da zadostimo standardom, da 
izboljšamo več poklicno timsko sodelovanje in komunikacijo in da bolje izrabimo vire, ki jih imamo 
na voljo. 
Ciklus presoje ima 10 faz: 
- izbira širše teme, 
- določanje in sprejem namena in specifičnih ciljev, 
- pregled dokazov, 
- postavljanje standardov/meril, 
- določanje načina zbiranja podatkov in izvedba pilotne presoje, 
- zbiranje podatkov, 
- analiziranje podatkov, 
- razpravljanje o rezultatih, 
- uvedba spremembe, 
- ponovna presoja (Robida, 2009). 

 
Podatki 
Podatki so nerazložena dejstva in opazovanja, informacije pa preobraženi podatki na podlagi analize 
in tolmačenja v obliki, ki pomaga pri analizi (Robida, 2010). V kolikor bomo želeli izboljšati 
zdravstveno prakso, bomo merili nek proces in zbirali podatke, kako deluje sedaj. Zatem bomo 
podatke analizirali in jih primerjali z najboljšo prakso. Če bomo ugotovili vrzeli, moramo spremeniti 
obstoječi proces. Po izboljšavi bomo podatke ponovno zbrali, da ugotovimo, če je bila izboljšava 
uspešna.  
Imeti moramo obrazec za zbiranje podatkov, ki mora biti enostaven, da zagotovi dosledno zbiranje 
le teh. Za vsak standard, ki ga izberemo na presojo, se mora nanašati vsaj eno vprašanje ali trditev. 
Zbiralci podatkov morajo dobiti natančna pisna navodila. 
 
Analiziranje podatkov 
Še pred pričetkom zbiranja podatkov moramo vedeti na kakšen način jih bomo analizirali. Statistična 
kontrola procesov se osredotoča na časovno spremljanje procesov, usmerja primerno delovanje za 
njihovo izboljšavo. Najpreprostejša je časovna karta, ki pomeni časovni zapis procesa. Podatke v 
karto vnašamo v zaporedju, kot so nastajali. Če zbiramo podatke vsak mesec, jih moramo vnašati v 
zaporedju vsak mesec.  
 
 
8. UKREPI ZA IZBOLJŠEVANJE KAKOVOSTI IN VARNOSTI V ZDRAVSTVU IN 
ZDRAVSTVENI NEGI 
Preprečevanje operacije na napačnem pacientu, napačnem mestu, napačne operacije 
Vsaka zdravstvena organizacija bi morala imeti vzpostavljen program za preprečevanje posega na 
napačnem pacientu, napačnega posega ali posega na napačnem mestu. Program temelji na: 
1. Predoperativnem procesu preverjanja ali gre za pravega pacienta, za pravo mesto in stran posega 

in pravi poseg. 
2. Označevanju mesta posega za posege, ki zahtevajo razločevanje levo/desno, male strukture 

(prsti na nogah in rokah) ali več nivojev (hrbtenica). Nameravano mesto posega mora imeti 
vidno označbo tudi, ko je pacient že sterilno pokrit. 
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3. »Odmor« (time out) tik pred začetkom posega oziroma še pred začetkom anestezije pomeni, da 
zdravstveni tim s standardno komunikacijo potrdi, da gre za pravega pacienta, pravi poseg, pravo 
mesto in kadar je to potrebno, pravi vsadek. Aktivno komunikacijo med vsemi člani 
zdravstvenega tima vodi odgovorni član tima (npr. operater) z namenom varne izvedbe posega. 
Sledi opis standardizirane komunikacije na opomnik. Če so vsi odgovori »da«, pomeni, da se 
poseg lahko začne, v nasprotnem primeru je potrebno najprej razjasniti nesoglasja, ki izhajajo iz 
negativnih odgovorov. 

 
Univerzalni protokol operacije/posega na napačnem pacientu, napačnem mestu ali napačni poseg je 
orodje, ki bi ga morale uporabljati vse zdravstvene organizacije in posamezni izvajalci s področja 
operativnih in intenzivnih strok (Robida, 2008). 
Protokol ima več varoval, kar je pomembno predvsem zato, ker izpustitev le enega varovala ne 
privede do škode pri pacientu. Nastajajočo napako lahko ujamejo druga varovala in jo preprečijo. 
 
Dobra timska komunikacija lahko prepreči škodo za pacienta. Ta ne sme biti odvisna od načina 
vodenja tima ali dobre volje posameznega člana, temveč mora biti standardizirana tako kot so 
posamezne operacije in invazivni posegi. Da bosta protokol in standardizirana komunikacija zaživela 
v praksi, je potrebno vztrajno usposabljanje celotnega zdravstvenega tima in natančno opredeljena 
odgovornost za njegovo izvajanje. Zgolj zapisan protokol, ki se v praksi ne uporablja, je tako le 
birokratska vaja vodstva, da se lahko pohvali: »saj imamo vse zapisano« (Robida, 2008). 
 
V bolnišnicah največji del napak odpade na napake pri operacijah (39,6%) (Vries in sod., 2008, cit po 
Čufar, 2008), kjer pa ni mišljeno le napačno mesto operacije temveč tudi ostale napake, ki nastanejo 
pri sami tehnični izvedbi. 
 
Strokovni nadzor v zdravstveni negi 
Strokovni nadzor nad delom v zdravstveni negi je lahko zunanji ali notranji. Zunanji nadzor izvaja 
Zbornica zdravstvene in babiške nege, ki trenutno za to nima pooblastila Ministrstva za zdravje. 
Notranji strokovni nadzor v zdravstveni negi izvajajo pomočnica direktorja za zdravstveno nego, 
koordinatorke področij, medicinska sestra za kakovost ali drugi izvajalci zdravstvene nege. Strokovni 
nadzor se izvaja napovedano ali nenapovedano. O opravljenem nadzoru se zapiše zapisnik, ki ga 
prejme glavna medicinska sestra oddelka/enote. V primeru ugotovljenih neustreznosti se predlaga 
korektivne in preventivne ukrepe, ki so opredeljeni z nosilcem in rokom izvedbe (Kadivec, 2008). 
 
Pri notranjem nadzoru se preverja naslednje: 
- vsakodnevno delo na področju zdravstvene nege (urejenost pacientov in higiena, urejenost 

pacientove okolice in bolniške sobe, poznavanje pacienta in urejenost medicinske sestre v skladu 
s standardom/navodilom), 

- izvajanje standardov zdravstvene nege, 
- izpolnjevanje dokumentacije zdravstvene nege in zdravstvene dokumentacije (negovalna 

dokumentacija, temperaturna lista, klinične poti), oceni se pravilna raba dokumentacije, 
izpolnjevanje in vrednotenje zapisov, 

- ocena varnosti pacientov (ocena nastalih preležanin, padcev in drugih neželenih dogodkov), 
- rezultati kazalnikov kakovosti na oddelku/enoti, 
- pregled nad realizacijo predlaganih ukrepov prejšnjega nadzora in dogovorjenih aktivnosti s 

področja zdravstvene nege, 
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- priložnosti za izboljšave. 
 
Nadzor nad izvajanjem standarda »Kontaktna izolacija« 
Nadzorovana oseba je sobna medicinska sestra in vodja tima. Za opravljeno delo neposredno 
odgovarja tudi glavna medicinska sestra oddelka/enote. Nadzor vsebuje naslednja področja:  

- lokacija bolniške sobe,  
- označba na vratih, razkužilo za roke,  
- zaščitna oprema,  
- oprema in pripomočki za nego,  
- zaloge perila in materiala v bolniški sobi,  
- dokumentacija pacienta,  
- pripomočki za čiščenje in razkuževanje,  
- pripomočki čistilnega servisa, ločevanje odpadkov,  
- urejenost in čistoča okolice,  
- vzrok izvajanja izolacije,  
- število pacientov v sobi,  
- razmik med posteljami,  
- ločenost pripomočkov  
- in izobraženost osebja (Bušljeta, 2009). 

 
Preprečevanje neželenih dogodkov pri upravljanju z zdravili 
Med vsemi aktivnostmi, ki jih izvajajo medicinske sestre je prav upravljanje z zdravili povezano z 
največjim številom napak. Williams (2007) napake deli v tri skupine in sicer napake pri 
predpisovanju, pripravi in aplikaciji zdravil.  
 
Napaka pri predpisovanju zdravila nastane zaradi nečitljivega predpisa, zmede glede imena 
zdravila, nepravilne uporabe decimalke in uporabe ustnih naročil. Elektronska temperaturna lista 
lahko zmanjša večino napak. Ne more vplivati na predpis pravega zdravila, ker to ni povezano z 
delom medicinske sestre. 
 
Napake pri pripravi zdravila se nanašajo na katerokoli stopnjo procesa priprave in se pojavljajo v 
1-24% (Williams, 2007). Vključujejo tako napačno jakost kot vrsto zdravila. Ena izmed definicij 
napake zaradi nepravilne doza zdravila pravi, da to pomeni neskladnost med predpisano in prejeto 
dozo zdravila. Sploh pri infuzijski terapiji je potreben pravilen izračun. Calabrese et al (2001) so med 
opazovanjem razdeljevanja zdravil v 5 intenzivnih enotah v ZDA zaznali 178 napak, od tega jih je 
bilo s pretokom infuzije povezano 75. Predpostavljajo, da je kar 28% napak, ki se pojavljajo pri 
razdeljevanju zdravil zgodi zaradi nepravilne doze (Wright, 2010). Iz študij je težko ugotoviti ali so 
napake posledica napačnega predpisa doze ali napak pri delu medicinskih sester. Razlog za napačno 
dozo je lahko tudi nečitljiv predpis. Ni znano, koliko k nepravilni dozi zdravila prispeva 
pomanjkanje računskih veščin pri medicinskih sestrah. Eastwood et al (2011) so opravili raziskavo 
računskih veščin med 52 študenti drugega letnika zdravstvene nege in ugotovili, da jih je le 56% 
opravilo pravilen izračun doze zdravila. Kljub majhnemu vzorcu sklepajo, da so računske veščine 
bodočih medicinskih sester nezadostne, kar je lahko v kliničnem okolju zelo nevarno.  
 
Napake pri razdeljevanju zdravil pomenijo neskladnost med predpisanim in prejetim zdravilo. 
Vzrok za napako je lahko neupoštevanje pravila 5P ali tudi aplikacija zdravila, ki mu je potekel rok 
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trajanja ali uporaba nepravilne tehnike. Precejšnje število napak pri aplikaciji zdravil je povezano z 
nepravilnim razmerjem zdravila. Predvsem intravenozna aplikacija v bolusu je vprašljiva v primeru, 
ko ni predpisan način razredčevanja. Napake izhajajo tudi iz hitrosti aplikacije, v primeru, da se ne 
upoštevajo priporočila proizvajalca ali bolnišnične politike. V to kategorijo sodi tudi npr. prepočasen 
pretok tekočine pri kontinuirani infuziji. Pri aplikaciji antibiotikov je najpogostejša napaka (62%) 
nepravilen čas, ki se nanaša na prehiter ali prepozen začetek (Hoefel, Lautert, 2006).  
 
Ugotavljajo, da so prekinitve pri delu medicinskih sester vzrok za  napake pri razdeljevanju zdravil 
(Aspden et al, 2007, Kalisch, Aebersold, 2010, cit po Tomietto et al, 2012). V eni izmed raziskav je 
bilo ugotovljeno povprečno 6,7 (od 0,8 do 41,8) prekinitev na uro v okviru 402,5 ur opazovanja, pri 
čemer so v 36,5% prekinitvam botrovali zaposleni (Biron et al, 2009). V drugi raziskavi so v 136 
urnem opazovanem obdobju ugotovili 7,2 prekinitve na uro (Kalisch, Aebersold, 2010). Prekinitve 
pri razdeljevanju terapije povečajo možnost za napake za 60% (Scott-Cawiezell, 2007).  
 
Glavni dejavniki, ki lahko vodijo do problemov oziroma napak pri deljenju zdravil: 
- pogosto je terapija predpisana brez vseh potrebnih informacij, nečitljivo ali ni predpisana za 

tekoči dan; 
- predpisovanje zdravil po potrebi predstavlja problem, ker ni jasnih navodil; 
- beleženje imena zdravila, ki ga je dobil pacient, ni vselej razvidno, posebej so opazni primeri 

napačne generične zamenjave zdravila; 
- veliko zdravil je v obliki s prirejenim sproščanjem, zato se jih ne sme drobiti (npr. za 

aplikacijo po sondi); 
- pacient dobi zdravila za zniževanje krvnega pritiska ali srčne frekvence, preden sta ti dve 

vrednosti izmerjeni; 
- pacienti zdravil, ki bi jih morali zaužiti skupaj s hrano, ne dobijo skladno s tem navodilom, 

temveč ob deljenju terapije, kjer lahko prihaja do precejšnjega zamika (Kadivec, 2009). 
 
Pomembno je odkrivanje kritičnih točk pri zdravljenju z zdravili in preprečevanje napak še preden te 
dosežejo pacienta in povzročijo škodo. Pri tem je za medicinske sestre najpomembnejše: 
- upoštevanje pravila 5x P pri aplikaciji zdravil; 
- zdravilo mora biti napisano na temperaturnem listu; 
- v primeru, da je zapis nečitljiv poklicati na pomoč sodelavca ali zdravnika; 
- pravilna hramba in priprava zdravil. 

 
Preprečevanje razjed zaradi pritiska 
Pojavnost razjede zaradi pritiska (RZP) je eden ključnih kliničnih kazalnikov učinkovitosti 
zdravstvene oskrbe (Robinson, 2005). V preteklosti so bili prepričani, da je nastanek RZP rezultat 
slabe nege. K temu je pripomoglo mišljenje Florence Nightingale, ki je menila, da dobra nega lahko 
prepreči RZP. Francoski zdravnik Jean Martin Charcot (1825 – 1893) je trdil, da zdravniki v zvezi z 
RZP ne morejo narediti ničesar. Rezultat tega mišljenja je bil, da so zdravniki razpravljali, da je to 
problem medicinski sester in nege. Medicinske sestre pa so trdile, da pacienti nimajo RZP (Kramer, 
Mertelj, 2009). 
Z leti se je to mnenje spremenilo in po letu 1990 število RZP predstavlja indikator kakovosti oskrbe 
v posamezni bolnišnici. Pri obravnavi pacientov z RZP naj bi sodelovali vsi, tako medicinske sestre 
kot zdravniki in drugi strokovnjaki (npr. dietetik). 
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Posledice RZP za pacienta so: 
- zmanjšana kakovost življenja, 
- podaljšana ležalna doba, 
- poslabšanje osnovnega obolenja, 
- lahko tudi smrt pacienta. 

Namen programa preprečevanja RZP je v izboljšanju klinične prakse in kakovostne oskrbe z 
zagotavljanjem varnosti za pacienta. V program morajo biti vključeni vsi sprejeti pacienti. Posebna 
pozornost mora biti namenjena tistim, ki imajo RZP že ob sprejemu. Njihovo vključevanje v 
program je pomembno zaradi zdravljenja že nastalih razjed in preprečevanja morebitnih novih. Cilji 
preventivnega programa so: 
- zagotoviti optimalno oceno tveganja za nastanek RZP, 
- pri oceni uporabiti shemo, ki bo dovolj občutljiva pri pacientih (Norton, Waterloo), 
- na podlagi ocene in kliničnega pregleda pripraviti individualni program za preprečevanje in 

zdravljenje RZP. 
Program je celovit le v primeru, če mu dodamo  izobraževanje vseh zaposlenih, ki sodelujejo pri 
preprečevanju in oskrbi RZP. Vseh RZP nikoli ne bomo mogli preprečiti predvsem zaradi slabega 
splošnega stanja pacienta, napredovanja bolezni ali zaradi negativnih dejavnikov tveganja, ki 
pripomorejo k nastanku razjede (Kramer, Mertelj, 2009). 
 
Merjenje izkušenj in zadovoljstva pacientov 
Zadovoljstvo pacientov z našimi storitvami lahko merimo z anketami. 
Nacionalna anketa o izkušnjah pacientov v akutni bolnišnici se je izvajala od leta 2006 do leta 2008 
in v letu 2010. V večjih bolnišnicah je vzorec zajemal 500 pacientov. Iz rezultatov je razvidno, da 
imajo pacienti na splošno zelo dobre izkušnje z zdravljenjem v bolnišnici, saj je bila povprečna ocena 
85,9 točk na lestvici od 1 do 100. Kljub dobri oceni pa mnogo pacientov ni imelo optimalne 
zdravstvene obravnave. Priložnosti za izboljšave so zlasti na naslednjih področjih: 
- v obravnavi pacienta, ker so zdravniki ali medicinske sestre pred njimi govorili, kot da jih ni, 

se o njihovi bolezni pogovarjali v prisotnosti drugih oseb, ni bilo zagotovljene zasebnosti pri 
pogovoru, viziti in opravljanju posegov, ni bilo poskrbljeno za njihovo zasebnost; 

- v skrajšanju čakanja na medicinsko sestro, ko jo pacient pokliče; 
- pri zagotavljanju možnosti, da s svojim pisnim pristankom odločajo o tem, komu osebje 

lahko daje informacije o njihovem zdravstvenem stanju; 
- pri boljšem seznanjanju pacientov z njihovimi pravicami in dolžnostmi; 
- pri izboljšanju prehrane in zmanjševanju nočnega hrupa, ki ga povzroča osebje. 

 
Nacionalna anketa zajema tisti del kakovosti, ki jo vidi pacient. Ne meri kakovosti, ki pripelje do 
zmanjševanja odklonov v zdravstveni praksi in do izboljšanja izidov zdravljenja. 
 
V celjski bolnišnici izvajamo anketo o zadovoljstvu bolnikov že več kot 10 let. Na podlagi rezultatov 
uvajamo izboljšave tako na nivoju bolnišnice kot posameznih oddelkih. Veliko stvari se je v teku let 
že močno izboljšalo, kar nam potrdijo pacienti s svojimi ocenami. Nekatere stvari pa so tako 
zakoreninjene v našem delu, da bomo potrebovali še kar precej energije in časa, da jih bomo 
odpravili. 
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10.UKREPI ZA PREPREČEVANJE PADCEV PRI PACIENTIH 
 
Padci so med najpogostejšimi povzročitelji poškodb pri starejših osebah. Po 65. letu starosti se vsak 
tretji starostnik sreča s tem problemom. Kar 5% jih po padcu umre takoj, 23% pa v obdobju enega 
leta po padcu (ARP Patient Fall Reduction Tools). Pri krajši hospitalizaciji pade od 2-17% pacientov 
(Mahoney 1998, cit po Memtsoudis et al, 2012). Padci pacientov in s padci povezane poškodbe 
predstavljajo pomemben del področja varnosti in kakovosti zdravstvene nege.  
 
 
1. DEFINICIJA PADCA 
Včasih je opredelitev padca zelo jasna, v nekaterih primerih pa nimamo pravih kriterijev, da neko 
stanje opredelimo kot padec ali kot možnost padca.  
 
Padec je definiran kot nepričakovan dogodek, ko se bolnik nenadoma neprostovoljno 
znajde na tleh oziroma na neki drugi nižji površini (Morse, 1997).  
 
Definicija padca vključuje bolnike, ki so zdrsnili npr. s stola na tla in tiste, ki jih nismo videli pasti in 
tako imenovane »prestrežene« padce, ko medicinska sestra ali spremljevalec pacienta zadrži in omili 
posledice padca, vendar pacienta kljub temu položi na tla.  
 
Dogodki, ki niso povsem prepoznavni kot padci (ali kot možni padci), se nanašajo na paciente, ki so 
se pred padcem rešili sami tako, da so se med padanjem uspeli usesti na stol ali na posteljo, nadalje 
zdrsi pod tuši in drugi padci, ko se pacienti nepoškodovani uspejo pobrati sami in ne utrpijo vidnih 
poškodb. Te oblike padcev tudi težje odkrijemo, ker pacienti o njih ne poročajo ali pa pozabijo 
poročati (Šmitek in sod., 2007). 
 
 
2. POSLEDICE PADCEV  
Posledice padcev so večplastne: 
1. Osebna raven  

� Pacienti doživijo lažje ali težje poškodbe katerih končna posledica je lahko tudi smrt. Izid 
padca je torej lahko izguba zdravja, podaljšana hospitalizacija, zmanjšanje fizičnih 
sposobnosti, prisotne so tudi duševne posledice. 

� Strah pacienta pred ponovnim padcem, kar vodi v izgubo samozaupanja v svoje fizične 
sposobnosti (izguba neodvisnosti in s tem pokretnosti). 

� Padci pogosto niso odkriti, kar je povezano s slabo samopodobo pacienta, da mu bodo 
npr. rekli, da je neroden, star, šibek…. 

� Prizadetost svojcev, ki jih skrbi zdravstveno stanje pacienta, katero se je še dodatno 
poslabšalo oz zapletlo ali obremenitev s posledicami padca, če pacient ni več zmožen 
samooskrbe (domska namestitev, pomoč in oskrba na domu). 

2. Ekonomska škoda je povezana z daljšo hospitalizacijo pacientov, ki se ob padcu poškodujejo in 
s stroški, ki nastanejo zaradi zdravljenja poškodb (materialni stroški, kader). V ZDA 
zavarovalnici Medicare in Medicaid od leta 2008 bolnišnicam ne plačajo dodatnih storitev 
zdravljenja, ki so nastale kot posledica padca (Church et al, 2011). 

3. Družbeno škodo predstavlja morebitna prezgodnja smrt pacienta, ki je posledica padca. 
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4. Psihična obremenitev medicinskih sester zaradi padca pacienta (strah pred obtožbami, občutek 
krivde, stres). 

5. Slabša podoba zdravstvene ustanove. 
 
 
3. PREVENTIVA PADCEV  
Skoraj vsak padec je lahko napovedljiv, zato je potrebno:  
- prepoznavati ogrožene paciente, 
- pravočasno prepoznati dejavnike tveganja za padec (ocenjevanje nevarnosti padcev), 
- vzpostaviti zavarovanje pred padci in poškodbami zaradi padcev (ukrepi za zmanjševanje in 

preprečevanje padcev). 
 
3.1. Prepoznati ogrožene paciente  
- so stari nad 70 let, 
- so ženskega spola (osteoporoza), 
- imajo slabo telesno kondicijo, 
- so invalidni, 
- strah pred padci (pacient navaja padec v anamnezi, strah ga še dodatno ohromi in zmanjša 

njegovo aktivnost- strah povzroči manj elastično gibanje in motnje ravnotežja). 
 
3.2. Dejavniki tveganja za padec  
Dejavniki, ki vplivajo na pojav ali možnost padcev, se nanašajo na paciente, okolje, materialne 
razmere in na sposobnost zdravstvenih delavcev, da odkrivajo nevarnosti in vzpostavljajo varne 
okoliščine za paciente (Šmitek in sod., 2007). 
 
Notranji (endogeni) dejavniki predstavljajo pacientove posebnosti 
1.  S starostjo povezane spremembe  in bolezni: 
- prizadenejo vid (omejeno vidno polje vodi v nesposobnost zaznavanja objektov na poti, kar 

vodi v spotikanje),  
- ravnotežje (pri spotikanju imajo težave starejši ljudje z vzpostavitvijo uravnoteženega gibanja 

z namenom preprečiti padec, ujeti se),  
- miselno zaznavanje (zmedenost-niso pozorni kam stopajo, strah, nemir, depresija), 
- mišično-kostne (drža telesa- nagnjenost telesa naprej, spremeni se lega težišča, hoja s 

pokrčenimi koleni. Za vzdrževanje ravnotežja koraki postanejo krajši in pacient nog ne 
dviguje dovolj visoko in že manjše neravnine so lahko vzrok padca), 

- srčno-žilne, 
- urinska in fekalna inkontinenca, 
- motnje besednega sporazumevanja (ogroža predvsem starejšo populacijo, ki ne more izraziti 

svojih potreb), 
- osebnost in življenjski slog (upoštevanje navodil, prevzem tveganja..). 

 
2. Akutne bolezni:  
- miokardni infarkt,  
- srčne aritmije,  
- CVI,  
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- sinkope,  
- visoka telesna temperatura. 

 
3. Zdravila:  
- s starostjo so povezane spremembe pri učinkovanju in distribuciji zdravil v telesu ali 

uživanje/prejemanje več različnih zdravil sočasno (če uspavalo pacient vzame pozno zvečer, 
se do naslednjega dne ne razgradi popolnoma, pacient je dremav, pri starejših se pojavijo 
paradoksne reakcije: pomirjevalo-nemir); 

- zdravila za zniževanje krvnega tlaka povzročajo kolaps, slabost, bruhanje;  
- posebej smo pozorni na paciente, ki prejemajo benzodiazepine, antiepileptike, antispihotična 

zdravila, diuretike. 
 
Zunanji (eksogeni) dejavniki 
1. Fizično okolje (pasti za spotikanje in zdrse predstavljajo pragovi, stopnice, mokra tla, slaba 

razsvetljava, iztrošena oprema, ovire na površinah namenjenih za hojo- infuzijska stojala, kabli, 
aparature, poškodovane talne obloge…); 

2. Pripomočki (posteljne ograjice, druga mehanska sredstva za pridržanje pacientov, pripomočki pri 
hoji- bergle, hoduljice, neustrezna višina postelje, nezavarovana postelja); 

3. Obutev in obleka (copati niso prilagojeni velikosti in obliki noge, predolge hlačnice); 
4. Spremembe v bolniški sobi in prilagajanje starejših (starejši ljudje imajo v glavi plan okolice, v 

kateri se gibljejo in orientirajo, zato potrebujejo več časa za prilagajanje spremembam. Tako se 
lahko spotaknejo ob oviro, ki je bila pred tem drugje); 

5. Druge okoliščine : ležalna doba, čas dneva, ko so padci pogostejši, število osebja na delu, 
materialna preskrbljenost oddelka (dovolj posteljnih ograjic, hodulj, ograj na hodnikih, klicne 
naprave na dosegu pacientove roke, dosledna uporaba zavor na posteljah, urejeni invalidski 
vozički…)( Marinšek, Kramar, Ahec, 2007). 

 
Največ padcev se zgodi ob postelji in v bližini postelje pri hoji, plezanju čez varovalne ograjice ali pa 
se pacienti prevrnejo iz postelje (Šmitek in sod., 2007). 
 
Za padce so ogroženi vsi hospitalizirani pacienti oslabeli zaradi bolezni, diagnostičnih ali operativnih 
posegov ali zaradi zmanjšane telesne  aktivnosti ali so podvrženi slabosti in nestabilnosti zaradi 
številnih zdravil in učinkovin, ki jih prejemajo. Pogostejše so okoliščine, ki paciente silijo v hitro 
ukrepanje (pogosto uriniranje, odvajanje).  
 
3.3 Ocenjevanje nevarnosti padcev  
Obstajajo tri vrste obrazcev za ocenjevanje nevarnosti padcev: 
- lestvice, ki predvidevajo verjetnost padcev in delijo paciente v ogrožene in manj ogrožene 

(neogrožene) za padec ter obenem usmerjajo strategijo za preprečevanje padca; 
- orodja za ocenjevanje padcev, ki pomagajo zaposlenim odkriti možne vzroke padcev in so 

sestavljena iz ocenjevalnih točk okolja, pacientovega vedenja, strategije zdravstvene nege za 
zadovoljevanje potreb pacienta, terapevtskih posebnosti in že vnaprej pripravljenih strategij; 

- obrazci za paciente, ki so že padli. Ti obrazci vsebujejo podatke o padcu, pacientov opis padca, 
njegovo vedenje v času padca in opis poškodb, ki jih je utrpel, lahko tudi kontrolna vprašanja za 
fizični pregled in oceno pacientovega stanja ter priporočila za nadaljnjo preventivo (Šmitek in 
sod., 2007). 
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Mnenja o uporabnosti ocenjevalnih lestvic so različna, saj nekateri avtorji ne podpirajo prevzemanja 
ocenjevalnih lestvic brez podrobnejše ocene specifičnih dejavnikov tveganja, ki so prisotni na 
posameznih oddelkih/enotah oziroma pri specifičnih skupinah pacientov (Šmitek in sod., 2007). 
Pri izdelavi ocenjevalnih lestvic za praktično uporabo je potrebno upoštevati omenjene razlike, 
ugotoviti, kdo ocenjuje (medicinske sestre, drugi zdravstveni delavci, tim) in upoštevati čas 
ocenjevanja (ob sprejemu, po padcu, ob odpustu, periodično), ker se dejavniki tveganja spreminjajo.  
 
Pri izbiri ocenjevalne lestvice ima pomembno vlogo vrsta ustanove. Ali ocenjujejo paciente v 
bolnišnici za akutno obravnavo, v domovih/na oddelkih za dolgotrajno zdravljenje ali na 
rehabilitacijskih oddelkih (Šmitek in sod., 2007). Pogosto posamezne ustanove/oddelki uporabljajo 
prilagojene ali nadgrajene lestvice, ki vključujejo specifične bolezenske oziroma telesne posebnosti 
pacientov. Individualno prilagojene lestvice ne nudijo možnosti primerjave rezultatov med 
ustanovami. Zato je izbira ali izdelava prilagojene lestvice za ocenjevanje/napovedovanje možnih 
padcev smiselna v okviru že izdelanih in preizkušenih lestvic. Kriteriji, ki jih je potrebno upoštevati 
pri izbiri lestvice za splošno bolnišnično uporabo so: 
- vključitev bistvenih dejavnikov tveganja, 
- širša uporabnost, 
- specifičnost in občutljivost, 
- enostavno izpolnjevanje (pri sistematičnem ocenjevanju pacientov se priporoča lestvica, ki 

ne zahteva veliko časa za izpolnjevanje) (Šmitek in sod., 2007). 
 

3.4. Ugotavljanje tveganja za nastop padca z Morsejevo lestvico padcev (MLP) 
MLP je negovalni dokument, modificiran po kanadski avtorici, medicinski sestri Janice Morse. 
Lestvica je uporabna v bolnišnici za urgentno obravnavo bolnikov, pa tudi na oddelkih za 
dolgotrajno zdravljenje (National Center for Patient Safety). Lestvica omogoča oceno: 

- nizke,  
- srednje in  
- visoke stopnje tveganja za padec.  

 
Uporaba MLP je enostavna in hitra (povprečna poraba časa je 2-3 minute). Na podlagi dobljenih 
rezultatov sprožimo niz negovalnih aktivnosti (navedene na hrbtni strani dokumenta), ki jih  
izvedemo pri pacientu individualno ob nizkem (0-24), srednjem (25-50) in visokem tveganju (51 in 
več) za padec. Oceno pacientove stopnje ogroženosti in načrt procesa zdravstvene nege opravi 
odgovorna medicinska sestra in dokumentira izvedene postopke. 

 
MORSE-JEVA LESTVICA PADCEV (MLP)  

1.  Anamnestični podatki o padcu DA=25 NE=0 
2.  Sekundarna diagnoza DA=15 NE=0 
3. Uporaba pripomočkov pri hoji      
   ne uporablja, leži v postelji/celovita nega v postelji 0   
   bergle; palica; hodulje 15   
   pri hoji se oprijemlje pohištva 30   
4. Intravenozna terapija/urinski kateter/monitor DA=20 NE=0 
5.  Hoja     
  - normalna; stalno ležanje; na invalidskem vozičku 0   
  - slabotna- negotova 10   
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  - (zelo) otežkočena 20   
6. Možnost presojanja     
  - se zaveda svojih zmožnosti 0   
  - precenjuje zmožnosti/pozablja omejitve 15   
Dokumentacijo o oceni tveganja za padec (MLP) vodimo pri vsakem pacientu ob sprejemu, 
spremembi zdravstvenega stanja, ob padcu, ob premestitvi, ob odpustu in več po presoji medicinske 
sestre. 
 
 
4. UKREPI ZA ZMANJŠEVANJE IN PREPREČEVANJE PADCEV  
 
4.1. Aktivnosti zdravstvene nege v preprečevanju tveganja za nastop padca pri pacientu, kjer 
ni tveganja oziroma je tveganje za padec majhno (po MLP 0-24) 
1. Zagotavljamo varno fizično okolje: 

� suha tla (če je v bolniški sobi ali na hodniku oddelka polita tekočina, naj se le ta čim prej 
odstrani);  

� kadar so tla mokra zaradi čiščenja, namestimo dobro vidno oznako »MOKRA TLA«; 
� skrbimo, da so morebitne ovire (infuzijska stojala, obposteljne mizice, invalidski vozički, 

hodulje, palice, stoli, negovalni vozički, pacientov polnilec za mobitel, poškodovana tla….) v 
bolniški sobi in na hodniku umaknjeni tako, da se lahko pacient nemoteno giblje;  

� premakljivo pohištvo, invalidski vozički in bolniške postelje naj bodo pravi čas blokirani- 
redno preverjamo delovanje zavor ter nameščenost opor za noge na invalidskem vozičku;   

� preverjamo delovanje obposteljnih luči, razsvetljave v bolniški sobi, na hodniku, na stranišču 
in v kopalnici, še posebej ponoči;  

� zagotovimo varno skladiščenje invalidskih vozičkov, infuzijskih stojal…., ki se trenutno ne 
uporabljajo;  

� bolniške postelje nameščamo v sobo glede na kapaciteto prostora in poskrbimo za dovolj 
gibalnega  prostora okoli bolniške postelje v sobi z več posteljami;  

� preverjamo delovanje signalnih- alarmnih naprav;  
� zagotovimo nedrseče podlage in varen stol v kadi in tuš kabini;  
� zagotovimo zadostno število pručk različnih višin;  
� opremo v sobi razporedimo tako, da jo pacient spozna. 

2. Preden pacientu pomagamo, ocenimo njegovo koordinacijo in ravnotežje. 
3. K pacientu pri negovanju pristopimo s strani, kjer bo to najbolj učinkovito. 
4. Paciente nadziramo pri sedenju na robu postelje, med hranjenjem, med umivanjem pri 

umivalniku. 
5. Klicna naprava in luč naj bosta na dosegu rok. 
6. Bolniška postelja naj bo spuščena na raven, ki pacientu omogoča optimalno vstajanje iz postelje 

in posedanje vanjo, kolesa poravnana navznoter. 
7. Zagotovimo nedrseče copate in nogavice primerne velikosti in primerno velikost bolniškega 

perila.  
8. Pravočasno se odzovemo signalnemu klicu. 
9. Uporaba sobnega stranišča mora biti v skladu z zdravnikovimi navodili o pacientovi omejitvi 

gibanja. 
10. Opazujemo reakcije pacienta na zdravila. 
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11. Pacientove osebne stvari, skodelica s čajem, pripomočki za odvajanje (»goska«) naj bodo na 
dosegu rok. 

12. Pacienta in njegove svojce aktivno vključujemo v načrt preprečevanja padcev ob sprejemu: 
� razkažemo bolniško sobo, toaletne prostore in oddelek;  
� poučimo o uporabi signalne naprave- pacient pokliče medicinsko sestro, še preden 

vstane iz postelje ali če potrebuje kaj drugega in o uporabi ob posteljne luči (še posebej 
na to opozorimo paciente, ki slabo slišijo in vidijo);  

� razložimo, zakaj je potrebna blokada posteljnih zavor in zakaj je bolje, da je postelja v 
nizkem položaju;  

� zakaj so potrebne varovalne ograjice;  
� poučimo, kako pravilno blokirati zavore na invalidskem vozičku in ob posteljni mizici; 
� poudarimo, da naj pacient nosi očala in slušni aparat (ki naj bodo na dosegu rok), če to 

potrebuje;  
� pacient naj uporablja pripomočke za hojo, če brez njih ne more hoditi;  
� svojci pacientu naj ne pomagajo iz postelje, če ne vedo, kako pravilno pomagati;  
� stvari, ki jih prinesejo, naj odložijo na nočno omarico tako, da bodo v dosegu 

pacientovih rok;  
� v sodelovanju s fizioterapevti ga poučimo, kako pravilno in varno uporabljati palico in 

hoduljo, kako pomembno je razgibavanje, ki ga odredi zdravnik, za krepitev mišične 
moči pri hoji;  

� pacienta poučimo o zdravilih, ki jih prejema (odmerek, čas jemanja ter stranski učinki- 
omejitev gibanja!!!) in njihovih součinkih z drugimi zdravili in hrano;  

� poučimo ga, kako naj se pri gibanju opre na močnejšo stran, ko vstaja iz postelje oziroma 
naj gre v posteljo na tisti strani, ki mu glede na njegovo fizično stanje najbolj ustreza;  

� ob uporabi pručke, naj vedno pokliče medicinsko sestro, opomnimo ga, da upošteva 
omejitve v gibanju zaradi narave bolezni;  

� opozorimo naj se izogiba pravkar očiščenih tal in, da se pri hoji na hodniku in stopnicah 
opira na ograjice ob steni;  

� med hojo po hodniku naj se večkrat odpočije. 
 
4.2. Aktivnosti zdravstvene nege v preprečevanju tveganja za nastop padca pri pacientu, kjer 
je tveganje za padec srednje (po MLP 25-50) 
 
1. Varovalne ograjice namestimo tistim pacientom (nemirni, dementni, starejši, debeli, kadar sam 

želi), pri katerih želimo preprečiti, da bi se poškodovali pri padcu iz postelje. Zavedati se 
moramo, da lahko namestitev ograjice izzove še večji nemir, saj se pacient lahko počuti 
izoliranega in utesnjenega, še posebej, če je zmeden in v dobri fizični kondiciji. Če nameščamo 
varovalno ograjico, se mora ta varno prilegati postelji. Pacienta pogosto opazujemo. Kljub 
varovalni ograjici, pa velikokrat prihaja do padcev iz postelje s še večjimi poškodbami (primeri 
zadušitev…) kot bi se sicer zgodile, če pacient ne bi imel nameščene varovalne  ograjice (Patient 
Fall Reduction Tools). Uporabo varovalnih ograjic (dokumentiramo v negovalno 
dokumentacijo) odredi vodilna medicinska sestra oddelka ali pa zdravnik. Pacientu razložimo (če 
je dojemljiv) zakaj smo jo namestili in kako mora ukrepati (pokliče medicinsko sestro s signalno 
napravo), če želi posteljo zapustiti. Varovalno ograjo namesti v položaj varovanja sobna 
medicinska sestra, ki se sme spustiti samo ob prisotnosti medicinske sestre. Če jo pacient spusti 
sam, to zabeležimo v negovalno dokumentacijo in ga ponovno poučimo o uporabi varovalne 
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ograjice. Bolniška postelja mora biti ob uporabi varovalnih ograjic na najnižji možni ravni, le 
med negovanjem naj bo dvignjena.  

2. Pacientu, ki je zmeden pomagamo pri orientaciji v prostoru in času. V sodelovanju s 
fizioterapevti ga večkrat dnevno spremljamo po oddelku, da se lažje navadi na novo okolje. 

3. Vzpostavimo urnik izločanja in odvajanja, tudi z uporabo sobnega stranišča. Pazimo, da sobno 
stranišče ni postavljeno ob postelji, še posebej ponoči. 

4. Pacient mora biti na vozičku dobro nameščen in fiksiran. 
 
4.3. Aktivnosti zdravstvene nege v preprečevanju tveganja za nastop padca pri pacientu, kjer 
je tveganje za padec visoko (po MLP 51 in več) 
1. Pacienta namestimo v bolniško sobo, ki je bližje sestrski sobi in v hidravlično posteljo (ležišče 

spustimo na najnižji nivo). 
2. Pacienta spremljamo vedno, ko gre na stranišče in v kopalnico. 
3. Če je možno pacientu namestimo na posteljo, invalidski voziček alarm, ki se sproži, kadar  želi 

zapustiti posteljo ali voziček 
4. Pacienta pogosto opazujemo (poostren nadzor, ki zahteva več zdravstvenega osebja). 
5. Pasove oziroma ovirnice za telo uporabimo pri pacientu le, če so se drugi ukrepi izkazali za 

neuspešne. Varovalne pasove odredi zdravnik. Njihovo namestitev zabeležimo v negovalno 
dokumentacijo. Pacienta moramo stalno nadzirati. Tudi ovirnice za telo so se izkazale kot možen 
vzrok za padec. 
 

5. Ukrepanje ob padcu pacienta 
Ob nastanku neželenega dogodka, kot je padec, najprej poskrbimo za pacientovo psihofizično 
počutje in izvedemo potrebne diagnostično terapevtske ukrepe. Za spremljanje neželenih dogodkov 
izpolnimo obrazec Poročilo o neželenem dogodku/Poročilo o padcu pacienta. Medicinska sestra ob 
padcu pacienta vpiše v obrazec: 
- podatke pacienta,  
- povzročitelja dogodka,  
- datum, čas in mesto dogodka,  
- priče pri neželenem dogodku,  
- stanje pacienta pred dogodkom,  
- tip (narava) dogodka, 
- kratek opis dogodka,  
- zdravniško poročilo o potrebnih ukrepih,  
- ukrepe, ki smo jih izvedli, posledice neželenega dogodka ter morebitne kasnejše posledice 

neželenega dogodka.  
Pri pacientu ponovno ocenimo stopnjo tveganja za padec ter sprožimo proces zdravstvene nege. 
Odgovorne medicinske sestre oddelka zbirajo podatke o padcih oziroma vodijo evidenco o padcih 
in jo posredujejo članom delovne skupine, ki spremljajo padce.  

 
Analize zbranih podatkov so v pomoč pri izboljšanju načrtovanja ukrepov za zmanjševanje in 
preprečevanje padcev.  
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6. IZOBRAŽEVANJE ZDRAVSTVENEGA OSEBJA 
Eden glavnih elementov kakovosti v zdravstvu je nenehno izobraževanje in usposabljanje kadra 
(Marinšek, Kramar, Ahec, 2007). Raziskave so pokazale, da je ozaveščanje (predavanja, strokovni 
članki, zloženke) zdravstvenega osebja o problematiki padcev pri pacientih pomemben faktor pri 
preprečevanju padcev pacientov (Devon Primary Care Trust Provider Services). Izobraževanje 
poteka kontinuirano in zajema poznavanje incidence padcev, faktorjev tveganja za nastop padcev, 
poučitev o uporabnosti in pomenu lestvic tveganja za padec, o potrebnih aktivnostih zdravstvene 
nege pri preprečevanju padcev ter ukrepanje ob pojavu padcev.  
 
Zaključek 
Za padec pacienta smo medicinske sestre soodgovorne, ker s svojim strokovnim znanjem lahko 
predvidimo okoliščine, ki vodijo do padcev in jih z ustreznim ukrepanjem pogosto lahko 
preprečimo. Uporaba ene od preverjenih lestvic za ugotavljanje ogroženosti pacientov s padci 
spodbuja zaposlene v zdravstveni negi k sistematičnemu iskanju dejavnikov tveganja za padec in k 
izvedbi aktivnosti za preprečevanje tveganja za padec ter posledično k zmanjšanju števila padcev v 
bolnišnici in drugih ustanovah.  
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11. RAZISKOVANJE V ZDRAVSTVENI NEGI 
 
 
1. UVOD 
 
Raziskovalna dejavnost pomeni sistematično ustvarjanje, pridobivanje, razširjanje in poglabljanje 
znanja ter prenos dosežkov znanosti v prakso. Za raziskovalno dejavnost je značilno, da temelji na 
ustvarjalnosti, uporablja znanstvene metode, njeni rezultati pa vsebujejo prvine izvirnosti ali novosti. 
 
Za raziskovalno delo moramo imeti obširno metodološko znanje. Zahteva specifično 
usposobljenost, ki jo pridobimo z izobraževanjem: 
- je drago in zamudno, 
- naša pričakovanja o ugotovitvah raziskovanja so lahko v neskladju z rezultati, 
- ni primerno za iskanje odgovorov na vsako vprašanje, 
- možnost zmot je zelo velika, 
- nikoli ne moremo priti do popolne resnice o raziskovanem pojavu, ampak le do približka ali 

modela resnice. 
 
Znanstvene ugotovitve je mogoče kadarkoli ovreči. Ne vladajo jim miti ali ideologije, ne večne 
resnice ali dogme. V znanstveno znanje je vgrajen metodičen dvom, ki ga omogoča razvoj. 
Kadarkoli je mogoče izpodbijati pretekle ugotovitve in iskati nove odgovore na stara vprašanja. 
Cilj znanosti je sistematična pojasnitev pojavov, dogodkov ali povezav med  pojavi. Znanstveno 
spoznanje je sistematično in preverljivo, pridobljeno po znanstveni metodi, ki pomeni sistem 
korakov in postopkov na poti znanstvenega spoznanja. 
Raziskovanje v zdravstveni negi je izraz uporabljen za opisovanje dokazov, ki jih potrebujemo za 
podporo praksi zdravstvene nege. Razvoj zdravstvene nege osnovane na dokazih, se je začel z 
Florence Nightingale. Danes se raziskovalni dejavnosti posveča veliko število medicinskih sester 
raziskovalk, ki delajo na univerzah ali na posameznih kliničnih področjih (http://www.wikipedia).  
Raziskovanje je ustvarjanje možnosti za razumevanje, ugotavljanje in vrednotenje aktivnosti, ki jih 
opravljajo medicinske sestre. Raziskovanje je torej potrebno zato, da bogati strokovno znanje in 
spodbuja kritično razmišljanje o lastni strokovni praksi. Raziskovanje v zdravstveni negi preverja in 
ocenjuje dnevno rutino dela in njeno učinkovitost in hkrati omogoča vrednotenje novih predlaganih 
pristopov in oblik aktivnosti zdravstvene nege (Šlajmer Japelj, 2008). 
 
Znanja, ki omogočajo raziskovanje v zdravstveni negi, so v izobraževalnih programih prisotna šele 
od 70 tih let v ZDA in od 90 tih let prejšnjega stoletja v našem okolju. Razlogi, ki narekujejo 
naraščajoče potrebe po raziskovanju v zdravstveni negi so: 
- ekonomski - medicinske sestre predstavljajo največjo poklicno skupino v zdravstvu, za njihovo 

delovanje je namenjeno veliko sredstev; 
- izobraževalni – ustvarjanje novega znanja; 
- politični – od politike je odvisno, koliko sredstev bo namenjeno zdravstveni dejavnosti oz 

dejavnosti zdravstvene nege; 
- etični – pomen skrbi za človeka v času zdravja in bolezni; 
- spoznavni – razumeti pojave, pomen in dejavnost zdravstvene nege. 
 
Medicinske sestre premalo uporabljajo raziskovalno delo. Razlogi za to so: 
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- pomanjkanje znanja, 
- ne poznajo raziskav, 
- težko pridejo do ustreznih knjižnic in baz podatkov, 
- nimajo zaupanja v rezultate raziskav, ki pogosto zanikajo tradicionalno znanje, 
- nimajo dovoljenja za prekinitev tradicionalnih načinov dela in uvajanje sprememb na osnovi 

raziskovalnih ugotovitev, 
- ni spodbude za uvajanje sprememb. 

 
 
2. ZGODOVINA RAZISKOVANJA V ZDRAVSTVENI NEGI 
 
Obdobje Florence Nightingale 
Publikacija Notes of Nursing (1859) opisuje njene ugotovitve v pomembnosti faktorjev okolja, ki 
pospešujejo fizično in  psihično dobro počutje pacienta. Ta interes je v raziskovanju prisoten še 
danes. Zelo znan je njen strokovni prispevek pri proučevanju vplivnih dejavnikov na smrtnost 
vojakov v bolnišnicah v času Krimske vojne. S svojim delom je pomembno prispevala k 
izboljševanju javnega zdravja. 
 
Obdobje po Florence Nightingale do leta 1950 
V tem času so medicinske sestre raziskovale predvsem sebe in poskušale najti odgovor na vprašanja: 
- Kdo je medicinska sestra? 
- Kaj dela medicinska sestra? 
- Zakaj se posameznik odloči postati medicinska sestra? 
- Kakšne so značilnosti idealne medicinske sestre? 
- Kako druge poklicne skupine sprejemajo medicinske sestre? 

Večina študij je bila osredotočenih na  izobraževanje medicinskih sester, kar je vzpodbudilo razvoj 
novih izobraževalnih programov v zdravstveni negi. Klinično usmerjenih raziskav v tem obdobju ni 
bilo. 
 
Obdobje po letu 1950 
V tem času se je pokazala zaskrbljenost managementa v zdravstveni negi zaradi pomanjkanja 
raziskav v sami klinični praksi, kar je predstavljalo dobro vzpodbudo za razvoj kliničnega 
raziskovanja. Po letu 1960 so začele izhajati prve revije v katerih so bili predstavljeni rezultati 
različnih raziskav: 
- International Journal of Nursing Studies, 
- Journal of Nursing Scholarship; 
- Canadian Journal of Nursing Research. 

 
Obdobje po letu 1970 
Raziskovanje v zdravstveni negi se je zelo razširilo, predvsem v ZDA. Raziskave so bile usmerjene v 
izboljševanje klinične prakse. Ta razvoj je močno podpiral predvsem management zdravstvene nege. 
Nastale so pomembne doktorske in postdoktorske raziskave, ki so podpirale klinično prakso in 
izboljševale metodologijo raziskovanja v zdravstveni negi. V Veliki Britaniji je leta 1976 začela 
izhajati revija Journal of Advanced Nursing. V Evropi je 1978 pričela z delovanjem delovna skupina 
medicinskih sester v raziskovanju, v katero se je vključilo 25 držav oziroma njihovih nacionalnih 
zvez (Workgroup of European Nurse Researchers).  
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Obdobje po letu 1980 
Povečalo se je število medicinskih sester, ki so imele potrebno znanje za raziskovanje in dostop do 
informacijske tehnologije. S tem so medicinske sestre spoznale kako pomembno je raziskovanje za 
razvoj profesije. V raziskovanju se je dajal vedno večji poudarek k: 
- tipu raziskovalnih vprašanj, 
- metodam zbiranja podatkov, 
- analizi podatkov, 
- povezavi med teoriji in spoznanji raziskav. 

Zelo se je povečalo število raziskovalnih revij, združenj in delovnih skupin. V ZDA je bil 
ustanovljen center za raziskovanje v zdravstveni negi, ki je promoviral raziskovanje v korist 
kakovostne obravnave pacientov. Podobna združenja na nacionalni ravni so bila ustanovljena še v 
Kanadi in Avstraliji. 
 
Obdobje po letu 1990 
Leta 1990 so v ZDA ustanovili Nacionalni inštitut za raziskave na področju zdravstvene nege, ki je 
raziskovanje v zdravstveni negi umestil na enakovredno mesto v primerjavi z drugimi raziskovanji v 
zdravstvu. V Evropi so se začeli ustanavljati inštituti in razne organizirane povezave ter izdajati nove 
revije. 
 
 
3. RAZLIKA MED STROKOVNJAKI IN ZNANSTVENIKI 
 
Za vsakdanje izkustvo je pogosto značilno poskušanje in zmota. Za znanstveno mišljenje so značilni: 
- sistematičnost in visoka organiziranost,  
- zavest o omejenosti posploševanja,  
- globina znanosti v primerjavi v primerjavi s površnim izkustvom, 
- občutljivost za protislovja, 
- natančnost izražanja z uporabo strokovnega jezika, 
- natančnost razlage in visoka stopnja napovedljivosti (Jerman, 1999). 

 
Strokovnjak 
- konkretni pojavi, 
- praktični problemi, 
- aplikativna (uporabna raven), 
- strokovne informacije, deduktivno 

sklepanje (od splošnega na specifično) 

Znanstvenik 
- abstraktnost (splošnost),  
- neznani odnosi med pojavi, 
- vzročne povezave, 
- hipoteze, 
- preverjanje obstoječih teorij in spoznanj, 
- razvije nove teorije in spoznanja, 
- strokovne informacije vključi v sistem znanstveno 

strokovnih informacij, 
- induktivno sklepanje (od specifičnega na splošno) 

Tabela 1: Značilnosti delovanja strokovnjaka in znanstvenika iz vidika raziskovanja (Kališnik in sod., 2006). 
 
Razlike med vsakdanjim izkustvenim znanjem in znanstvenim znanjem so torej: 
- znanstvena spoznanja so bolj sistematična in organizirana, 
- imajo opredeljene pogoje v katerih velja določena zakonitost, 



Zdravstvena nega in raziskovanje – skripta predavanj štud. leto 2012/2013 
154 

- trditve so kar se da natančno formulirane. 
 

Težji problemi, na katere naleti strokovnjak in ki niso rešljivi ob uporabi obstoječega znanja, se 
posredujejo izvedencem (Kališnik in sod., 2006). Potrebna je sinergija med strokovnjaki na področju 
zdravstvene nege in medicinskimi sestrami, ki se ukvarjajo z raziskovanjem. Končni cilj takšnega 
sodelovanja je razvoj novega znanja na področju zdravstvene nege, redefinicija obstoječega znanja in 
aplikacija na novo ugotovljenega znanja v procese  zdravstvene nege. 
 
Pri tem se postavlja vprašanje, kdo sploh lahko postane znanstvenik/raziskovalec? Ali so to lahko le geniji? 
Odgovor je nikalen, saj so lahko znanstveniki povsem navadni ljudje, ki imajo nekoliko močneje 
razvite naslednje lastnosti: radovednost, delavnost, natančnost in dvom. 
 
 
4. NAČELA ZNANSTVENORAZISKOVALNE DEJAVNOSTI 
 
Načela na katerih temelji raziskovalna dejavnost: 
- svoboda znanosti in njenega proučevanja, 
- avtonomnost raziskovalcev pri proučevanju, 
- raznovrstnost znanstvenih mnenj in metod, 
- nedotakljivost in varstvo človekove osebnosti, 
- etičnost in odgovornost raziskovalcev za posledice njihovega dela, 
- prepletenost raziskovanja in visokošolskega izobraževanja, 
- mednarodna odprtost in sodelovanje. 

 
Načela znanstvenega spoznavanja: 
- objektivnost je usmerjena na predmet raziskovanja z izključevanjem vsega subjektivnega, 
- zanesljivost je preverljivost podatkov, 
- veljavnost nam zagotavlja, da res raziskujemo le tisto, kar želimo raziskati in ne kaj drugega, 
- natančnost pomeni odsotnost dvoumnosti in nedorečenosti, 
- splošnost nam zagotavlja, da ugotovitve do neke mere veljajo za širši pojav kot je bil 

proučevani in jih je mogoče posplošiti, 
- sistematičnost označuje organiziranost v celoto oz sistem, ki povezuje zakonitosti in pojme 

določene stroke. 
 
Etična načela v raziskovanju 
Helsinška deklaracija pomeni prvi etični kodeks, ki se nanaša na biomedicinske raziskave. Deklaracija 
predstavlja osnovo etičnim kodeksom mnogim združenjem medicinskih sester (Royall College of 
Nursing, Mednarodna babiška zveza). Države imajo nacionalne etične komisije, ki ocenjujejo 
predloge raziskovalnega dela medicinskih sester in drugih zdravstvenih delavcev ter sodelavcev. Te 
komisije preverjajo, če so v predlogih upoštevana temeljna etična načela med katerimi so 
najpomembnejša: 

• soglasje na osnovi popolne informacije, 

• anonimnost, 

• zaupnost. 
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Soglasje mora biti prostovoljno. Ko v raziskavo vključimo mladoletnike ali ljudi z duševnimi 
motnjami, je potrebno soglasje staršev oziroma skrbnikov. Tudi za intervjuje s pacienti potrebujemo 
soglasje.  
 
Kadarkoli opravljamo kakršnokoli raziskavo moramo vedno pojasniti: 

• namen raziskave, 

• raziskovalne metode, 

• zagotovitev zaupnosti, 

• financerja, 

• zagotovilo, da udeleženci lahko odklonijo sodelovanje oziroma ga prekinejo brez posledic, ki 
bi vplivale na bodočo zdravstveno obravnavo. 

 
V primeru, da pošiljamo vprašalnike po pošti, moramo skupaj z njimi poslati vsa zgoraj navedena 
pojasnila. Če intervjuvamo ljudi o zadevah, ki jih tudi čustveno prizadenejo, je dobro, da ob koncu 
intervjuja posvetimo nekaj časa za prost pogovor, kjer ljudje razpravljajo o določenih vprašanjih na 
podlagi popolnoma osebnih stališč. 
 
Anonimnost najlažje zagotovimo s pošiljanjem kodiranih vprašalnikov po pošti.  
 
Zaupnost je pomembna zato, ker ljudje ne želijo, da bi drugi izvedeli, kakšno je dejansko njihovo 
zdravstveno stanje. Kadar raziskovalec obljublja anonimnost in zaupnost jo mora tudi zagotoviti. 
 
Raziskovalci ne smejo ponarejati ali namerno preoblikovati raziskovalnih rezultatov. Ti morajo biti 
posredovani v skladu z določenimi pravili: 

• financerju, 

• odgovornim politikom, 

• strokovnim krogom,  

• udeležencem v raziskavi, če to zahtevajo. 
 
 
5. VRSTE RAZISKOVANJA 
 
Pomen znanja je na začetku 21. stoletja najverjetneje večji kot kadarkoli v zgodovini. Temelj za 
razvoj znanja predstavlja raziskovalno delo. Ločimo naslednje vrste raziskovanja: 
 
Temeljno (bazično) 
- prispeva nova znanja o osnovah pojavov in opazovanih dejstev, ne da bi imeli v naprej v 

mislih kako posebno uporabo; 
- analiziramo lastnosti, strukture in razmerja, da bi preverili hipoteze, teorije, zakone; 
- rezultati so čiste temeljne raziskave in usmerjene temeljne raziskave (Kališnik in sod., 2006). 

Ključna značilnost temeljnih raziskav je, da želijo pospešiti razvoj teorije. Iz tega lahko nastanejo 
praktične aplikacije v prakso ali pa tudi ne. Rezultati so javno objavljeni v knjigah, člankih ali 
prispevkih na konferencah oz tezah, ki so namenjene predvsem univerzitetnemu občinstvu. 
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Uporabno (aplikativno) 
- pridobivamo novo znanje, usmerjeno v določene praktične cilje ali namene; 
- osnova za aplikacijo je uporaba ugotovitev temeljnih raziskav; 
- razvijamo nove metode ali načine doseganje vnaprej opredeljenih ciljev raziskave; 
- je lahko splošno ali specifično usmerjeno (Kališnik in sod., 2006). 

Namen aplikativne raziskave je rešitev posebnih problemov in navadno vključuje delo z ljudmi, ki so 
jih identificirali. O rezultatih aplikativne raziskave je potrebno poročati naročniku. Rezultate je 
mogoče uporabiti v strokovnih revijah, seveda pod pogojem, da so pomembni za širšo javnost. 
Vedeti je potrebno, da znanost ne more reševati težav sveta, lahko pa k reševanju pomembno 
prispeva. 
 
Razvojno (inovacijsko) 
- izvajajo strokovnjaki v praksi kot uvajanje dosežkov uporabnega znanstveno raziskovalnega 

dela v prakso (Kališnik in sod., 2006). 
 
 
6. FAZE RAZISKOVALNEGA PROCESA 
 
Raziskovalni proces običajno poteka po naslednjih fazah: 

1. opredelitev raziskovalnega problema, 
2. pregled in analiza dosedanjih raziskovanj problema, 
3. postavljanje raziskovalnih vprašanj in ciljev, 
4. postavljanje hipotez, 
5. določitev programa raziskovanja in izbira metod, 
6. zbiranje informacij, 
7. urejanje in analiza informacij, 
8. predvidevanje možnih rešitev problema, 
9. prenos raziskovalnih rezultatov v prakso. 

 
6.1. Opredelitev raziskovalnega problema 
Opredelitev raziskovalnega problema predstavlja začetek raziskovalnega procesa. Problemov, ki bi 
bili zanimivi za raziskave je veliko, zato je potrebna pravilna izbira problema. Pri tem moramo 
upoštevati naslednje kriterije: 
- novost – izogibati se je potrebno nepotrebnim ponavljanjem raziskav, 
- pomen in pričakovana uporabnost rezultatov za prakso, 
- zvedavost in interes raziskovalca, 
- strokovnost raziskovalca, 
- oprema in delovni pogoji, 
- stroški raziskovanja, 
- čas/dolžina raziskovanja. 

Problem lahko opredeli naročnik ali raziskovalec sam. 
 
6.2. Pregled in analiza dosedanjih raziskovanj problema 
Namen te faze raziskovalnega procesa je: 
- ugotoviti, do kolikšne mere je problem že raziskan, 
- spoznati različne teoretične in metodološke pristope k raziskovanju, 
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- napake drugih raziskovalcev, da jih ne ponovimo, 
- spoznati definicijo ključnih pojmov. 

Pregled literature nam daje možnost, da postavimo svoje raziskovalno delo v okvir že znanih 
podatkov in idej. Na ta način lahko dokažemo, koliko smo dodali že obstoječemu znanju na 
določenem področju. Pregled literature lahko opozori na pomanjkanje ali popolno odsotnost 
pomembne literature s področja zdravstvene nege (Wilson, Butterworth, 2002). V tem primeru se 
lahko porabi literatura sorodnega področja kot so medicina in izobraževanje.  
Pri kritičnem branju literature moramo najti odgovore na naslednja vprašanja: 
- kaj je predmet raziskave, 
- kateri so razlogi raziskave, 
- kako je raziskava potekala, 
- ali so ugotovitve razložene, utemeljene in pomembne, 
- kako se zaključki ujemajo z namenom raziskave. 

 
6.2.1. Iskanje literature 
Literatura je lahko v obliki revij, knjig, poročil, doktorskih disertacij, računalniških izpisov.  
Literaturo glede na objavo ločimo na: 
- publicirano, 
- polpublicirano (diplomske naloge, magistrska dela, doktorske disertacije,..), 
- nepublicirana (neobjavljena poročila). 

 
Pri iskanju so nam v pomoč katalogi: 
- abecedni katalog (poznamo avtorja in delo); 
- stvarni katalogi (vsebinski ali semantični); katalog je geselski in sistematični (numerični) – 

poznamo samo predmet in bi radi vedeli katera dela ima knjižnica. 
 
Na področju zdravstva obstaja kar nekaj podatkovnih baz, ki po izboru literature več ko zadostijo 
potrebam študentov in zdravstvenega osebja po raziskovanju: 
- računalniško vodene podatkovne baze za področje zdravstvene nege – CINAHL, PUB 

MED 
- računalniško vodene podatkovne baze za področje medicine - MEDLINE 
- računalniško vodene podatkovne baze za pedagoško področje - ERIC 
- računalniško vodene podatkovne baze – BIOMEDICINA SLOVENICA 

Nekatere ponujajo tudi dostop do polnih besedil (Kocijančič, 2009).  
 
6.3. Postavljanje raziskovalnih vprašanj in ciljev 
V tej fazi opredelimo, kaj sploh želimo z raziskavo doseči, ali hočemo zgolj opisati nek dogodek ali 
pojav, ali ga želimo klasificirati, pojasniti ali pa morda celo izdelati neko napoved oz prognozo. 
 
Cilji morajo biti v dokumentu jasno zapisani. Cilje predstavljajo hipoteze, posamezni elementi 
raziskave in raziskovalna vprašanja. Poleg glavnega cilja lahko opredelimo še stranske, vmesne in 
delne cilje. 
 
Primer: 
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Cilj raziskave je  ugotoviti, zakaj študenti Visoke zdravstvene šole v Celju  za pridobivanje informacij več 

posegajo po spletnih brskalnikih kot po podatkovnih bazah in kakšne težave imajo pri iskanju. 
Cilji so po navadi zastavljeni širše kot npr.: 
Zagotavljanje kvalitete življenja pacientom z urinsko inkontinenco.  
 
Posamezni elementi raziskave razgradijo cilje v manjše raziskovalne naloge oz raziskovalna 
vprašanja: 
- Kako so bili pacienti z urinsko inkontinenco obravnavani doslej? 

- Kdo je opravljal posamezne postopke: medicinska sestra, zdravnik, fizioterapevt ali kdo drug? 

- Kakšni so bili učinki posameznih postopkov? 

- Kakšno je bilo zadovoljstvo pacientov s posameznimi postopki? 

- Kateri dejavniki so vplivali na zadovoljstvo  ali neugodje ob posameznih postopkih? 

- Kakšno je bilo zadovoljstvo pacientov s končnimi rezultati zdravstvene obravnave? 
 

6. 4. Postavljanje hipotez 
Hipoteze so znanstvene predpostavke na osnovi katerih raziskovalec meni, da lahko pojasni določen 
pojav ali skupine pojavov. 
Hipoteza predstavlja miselni odgovor na naš problem: 
- je samo eden od možnih odgovorov na raziskovalno vprašanje, pravi odgovor bo dalo šele 

raziskovanje; 
- hipoteze ne smemo razumeti kot cilj, ki ga je treba za vsako ceno doseči, temveč je zgolj 

sredstvo za doseganje cilja. 
 
Hipoteza mora biti: 
- pojmovno jasna (vsebina hipoteze mora biti opredeljena), 
- preverljiva (z opazovanjem ali eksperimentom), 
- izključna (običajna opredelitev za ali proti), 
- enostavno oblikovana in lahko razumljiva, 
- ne sme vsebovati številčnih/količinskih vrednosti. 

 
Hipoteza je možna povezava med dvema ali več spremenljivkama. Hipoteze postavljamo pogosteje 
v kvantitativnih in redkeje v kvalitativnih raziskavah. 
 
Spremenljivka je kakršnakoli lastnost oseb, predmetov ali situacij, ki se lahko spreminja. 
Spremenljivke so: starost, teža, vrsta zdravil, načini uživanja tobaka, življenjske izkušnje,… 
Spremenljivke so odvisne in neodvisne. Neodvisna spremenljivka pomeni predviden vzrok, 
odvisna spremenljivka pa predviden učinek. 
 
V študiji o urinski inkontinenci so bile neodvisne spremenljivke dejavniki povezani s postopki. 
Odvisne spremenljivke pa rezultati postopkov in zadovoljstvo pacientov. 
 
Primer raziskovalne hipoteze: 
Rane se hitreje celijo, če uporabljamo raztopino A in ne B 
Raztopina je neodvisna spremenljivka, hitrost celjenja ran pa je odvisna spremenljivka. 
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Kadilci pogosteje obolevajo za rakom 
Kajenje je neodvisna spremenljivka, obolevnost za rakom pa odvisna spremenljivka. 
 
6.5. Določitev programa raziskovanja  
Na podlagi opredeljenega problema, postavljenega raziskovalnega cilja in postavljenih hipotez 
moramo izdelati podroben program raziskovanja, ki mora biti opredeljen: 
- vsebinsko z izbiro ustreznih metod, 
- časovno, 
- finančno, če je to potrebno. 

Dobro izdelan program raziskovanja nam daje osnovo za kontrolo raziskovalnega procesa in nas 
sproti opozarja na morebitne težave (npr. zakasnitev), ki jih moramo odpraviti, če želimo raziskavo 
uspešno zaključiti. 
 
6.6. Metode raziskovanja in izbor strategij 
Metoda je premišljen način opravljanja neke dejavnosti. Z metodo natančno opredelimo kako, po 
kakšnem zaporedju in s kakšnimi sredstvi bomo raziskovali postavljeni raziskovalni problem. V 
strokovnem in znanstvenem raziskovanju se poslužujemo več metod (Stare, 2006): 

� induktivna in deduktivna metoda, 
� metoda analize, 
� metoda sinteze, 
� metoda dokazovanja, 
� metoda izpodbijanja, 
� metoda deskripcije (opisovanje dejstev, predmetov, procesov in povezav v družbi ali naravi), 
� metoda kompilacije (povzemanje tujih raziskav in iz tujih del sestavljeno novo delo), 
� primerjalne metode, 
� statistične metode, 
� zgodovinska metoda ali analiza virov (preučevanje dokumentacije in materialnih virov), 
� eksperimentalna metoda (poseganje v pojav – ugotavljanje vzročno posledičnih povezav), 
� metoda anketiranja, intervjuja. 

 
Strategije raziskovanja: 
- študija primera (en primer, različne metode), 
- longitudinalna študija (skozi čas, na več časovnih točkah, na enak način), 
- primerjalna študija (različni kraji ob istem času, na enak način), 
- presečna študija (samo v eni točki v času), 
- akcijsko raziskovanje (raziskovanje spremembe uvedene v prostor), 
- pilotna študija (preizkusna raziskava za preizkus metode, instrumenta in vzorca). 
 

6.7. Zbiranje informacij 
Z izbiro metode raziskovanja opredelimo tudi glavne načine zbiranja informacij. Viri informacij za 
raziskovalno delo so: 
- objavljeno gradivo: knjige, članki , študije, 
- podatki terenskih merjenj in opazovanj, 
- podatki laboratorijskih merjenj, 
- statistični podatki, 



Zdravstvena nega in raziskovanje – skripta predavanj štud. leto 2012/2013 
160 

- ustni viri. 
 
6.7.1. Kazalci ali indikatorji 
Kazalci ali indikatorji so zunanji znaki, ki izražajo opazovan pojav, lastnost ali kvaliteto pojava. 
Podatki vsake empirične raziskave se nanašajo na enote raziskovanja: 
- posameznike, 
- določene produkte človeškega ravnanja, tako materialne kot nematerialne narave (npr. vrednote, 

stališča), 
- skupine, od majhnih do velikih. 
 
Podatki praviloma označujejo le nekatere znake oz znakovne dimenzije enote raziskovanja: 
- posamičen predmet raziskave vsebuje le eno znakovno vrednost, 
- lokaliziramo jo na določeno vrednost znakovne dimenzije (»star« ali »85 let« je le določena 

znakovna vrednost dimenzije starosti). 
 
Opazujemo le znakovne vrednosti enot raziskovanja na preiskovalnih znakovnih dimenzijah – 
variablah. 
 
6.7.2. Principi merjenja 
1. Razredi enot raziskovanja morajo biti tako dobro definirani, da ne bo sporno, ali nek določen 

objekt raziskovanja sodi v njih ali ne. 
2. Pogoji situacije v katerih potekajo postopki merjenja morajo biti raziskovalcu tako dobro 

poznani, da lahko njihov vpliv kontrolira. 
3. Vedeti moramo kakšne postopke merjenja in postopke za zbiranje podatkov lahko uporabimo. 
4. Znakovna dimenzija – variabla za katero želimo zbirati podatke mora biti definirana. 
 
6.7.3. Različni nivoji merjenja 
Nominalna meritev 
Nominalna meritev se uporablja za podatke, ki se kategorizirajo le po imenu. Čeprav ima vsaka 
kategorija svoj numerični kod, ni nobena kategorija višja ali nižja od druge (Wilson, Butterworth, 
2002).  
Spol: 

1. moški 
2. ženski 

 
Krvna skupina: 

1. O  
2. A 
3. B 
4. AB 

 
Ordinalna meritev 
Ordinalna meritev kategorizira podatke po imenu in po rangu, po distanci, ki je ne moremo 
natančno ovrednotiti.  
Kategorizacija bolečine: 

1. mila 
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2. srednja 
3. močna 

Čeprav je močna bolečina hujša od mile, ne moremo natančno reči, koliko pa je v resnici hujša. 
 
Intervalna meritev 
Pri merjenju intervalov so numerični intervali določeni, vendar ničelna točka ni pomembna. 
Intervale razdelimo na več podintervalov, ki jim pravimo razredi. Razred je enolično določen s 
sredino razreda, s širino razreda ali pa s spodnjo in zgornjo mejo razreda. 
 
Starost 
20 – 25 let 
26 – 30 let 
31 – 35 let 
36 – 40 let 
41 – 45 let 
46 – 50 let 
51 – 55 let 
Nad 56 let 
 
Lestvica kot merski instrument 
»Meriti« pomeni dimenziji nekega objekta po določenem postopku pripisovati števila. V tem smislu 
so lestvice merski instrumenti, postopki za oblikovanje lestvic pa navodila za njihovo uporabo. 
Običajno temeljijo na določenih matematično statističnih izračunih, katerim podredimo podatke 
(npr. odgovore na vprašanja). 
 
Likertova lestvica 
1. Določimo dimenzijo, ki jo želimo meriti: 
Ocena delovnega okolja 
 
2. Zberemo trditve za katere predvidevamo, da so v zvezi z dimenzijo, ki jo želimo meriti: 
Moje delovno okolje mi omogoča učinkovito izvajanje dela 

Mislim, da je moje delovno okolje vzpodbudno 

Mislim, da je moje delovno okolje vplivno in samostojno 
 
3. Od izpraševanca terjamo, da v zvezi z vsako trditvijo izreče svoje stališče: 
 
Ocenjujete tako, da označite ustrezno številko na desni strani trditve in na ta način podate svojo oceno 

strinjanja s posamezno trditvijo. Prosimo vas, da s pomočjo navedene lestvice izrazite svoje ne strinjanje 

(1) oziroma popolno strinjanje (5) s posameznimi trditvami ali se po lastni presoji odločite za vmesno 

vrednost.  
Možni odgovori: 
1 – se ne strinjam 
2 – delno se ne strinjam 
3 – moje mnenje je nevtralno 
4 – večinoma se strinjam 
5 – popolnoma se strinjam 
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1 – močno zavračam 
2 – zavračam 
3 – neopredeljen 
4 – soglašam 
5 – močno soglašam 
Izpraševanec obkroži sebi ustrezno reakcijo. 
 
4. V tej stopnji preizkusimo ali trditve ležijo na isti dimenziji. V našem primeru, bi tako odkrili 
trditve, ki ne ležijo na dimenziji »ocena delovnega okolja« in jih pravočasno odstranili.  
 

Kako ocenjujete vaše delovno okolje? se ne strinjam            popolnoma se strinjam 

1. Moje delovno okolje mi omogoča učinkovito izvajanje dela 1 2 3 4 5 

2. Mislim, da je moje delovno okolje vzpodbudno 1 2 3 4 5 

3. Mislim, da je moje delovno okolje vplivno in samostojno 1 2 3 4 5 
Tabela 2: Končna oblika zbranih trditev okoli dimenzije, ki jo želimo meriti 
 
6.7.4. Vzorčenje 
Vzorčenje je izbor dela populacije, ki predstavlja v raziskovanju celotno populacijo. Mogoča je 
nadzastopanost ali podzastopanost posameznih kategorij (npr. starost, izobrazba, delovna doba,..). 
 
Oblike vzorčenja so: 
- enostavni slučajni vzorec, kjer imajo vse enote enako možnost, da so izbrane. Uporabimo 

žrebanje ali metodo slučajnih števil; 
- stratificiran vzorec, kjer je populacija sestavljena iz določenih skupin za katere želimo da so vse 

zajete (uporabljen pri večini anket); 
- kvotni vzorec temelji na slučajnem izboru ob vnaprejšnji odločitvi koliko posameznih 

predstavnikov posamezne skupine potrebujemo za študijo (npr. koliko medicinskih sester iz 
celjske regije). 

 
Velikost vzorca je odvisna od namena in možnosti raziskave. Dober vzorec je velik vzorec. 
Realizacija vzorca pomeni delež izbranih v vzorec, ki npr. pravilno izpolnijo anketni vprašalnik. 
Vedno moramo pričakovati določen izpad, pred čemer se zavarujemo s povečanjem vzorca.  
 
6.8. Urejanje in analiza informacij in predvidevanje možnih rešitev problema 
Zbrane informacije je potrebno: 
- urediti – kritična presoja kakovosti in pravilnosti informacij, 
- analizirati – uporaba ustreznih statističnih in drugih metod, 
- na podlagi obdelanih informacij dobimo rezultate, ki jih moramo sintetizirati v sklepe in jih še 

enkrat kritično ovrednotiti.  
 

6.9. Prenos raziskovalnih rezultatov v prakso 
Raziskovalne rezultate je potrebno prenesti v prakso. Možni načini so: 
- posredovanje raziskovalnih rezultatov javnosti, 
- predavanja v različnih oblikah izobraževanja (seminarji, okrogle mize, konference, simpoziji), 
- objava v strokovnih in znanstvenih publikacijah ter v učbenikih in zbornikih. 
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Naslov, ključne besede in izvleček običajno prevedemo v angleški jezik, da je informacija dostopna 
širšemu krogu bralcev. 
 
6.9.1. Raziskovalno poročilo 
Raziskovalno poročilo mora povedati: 
- zakaj je bila raziskava izvedena, 
- kako se raziskava navezuje na ustrezno področje (pregled literature), 
- kako je bila izvedena (pristop, metode in tehnika zbiranja ter obdelave podatkov), 
- kakšni so rezultati, 
- kakšne so ugotovitve in priporočila (spoznavna in praktična). 
Uvod se nanaša na empirični in teoretični del poročila. Razložiti mora zakaj smo se odločili za 
raziskavo, zakaj in za koga je pomemben predmet raziskave in jasno formulirati namen raziskave. 
 
Pregled literature je odvisen od naslovnika raziskovalnega poročila. Pri diplomskem delu je 
obsežnejši in lahko zajema tudi do 50% besedila, pri referatu ali članku je lahko krajši. 
 
Metode je potrebno zelo natančno predstaviti zaradi preverljivosti dela: 
- utemeljiti izbrane metode, 
- vzorec vključenih v raziskavo, 
- način vzorčenja, 
- dovoljenje za raziskavo in pridobitev pristanka vključenih, 
- instrumentarij in načine zbiranja podatkov, 
- kako je potekala analiza podatkov, katere statistike in računalniški programi so bili vključeni, 
- rezultati predstavljeni ločeno od razprave. 
 
6.9.2. Načini poročanja 
Pisno poročanje 
Izberemo primeren način glede na ciljno populacijo. Pisno je lahko v različnih oblikah, npr. članek 
ali računalniški zapis. Bralcu omogoča lastno izbiro bralnega okolja, komunikacija je enosmerna in 
izključuje možnost diskusije.  
 
Ustno poročanje 
Okolje sprejema je v naprej določeno. Zaradi komunikacije je možna takojšnja pridobitev dodatnih 
informacij in pojasnjevanja vsebine poročila, ki pripomorejo k boljšemu razumevanju. Poročevalec 
se prilagaja trenutni skupini. Za nastop se mora pripraviti. 
 
Referat je pisna oblika z ustno razlago, ki vsebuje uvod, jedro in sklep. V primeru objave mora 
struktura ustrezati kriterijem za pisanje članka. V primeru, da referat ni objavljen, je njegov domet 
omejen le na trenutne poslušalce. Poročevalec ima omejen čas poročanja in v naprej poznane 
tehnike izvedbe (video, diaprojektor,…). 
 
Plakat/poster 
Plakat/poster je vidno sporočilo o znanju, podano tako, da sam govori in pojasnjuje. Njegova 
prednost je v tem, da z malo besedila poda razumljivo sporočilo. Njegova uporaba je zelo razširjena 
na simpozijih in konferencah, kjer zaradi omejenega časa vsi raziskovalci ne morejo podati svojih 
rezultatov v ustni obliki.  
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Črke na plakatu morajo biti velike in jasne (velike vsaj 1 cm), slike pa razpoznavne in barvno 
usklajene. Običajno se na plakatu v zelo kratki obliki prikaže tekstovni del (opredelitev problema, 
namen raziskave, uporabljene metode, zaključki, viri; največ 500 besed) in slikovni del (fotografije, 
grafikoni, preglednice) z rezultati raziskave. Pomembno je, da je besedila malo, grafične predstavitve 
pa čim več. 
 
Organizatorji v naprej določijo obliko in čas predstavitve plakata. Obiskovalec si izbere čas in 
trajanje ogleda, možno je večkratno branje in komunikacija z avtorjem. 
 
 
7. TIPI RAZISKAV 
 
7.1. KVANTITATIVNO RAZISKOVANJA 
V zdravstvu je v ospredju kvantitativno raziskovanje. Kvantitativna raziskava daje odgovor na 
vprašanje »koliko«. Kvantitativna raziskava ima za filozofsko osnovo pozitivizem, ki verjame v 
obstoj objektivne realnosti in v sposobnost človeka, da prepozna dejstva brez vpliva osebnih emocij 
in jih zato znanstveno obravnava. 
Faza 1: 
Koncept raziskave: 
branje,  
koncepti,  
teorije,  
revizije idej v skupini,  
izsledki prejšnjih 
raziskav, kreativnost,  
deduktivnost,  
razmišljanje,  
poznavanje področja 

1. Oblikovanje in omejitev problema 
Ali je raziskovalno vprašanje (RV) pomembno, ali daje širši teoretični koncept 
razumevanja RV, ali bodo rezultati pomembni za prakso, ali je RV etično – soglasje 
etične komisije, kako RV najbolje preučiti? 
2. Pregled obstoječe literature 
Kaj je že znano o RV, novi dokazi za RV, pregled obstoječih kliničnih smernic ali 
protokolov 
3. Prevzem kliničnega dela 
Vključitev v klinično okolje, osvežitev kliničnega znanja, pogovor o RV s kliniki, 
opazovanje klinične prakse, spoznavanje kliničnih trendov, procedur, modelov dela, 
boljše razumevanje konteksta RV in postavitev metodologije raziskovanja 
4. Oblikovanje strukture koncepta definicije raziskave 
Konceptualna racionalnost in jasno videnje koncepta, jasna definicija raziskovalnega 
koncepta, ko ni izhodišč v teoriji ali so ta šibka 
5. Formuliranje hipotez 
Hipoteza je raziskovalčevo pričakovanje v zvezi z odnosi med variablami; je 
predvidevanje o pričakovanih rezultatih, hipoteza je vprašanje, ki predvideva rezultat 

 
Faza 2: 
Dizajn in 
planiranje 
raziskave: 
izbor metod in procedur 
za razjasnitev RV 

6. Izbor raziskovalnega dizajna 
Dizajn- kako se bomo lotili iskanja odgovora na RV; raziskovalec izbere med 
različnimi vrstami dizajna, ki so visoko kontrolirani in strukturirani; dizajn vsebuje 
pogostnost zbiranja podatkov, vrste primerjav za kontrolne skupine, lokacijo izvedbe 
raziskave; dizajn je arhitektura raziskave 
7. Razvoj protokola intervencij 
Natančen načrt izvedbe intervencij v okviru protokola, vsi parametri morajo biti v 
vsaki skupini obravnavani na enak način 
8. Identifikacija populacije 
Potrebne lastnosti udeležencev raziskave, definicija skupine, na katero bomo lahko 
rezultate generalizirali; populacija so vsi posamezniki ali objekti raziskave, ki imajo 
neke skupne lastnosti 
9. Oblikovanje plana vzorčenja 
Podatki vzeti iz populacije so vzorec, kriterij reprezentativnosti vzorca, pomemben 
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načrt vzorčenja, zagotavljanje naključnosti izbora 
10. Specifikacija metod za merjenje spremenljivk 
Kvantitativne metode merjenja spremenljivk: intervjuji, opazovanja, biopsihološka 
merjenja, idr. 
11. Razvoj metod za zaščito subjektov raziskave 
Mišljena je zaščita ljudi in živali, študija mora potekati etično ustrezno, z zaščito pravic 
udeležencev raziskave, presoja etične komisije 
12. Pregled in dokončanje raziskovalnega projekta 
Vzorčno testiranje vprašalnikov v raziskavi (berljivost, razumljivost, itd.), 
predtestiranje merilnih inštrumentov, zbiranje mnenj drugih strokovnjakov o sami 
raziskavi, iskanje financerjev raziskave 

 
Faza 3: 
Empirična faza 
zbiranje podatkov za 
raziskavo in priprava 
podatkov za analizo 

13. Zbiranje podatkov 
14. priprava podatkov za analizo 
Kodiranje podatkov (verbalni podatki v številke, spol), prenos podatkov v elektronsko 
obliko, idr. 

 
Faza 4: 
Analitična faza 

15. Analiza podatkov 
Uporaba sodobnih statističnih orodij in programov 
16. Interpretacija rezultatov 

 
Faza 5: 
Faza razširitve 
podatkov 

17. Razpravljanje in komunikacija o dobljenih rezultatih 
Rezultate objavimo v obliki disertacij, magistrskih nalog, člankov v revijah, 
prezentacije na konferencah 
18. Prenos spoznanj v prakso 

Vir: Politt, 2008 cit. po Skela Savič, 2008 
 
7.2. KVALITATIVNO RAZISKOVANJE 
Kvalitativna raziskava daje odgovore na vprašanja »kdo, zakaj, kdaj in kje«. Kvalitativne raziskave 
temeljijo na mnogih teorijah, ki so strnjene v skupino imenovano »interpretizem«. Ti raziskovalci 
ocenjujejo, da ni popolne objektivnosti in da moramo sprejeti subjektivno interpretacijo. Uporaba 
kvalitativnih metod se je začela v zdravstveni negi pojavljati koncem 60 tih let prejšnjega stoletja. Z 
njimi predstavimo informacije tako, da so zgodbe in izkušnje pacientov razumljive negovalnemu 
osebju in bližje njihovim izkušnjam.  
 
Kvalitativen pristop daje raziskovalcu možnost, da se poglobi v posamezen element raziskave. Tako 
lahko npr. z kvantitativno raziskavo s pomočjo statističnih metod potrdimo, da obstaja povezava 
med urinsko inkontinenco in samospoštovanjem, toda le s kvalitativno raziskavo lahko najdemo 
odgovor na vprašanje, kako pa bi lahko pacientom pomagali to težavo rešiti v fizičnem in psihičnem 
smislu. Kvalitativna raziskava za določene teme lahko postavlja hipoteze, ki se jih statistično potrdi s 
kvantitativno raziskavo.  
 
Vzorčenje v kvalitativnih raziskavah 
Kvalitativni raziskovalci le redko uporabljajo slučajno vzorčenje (randomizacija), vendar tudi ne 
trdijo, da so njihovi podatki lahko posplošeni in s tem splošno veljavni. Poskušajo raziskati določene 
pojave tudi drugod, ne zgolj v eni ustanovi. Tako je npr. raziskava o uvajanju sprememb v zdravstvo 
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lahko zanimiva za vse bolnišnice in ne le za eno samo. Raziskovalec mora izbrati vzorec, ki bo 
omogočil temeljito raziskavo določenega pojava.  
 
Primer:  
Raziskovalec želi spoznati dejavnike, ki vplivajo na organiziranje zdravstvene nege. Lahko analizira 

situacijo le na enem bolnišničnem oddelku, celi bolnišnici ali več bolnišnicah. Tako so potem možne 

primerjave. Ko je izbrana lokacija, so potrebne odločitve katere osebe bodo vključene v intervju in koga ali 

kaj bo raziskovalec opazoval. V tej fazi se odloči, katere medicinske sestre bodo vključene, bo pomembna 

izobrazba,  delovno mesto ali kaj drugega. 
 
Zbiranje podatkov v kvalitativnih raziskavah 
V kvalitativnem raziskovanju uporabljamo naslednje tehnike: 
 
1. Nestrukturiran intervju, polstrukturiran intervju  
To so intervjuji z odprtimi vprašanji, ki omogočajo oblikovanje smernic na osnovi prej opravljenih 
intervjujev. Opustijo se nekoristna vprašanja in vključijo teme na katere so opozorili ljudje, ki so že 
bili vključeni v intervju. Kvalitativni intervjuji so pogosto snemani, kar omogoča boljše poslušanje in 
popolnejše beleženje. Takšen intervju lahko traja uro ali celo več. 
 
2. Metodo opazovanja 
Opazovanje s sodelovanjem je najpomembnejša metoda zbiranja podatkov v etnografskih (socialno, 
kulturnih) raziskavah. Opazovalci se lahko  vključijo v delo, npr. opravljanje zdravstvene nege. 
 
Primer: 
Raziskovalce so zanimale razlike v neverbalni komunikaciji starostnikov glede na spol in starost in razlike 

v neverbalni komunikaciji zaposlenih glede na spol in starost. Opazovanje je potekalo v parih, ena oseba je 

opazovala starostnika, druga istočasno zaposlenega, ki je pri njem opravljal zdravstveno nego. 

Opazovanje je potekalo s pomočjo »check« liste, ki je vključevala različne oblike neverbalnega 

komuniciranja: 

- Izraze obraza in gibe glave (dvig obrvi, izbuljen pogled, gledanje v oči, razgledovanje naokoli, 

povešanje oči, mrščenje čela, zmrdovanje, smeh, stiskanje ali grizenje ustnic, prikimavanje, 

odkimavanje, drugo). 

- Gibe rok in trupa (krožne gibe rok, gibe proti sebi, podpiranje glave, naslanjanje na mizo, stiskanje 

rok, kazanje nase, kazanje na sogovornika, nagibanje naprej, odmikanje od sogovornika, presedanje na 

stolu, božanje, trepljanje, dotikanje rame, dotikanje nog, igranje s predmetom, skomiganje z rameni). 

- Načine besedne komunikacije (normalno govorjenje, seganje v besedo, sočasno govorjenje, glasno 

govorjenje, prepričevanje, molčanje, šepetanje, trenutki tišine pri obeh). 

Opazovanje je trajalo 15 minut. Vse kategorije so opazovalci beležili vsakih 30 sekund (Zaletel, 2008). 
 
3. Metoda razgovora 

 
4. Analiza besedila 
Analiza besedila je raziskovalna metoda za sistematično klasificiranje neurejenega izkustvenega 
gradiva, ki se lahko nanaša na pojav lastnost ali proces (Podhostnik, 2008). Postopek analize besedila 
lahko poteka tako, da izvedemo intervjuje, si zapišemo izjave. Nato določimo samostojne kode, to 
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so samostalniki, ki se nam zdijo pomembni. Sledi faza združevanja samostojnih samostalnikov. Ko 
izberemo manjše število kod, definiramo podkategorije in nato še glavno kategorijo. Kontrola 
rezultatov se izvede z drugo kvalitativno analizo, nakar se lahko rezultati primerjajo. 
 
Primer: 
V raziskavi so želeli prikazati, kako starostniki v domovih razumejo ali kaj si predstavljajo kot kakovostno 

zdravstveno nego. Na podlagi 16 izvedenih intervjujev, ki so trajali 50 minut ali več so bili izbrani 

pomembni citati. Poimenovanje glavne kategorije »pozorna nega« je bilo določeno iz izjav stanovalcev, ki 

so menili, da potrebujejo za kakovostno nego predvsem več pozornosti namesto temeljite nege.  Pozornost 

je bila opisana kot pazljivo ravnanje pri negi, ustrezno spoštovanje starejših, dober medosebni človeški 

odnos, dobiti potrebno pomoč in dobiti družbo (Podhostnik, 2008). 
 
Glavna kategorija podkategorija koda 
POZORNA NEGA Dobra temeljna nega • čistoča 

• nega kože 

• masaža  

• dobra hrana 

Dovolj profesionalnega osebja • kompetence osebja 

• več osebja 

Skrb • dobra komunikacija 

• čustven človeški odnos 

• prijaznost 

• pomoč 

• več časa 

Domačnost • varnost 

• občutek lastnega doma 

Aktivno življenje • več aktivnosti 

• družabnost 

• organizacija družbenih dogodkov 

Tabela 3: Glavna kategorija pozorna nega s podkategorijami in pripadajočimi kodami (Podhostnik, 2008). 
 
Analiza kvalitativnih raziskav 
Analiza kvalitativnih podatkov ne vključuje statističnih testov. Raziskovalec podatke organizira na 
osnovi teoretičnih in tematskih kategorij. Podatki teh raziskav so običajno zbrani v obliki zapiskov 
ali posnetkov. Pred kategorizacijo je potrebno podatke delno organizirati. Kategorizirane podatke 
lahko analiziramo ročno ali s pomočjo računalnika. 
 
Predstavitev kvalitativnih podatkov 
Povzetki intervjujev, opazovanja, .. morajo biti morajo biti enotni v izrazoslovju in dolžini. 
Namenjeni so predstavitvi raziskave in morajo potrditi, da so teorije, ki so jih raziskovalci razvili 
med procesom objektivne. Pomeni, da niso zasnovane na raziskovalčevi subjektivni oceni. 
Pomembna je predstavitev podatkov, ki odstopajo in so še posebej zanimivi. S tem raziskovalec 
pokaže, da je svojo teorijo preverjal in ponovno raziskal. Podatke v kvalitativnih raziskavah se 
prikazujejo navadno eden za drugim 
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8. DOKAZI V RAZISKOVANJU 
 
8.1. Hierarhija dokazov 
Za razvoj stroke zdravstvene nege so pomembni izsledki, ki so razviti na osnovi znanstvenih 
dokazov in spremljani s sistematičnimi raziskovalnimi pristopi, kot je prikazano spodaj (Politt, 2008 
cit po Skela Savič, 2008). 
Nivo 1 
a.) sistematični pregled randomiziranih študij 
b.) sistematični pregled nerandomiziranih kliničnih študij 
Nivo 2 
Posamezne randomizirane klinične študije 
Nivo 3 
Sistematični pregled študij s korelacijami/opazovanji 
Nivo 4 
Posamezne študije s korelacijami/opazovanji 
Nivo 5 
Sistematični pregled opisnih/kvalitativnih/psiholoških študij 
Nivo 6 
Posamične opisne/kvalitativne/psihološke študije 
Nivo 7 
Mnenja avtorjev, ekspertnih komisij 
 
Največjo težo za razvoj stroke imajo dokazi na nivoju 1. 
 
8.2. Viri dokazov v zdravstveni negi 
Medicinske sestre delajo svoje odločitve na širokem spektru znanja. Znanje najprej pridobivajo kot 
študenti, v času dela v poklicu pa se učijo drug od drugega. Večina tega kar se medicinske sestre 
učijo ne temelji na sistematičnem raziskovanju. Najpogostejši viri dokazov v zdravstveni negi so 
(Politt, 2008, cit po Skela Savič, 2008): 
- Tradicija in moč – mnogo negovalnih intervencij temelji bolj na tradiciji, navadah in kulturi 

oddelka, kot na podlagi dokazov. 
- Oseba z avtoriteto – to je medicinska sestra, ki jo okolje prepozna kot osebo z veliko znanja in 

izkušenj in ji prepušča strokovno presojo. 
- Klinične izkušnje – vezane so na delo nekega oddelka, gre za funkcionalen vir znanja, ki ga je 

težko posplošiti, saj prihaja iz znanja in izkušenj posameznika, ki je gledano širše omejeno na 
določene informacije in znanja posameznika. Sprejemanje odločitev na takšni ravni lahko zmoti 
že nekoliko drugačen potek kliničnega problema pri pacientu, kjer medicinska sestra še nima 
izkušenj in širšega znanja za njegovo reševanje. V tem primeru si lahko pomagamo s kliničnimi 
informacijami pridobljenimi iz drugih oddelkov, vendar je njihova omejitev glede kliničnih 
izkušenj ravno tako omejena. 

- Preizkušanje in metode – v tem primeru gre za preizkušanje različnih možnih rešitev, 
pristopov, dokler se problem ne reši. Ta metoda se sicer zelo pogosto uporablja v našem 
vsakdanjem življenju, vendar je za klinično prakso varljiva, saj je pogosto nedokumentirana in 
zaradi tega nedostopna za nadaljnjo klinično prakso. 
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- Intuicija – je tip znanja, ki ga ne moremo razložiti na bazi argumentov in kot posledico nekih 
učnih programov. Ko intuicija, slutnja ali predvidevanje, kljub zapisanemu igrajo pomembno 
vlogo v praksi zdravstvene nege, je težko govoriti o razvoju profesije zdravstvene nege. 

- Logično razmišljanje – je na problem osredotočena metodologija reševanja le tega. Temelji na 
kombinaciji izkušenj, intelektualnih sposobnosti in formalnega sistema učenja. Induktivno 
razmišljanje je usmerjeno iz specifičnih spoznanj na splošno. Deduktivno razmišljanje izhaja iz 
splošnih spoznanj, na osnovi katerih razvijemo specifična spoznanja pri samem reševanju 
problema. Razmišljanje je prisotno pri delu medicinske sestre in ne glede na vrsto razmišljanja 
igra pomembno vlogo pri raziskovanju. Kot vir dokazov je logično razmišljanje omejeno, saj je 
sama veljavnost razmišljanja odvisna od količine in natančnosti informacij, ki so pri tem 
uporabljene. 

- Zbiranje informacij – zdravstveni delavci se pri sprejemanju kliničnih odločitev zanašajo na 
različne namensko zbrane informacije. Pri tem igrajo veliko vlogo tudi informacije, ki so 
povezane z zdravstvom, stroški v zdravstvu, kakovosti v zdravstvu. Te informacije lahko 
vplivajo na razpravo in sprejemanje odločitev pri določenem kliničnem problemu.  

- Raziskovanje stroke – raziskave vodene znotraj same stroke dajejo ozek pogled na problem. 
Zbrani dokazi in spoznanja iz strogih, natančnih in sistematičnih raziskav so tisto, kar omogoča 
napredek v stroki in vzpostavlja pogoje za povezovanje v širši proces. 

 
 
9. METODA ANKETIRANJA 
 
Anketa je posebna metoda zbiranja podatkov, s pomočjo katere lahko pridemo do podatkov o 
stališčih in mnenjih anketirancev. Je najpogosteje uporabljena metoda v družbenih vedah. Anketa v 
znanstvenem raziskovanju pomeni postavljanje točno določenih vprašanj, določeni skupini in številu 
ljudi na točno določen način. Pri anketnem raziskovanju se poleg naročnika in raziskovalca navadno 
pojavljata še anketar in obvezno anketiranec. Zelo pomembna je ustrezna velikost vzorca. 
 
Anketni vprašalnik lahko oblikujemo šele takrat, ko imamo opredeljen raziskovalni problem, cilj 
raziskovanja in hipoteze. 
 
Prednosti ankete pred drugimi metodami: 
- Z anketo lahko pridemo do podatkov, ki so nam drugače nedostopni (mnenja, stališča, vrednote, 

itd.); 
- Lahko dobimo podatke o sedanjosti, preteklosti in prihodnosti; 
- Je ekonomična, ker s pravilno oblikovano anketo pridemo v kratkem času do velikega števila 

informacij. 
 
Med slabosti ankete sodijo nekatere težave pri pridobivanju podatkov: 
- Epistemološke težave nastopijo zaradi različne strokovne usposobljenosti anketirancev; 
- Psihološke težave nastopijo, ker je anketo težko prilagoditi vsem anketirancem; nekaterim se 

zdijo vprašanja težka, drugim lahka; anketo je potrebno prilagoditi najnižji ravni anketirancev; 
- Družbene težave nastopijo zaradi težnje anketirancev, da dajejo odgovore v skladu z družbenimi 

vrednotami, to težavo najlaže rešimo z anonimno anketo in indirektnimi vprašanji. 
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Uvod v anketo 
Pri izpolnjevanju vprašalnika moramo anketirance na to delo pripraviti, zato je pomembno, da ima 
anketa svoj uvod. Vsebovati mora obrazložitev, kaj želimo doseči z anketiranjem in zakaj se mora 
anketiranec potruditi z dajanjem iskrenih odgovorov. Vsebovati mora tudi navodilo za izpolnjevanje, 
način zagotovitve anonimnosti, način vračanja izpolnjenih anket in zahvalo za sodelovanje. 
 
Preizkušanje ankete pred pravim anketiranjem 
Zelo koristno je, da pred izvedbo anketiranja izvedemo pilotski poizkus z manjšim številom 
anketirancev. Z njim preverimo že izdelano anketo in ugotovimo razumljivost vprašanj in potreben 
čas za izpolnjevanje. 
 
Izvajanje ankete 
Anketo lahko izvedemo na več načinov: 
- Individualno anketiranje, 
- Skupinsko anketiranje, 
- Anketiranje po pošti, elektronski pošti. 
Anketiranje po pošti in elektronski pošti omogoča zbiranje velikega števila podatkov, a je odzivnost 
anketirancev majhna. Za manjše in bolj poglobljene raziskave je primernejše direktno anketiranje.  
 
Vrste vprašanj 
Anketna vprašanja lahko razdelimo v dve skupini: odprta in zaprta vprašanja. Odprta so tista na 
katera anketiranec odgovarja s svojimi besedami, zaprta pa tista, kjer zraven vprašanj ponudimo tudi 
odgovore, anketiranec pa izbere enega izmed njih. 
 
Prednost odprtih vprašanj: 
- lahko jih je sestaviti, 
- anketiranca ne usmerjajo na določen odgovor, 
- odgovore lahko uporabimo za sestavljanje zaprtih vprašanj, 
- imajo večjo spoznavno vrednost. 

 
Prednosti zaprtih vprašanj: 
- ne zahtevajo večje pismenosti anketirancev, 
- so primerna za večino anketirancev, 
- postavimo lahko večje število vprašanj, 
- obdelava odgovorov je lažja. 

 
Zaprta vprašanja so lahko: 
- dihotomna, ki imajo dve možnosti za odgovor »da in ne«, dodamo še »ne vem«, 
- zaprta vprašanja izbirnega tipa, kjer ponudimo odgovore, ki jih anketiranci lahko izberejo, enega 

ali več, 
- rangiranje pomeni ocenjevanje po pomembnosti ali vplivu, 
- stopnjevalne alternative, npr. nikoli, včasih, vedno, 
- vprašanja lahko kombiniramo. 
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Prednosti ene vrste vprašanj hkrati predstavljajo slabosti druge vrste. Odprta vprašanja je koristno 
uporabiti v pripravljalnih fazah raziskovalnega procesa, saj si z njimi lahko pomagamo pri opredelitvi 
raziskovalnega problema, postavljanju hipotez in konstrukciji zaprtih vprašanj.  

 
Pred izbiro vrste vprašanj in pred njihovim oblikovanjem moramo vedeti, kaj želimo z anketo 
doseči. Vedeti tudi moramo na kakšen način bomo zbrane podatke obdelali, katere statistične 
metode bomo uporabili in kako bomo rezultate predstavili. 
 
Napake pri postavljanju vprašanj 
- Napaka strokovnjaka je zelo pogosta in nastane zaradi uporabe besed, ki jih anketiranci ne 

razumejo. Jezik ankete mora biti razumljiv najnižji ravni populacije, kateri je anketa namenjena. 
- Predolgi in nedodelano ponujeni odgovori zmanjšujejo preglednost, zato se lahko zgodi, da bo 

anketiranec izbral najkrajši odgovor, čeprav je nek drug odgovor bližje njegovemu mnenju. 
- Uporaba emocionalno obarvanih besed lahko deluje na smer odgovora. 
- Uporaba sugestivnih vprašanj lahko usmerja k določenemu odgovoru. 

 
Vrstni red vprašanj 
Pravilni vrstni red vprašanj odločilno prispeva k pridobivanju kvalitetnih odgovorov. Težko 
vprašanje na začetku lahko odvrne anketiranca od izpolnjevanja ankete. Ljudje namreč lažje zavrnejo 
sodelovanje še pred začetkom odgovarjanja kot pa prekinejo že začeto anketo. Na začetek 
vprašalnika je potrebno postaviti atraktivna vprašanja, ki anketiranca vlečejo v anketo.  
 
Poznamo dva možna razporeda vprašanj: 
- Psihološki vrstni red, pri katerem skušamo anketiranca na začetku razbremeniti in ga pridobiti za 

sodelovanje; občutljivejša vprašanja pustimo za konec; 
- Logični vrstni red upošteva logiko vsebine, tako, da najprej postavimo splošna, nato pa še 

specifična vprašanja. 
 
 
10. PISANJE STROKOVNIH ČLANKOV 
 
Članki so zelo pogosta oblika prenosa znanstvenih in strokovnih informacij. Njihova značilnost je v 
tem, da nimajo veliko posplošitev, so specifični in hitreje zastarijo kot npr. knjige. COMARC-eva 
razvrstitev dokumentov jih deli na znanstvene in strokovne.  
 
Pred začetkom pisanja moramo vedeti, komu želimo posredovati informacijo, zakaj pišemo in kaj je 
vsebina sporočila. Pisec mora poznati zahteve uredniške politike do avtorjev, med katere 
prvenstveno sodi omejen obseg besedila in priporočen način citiranja. Kljub temu, da bi naj pisanje 
potekalo strnjeno, zahteva več stopenj: 
- priprava na pisanje predstavlja »ogrevanje«, pri čemer izhajamo iz že znanih informacij; 
- pripravljalna stopnja je sestavljena iz dopolnjevanja in dodajanja novih podrobnosti, 

prestrukturiranja in skrbi za pravopis; 
- tretja stopnja zahteva vsebinsko ureditev in skrb za metodološko strukturo (Jug, 1993). 

 
Pisec je odgovoren za strokovno neoporečnost. Pisanje v članku mora biti sistematično, logično in 
jedrnato. Strokovni članki so lahko empirični in teoretični. 
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V empiričnem članku se išče rešitev s pomočjo izkušnje. V teoretičnem strokovnem članku se išče 
rešitev v literaturi, ki pomeni osnovni vir informacij. Tudi pri empiričnem članku potrebujemo 
literaturo, vendar je osnovno delovno sredstvo ustrezni merski instrument. Empirični strokovni 
članki se od teoretičnih strokovnih člankov razlikujejo v številu in v vsebini poglavij. 
 
EMPIRIČNI STROKOVNI ČLANEK TEORETIČNI STROKOVNI ČLANEK 
Naslov 
Avtor-ji 
Izvleček, ključne besede 
Uvod 
Metode 
Rezultati 
Razprava 
Sklep 
(Zahvala) 
Literatura 
(Priloge) 

Naslov 
Avtor-ji 
Izvleček, ključne besede 
Uvod 
Metode 
Pregled literature 
Razprava 
Sklep 
(Zahvala) 
Literatura 
(Priloge) 

Slika 1: Zaporedje poglavij v empiričnem in strokovnem članku (Mihelič Zajec). 
 
10.1. EMPIRIČNI STROKOVNI ČLANEK 
 
Naslov 
Naslov mora biti jasen, vsebovati mora bistvo članka. Viden mora biti predmet proučevanja, metode 
in tehnike. Iz naslova naj bodo razvidne odvisne in neodvisne spremenljivke. Najpomembnejši 
pojmi so na začetku. Dolžina naslova je največ 120 znakov oziroma dve tipkani vrstici. V naslovu se 
ne uporabljajo kratice, kemične formule in žargon.  
 
Avtor 
Avtor se navaja s polnim imenom in priimkom. V primeru, da je avtorjev več se navedejo v 
zaporedju, ki je odvisen od količine njihovega prispevka. Navedemo tudi avtorjevo strokovno 
usposobljenost (akademske in strokovne nazive), inštitucijo zaposlitve in morebitne habilitacijske 
nazive ter elektronski naslov (npr. viš. pred. dr. Ana Novak, Jožica Turk, dipl.m.s.). 
 
Izvleček 
Izvleček je praviloma omejen na 200 besed. V njem ne citiramo in ne vpeljujemo kratic. Pisan je v 
tretji osebi ednine ali množine. Dovoljen je pasiv. Izvleček naj bo napisan v kratkih in jedrnatih 
stavkih. Za bralca mora biti dovolj informativen, da se odloči za nadaljnje branje. Napiše se potem, 
ko so bistvena poglavja članka že napisana. Nekatere strokovne in znanstvene revije v tujini (npr. 
Nursing Research) imajo vpeljan strukturiran izvleček v zaporedju IMRAD (Introduction, Methods, 
Results And Discussion). V slovenskih revijah je to UMRD (uvod, metode, rezultati, diskusija). 
 
Ključne besede 
Ključne besede so besede in besedne zveze, ki najbolje označujejo vsebino članka. Običajno se 
navaja do pet ključnih besed. Značilno zanje je, da se v tekstu večkrat ponovijo. Pogosto je kakšna 
od navedenih prisotna že v naslovu. Kadar so besede ali besedne zveze izbrane iz standardiziranega 
geslovnika, imenovanega tezavrus, v katerem so vsi morebitni sinonimi za en pojem predstavljeni le 
z enim terminom, se imenujejo deskriptorji (Kališnik in sod., 2006). 
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Naslov, ključne besede in izvleček običajno prevedemo v angleški jezik, da je informacija dostopna 
širšemu krogu bralcev. 
 
Uvod 
Uvod naj vzbudi bralčevo zanimanje in ga hkrati pripravi, da bo razumel članek, četudi ni specialist 
za to področje. Pisan naj bo v obliki lijaka, od splošnega k specifičnemu. Razdeljen je na tri 
vsebinske sklope: 
1. V prvem delu predstavimo raziskovalno področje in kaj je že znanega o problemu. Prikažemo na 

kakšen način opredeljujejo problem drugi avtorji, kar označimo z ustreznim načinom citiranja 
(kombiniran harvardsko vancouverski sistem).  

2. V drugem delu se prikaže strategija raziskave in izbor spremenljivk. 
3. Uvod se konča z jasno določenim odprtim vprašanjem ali znanstveno utemeljenim domnevnim 

odgovorom imenovanim hipoteza. 
V empiričnem članku je uvod praviloma krajši kot v teoretičnem.  
 
Metode 
Bralec izve, kaj je bilo narejenega, da bi avtor odgovoril na zastavljeno vprašanje oz na hipotezo v 
uvodu. Predstavi se uporabljena raziskovalna metoda (eksperimentalna, deskriptivna, zgodovinska), 
raziskovalna strategija (presečna študija, longitudinalna študija, akcijsko raziskovanje) in tehnika 
zbiranja podatkov (anketa, intervju,…).  V primeru, da smo uporabili preverjen merski instrument, 
moramo to označiti z ustreznim citiranjem.  
 
Navedeni morajo biti postopki statistične obdelave (t test, korelacija, regresijaka analiza, analiza 
variance,..). Razvidno mora biti katere spremenljivke so odvisne in katere neodvisne. V primeru, da 
je pri obdelavi podatkov v pomoč računalnik, se navede uporabljen programski paket (Spss, 
Excel,…). 
 
Pod izrazom material, ki se v raziskovanju v zdravstveni negi opušča, se razume objekt raziskave. V 
primeru raziskovanja na ljudeh, se pogosto poglavje poimenuje preiskovanci in metode. V tem 
primeru je potrebno opredeliti populacijo in vzorec (velikost, struktura in način izbora). 
 
Kadar poteka raziskovanje na ljudeh, je potrebno pridobiti mnenje komisije za etična vprašanja. Tudi 
v vseh ostalih primerih mora avtor spoštovati etična načela raziskovalnega dela. 
 
Poglavje se piše v preteklem času. Snov je v poglavju lahko razporejena po pomembnosti (Kališnik 
in sod., 2006) ali kronološko, kjer si sledijo opisi: 

• raziskovalne metode in strategije, 

• populacija in vzorec, 

• merski instrument, 

• postopki zbiranja podatkov, 

• statistična obdelava (Musek Lešnik, 2000). 
 
Rezultati 
Rezultati se prikažejo v obdelani in zgoščeni obliki (opisno, tabele, grafi, slike). Kadar so podatki 
kvantitativni in statistično obdelani je potrebno navesti nivo tveganja ničelne hipoteze (Kališnik in 
sod., 2006). Istega rezultata ne prikazujemo na različne načine. Poglavje se lahko začne z 
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najpomembnejšim rezultatom, to je tistim, ki je pripomogel odgovoriti na raziskovalno vprašanje, ki 
mu nato sledijo manj pomembni (Kališnik in sod., 2006).  Rezultati si lahko sledijo v enakem 
zaporedju kot smo pridobivali podatke (npr. v anketi). Poglavje se piše v preteklem času in mora 
izkazovati avtorjevo poštenost, nepristranskost in natančnost. 
 
Razprava 
Razprava se začne z odgovorom na vprašanje iz uvoda ali potrditvijo oz zavrnitvijo hipoteze. Temu 
sledi interpretacija rezultatov ter pojasnjevanje odnosov med posameznimi rezultati. Navedemo 
kako rezultati podpirajo navedbe drugih avtorjev s citiranjem ustrezne literature. V kolikor naši 
rezultati nasprotujejo navedbam iz literature, to posebej navedemo. Avtor mora v tem delu opozoriti 
na morebitne napake, ki so nastale med raziskavo in omejitve raziskave.  
Glagolski čas v razpravi je med sedanjikom in preteklikom. Odgovor na raziskovalno vprašanje je v 
sedanjem času (Kališnik in sod., 2006). 
 
Sklep 
V sklepu se povzamejo bistveni rezultati. Avtor pove, ali je dosegel zastavljene cilje, katero vprašanje 
je ostalo odprto in katero se je v času raziskave oblikovalo na novo. Sklep opozarja  na pomen 
napisanega članka in nakaže njegovo uporabo. 
 
Zahvala 
V strukturi strokovnega članka zahvala ni obvezen element. Avtorju ponuja možnost, da se zahvali 
vsem, ki so kakorkoli prispevali k nastalemu delu, niso pa sodelovali pri pisanju članka. 
 
Literatura 
Avtor opredeli vsa aktivno uporabljena dela, ki se praviloma navajajo v uvodu, metodah in razpravi 
na dogovorjeni način citiranja. Posameznih del se v literaturi ne sme navajati, če le ta niso že prej 
citirana v tekstu. Prav tako ni dovoljeno površno navajanje del v tekstu, ki pa jih potem v literaturi 
ni. Število referenc v tekstu mora biti enako številu v seznamu. Namen popolnega seznama literature 
in natančnega citiranja del v tekstu je, da si bralec lahko določeno delo poišče, v kolikor želi najti 
neke dodatne informacije. Zdravstvena nega v Sloveniji uporablja kombinirano načelo navajanja 
literature: 
- v tekstu uporabljamo harvardsko načelo, pri čemer navajamo priimek avtorja dela in letnico (npr. 

Kovač, 2006 ali Kališnik in sod., 2006); 
- v poglavju literatura upoštevamo vancouverski način citiranja, kar pomeni da avtorje razvrstimo 

po abecednem redu in letu nastanka v kolikor navajamo več del enega avtorja. 
 
Neobjavljenih del običajno ne citiramo. Pri pisanju članka je koristno sprotno citiranje (v tekstu in 
seznamu uporabljene literature) in zapis strani dela, po katerem je povzet citat. O načinu navajanja 
literature je več zapisano v Navodilih za pisanje seminarske naloge. 
 
Priloge 
Priloge vsebujejo informacije, ki bi sicer motile tekoče branje članka (anketni vprašalnik). V 
strokovnih člankih so zelo redko prisotne. 
 
10.2. TEORETIČNI ČLANEK 
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Teoretični članek vsebuje manj poglavij kot empirični. Naslov, avtorji, ključne besede so enako 
oblikovani kot pri empiričnem članku.  
 
Uvod 
Uvod mora vsebovati opis raziskovalnega problema, cilj raziskave in raziskovalno vprašanje. Pisan 
naj bo v obliki lijaka od znanega in splošnega do specifičnega. V uvodu pisec pojasni temo in omeji 
področje.  
 
Metode 
Pisec navede uporabljeno raziskovalno metodo in način zbiranja podatkov. V teoretičnih člankih se 
rešitve problema iščejo v obstoječi literaturi. Opisati je potrebno način iskanja literature in natančno 
opredeliti kriterije izbora. 
 
Pregled literature 
V tem poglavju pisec predstavi relevantno literaturo, tako teoretična kot empirična dela, ki jih je po 
kritičnem branju sestavil v novo smiselno celoto. Poglavje mora biti vsebinsko povezano oz mora 
imeti rdečo nit. Na podlagi izbora literature pisec pokaže poznavanje problema. Pri navajanju 
literature se upoštevajo enaka načela citiranja kot pri empiričnem članku. 
 
Razprava 
Razprava je najpomembnejši del teoretičnega članka in verjetno najtežji za oblikovanje. Pisec med 
seboj primerja informacije, ki jih je pridobil iz prebrane literature. Primerja jih po podobnosti in 
različnosti in jih na podlagi lastnih spoznanj opremi s svojimi komentarji. Prav v razpravi se odraža 
intelektualna vrednost članka. 
 
Sklep 
Sklep je avtorski, zato v njem ni citiranja drugih del. Pisec na podlagi lastnih spoznanj oblikuje sklepe 
in nakaže uporabnost nastalega dela. 
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12.PROCES ZDRAVSTVENE NEGE? 
 
Proces zdravstvene nege je sodobni metodološki pristop v zdravstveni negi, ki temelji na sistematičnosti, 

logični in racionalni metodi dela za ugotavljanje in reševanje težav in problemov posameznikov in skupin, 

za katere je pristojna in odgovorna medicinska sestra. 

PZN odlikuje visoka stopnja organiziranosti; je najboljši način za dosego želenega cilja. 

PZN temelji na metodi ugotavljanja fizičnih, psihičnih, socialnih in duhovnih potreb posameznika, 

družine ali skupnosti. 
 
»Proces zdravstvene nege (PZN) je pojem, ki pojasnjuje sistem značilnosti posegov v zdravstveni 
negi, namenjen zdravju posameznika, družine in družbene skupnosti. Vključuje uporabo znanstvenih 
metod za ugotavljanje potreb bolnikov, načrtovanje dela in zadovoljevanje potreb, izvajanje nege in 
vrednotenje dosežkov; določa prioriteto glede njihove pomembnosti za življenje, ozdravitev ali 
kvaliteto življenja in obliko nege ter skrb za materialne pogoje« (SZO, 1981). 
 
Proces se začne takoj, ko medicinska sestra sreča pacienta in mora ugotoviti, kakšni so njegovi 

odnosi in pričakovanja do zdravja in katere probleme ima. Ko spozna probleme, mora skupaj z 

varovancem sistematično načrtovati zdravstveno nego, izvajati in ovrednotiti dosežke. 

Za delo po PZN mora medicinska sestra nujno uporabljati dokumentacijo. 

 
 
1. RAZVOJ PROCESNEGA PRISTOPA V ZDRAVSTVENI NEGI 
 
Do srede preteklega stoletja je bila zdravstvena nega usmerjena v bolezen, poklicna vloga 
medicinskih sestre pa v pomoč zdravniku pri odkrivanju in zdravljenju bolezni. V takšni vlogi 
medicinske sestre niso videle bistva svojega poklicnega delovanja. 
 
Pomembna spodbuda za drugačno razmišljanje o poklicni vlogi je bila precejšnja avtonomnost 
ameriških medicinskih sester med drugo svetovno vojno in v začetku po vojni. Tako se je po letu 
1950 začelo novo obdobje razvoja zdravstvene nege, najprej z zamislijo o procesu zdravstvene nege 
kot metodi dela oz. načinu delovanja. Vsebino delovanja v zdravstveni negi pa so dali modeli in 
teorije, ki so jih medicinske sestre razvijale vzporedno s procesno metodo dela, v katerih so 
predstavile nov pogled na zdravstveno nego. 
 
Ameriška teoretičarka Lidija Hall je bila prva, ki je to metodo dela poimenovala Proces zdravstvene 
nege in jo l. 1955 predstavila v reviji Nursing Research, kot novost v zdravstveni negi. 
Leta 1967sta Helen Yura in Mary Wals izdali knjigo z naslovom Proces zdravstvene nege. 
 
Vse teoretičarke zdravstvene nege priznavajo in sprejemajo PZN kot sodoben metodološki pristop 
za prakso. 
 

Prednosti procesne metode dela: 

� omogoča sistematično, organizirano in kontinuirano zdravstveno nego, 

� omogoča individualno in celovito obravnavo pacienta; glede na ugotovljene potrebe pacienta, 

� preprečuje opuščanja ali nepotrebna ponavljanja aktivnosti, 
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� povečuje zadovoljstvo medicinskih sester ob spoznanju učinkovitosti in uspešnosti svojega dela, 

� obvezuje dokumentiranje, ki omogoča vidnost in razpoznavnost aktivnosti zdravstvene nege in 

vpogled zapisanih informacij vsem članom tima zdravstvene nege in zdravstvenega tima ob vsakem 

času, 

� spodbuja na sodobnejšo organizacijo zdravstvene nege, 

� zahteva veliko strokovnega znanja – stalno strokovno izpopolnjevanje, 

� vpliva na izobraževanje in strokovno izpopolnjevanje medicinskih sester, 

� doprinaša k profesionalizaciji stroke, 

� izboljšuje komunikacijo s pacientom, njegovimi svojci, ter sodelavci, 

� spodbuja pacienta k aktivnemu sodelovanju, 

� nudi možnost znanstveno - raziskovalnega dela. 
 
Posamezne teoretičarke zdravstvene nege so oblikovale različne definicije PZN, uporabljale različno 
število faz in različno poimenovale posamezne faze.  
Osnovna ideja pa je pri vseh enaka; oblikovanje problemov in težav posameznika oz. skupine, 
načrtovanje intervencij za njihovo reševanje ter vrednotenje uspešnosti in učinkovitosti zdravstvene 
nege.  
 
 
2. FAZE PROCESA ZDRAVSTVENE NEGE 
 
V zgodnjih opisih so avtorji PZN predstavljali v treh fazah, čeprav za ta pristop še niso uporabljali 
pojma PZN. Prvi, ki sta predstavili PZN v štirih fazah, sta bili ameriški teoretičarki Yura in Walsh, 
leta 1988, po katerih ima PZN 4 faze:  
 

1. faza: ocenjevanje 

2. faza: načrtovanje 

3. faza: izvajanje 

4. faza: vrednotenje 

 
Po letu 1990 je večina teoretikov izpostavila negovalno diagnozo kot posebno fazo PZN, saj so 
ugotovili, da je ključni element PZN. Leta 1991 je Ameriško združenje medicinskih sester (ANA) 
objavila Standarde klinične prakse zdravstvene nege, v katerih je PZN predstavljen v 5 fazah: 
 

1. faza: ocenjevanje 

2. faza: negovalna diagnoza 

3. faza: načrtovanje 

4. faza: izvajanje 

5. faza: vrednotenje 
 
V letu 1998 pa je ANA predstavila PZN s 6 fazami, v katerem cilji niso več vključeni v fazo 
načrtovanja pač pa se obravnavajo samostojno v posebni fazi: 
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1.  faza: ocenjevanje  

2.  faza: negovalna diagnoza  

3.  faza: postavitev ciljev  

4.  faza: načrtovanje  

5.  faza: izvajanje  

6.  faza: vrednotenje  
 
Faze PZN so zasnovane tako, da nam pomagajo: 
- organizirati in izvajati zdravstveno nego glede na prioriteto pri pacientu 

- ohranjati osredotočenost na to, kaj je pomembno – pacientovo zdravstveno stanje in kakovost življenja 

- oblikovati miselne navade, ki nam pomagajo pri pridobivanju samozavesti in veščine, ki jih 

potrebujemo za kritično razmišljanje v kliničnem okolju. 
 
Po ANA služi PZN kot model oz. orodje kritičnega razmišljanja v ZN. 
 
Kritično razmišljanje in klinična presoja 
 
Kritično razmišljanje je naša sposobnost, da osredotočimo naše razmišljanje na rezultate, ki jih 
želimo doseči in je morda najpomembnejši dejavnik, ki odloča o tem, ali bomo uspešni ali neuspešni 
v tem “hitrem” svetu. 
 
Ne glede na to ali želimo pripraviti načrt ZN, rešiti konfliktno situacijo ali pridobiti nova znanja in 
veščine, je kritično razmišljanje – premišljena utemeljena misel – ključ. A razmišljanje ni več, kar je 
vedno bilo. Naučiti se moramo razmišljati na nov način. Zakaj? V šoli, službi se od nas pričakuje, da 
bomo prevzeli več odgovornosti, sodelovali z različnimi ljudmi in se bolj samostojno odločali. 
Pridobljene veščine kritičnega razmišljanja, nam dajo potrebno samozavest, da znamo presoditi, kdaj 
ukrepati samostojno in kdaj reči “Bolje, da poiščem pomoč”. 
 
Medicinske sestre smo velikokrat vpletene v kompleksne situacije, ki zahtevajo poglobljeno 
razmišljanje. Zato moramo biti orientirane k razmišljanju; bolje kot če smo orientirane k 
izpolnjevanju nalog. Kritično razmišljanje je bistveno za preprečevanje in reševanje problemov. 
 
Kakšna je razlika med razmišljanjem in kritičnim razmišljanjem? 
Bistvena razlika med razmišljanjem in kritičnim razmišljanjem sta namen in nadzor.  
Razmišljanje se nanaša na katerokoli mentalno aktivnost, je lahko brezskrbno (sanjarjenje, rutinsko 
delo). Kritično razmišljanje je nadzorovano in namerno. Osredotoča se na uporabo razumnih 
strategij za doseganje potrebnih rezultatov.  
 
Kritično razmišljanje in klinična presoja 
Termina kritično razmišljanje in klinična presoja se pogosto uporabljata sopomensko, a med 
izrazoma obstaja razlika. Kritično razmišljanje se nanaša na namerno, utemeljeno razmišljanje v ali 
izven kliničnega okolja. Klinična presoja se nanaša na uporabo kritičnega razmišljanja v kliničnem 
okolju (npr. ugotavljanje diagnoz, odločanje o intervencijah ZN). 
 
Zakaj se o njem učimo? 
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»PZN obsega vse pomembne ukrepe, ki jih izvajajo medicinske sestre in predstavlja temelj za 
strokovne odločitve« (ANA, 2004).  
 
Šele ko razumemo razmišljanje, ki se skriva za PZN, postanemo »miselno« orientirani (in ne k 
»nalogam« orientirani) pri svojem delu kot moramo biti, če želimo doseči glavne cilje ZN: 
- Preprečevanje bolezni, promocija zdravja, ohranjanje zdravja, vrnitev zdravja; 

- Maksimirati občutek dobrega počutja in zmožnost funkcioniranja v želenih vlogah; 

- Zagotavljati učinkovito ZN, ki upošteva želje in potrebe posameznika; 

- Najti način za izboljšanje zadovoljstva uporabnikov zdravstvenega varstva. 

 
 
3. ZNAČILNOSTI PROCESA ZDRAVSTVENE NEGE 
 
Za boljše razumevanje PZN in njegovih značilnosti, kot so opisane v definicijah različnih avtorjev, 
so v nadaljevanju podrobneje predstavljene najpomembnejše. Te značilnosti so: 
 

1.  sistematičnost 

2.  spremenljivost – dinamičnost 

3.  prilagodljivost – fleksibilnost 

4.  usmerjenost k pacientu 

5.  upoštevanje pacientove celovitosti in individualnosti  

6.  upoštevanje aktivne vloge pacienta 

7.  upoštevanje enakovrednosti v medosebnem odnosu 

 
3.1.  Sistematičnost  

 
Sistematičnost se odraža in prepozna v zaporedju in opisu vsebine posameznih faz PZN. Začetek in 
prvi korak je vedno ocenjevanje in se prične s ciljanim in organiziranim zbiranjem informacij in 
podatkov ob prvem stiku s pacientom. Temu sledijo po zaporedju ostale faze, do končnega 
vrednotenja rezultatov. 
 
Ta značilnost pomembno loči procesno metodo dela od tradicionalnega načina dela, kjer se mnogi 
problemi in težave odkrijejo slučajno. Nanje opozori pacient sam, svojci ali drugi, ali pa je 
medicinska sestra slučajno prisotna, ko je problem izražen. Mnogi problemi pa ostanejo prikriti. 
 

3.2.  Spremenljivost – dinamičnost  
 
Sistematičnost procesne metode dela predstavlja vsako fazo ločeno in po določenem vrstnem redu 
ter nakazuje zaporedno prehajanje posameznih faz iz ene v drugo. Tako linearno zaporedje se v 
praksi le redko izvaja. V praksi je važno sprotno vrednotenje dela in to v vsaki posamezni fazi, 
predvsem v fazi izvajanja zdravstvene nege. Vsaka nova informacija o spremembi (v stanju pacienta, 
kadrovskih in materialnih možnostih, dgn.-th programu) v katerikoli fazi vpliva na predhodno 
načrtovano zdravstveno nego. Lahko vpliva na spremembo vsebine dela v posamezni fazi, na 
zaporedje in menjavo oz. prepletanje posameznih faz. 
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Sprotno ocenjevanje oz. zbiranje informacij in podatkov je torej pomemben neprekinjen stalen 
proces, ki ga ne smemo zamenjati s končnim vrednotenjem. Končno vrednotenje je končna ocenitev 
učinkovitosti zdravstvene nege, oz. njene uspešnosti v doseganju načrtovanih rezultatov. Zato je 
dinamičnost pomembna značilnost PZN, kadar se ta metoda uporablja v praksi. 
 

3.3. Prilagodljivost -  f leksibilnost  
 
Fleksibilnost PZN v najširšem pomenu, pomeni njegovo uporabnost na vseh področjih zdravstvene 
nege, kjer medicinske sestre profesionalno delujejo. Uporaben je tako na primarnem, sekundarnem 
in terciarnem nivoju zdravstvenega varstva, tako za delo s posameznikom, skupino in skupnostjo, 
kot za delo z zdravimi in bolnimi vseh starostnih skupin. 
 

3.4.  Usmerjenost k pacientu   
 
Posameznik je vedno v središču dogajanja, v središču pozornosti in delovanja medicinske sestre. 
Zdravstvena nega je načrtovana individualno in celovito na osnovi ugotovljenih problemov in težav, 
vnaprej se določajo cilji, ki so podlaga za načrtovanje, izvajanje intervencij in za vrednotenje 
zdravstvene nege. 
Kakovost zdravstvene nege se ugotavlja na osnovi izvedenih intervencij in doseženih rezultatov, ki 
so opredeljeni v ciljih. Ti rezultati se odražajo v stanju ali obnašanju pacienta. Pri usmerjenosti k 
pacientu je poudarjena pomembnost doseženega in ne samo izvedenega. Ta značilnost pomembno 
razlikuje sodoben način dela od tradicionalnega, kjer je bilo delovanje medicinske sestre usmerjeno 
na izvajanje posameznih del in nalog, ne pa k posameznemu pacientu. Poudarjalo in ocenjevalo se je 
kakovost in pravočasnost izvajanja teh del in nalog, manjkala pa je ocena uspešnosti in učinkovitosti 
izvedenega, kar bi se odražalo na pacientu. 
 

3.5.  Celovitost in individualnost 
 
Človek je enkratna osebnost, z lastno preteklostjo, lastnimi občutki, razmišljanji, potrebami, 
življenjskimi navadami, problemi, pričakovanji in željami. 
Celovitost pomeni, da je človek bi-psiho-socialno in duhovno bitje, ki lahko normalno deluje le kot 
združena celota. Celotna aktivnost človeka je usmerjena v zadovoljevanje lastnih potreb, ki so vedno 
potrebe človeka in ne le potrebe posameznih organov ali organskih sistemov. 
 
Individualnost pomeni edinstvenost, enkratnost in neponovljivost posameznika. Ljudje se razlikujejo 
med seboj po bioloških, psiholoških, socialnih in duhovnih posebnostih. Vsak posameznik ima svoja 
lastna prepričanja, vrednote, želje, potrebe in interese, po katerih se razlikuje od drugih. 
 
Upoštevanje celovitosti v PZN pomeni, da je nujno zajeti pacienta celovito, z vseh vidikov hkrati: 
fizičnega, psihičnega, socialnega in duhovnega, ne glede na katerem področju ima težave. 
Sprememba na kateremkoli področju povzroči spremembo tudi na drugih področjih. Npr. močne 
bolečine povzročijo tudi motnje razpoloženja in koncentracije. 
 

3.6.  Aktivna vloga pacienta 
 
Pacient, ki potrebuje pomoč, ne sme biti samo pasivni udeleženec v PZN, ampak naj v tem procesu 
sodeluje kolikor je največ možno, glede na to, kaj zmore, sme in zna. 
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Zato je prva naloga medicinske sestre, da oceni sposobnost in zmožnost pacienta in ga glede na 
oceno aktivno vključi v reševanje problemov, povezanih z zdravjem. Ta ocena je zahteven miselni 
proces, ki zahteva veliko strokovnega znanja in izkušenj. Od točnosti presoje je odvisna pomoč 
pacientu, ki mora biti zelo natančno določena, ne sme je biti preveč in ne premalo. Oboje, preveč ali 
premalo pomoči, lahko privede do frustracij pri pacientu. Aktivno vključevanje pacienta ne pomeni 
njegovega sodelovanja za vsako ceno, temveč mora biti usklajeno z njegovim zdravstvenim stanjem 
in sposobnostmi. Vloga medicinske sestre se glede na stanje in sposobnosti pacienta stalno 
spreminja in zahteva različne oblike pomoči; od spodbude, podpore, učenja do popolne oskrbe. 
 
Pri tradicionalni zdravstveni negi, organizirani po funkcionalnem modelu, se ugotavlja le, kaj pacient 
ne zmore sam, pri sodobni zdravstveni negi, ki je usmerjena k pacientu, pa se ugotavlja, kaj pacient 
lahko še stori sam. 
 
Primer: 
Pacient ima zlomljeno desno roko. Medicinska sestra ugotovi, da ne more jesti sam. 

Tradicionalna zdravstvena nega: Medicinska sestra hrani bolnika. 

Sodobna zdravstvena nega: Medicinska sestra spodbuja pacienta, da se hrani sam z levo roko, pomoč 

pri hranjenju. 
Poudarjena je aktivna vloga pacienta. 
 
Mnoge teoretičarke zdravstvene nege so v svoje teorije in modele vnesle spoznanja iz humanističnih 
teorij osebnosti. Prva teoretična dela so zajemala predvsem iz teorije motivacije A. Maslowa. 
 
Teorija motivacije Abrahama H. Maslowa 
 
A.H. Maslow je bil ameriški psiholog in eden od utemeljiteljev humanistične psihologije. Raziskal je 
temeljne človeške potrebe pri zdravih ljudeh. Predstavil je podobo aktivnega človeka, kar naj bi 
človek bil in kar mora biti. Izhodišče za humanistično teorijo osebnosti je, da ima človek biološko 
dano naravo (svet doživljanj, čustev, želja, domišljije, upanja, ljubezni,…), ki je deloma enkratna pri 
vsakem posamezniku, edinstvena, posebna in neponovljiva, deloma pa je značilna za vse ljudi. 
Človekova notranja narava je dinamična in se kaže v rasti človeka in v njegovi želji po zdravju. 
 
Humanistična teorija tudi razlaga, da je človek po svoji naravi dober ali vsaj nevtralen (ne dober, ne 
slab), ustvarjalen, dovzeten za samopotrjevanje in samoizrekanje, odgovoren za samega sebe, svoja 
dejanja in svoje življenje, sposoben uravnavati in upravljati lastni razvoj in odločati o samem sebi. 
Zato je potrebno v zdravstveni negi sprejeti pacienta v skladu z njegovo naravo. To pomeni sprejeti 
pacienta kot aktivnega udeleženca, ki v vseh fazah PZN sodeluje v skladu s svojim stanjem, 
znanjem, hotenji, sposobnostmi in zmožnostmi. 
 
Vsak človek ima svoje lastne potrebe in zahteve. Potrebe izhajajo iz notranjosti človeka in so lahko 
oz. morajo biti zadovoljene. Zahteve pa prihajajo iz okolja in od zunaj vplivajo na človeka. 
 
Za Maslowo teorijo motivacije so značilni predvsem naslednji pojmi: 
- temeljne potrebe, 

- hierarhija motivov, 

- potrebe pomanjkanja in potrebe rasti. 
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Maslow razlaga, da se lahko vsa raznolikost človekovih motivov, ciljev in želja omeji na temeljne 
potrebe človeka. Te odražajo notranjo človekovo naravo. Njihovo nezadovoljevanje povzroči 
bolezen. Temeljne potrebe človeka so razvrščene po hierarhični lestvici od najnižjih do najvišjih, in 
sicer v pet nivojev in so v medsebojni soodvisnosti. 
 
Hierarhija temeljnih človekovih potreb zajema pet nivojev: 

1. nivo: fiziološke potrebe,  
2. nivo: potrebe po varnosti ,  
3. nivo: potrebe po ljubezni in pripadnosti, 
4. nivo: potrebe po spoštovanju in samospoštovanju, 
5. nivo: potrebe po samoaktualizaciji (Musek, 1997). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prvi nivo: Fiziološke potrebe  
 
To so predvsem potrebe, katerih zadovoljitev omogoča preživetje (potreba po hrani, vodi, zraku, 
spanju,…). Poleg teh sta še potreba po gibanju in seksualne potrebe. V sodobnem času človek lahko 
te potrebe zadovoljuje brez večjih težav in se pomembnosti njihovega zadovoljevanja niti ne zaveda. 
Šele ko so te potrebe nezadovoljene, ko jih človek sam ne more zadovoljiti in je pri tem odvisen od 
drugih, ga to zaposli v taki meri, da vse ostale potrebe postanejo zanj nepomembne oz. manj 
pomembne. Zato je pomembna naloga medicinske sestre, da najprej zadovolji fiziološke potrebe, 
kadar jih posameznik ne more sam, in s tem pripomore k preživetju in ustvarjanju pogojev za 
pojavljanje novih potreb in motivov. 
 
Drugi nivo: Potrebe po varnosti  
 
To so potrebe človeka po preprečevanju in izogibanju nevarnostim in grožnjam. Izražajo se v težnji 
posameznika, da živi v urejenih razmerah, da se počuti varnega v svojem fizičnem in socialnem 
okolju, v katerega zaupa in se nanj lahko zanese. Nezadovoljene potrebe po varnosti se odražajo s 
strahom, zaskrbljenostjo in tesnobo. 
 
Tretji nivo: Potrebe po pripadnosti in l jubezni 
 
Ko so do neke mere zadovoljene potrebe iz prvih dveh nivojev, se pojavijo potrebe po pripadnosti 
in ljubezni. To so potrebe človeka, da ljubi in je ljubljen. Izražajo se kot želja po stikih z drugimi 

5. 
Sam oak tua l i z ac i ja  

4. 
Spoš tov an j e ,  

sam ospoš tov an je  

3. 
Pr ipadno s t ,  l jub ez en  

2. 
V arnos t  

1. 
Fiz io lošk e  po t r ebe  
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ljudmi, po druženju in sklepanju prijateljstev z ljudmi, ki ga sprejmejo in mu zaupajo. 
Nezadovoljenost teh potreb privede človeka v osamljenost. Pacienti so pogosto zaradi bolezni ali 
hospitalizacije ločeni od svojcev, prijateljev. Zato jim je potrebno v največji meri, kolikor je možno, 
omogočiti stike z njimi (obiski, telefon,…) in pomagati, da vzpostavijo stike s sopacienti. Medicinska 
sestra pa mora že v prvem stiku s pacientom vzpostaviti tak odnos, da ji pacient zaupa in se v 
sodelovanju z njo počuti varnega. 
 
Četrti nivo: Potrebe po spoštovanju 
 
Maslow loči dve vrsti potreb po spoštovanju. 
Potreba po samospoštovanju se izraža kot želja posameznika biti uspešen, sposoben, samostojen in 
neodvisen od drugih ter odgovoren sam zase. To mu daje občutek lastne vrednosti, sposobnosti, 
moči in samozavesti, kar je osnova za uspešno delo in življenje. 
 
Potreba po spoštovanju se izraža v želji, da ga drugi spoštujejo, sprejemajo in mu izražajo priznanje ter 
da ima določen ugled v neki socialni skupini. 
 
Zadovoljevanje teh potreb daje posamezniku občutek pomembnosti in samozaupanja. 
Nezadovoljevanje človekove potrebe po spoštovanju in samospoštovanju privedejo do občutka 
manjvrednosti, nezaupanja vase in negotovosti. Maslow pravi, da je za uspešen razvoj posameznika 
pomembnejša zadovoljitev potrebe po samospoštovanju kot potrebe, da ga spoštujejo drugi. 
 
Pacient je pogosto v situaciji, ko je porušena njegova samozavest, posebno kadar je odvisen od 
drugih in ne more zadovoljiti svojih potreb ali ne more odločati o samem sebi. Na čim nižjem nivoju 
so potrebe, ki jih ne more sam zadovoljiti, tem bolj je prizadeto njegovo samospoštovanje. 
Medicinska sestra mora to pri svojem delu s pacientom upoštevati, predvsem kadar opazi, da pacient 
izgublja samospoštovanje. Podpreti ga mora, da to potrebo vsaj deloma zadovolji, da ne dobi še 
občutka izgube spoštovanja s strani drugih. 
 
Peti nivo: Potreba po samoaktualizaciji  
 
Samoaktualizacija pomeni, da človek sam sebe spozna in sprejme, da je sposoben izražati svojo 
notranjo naravo in izrabiti vse svoje sposobnosti in zmožnosti. Predstavlja vrhunec rasti in razvoja 
osebnosti. Pomembna značilnost osebe, ki se aktualizira je njena skladnost. Zdrav človek je 
sposoben uskladiti svojo notranjo naravo z zunanjo stvarnostjo in živeti v obeh. Torej se 
samoaktualizacija izraža v težnji posameznika, da izrabi vse svoje sposobnosti in zmožnosti, ki jih 
ima. Te zmožnosti in sposobnosti so pri ljudeh različne, saj se tudi ljudje razlikujejo med seboj. Zato 
se samoaktualizacija pri ljudeh uresničuje na različne načine, od velikih umetniških, znanstvenih 
dosežkov do doseganja osebnih ciljev, ki si jih posamezniki postavljajo v življenju. 
 
Hierarhija potreb nakazuje smer, vrstni red in vsebino zadovoljevanja potreb (lačen bo jedel, 
osamljen bo poiskal družbo ipd.). Maslow pri tem opozarja, da ni nujno, da je neka nižja potreba 
popolnoma zadovoljena, da se pojavi višja. Kolikor bolj je zadovoljena nižja prej se pojavi višja 
potreba. V določenem trenutku se človek ne zaveda vseh svojih potreb, ampak le tistih, katere niso 
zadovoljene. 
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3.7.  Enakovrednost v medosebnem odnosu 
 
Medoseben odnos je oblika medosebne socialne interakcije med najmanj dvema udeležencema tega 
procesa. V zdravstveni negi je medosebni odnos (interakcija) med medicinsko sestro in pacientom 
imenovan terapevtski odnos. Terapevtski odnos mora imeti za razliko od socialnih odnosov svoj 
namen, k pacientu usmerjeno komuniciranje in vsebine, ki so povezane z zdravjem. Namen 
terapevtskega odnosa je zagotavljanje dobrega počutja pacienta, pospeševanje njegovega okrevanja 
ter podpora in pomoč, da pacient doseže samostojnost in neodvisnost. 
 
Elementi terapevtskega odnosa 
 
Za vzpostavitev konstruktivnega terapevtskega odnosa mora medicinska sestra upoštevati elemente, 
ki vplivajo in podpirajo razvoj medosebnega odnosa. Najpomembnejše zahteve, ki vplivajo na 
terapevtski odnos so: 
 

1.  empatija 

2.  zaupanje 

3.  partnerstvo – vzajemnost  

4.  tajnost – zasebnost  

5.  komuniciranje  
 
3.7.1 Empatija 
 
Je intelektualna in emocionalna sposobnost posameznika, da zazna in razume razpoloženja in 
občutja druge osebe, da se je sposoben vanje vživeti, vendar se z njo ne poistoveti. 
Pokazatelj sposobnosti empatičnega odnosa so: 

• sposobnost aktivnega poslušanja, 

• sposobnost razumeti, kar nekdo pove, 

• sposobnost razumeti drugega brez pridržkov (obsojanj, presoj). 
Sposobnost empatičnega odnosa je pogoj za kakovosten medsebojni odnos, kajti doživljanje 
razumevanja in sprejemanja je ena od osnovnih potreb človeka. 
 
3.7.2 Zaupanje  
 
Zaupanje pri pacientu pomeni vzbuditi v njem trdno prepričanje, da mu je medicinska sestra 
pripravljena in sposobna pomagati, kadar to pomoč potrebuje. Le tako se bo v medosebnem odnosu 
počutil varnega. V takem medosebnem odnosu pacient medicinski sestri zaupa kot osebi, prav tako 
zaupa v njene sposobnosti in v njeno strokovno znanje. Pacient se v tem odnosu odpre, če se mu 
tudi medicinska sestra sama pokaže kot človek, mu jasno pokaže naklonjenost, sprejemanje in zbudi 
v njem občutek enakovrednosti. 
 
3.7.3 Partnerstvo 
 
Zdravstvena nega je usmerjena k posamezniku, se razvije v partnerskem sodelovanju med 
medicinsko sestro in pacientom. Razumevanje med medicinsko sestro in pacientom je pomemben 
dejavnik sodelovanja. Tako sodelovanje daje pacientu občutek, da ni samo »primer ali diagnoza 
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bolezni«, ampak da ga medicinska sestra sprejema, mu pomaga in ga podpira kot človeka, kot 
posameznika, kot celovito osebnost. Odnos med medicinsko sestro in pacientom se stalno 
spreminja. Tako kot PZN je tudi ta proces dinamičen in ga je potrebno graditi in razvijati. Ta 
dinamični proces zahteva od pacienta in od medicinske sestre, da se drug drugemu prilagajata. 
 
3.7.4 Tajnost 
 
Tajnost v medosebnem odnosu pomeni, da deluje medicinska sestra na način, ki prepriča pacienta, 
da informacije in podatke, ki jih je zaupal, ne bo razkrila drugim nepooblaščenim osebam. Če bi jih, 
bi kršila pravice pacienta in načela, ki jo zavezujejo k poklicni molčečnosti.  
 
3.7.5 Komuniciranje  
 
Za pozitiven, konstruktiven odnos med medicinsko sestro in pacientom je zelo pomembno 
komuniciranje. 
Komuniciranje je krožni proces oddajanja in sprejemanja sporočil med osebami. Uspešnost 
komuniciranja je odvisna od pošiljatelja pa tudi od prejemnika sporočil.  
 
Komuniciranje je lahko besedno, nebesedno ali sestavljeno. 
Besedno komuniciranje je oddajanje sporočil z govorom ali pisanjem. Govorno komuniciranje je 
podajanje sporočil z govorjeno besedo. Pisno komuniciranje je podajanje sporočil z zapisano 
besedo, simboli, risbami. 
 
Nebesedno komuniciranje je oddajanje sporočil z govorico telesa, modulacijo in intonacijo glasu. 
Govorica telesa zajema mimiko (izraz obraza, oči), kretnje, (izražanje z gibi rok, glavo), držo in 
položaj telesa ter hojo. 
Sestavljeno komuniciranje je oddajanje sporočil sočasno z besednim in nebesednim komuniciranjem. 
 
FAZE PROCESA 
ZDRAVSTVENE NEGE 

VSEBINA FAZ 

1. Ugotavljanje potreb 

 

 

 

 

 

 

2. Negovalna diagnoza 

3. Cilji  

 

 

4. Načrtovanje  

 

5. Izvajanje  

 

 

 

» zbiranje in strukturiranje informacij in podatkov 

» identifikacija splošnih problemov 

» analiza podatkov 

» identificiranje specifičnih problemov 

» oblikovanje diagnostičnih hipotez 

» preizkus diagnostičnih hipotez 

 

» oblikovanje točnih negovalnih diagnoz 

» razvrščanje negovalnih diagnoz po nujnosti reševanja 

» oblikovanje ciljev 

 

» načrtovanje intervencij za doseganje pričakovanih rezultatov 

 

» ponovno preverjanje stanja, obnašanja pacienta z vidika sprememb in 

preverjanje ustreznosti načrtovanih intervencij 

» ocena pogojev za izvajanje 

» izvajanje načrtovanih intervencij 
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6. Vrednotenje  

 

 

» sprotno vrednotenje 

 

» ocena pacientovega stanja, ravnanja ali obnašanja 

» vrednotenje ciljev 

» vrednotenje intervencij zdravstvene nege 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. faza - UGOTAVLJANJE POTREB PO ZDRAVSTVENI NEGI 
 

 Zbiranje, strukturiranje, analiza podatkov 
 Oblikovanje točnih negovalnih diagnoz 

 

Potrebe začnemo ugotavljati s sprejemanjem in zbiranjem podatkov o varovancu. Do teh podatkov 

pridemo z osebnim stikom, pa tudi s sistematičnim iskanjem. Na tej stopnji dela potrebujemo še posebej 

sposobnosti opazovanja, komuniciranja, analize in interpretacije (SZO, 1981).  
 
Zbiranje podatkov je neprestan proces. Začne se s prvim srečanjem s pacientom in se nadaljuje do 
njegovega odpusta oz. do zaključka oskrbe. Viri podatkov in metode, ki jih uporabljamo za zbiranje 
informacij so raznoliki. 
 
1.1 ZBIRANJE INFORMACIJ O VAROVANCU 
 
1.1.1 Viri zbiranja informacij 
Viri informacij in podatkov se delijo na primarne in sekundarne vire. 
 

1. 
Ugotavljanje 

potreb 

2. 
Negovalna 
diagnoza 

3. 
Cilji 

4. 
Načrtovanje 

5. 
Izvajanje 

6.  
Vrednotenje 
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a) Primarni in najpomembnejši vir je pacient sam. Medicinska sestra pridobi največ informacij 
od pacienta, če le njegovo stanje to dopušča (zavest, zmožnost komuniciranja). Podatke 
zbere s pogovorom, opazovanjem in merjenjem. 

 
b) Sekundarni viri podatkov so: 

– svojci, oziroma drugi pomembni 

– člani tima zdravstvene nege 

– člani zdravstvenega tima 

– dokumentacija zdravstvene nege 

– medicinska dokumentacija 
 
V pogovoru s svojci, prijatelji in za pacienta pomembnimi drugimi, dobi medicinska sestra podatke laičnega 
značaja, in sicer tiste, ki so ji koristni za ugotavljanje problemov in vplivajo na njeno nadaljnje delo. 
Bolj ko je pacient odvisen od svojega okolja, bolj so ti podatki pomembni (nezavesten, dojenček,…). 
Te podatke lahko pridobi ob sprejemu, v času obiskov, ali pa načrtuje pogovor z njimi in jih povabi 
na razgovor. 
 
V pogovoru s člani tima zdravstvene nege in zdravstvenega tima pridobi strokovne podatke. Te podatke 
lahko pridobi npr. ob prevzemu službe, na timskih sestankih ali se z njimi načrtovano posvetuje. 
Pomembni so tisti podatki, ki vplivajo na njene strokovne odločitve v povezavi z zdravstveno nego 
pacienta. 
 
S pregledom dokumentacije zdravstvene nege (list zdravstvene nege, priloge listu zdravstvene nege) in 
pregledom medicinske dokumentacije (popis bolezni, izvidi diagnostičnih preiskav,…) pridobi medicinska 
sestra pomembne informacije, ki ji pomagajo razjasniti situacijo v zvezi s pacientovim prejšnjim in 
sedanjim zdravstvenim stanjem. 
 
1.1.2 Tehnike zbiranja informacij 

a) intervju  
b)  opazovanje  
c) merjenje  

 
Največ podatkov medicinska sestra pridobi z intervjujem in opazovanjem. 
 

a)  Intervju 
 
Je pomembna tehnika zbiranja podatkov, s katerim medicinska sestra pridobi veliko informacij o 
pacientu. Največkrat pomeni tudi začetek terapevtskega medosebnega odnosa med medicinsko 
sestro in pacientom. 
Intervju je načrtovan razgovor in je podlaga za oblikovanje negovalne anamneze. Je diagnostični 
razgovor, ker informacije, ki jih medicinska sestra zbere, služijo za diagnosticiranje problemov in 
težav pacienta. Za razliko od vsakodnevnega pogovora mora biti intervju vnaprej načrtovan, imeti 
mora določen namen in vsebino. Da bo intervju uspešen, je potrebno pridobiti pacientovo zaupanje, 
odvijati se mora v takem okolju, kjer je možno vzpostaviti sproščeno in mirno vzdušje, brez motečih 
dejavnikov (prisotnosti drugih oseb, zvonjenje telefona,…) 
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Namen intervjuja 
Je pridobiti optimalno število informacij o pacientovi pretekli in sedanji življenjski situaciji in z njo 
povezanimi problemi in težavami, za katere je pristojna medicinska sestra. 
 
Izvedba intervjuja 
Intervju mora biti načrtovan kadrovsko, časovno in prostorsko (kdo, kdaj, kje). V načrtovanje je 
potrebno vnesti tudi pripravo pacienta na razgovor. Pacienta je potrebno seznaniti o namenu 
informacij, ki jih bo posredoval, da bo bolj motiviran in ga prosimo za sodelovanje. 
 
Intervju dopolni podatke, ki jih pridobimo z oceno fizičnega stanja. Pri intervjuju in fizičnem 
pregledu moramo upoštevati tudi etična in druga merila. Od tega je odvisna tudi uspešnost 
pridobivanja informacij: 
» upoštevamo dostojanstvo in edinstvenost pacienta, ne glede na njegov ekonomski status, 

njegove osebne lastnosti ali naravo zdravstvenih problemov, 
» varovati moramo njegovo pravico do zasebnosti in zaščiti njegovih podatkov, ki so zaupne 

narave, 
» biti moramo iskreni, pacientu povemo zakaj bomo uporabljali podatke, 
» spoštovati moramo posameznikova kulturna in verska prepričanja in telesne razlike, potrebe, 

zahteve, ki izhajajo iz tega, kar pomeni, da se zavedamo: 
- biološke razlike: razlike med rasnimi in etničnimi skupinami (barva kože, pogostejša 

nagnjenost k bolezni – povezana z raso), 
- sprejemljivi načini komunikacije: kako uporabljamo jezik, kretnje, ali je sprejemljiv očesni 

stik, dotikanje, 
- družinske navade in običaji: prihajamo iz družin z različnimi navadami, zato jih moramo pri 

pacientu preučiti, da pridobimo vpogled v dejavnike, ki bi lahko imeli vpliv na 
zdravstveno stanje, 

- prepričanja ljudi, ki vplivajo na določene dogodke: ali je dovoljena transfuzija, ali so 
potrebni določeni rituali, 

- pacientovo dojemanje boga in prepričanj v zvezi s povezanostjo med duhovnimi prepričanji in 
zdravstvenim stanjem: npr. bog ti dodeli, kar si zaslužiš. 

 
Negovalna anamneza 
 
Negovalna anamneza je zbir podatkov o pacientu (družini), njegovih reakcijah na 
zdravstvene probleme in življenjske procese oz. situacije, ki so pomembne za stanje 
pacienta in jih ZN lahko razreši. Podatki, ki jih dobimo, segajo v čas pred sprejemom v 
bolnišnico. 
 
Informacije in podatki, ki jih vsebuje negovalna anamneza: 
1. biografski podatki; ime in priimek, rojstni podatki, spol, poklic,…, 

2. pacientovo poznavanje bolezni in diagnostično – terapevtski program, 

3. pretekle izkušnje z boleznimi, hospitalizacijami, 

4. življenjske navade, razvade, omejitve, alergične reakcije, 

5. prisotnost bolečine, stanje zavesti, 

6. pripomočki, ki jih uporablja, 

7. zdravila, ki jih uživa, 
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8. poklic, zaposlitev, hobi, ekonomske prilike, 

9. kulturne, religiozne navade, 

10. poznavanje jezika, 

11. razgledanost, izobraževalne, intelektualne sposobnosti, 

12. način, kako se spoprime s stresno situacijo, kako reagira, 

13. stanovanjske prilike, 

14. ožje in širše socialno okolje. 
 
Negovalno anamnezo naredimo čim prej ob prvem stiku s pacientom ali v prvih 24 urah. 
Zanimajo nas vsi tisti podatki (realna ocena, poznavanje bolezni, pacientova pričakovanja), ki so 
pomembni, da spoznamo pacienta in ki vplivajo na metodo – način - potek dela. 

Medicinska anamneza → zdravnik išče tiste podatke, ki vplivajo na vzrok in potek bolezni. 

Negovalna anamneza → medicinska sestra išče vzroke problemov, ki se vežejo na zdravstveno 
stanje bolnika. 
 
Naša sposobnost vzpostavljanja stikov, postavljanja vprašanj, poslušanja in opazovanja, je ključ do 
vzpostavitve pozitivnega odnosa med nami (medicinsko sestro) in pacientom in ki je potreben zato, 
da vzpostavimo terapevtski odnos. 
 
Kako vzpostavimo stik: 
- Preden gremo k pacientu: 

o se organiziramo: ko vemo kaj bomo naredili, smo bolj prepričani vase in se zato 
osredotočimo na pacienta, 

o ne zanašamo se na spomin: imamo napisan načrt (obrazec), ki vodi vprašanja, ki jih 
bomo zastavljali, 

o načrtujmo dovolj časa, 
o zagotovimo zasebnost: mirno tiho, zasebno okolje, kjer ni prekinitev ali drugih motenj. 

- Ko začnemo z intervjujem: 
o se predstavimo, povemo kakšna je naša vloga, povemo, kako naj nas naslavlja, 
o preverimo pacientovo ime, lahko ga vprašamo, kako bi želel, da ga naslavljamo (primer: 

priimek Kozel, pacienta vprašamo, kako se izgovori),  
o na kratko opišemo namen intervjuja: tukaj sem zato, da opravim z vami pogovor, ki nam 

bo pomagal načrtovati vašo zdravstveno nego. 
- Med intervjujem: 

o se popolnoma posvetimo pacientu, 
o ne hitimo: hitenje daje sporočilo, da nas ne zanima, kaj nam ima pacient za povedati, 
o se usedemo: s tem nakažemo, da smo si pripravljeni vzeti čas. 

 
Kako poslušamo: 
- Smo empatični poslušalci: izključimo misli, kako mi vidimo situacijo, pozorni smo na čustva 

pacienta in na to, kako on dojema situacijo, povzamemo, kar nam je pacient povedal. 
- Uporabljamo kratke, dopolnjujoče fraze: s tem damo pacientu vedeti, da ga razumemo in ga 

spodbujamo k nadaljevanju (a tako, mmm, aha, o, in). Tudi prikimavanje in očesni stik sporoča 
pacientu, da ga poslušamo. 
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- »Poslušamo« tudi občutke (neverbalna komunikacija), ne samo besede: pacient ki zavzdihne, 
pogleda stran in reče »mislim, da bo to šlo«, nam lahko sporoča »dvomim, da bo to delovalo«. 

- Pacientu damo vedeti, da vidimo govorico telesa, ki sporoča konfliktnost z izrečenimi besedami: 
»Pravite, da vas ne boli, ampak vidim, da vam ni udobno.« 

- Smo potrpežljivi, če ima pacient spominsko blokado: lahko se bo spomnil kasneje. 
- Pazimo, da pacienta ne prekinjamo: v primeru, da gre pogovor iz zastavljene smeri, pustimo 

pacientu da dokonča stavek in potem rečemo »Zgleda, da sva zašla. Ali se lahko vrneva na …? 
- Dopustimo prekinitve (pavze) v pogovoru: lahko zberemo misli. 
 
Kako sprašujemo: 
- Najprej povprašamo pacienta po glavnem problemu: »Kaj je glavni razlog, da ste danes tukaj?«  
- Usmerjamo naša vprašanja tako, da dobimo informacije o določeni znakih in simptomih: 

»Pokažite, kje imate težavo?«, »Ali lahko natančneje opišete, kako to občutite?«, »Kdaj se je 
začelo?«, »Ali karkoli izboljša / poslabša stanje?« 

- Ne uporabljamo zavajajoča vprašanja, ki bodo usmerila pacienta k točno določenem odgovoru: 
»Saj ne pijete alkohola, ali ne?« - vodi ga k odgovoru NE. 

- Uporabljamo besede kot so povejte, opišite, razložite, pojasnite, da usmerjamo pacienta, da nam 
pove več o določenih stvareh (povejte mi več o vaših prehranjevalnih navadah). 

- Uporabljamo tehnike komuniciranja (nam pomagajo pridobivati informacije) kot so:  
o uporaba fraz, ki nam pomagajo videti perspektivo pacienta: Z vašega vidika, kateri 

problemi se vam zdijo najpomembnejši? Kako vidite probleme? 
o Ponovimo besede pacienta: s to tehniko razjasnimo pomen, pacienta spodbudi k temu, 

da posreduje še kakšen podatek: Ko rečete……., ali to pomeni….?, Naj ponovim kar ste 
rekli, da se prepričam, da sem vas prav razumel/a. 

o Zastavljamo odprta vprašanja (vprašanja, ki zahtevajo več kot enobesedni odgovor): 
»Kako se počutite?« in ne »Ali se dobro počutite?« 

- Izogibamo se zaprtim vprašanjem (vprašanja, ki zahtevajo enobesedne odgovore). Izjema je: 
o Situacija, ko je pacient preveč bolan, da bi lahko veliko razpravljal. 
o Kadar želimo razjasniti neki odgovor pacienta in potrebujemo odgovor z DA ali NE. 
o Nasveti za pravilno postavljanje zaprtih vprašanj: Spraševanje pacienta, ki težko diha 

(zato težko govori): Ali imate bolečine? Povedali ste mi, da imate bolečine zadnja 2 
tedna, a niso stalne. Ali pravite, da bolečina pride in gre? Ali je v vaši družini povišan 
krvni tlak, itd.    

 
Kaj in kako opazujemo med intervjujem: 
- Pozorno opazujemo področja problemov, ki jih je pacient izrekel med intervjujem: npr. če je 

pacient povedal, da ima trebušne težave, se usmerimo na trebuh. 
- Uporabljamo svoja čutila: ali vidimo, slišimo, vohamo kaj neobičajnega? 
- Opazujemo splošni izgled: ali je pacient urejen, zdrav, dobro prehranjen? 
- Opazujemo govorico telesa: Ali izgleda, da se pacient udobno počuti? Nervozno? Zaprt vase? 

Omahljiv? Kakšno vedenje vidimo? 
- Opazujemo vzorce interakcije: pozorni smo na odziv pacienta na naš način intervjuja (včasih 

kulturne ali osebne razlike povzročijo ovire v komuniciranju). 
 
 
 



Zdravstvena nega in raziskovanje – skripta predavanj štud. leto 2012/2013 
192 

Kako zaključimo intervju: 
- Če je bil pogovor dolg, opozorimo na konec: »Imava še 5 minut časa, da dokončava pogovor. 

Prepričajva se, da sva se pogovorila o najbolj pomembnih stvareh.« 
- Pacienta prosimo, da ponovi svoje najbolj pereče skrbi. 
- Vprašamo, če ima kakšne težave, ki jih v pogovoru nisva načela: »Ali je še kaj, kar bi mi želeli 

povedati o sebi?« 
- Pacientu damo možnost, da nas kaj vpraša. 
- Razložimo mu rutinske postopke na področju zdravstvene nege in oskrbe in ga obvestimo za kaj 

smo odgovorne medicinske sestre (da bo vedel, kaj nas lahko vpraša). 
- Pogovor končamo pozitivno, pacienta vzpodbudimo oz. povabimo k aktivnemu sodelovanju: 

Dobro sva danes začela. Želela bi si, da aktivno sodelujete in se odločate pri postopkih ZN. Ne 
obotavljajte se kaj predlagati ali vprašati. 

 
Čemu se moramo pri komuniciranju izogibati: 
- Uporabi osebnih imen (izjema so otroci). 
- Uporabi ljubkovalnih imen: večina ljudi se počuti degradirano, če jih kličemo dragica, ljubica, 

mama, ata. 
- Pomanjševalnicam ali pa zmanjševanju pomena povedanemu: Torej, vas je bolel trebušček? Ja 

kako ste »bogi«. 
- Strokovnim izrazom pri pacientih laikih: večina ljudi ne pozna izrazov kot so vitalni znaki, 

hipertenzija, mikcija, defekacija, itd. 
- Uporabi komunikacijskih tehnik, ki nam najbolje ustrezajo, ne da bi pri tem preverili odziv 

pacienta na to: npr. pacienta se dotikamo, ker mu želimo izkazati podporo in ne opazimo, da se 
temu izmika, ker mu je neprijetno ali ne želi, da se ga dotikamo. 

- Uporabi pasivne namesto aktivne strategije v pomembnih situacijah, ker to poveča možnost 
napak: npr. ne ponavljamo in ne preverjamo ali smo razumeli povedano, ne preverimo ali nas je 
pacient razumel. 

 
b)  Opazovanje 

 
Tako kot intervju je tudi opazovanje pacienta pomembna tehnika zbiranja podatkov, saj je 
objektivna in dopolni sliko o pacientu, ki jo medicinska sestra dobi s pogovorom. Medicinska sestra 
pridobi podatke o trenutnem stanju in počutju pacienta z lastnimi čutili (vid, sluh, tip, vonj). 
Uspešnost opazovanja je odvisna predvsem od njenega strokovnega znanja, izkušenj in sposobnosti 
zaznati, opaziti in opisati spremembe v stanju ali obnašanju pacienta. 
 
Opazovanje se deli na: 

» Splošno 
» Specifično 

 
Splošno opazovanje je okvirna seznanitev s stanjem organizma in delovanjem organskih sistemov, pri 
čemer opazujemo pacienta celovito; počutje, razpoloženje, obnašanje. 
- Je podlaga za specialno opazovanje, 
- V pomoč so nam formularji, kamor ugotovitve zabeležimo, da jih ne pozabimo, 
- Stanje in obnašanje pacienta nam da splošno sliko o pacientu, zato je pomemben že prvi vtis; 

opazimo tisto kar odstopa od normalnega, 
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- zajema sistematično opazovanje »od glave do pete«, fizične in psihične funkcije pacienta – 
počutje, obnašanje. 

 
Kadar medicinska sestra pri splošnem opazovanju opazi odstopanja od normalnega ali želenega, 
preide na specifično opazovanje. 
Specifično opazovanje je natančno, poglobljeno in ciljano opazovanje tistega dela telesa, fiziološkega ali 
psihološkega delovanja oz. obnašanja pacienta, kjer je medicinska sestra opazila odstopanja od 
normalnega ali želenega. Npr. pri splošnem opazovanju je medicinska sestra opazila, da pacient 
težko diha, s specifičnim opazovanjem pa pridobi podatke, kako je to težko dihanje pri pacienti 
izraženo (tip dihanja, otežkočen vdih - izdih, globina, hropenje,…) 
 
Da bi lahko uspešno opazovali moramo vedeti ? 
- Kdaj? 

Trajno opazujemo paciente v intenzivnih terapijah in intenzivnih negah, med operativnim 
posegom, v prebujevalnici, v porodnih sobah, ob prvem stiku s pacientom. Medicinska sestra je 
stalno prisotna. 
Občasno opazovanje: potrebna je časovna shema za opazovanje v krajših ali daljših časovnih 
intervalih. 
Slučajno opazovanje: opažanje ni vsebinsko in ne časovno opredeljeno. 

- Kaj? 
Ali je to splošno ali je specialno opazovanje, kdo je naredil program (medicinska sestra, 
zdravnik) in glede na to tudi prenesemo podatke. 

- Zakaj? 
Opaziti moramo odstopanja od normalnega stanja. Vedeti moramo, kaj pomeni vsak spremenjen 
znak ali simptom oz. obnašanje; lahko gre za znak, ki zahteva takojšnje ukrepanje, lahko pomeni, 
da je prišlo do komplikacije. Vedeti moramo, kdaj so določeni znaki normalno prisotni in znati 
pravilno odreagirati (ali samo zapišemo ali pokličemo zdravnika). Primer: Po operaciji nastopi 
bolečina, ki je normalno prisotna še 48 ur po posegu (kdaj, kje, kako...), če je bolečina prisotna 
na drugem organu je znak komplikacije. Rezultate opazovanja posredujemo ostalim članom 
negovalnega in zdravstvenega tima. 

- Kako? 
Pravilna tehnika opazovanja zagotavlja pravilne rezultate. Držimo se določenih tehnik, 
upoštevamo sistematičnost, taktnost, natančnost. 
SISTEMATIČNOST: opazovanje po shemi, določenem času in ne izpustimo ničesar. 
NATANČNOST: izvedemo vse faze nekega procesa, tako nam ne uide izpred oči nobena 
podrobnost. 
TAKTNOST: predvsem se nanaša na psihične potrebe pacienta, opazovanje se mora izvesti 
tako, da pacienta to ne vznemirja – obvladati se moramo, če opazimo nepričakovano 
komplikacijo.  

 
c)  Merjenje  

 
Pomeni zbiranje podatkov s pomočjo instrumentov, aparatur in z drugimi pripomočki. Npr. 
termometer, tehtnica, aparat za merjenje krvnega sladkorja. S pomočjo pripomočkov medicinska 
sestra pridobi objektivne podatke. Z njimi dopolni podatke, ki jih je dobila s pogovorom in 
opazovanjem. 
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Objektivni in subjektivni podatki 
Podatki in informacije, ki jih medicinska sestra zbere iz različnih virov in s tehnikami, se delijo na 
objektivne in subjektivne. 
 
Objektivni podatki so tisti fenomeni, ki jih medicinska sestra pridobi z opazovanjem in merjenjem. 
Imenujejo se znaki. Zbiranje prinese veliko število podatkov, medicinska sestra si prizadeva za 
optimalno število podatkov in ne maksimalno. Včasih je dovolj en sam objektiven pokazatelj, na 
osnovi katerega lahko zanesljivo sklepa, da problem obstaja. Npr. izmerjena telesna temperatura 38,5 
0C in drugih pokazateljev ni potrebno zbrati. V primeru, da ne razpolaga z zanesljivim objektivnim 
podatkom, mora zbrati več subjektivnih. 
 
Subjektivni podatki so tisti, ki kažejo na občutja pacientov. Posreduje jih pacient. Pacient pove, 
kako doživlja problem, pove, kaj mu problem pomeni in kako ga občuti (slabost, utrujenost, 
bolečina,…). Subjektivni podatki so podatki, ki jih pacient posreduje medicinski sestri na osnovi 
samoopazovanja. Imenujejo se simptomi. Kjer je le mogoče, subjektivne podatke potrdimo še z 
objektivnimi. 
 
Primer: Če želimo ugotoviti ali ima posameznik prehranski problem, moramo poznati prehransko 
piramido, normalno telesno težo za določeno višino in pravilen način priprave hrane. Poleg tega 
moramo tudi vedeti, da določeni dejavniki kot so npr. slabost, bruhanje, slabo zobovje, pomanjkanje 
denarja vplivajo na nakup, pripravo in uživanje hrane. 
 
Na naše ocenjevanje vplivajo dejavniki, ki imajo lahko pozitiven ali negativen vpliv: 
- znanje – ima pozitiven vpliv; če ga imamo, nam omogoča, da zavestno in ciljano iščemo 

pomembne znake in simptome (npr. ikterus – barva beločnice), prepoznamo in poimenujemo te 
specifične znake, 

- izkušnje – naše izkušnje lahko vplivajo pozitivno ali negativno. Negativno podcenimo resnično 
stanje (astmatični napad - zelo hud, a mi, ki smo videli že toliko astmatičnih napadov ga 
podcenimo). Naša stališča in pričakovanja, da mora pacient tiho sprejeti vse kar mu ukažemo - 
lahko spregledamo depresijo pri pacientu. 

 
Na zbiranje podatkov vplivajo še naslednji dejavniki: 
- psihološki (motivacija, razpoloženje, znanje, izkušnje, pričakovanja medicinske sestre in 

pacienta), 
- fiziološki (stanje čutil, stanje zavesti pacienta), 
- vplivi okolja (fizikalni pogoji, prisotnost drugih motečih dejavnikov). 
 
1.2 ANALIZA VSEH ZBRANIH PODATKOV 
 
Z analizo medicinska sestra ne odkrije samo potreb po zdravstveni negi, temveč spozna tudi 
sposobnosti in ovire, ki preprečujejo, da bi posameznik sodeloval pri lastni negi. Gre za miselni 
proces, tj. za razčlenitev podatkov, opredelitev hipotez ter vrednotenje, hkrati dopolnjuje empirične 
podatke, ki so osnova za razvoj zdravstvene nege (SZO, 1993). Z analizo medicinska sestra tudi 
ugotavlja, ali zbrani podatki nakazujejo na tiste težave in probleme pacienta, za katere je pristojna in 
odgovorna, da jih rešuje. Ugotavlja tudi, če so podatki zanesljivi, usklajeni in če se ne izključujejo. 
Analiza podatkov zajema: 
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» preverjanje podatkov, 

» razlago podatkov – interpretacija, 

» potrditev veljavnosti – validacija. 

 
Zadnji korak pri ocenjevanju je poročanje in dokumentiranje. Poročamo abnormalne podatke. Hitro 
poročanje pospeši diagnostiko in zdravljenje pri nujnih problemih. Če je neka informacija dovolj 
pomembna, da jo poročamo, je tudi dovolj pomembna, da jo dokumentiramo. Kako in kaj 
dokumentiramo je zelo pomembno za pacienta pa tudi za nas (pravna zaščita). 
 
 

2. Faza: NEGOVALNA DIAGNOZA 
 

 Oblikovanje točnih negovalnih diagnoz  
 
Diagnosis je beseda grškega izvora in pomeni spoznanje, prepoznanje.  
Negovalne diagnoze so opisi tistih reakcij posameznika, družine ali skupine na zdravstveno stanje ali 
življenjsko situacijo (težave, probleme), ki jih medicinska sestra glede na svojo usposobljenost in 
pristojnost samostojno (avtonomno) ugotavlja in rešuje. 
Negovalne diagnoze so pomemben element zagotavljanja kakovosti v sodobni zdravstveni negi. Z 
njimi nastaja jasna prepoznava stroke zdravstvene nege in jasna razmejitev področja znanosti 
zdravstvene nege in drugih strok (npr. medicino). 
 
Definicije: 
V literaturi obstaja veliko definicij ND, vendar pa so si po pomenu zelo podobne: 
1. ND je ocena ali zaključek, ki je nastala kot rezultat ocene medicinskih sestre (Lawin, 1975). 

 
2. ND je opis aktualnega ali potencialnega negovalnega problema, ki so ga medicinske sestre z 

ozirom na svojo izobrazbo in izkušnje pooblaščene reševat (Gordon, 1976). 
 
3. ND je klinična ocena o odgovorih (reakcijah) posameznika, družine ali skupnosti na potencialni 

negovalni problem ali življenjske procese. ND je osnova za izbiro negovalnih intervencij, ki so 
usmerjene v doseganje ciljev, za katere so odgovorne medicinske sestre (NANDA, 1990). 

 
4. Negovalna diagnoza je rezultat sistematičnega zbiranja podatkov in njihove analize o potrebah 

po zdravstveni negi posameznika, kot tudi za družino ali lokalno skupnost. Daje osnovo za tisti 
del zdravstvene obravnave, ki je v odgovornosti medicinske sestre (Skocmaker J. K, 1993).  

 
Številne različne definicije, ki vsaka na svoj način predstavlja bistvo negovalne diagnoze, so privedle 
do spoznanja, da je nujno oblikovati skupno splošno definicijo. Oblikovali so jo na deveti konferenci 
Severnoameriškega združenja medicinskih sestre za negovalne diagnoze – NANDA (North 
American Nursing Diagnossis Association), in se glasi: 
 

5. »Negovalna diagnoza prestavlja strokovno oceno reakcij posameznika, družine ali 

skupnosti na aktualne ali potencialne probleme zdravja ali življenjskih procesov. 

Negovalne diagnoze predstavljajo osnovo za izbor intervencij zdravstvene nege in za 
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dosego pričakovanih ciljev zdravstvene nege, za katere je medicinska sestra odgovorna« 
(Stefan, Almer, 1999). 

 
2.1 ZGODOVINSKE SLEDI 
 
Sam termin “negovalna diagnoza” ima kratko zgodovino. V praksi pa sega v začetke moderne 
zdravstvene nege. Florence Nightingale in njene kolegice so diagnosticirale prehranski deficit in 
druge zdravstvene probleme pri vojakih krimske vojne. Na osnovi teh diagnoz so bile izvedene 
določene intervencije, da bi se izboljšal sistem oskrbe v vojaških bolnišnicah. Šele stoletje kasneje so 
medicinske sestre ponovno prevzele podobo Florence Nightingale, to je diagnostika, 
epidemiologinje in raziskovalke. 
 
Razvoj negovalnih diagnoz 
 
Sredi 20. stol. se je v zdravstveni negi začel uvajati znanstven pristop reševanja problemov. To je 
vodilo k ideji o procesu zdravstvene nege. Proces zdravstvene nege je vključeval identifikacijo 
negovalnih problemov in odločanje o intervencijah, kar je pomenilo spremembo v vlogi medicinske 
sestre. S strani medicinskih sester predpisane intervencije so bile dodane s strani zdravnikov 
predpisanim intervencijam, ki so predhodno bile jedro prakse zdravstvene nege. Zanimivo je, da se 
je klinično v večjem obsegu začelo uporabljati negovalne diagnoze pri ZN pacientov s kroničnimi 
boleznimi in invalidih, področje, kjer je število zdravniško predpisanih intervencij nizko. 
 
Namen začetnikov uporabe negovalnih diagnoz je bil pokazati, da ZN ni rutinsko opravljanje 
fizičnih posegov po naročilu zdravnika, ampak da je ZN kognitivni proces (kot dodatek intuiciji in 
empatiji), da je dobra ZN rezultat premišljene analize, da rezultate svojih aktivnosti lahko 
predvidimo. 
 
Razlogi za 1. konferenco o klasifikaciji negovalnih diagnoz so bili: 
Medicinska terminologija ni omogočala MS opisovati pomembne pojave v ZN. 
Vodje so želeli vedeti, kateri podatki ZN naj bodo vključeni v računalniški dokumentacijski sistem, 
ki naj bi nadomestil papirnato dokumentacijo pacienta. 
Bolnišnice so se začele spraševati, zakaj sta za oskrbo pacienta potrebni dve osebi, zdravnik in 
medicinska sestra. Ali ne opravljata enako delo? 
 
Na prvi konferenci leta 1973 so negovalne diagnoze opredelili kot avtonomni del zdravstvene nege. 
Na tej konferenci so tudi opredelili pojem negovalne diagnoze, in sicer: »Negovalna diagnoza je presoja 
ali rezultat ocenjevanja medicinske sestre«. Od tedaj se je ta termin pogosto pojavljal v ameriški strokovni 
literaturi. 
 
2.2 POMEN NEGOVALNIH DIAGNOZ 
 
Naraščajoča potreba po računalniški dokumentaciji bolnika zahteva standardiziran jezik za 
opisovanje pacientovih problemov. Negovalne diagnoze izpolnjujejo to potrebo in pomagajo 
definirati področje zdravstvene nege z opisovanjem stanj, ki jih lahko medicinska sestra neodvisno 
zdravi.  
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Negovalne diagnoze tudi osvetljujejo kritično razmišljanje in sprejemanje odločitev in zagotavljajo 
dosledno in splošno razumljivo terminologijo med medicinskimi sestrami, ki delajo na različnih 
področjih kot so bolnišnice, ambulante, patronažna služba, itd. 
 
V primeru, da negovalnih diagnoz ne bi imeli, bi bila profesionalna praksa vezana le na opisovanje 
postopkov standardiziranih rezultatov, kar bi onemogočilo spoštovanje osebnosti bolnikov in 
njihovih osebnih odzivov. 
 
2.3 PROBLEMSKA PODROČJA ZDRAVSTVENE NEGE 
 
Obstajajo troje problemskih področij s katerimi se medicinska sestra srečuje pri zdravstveni negi 
pacienta. 

» Področje negovalnih diagnoz,  

» Področje interdisciplinarnih problemov, 

» Področje medicinskih diagnoz. 

 
Področje negovalnih diagnoz 
 
Področje negovalnih diagnoz obravnava človeške reakcije na zdravstvene probleme in življenjske 
procese oz. situacije. ND je presoja, ki jo medicinska sestra oblikuje po predhodni analizi in sintezi 
pri tem zbranih podatkov, ki jih dobi z ocenjevanjem 
 
V ND so opisane tako reakcije pacienta (naslov negovalne diagnoze), kot dejavniki (povzročitelji), ki 
so te reakcije povzročili (vplivajoči dejavniki, etiološki faktorji) in odgovarjajoči znaki in simptomi. 
To področje je avtonomno področje zdravstvene nege, pri reševanju teh problemov so medicinske 
sestre samostojne in dogovorne za opravljeno delo. 
 
Področje interdisciplinarnih problemov, 
 
Interdisciplinarni problemi so komplikacije, do katerih lahko pride pri posamezni bolezni ali 
komplikacije zaradi diagnostično-terapevtske obravnave pacienta. Zahtevajo tako medicinske kot 
negovalne intervencije. Interdisciplinarni problem poimenujejo tudi potencialne komplikacije 
bolezni. Za identifikacijo interdisciplinarnih problemov morajo medicinske sestre poznati 
komplikacije diagnostično-terapevtskih posegov. Za to potrebujejo znanje in izkušnje v zvezi z 
medicinsko diagnozo, diagnostiko in terapijo, da vedo, katere komplikacije so možne, jih predvidijo, 
pravočasno prepoznajo in ukrepajo. 
Ukrepanje medicinske sestre na področju interdisciplinarnih problemov je delno samostojno, delno 
pa sodeluje z drugimi strokovnjaki, predvsem z zdravnikom. Medicinska sestra sodeluje pri izvajanju 
diagnostično terapevtskega programa pri pacientu. O potrebnih diagnostično terapevtskih posegih 
ne odloča sama, te naroči zdravnik. Odgovorna pa je za strokovno pravilno izvedbo. Njena 
samostojnost in odgovornost je v izboru in izvedbi tistih intervencij zdravstvene nege, ki jih načrtuje 
za razreševanje interdisciplinarnih problemov. 
 
Področje medicinskih diagnoz 
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Medicinska diagnoza je poimenovanje bolezni in podlaga za medicinsko obravnavo, za katero je 
pristojen in odgovoren zdravnik. Medicinska diagnoza je vedno povezana z bolezenskim 
dogajanjem, ne glede na to, ali gre za organsko ali psihično obolenje. Medicinska sestra ni odgovorna 
za postavitev medicinske diagnoze, mora pa poznati, kaj medicinska diagnoza pomeni in kako vpliva 
na pacienta. 
Medicinska sestra mora poznati: 

» znake in simptome bolezni, 
» patofiziologijo, 
» predpisano zdravljenje pacienta (preiskave, zdravljenje), 
» možne komplikacije bolezni. 

 
Razlike med negovalno diagnozo in medicinsko diagnozo 
 
BISTVENE ZNAČILNOSTI NEGOVALNE DIAGNOZE 
 

� Negovalna diagnoza je opis problemov in težav oziroma reakcij posameznika, družine, 

skupine na zdravstveno stanje ali življenjsko situacijo. 

� Negovalna diagnoza je v pristojnosti medicinske sestre, oziroma stroke zdravstvene nege. 

� Negovalna diagnoza je osnova za načrtovanje in izvajanje intervencij zdravstvene nege za 

dosego pričakovanih rezultatov. 

� Negovalna diagnoza je spremenljiva, spreminja se urno, dnevno ali mesečno, vedno takrat, 

ko se spreminjajo težave, problemi pacienta.  
 
BISTVENE ZNAČILNOSTI MEDICINISKE DIAGNOZE 
 

� Medicinska diagnoza je poimenovanje bolezni, poškodbe. 

� Medicinska diagnoza je v pristojnosti zdravnika. 

� Medicinska diagnoza je osnova za medicinsko obravnavo oziroma zdravljenje bolezni ali 

poškodbe. 

� Medicinska diagnoza ostane vedno enaka ves čas zdravljenja, dokler bolezen ali motnja ni 

odpravljena. 
 
KAJ NI NEGOVALNA DIAGNOZA 
 

� Ni poimenovanje težav ali problemov (poimenovanje problemov je premalo, v negovalni 

diagnozi morajo biti navedeni še poznani vzroki in pri obstoječi negovalni diagnozi tudi 

znaki in simptomi). 

� Ni samo ocena stanja pacienta. 

� Ni intervencija zdravstvene nege. 

� Ni medicinska diagnoza ali interdisciplinarni problem. 

� Ni problem zdravstvene nege, ampak opis težav in problemov pacienta s poznanimi vzroki 

in pri obstoječi negovalni diagnozi tudi znaki in simptomi. 
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Primer: 
Medicinska diagnoza: Kronična obstruktivna bolezen dihalnih poti.   
 
Negovalna diagnoza: Moteno dihanje, zaradi neravnovesja med potrebo po kisiku in prejetim 
kisikom, kar se kaže s pospešenim, plitvim dihanjem (50x na minuto) in hropenjem. 
 
Iz primera je razvidno, da je medicinska diagnoza poimenovanje bolezni, v negovalni diagnozi pa so 
opisane reakcije pacienta na bolezen. Za primer je navedena le ena negovalna diagnoza, verjetno pa 
bi imel pacient s to medicinsko diagnozo več težav in problemov, torej več negovalnih diagnoz.   
 
2.4 DELI - KOMPONENTE NEGOVALNIH DIAGNOZ 
 
Negovalne diagnoze morajo vsebovati naslednje komponente oziroma dele: 

a) Naslov (poimenovanje problema, težave) 
b) Vzroki, vplivajoči dejavniki (razen pri domnevni negovalni diagnozi) 
c) Znaki, simptomi (le pri obstoječi negovalni diagnozi) 

 
a) Naslov 

 
Naslov je beseda ali besede, ki začenjajo diagnostično izjavo, s katero je jasno in jedrnato 
predstavljena reakcija pacienta na zdravstvene probleme ali življenjske procese in situacije. Reakcija 
se odraža v težavi oziroma problemu pri pacientu in je napisana v naslovu, npr.: moteno spanje.  
 

b) Vzroki 
 
Ta del diagnostične izjave vsebuje kratek opis poznanih vzrokov, oziroma dejavnikov, ki so vplivali 
ali povzročili nastanek problemov. Vzrokov problemov je lahko več ali samo eden. Lahko so: 

» fiziološke narave 
» emocionalne 
» kognitivni (spoznavni) 
» sociokulturni 
» izvirajo iz okolice 
» razvojni 
» reakcije na bolezen ali diagnostično terapevtski program 

 
Primer: 
Nepravilno (kot vzrok je navedena medicinska diagnoza): 
Otežkočeno gibanje zaradi multiple skleroze. 
Na vzrok problema medicinska sestra ne more samostojno vplivati. 
 
Pravilno (kot vzrok je navedena reakcija pacienta na bolezen): 
Otežkočeno gibanje zaradi oslabelosti spodnjih okončin. 
Medicinska sestra lahko samostojno vpliva na vzrok z intervencijami zdravstvene nege. 
 

c) Znaki, simptomi 
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Tretji del opisa negovalne diagnoze so znaki in simptomi, ki so subjektivni in objektivni podatki, ki 
vodijo v prepoznavanje določenega problema (individualna negovalna diagnoza). 
 
Subjektivni podatki so pojavi, ki odražajo občutja. Pove jih pacient na podlagi samoopazovanja ali 
doživljanja. Imenujejo se simptomi. 
 
Objektivni podatki so pojavi, ki jih medicinska sestra zbere z merjenjem in opazovanjem. Imenujejo se 
znaki. Znake lahko medicinska sestra opazuje ali meri; npr.: temperatura, potenje, pulz,…  
 
2.5 VRSTE NEGOVALNIH DIAGNOZ  
 
Negovalne diagnoze delimo na: 
 
2.5.1 Aktualna (obstoječa) negovalna diagnoza 
 
Aktualna negovalna diagnoza je pacientov viden zdravstveni problem, ki ga je potrebno reševati 
takoj. Aktualna negovalna diagnoza je sestavljena iz treh delov: 
oznake negovalnega problema (opisuje zdravstveno stanje pacienta); 
vzroka negovalnega problema (identificira fiziološke, psihološke, sociološke spiritualne dejavnike, ki 
so vzrok problema oziroma prispevajo k problemu); 
znakov in simptomov negovalnega problema (subjektivni in objektivni podatki, ki kažejo na obstoj 
problema). 
 
2.5.2 Potencialna (grozeča) negovalna diagnoza 
 
Potencialna negovalna diagnoza je opisan problem do katerega lahko pride, kadar je pacient 
izpostavljen rizičnim dejavnikom. Ta možni problem zahteva preventivno delovanje. Potrebno ga je 
preprečevati, da se ne bi razvil v aktualni problem. Potencialna negovalna diagnoza je sestavljena iz 
dveh delov: 
oznake potencialnega negovalnega problema; 
dejavniki tveganja. 
 
2.5.3 Domnevna negovalna diagnoza 
 
V njej je opisan domnevni problem, za katerega v trenutni situaciji še ni dovolj podatkov, na osnovi 
katerih bi lahko opredelili vrsto problema (obstoječi, grozeči). Zato v naslovu negovalne diagnoze še 
ni zapisan dokončni problem, ampak le sum za obstoj ali nastanek problema v povezavi z možnim 
poznanim vzrokom. Znaki in simptomi v tej negovalni diagnozi niso prisotni. Pri teh negovalnih 
diagnozah gre za prehodne negovalne diagnoze. Šele nadaljnje zbiranje podatkov pokaže, da gre za 
obstoječ (aktualen) problem ali grozeč (potencialen) problem, lahko pa se pokaže, da problema ni. 
Primer domnevne negovalne diagnoze: 
Sum na moteno doživljanje telesne podobe zaradi telesne spremembe po mastektomiji. 
Nadaljnje zbiranje podatkov razjasni, ali se sum spremeni v obstoječi problem, grozeči problem ali 
pa ga ovržemo. 
 
Iz navedenega sledi, da je naloga zdravstvene nege: 

» obstoječe (aktualne) probleme reševati takoj, 
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» grozeče (potencialne) probleme preprečevati, 
» o domnevnih problemih razmišljati in zbirati dodatne informacije. 

 
Vrsta negovalne 
diagnoze 

Naslov (problem, 
težava) 

Vzroki (vplivajoči 
dejavniki) 

Znaki, simptomi Število 
komponent 

Obstoječa Da Da Da 3 
Grozeča Da Da Ne 2 
Domnevna Da Da Ne 2 
 
Poleg omenjenih v strokovni literaturi zasledimo še sindrom negovalne diagnoze in wellness 
negovalne diagnoze. 
 
2.5.4 Wellness (negovalna diagnoza pozitivnega zdravja) negovalna diagnoza 
 
Wellness negovalne diagnoze zajemajo tisto področje zdravstvene nege, katere naloge so 
vzdrževanje in pospeševanje zdravja (vzdrževanje in izboljšanje telesne zmogljivosti, zdrav način 
prehranjevanja, odgovornost za zdravje, obvladovanje stresa, prilagajanje okolju). 
 
2.5.5 Sindrom negovalna diagnoza 
 
Sindrom negovalna diagnoze poimenujemo z enim pojmom skupek problemov in težav, ki so skoraj 
vedno posledica nekega stanja ali dogodka. Torej poimenujejo kompleksen problem, ne pa 
posameznih problemov in težav. 
 
Sindrom negovalne diagnoze so enodelne, vsebujejo samo naslov, v katerem je poimenovan 
kompleksen problem, ki je istočasno tudi vzrok oziroma vplivajoči dejavnik. Zato v sindrom 
negovalnih diagnozah, vzroka ni potrebno posebej navajati. 
Primer: Sindrom posilstva. Posilstvo kot vzrok ne navajamo, ker je že v naslovu. 
 
2.6 STANDARDIZIRANE IN INDIVIDUALNE NEGOVELNE DIAGNOZE 
 
Za prakso zdravstvene nege so pomembne tako standardizirane kot individualne negovalne 
diagnoze. 
 
2.6.1 Standardizirane negovalne diagnoze so že oblikovane in so opisane v različnih 
klasifikacijskih sistemih. Standardizirane negovalne diagnoze omogočajo jasno razlikovanje področja 
zdravstvene nege od drugih strok, razvoj skupnega strokovnega jezika in olajšujejo komunikacijo v 
zdravstveni negi. Poleg tega so tudi podlaga za izobraževanje in raziskovanje ter koristen 
pripomoček za oblikovanje točnih individualnih negovalnih diagnoz. 
 
2.6.2 Individualne negovalne diagnoze oblikuje medicinska sestra pri pacientu v dejanski situaciji. 
V njej opiše njegove specifične probleme ob zaključku diagnostičnega procesa v drugi fazi PZN. 
 
Komponente individualne in standardne negovalne diagnoze so enake. To so: 

» naslov negovalne diagnoze – poimenovanje problema, težave 
» vzroki – vplivajoči dejavniki 
» znaki, simptomi 
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Standardizirane negovalne diagnoze vsebujejo naslov negovalne diagnoze – poimenovanje problema, 
v nekaterih klasifikacijah tudi krajše definicije tega problema. Navedeni so tudi številni možni vzroki 
(vplivajoči dejavniki, rizični faktorji), ki lahko povzročijo problem in pri obstoječih negovalnih 
diagnozah tudi številni znaki in simptomi. 
 
Individualne negovalne diagnoze vsebujejo naslov, poznan specifični vzrok ali vzroke oziroma 
vplivajoče dejavnike in pri že obstoječi negovalni diagnozi tudi specifične znake in simptome, 
prepoznane pri pacientu, oziroma tiste, ki jih pacient sam pove. 
 
2.7 ZAPIS NEGOVELNE DIAGNOZE 
 
Vsaka negovalna diagnoza je zapisana v eni trditvi, v enem stavku, v katerem je naveden najprej 
naslov negovalne diagnoze (problem), nato vsi prepoznani vzroki (vplivajoči dejavniki) in vsi 
obstoječi znaki in simptomi. V vsaki negovalni diagnozi je opisan samo en problem. 
 
Pri zapisovanju negovalne diagnoze obstaja več načinov zapisa, in sicer daljša oblika, krajša oblika in 
najkrajša oblika. 
Pri daljši obliki zapisa je individualna negovalna diagnoza oblikovana in zapisana tako, da je 
predstavljen problem, vzroki, s katerimi je problem povezan, oziroma kaj so vzroki in kako se to 
kaže na pacientu (pri obstoječi negovalni diagnozi). 
Pri krajši obliki zapisa individualne negovalne diagnoze so posamezne besede nadomeščene s 
kraticami. 
Pri najkrajši obliki zapisa individualne negovalne diagnoze so besede oziroma kratice nadomeščene z 
ločili ali znaki.  
 
O načinu zapisovanja individualne negovalne diagnoze v dokumentacijo zdravstvene nege se morajo 
člani tima zdravstvene nege dogovoriti in ga enotno uporabljati. 
 
2.7.1 Možnosti zapisa individualne obstoječe (aktualne) negovalne diagnoze 
 
Daljša oblika Moteno spanje, povezano z bolečino v predelu operativne rane, kise kaže z utrujenostjo in 

neprespanostjo, pacient toži, da ga boli. 

Krajša oblika Moteno spanje, (v) bolečina v predelu operativne rane, (z/s) utrujenost, neprespanost, toži, 

da ga boli. 

Najkrajša oblika Moteno spanje / bolečina v predelu operativne rane / utrujenost, neprespanost, toži, da ga 

boli. 

 
Individualna negovalna diagnoza je oblikovana in zapisana, kot je bilo že navedeno, v enem stavku 
in sicer najprej naslov, nato vzrok/i ter znaki in simptomi (obstoječa negovalna diagnoza). V praksi 
pa je zaporedje ravnanja obratno. Najprej se prepoznajo znaki in simptomi pri pacientu, ki 
nakazujejo na enak problem oziroma težavo. To so tisti znaki in simptomi, ki so prisotni, kadar 
stanje, počutje ali obnašanje pacienta odstopa od normalnega ali želenega. Samo znaki in simptomi 
pa niso dovolj, potrebno je poiskati vzroke, da ugotovimo specifične probleme.     
 
Zapis negovalne diagnoze 
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Obstoječa negovalna diagnoza 
 
 
 
                                                                                                               
 
 
 
Grozeča negovalna diagnoza 
 
 
 
 
 
 
Domnevna negovalna diagnoza 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zaporedje ravnanja v praksi 
 
Obstoječa negovalna diagnoza 
 
 
                                           
 
 
 
Grozeča negovalna diagnoza 
 
 
 
 
 
 
Domnevna negovalna diagnoza 
 
 
 
 
 
 

Naslov (problem) Vzrok/i, vplivajoči 
dejavniki 

Znaki, simptomi 

Naslov (problem) Vzrok/i, vplivajoči 
dejavniki 

Naslov (sum na problem) Možni vzrok/i, vplivajoči 
dejavniki 

Naslov (problem) Vzrok/i, vplivajoči 
dejavniki 

Znaki, simptomi 

Naslov (problem) Vzrok/i, vplivajoči 
dejavniki 

Naslov (sum na 
problem) 

Možni vzrok/i, vplivajoči 
dejavniki 
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2.7.2 Napake pri postavljanju negovalnih diagnoz 
 
Proces postavljanja negovalne diagnoze je sestavljen iz štirih ključnih komponent: 
- zbiranja podatkov, 
- interpretacije podatkov, 
- združevanja podatkov,  
- poimenovanja problema. 
 
Vsaka od navedenih komponent je lahko potencialni vir napake. Napake pri zbiranju podatkov: 
- Informacije, ki so zbrane v fazi ocenjevanja stanja pacienta, vplivajo na celoten diagnostičen 

proces. Če zanemarimo, spregledamo ali izpustimo podatke, lahko postavimo napačno 
negovalno diagnozo. 

- Če zberemo veliko količino podatkov na neorganiziran način, lahko preobremenimo kognitivne 
procese. Enak učinek imajo nepomembni, nebistveni podatki. Temeljitost je pomembna, a 
informacije morajo biti bistvene za področje zdravstvene nege. 

 
Medicinska sestra lahko spregleda bistvene kazalce zaradi: 
- različnih motenj iz okolja,  
- pomanjkljive organiziranosti, 
- nezadostnega kliničnega znanja.  
 
Pomanjkljivo pridobivanje podatkov od pacienta na področjih, kjer so pacientove subjektivne 
informacije ključnega pomena, je tudi vir napak. Včasih so podatki zbrani, a se jih ne vključi v 
analizo in tako lahko spregledamo ključne kazalce. Tudi preobilica podatkov lahko zavede 
medicinsko sestro. Če zberemo velike količine nepomembnih podatkov, preobremenimo kognitivne 
funkcije. Npr. postavljamo nebistvena vprašanja ali pa se morda pacient oddalji od teme. 
 
Organiziranost zbiranja podatkov vpliva na nastanek napak. Poznamo dva vidika organiziranja: 
- Organiziranost pred začetkom zbiranja podatkov. 
- Organiziranost med oceno stanja. 
 
Pred začetkom zbiranja podatkov se moramo odločiti o tem, kako bomo začeli zbirati podatke in v 
kakšnem zaporedju jih bomo zbirali. Med procesom zbiranja podatkov pa moramo znati podatke 
združevati na način, ki nakazujejo določeno negovalno diagnozo in jih tudi organizirano 
dokumentirati. 
 
Zakaj je organiziranost tako pomembna? Ker človeški možgani težko obvladujejo velike količine 
neorganiziranih podatkov. Na nek način moramo slediti podatkom, ker le ti usmerjajo nadaljnja 
vprašanja, ki jih postavljamo pacientu. 
 
Napake nastanejo tudi pri združevanju podatkov. Pri združevanju podatkov lahko pride do treh vrst 
napak. 
- Negovalno diagnozo: 
- postavimo prenagljeno, 
- postavimo nepravilno, 
- ali pa je sploh ne postavimo. 
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Prenagljena negovalna diagnoza je pogosta napaka. Diagnozo smo postavili preden smo upoštevali 
vse bistvene podatke ali celo preden smo zbrali vse informacije. Do nepravilnega združevanja 
kazalcev lahko pride pri oblikovanju negovalnega problema, pri ugotavljanju vzroka problema ali kot 
kombinacija obojega. Posledica nepravilnega združevanja kazalcev je, da podatki, ki naj bi potrjevali 
negovalno diagnozo, le to izpodbijajo. Taka napaka je običajno povezana s pomanjkljivim znanjem o 
odločilnih znakih in simptomih. To je tako, kot če bi stol poimenovali miza. Razlaga: če v slovarjih 
nebi bila specificirana razlika med stolom in mizo, bi prihajalo do napak pri uporabi terminov. 
Podobna situacija velja pri negovalnih diagnozah (če niso standardizirane definicije in odločilni 
kazalci). 
 
Napake preprečujemo z: 
- preverjanjem podatkov, 
- pridobivanjem znanja in izkušenj, 
- konzultacijo z drugimi medicinskimi sestrami, 
- kritičnem razmišljanjem. 
 

Pravilno ocenjevanje in diagnosticiranje sta ključni fazi za varno in učinkovito ZN. 

Če so pridobljeni podatki ali postavljene diagnoze nepravilne, nepopolne ali nenatančne, najverjetneje ne 

moremo postaviti realistične cilje ali zagotoviti varne in učinkovite intervencije. 

 
 
2.8 PRIMERI NEGOVALNIH DIAGNOZ 
 

 NEZMOŽNOST ČIŠČENJA DIHALNIH POTI 
 
Naslov: 
Stanje, ko oseba ne more odstraniti sluzi ali tujkov iz dihalnega trakta 
 
Vzroki: 

• Pomanjkanje energije in utrujenost 

• Traheobronhialne infekcije, zapora in povečana sekrecija 

• Poškodbe 

• Nezmožnost percepcije 
 
Znaki, simptomi: 

• Nenormalni zvoki ob dihanju 

• Spremembe v frekvenci in globini vdihov oz. izdihov 

• Pospešeno dihanje 

• Učinkovito ali neučinkovito izkašljevanje s sputumom ali brez njega 

• Cianoza 

• Oteženo dihanje 

• Zvišana temperatura 
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 ZVIŠANA TELESNA TEMPERATURA 
 
Naslov: 
Stanje, ko je telesna temperatura višja od normalne. 
 
Vzrok: 

• Izpostavljenost vročini 

• Zvišana aktivnost 

• Bolezen ali poškodba 

• Zvišan metabolizem 

• Zdravila 

• dehidriranost 

• Neprimerna obleka 

• Zmanjšana sposobnost znojenja 

 
 
Znaki, simptomi: 

• Višja temperatura 

• Pordela koža 

• Telo toplo na dotik 

• Hitrejše dihanje 

• krči 
 
 

 INKONTINENCA URINA- popolna 
 
Naslov: 
Stanje, ko oseba neprestano nekontrolirano izloča urin. 
 
Vzroki: 

• Nevropatija, ki onemogoča prenos refleksa, ki opozarja na poln mehur 

• Nevrološka disfunkcija 

• Neodvisno krčenje mehurja in uriniranje po operativnih posegih 

• Travma ali obolenje hrbteničnih živcev 

• Anatomske nepravilnosti (npr. fistule) 
 
Znaki, simptomi: 

• Neprestano iztekanje urina 

• Neuspešna obravnava inkontinence 

• Odsotnost občutka polnega mehurja 

• Oseba se ne zaveda inkontinence 
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 SPREMENJENA FUNKCIJA ČREVESJA - DIAREJA 
 
Naslov: 
Stanje, ko oseba izloča blato pogosteje, ko hrana hitro pasira prebavni trakt, neoblikovano – tekoče 
blato. 
 
Vzroki: 

• Stres in anksioznost 

• Napačna prehrana 

• Zdravila 

• Vnetje, nadraženost črevesja in poslabšana absorbcija 

• strupi 

• okužba 

• žarčenje 
 
Znaki, simptomi: 

• bolečine v trebuhu 

• krči 

• višja frekvenca izločanja 

• več črevesnih plinov 

• tekoče blato 

• nujna potreba po defekaciji 

• spremembe v barvi blata 
 
 

 SPREMENJEN RITEM DEFEKACIJE - OBSTIPACIJA 
 
Naslov: 
Stanje, ko oseba deficira redkeje in/ali je blato trdo ali suho. 
 
Vzroki: 

• Premalo zaužitih tekočin 

• Neprimerna prehrana 

• Pomanjkanje gibanja 

• Osebne navade 

• Zdravila 

• Stalno jemanje odvajal 

• Gastroentestinalne zapore 

• Nevromuskularne pomanjkljivosti 

• Bolečina ob defekaciji 

• Pomanjkanje zasebnosti 

• Oslabljena trebušna muskulatura 

• Diagnostični postopki 
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Znaki, simptomi: 

• Znižana frekvenca defekacije 

• Trdo blato 

• Možnost otipa fekalne mase v črevesju 

• Občutek polnega črevesja 

• Napor ob izločanju 

• Manjše izločanje črevesnih plinov 

• Zmanjšana količina blata 

• Nausea 

• Bolečine v trebuhu 

• Bolečine v hrbtu 

• Glavobol 

• Uporaba odvajal 

• Zmanjšan apetit 
 
 

 ODKLANJANJE 
 
Naslov: 
Odločitev osebe, da ne bo sledila vsem navodilom za zdravljenje in za zdravstveno nego. 
 
Vzroki: 

• Vrednostni sistem 

• Odnos do načel zdravega življenja 

• Kulturni vpliv 

• Duhovne vrednote 

• Medosebni odnos: pacient – zdravstveni delavec 
 
Znaki, simptomi: 

• Pacient izjavi, da ne bo sledil navodilom 

• Pacient ne izvaja navodil 

• Razvoj komplikacij 

• Naraščanje simptomov bolezni 

• Netočno prihajanje pacienta 

• Ni napredka v zdravljenju in v zdravstveni negi 

• Ni možno skupno postavljanje ciljev 
 
 

3. Faza – POSTAVITEV CILJEV 
 

 Razvrščanje negovalnih diagnoz po prioritetah reševanja 

 Oblikovanje ciljev oziroma pričakovanih rezultatov 
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3.1  RAZVRŠČANJE NEGOVALNIH DIAGNOZ PO PRIORITETAH REŠEVANJA 
 
V zaključku diagnostičnega procesa se običajno oblikuje več negovalnih diagnoz, odvisno od števila 
problemov in težav, ki jih ima pacient. Te se morajo najprej razporediti po prioriteti reševanja. 
Ugotavljanje prioritete pomeni določiti vrstni red reševanja problemov glede na njihovo 
pomembnost, resnost in objektivne možnosti njihovega reševanja. 
 
Med prvimi se rešujejo tisti, ki ogrožajo pacienta. Prioriteto reševanja ugotavlja medicinska sestra 
skupaj s pacientom. Odloča se na osnovi: 
» Pacientove percepcije problemov (njegovih želja, doživljanja problemov) 

» Hierarhije osnovnih človekovih potreb in možnosti reševanja problemov 

 

 

 

 

 
Medicinska sestra najprej zadovolji tiste probleme, od katerih je odvisno preživetje. Nujno je, in 
odraz njene profesionalnosti in strokovnosti, upoštevanje pacientovega mnenja pri določanju 
prioritete reševanja problemov, razen v primeru, če bi bilo v nasprotju z zdravljenjem, oziroma če bi 
bil pacient zaradi tega ogrožen. 
Vrstni red reševanja problemov mora biti usklajen z realnimi možnostmi njihovega reševanja 
(kadrovsko, prostorsko, oprema, pripomočki,…).  
 
Ko se negovalne diagnoze razvrstijo glede na prioriteto reševanja, preidemo na oblikovanje ciljev. 
Oblikovani in zapisani cilji spadajo v tretjo fazo PZN. Cilji v PZN so želeni, realni rezultati - izidi 
zdravstvene nege, ki se odražajo v stanju ali obnašanju pacienta. 
 
V zdravstveni negi je potrebno razlikovati med cilji, ki so vezani na medicinsko sestro in cilji, ki so vezani 
na pacienta. V ciljih, ki so vezani na medicinsko sestro je opredeljeno, kaj mora storiti, da doseže 
rezultate zdravstvene nege. Ti cilji so poleg ciljev vezanih na pacienta, opredeljeni v standardih 
zdravstvene nege. V procesu zdravstvene nege pa so cilji, vezani na pacienta; izhajajo iz 
negovalnih diagnoz in so podlaga za vrednotenje uspešnosti in učinkovitosti zdravstvene nege pri 
posameznem pacientu. Pogosto jih poimenujejo pričakovani rezultati. 
 
 

Negovalna diagnoza: možnost nastanka ran zaradi pritiska, zaradi nepokretnosti in 

negibljivosti 

 

 

 

 

 

 

Cilji, vezani na medicinsko sestro 

 

• Preprečiti nastanek ran zaradi pritiska 

Cilji, vezani na pacienta 

 

• Pacient ne bo imel ran zaradi pritiska v času 

hospitalizacije 
 

Pri postavljanju prioritet sodelujemo s pacientom. Tudi pacient naj pove svoje dnevne prioritete. S tem 
ne ugotovimo, kaj je pacientu pomembno in ne delamo na nekih predpostavkah. Lahko ugotovite, da imajo 
pacienti nerealistična pričakovanja in lahko to razrešite. 
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Tako kot je negovalna diagnoza opis stanja ali obnašanja pacienta, ki odstopa od normalnega in 
želenega, je tudi cilj opis stanja oziroma obnašanja pacienta, ko je problem omiljen ali odstranjen. 
Cilje postavlja medicinska sestra skupaj s pacientom. 
 
3.2  OBLIKOVANJE CILJEV 
 
Pri oblikovanju ciljev je potrebno upoštevati določene zahteve. Cilji morajo biti oblikovani: 

1. kratko in jasno  
2.  specifično  
3.  vezani na pacienta  

 
3.2.1 Kratko in jasno oblikovani ci lji  
 
Cilji morajo biti oblikovani kratko, da medicinska sestra ne izgublja preveč časa, ko jih vpisuje ali ko 
jih prebira. Tudi v dokumentaciji zdravstvene nege ni veliko prostora za zapisovanje. 
Cilji morajo biti jasni. Napisani morajo biti tako, da jih razumejo tako člani tima zdravstvene nege 
kot pacient. 
 
3.2.2 Specifično oblikovani ci lj i   
 
Cilji morajo izhajati iz negovalnih diagnoz, v katerih so opisani specifični problemi, zato morajo biti 
oblikovani specifično in ne presplošno ali preširoko. Le tako oblikovani cilji omogočajo vrednotenje 
(evalvacijo). 
 
Pravilno Nepravilno 

» pacient bo odvajal blato 1x dnevno v času 

hospitalizacije 

» pacient bo nemoteno spal od 23 do 6 ure 

» pacient bo redno odvajal v času hospitalizacije 

» pacient bo dobro spal 

 
 
 

 
 
 

Omogoča vrednotenje: 
» medicinska sestra lahko preveri, če pacient 1x 

dnevno odvaja blato, 

 

 

 

 

 

 

 

» medicinska sestra lahko preveri, če je pacient spal od 

23 do 6 ure  

Ne omogoča vrednotenja: 
» medicinska sestra ne more vrednotiti, ker je »redno« 

formulacija presplošna in preširoka in se lahko 

različno razlaga. Nekomu pomeni redno 2x dnevno, 

nekomu 1x dnevno, nekomu pa vsake 2 dni. Da bi 

lahko vrednotila, kaj pomeni »redno« pri 

konkretnem pacientu, bi morala zbrati dodatne 

informacije. Zato je tako oblikovani cilj nepravilen. 

» enako velja za drugi oblikovani cilj, kjer izraz 

»dobro« ni specifičen in so potrebni dodatni podatki.  
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3.2.3 Cilji  vezani na pacienta 
 
Cilji se morajo nanašati na pacienta in ne na aktivnosti medicinske sestre. Vrednotenje učinkovitosti 
zdravstvene nege je možno le na podlagi ciljev, ki se nanašajo na pacienta. 
 
Pravilno Nepravilno 

» pacient bo hodil samostojno z berglami v 7 dneh 

» pacient si bo samostojno apliciral insulin po 3 dneh  

» pacienta naučiti hoditi z berglami 

» pacienta naučiti aplicirati insulin 

 

 

 

 

 

 

Navedena primera pravilno oblikovanega cilja 

omogočata vrednotenje. Medicinska sestra v prvem 

primeru po 7 dneh vrednoti, ali pacient samostojno hodi 

z berglami in v drugem primeru, ali zna samostojno 

aplicirati insulin. 

Ni omogočeno vrednotenje, saj ti primeri opisujejo, kaj 

mora medicinska sestra narediti. Medicinska sestra lahko 

zelo natančno in strokovno pravilno izvede vse 

načrtovane intervencije, pa cilji ne bodo doseženi. Zato 

morajo biti cilji vedno vezani na pacienta, ker ni 

vrednotenja samo na podlagi uspešno izvedenih 

intervencij, ampak na podlagi njihove učinkovitosti. 

Učinkovitost se mora odražati v rezultatih, oziroma 

izidih, ki se kažejo v spremenjenem stanju ali obnašanju 

pacienta  

 
3.3  ELEMENTI OBLIKOVANJA CILJA 
 
Dobro oblikovani cilji vsebujejo naslednje elemente: subjekt, nivo, okoliščine in čas doseganja. Le 
tako oblikovani cilji lahko postanejo kriteriji za vrednotenje. Včasih ni potrebno navajati vseh štirih 
elementov. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.3.1 Subjekt je največkrat pacient, lahko je tudi družina oziroma svojci. 
 
3.3.2 Nivo opisuje želeno, realno možno dosegljivo stanje ali obnašanje pacienta. Nivo se navaja, 
kadar je to potrebno. Če ni, se izpusti. Stanje ali obnašanje mora biti opisano tako, da ga je možno 
opazovati ali meriti. 
 

Elementi cilja 

S 
Subjekt 

N 
Nivo 

O 
Okoliščine 

Č 
Čas 
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3.3.3 Okoliščine ni potrebno vedno navajati. Potrebno jih je le takrat, kadar je stanje pacienta 
tako, da bi njihovo opuščanje privedlo do napak ali negativnih posledic zanj. Okoliščine se nanašajo 
npr. na kraj izvedbe, način nudenja pomoči, pripomočki,… 
 
3.3.4 Čas mora biti natančno naveden, medicinska sestra v času, ki je v cilju opredeljen, preveri in 
oceni stanje ali obnašanje pacienta. V navedenem času ugotavlja, ali so cilji doseženi, oziroma do 
kakšne stopnje so doseženi. Ta povratna informacija rabi kot osnova za ugotavljanje uspešnosti in 
učinkovitosti izvedenih intervencij zdravstvene nege. 
 
Pravilno oblikovani cilji z uporabo vseh štirih elementov 
 
S N O Č 
» otrok bo popil  
» pacient bo hodil 
» pacientka se bo 

kopala 

» 50 ml čaja 
» samostojno 
» samostojno 

» po žlički 
» z berglami 
» ob prisotnosti 

medicinske sestre 

» zjutraj 
» v 7 dneh 
» v 3 dneh 

 
Pravilno oblikovani cilji, kjer ni potrebno navajati nivoja 
 
S N O Č 
» pacient bo odvajal blato 
» pacient ne bo padel 

 » po čistilni klizmi 
» pri vstajanju in hoji 

» v 15 minutah 
» v času hospitalizacije 

 
Pravilno oblikovani cilji, kjer ni potrebno navajati okoliščin 
 
S N O Č 
» pacient bo jedel 
» pacient bo znal 
» pacientka bo 

shujšala 

» samostojno 
» samostojno aplicirati insulin 
» 1 kilogram 

 » v treh dneh 
» po 1 tednu 
» v 14 dneh 

 
 
3.4  ZNAČILNOSTI CILJEV 
 
Cilji morajo biti: 

» realni,  
» časovno opredeljeni in  
» usklajeni med seboj .  

 
3.4.1 Realnost cil jev 
 
Cilji morajo biti realni; kar pomeni dosegljivi in merljivi. Da bi bili realni, morajo biti njihova vsebina, 
nivo in čas doseganja usklajeni, tako s sposobnostmi in zmožnostmi pacienta kot možnostmi 
reševanja. Nerealni, previsoko postavljeni cilji, ki so neusklajeni s pacientovimi trenutnimi 
sposobnostmi in zmožnostmi, ne spodbujajo ne pacienta ne medicinske sestre in pri obeh 
povzročajo negativne posledice. Pacient, ki ne doseže načrtovanega in pričakovanega cilja, lahko 
izgubi zaupanje v samega sebe, v lastne sposobnosti in zmožnosti za izboljšanje situacije, v kateri se 
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nahaja. Medicinski sestri lahko nedoseganje cilja, ki ga je oblikovala skupaj s pacientom, vzbudi 
dvom v lastno strokovno znanje in usposobljenost ter ji povzroči nezadovoljstvo pri delu. Ravno 
tako lahko prenizko postavljeni cilji, ki so nižji od pacientove sposobnosti in zmožnosti, privedejo 
do frustracij (razočaranj). Pri pacientu vzbudijo občutek večje nesamostojnosti in odvisnosti kot 
dejansko sta, in zato ne napreduje v izboljšanju svojega zdravstvenega stanja. Pri medicinski sestri 
lahko vzbudijo občutek neučinkovitosti in neuspešnosti, ker ne privedejo do rezultatov, ki bi se 
morali odražati v izboljšanju pacientovega zdravstvenega stanja oziroma zmanjšanju njegovih 
problemov. 
 
Primer: 
20 letni študent športnik si je pri smučanju zlomil desno stegnenico, je v dobri psihofizični kondiciji, 
je prvič hospitaliziran. Desno nogo bo imel na ekstenziji en teden, zato ne more samostojno 
zadovoljevat nekaterih življenjskih potreb. Izbrana je ena od negovalnih diagnoz. 
 

Moteno prehranjevanje, zaradi nepokretnosti, ne more in ne sme se prehranjevati v bolniški 

sobi za jedilno mizo. 

 
 
Realen cilj Nerealen cilj 

 
 
 

 
 
 

» pacient bo použil zajtrk, kosilo in večerjo 

samostojno, servirano v postelji na nadposteljno 

mizico v prvem tednu po poškodbi.  

Previsoko postavljen cilj 
» pacient bo užival dnevne obroke za mizo v bolniški 

sobi že naslednji dan 
 

Prenizko postavljen cilj 
» pacient bo užival dnevne obroke v postelji ob pomoči 

medicinske sestre, ki ga bo hranila en teden 

 
3.4.2 Časovna opredeljenost ciljev 
 
Glede na čas, v katerem morajo biti doseženi cilji, je potrebno razlikovati: 

» končne in  

» vmesne ali etapne cilje 
 
Končni cilji opisujejo stanje ali obnašanje pacienta, ko je problem ali težava odstranjena. V primeru, 
da to ni možno, pa opisujejo najboljše možno doseženo stanje ali obnašanje pacienta. 
 
Vmesni ali etapni cilji opisujejo različne stopnje boljšega stanja ali pacientovega počutja preden le-ta 
doseže končni cilj. Vmesni cilji so izpeljani iz končnega in so koraki za njegovo doseganje. 
 
Glede na različne čase doseganja ciljev je možna delitev na: 

a. kratkoročne 

b. srednjeročne in  

c. dolgoročne cilje 
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a) Kratkoročni cilji 
 
Kratkoročni cilji so tisti, ki jih je potrebno ali možno doseči v nekaj minutah, urah ali dnevu. 
Največkrat se postavljajo pri vitalno ogroženih pacientih, ko so problemi takšni, da jih je nujno hitro 
reševati; npr. pri pacientu, ki ima zmanjšano prehodnost dihalnih poti, zelo povišano telesno 
temperaturo, hude bolečine in podobno. 
 
Negovalna diagnoza Kratkoročni cilj 
» moteno dihanje, zaradi zastajanja sluzi v zgornjih 

dihalnih poteh, dihalne poti so zamašene, hropenje 

» pacient bo neovirano dihal, dihalne poti prehodne v 

10 minutah 

» moteno vzdrževanje telesne temperature, v povezavi 

z infekcijo operativne rane, pacient je visoko febrilen 

» pacient bo po aplikaciji antipiretika subfebrilen v 1 

uri 

» moteno odvajanje blata, zaradi strogega mirovanja 

pacient ni odvajal 3 dni 

» pacient bo odvajal blato po pitju odvajalnega čaja v 

24 urah 

 
Kratkoročni cilji so usmerjeni pretežno v sedanjost, zahtevajo hitro reševanje problemov in 
omogočajo hitro povratno informacijo o učinkovitosti zdravstvene nege. Omogočajo, da se 
pravočasno opazi poslabšanje ali prepočasno doseganje cilja. 
Kratkoročni so tudi cilji, ki se morajo neprekinjeno dosegati. Npr.: pri potencialnih negovalnih 
diagnozah, ko cilje ni možno opredeliti z minutami, urami oziroma z datumom. Časovna opredelitev 
je nadomeščena z drugimi pojmi; v času hospitalizacije, do odpusta iz bolnišnice, do naslednjega 
obiska na domu,… 
 
Negovalna diagnoza Kratkoročni cilj 
» možnost nastanka ran zaradi pritiska, zaradi 

predpisanega terapevtskega položaja, ležanje na 

hrbtu 

» pacient ne bo imel ran zaradi pritiska v času 

hospitalizacije 

 
b) Srednjeročni cilji  

 
Srednjeročni cilji so tisti, ki jih je možno doseči v nekaj dneh, tednu, mesecu. Postavljeni so za tiste 
probleme, ki jih ni možno ali ni potrebno rešiti v krajšem času. To so na primer problemi pacienta, 
ki so vezani na učenje, prilagajanje, samostojnost, samooskrbo,… 
 
Negovalna diagnoza Srednjeročni cilj 
» moteno gibanje zaradi nehodilnega dokolenskega 

mavca, ne sme stopiti na desno nogo 

» pacient bo samostojno hodil s pomočjo bergel v 3 

dneh 

 
c) Dolgoročni cilji 

 
Dolgoročni so tisti cilji, ki jih je možno doseči v času, ki je daljši od enega meseca. Pacient jih doseže 
v nekaj mesecih ali letu. Dolgoročne cilje postavljamo za tiste probleme, ki jih ni možno in ni 
potrebno rešiti prej kot v enem mesecu. 
Opisujejo stanja, ko je problem dokončno rešen, ali če to ni možno, opisujejo najvišji možni realni 
nivo za posameznika. Kadar so dolgoročni cilji postavljeni tako, da je njihovo doseganje predvideno 
v daljšem obdobju (od nekaj mesecev do enega leta), je nujno, postaviti vmesne/etapne cilje. Ti 
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omogočajo vmesno vrednotenje in ugotavljanje, ali se stanje pacienta spreminja, oziroma problem 
razrešuje v smeri postavljenega dolgoročnega cilja.  
 
Negovalna diagnoza Dolgoročni cilj 
» prekomerna telesna teža, zaradi prekomernega 

uživanja visoko kalorične hrane in fizične 

neaktivnosti, telesna teža 97 kg, višina 175 cm  

» pacient bo shujšal 12 kg v 1 letu 

 Etapni cilj 
 » Pacient bo shujšal 1 kg vsak mesec 

 
3.4.3 Odnosi med cil j i  
 
Pri problemih ali težavah, ki jih je možno v procesu zdravstvene nege dokončno razrešiti ali doseči 
najvišjo možno dosegljivo stanje ali obnašanje pacienta v 24 urah, so kratkoročni cilji že dokončni. 
 
Pri problemih ali težavah, ki jih je možno v procesu zdravstvene nege dokončno razrešiti ali doseči 
najvišjo možno dosegljivo stanje ali obnašanje pacienta v nekaj dnevih, tednih ali mesecih, so 
srednjeročni cilji že končni. 
 
Pri problemih ali težavah, ki jih ni možno razrešiti ali doseči najvišje možno dosegljivo stanje ali 
obnašanje pacienta prej kot v enem letu, so šele dolgoročni cilji končni cilji. Vmesni – etapni cilji, ki 
jih je potrebno postaviti pri reševanju teh problemov so običajno srednjeročni (tedni, mesec). 
 
Čas razrešitve problema in doseganje ciljev je torej odvisna od: 
» Vrste problema, 

» Nujnosti reševanja problema 

» Možnosti reševanja problema 
 
 
» 4. Faza: NAČRTOVANJE 
 

 Načrtovanje intervencij zdravstvene nege 
 
Načrtovanje je četrta faza procesa zdravstvene nege. Zajema izbor in načrtovanje intervencij 
oziroma specifičnih aktivnosti medicinske sestre za razreševanje problemov in težav pacienta. Izbor 
in načrt intervencij zdravstvene nege je odgovor na vprašanje »kaj je potrebno narediti«, da bi 
zastavljene cilje dosegli. 
 
4.1  VRSTE INTERVENCIJ ZDRAVSTVENE NEGE  
 
Vrste intervencij, ki jih medicinska sestra načrtuje in izvaja, se razlikujejo glede na pristojnost, 
samostojnost in odgovornost stroke zdravstvene nege.  
Pri svojem delu s pacienti se medicinska sestra srečuje s tremi problemskimi področji: 

» Področje negovalnih diagnoz 
» Interdisciplinarnimi problemi 
» Področje medicinskih diagnoz 



Zdravstvena nega in raziskovanje – skripta predavanj štud. leto 2012/2013 
216 

Glede na problemsko področje se intervencije delijo na samostojne, soodvisne in odvisne. 
 
Samostojne intervencije se nanašajo na področje negovalnih diagnoz. Izbrane, načrtovane in izvedene 
intervencije so v celoti v pristojnosti in odgovornosti stroke zdravstvene nege. 
 
Soodvisne intervencije se nanašajo na interdisciplinarno problemsko področje, kjer je delovanje 
medicinske sestre delno samostojno, delno pa sodeluje z drugimi zdravstvenimi delavci. Njena 
odgovornost za izbor intervencij je v tistem delu, kjer samostojno deluje. 
 
Odvisne intervencije se nanašajo na problemsko področje medicinskih diagnoz. Medicinska sestra ne 
odloča, ne izbira intervencij, jih pa vključuje v načrt zdravstvene nege in je v polni meri odgovorna 
za njihovo strokovno pravilno izvedbo. 
 
Izbrane in načrtovane samostojne in soodvisne intervencije zdravstvene nege so usmerjene na 
vzroke in vplivajoče dejavnike problemov in težav, ki so opisani v negovalni diagnozi. Ti vzroki in 
dejavniki so lahko že povzročili težave in probleme, lahko pa grozijo, da bi do njih prišlo. Vzroke 
oziroma vplivajoče dejavnike je včasih možno z intervencijami zdravstvene nege odstraniti, včasih pa 
le omiliti njihove posledice. 
 
Primer: 
Negovalna diagnoza: Moteno spanje zaradi prenizke temperature v bolniški sobi, pacient toži, da je 
utrujen in neprespan. 
Intervencije medicinske sestre: dodatno ogrevanje prostora ali dodatna odeja.  
Z intervencijo je vzrok odstranjen . 
 
Negovalna diagnoza: Možnost nastanka ran zaradi pritiska, zaradi predpisanega ležanja in inkontinence 
urina. 
Intervencije medicinske sestre: spreminjanje položaja, preoblačenje pacienta in menjava posteljnega perila. 
Z intervencijo vzrok sicer ni odstranjen, so pa omiljene posledice. 
 
4.2  NAČRTOVANJE INTERVENCIJ ZDRAVSTVENE NEGE 
 
Izbor najustreznejših intervencij sestavi medicinska sestra na osnovi vzrokov problemov in 
postavljenih ciljev. Pri izboru upošteva: 

» teoretično poznane načine reševanja (literatura, standardi intervencij zdravstvene nege), 

» lastno strokovno znanje in izkušnje, 

» izvedljivost – upoštevanje pogojev izvedbe, 

» usklajenost s celotnim načrtom, 

» primernost za pacienta (s čim manj nezaželenimi učinki), 

» pacientovo soglašanje in sprejemanje. 
 
Izbrane intervencije vpiše v načrt zdravstvene nege. 
 
Načrtovanje intervencij zdravstvene nege zagotavlja kontinuiteto – neprekinjenost zdravstvene nege. 
Intervencije morajo biti zapisane jasno in natančno, da so razumljive vsem članom tima zdravstvene 
nege. Iz zapisa morajo biti razvidne tudi naloge posameznega člana tima. 
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Intervencije zdravstvene nege morajo biti opredeljene: 
» vsebinsko: navedba intervencije oziroma kaj je potrebno storiti, 
» časovno: kdaj in kako pogosto je potrebno intervencijo izvesti, 
» kadrovsko: kateri član tima zdravstvene nege jo bo izvedel (lahko pa tudi pacient sam ali člani 

družine), 
» metodološko in materialno: če je to potrebno posebej poudariti (npr. pri hudo opečenem 

pacientu uporaba aseptične tehnike dela, sterilnega materiala in pripomočkov pri 
anogenitalni zdravstveni negi). 

 
Vplivi na načrtovanje intervencij zdravstvene nege 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
5. faza: IZVAJANJE 
 

 ponovno preverjanje stanja, obnašanja pacienta z vidika sprememb in preverjanje 

ustreznih načrtovanih intervencij zdravstvene nege 

 ocena pogojev za izvajanje 

 izvajanje načrtovanih intervencij 

  sprotno vrednotenje vpliva intervencij zdravstvene nege na pacienta  

 
Izvajanje je peta faza procesa zdravstvene nege, v kateri pride dinamičnost procesa zdravstvene nege 
najbolj do izraza. Vsebuje ponovno preverjanje stanja in obnašanja pacienta z vidika sprememb, 
ustreznosti načrtovani intervencij ob sprotnem vrednotenju, kako le te vplivajo na stanje oziroma 
obnašanje pacienta. 

INTERVENCIJE 
ZDRAVSTVENE 

NEGE 

Pacient 

Načrtovani 
cilji, rezultati 

Organizacija 
dela 

Diagnostično 
terapevtski 
program 

Materialne 
možnosti 

Kadrovske 
možnosti 
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Ker se večina intervencij načrtuje vsaj za en dan vnaprej, lahko pa tudi teden ali več je potrebno pred 
izvajanjem preveriti, če so izbrane intervencije še primerne ali je morda prišlo do kakih sprememb 
pri pacientu, ki bi zahtevale izbiro drugih intervencij. 
 
Neposredno pred izvajanjem je nujno preveriti ali so izpolnjeni pogoji, ki so potrebni za realizacijo 
načrtovanih intervencij (izvajalci, čas izvedbe, prostor, pripomočki). 
 
Med izvajanjem je pomembno sprotno vrednotenje učinkovitosti intervencij. To se opravi z 
opazovanjem reakcij pacienta na intervencije. Te reakcije se odražajo v stanju, obnašanju ali ravnanju 
pacienta. 
 
Le ob trajnem, sprotnem vrednotenju se pravočasno zaznajo spremembe. Iz tega je razvidno, da se v 
fazi izvajanja ne sledi izključno zapisanemu načrtu, temveč se, kadar je potrebno, prilagodi oziroma 
spremeni.  
 
5.1 Delegiranje zdravstvene nege 
 
MS so danes pogosto postavljene v vloge vodij (vodja negovalnega tima, vodja strokovnega 
področja, vodja oddelka) in pomembna kompetenca je sposobnost primernega delegiranja. 
Delegiranje je prenos izvedbe določene naloge na kompetentnega posameznika v določeni situaciji 
ob tem da se odgovornost za rezultate ne prenese na posameznika, ampak ostane naša. 
 
Načela delegiranja (5P): 
1. pravo nalogo – ne sme biti taka, ki je le v pristojnosti MS in se je ne sme delegirati 

2. pravi osebi – kvalificiran in kompetenten za opravljanje naloge 

3. v pravi situaciji (glej spodaj) 

4. uporaba primerne komunikacije – jasen in natančen opis naloge, cilja, poročanja 

5. izvedba pravega vrednotenja – odgovor pacienta, kako izvajalec opravlja nalogo (med in po nalogi) 
 
Ko delegiramo, moramo poznati nacionalne standarde, pravilnike, pravila organizacije itd. (kaj lahko 
delegiramo in komu). Vedeti moramo opis delovnega mesta tiste osebe, kateri delegiramo in njegove 
kompetence. Kadar delegiramo pacientu ali njegovim bližnjim, se moramo prepričati ali imajo 
potrebna znanja in spretnosti. 
 
Za izide ZN, ki jo delegiramo, smo odgovorni mi (primer MS delegirala ZT nadzor nad otrokom 

nagnjenim k samomoru. Ko je šel ZT na odmor, je to povedal MS in da je pri otroku njegova mama. 

Mama je šla na stranišče, otrok je pobegnil. 
 
Kdaj je varno delegirati? 
Delegiramo, ko: 

- je stanje pacienta stabilno 

- je naloga v okviru opisov delovnega mesta in sposobnosti delavca 

- kjer z delegiranjem, ne zmanjšamo preveč časa, ki ga MS preživi s pacientom 

 

Ne delegiramo, ko: 
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- je potrebno kompleksno ocenjevanje, razmišljanje in presojanje 

- ni jasen izid intervencije 

- je večja nevarnost za povzročitev zapletov, škode, poškodbe 

- je potrebno reševanje problemov 

 

 
6. Faza: VREDNOTENJE  

 
Vrednotenje uspešnosti in učinkovitosti zdravstvene nege  

 Ocena stanja, obnašanja, ravnanja pacienta 

 Vrednotenje ciljev 

 Vrednotenje intervencij zdravstvene nege 

 
Poleg sprotnega, trajnega vrednotenja uspešnosti in učinkovitosti zdravstvene nege, ki se izvaja v 
vseh fazah procesa zdravstvene nege, je nujno tudi končno vrednotenje. 
 
Namen sprotnega, trajnega vrednotenja je pravočasno ugotoviti spremembe pri pacientu, 
neučinkovitost intervencij zdravstvene nege in nanje pravočasno reagirati. 
Končno vrednotenje je zadnja faza procesa zdravstvene nege, vendar se le ta z njo vedno ne zaključi. 
Doseganje pričakovanih rezultatov je pod vplivom mnogih dejavnikov, ki privedejo do sprememb in 
se ta faza zaključi le v primerih, ko so načrtovani cilji doseženi, če niso se proces zdravstvene nege 
začne znova. 
 
Končno vrednotenje je potrebno izvesti za vsako negovalno diagnozo posebej. Vrednoti se skupaj s 
pacientom , če je potrebno tudi s člani družine. 
 
Končno vrednotenje zajema: 

» ocenjevanje stanja, obnašanja, ravnanja pacienta 

» vrednotenje ciljev 

» vrednotenje intervencij zdravstvene nege 

» vrednotenje učinkovitosti in uspešnosti zdravstvene nege 
 
Ocenjevanje stanja, obnašanja, ravnanja pacienta 
Pri ocenjevanju stanja, obnašanja in ravnanja pacienta je potrebno najprej pregledati zapisane 
načrtovane cilje in to v času, ko naj bi bili doseženi. Sledi ocena stanja, obnašanja oziroma ravnanja 
pacienta in primerjava z zastavljenimi cilji. Na koncu se oceni nivo doseganja ciljev. 
 
Vrednotenje ciljev 
Možnosti doseganja ciljev so: 

» dosežen 

» delno dosežen 

» ni dosežen 
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Na podlagi ocenitve doseganja ciljev oziroma pričakovanih rezultatov se ovrednoti primernost in 
realnost posameznih ciljev ter jasnost in pravilnost opredeljenih elementov ciljev (npr. nivo, čas 
doseganja, okoliščine). 
V primeru, da so cilji doseženi je proces zdravstvene nege zaključen. Problemi in težave so razrešeni 
ali pa je doseženo najboljše možno stanje.  
 
Vrednotenje intervencij zdravstvene nege 
Doseganje pričakovanih rezultatov (ciljev), ki se odražajo v stanju, obnašanju ali ravnanju pacienta, je 
podlaga tudi za vrednotenje intervencij zdravstvene nege. Vrednoti se ali so bile za reševanje 
problemov izbrane in načrtovane najprimernejše in najučinkovitejše intervencije. 
 
Vrednotenje učinkovitosti in uspešnosti zdravstvene nege 
Ocena doseganja rezultatov, vrednotenje ciljev in intervencij zdravstvene nege odraža učinkovitost 
in uspešnost zdravstvene nege v dani situaciji. 
Če cilji niso doseženi ali so samo delno doseženi, pomeni, da je nujno poiskati razloge za to. 
Ponovno se je potrebno vrniti v prvo fazo procesa zdravstvene nege, zbrati nove informacije in 
analizirati vzroke za neuspešnost, oziroma ugotoviti, kje so bile storjen napake. Ugotoviti je 
potrebno ali so bili ugotovljeni pravi problemi, pravi vzroki ali so bili spregledani kakšni znaki, 
simptomi in vzroki, ki lahko nakazujejo še na druge negovalne diagnoze. Ugotoviti je potrebno tudi, 
če so bili cilji postavljeni realno in primerno za pacienta. Ravno tako je potrebno ovrednotiti 
načrtovane intervencije zdravstvene nege, njihovo primernost oziroma neprimernost, ter 
učinkovitost oziroma neučinkovitost pri reševanju problemov. 
 
Poleg ugotovitve učinkovitosti in uspešnosti zdravstvene nege pri odkrivanju in reševanju 
problemov in težav pacientov ima končno vrednotenje velik pomen tudi za izobraževanje, za 
osebno strokovno rast vsakega člana tima zdravstvene nege, za razvoj stroke zdravstvene nege in za 
raziskovanje v zdravstveni negi. 
 
Končno vrednotenje se zapiše v poročilo o zdravstveni negi, ki je dokument tako o poteku in vplivu 
zdravstvene nege kakor tudi o stanju in počutju pacienta. To poročilo služi za analizo zdravstvene 
nege in je tudi podlaga za ocenjevanje kakovosti zdravstvene nege. 
 
PRIMER UPORABE PZN: 
 
Ocenjevanje: Gospod star 80 let in živi sam. Želi biti samostojen in svoj dom brezhibno vzdržuje. A danes je 

prehlajen, oslabel in pove, da je zelo utrujen. Z izjemo prehlada, je njegovo zdravje nespremenjeno. 

Negovalna diagnoza: Po analizi pridobljenih podatkov ugotovimo, da je zaradi utrujenosti Gospod bolj 

izpostavljen padcu. Prepoznamo, da je njegova želja po samostojnosti prednost, a v dani situaciji je lahko tudi 

omejitev, ker se lahko zgodi, da ne bo prosil za pomoč, ko bi jo potreboval. S pogovorom ga poskušamo prepričati, da 

bi v času, ko je prehlajen sprejel dodatno pomoč, ker se bojimo, da bi zaradi oslabelosti lahko padel in se poškodoval. 

Postavitev ciljev: Skupaj z Gospodom se dogovorimo za sledeči cilj: z zmanjšanjem tveganja za padec, Gospod v 

času bolezni ne bo v nevarnosti, da bi se poškodoval. 

Načrtovanje: Pripravimo načrt za preprečitev padcev (npr. razporedimo pohištvo, da ni na poti ali ga postavimo 

tako, da lahko služi kot opora v primeru neravnotežja, poudarimo pomen primernega uživanja hrane in tekočine v 

času prehlada in se dogovorimo, kdo od svojcev bi mu lahko priskočil v tem času na pomoč). Odločimo se tudi, da 

mu bomo izmerili krvni tlak, ker vemo, da je nizek krvni tlak tudi dejavnik tveganja za padec. 
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Izvajanje: Pozorno ga opazujemo, nadziramo vitalne znake, nadziramo vnos hrane in tekočin in preverjamo ali 

ima vsak dan pomoč. Ker vemo, da želi biti neodvisen, poudarimo pomembnost, da sprejme pomoč od drugih. 

Spodbujamo ga k vzdrževanju kondicije s tem, da mu svetujemo, naj ne preživi cel dan v postelji. 

Vrednotenje: Ocenimo Gospoda, da ugotovimo ali se je v času bolezni poškodoval in ali so še prisotni dejavniki 

tveganja – oslabelost, utrujenost. Če se mu je povrnila moč, ga spodbujamo k običajnemu, samostojnemu načinu 

življenja. Če ne, ponovno ocenimo njegovo zdravstveno stanje in se odločimo, če so potrebne spremembe načrta ZN. 
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13.DOKUMENTIRANJE V ZDRAVSTVENI NEGI 
 
Dokumentiranje je pomemben element sodobne zdravstvene nege. Z dokumentiranjem postane 
zdravstvena nega vidna in njen doprinos k zdravju posameznika, družine, skupine in celotne 
populacije jasen in razumljiv. Dokumentiranje v zdravstveni negi je zapisovanje vseh aktivnosti 

zdravstvene nege, tako avtonomnih kot soodvisnih in odvisnih. 

V preteklosti zdravstvena nega ni bila dokumentirana, ali pa zelo skromno in še to v glavnem v 
medicinski dokumentaciji, zato njen doprinos ni bil viden. Ni ga bilo možno spoznati in tudi ne 
ocenjevati. V preteklosti je zdravstvena nega izvajala posamezne negovalne intervencije in je v 
glavnem poznala le ustno poročanje, ki je bilo neobjektivno, ker posamezne medicinske sestre iste 
podatke različno razlagajo in podajo različne informacije o istem bolniku. Ustne informacije se lahko 
tudi izgubijo, zato je tako poročanje nepopolno.   
Na pomen dokumentiranja je opozorila že F. Nightingale, ki je poudarjala, da so z zapisanimi 
točnimi podatki o posameznem pacientu pridobljene pomembne informacije za zdravstveno nego in 
na podlagi zapisanega se lahko oceni njena kakovost. Prav tako je poudarjala, da je zapisana 
zdravstvena nega uspešnejša. Bila je tudi prva, ki je prepoznala potrebo po zapisanem individualnem 
načrtu zdravstvene nege. Razvila je tudi dokumentacijski sitem za raziskovalno delo na področju 
zdravstvene nege.  
 
 
POMEN IN NAMEN DOKUMENTIRANJA 
 
Poleg vidnosti in avtonomnosti zdravstvene nege, ki jo omogoča dokumentiranje, je pomembno 
poudariti, da brez dokumentiranja ni možen procesni metodološki pristop. Dokumentirajo se vse 
faze procesa zdravstvene nege. Zapisane in dostopne so vse zbrane informacije o pacientu, 
njegovem stanju, potrebah po zdravstveni negi, negovalne diagnoze in cilji oziroma pričakovani 
rezultati, načrtovane in izvedene intervencije, spremembe ob sprotnem vrednotenju in končno 
vrednotenje zdravstvene nege.  
 
Dokumentiranje in dokumentacija zdravstvene nege omogočata individualizacijo zdravstvene nege 
in njeno prilagajanje posameznemu pacientu v individualnih načrtih zdravstvene nege, ki zajemajo 
pacienta od prvega stika do takrat, ko ne potrebuje več te pomoči. 
 
Z dokumentiranjem so dani pogoji za usklajeno zdravstveno nego. Vsi člani negovalnega tima 
lahko v vsakem trenutku dobijo vpogled kaj, kdaj in zakaj morajo določene aktivnosti za pacienta 
izvesti. 
Zdravstvena nega, ki je dokumentirana, olajša komuniciranje med člani tima zdravstvene nege in 
drugimi zdravstvenimi delavci, kar omogoča stalen uvid v pacientove probleme ter načrtovane in 
izvedene intervencije zdravstvene nege. Zdravstveni delavci potrebujejo neprestan dostop do 
informacij o pacientovem zdravstvenem stanju, da lahko nudijo varno in učinkovito zdravljenje ter 
zdravstveno nego. 
Ponavadi dokumentirajo medicinske sestre in drugi zdravstveni delavci, so pa tudi situacije v katerih 
pacienti in svojci sami dokumentirajo oskrbo z namenom komunikacije s člani zdravstvenega tima.  
 
Dokumentiranje omogoča vrednotenje zdravstvene nege. Zapisana stanja, obnašanja, ravnanja 
pacienta ter njegovih reakcij na izvedene intervencije omogočajo spremljanje učinkovitosti 
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zdravstvene nege. Obenem pa analiza uspešnosti zdravstvene nege zagotavlja točno povratno 
informacijo. 
 
Dokumentiranje zdravstvene nege zagotavlja tudi njeno kontinuiranost – neprekinjenost, tako v 
bolnišnici od sprejema naprej v okviru štiriindvajseturne zdravstvene nege, ob prevzemu in predaji 
pacienta, ob odpustu v drugo zdravstveno ali socialno ustanovo ali v domače okolje. Omogoča tudi 
povezavo bolnišnice, patronažne in ambulantne zdravstvene nege, saj dokumentacija zdravstvene 
nege vseskozi spremlja pacienta in nudi vpogled v njegove težave in probleme, njihovo reševanje in 
uspešnost zdravstvene nege. Ravno tako, pa so iz dokumentacije razvidne nadaljnje potrebe pacienta 
po zdravstveni negi. 
Pri prehajanju med različnimi organizacijami ali nivoji zdravstvenega varstva (zdravstveni dom, 
bolnišnica,…) pa je kontinuiteta v nevarnosti, če podatki ne prehajajo, če prehajajo, a se ne 
preberejo, če se preberejo, a so narobe razumljeni, so pravilno razumljeni, a se ne upoštevajo. 
 
Dokumentiranje je pomemben element izobraževanja. Dokumentirana zdravstvena nega je lahko 
koristen pripomoček in vir informacij za vse tiste, ki se izobražujejo ali pa strokovno izpopolnjujejo 
za zdravstveno nego. 
 
Dokumentirana zdravstvena nega je pomembna za raziskovanje v zdravstveni negi in razvoj znanj. 
Je pomemben in neprecenljiv vir informacij za znanstveno in raziskovalno delo v stroki. Tako kot 
vse druge znanosti se tudi zdravstvena nega razvija in napreduje z raziskovanjem. 
 
Dokumentirana zdravstvena nega se uporablja tudi kot pravna zaščita, ker zagotavlja zanesljive 
podatke za pravne potrebe, je lahko podlaga za pravno zaščito ali kot dokazno gradivo v pravdnih 
postopkih (tožbe, disciplinski postopki), ob sumih na morebitne kršitve delovnih obveznosti 
posameznih članov tima zdravstvene nege. Zapisano služi kot oprostilni ali obremenilni dokaz. Za 
pacienta pa je dokumentirana zdravstvena nega lahko podlaga pri raznih odškodninskih zahtevkih ali 
za ocenjevanje njegove opravilne sposobnosti. 
 

Navodila za pravilno dokumentiranje 

� Napisanega poročila ne smemo brisati ali radirati. Prečrtamo ga s tanko črto in pripišemo, 

da gre za napako. Nad napačnim zapisom se podpišemo. 

� V dokumentu ne smemo puščati praznega mesta. Če se pojavi, ga prečrtamo in se vanj 

podpišemo. 

� Vse podatke redno zapisujemo. Uporabljamo črno ali modro pisalo, ki se ne more 

zbrisati. 

� Upoštevamo zahteve ustanove. 

� Vsak zapis začnemo z uro in zaključimo s podpisom. Uporabimo začetnico imena in 

celotni priimek ter naziv. 
 
 
DOKUMENTACIJA ZDRAVSTVENE NEGE 
 
Dokumentacija je zbir več dokumentov, ki opredeljujejo določeno področje ali stroko (medicinska 
dokumentacija, negovalna dokumentacija, osebna dokumentacija,…). 



Zdravstvena nega in raziskovanje – skripta predavanj štud. leto 2012/2013 
224 

Dokumentacija zdravstvene nege je vsaka napisana ali računalniško shranjena informacija o 

pacientu, ki opisuje zdravstveno nego in/ali oskrbo ali druge storitve, ki smo mu jih zagotovili. 

Preko dokumentacije medicinske sestre sporočajo svoja opazovanja, odločitve, aktivnosti in 

izide v zvezi s pacientom. 
Medicinska sestra lahko dokumentira informacije, ki se nanašajo individualno na pacienta ali na 
skupine. 
 
Individualno dokumentiranje (vezano na pacienta): 
Dokumentacija zdravstvene nege zagotavlja: 
» jasno sliko o stanju pacienta, 

» o aktivnostih medicinske sestre, 

» o pacientovih izidih. 
Jasno opisuje: 

� oceno pacientovega zdravstvenega stanja, 

� izvedene intervencije zdravstvene nege in vpliv le teh na pacientovo stanje, 

� načrt zdravstvene nege, 

� vse potrebne spremembe načrta, 

� informacije, ki so bile posredovane zdravniku ali drugim zdravstvenim delavcem, 

� njihov odgovor na posredovane informacije ter 

� zagovorniške aktivnosti, ki jih je medicinska sestra opravila v korist pacienta. 
 
Skupinsko dokumentiranje (vezano na skupino pacientov): 
Dokumentira se storitve, ki so bile opravljene in splošna opazovanja skupine. 
Odraža: 

» oceno potreb, 

» načrte, 

» izvedene aktivnosti, 

» vrednotenje skupinskih izidov. 
 
Dokumentacija opisuje: 

» namen in cilj skupine, 

» kriteriji za sodelovanje, 

» intervencije in skupinske procese, 

» vrednotenje izidov skupine. 
 
Dokumentacija je oblikovana tako, da se podatki o pacientu vnašajo ročno, lahko pa je prilagojena 
na računalniški vnos podatkov (računalniške kartoteke).  
Zdravstvena nega potrebuje za svoje učinkovito delovanje in razvoj dober računalniško razvit 
informacijski sistem, oziroma elektronsko dokumentacijo zdravstvene nege. Računalniško 
informacijski sistem je vodilo (okvir, ogrodje), ki olajšuje sodoben metodološki pristop, od zbiranja 
informacij do vrednotenja rezultatov zdravstvene nege. Računalniško informacijski sistem z uporabo 
standardiziranega izrazoslovja, standardiziranih negovalnih diagnoz, intervencij in rezultatov, 
kodirnih sistemov in kod, zagotavlja večjo učinkovitost zdravstvene nege, omogoča pregled nad 
pacienti, hitrejši vpogled v pacientove negovalne in medicinske probleme in težave.  
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Zato je poleg standardizirane strokovne terminologije nujna poenotena standardizirana 
dokumentacija zdravstvene nege v slovenskem prostoru na državni ravni. 
 
Orodja za dokumentiranje 
Za dokumentiranje v zdravstveni negi so v uporabi številna orodja: temperaturni list, negovalni list, 

načrt zdravstvene nege, »check liste«, klinične poti, …. Ta orodja so lahko v papirnati ali računalniški 
obliki. Ne glede na to v kakšni so v uporabi, morajo biti vse potrebne informacije o pacientu 
sestavni del pacientove zdravstvene dokumentacije (popisa, kartoteke). 
 
 
NAČELA DOKUMENTIRANJA 
 
Zahteve zapisovanja 
Potrebno je upoštevati osnovna načela strokovnega zapisovanja.  
 
Kratko in jedrnato 
Zapisano naj bo samo najpomembnejše, kratko in jedrnato, brez nepotrebnih širokih opisovanj, ker 
se ob tem lahko bistvo izgubi. V negovalni dokumentaciji tudi ni veliko prostora za preobširno 
opisovanje, ki obenem pomeni tudi veliko izgubo časa, tako tistega, ki vpisuje in tistega, ki 
dokumentacijo uporablja. Natančno je potrebno zabeležiti tudi uro dogodka, če je le ta pomembna. 
 
Razumljivo in čitljivo 
Zapisano mora biti tako, da vsi člani tima razumejo, brez dodatnih pojasnjevanj in ni možna 
napačna interpretacija zapisanega. Zapisano mora biti čitljivo, da je možno prebrati, da ne pride do 
zmot. Če medicinska sestra piše nečitljivo, mora dokumentirati bolnikove podatke s tiskanimi 
črkami. Pisalo, ki je pri tem uporabljeno mora biti tako, da se besedilo ne da izbrisati. Ob morebitni 
napaki je potrebno zapisano prečrtati in dodati popravek s podpisom.  
 
Natančno  
Podatki morajo biti natančni, saj je pomembno, da so npr. količine natančno napisane (npr. sprejeto 
360 ml, ne pa obilno). Lahko se uporabljajo v ustanovi dogovorjene okrajšave. Pomembno je, da so 
zdravila in medicinski izrazi pravilno napisani. Zelo natančno mora biti označen čas aplikacije. 
Zdravilo mora biti dokumentirano, ko ga bolnik dobi. Pomemben je čitljiv podpis medicinske sestre. 
 
Objektivno 
Zapisana morajo biti samo dejanska dogajanja ali stanja, taka kot so, brez subjektivnih presojanj in 
razlag ter preverljiva (izogibamo se subjektivnim razlagam). Medicinska sestra zapiše to kar sama 
vidi, sliši itd. in to kar ji pove pacient. Ni dovolj napisati »Pacient je depresiven«, ker nam to ne pove 
dovolj. Zapis mora jasno pokazati bolnikovo vedenje, ne pa samo navedbo njegovega stanja. 
 
Tekoče (sprotno) dokumentiranje – poročanje 
Odlašanje z dokumentiranjem in poročanjem lahko povzroča hude napake, saj nekatere odločitve o 
pacientu temeljijo na sprotnih informacijah (dano zdravilo ali izvedba določenih posegov, kontrola 
vitalnih funkcij, priprava na diagnostiko ali operacijo, spremembe v bolnikovem zdravstvenem 
stanju, zapleti po terapiji, sprejem, premestitev, odpust ali smrt bolnika). Rutinskih aktivnosti 
(kopanje bolnika, ustna nega) ni potrebno takoj zabeležiti. 
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Organiziranost 
Informacije morajo biti dokumentirane in sporočene v kronološkem in logičnem zaporedju tako, kot 
so se dogajale. 
 
Uporaba strokovnega izrazoslovja 
Potrebno je uporabljati strokovni jezik, dogovorjeno, sprejeto terminologijo in morebitne veljavne 
kratice. Informacije morajo biti strokovno neoporečne. 
 
Dokumentacija zdravstvene nege mora vključevati: 
» datum in čas izvedbe dogodka (intervencije, opazovanja,….), 

» podpis osebe, ki je izvedla dogodek, 

» pomembne informacije in ne nepomembne fraze, 

» to kar je bilo opaženo in se izogibati izjavam kot so »zdi se«, »videti je« pri opisovanju opažanj, 

» izključevati podvajanje informacij. 
 
 
ZAUPNOST IN VARSTVO PODATKOV 
 
Upoštevati je potrebno zaupnost in varstvo podatkov. Vsi zdravstveni delavci tudi medicinske sestre 
morajo upoštevati zaupnost informacij in podatkov in poskrbeti za varnost le teh. Posebno je to 
pomembno, ko so podatki zapisani. Zagotavljanje zaupnosti oziroma varstvo podatkov je ustavna 
človekova pravica in zakonsko opredeljena v Zakonu o varstvu osebnih podatkov. Medicinske sestre 
in zdravstvene tehnike pa še posebej obvezuje Kodeks etike medicinskih sestre, babic in 
zdravstvenih tehnikov, kar je opredeljeno v 3. členu. Zaupnost oziroma varstvo podatkov je v ustavi 
zapisano kot pravica človeka do zasebnosti, posebno tako imenovana informacijska zasebnost 
posameznika, da zadrži informacije v sebi in se podatki o njem brez njegove privolitve ne sporočajo 
katerimkoli drugim osebam, ki niso za to pooblaščene. Osebni podatki, ki kažejo na osebne in druge 
lastnosti, stanja in razmerja posameznikov (ime, priimek, spol, starost, zdravstveno stanje,…) niso 
informacije, ki bi imele javni značaj in ne smejo biti predmet svobodnega zbiranja, posredovanja in 
uporabe. Njihova širša ali neomejena uporaba lahko hitro predstavlja kršitev človekove osebnosti in 
duševne integritete, njegovega dostojanstva, osebnosti in zasebnosti. 
Logična posledica tega je načelo odgovornosti izbiralcev, upravljalcev in uporabnikov pravno 
zavarovanih osebnih podatkov, da zagotavljajo varstvo podatkov, shranjenih v računalniško oziroma 
avtomatsko in drugače vodenih zbirkah podatkov, pa tudi ročno zapisanih v dokumentaciji. V 
Zakonu  o varstvu osebnih podatkov pa je natančneje opredeljeno zbiranje, obdelovanje, namen 
uporabe, nadzor in varstvo tajnosti osebnih podatkov. V njem je tudi zapisano, da ima vsakdo 
pravico seznaniti se z zbranimi osebnimi podatki, ki se nanašajo nanj, in pravico do sodnega varstva 
ob njihovi zlorabi. Zakon tudi določa, da je na ozemlju Republike Slovenije vsakemu zagotovljeno 
varstvo osebnih podatkov. 
Dokumentacija zdravstvene nege mora biti tako kot ostala dokumentacija pacienta shranjena varno. 
Dostopna sme biti samo tistim, ki imajo pravico do vpogleda. To so člani tima zdravstvene nege in 
zdravstvenega tim, ki sodelujejo pri zdravljenju pacienta. Do vpogleda v dokumentacijo ima pravico 
tudi pacient sam, kadar lahko odloča o sebi. V primeru, da ne more (npr. nezavesten, otrok) pa se ta 
pravica prenese na svojce oziroma skrbnike.   
Dokumentiranje zdravstvene nege v predpisano dokumentacijo omogoča vidnost doprinosa 
zdravstvene nege k zdravju posameznika, družine in celotne družbe. Iz dokumentacije zdravstvene 
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nege je razvidna učinkovitost zdravstvene nege pri preprečevanju, odkrivanju in reševanju 
problemov, povezanih z zdravjem, ki so v pristojnosti zdravstvene nege. Omogoča tudi 
individualizirano in celostno zdravstveno nego, komunikacijo med člani tima zdravstvene nege in 
drugimi, ter je podlaga za raziskovalno delo v stroki.     
 
 
PROBLEMI Z DOKUMENTIRANJEM 
 
Priznati je treba, da naletijo medicinske sestre, ki dokumentacijo uporabljajo kljub koristim, ki jih 
dobra dokumentacija ponuja v procesu zdravstvene nege, na določene probleme. V nekaterih 
deželah lahko najdemo nekakovostno zapisovanje določenih informacij kljub temu, da so sprejeli 
sistematičen pristop k bolniku že pred mnogimi leti. To lahko razlagamo tako, da so medicinske 
sestre videle koristi v metodi dela po procesu zdravstvene nege, ohranile pa so nekatere pretekle 
navade v dokumentiranju. 
Pridobljene informacije o obravnavani osebi se še vedno podvojeno zapisujejo, zapisane so na 
različnih formularjih, načrt zdravstvene nege ne kaže na zadovoljivo postavljanje prednostnih 
intervencij in lahko ostane brez vrednotenja načrtovane zdravstvene nege. 
Mnoge medicinske sestre vidijo v dokumentiranju zdravstvene nege nalogo, ki odvrača od 
»neposredne zdravstvene nege«. Zato je zelo pomembno, da negovalne dokumentacije ne razumemo 
kot potrebno samo sebi, temveč kot naravno napredovanje v individualiziranem pristopu 
zdravstvene nege, v katerem je dokumentiranje pomemben dejavnik v doseganju kontinuitete le–te. 
 
 
KONTINUIRANA ZDRAVSTVENA NEGA 
 
Kontinuirana zdravstvena nega pomeni: 
» 24 urno zagotavljanje zdravstvene nege. 
» Kontinuiteto zdravstvene nege med različnimi ravnmi zdravstvenega varstva (primarna, 

sekundarna, terciarna). 
» Zdravstvena nega pacientov od spočetja do smrti. 
» Zdravstvena nega zdravega in bolnega človeka. 
 
Kontinuirana zdravstvena obravnava postaja vse bolj pomembna v zadnjem desetletju, saj se 
zdravstveni sistem srečuje s povečanim številom kroničnih obolenj in s tem povezanim potrebnim 
hitrejšim obratom pacientov na bolnišnični ravni. Tako se sistem obravnave pacientov podaljšuje na 
primarno raven, kar se kaže s skrajševanjem ležalnih dob v bolnišnicah in večjim obsegom dela na 
primarni, sekundarni in terciarni ravni. 
Zato ima kontinuirana zdravstvena obravnava in s tem tudi zdravstvena nega, vedno večji pomen za 
kakovostno obravnavo pacientov (kontinuirana zdravstvena nega je del zdravstvene obravnave, zato 
je ne moremo obravnavati ločeno). 
Zdravstveni zavodi kot organizacije se v zagotavljanju 24 urne obravnave srečujejo s številnimi 
razhajanji na ravni oddelkov, različnih strok, delovnih izmen in posameznikov. Tako bolnišnice 
uporabljajo različne pristope za vzpostavitev kontinuirane obravnave, ki v praksi povzročajo številne 
probleme. 
 
Kaj je kontinuirana obravnava pacientov? 
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Je stopnja združevanja različnih nepovezanih dogodkov v zdravstveni obravnavi, ki se kaže 
kot skladen in povezan pristop zdravstvenega osebja do pacienta in njegovih potreb ter v 
dobrem medsebojnem sodelovanju osebja, ki izvaja zdravstveno obravnavo pri pacientu 
(Haggeety, 2003). 
Gre torej za dve dimenziji. Prva je vezana na skladnost in povezanost strokovnega delovanja 
zdravstvenega osebja, druga na sodelovalno komponento delovanja osebja pri zagotavljanju 
kontinuirane obravnave. Lahko rečemo, da je stopnja kontinuirane zdravstvene obravnave povezana 
s strokovnimi, sodelovalnimi in organizacijskimi dejavniki uspešnosti vzpostavitve.   
 
Prednosti kontinuirane obravnave: 

» Izboljšave v doseganju kliničnih ciljev, 

» Večja uporaba preventive, 

» Boljše prepoznavanje pacientovih psihosocialnih problemov in potreb, 

» Manjše število hospitalizacij, 

» Krajša ležalna doba, manj ponovnih sprejemov, 

» Boljše razumevanje pacienta in njegovega sodelovanja v procesu obravnave, 

» Zadovoljnejši pacient. 
 
Ovire pri vzpostavitvi kontinuirane obravnave: 

» Težnja različnih poklicnih skupin v zdravstvu za razvoj svojih lastnih ciljev, procedur in rutin 

pri obravnavi pacienta. 

» Zdravniki in medicinske sestre imajo tako pri obravnavi istega pacienta različne načrte dela, 

ločene cilje, metode dela in sistem dokumentacije. 

» Pacient postane del dveh različnih delovnih shem. 
 
 
DOKUMENTACIJA ZA KONTINUIRANO ZDRAVSTVENO NEGO 
 
Kontinuirana zdravstvena nega mora zagotavljati neprekinjeno obravnavo pacienta in nemoteno 
premestitev pacienta glede na nadaljnjo obravnavo bolnikovih potreb po zdravstveni negi. Bolnikov 
odpust mora biti pravočasno načrtovan, da se pacient lahko nanj ustrezno pripravi in da se lahko 
navežejo stiki s službo zdravstvene nege kamor pacienta predamo (patronažna služba, domska 
oskrba). 
Bolnikovo premestitev mora zato spremljati ustrezna negovalna dokumentacija, ki zagotavlja 
neprekinjenost in kontinuiteto zdravstvene nege. 
List kontinuirane zdravstvene nege – obvestilo službi zdravstvene nege vsebuje: 
» podatke o bolniku (ime in priimek, datum rojstva, bivališče, telefon, naslov pošiljatelja 

dokumentacije), 

» naslov prejemnika dokumentacije, 

» navodila za zdravstveno nego, 

» bolnikova osebna lastnina, ki jo predajamo, 

» bolnikova pomagala oziroma proteze, 

» psihofizično stanje bolnika ob odpustu in potrebe po zdravstveni negi, 

» datum in podpis medicinske sestre. 
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SPLOŠNA DOSTOPNOST DO ZDRAVSTVENE IN DOLGOTRAJNE OSKRBE V 
SLOVENIJI 
 
Slovenska populacija se stara. Po predvidevanjih demografov se bo proces staranja nadaljeval nekje 
do leta 2050. Delež starejših od 65 let se v Sloveniji strmo povečuje in je v letu 2003 znašal 14,9%. V 
skladu s temi demografskimi gibanji je značilna tudi slika zdravstvenega stanja prebivalstva, ki 
zajema vse večje število kronično bolnih, ter tudi invalidnih, oslabelih in osamljenih, ki ne morejo 
poskrbeti sami zase oziroma potrebujejo pomoč tuje osebe pri opravljanju svojih življenjskih in 
dnevnih aktivnostih. Gre za osebe, ki ne potrebujejo le zdravljenja, ampak v večji meri ustrezno 
nego na domu ali v za to usposobljenih domovih in zavodih. Njihove potrebe se nanašajo na pomoč 
v gospodinjstvu, pri hišnih opravilih, vzdrževanju osebne higiene, v stanovanju in okolici in 
podobno. Najpogosteje gre za osebe, ki potrebujejo takšno nego trajno oziroma daljši čas. 
V Sloveniji je problem ustrezne zdravstvene oskrbe starejših in ostalih pomoči potrebnih, že dlje 
časa pereč. Del te problematike se razrešuje v institucionalnih oblikah zdravstvenega varstva 
(negovalni oddelki v bolnišnicah) ali socialnega varstva (domovi starejših, posebni socialni zavodi). 
Bolnike pa spremljata tudi ustrezna zdravstvena služba (osebni zdravnik, patronažna služba) na 
primarni ravni zdravstvene dejavnosti in/ali socialna služba (centri za socialno delo) na lokalni ravni. 
Ocene teh služb kažejo, da bi bilo lahko sodelovanje med temi službami bolj koordinirano. Poseben 
problem predstavljajo omejene zmogljivosti patronažne službe in institucionalne oskrbe bolnikov, 
potrebnih nege. 
 
 
DELEGIRANJE NALOG V ZDRAVSTVENI NEGI 
 
Delegiranje 
 
O delegiranju govorimo, ko med sodelavce dodeljujemo določene naloge. Na prvi pogled se zdi to 
enostavna naloga, a je vseeno delegiranje zahtevna naloga, predvsem za tistega, ki delegira. 
Delegiranje ne pomeni le pravice, ki si jo je nekdo pridobil z zasedbo določenega delovnega mesta, 
temveč tudi odgovornost. Oseba, ki delegira je namreč odgovorna v prvi vrsti za strokovni vidik 
delegiranja in za enakomerno delegiranje nalog. Zelo hitro se namreč dogodi, da je neka naloga 
dodeljena osebi, ki zanjo ni kompetentna, da jo izvede, ali pa je naloga dodeljena nekomu, ki je že 
prekomerno obremenjen. Torej, delegiranje je odgovorno delo, ki zahteva določene sposobnosti in 
veščine. 
O delegiranju lahko govorimo, ko nadrejena oseba prenese na podrejeno osebo zadolžitev oz. 
nalogo. Vodja delegira tiste naloge, za katere meni, da ni nujno, da jih opravi sam; to so enostavne, 
vsakodnevne naloge, ki zahtevajo specifična znanja. Nikakor ne sme delegirati nalog, ki jih sam ne 
razume, ali ne ve, kako se izvajajo, saj ne bi mogel nuditi ustrezne pomoči, če bi jo izvajalec 
potreboval. Prav tako v navedenem primeru ne bi znal pravilno oceniti rezultatov. 
Vodja potrebuje za delegiranje posebno veščino: določena je z uspešno izbiro metod dela ter 
uspešnim organiziranjem timov in sodelavcev. Vodja mora vedeti, kdaj in kako najbolje izkoristiti 
človeške vire, ki so mu na razpolago. 
Izbira ustreznega izvajalca naloge je vedno težka naloga. Vodja mora izbrati osebo z znanjem, 
sposobnostmi in zmožnostmi. Delegiranje vedno isti osebi ni ustrezno, kajti vsi morajo dobiti 
možnost, da dokažejo svoje sposobnosti. 
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Proces delegiranja se v bistvu prične čisto pri vrhu organizacije – pri menedžerju, ki zaradi obsega 
nalog, ki jih mora izvesti za uspešno delovanje zavoda, le teh ne zmore opraviti sam. delegiranje je 
nujno, saj bodo tisti, ki so najbližje zadani nalogi, zagotovo prišli do najboljših rezultatov.      
 
Faze v procesu delegiranja 
 
1. Za delegiranje se je potrebno pripraviti vnaprej. 
Vodja mora v tej fazi sprejeti pomembno odločitev. Razmisliti mora, katere naloge bo delegiral in 
komu jih bo zaupal. 
 
2. Jasno je treba opredeliti nalogo, ki jo moramo opraviti. 
Vodja mora jasno predstaviti nalogo, ki jo delegira. Postaviti pa mora tudi končni cilj, ki bo z njeno 
izvedbo dosežen. 
Od osebe, ki ji je naloga delegirana, je potrebno zahtevati, da ponovi vsebino delegirane naloge. S 
tem se vodja prepriča, da je bila vsebina naloge razumljena v celoti. Pri tem je potrebna jasa 
komunikacija, da oseba razume, kaj mora opraviti, da razume vsebino naloge in da jo je tudi 
sposobna izvesti. 
Dobra in uspešna komunikacija neposredno in pomembno vpliva na uspešnost delegiranja. 
Potrebno je ohraniti dvosmerno komunikacijo. 
 
3. Potrebno je določiti časovni okvir za izvedbo naloge. 
Nekatere naloge morajo biti izvedene takoj, druge je možno izvesti v določenem časovnem obdobju. 
Pri delegiranju nalog mora vodja jasno opredeliti časovno dimenzijo, da ne bi prišlo do zapletov.  
 
4. Določiti je potrebno nivo pristojnosti glede na posameznikove kompetence. 
Vsak posameznik ima določeno stopnjo kompetentnosti, ki mu omogoča uspešno in odgovorno 
izvesti dodeljeno mu nalogo. 
Zakon o zdravstveni dejavnosti v 55. členu pravi, da »zdravstveni delavec lahko samostojno opravlja 
vsako delo, za katero ima ustrezno izobrazbo in je zanj usposobljen ter ima na voljo ustrezno 
opremo. Za svoje delo prevzema etično, strokovno, kazensko in materialno odgovornost«.   
 
5. Določiti je potrebno, kdaj bo prišlo do preverjanja učinkovitosti in uspešnosti poteka 

izvajanja naloge, še posebej, če gre za dalj časa trajajoče naloge. 
Vodja določi način kontrole ter pogostost poročanja. Na ta način lahko spremlja potek izvedbe 
določene naloge. Običajno so potrebne pogostejše kontrole na začetku izvajanja naloge. Kasneje se 
frekvenca kontrol zmanjšuje, predvsem ko vodja ugotovi, da je izvajalec naloge le to osvojil in da jo 
suvereno izvaja. 
 
6. Po opravljeni nalogi je potrebno izvesti evalvacijo. 
Ovrednotiti je potrebno celoten proces izvajanja naloge ter oceniti, ali je bila naloga dobro izvedena 
ali ne, kaj bi lahko izboljšali in česa smo se pri opravljanju naloge naučili. 
 
Delegiranje v zdravstveni negi 
 
Zdravstvena nega je v zdravstveni instituciji le del določenega sistema. Medicinske sestre izvajajo le 
del določenih nalog, od nekoga, ki jih prevzamejo in jih nekomu predajo. Medicinske sestre delujejo 
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znotraj tima zdravstvene nege, ki ga vodi diplomirana medicinska sestra. Kot vodja tima koordinira 
delo tudi drugih zdravstvenih delavcev in sodelavcev, ki se vključujejo v področje oskrbe. 
Vodja tima zdravstvene nege koordinira delo članov tima, odgovoren pa je tudi za delegiranje nalog. 
Vodja tima mora dobro osvojiti tehnike delegiranja, saj bo le na ta način zagotovljen nemoten potek 
dela na oddelku ali v neki drugi delovni sredini. Delo je potrebno razdeliti enakomerno, s čimer 
dosežemo večjo učinkovitost in večjo kakovost dela. 
 
Pri delegiranju nalog je potrebno upoštevati naslednje kriterije: 
» da je oseba usposobljena za izvedbo določene naloge, 
» da je ustrezno predstavila, da obvlada izvedbo določene naloge, 
» da lahko izvede nalogo varno, 
» da je stanje pacienta ustrezno, 
» da je možna ustrezna supervizija oz. strokovna pomoč v času izvajanja naloge, 
» da je naloga del vseh aktivnosti, ki so določene, da jih sme medicinska sestra izvajati, in da je 

seznam aktivnosti dosegljiv vsem. 
 
 
KOMPETENCA, KOMPETENTNOST 
 
Delitev dela temelji na kompetencah posameznega poklica. Zdravstvena nega ima svoje lastne 
kompetence v procesu obravnave pacienta, ki se jih medicinske sestre v kliničnem delu pogosto ne 
zavedajo, ali pa jim dajo premalo poudarka. Kompetence medicinske sestre se pričnejo razvijati z 
vstopom v izobraževalni program prve stopnje zdravstvene nege in dosežejo nivo usposobljenosti za 
poklic, ko študent uspešno zagovarja diplomsko delo. Nadaljnji razvoj kompetenc v poklicni karieri 
medicinske sestre mora potekati v dialogu med posameznikom in delodajalcem. Kompetentnost 
zaposlenih je potrebno preverjati in sicer z ugotavljanjem ključnih kompetenc za delo, kar 
imenujemo oblikovanje modela kompetenc. 
Različni avtorji različno definirajo izraz »kompetenca«, vendar so razlike bolj v detajlih kot pa v 
vsebini. Gruban (2004)navaja, da je kompetenca sposobnost uporabe znanj in drugih zmožnosti, ki 
so potrebne, da nekdo uspešno, učinkovito in v skladu s standardi delovne uspešnosti opravi 
določeno nalogo, opravi delo in odigra vlogo v poslovnem procesu. Obsega znanje, veščine, 
spretnosti, osebnostne in vedenjske značilnosti, prepričanja, vrednote, samopodobo, itd., vse tisto, 
kar je skupaj precej večje jamstvo za delovni uspeh, kot je znanje samo po sebi. 
Povzamemo lahko, da kompetenca obsega pridobljeno znanje in spretnosti, ki so potrebne za 
uspešno in učinkovito izvajanje dela, za razumevanje in kritično presojo. 
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14.NEGOVALNI STANDARDI 
 
 
V zadnjih letih vse bolj spoznavamo, da bomo naredili naše delo vidnejše le z elementi, ki 
zagotavljajo za izvajalca in uporabnika varno, strokovno, kakovostno in učinkovito izvajanje storitev 
in uslug, za katere smo se tudi izobraževali in si pridobili diplomo. 
Standardi so eden izmed temeljnih elementov za dosego le tega. 
 
Standardi so sprejete in veljavne norme, ki opredeljujejo aktivnosti zdravstvene nege in 
stopnjo kakovosti zdravstvene nege. So sredstva oziroma orodje za merjenje kakovosti.  
 
E. Mason pravi, da je negovalni standard veljavna definicija kakovosti zdravstvene nege, ki vključuje 
kriterije, s katerimi lahko vrednotimo učinkovitost zdravstvene nege.  
Da bi zagotovili kakovost, mora biti vsak standard veljaven, dinamičen, da ga je možno prilagajati in 
spreminjati. 
 
V zdravstvu se kakovost odraža na zdravstvenih storitvah. Vezana je na določene informacije in 
odnose, predstave o potrebah. Glede na dejstvo, da človeške odnose težko merimo, torej kakovost v 
zdravstvu težko dokažemo. Pri tem ne gre le za to, ali je bilo delo opravljeno, ampak tudi za to, 
kako je bilo opravljeno. 
 
Zahteva po uvajanju standardov v zdravstveno nego je vedno bolj aktualna. Omejena sredstva v 
zdravstvu silijo tudi medicinske sestre, ki predstavljamo številčno najmočnejšo skupino v zdravstvu, 
da svoje delo transparentno prikažemo in da podamo informacije o kvantiteti in kvaliteti zdravstvene 
nege. 
 
VRSTE STANDARDOV 
 
Donabedian je razdelil standarde na standarde strukture, procesa in izida. Elisabeth Mason pa poleg 
teh omenja tudi standarde vsebine. 
 
STANDARD STRUKTURE opisujejo vire za kakovostno izvajanje zdravstvene nege, obenem pa 
se v oblikovanem standardu odraža kakovost menedžmenta v zdravstveni negi. 
Kriteriji standardov strukture opisujejo, kaj moramo zagotoviti, da dosežemo pričakovane rezultate. 
V kriterijih strukture opredelimo: 
- izvajalce zdravstvene nege – kdo bo to naredil (upoštevamo izobrazbo, usposobljenost in 

strokovna znanja, pristojnosti in odgovornosti ter določimo število); 
- strokovnjake drugih področij, kadar sodelujejo pri izvedbi; 
- prostor – kje bo narejeno; 
- opremo in  pripomočke – s čim; 
- pomožne in podporne službe; 
- zahtevano znanje izvajalcev; 
- literaturo, vire, kjer si izvajalci osvežijo ali poglobijo znanja; 
- dokumentiranje: navedemo kam dokumentiramo. 
 
Torej v kriterijih standardov strukture opišemo kdo, kje in s čim bo izvedel določeno aktivnost. 
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STANDARD PROCESA s kriteriji opiše, katere akcije je potrebno izvesti (kaj), kako pogosto in 
kdaj. Kadar je akcija vezana na komunikacijo, opišemo vsebino – kaj povemo, kaj učimo, da 
dosežemo rezultat, ter opišemo oblike in metode dela. 
 
STANDARDI IZIDA opredelijo pričakovane rezultate ali izide. V kriterijih standardov izida 
zapišemo, kakšen izid pričakujemo in kdaj ter kako ga prepoznamo. 
S standardom izida merimo zadovoljstvo bolnika, pričakovano spremembo v bolnikovem 
zdravstvenem stanju in znanju bolnika (vedenje o bolezni, zdravstvenem stanju, življenjskem 
slogu…). 
Standardi izida usmerjajo medicinsko sestro oziroma ji določajo, kaj mora pri bolniku ugotavljati.  
Po kriterijih standarda izida ocenjujemo stopnjo kakovosti zdravstvene nege. 
 
Standardi zdravstvene nege določajo prakso zdravstvene nege in predstavljajo vsebino odlične (zelo 
dobre) zdravstvene nege. Predstavljajo, kakšni viri so potrebni (struktura), kaj naj bo storjeno 
(proces) in kakšne koristi bi imel bolnik (izid) od dobre zdravstvene nege. 
 
Vsi trije standardi so soodvisni zato je smotrno, da vse tri komponente vnesemo v vsak standard. Pri 
opisu negovalnega standarda je za aplikacijo v prakso moteče, če vsako komponento opišemo 
posebej.  
 
MS potrebuje v praksi standard v takšni obliki, ki ji bo omogočil hiter pregled nad tem, kaj je v 
določeni situaciji b i s t v e n o  in  p o t r e b n o.   
 
 
LASTNOSTI STANDARDOV 
 
Standardi morajo odražati vidike sodobne zdravstvene nege, najnovejše ugotovitve raziskovalnega 
dela, podprte s praktičnimi izkušnjami, strokovno usposobljenost in pristojnosti članov negovalnega 
tima. Obenem pa morajo odražati tudi specifičnost posameznega področja zdravstvene nege. 
Standardi opredeljujejo tudi pogoje za izvajanje zdravstvene nege in pričakovane rezultate. 
Medicinske sestre so pri pisanju standardov zdravstvene nege spoznale nekatere lastnosti značilne za 
dobro napisane standarde in jih strnile v zahteve, ki jih v angleškem jeziku imenujemo RUMBA: 
 
R (relevant) – primerni, realni 
U (understandable) – razumljivi 
M (measurable) – merljivi 
B (behavioral) – objektivni 
A (attainable) – dosegljivi, izvedljivi 
 
Te lastnosti moramo upoštevati pri razvijanju standardov in vrednotenju napisanih standardov, ko 
ugotavljamo ali standardi izpolnjujejo posamezne zahteve za predvideno dejansko uporabo. 
 
Avtorica E. Mason je oblikovala metodologijo razvijanja – pisanja polnopomenskih negovalnih 
standardov, ki je zelo primerna za medicinske sestre, ki so začetnice pri postavljanju standardov v 
svoji praksi. Avtorica korakoma (step-by-step) razvija standarde procesa, standarde izidov in 
standarde vsebine za negovalne intervencije. Standardi določajo aktivnosti medicinske 
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sestre/zdravstvenega tehnika, ki jih izvaja v dobro bolnika in pričakovane rezultate, ki jih spoznamo 
pri bolniku po izvršeni zdravstveni negi. 
 
 
PRIPRAVA NA PISANJE NEGOVALNIH STANDARDOV 
 
V fazi priprave na pisanje negovalnih standardov si moramo odgovoriti na nekatera temeljna 
vprašanja oz. razložiti naslednje pojme: 
 
Namen – zakaj bomo standardizirali: 
- Želimo enotno poimenovanje stroke v zavodu in širšem okolju; 
- Uporabili jih bomo za vrednotenje zdravstvene nege; 
- Dosegli bomo višjo kvaliteto zdravstvene nege; 
- Imeli bomo enotne podlage za učenje in praktično delo z dijaki in študenti; 
- Za pripomoček pri načrtovanju, izvajanju, vrednotenju in iskanju izboljšav; 
- Za ugotavljanje kadrovskih potreb in delitev dela; 
- Za dvig zadovoljstva pri delu; 
- Za vpogled v proces, kvaliteto in rezultate zdravstvene nege. 
 
Delovno področje – glede na to na kateri ravni bomo standarde uporabljali, ločimo: 
- Splošne, univerzalne, profesionalne, nacionalne standarde, ki se uporabljajo na ravni stroke; 
- Lokalne standarde, katerih veljavnost in vsebino namenimo za uporabo na ravni zavoda, klinike 

oziroma oddelka. 
 
Značilnosti bolnikov oz. varovancev, za katere standardiziramo vsebino: 
- Starost (otroci, mladostniki, odrasli); 
- Način zdravljenja (kirurško, internistično, preventiva, varstvo nosečnic,…); 
- Najpogostejši negovalni problemi, medicinske in negovalne diagnoze, 
- Najpogostejše intervencije, ki jih potrebuje bolnik v okviru zdravstvene nege, 
- Stopnja sposobnosti bolnika za samooskrbo (pokretni, nepokretni). 
 
Kakšni so pogoji za pisanje: 
- Poznati moramo filozofijo zdravstvene nege, cilj ter stopnjo odgovornosti za strokovno delo in 

odločanje pri zdravstveni negi; 
- Vedeti moramo ali že obstajajo pisni dokumenti (knjiga posegov, negovalni standardi,…). 
- Seznaniti se moramo z vsebinami učbenikov za zdravstveno nego in ostalo domačo in tujo 

strokovno literaturo; 
- Poznati moramo navodila oz. smernice za izdelavo standardov; 
- Poznati moramo kadre, ki jih bomo vključili v izdelavo standardov; 
- Sestava delovne skupine za pisanje standardov mora biti takšna, da se znanja stroke dopolnjujejo 

s teoretičnimi znanji. 
 
 
UPORABA METODOLOGIJE ELIZABETH MASON 
 
Metodologija E. Mason nam omogoča postopno oblikovanje negovalnega standarda. 



Zdravstvena nega in raziskovanje – skripta predavanj štud. leto 2012/2013 
236 

A. PROCESNI STANDARDI 
1. enota: Zdravstveni problem oz. potreba, negovalna diagnoza 

 
Negovalni standard oblikujemo v devetih korakih: 
 
Korak 1: Določimo enoto zdravstvene nege. 
Vsaki medicinski sestri, ki bo uporabljala negovalni standard, mora biti naziv enote, ki jo 
standardizira, popolnoma jasen.  
 
Korak 2: Določimo časovni okvir. 
Odločimo se za čas, za katerega bomo pisali standard, saj se potrebe po zdravstveni negi 
lahko spreminjajo 
 
Korak 3: Ugotovimo cilje zdravstvene nege pri tej enoti. 
Pri postavljanju ciljev smo orientirani na skupino bolnikov, oblikujemo tako imenovane 
tipične cilje, ki so veljavni za celotno skupino bolnikov, ne pa za posameznega bolnika iz 
skupine. Odločimo se le za najpomembnejše. 
 
Korak 4: Napišemo seznam posegov, s katerimi bomo dosegli cilje. 
Navedemo lahko veliko posegov (dnevno tehtanje bolnika, aplikacija tekočine, nega kože, 
sluznic,…). 
Korak 5: Določimo opazovanja, ki so potrebna pri posameznem posegu. 
Vprašamo se: 
- kaj moramo opazovati, da ugotovimo učinek posega, 
- kaj je potrebno opazovati, da ugotovimo, če je poseg opravljen pravilno (npr. merjenje 

bilance tekočine). 
 
Korak 6: Ugotovimo, kdaj bomo opravili vsak poseg in opazovanje. 
- kdaj je potrebno narediti vsak poseg, da bomo dosegli cilj, 
- kako pogosto ga bomo izvajali (vsaki dve uri, enkrat dnevno,…), 
- kako dolgo ga bomo izvajali (neprekinjeno, 10 min,…), 
- kako pogosto in kako dolgo je potrebno opazovanje, da ugotovimo učinek posega in 

natančnost izvajanja. 
 
Korak 7: Procesne standarde uredimo v logično zaporedje. 
Procesne standarde smiselno uredimo in napišemo: 
- naziv enote, 
- cilji, 
- posege in opazovanja oštevilčimo, saj standardiziramo vsak poseg oziroma opazovanje 

ločeno. 
 
Korak 8: Izločimo tehnike in razlage za posamezen poseg. 
Ne opisujemo tehnik dela, na primer kako si umivamo roke, kaj je aspetična metoda dela, 
razen, če ni nujno. 
 
Korak 9: Utemeljimo nespornost, točnost, veljavnost procesnih standardov. 
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Zapisano uredimo in primerjamo z metodologijo RUMBA. 
 

2. enota: Negovalni posegi 
 
Procesne standarde za negovalni poseg oblikujemo v sedmih korakih: 
 
Korak 1: Določimo poseg. 
Natančno, razumljivo določimo oz. poimenujemo poseg.  
 
 
Korak 2: Določimo cilje posega. 
Cilji so jasno opredeljeni in povedo kaj želimo doseči z zdravstveno nego. 
 
Korak 3: Naštejemo glavne negovalne akcije za dosego ciljev. 
Za vsak cilj si odgovorimo na vprašanja: 
- katere negovalne akcije so bistvene za doseganje tega cilja; 
- katere negovalne akcije so bistvene za preprečevanje negativnega rezultata za bolnika 

glede na možne zaplete; 
- ali imamo vso zaščito za bolnika med izvajanjem negovalnih akcij. 
 
Korak 4: Napišemo, kdaj je potrebno izvesti posamezno akcijo. 
Vsako akcijo, za katero smo se odločili, časovno opredelimo (kdaj, kako pogosto, pred 
posegom, med njim ali po njem). 
 
Korak 5: Glede na potek posega uredimo procesne standarde v logično zaporedje. 
 
Korak 6: Izločimo opisane tehnike akcij in razlago. 
 
Korak 7: Utemeljimo veljavnost, točnost in nespornost standardov. 
 
 
B: REZULTATNI STANDARDI 
 

1. enota. Negovalni poseg: 
 
Rezultatne standarde za negovalni poseg oblikujemo v osmih korakih: 
 
Korak 1: Določimo poseg zdravstvene nege. 
Določimo poseg, za katerega pišemo rezultatne standarde.  
 
Korak 2: Določimo cilje posega. 
 
Korak 3: Ugotovimo pozitivne rezultate, ki jih lahko pričakujemo. 
Pozitiven rezultat lahko pričakujemo, če je zdravstvena nega dobro prilagojena bolnikovim 
potrebam.  
Korak 4: Ugotovimo negativne rezultate, ki jih lahko preprečimo. 
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Preprečevanje negativnih rezultatov lahko izrazimo z besedo »odsoten« ali pa napišemo 
pozitivno trditev npr. odsotnost cianoze, odsotnost respiratorne infekcije,… 
 
Korak 5: Določimo, kdaj nameravamo doseči posamezni rezultat. 
Pri določanju, kdaj bomo dosegli pozitivni ali preprečili negativni rezultat, se vprašamo, 
kdaj lahko tak rezultat pričakujemo (ves čas intervencije, 20 min po aspiraciji). 
 
Korak 6: Razjasnimo, kako spoznamo pričakovani rezultat. 
Opišemo tipično vedenje bolnika ali njegovo reakcijo, ki jo pričakujemo, če dosežemo 
pozitivni rezultat ali preprečimo negativnega (npr. ni znakov vnetja, odsotnost hipoksije, 
brez cianoze, ….). 
 
Korak 7: Uredimo standarde v logično zaporedje. 
Vsak rezultat in opazovanje napišemo za zaporedno številko: 
1. Po aspiraciji so bolnikova dihala prosta mikoze, vdihi so nehrumeči, izboljšan je zvok 

dihanja, dihanje je mirno. 
2. V eni uri po aspiraciji pri bolniku ne opazimo hipoksije, bolnik je brez dispnoe in 

cianoze, nima pospešenega pulza in spremenjenega krvnega tlaka. 
3. Med aspiracijo ni bilo poškodovano traheobronhialno vejevje, na katetru po aspiraciji ne 

opazimo krvi. 
 
Korak 8: Utemeljimo veljavnost in točnost standarda. 
 

2. enota: Zdravstveni problem, negovalna diagnoza 
 
Rezultatne standarde oblikujemo v devetih korakih: 
 
Korak 1: Določimo enoto zdravstvene nege. 
 
Korak 2: Določimo časovni okvir. 
Vsaka enota zdravstvene nege ima časovni okvir. Pri tem si pomagamo z naslednjimi 
vprašanji: 
- v kakšnih časovnih obdobjih bo bolnik potreboval različno zdravstveno nego; 
- kdaj moramo spremeniti zdravstveno nego za tega bolnika ob spreminjanju njegovega 

zdravstvenega stanja. 
 
Korak 3: Ugotovimo cilje zdravstvene nege. 
Osvežimo si definicije ciljev in si odgovorimo na naslednji vprašanji: 
- kako lahko z zdravstveno nego pomagamo bolniku s tem problemom; 
- kakšno stanje želimo doseči. 
 
Korak 4: Ugotovimo pozitivne rezultate, ki jih pričakujemo. 
Odgovorimo si na vprašanje, katere pozitivne rezultate lahko pričakujemo, če je ta cilj 
dosežen kot je načrtovano. 
Na primer: 
- izboljšanje bolnikovega zdravstvenega stanja; 
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- čista dihalna pot, lažje dihanje,… 
 
Korak 5: Ugotovimo negativne rezultate, ki jih lahko preprečimo. 
Preprečimo okužbo ali upočasnimo razvoj mikroorganizmov. 
Preprečimo nastanek zobnih oblog, zobne gnilobe, vnetja ustne sluznice. 
 
Korak 6: Določimo čas, kdaj pričakujemo posamezen rezultat. 
 
Korak 7: Razjasnimo kako spoznamo pričakovane rezultate. 
 
Korak 8: Rezultatne standarde uredimo v logično zaporedje. 
 
Korak 9: Utemeljimo točnost in veljavnost rezultatnih standardov. 
 
 
C. STRUKTURNI STANDARDI 
 
Korak 1: 
Pri oblikovanju strukturnega standarda si pomagamo z odgovori na vprašanja: 
- kdo bo opravil intervencijo, kakšna temeljna in specialna znanja potrebuje za to; 
- koliko izvajalcev je potrebnih; 
- kakšne informacije o bolniku potrebuje izvajalec in na kakšen način si jih pridobi; 
- kakšna je vsebina komunikacije medicinske sestre z drugimi izvajalci in kakšne 

odločitve mora sprejeti; 
- kakšne materiale potrebuje za izvedbo posega; 
- v kakšnem okolju izvaja poseg. 
 
Korak 2: 
Oblikujemo standard: 
- Cilje, 
- Strukturo, 
- Proces, 
- Rezultate. 
 
 
PRAKTIČNI PRIMER PISANJA STANDARDOV 
 

A. Procesni standard 
 
Enota: Negovalni poseg 
 
Korak 1: Določimo poseg. 
Dajane zdravila per os odraslemu bolniku 
 
Korak 2: Določimo cilje posega. 
- Bolnik bo zaužil predpisano zdravilo. 
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- Upoštevamo pravilo 6P. 
- S čistimi rokami preprečimo prenos okužbe. 
 
Korak 3: Napišemo glavne negovalne akcije za doseganje cilja. 
- Priprava pripomočkov na taso ali terapevtski voziček. 
- Razkuževanje rok. 
- Upoštevanje pravila 6P. 
- Kontrola ali je bolnik zdravilo pogoltnil. 
- Kozarec in žličko odložimo v ledvičko. 
- Dokumentiranje. 
 
 
Korak 4: Napišemo, kdaj je potrebno izvesti posamezno akcijo. 
- Bolnik dobi zdravila v skladu s terapevtskim programom. 
- Kontrolo zaužitja zdravila opravimo takoj. 
- Roke si razkužimo pred aplikacijo zdravila. 
- Terapevtski voziček ali taso si pripravimo pred odhodom v bolniško sobo in ga ne 

puščamo brez kontrole. 
 
Korak 5: Procesni standard uredimo v logično zaporedje 
- Naziv negovalnega posega, 
- Cilji, 
- Akcije. 
 
Korak 6: Metode delitve zdravil 6P ne opisujemo. 
 
Korak 7: Po primerjavi napisanega standarda z metodo RUMBA ga izpišemo v ustrezen obrazec. 
 

B. Rezultatni standard 
Enota: Negovalni poseg 
 
Korak 1: Določimo poseg zdravstvene nege. 
Dajanje zdravila per os. 
 
Korak 2: Določimo cilje posega. 
- Zakaj; 
- Kaj dosežemo; 
- Katere zaplete lahko preprečimo. 
 
Korak 3: Ugotovimo pozitivne rezultate, ki jih lahko pričakujemo. 
- Bolnik bo zaužil zdravilo brez vnosa bakterij. 
- Pravi bolnik bo dobil pravo zdravilo, na pravilen način, ob pravem času in pravilno 

količino. 
 
Korak 4: Ugotovimo negativne rezultate, ki jih lahko preprečimo: 
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- Odsotnost težav pri požiranju. 
- Odsotnost slabosti ali bruhanja. 
- Odsotnost infekcije prebavil. 
- Odsotnost bolečine pri požiranju. 
 
Korak 5: Določimo, kdaj nameravamo doseči posamezen rezultat. 
- Bolnik se bo med in po zaužitju zdravila dobro počutil. 
 
Korak 6: Kako spoznamo pričakovani rezultat. 
- Bolnik bo zdravilo zaužil brez težav pri požiranju. 
- Po zaužitju zdravila se bo dobro počutil. 
- Bolnik ne bo tožil o bolečinah med požiranjem ali po zaužitju zdravila. 
 
Korak 7: Uredimo akcije v logično zaporedje. 
- Pred aplikacijo zdravila je opravljena identifikacija bolnika in zdravila. 
- Med posegom se bolnik dobro počuti. 
 
Korak 8: Utemeljimo veljavnost in točnost standarda. 
 
Negovalni standardi so obvezni dokument pri izvajanju kakovostne zdravstvene nege. 
Pisanje negovalnih standardov je izjemno zahtevno delo, zahteva veliko strokovnega znanja, izkušenj 
in predvsem veliko motivacije. Hkrati pa je negovalni standard dokument v katerem so združena 
sodobna znanja zdravstvene nege in nas izvajalce vzpodbuja k opazovanju in razmišljanju; torej k 
vse - življenjskemu učenju. 
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15.KATEGORIZACIJA ZAHTEVNOSTI ZDRAVSTVENE NEGE 
 
 
Z vidika sodobne zdravstvene nege prikazujemo, načrtujemo in vrednotimo delo izvajalcev 
zdravstvene nege glede na potrebe pacienta. Kategorizacijski sistemi so bili razviti z namenom, da bi 
lahko objektivno prikazovali delovne obremenitve izvajalcev zdravstvene nege. 
 
Sistemi kategorizacije so relativno mladi, saj začetki segajo v petdeseta in šestdeseta leta. Danes 
obstaja v svetu več kot tisoč različnih sistemov kategorizacije, vendar se je le omejeno število teh 
razširilo. Namen teh kategorizacijskih sistemov je razporeditev pacientov glede na potrebe 
zdravstvene nege v določeno število razredov ali kategorij. Število kategorij je omejeno od treh pa tja 
do deset (Seremeus, 1997). 
 
Poznamo kar nekaj definicij sistemov kategorizacije. Giovanetti (1979) definira kategorizacijo kot 
sistem razvrščanja pacientov v kategorije glede na posebnosti ali potrebe po zdravstveni negi v 
določenem časovnem obdobju; Sullivan in Decker (1997) pa pravita, da je bila kategorizacija razvita 
z namenom, da bi lahko objektivno prikazali obremenitve in izračunavali potrebe po kadrih. 
Prvotnemu cilju, kvantificiranju in prikazovanju potreb po zdravstveni negi in oblikovanju 
znanstvenih metod izračunavanja potrebnega kadra, so se pridružili novi: oblikovanje kadrovske 
politike in ekonomskih izračunov, načrtovanje financiranja, ocena in analiza stroškov ter analiza 
učinkovitosti in produktivnosti. 
 
Najbolj pogosto danes kategorizacijske sisteme delimo na prototipske (»prototype evaluation 
systems«) in faktorske sisteme kategorizacije (»factor evaluation systems«).  
 
Prvi – prototipski - slonijo na karakteristikah tipičnega pacienta za vsako kategorijo zdravstvene 
nege, drugi pa na razdelitvi zdravstvene nege na številne kritične indikatorje; kombinacija teh 
indikatorjev določa razvrstitev posameznih pacientov v določeno kategorijo (ponavadi štiri 
kategorije). Prototipski sistem kategorizacije sloni na opisih značilnosti pacientov posamezne 
kategorije, na podlagi katerih izvajalci zdravstvene nege po svoji presoji razvrščajo paciente v 
kategorije. Opisane so značilnosti, kot so življenjske aktivnosti, posebnosti terapevtskega programa 
in psihosocialne potrebe. Tak sistem je lahko razložiti in razumeti, finančno in časovno je 
nezahteven in sprejemljiv, vendar pa vodi v velika odstopanja pri kategoriziranju, v nezmožnost 
kontrole za nazaj in v veliko subjektivnost.   
 
Pri faktorskem sistemu ocenjujemo posamezne potrebe pacienta po zdravstveni negi in na podlagi 
te ocene (»seštevka«) razvrstimo pacienta v določeno kategorijo, ki nam pove, kakšno zdravstveno 
nego le-ta potrebuje. Ocenjujemo t.i. kritične indikatorje – najpomembnejše komponente za 
določanje primerne kategorije. Število indikatorjev se od sistema do sistema razlikuje, velja pa, da 
lahko preveliko število vodi v časovno prezahtevnost, premajhno pa v nevarnost, da sistem ni 
objektiven. Med prednostmi najdemo večjo objektivnost, možnost nadzora in primerjave podatkov, 
slabost pa je zagotovo večja zahtevnost, tako za razumevanje, utemeljevanje in implementacijo v 
prakso. Finančni zalogaj in poraba časa sta večja kot pri prvem sistemu. 
 
Tudi v Sloveniji smo na področju stroke zdravstvene nege spoznali, da potrebujemo kategorizacijski 
sistem, ki bo omogočal objektivno ocenjevanje zahtevnosti zdravstvene nege. 
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SISTEM KATEGORIZACIJE SAN JOAQUIN 
 

Najbolj poznan in uporabljen sistem kategorizacije pacientov je ameriški sistem San Joaquin, ki so ga 
začeli v bolnišnici San Joaquin leta 1979 v ZDA, da bi izmerili količino opravljenega dela v 
zdravstveni negi. Vsebuje razvrščanje pacientov v kategorije in merjenje posrednih in neposrednih 
aktivnosti zdravstvene nege. 
Po sistemu kategorizacije pacientov je zdravstvena nega razdeljena v štiri skupine: 

I. Kategorija – minimalna zdravstvena nega ali samooskrba 
II. Kategorija – povprečna zdravstvena nega 

III. Kategorija – več kot povprečna zdravstvena nega  
IV. Kategorija – intenzivna zdravstvena nega  

 
I. Kategorija – minimalna zdravstvena nega 
Pacient mogoče potrebuje nadzor ali spodbudo medicinske sestre pri osebni negi. Lahko sam skrbi 
za osebno higieno, čeprav ima infuzijo ali kateter. 
 
II. Kategorija – povprečna zdravstvena nega 
Pacient potrebuje delno pomoč pri eni ali več naslednjih aktivnosti: kopanju, položaju v postelji ali 
na vozičku, mobilnosti, hranjenju. Potrebuje omejeno pozornost in spremljanje vitalnih funkcij, 
intravenozne terapije ipd. 
 
III. Kategorija – več kot povprečna zdravstvena nega 
Pacient potrebuje popolno pomoč pri eni ali več aktivnostih: kopanju, položaju v postelji ali na 
vozičku, mobilnosti, hranjenju. Potrebuje nepretrgano (na vsaki dve uri) spremljanje vitalnih funkcij, 
intravenozne terapije ipd. 
 
IV. Kategorija – intenzivna zdravstvena nega  
Ta kategorija vključuje zgoraj navedeno III. kategorijo zdravstvene nege in nenehno opazovanje 
oziroma stalen nadzor vitalnih funkcij (De Miranda O. in sod., 2002). 
 
Kriteriji za razvrščanje 
Za razvrščanje pacientov v te štiri skupine se uporablja pet kriterijev, glede na to, kakšno pomoč 
pacient potrebuje. 
Ti kriteriji so: 

» pomoč pri osebni higieni 

» pomoč pri gibanju 

» pomoč pri hranjenju 

» infuzija 

» nenehen in občasen nadzor, opazovanje 

 
Ti kriteriji so še dodatno razdeljeni v devet indikatorjev (bistvenih kazalcev), ki so potrebni za 
razporejanje v skupine: 

» samostojen 

» pomoč pri osebni higieni 

» delna pomoč pri gibanju 

» popolna pomoč pri gibanju 
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» delna pomoč pri hranjenju 

» popolna pomoč pri hranjenju 

» infuzija 

» nadzor, opazovanje na vsako uro ali na dve uri 

» stalen nadzor, opazovanje 

 
KATEGORIZACIJA PO SISTEMU SAN JOAQUIN 
 

KRITERIJI INDIKATORJI ZA 
RAZVRŠČANJE 

KATEGORIJE 
ZDRAVSTVENE NEGE 

 PACIENTOV I. II. III. IV. 
 Samostojen ×     

Pomoč pri osebni higieni Pomoč pri osebni higieni  ×  ×   

Pomoč pri gibanju Delna pomoč pri gibanju 
 
Popolna pomoč pri gibanju 

 ×  ×  
 

×  

 
 

×  

Pomoč pri hranjenju Delna pomoč pri hranjenju 
 
Popolna pomoč pri hranjenju 

 ×  ×  
 

×  

 
 

×  

Infuzija Infuzija  ×    

Stalen ali občasen nadzor, 
opazovanje 

Nadzor, opazovanje na 1 – 2 uri 
 

Stalen nadzor, opazovanje 

  ×  
 

×  
 

×  

 

 
SISTEM KATEGORIZACIJE RUSH 

 
Sistem kategorizacije Rush je ameriška metoda razvrščanja pacientov in zdravstvene nege, ki so jo 
razvili na Univerzi Rush v ZDA. 
 
Tudi v tem sistemu je zdravstvena nega razdeljena v štiri skupine – kategorije: 

I. Kategorija – zmore sam 
II. Kategorija – delna potreba po zdravstveni negi 

III. Kategorija – popolna potreba po zdravstveni negi 
IV. Kategorija – intenzivna potreba po zdravstveni negi 

 
Razvrščanje pacientov v te posamezne kategorije zdravstvene nege določajo indikatorji, ki jih je 31. 
Ti zajemajo različne psihofizične potrebe in potrebe po učenju in so opredeljeni glede na pogostost 
in čas izvajanja intervencij zdravstvene nege. Obenem pa sistem omogoča tudi preučevanje in 
ločevanje intervencij zdravstvene nege. 
Intervencije zdravstvene nege deli na: 
» neposredne, ki se nanašajo na čas, ki ga medicinske sestre porabijo, ko so s pacienti ali svojci v 

direktnem kontaktu, 
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» posredne, ki se nanašajo na čas, ki ga medicinske sestre porabijo za zdravstveno nego brez 

sodelovanja pacientov, sorodnikov (priprava pripomočkov, aparatur, dokumentiranje,…), 

» druge delovne naloge (timski sestanki,…), 

» opredeljuje tudi čas, ki ga porabijo medicinske sestre za osebne potrebe v delovnem času (odmor,…). 
 
Sistem kategorizacije Rush tudi opredeljuje šest glavnih ciljev (vsak je še podrobneje razdeljen), ki 
pripomorejo k večji kakovosti zdravstvene nege. Prvi štirje cilji se nanašajo na metodološki procesni 
pristop, peti cilj na varnost pacienta in šesti na vodenje in administriranje.  
Strokovnjaki ugotavljajo, da je sistem kategorizacije Rush objektivnejši, ker temelji na matematični 
metodi in objektivnejšem načinu razporejanja pacientov. Je merljiv in primerljiv ter ne dopušča 
subjektivnih presoj. 
San Joaquin temelji na subjektivni presoji in je zato večja možnost napak kot pri sistemu Rush. Je pa 
enostavnejši za uvedbo, njegova uporabnost je širša, obstaja tudi možnost nadgraditve sistema z 
objektivnejšimi kriteriji. 
 
 
KATEGORIZACIJA ZDRAVSTVENE NEGE V SLOVENSKEM PROSTORU  
 
Tudi v Sloveniji smo na področju zdravstvene nege spoznali, da je uvedba kategorizacijskih sistemov 
nujnost. Raziskovalna naloga Kliničnega centra, Bolnišnice Golnik in Psihiatrične klinike Ljubljana z 
naslovom »Projekt uvajanja programa za zagotavljanje kakovosti, sistema klasifikacije pacientov na področju 
zdravstvene nege« iz leta 2000 je vodila v uvedbo kategorizacije pacientov v Kliničnem centru Ljubljana 
v letu 1998 na vseh kliničnih oddelkih. Uvedena je bila tudi v Bolnišnici Golnik – Kliniki za pljučne 
bolezni in alergije ter na Psihiatrični kliniki Ljubljana.  
V Projektu je bil uporabljen kategorizacijski sistem San Joaquin, ki razvršča paciente v štiri 
kategorije. Prva kategorija je najmanj zahtevna, četrta najbolj. Sistem San Joaquin je bil oblikovan 
leta 1979 na ameriškem Ministrstvu za zdravje, izobraževanje in blaginjo. Temelji na teoriji 
Dorotheje Orem – modelu samooskrbe, kjer pri pacientu ocenjujemo stopnjo zmožnosti oziroma 
nezmožnosti samooskrbe. 
Sistem sodi med faktorske in sloni na uporabi devetih indikatorjev. Le-ti temeljijo na sposobnosti 
samooskrbe pri določenih življenjskih aktivnostih, kot so: osebna higiena, gibanje, hranjenje in 
varnost, ter na zahtevnosti pacienta glede določenih diagnostično-terapevtskih postopkov.  
Ob uvedbi kategorizacijskega sistema San Joaquin v slovenski prostor smo indikatorje prilagodili 
glede na posamezna področja zdravstvene nege. Po nekaj letni poskusni dobi smo spoznali, da ni 
dovolj, da smo izbrali že razvit in uveljavljen sistem in ga prenesli v naše okolje; nujne so bile 
prilagoditve našim potrebam, željam, organizacijskim in kulturnim razlikam. Razširjeni strokovni 
kolegij za zdravstveno nego pri Ministrstvu za zdravje je kot vrhovni organ na področju zdravstvene 
nege sprejel metodo kategorizacije pacientov za sestavni del bolnišnične prakse, vsakodnevno 
ugotavljanje kategorije zahtevnosti zdravstvene nege pacienta pa za sestavni del negovalne oz. 
zdravstvene dokumentacije pacienta, kar v svoji vsebini opredeljuje tudi Zakon o zbirkah 
podatkov s področja zdravstvenega varstva (2000)1. 
 
Januarja 2003 je Razširjeni strokovni kolegij zdravstvene nege sprejel sklep, da se ustanovijo skupine 
na vseh ravneh delovanja zdravstvene nege s ciljem, da omenjeno metodo na podlagi dosedanjih 
praktičnih izkušenj dogradijo v zanesljiv inštrument, ki bo nudil kakovostne podatke za nacionalni 
                                                 

1 Zakon o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva, Ur. l. RS, št. 65/2000 (21.7.2000). 



Zdravstvena nega in raziskovanje – skripta predavanj štud. leto 2012/2013 
246 

izračun potreb po kadrih. Ustanovljen je bil Kolegij za poenotenje slovenske kategorizacije 
zahtevnosti bolnišnične zdravstvene nege z nalogo, da se ugotovi verodostojnost, zanesljivost in 
uporabnost metode in pridobljenih podatkov. Namen kolegija je tudi razvoj in izboljšava metode in 
odpravljanje pomanjkljivosti, ki jih ugotavljamo pri delu v praksi. Želimo, da bi bili pridobljeni 
podatki kakovostni, realni in primerljivi znotraj vseh slovenskih bolnišnic. To zahteva enoten 
kategorizacijski sistem v bolnišnični zdravstveni negi. 
 
Kot rezultat dela kolegija je kategorizacijski sistem, ki ga imenujemo Slovenska kategorizacija 
zahtevnosti bolnišnične zdravstvene nege (SKZBZN).  
Odločilno za uspešnost kategorizacije v praksi je izobraževanje izvajalcev zdravstvene nege o 
izvajanju, nujnosti in koristnosti kategoriziranja. Okrepiti je potrebno spoznanje, da izvajalcem 
zdravstvene nege kategorizacija ne prinaša samo novih delovnih obveznosti, ampak bo njena 
uspešnost v precejšnji meri določila tudi našo pogajalsko moč pri pogajanjih o vlogi zdravstvene 
nege v okviru zdravstvenega sistema v Sloveniji in pri razmejevanju našega dela od ostalih poklicev.  
 
KATEGORIZACIJA ZAHTEVNOSTI BOLNIŠNIČNE ZDRAVSTVENE 

NEGE  
 
Zdravstvena nega je razdeljena na štiri kategorije. Pacienti se razporejajo v posamezno kategorijo 
zdravstvene nege na podlagi šestih kriterijev in enajstih indikatorjev. 
Vrste zahtevnosti bolnišnične zdravstvene nege: 
 
I. Kategorija zahtevnosti zdravstvene nege 
Sem sodi pacient, ki je pretežno samostojen pri izvajanju osnovnih življenjskih aktivnosti. Potrebuje 
pa nadzor, diagnostično - terapevtske postopke in posege ter zdravstveno-vzgojno in/ali socio-
terapevtsko delo. 
 

II. Kategorija zahtevnosti zdravstvene nege 
Sem sodi pacient, ki lahko potrebuje delno pomoč pri eni ali več naslednjih aktivnostih: osebni 
higieni, gibanju, hranjenju in/ali varnosti. Poleg tega lahko potrebuje pogostejše in/ali dolgotrajnejše 
aplikacije terapije, pogostejše spremljanje vitalnih znakov in/ali reden nadzor pri zagotavljanju 
varnosti in nad gibanjem v bolnišničnem okolju ter individualno načrtovano zdravstveno-vzgojno 
in/ali socio-terapevtsko delo. 
 

III. Kategorija zahtevnosti zdravstvene nege 
Sem sodi pacient, ki lahko potrebuje popolno pomoč pri eni ali več naslednjih aktivnostih: osebni 
higieni, gibanju, hranjenju in/ali varnosti. Poleg tega lahko potrebuje pogostejše in/ali dolgotrajnejše 
aplikacije terapije, spremljanje vitalnih ali drugih znakov/meritev v neprekinjenih intervalih oziroma 
neposredno opazovanje ter zdravstveno-vzgojno in/ali socio-terapevtsko delo. 
 

IV. Kategorija zahtevnosti zdravstvene nege 
Sem sodi pacient, ki poleg zgoraj naštetega potrebuje še stalno spremljanje vitalnih znakov in/ali 
stalno spremljanje psihofizičnega stanja. 
Za paciente, ki so razporejeni v to skupino, je značilna odpoved enega ali več življenjsko važnih 
organskih sistemov ali pa obstaja verjetnost, da do take odpovedi pride. Ti pacienti so življenjsko 
ogroženi. Nekatere organske funkcije se na umeten način vzdržujejo, oziroma jih je v primeru 
poslabšanja zdravstvenega stanja, potrebno vzdrževati z aparaturami in pacientu omogočiti ohraniti 
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življenje. Odvisnost pacientov od tima zdravstvene nege je tu največja, saj je njihova stopnja 
samooskrbe tu najmanjša. Diagnostično terapevtski program, v katerem sodeluje medicinska sestra, 
je tu zelo zahteven in obsežen. 

 
Kategorizacija zahtevnosti bolnišnične zdravstvene nege 
 

KRITERIJI INDIKATORJI ZA RAZVRŠČANJE 
PACIENTOV 

KATEGORIJE ZAHTEVNOSTI 
ZDRAVSTVENE NEGE 

  I. II. III. IV. 
 Pretežno samostojen ×     

Pomoč pri osebni higieni Delna pomoč pri osebni higieni 

 

Popolna pomoč pri osebni higieni 

 ×  
 

×  

×  
 

×  

 
 

×  

Pomoč pri gibanju Delna pomoč pri gibanju 

 

Popolna pomoč pri gibanju 

 ×  ×  
 

×  

 
 

×  

Pomoč pri hranjenju Delna pomoč pri hranjenju 

 

Popolna pomoč pri hranjenju 

 ×  ×  
 

×  

 
 

×  

Pomoč pri zagotavljanju 
varnosti 

Pomoč pri zagotavljanju varnosti  ×  ×  ×  

Aplikacija terapije Aplikacija terapije (večkratna in/ali 

dolgotrajna) 

 ×  ×  ×  

Nadzor, opazovanje Nadzor na 2 – 3 ure  

 

Stalen nadzor 

  ×  
 

×  
 

×  

 
Za razvrščanje pacientov v posamezne skupine je odgovorna medicinska sestra, vodja tima 
zdravstvene nege. 
 
 
KATEGORIZACIJA ZAHTEVNOSTI ZDRAVSTVENE NEGE V OSNOVNI 
ZDRAVSTVENI DEJAVNOSTI 
 
Na področju osnovne zdravstvene dejavnosti se je kategorizacija zdravstvene nege začela razvijati v 
okviru mednarodnega projekta Količina in kakovost v zdravstveni negi, ki je potekalo v Zdravstvenem 
domu Maribor v obdobju od 1999 – 2002. Eden od rezultatov tega projekta je razvrščanje pacientov 
in družin v osnovni zdravstveni dejavnosti, poimenovan Mariborski sistem razvrščanja pacientov v 
kategorije v osnovni zdravstveni dejavnosti. Tudi ta sistem temelji na metodi San Joaquin, ki so ga 
prilagodili slovenskim razmeram. Vodilo za razvrščanje odraslih pacientov in družin v posamezne 
kategorije zdravstvene nege sta bili teoriji V. Henderson in D. Orem. 
Za razvrščanje odraslih pacientov so uporabili štiri kategorije zahtevnosti zdravstvene nege in pet 
kriterijev za razvrščanje. Za odraslega pacienta so najprej uporabili sedem indikatorjev, od leta 2005 
jih uporabljajo devet. Kategorizacija je dopolnjena še z obsegom, številom, težavnostjo intervencij in 



Zdravstvena nega in raziskovanje – skripta predavanj štud. leto 2012/2013 
248 

porabo časa. Razvrščanje družine v patronažni dejavnosti je razdeljena v štiri kategorije zahtevnosti 
zdravstvene nege glede na prisotnost zdravstvenih in/ali socialnih problemov. 
Tudi na področju socialno varstvenih ustanov razvijajo in postopno uvajajo kategorizacijo 
zahtevnosti zdravstvene nege. 
Tudi v osnovni zdravstveni dejavnosti je zdravstvena nega razdeljena na štiri kategorije. 
Razporejanje pacientov v posamezne kategorije zdravstvene nege se izvaja na podlagi petih 
kriterijev, od katerih je vsak dodatno razdeljen v devet bistvenih kazalcev oziroma indikatorjev. 
 
Vrste zahtevnosti zdravstvene nege 
I. Kategorija: minimalna zdravstvena nega ali samooskrba 

II. Kategorija: srednja zdravstvena nega 
III. Kategorija: obsežna zdravstvena nega  
IV. Kategorija: intenzivna zdravstvena nega 

 
I. Kategorija zahtevnosti zdravstvene nege 
V to kategorijo so uvrščeni pacienti, ki ne potrebujejo pomoči in podpore medicinske sestre pri 
samooskrbi. 
 
II. Kategorija zahtevnosti zdravstvene nege 
V to kategorijo so uvrščeni pacienti, ki potrebujejo delno pomoč, podporo in nadzor medicinske 
sestre.  
 
III. Kategorija zahtevnosti zdravstvene nege 
V to kategorijo so uvrščeni pacienti, ki potrebujejo celotno pomoč, podporo, opazovanje in nadzor 
medicinske sestre.  
 
IV. Kategorija zahtevnosti zdravstvene nege 
V to kategorijo so uvrščeni pacienti, ki potrebujejo nenehno pomoč, podporo, opazovanje in nadzor 
medicinske sestre.  

 
Kategorizacija zahtevnosti zdravstvene nege za odraslega pacienta v osnovni zdravstveni 
dejavnosti 
 

KRITERIJI INDIKATORJI ZA RAZVRŠČANJE 
PACIENTOV 

KATEGORIJE ZAHTEVNOSTI 
ZDRAVSTVENE NEGE 

  I. II. III. IV. 
 Neodvisen pacient ×     

Osebna higiena Pomoč pri osebni higieni  ×  ×   

Gibanje Delna pomoč pri gibanju 

Popolna pomoč pri gibanju 

 ×  ×  

×  

 

×  

Hranjenje Delna pomoč pri hranjenju 

Popolna pomoč pri hranjenju 

 ×  ×  

×  

 

×  

Infuzija Infuzija  ×  ×  ×  

Opazovanje  Opazovanje pacienta na vsako uro ali dve 

Nenehno opazovanje 

 ×  ×  ×  
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KATEGORIZACIJA ZAHTEVNOSTI ZDRAVSTVENE NEGE DRUŽIN V 
PATRONAŽNI DEJAVNOSTI 
 
Vrste zahtevnosti zdravstvene nege 
I. Kategorija: Družina potrebuje pomoč in podporo patronažne medicinske sestre pri krepitvi in 

ohranjanju zdravja. 
 

II. Kategorija: Družina potrebuje delno pomoč in podporo patronažne medicinske sestre pri 
reševanju nekaterih zdravstvenih in/ali socialnih težav. 

 
III. Kategorija: Družina potrebuje celotno pomoč, podporo, opazovanje in nadzor patronažne 

medicinske sestre pri reševanju večine zdravstvenih in socialnih težav. 
 
IV. Kategorija: Družina potrebuje nenehno pomoč, podporo in nadzor patronažne medicinske 

sestre pri reševanju vseh zdravstvenih in socialnih težav. 
 

Sistem razvrščanja družin v kategorije 
 
 

INDIKATORJI ZA RAZVRŠČANJE DRUŽIN  
KATEGORIJE ZAHTEVNOSTI 
ZDRAVSTVENE NEGE 

 I. II. III. IV. 

Družina se sama oskrbuje / nima zdravstvenih niti socialnih težav ×     

Potrebuje delno pomoč in podporo patronažne medicinske sestre 

pri reševanju nekaterih zdravstvenih težav 

 ×    

Potrebuje delno pomoč in podporo patronažne medicinske sestre 

pri reševanju nekaterih socialnih težav 

 ×    

Potrebuje nova znanja za reševanje zdravstvenih težav  ×  ×  ×  

Potrebuje nova znanja za reševanje socialnih težav  ×  ×  ×  

Razrešuje zdravstvene težave s pomočjo drugih zdravstvenih in 

socialnih zavodov / drugih ustanov 

  ×  ×  

Razrešuje socialne težave s pomočjo drugih zdravstvenih in 

socialnih zavodov / drugih ustanov 

  ×  ×  

Potrebuje celotno pomoč, podporo, opazovanje in nadzor 

patronažne medicinske sestre pri reševanju večine zdravstvenih 

in socialnih težav 

  ×   

Potrebuje nenehno pomoč, podporo, opazovanje in nadzor 

patronažne medicinske sestre pri reševanju večine zdravstvenih in 

socialnih težav 

   ×  

 
 
PROTOKOL SLOVENSKE KATEGORIZACIJE ZAHTEVNOSTI BOLNIŠNIČNE 
ZDRAVSTVENE NEGE 
 
Kategorizacijo je mogoče izvajati s pomočjo dokumentacije na papirju ali s temu prilagojenim 
računalniškim programom. Uporabniki prilagojenih računalniških programov, ki omogočajo bolj 
natančno in večkrat dnevno razvrščanje pacientov v kategorije za krajša časovna obdobja, naj tudi 
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pri kategoriziranju pacientov hospitaliziranih krajši čas od osem ur, upoštevajo dodatna navodila, 
tiskana v ležeči pisavi in označena z znakom Q. 
 
� Pacientove potrebe po zdravstveni negi kategorizira dipl.m.s.2/vodja negovalnega tima – 

v sodelovanju z ostalimi člani negovalnega tima.  
Obrazložitev: 
Za kategorizacijo zahtevnosti zdravstvene nege je strokovno usposobljena in polno odgovorna 
medicinska sestra – vodja negovalnega tima. 
 
� Potrebe po zdravstveni negi kategoriziramo pri vseh pacientih, ki so v času za 

kategoriziranje hospitalizirani osem ur ali več. 
Obrazložitev: 
V času za kategoriziranje med 13. in 15. uro kategoriziramo po stopnjah zahtevnosti zdravstvene 
nege vse paciente, ki so bili v bolnišnico sprejeti pred 5. uro. 

� Potrebe po zdravstveni negi kategoriziramo pri vseh hospitaliziranih pacientih glede na dejanski čas 
prisotnosti na posamezni organizacijski enoti.  

Obrazložitev: 
Takšen način kategorizacije omogoča natančno razporeditev pacientov po kategorijah zahtevnosti 
zdravstvene nege. 
 
� Pacientov, ki so v času za kategoriziranje v bolnišnici manj kot osem ur, ne 

kategoriziramo po stopnjah zahtevnosti zdravstvene nege. Te evidentiramo kot S – 
sprejemni/odpustni dan. 

Obrazložitev: 
SKZBZN temelji na kategorizaciji daljšega časovnega obdobja (24 ur), zato za kategoriziranje krajših 
oblik zdravljenja ni primerna. Delo izvajalcev zdravstvene nege v omenjenem času je tako že 
upoštevano v kategorizaciji celotne hospitalizacije, obremenitev zdravstvenih delavcev na sprejemni 
dan pa povzeta v kategoriji, ki jo določimo naslednji dan v času za kategoriziranje. 

� Uporabniki računalniških programov kategorizacije, ki omogočajo kategorizacijo krajših časovnih obdobij, 
ne uporabljajo rubrike S. Pacientu, ki zaradi krajše hospitalizacije, ne izpolnjuje zahtevnosti meril od dva 
do enajst, vedno določimo merilo ena – pretežno samostojen. 

 
� Pacientove potrebe po zdravstveni negi kategoriziramo redno enkrat dnevno ob predaji 

službe zdravstvene nege med člani negovalnega tima dopoldanske izmene popoldanski, 
predvidoma med 13. in 15. uro. 

Obrazložitev: 
Ob koncu dopoldanske izmene je na oddelku prisotnih največ izvajalcev zdravstvene nege, v tem 
času se delovni proces na večini oddelkov relativno umiri, negovalni tim pa se je med dnevnim 
delom neposredno seznanil z zahtevnostjo zdravstvene nege pri pacientu. 
Obstoječi sistem kategorizacije, v osnovi, ni namenjen dnevnemu prerazporejanju osebja, saj temelji 
na opravljenem delu, temveč srednjeročnemu (tedenskemu in mesečnemu) ter predvsem 
dolgoročnemu (letnemu) načrtovanju in oblikovanju kadrovskih standardov. 
 
� V primeru premestitve, odpusta ali smrti pacienta kategoriziramo ob nastanku dogodka. 

                                                 
2 V priročniku se izraz dipl.m.s. nanaša tudi na izvajalca zdravstvene s VI. stopnjo izobrazbe in na oba spola. 
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Obrazložitev: 
V primeru premestitve ali odpusta pacienta pred časom ali po času, določenem za kategoriziranje, je 
treba pacienta kategorizirati še za obdobje od določitve zadnje kategorije oz. od sprejema do 
premestitve ali odpusta. 
 
� Pacientove potrebe po zdravstveni negi kategoriziramo za 24 ur nazaj, za obdobje od 13. 

ure prejšnjega dne do 13. ure tekočega dne. Rezultat kategoriziranja vpišemo pod tekoči 
dan. 

Obrazložitev: 
Pacientove potrebe kategoriziramo za nazaj, ker le tako rezultat temelji na dejanski stopnji 
zmožnosti samooskrbe pacienta ter na opravljenem delu izvajalcev zdravstvene nege. 
Kategoriziranje vnaprej namreč ne zajame dejanskih potreb pacienta, ker se izvaja le na osnovi 
domnev in načrtov. 
 
� Pacientov, ki so sprejeti na bolnišnično zdravljenje in s soglasjem lečečega zdravnika 

odidejo začasno domov (praviloma preko sobote, nedelje ali praznika), ne 
kategoriziramo po stopnjah zahtevnosti zdravstvene nege, temveč jih posebej 
evidentiramo kot rubriko V – vikend. 

Obrazložitev: 
Pacienta, ki bi bil začasno odpuščen domov, lahko kategoriziramo po stopnjah zahtevnosti 
zdravstvene nege samo, če v času bivanja izpolnjuje kriterije, drugače ga razvrstimo v rubriko 
vikend. Pacient, ki bi bil začasno odpuščen iz bolnišnice v petek dopoldan ob 11. uri ter bi se vrnil v 
bolnišnico v nedeljo popoldan ob 18. uri, bi bil tako v petek in v ponedeljek ob 13. uri kategoriziran 
po stopnjah zahtevnosti zdravstvene nege, v soboto in nedeljo pa razvrščen v rubriko vikend. 
� Uporabniki računalniških programov kategorizacije, ki omogočajo kategorizacijo krajših časovnih obdobij, 

uporabljajo rubriko »V« glede na dejansko odsotnost pacienta.  
 
� Doječih mater, mater spremljevalk, ki se na oddelku usposabljajo za kasnejšo 

rehabilitacijo otroka na domu, bivanja staršev na lastno željo in bivanja drugih oseb na 
lastno željo ne kategoriziramo po stopnjah zahtevnosti zdravstvene nege, temveč jih 
razvrstimo v rubriko B – brez kategorije. 

Obrazložitev: 
Omenjene osebe niso sprejete v bolnišnico zaradi zdravljenja, temveč so sprejete zaradi 
utemeljenega pozitivnega vpliva na otroka. Zdravstveno-vzgojno delo in svetovanje, ki ga opravimo 
pri materi, naj se upošteva pri kategoriziranju otrokovih potreb po zdravstveni negi. 
 
� Prisotnost doječe matere, matere spremljevalke, ki se na oddelku usposablja za kasnejšo 

rehabilitacijo otroka na domu, prisotnost staršev ali drugih oseb na lastno željo, ki 
sodeluje pri negi otroka, vpliva na kategorijo zahtevnosti zdravstvene nege obolelega 
otroka.  

Obrazložitev: 
Kadar je poleg akutno obolelega otroka v bolnišnico sprejeta tudi mati (ali pomembni drugi), ki se 
glede na zdravstveno stanje otroka ter v dogovoru z zdravstvenim timom, aktivno vključuje v nego 
otroka (previjanje, umivanje, hranjenje), lahko ta delno nadomesti vlogo izvajalca zdravstvene nege. 
Otroka kategoriziramo glede na izvedene aktivnosti zdravstvene nege. 
 



Zdravstvena nega in raziskovanje – skripta predavanj štud. leto 2012/2013 
252 

� Zdravega novorojenca, ki je nastanjen ob materi po sistemu rooming-in, obravnavamo 
skupaj z materjo kot eno osebo in ga ne kategoriziramo po stopnjah zahtevnosti 
zdravstvene nege. Po stopnjah zahtevnosti zdravstvene nege kategoriziramo samo 
otročnico, novorojenca pa razvrstimo v rubriko N – zdrav novorojenec. 

Obrazložitev: 
Praksa je pokazala, da ločeno kategoriziranje novorojenca in otročnice prikaže nerealno visoke 
potrebe po kadrih na porodniških oddelkih. 
 
� Po stopnjah zahtevnosti zdravstvene nege kategoriziramo zdravega novorojenca, ki ni 

nastanjen ob materi, ker je ta akutno obolela ali pa je odsotna zaradi drugih vzrokov. 
 
O p i s   m e r i l 
Pomembno:  
Za vsa merila velja, da so lahko označena le, če je pacientovo stanje ustrezalo zahtevam merila, na 
katerega se kategorija zahtevnosti zdravstvene nege nanaša, najmanj osem ur. 
Za merila od številke 2 do 11 velja, da so lahko izbrana samo, če so bile aktivnosti, navedene za 
posamezno merilo, izvedene in zabeležene v zdravstveni dokumentaciji skladno z veljavnimi 
standardi zdravstvene nege. Zahtevnost zdravstvene nege mora biti dnevno zabeležena in preverljiva 
v pacientovi zdravstveni dokumentaciji. 
� Pri kategorizaciji pacientov, hospitaliziranih manj kot osem ur, pri določitvi meril za določanje kategorij 

zahtevnosti zdravstvene nege upoštevamo določila, opredeljena pri posameznem merilu. 
 
Merilo 1: »pretežno samostojen« je izpolnjeno, če velja: 

− pacient je pri izvajanju osnovnih življenjskih aktivnosti (oblačenju, gibanju, hranjenju, izločanju, 
osebni higieni, vzdrževanju telesne temperature, pri namestitvi in legi v postelji, pri izogibanju 
nevarnostim iz okolja, komuniciranju itd.) samostojen, lahko pa potrebuje spodbujanje in 
usmerjanje k samooskrbi; ali: 

− pacient je sposoben izvajati vse zgoraj naštete življenjske aktivnosti, tudi če ima začasno infuzijo 
(krajšo od osem ur) oz. vstavljen kateri koli kateter ali sondo; ali: 

− pacient je invalid, ki se samostojno giblje s pomočjo invalidskega vozička in je sposoben 
samostojno izvajati vse zgoraj naštete aktivnosti; in/ali: 

− pacienta opazujemo in/ali pri njem izvajamo vsaj eno meritev do trikrat dnevno (merjenje in 
dokumentiranje vitalnih znakov, tekočinska bilanca, tehtanje, pulzna oksimetrija ipd.); in/ali: 

− pacientu apliciramo zdravila do petkrat dnevno (per os, i. m., s. c., i. v., vaginalno, rektalno, v 
stomo, v uho, v nos, v oko, na sluznico, po sondi, v kratkih infuzijah (krajših od 30 minut), v 
obliki inhalacij ipd.); in/ali: 

− pacientu apliciramo krajšo (najmanj 30 minut trajajočo) parenteralno terapijo do dvakrat na dan; 
in/ali: 

− pri pacientu, svojcih in/ali zanj pomembnih drugih osebah izvajamo zdravstveno-vzgojno delo 
na podlagi ugotovljenih negovalnih težav, narave bolezni in postopkov zdravljenja; sem spada 
vsakodnevno komuniciranje: preverjanje informiranosti in znanja pacienta v zvezi s trenutnim 
zdravstvenim stanjem, ponavljanje, pojasnjevanje, odgovarjanje na vprašanja ipd. 

− socio-terapevtsko delo v skupini: 
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− pacient, je na trajnem zdravljenju s kisikom na domu,3 vendar je samostojen pri vseh ostalih 
aktivnostih in se občasno lahko odklaplja s kisika.  

� Merilo ni odvisno od trajanja hospitalizacije in ga označimo tudi, kadar pacient ne izpolnjuje nobenega od ostalih 
meril. 

 
Merilo 2: »delna pomoč pri osebni higieni« je izpolnjeno, če velja: 

− pacientu pomagamo pri umivanju v postelji tako, da mu umijemo težko dostopne predele telesa, 
kot so: hrbet, noge, anogenitalni predel; pri tem ga spodbujamo, usmerjamo in nadziramo; 
ter/ali: 

− pacientu pomagamo pri umivanju pri umivalniku ter mu umijemo težko dostopne dele telesa; ali: 

− pacientu pomagamo pri tuširanju ali kopanju v kopalnici; in/ali: 

− pacienta vodimo in nadzorujemo pri aktivnostih osebne higiene; in/ali: 

− pacient, ki bi bil pri izvajanju aktivnosti osebne higiene sicer lahko samostojen, potrebuje 
izvajanje izolacijskih ukrepov4 zaradi varovanja sebe in/ali okolice; ali: 

− otročnici, ki še nima moči ali znanja, pomagamo pri negi zdravega novorojenca. 
� Pri hospitalizaciji pacienta krajši čas kot osem ur se lahko merilo označi, če je bila vsaj ena od zgoraj navedenih 

aktivnosti izvedena in zabeležena vsaj enkrat. 
 
Merilo 3: »popolna pomoč pri osebni higieni« je izpolnjeno, če velja: 

− osebno higieno pacienta v celoti izvajamo v postelji ali kopalnici. Pri tem je pacient popolnoma 
odvisen. 

� Pri hospitalizaciji pacienta krajši čas kot osem ur se lahko merilo označi, če je bila zgoraj navedena aktivnost 
izvedena in zabeležena vsaj enkrat. 

 
Merilo 4: »delna pomoč pri gibanju« je izpolnjeno, če velja: 

− pacientu, ki lahko sam vzdržuje položaj v postelji, pomagamo pri obračanju in nameščanju v 
ustrezen položaj v postelji; in/ali: 

− pacientu pomagamo pri vstajanju iz postelje in/ali pri hoji, tako da ga podpiramo s pomočjo ene 
ali dveh oseb; in/ali: 

− pacientu pomagamo pri nameščanju protetičnih pripomočkov za gibanje; in/ali: 

− pacienta vodimo in nadzorujemo pri aktivnosti gibanja. 
� Pri hospitalizaciji pacienta krajši čas kot osem ur lahko merilo označimo, če je bila vsaj ena od zgoraj navedenih 

aktivnosti izvedena in zabeležena vsaj enkrat. 
 
Merilo 5: »popolna pomoč pri gibanju« je izpolnjeno, če velja: 

− pacient je negibljiv v postelji; in: 

− pacient ni sposoben sam spreminjati položaja v postelji; in:  

− pacient ni sposoben vzdrževati lege brez dodatnih pripomočkov za podlaganje. 
� Pri hospitalizaciji pacienta krajši čas kot osem ur se lahko merilo označi, če je bila vsaj ena od zgoraj navedenih 

aktivnosti izvedena in zabeležena vsaj enkrat. 

                                                 
3 Trajno zdravljenje s kisikom na domu pomeni stalno aplikacijo kisika, ki jo ima pacient tudi po odpustu.  
4 Izolacijski ukrepi so na tem mestu mišljeni kot dodatni specifični negovalni in organizacijski postopki, ki jih 

izvajamo z namenom preprečevanja prenosa okužb. 
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Merilo 6: »delna pomoč pri hranjenju« je izpolnjen, če velja: 

− pacientu pomagamo pri končni pripravi hrane (rezanju, mazanju, odpiranju embalaže ipd.), nato 
se hrani samostojno; in/ali: 

− pacienta, ki se hrani samostojno, vodimo in nadziramo pri aktivnosti hranjenja; ali: 

− pacienta, ki je pretežno samostojen pri ostalih aktivnostih, hranimo po hranilni sondi ali per os; 

− otročnico vodimo in nadziramo pri aktivnosti dojenja. 
� Pri hospitalizaciji pacienta krajši čas kot osem ur se lahko merilo označi, če je bila vsaj ena od zgoraj navedenih 

aktivnosti izvedena in zabeležena vsaj enkrat.  
Merilo 7: »popolna pomoč pri hranjenju« je izpolnjeno, če velja: 

− pacienta, ki je delno ali popolno odvisen pri ostalih aktivnostih, hranimo per os, ga spodbujamo 
in nadziramo pri požiranju; in/ali 

− pacienta, ki je delno ali popolno odvisen pri ostalih aktivnostih, hranimo po hranilni sondi ali 
stomi. 

� Pri hospitalizaciji pacienta krajši čas kot osem ur lahko merilo označimo, če je bila vsaj ena od zgoraj navedenih 
aktivnosti izvedena in zabeležena vsaj enkrat. 

 
Merilo 8: »pomoč pri zagotavljanju varnosti« je izpolnjeno, če velja:  

− pacienta opazujemo in/ali pri njem izvajamo vsaj eno meritev štirikrat dnevno ali pogosteje 
(merjenje in dokumentiranje vitalnih znakov ali drugih načrtovanih meritev, tekočinska bilanca,5 
tehtanje, pulzna oksimetrija ipd.). 

� Pri hospitalizaciji, krajši od osem ur, lahko merilo označimo, če je bila zgoraj navedena aktivnost izvedena in 
zabeležena vsaj dvakrat; 

in/ali: 

− pri akutno ali kronično zmedenem pacientu in/ali samomorilno ogroženem pacientu in/ali 
otroku, ki ni sposoben sam prepoznati nevarnosti okolja, izvajamo reden nadzor nad gibanjem v 
bolnišničnem okolju (12-krat dnevno ali pogosteje), nad izvajanjem osnovnih življenjskih 
aktivnosti ter nad izvajanjem aktivnosti na oddelku. Nadzor se nanaša na: redne nadzorne 
obhode izvajalcev zdravstvene nege, antisuicidalni pakt6 ipd. Pri tem je treba dokumentirati vrsto 
ogroženosti, čas nadzornega obhoda in stanje pacienta. 

− Pri pacientu (odraslem/otroku), pri katerem se glede na zdravstveno stanje ter v dogovoru z 
zdravstvenim timom, pomembni drugi vključujejo v nego (previjanje, umivanje, hranjenje), 
izvajalka zdravstvene nege izvaja nadzor nad izvajanjem navedenih aktivnosti. 

− Za zagotavljanje pacientove varnosti izvajamo tudi terapevtsko komunikacijo, zdravstveno-
vzgojno7 in socio-terapetsko delo8 ter usmerjanje v aktivnosti, ki ne ogrožajo pacientove 

                                                 
5 Vnos in iznos tekočin mora biti v 24 urah zabeleženo vsaj štirikrat na dan. 
6 Antisuicidalni pakt je intervencija, ki jo izvajamo pri samomorilno ogroženem pacientu, ki je melanholičen, 

tesnoben, depresivnega razpoloženja, lahko ima tudi vsiljivke, vendar je do svojega stanja kritičen. Nanaša se 
na dogovor s pacientom o mestu nahajanja in rednem javljanju izvajalki zdravstvene nege ter na dogovor s 
pacientom, da bo jasno izražal svoja doživljanja in občutke osebju. 

7 Zdravstveno-vzgojno delo so dejavnosti ob upoštevanju spoznanj medicine in drugih ved, ki navajajo ljudi k 
zavestni skrbi za lastno zdravje ter zdravje skupnosti in okolja. 

8 Socio-terapevtsko delo je v psihiatriji vsakršno ukrepanje, ki si prizadeva urejati medosebne odnose duševno 
bolnega (npr. delovna terapija, miljejska terapija, terapevtska skupnost). 
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varnosti. Zdravstveno-vzgojno delo mora biti individualno načrtovano9 na podlagi pacientovih 
potreb, trajati mora najmanj 60 minut in mora biti dokumentirano in vrednoteno. 

� Pri hospitalizaciji pacienta krajši čas kot osem ur lahko merilo označimo, če je bila vsaj ena od zgoraj navedenih 
aktivnosti izvedena in zabeležena najmanj enkrat na dve uri. 

 
Merilo 9: »aplikacija terapije (večkratna in/ali dolgotrajna)« je izpolnjeno, če velja: 

− pacientu teče infuzija in/ali perfuzija in/ali transfuzija nepretrgoma najmanj osem ur na dan;  

− pacient prejema neprekinjeno terapijo s kisikom zaradi akutnega stanja. 
� Pri hospitalizaciji, krajši kot osem ur, se lahko merilo označi, če je bila aktivnost prisotna najmanj polovico 

obravnavanega časa.  
in/ali: 

− pacientu apliciramo krajšo (najmanj 30 minut trajajočo) parenteralno terapijo trikrat na dan ali 
pogosteje (���� vsaj enkrat); in/ali: 

− pacientu apliciramo sistemsko terapijo za zdravljenje malignih obolenj parenteralno (���� vsaj 
enkrat); in/ali: 

− pacientu apliciramo zdravila na isti način (per os, i. m., s. c., i. v., vaginalno, rektalno, v stomo, v 
uho, v nos, v oko, na sluznico, po sondi, v kratkih infuzijah (krajših od 30 minut), v obliki 
inhalacij ipd.) vsaj šestkrat na dan ali pogosteje (lahko so različna zdravila) (���� najmanj enkrat 
na tri ure). 

 
Merilo 10: »nadzor na dve do tri ure / neposredno opazovanje« je izpolnjeno, če velja: 

− pri pacientu opazujemo in/ali merimo ter pisno dokumentiramo istočasno vsaj tri vitalne 
funkcije (telesna temperatura, dihanje, srčni utrip, krvni tlak, stanje zenic, stanje zavesti itd.) od 
osem- do dvanajstkrat na dan; ob tem lahko uporabljamo različne merilne aparate; in/ali: 

− pri pacientu opazujemo in/ali merimo ter pisno dokumentiramo istočasno vsaj tri druga stanja 
(stanje kože, sluznice, rane, vitalnost dela telesa, reakcije po cepljenju, urne diureze, krvnega 
sladkorja ipd.) osemkrat ali večkrat na dan; ali: 

− pri pacientu opazujemo in/ali merimo ter pisno dokumentiramo kombinacijo vitalnih funkcij in 
drugih stanj – skupaj vsaj tri vzporedne meritve osemkrat ali večkrat na dan.  

� Pri hospitalizaciji, krajši kot osem ur, se lahko merilo označi, če so bile aktivnosti izvedene najmanj enkrat na 
tri ure.  

− Pri hetero-10 ali avtoagresivnem11 pacientu izvajamo neposredno opazovanje,12 terapevtsko 
usmerjeno komunikacijo in učenje spretnosti zmanjševanja napetosti za obvladovanje 
agresivnosti ali zmanjšanje samomorilne ogroženosti. Zaradi zagotavljanja varnosti je tak pacient 
hospitaliziran na varovanem bolniškem oddelku. Omenjena vrsta nadzora se izvaja, kadar to 
zahteva zdravstveno stanje pacienta in jo zdravnik načrtuje v zdravstveni dokumentaciji. 

� Pri hospitalizaciji, krajši kot osem ur, se lahko merilo označi, če je bila aktivnost izvajana vsaj polovico časa 
hospitalizacije.  

                                                 
9 Individualno načrtovana zdravstvena vzgoja pomeni pisno izdelan individualni načrt z opredeljenimi problemi, 

cilji, posredovanimi vsebinami in vrednotenjem pridobljenega znanja. 
10 Heteroagresiven človek je posameznik, ki je nasilen ali napadalen v besedah ali dejanjih do drugih. 
11 Avtoagresiven človek je posameznik, ki je nasilen do samega sebe. 
12 Neposredno opazovanje pomeni neposreden nadzor psihično nestabilnega pacienta, ki je v tem primeru v 

skupnem prostoru z drugimi pacienti. 
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Merilo 11: »stalen nadzor« je izpolnjeno, če velja: 

− pri pacientu, katerega zdravstveno stanje zahteva stalno prisotnost izvajalke zdravstvene nege, 
opazujemo in/ali merimo ter pisno dokumentiramo šest meritev, ki vključujejo vsaj štiri meritve 
vitalnih funkcij (krvni tlak, telesna temperatura, pulz, dihanje, stanje zavesti) pogosteje kot na 
dve uri oz. nad dvanajstkrat na dan;  

� Pri hospitalizaciji, krajši kot osem ur, se lahko merilo označi, če so bile aktivnosti izvedene najmanj enkrat na 
uro; 
in/ali: 

− pri pacientu, katerega zdravstveno stanje zahteva stalno prisotnost izvajalca zdravstvene nege in 
je v zdravstveni dokumentaciji definirano kot posebno psihično stanje,13 izvajamo telesno 
omejevanje,14 stalno spremljanje psihičnega in telesnega stanja vsaj s tremi parametri (krvni tlak, 
telesna temperatura, pulz, dihanje, stanje zavesti) pogosteje kot na dve uri oz. nad dvanajstkrat 
na dan, izvajamo stalno terapevtsko komunikacijo ter stalno spremljanje psihičnega in fizičnega 
stanja z obveznim dokumentiranjem na obrazec o neprekinjenem varovanju pacienta. 

� Pri hospitalizaciji, krajši kot osem ur, se lahko merilo označi, če je bila aktivnost telesnega omejevanja izvajana 
vsaj polovico časa hospitalizacije in meritve izvedene najmanj enkrat na uro.  

 
 
Medsebojno izključevanje meril znotraj iste ocenitve 

Merilo 1: pretežno samostojen, izključuje vse ostale kriterije.  
Merilo 2: delna pomoč pri osebni higieni, izključuje:  

− merilo 3: popolna pomoč pri osebni higieni, in  

− merilo 11: stalen nadzor. 
Merilo 4: delna pomoč pri gibanju, izključuje:  

− merilo 5: popolna pomoč pri gibanju, in  

− merilo 11: stalen nadzor. 
Merilo 6: delna pomoč pri hranjenju, izključuje:  

− merilo 7: popolna pomoč pri hranjenju, in 

− merilo 11: stalen nadzor. 
Merilo 8: pomoč pri zagotavljanju varnosti, izključuje:  

− merilo 10: nadzor na dve do tri ure – neposredno opazovanje, in  

− merilo 11: stalen nadzor. 
Merilo 10: nadzor na dve do tri ure – neposredno opazovanje, izključuje: 

− merilo 11: stalen nadzor. 
 

                                                 
13 Posebno psihično stanje se nanaša na akutna psihična in nevrološka stanja, pri katerih prihaja do motenj zavesti 

ter motoričnih, senzoričnih in psihičnih funkcij.  
14 Telesno omejevanje se nanaša na posebne varovalne ukrepe (PVU) – pritrditev s pasovi in manšetami – za 

zagotavljanje pacientove varnosti v okolju ter za preprečevanje hetero- ali avtoagresivnosti pacienta. 
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Obrazec SKZBZN 
 
 Kategorije zahtevnosti zdravstvene nege I II III IV 

1 Pretežno samostojen (  )    

2 Delna pomoč pri osebni higieni  (  ) (  )  

3 Popolna pomoč pri osebni higieni   (  ) (  ) 

4 Delna pomoč pri gibanju  (  ) (  )  

5 Popolna pomoč pri gibanju   (  ) (  ) 

6 Delna pomoč pri hranjenju  (  ) (  )  

7 Popolna pomoč pri hranjenju   (  ) (  ) 

8 Pomoč pri zagotavljanju varnosti   (  ) (  ) (  ) 

9 Aplikacija terapije (večkratna in/ali dolgotrajna)  (  ) (  ) (  ) 

10 Nadzor na 2 do 3 ure / neposredno opazovanje   (  ) (  ) 

11 Stalen nadzor    (  ) 

 Korekcijski faktor 1 1 0.5  

 Skupaj     

 
 
LITERATURA: 
 
1. Hajdinjak G, Meglič R. Sodobna zdravstvena nega. Ljubljana: Visoka šola za zdravstvo, 2006. 
2. Priročnik slovenska kategorizacija zahtevnosti bolnišnične zdravstvene nege (skzbzn). Kolegij za 

poenotenje slovenske kategorizacije zahtevnosti bolnišnične zdravstvene nege (Operativna 
skupina). Univerzitetni klinični center Ljubljana, 2008. 

 
 

  



Zdravstvena nega in raziskovanje – skripta predavanj štud. leto 2012/2013 
258 

16.BOLNIŠNIČNA HIGIENA 
 
 
BOLNIŠNIČNE OKUŽBE 
 
Nastanejo med bivanjem v bolnišnici, pri čemer znaki niso bili prisotni ob sprejemu in bolnik ni bil 
v inkubaciji. Pri bolnikih se lahko pojavijo okužbe tudi po odpustu (infekcije kirurških ran). 
Bolnišnične okužbe se lahko pojavijo tudi pri zdravstvenih delavcih. 
Okužbe lahko povzročijo mikroorganizmi, ki so del bolnikove normalne flore (endogeni izvor 
okužbe) ali mikroorganizmi iz okolja (eksogene okužbe). 
 
Bolnišnične okužbe nastanejo zaradi različnih dejavnikov. Delimo jih na bolnikove dejavnike, 
dejavnike diagnostičnih posegov in bolnišnične higiene ter dejavnike mikroorganizmov. 
 
Bolnikovi dejavniki 
- Starost (nedonošenčki, zelo stari bolniki – pri katerih se spremeni imunski odziv). 
- Trajanje hospitalizacije poveča možnost nastanka bolnišničnih okužb, bolnik je dlje časa v stiku z 

bolnišničnimi sevi bakterij. 
- Bolnikov prehranski status, pomanjkanje določenih faktorjev povečuje možnost okužb. 
- Osnovno obolenje tudi vpliva na nastanek okužbe, ob nekaterih obolenjih obstaja večja možnost 

okužbe; npr. diabetes, maligna obolenja,… 
- Več obolenj pri istem bolniku poveča možnost okužbe. 
- Bivanje v intenzivni enoti poveča možnost okužbe zaradi invazivnih posegov, ki jim je bolnik 

izpostavljen, zaradi večjega števila okuženih bolnikov in večje možnosti okužbe z odpornimi 
bakterijami zaradi velike uporabe antibiotikov. 

- Invazivni posegi, kot so operacije, endoskopije, kateterizacije, intravazalni katetri, umetna 
ventilacija in drugo, povečujejo ogroženost bolnika za okužbe. 

- Imunosupresivna zdravila zmanjšajo bolnikovo odpornost. 
- Imunska oslabelost kot posledica obolenja. 
 
Povečana neobčutljivost na antibiotike se razvije predvsem zaradi povečane porabe antibiotikov za 
namene zdravljenja in profilakse, neustrezne izbire antibiotikov, neustreznega odmerjanja in 
nepravilnega trajanja zdravljenja. 
 
Dejavniki diagnostičnih, terapevtskih in negovalnih postopkov, ki povečujejo možnost 
nastanka okužb 
- Operativni posegi so povezani z nastankom okužbe kirurških ran. Število okužb je povezano s 

tipom posega. Kirurške posege delimo na: 
o Čiste, kjer operiramo v sterilnem območju; 
o Čisto kontaminirane, kjer poseg poteka v območju normalne bakterijske flore; 
o Kontaminirane, kjer poseg poteka v območju, ki je že samo kontaminirano in 
o Inficirane, kjer je rana že predhodno okužena. 
Od vrste kirurškega posega je odvisno število okužb rane. Pri čistih posegih naj ne bi bilo 
več kot 1 do 4% okužb operativne rane. 

- Opekline so pogosto okužene z lastnimi bolnikovimi bakterijami, lahko pa tudi z okoljskimi. 
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- Žilni katetri so povezani s povečanim tveganjem za nastanek bolnišnične sepse. Do okužbe 
lahko pride zaradi kontaminacije infuzijskih tekočin, kože na mestu vboda ali preko infuzijskega 
sistema z rokami osebja. Žilni kateter poveča možnost okužbe za 0,5% na dan. 

- Urinski kateter povečuje možnost okužbe sečil za 3 do 5% na dan. Okužba je ponavadi 
ascendentna preko katetra. Število okužb se je zmanjšalo z uporabo zaprtega drenažnega sistema 
in aseptičnega vstavljanja katetra. 

- Umetna ventilacija povečuje možnost nastanka bolnišnične pljučnice. Oprema, ki jo 
uporabljamo, mora biti razkužena. Pomemben vir okužbe so vlažilci, ki jih moramo polniti s 
sterilno vodo. Pomembno je, kako izvajamo aspiracijo, predvsem pa pazimo na higieno rok. 

- Protimikrobna zdravila spremenijo normalno bolnikovo floro in povzročajo, da se pojavijo 
neobčutljive bakterije. Lahko se poveča rast gliv. 

- Ionizirajoče sevanje in citostatiki zavirajo tvorbo protiteles, levkocitov in funkcijo granulocitov 
ter povečujejo nevarnost za nastanek okužbe. 

 
Dejavniki mikroorganizmov 
Načini prenosa okužbe 
- S stikom (kontaktni prenos) lahko prenašamo okužbo direktno ali indirektno. To je 

najpogostejši način prenosa bolnišničnih okužb. Direktni prenos je lahko z rokami osebja, 
pripomočkov za nego in diagnostiko ali z oblačili, kar je manj pogosto. Zato je zelo pomembno, 
da skrbimo za higieno rok ter uspešno razkuževanje in sterilizacijo pripomočkov.  

- Indirektni prenos poteka s hrano, vodo, zdravili in dezinfekcijskimi sredstvi. Tak način prenosa 
je manj pogost. Pomemben je predvsem pri bolnikih z oslabljenim imunskim odgovorom, kjer 
sta že neoporečna hrana ali voda lahko vzrok okužbe. Za take bolnike veljajo drugačni načini 
prehrane. Priporoča se, da ne uživajo svežega sadja niti zelenjave, ampak predvsem kuhano 
hrano. 

- Aerogeno prek kapljic ali kožnih lusk z bakterijsko floro kože. Aerogeni prenos je manj pogost 
kot prenos s stikom. Ocenjujejo, da je tak način prenosa prisoten le v 10% okužb. Pri nastanku 
rane ima manjšo vlogo kot stik.  

 
Povzročitelji bolnišničnih okužb so lahko bakterije, virusi in glive, ki so humanega izvora ali iz 
okolja. Med bakterijami so najpogostejši stafilokoki, enterobakterije, psevdomonas in enterokoki. 
Virusni povzročitelji so lahko respiratorni virusi, enterovirusi ter virusi hepatitisov, možen je tudi 
prenos HIV na zdravstvenega delavca. Med glivami največ okužb povzroča Cndida albicans. 
 
 
OSNOVNI NAČINI PREPREČEVANJA BOLNIŠNIČNIH OKUŽB 
 
Preprečevanje bolnišničnih okužb mora biti smiselno in usmerjeno k vzrokom za nastanek okužb. 
Izvajani ukrepi morajo učinkovito zmanjševati ne le število mikroorganizmov na predmetih, bolniku 
in njegovi okolici, pač pa tudi število dejanskih okužb v zdravstveni ustanovi 
 
Povečana dovzetnost za okužbe 
Pri nastanku okužb je eden od pomembnih dejavnikov povečana dovzetnost bolnikov za nastanek 
okužbe. Bolnike z močno zmanjšanim imunskim odgovorom pogosto izoliramo. Včasih so zanje 
izvajali t.i. preventivno izolacijo, novejša doktrina pa predpisuje standardno izolacijo.  
 



Zdravstvena nega in raziskovanje – skripta predavanj štud. leto 2012/2013 
260 

Povečana izpostavljenost mikrobom 
Bolniki v bolnišnici so bolj izpostavljeni mikroorganizmom. Posebno pomembno je, da ne pride do 
prenosa mikroorganizmov od enega bolnika na drugega. Najpomembnejša za zmanjšanje prenosa 
mikroorganizmov je higiena rok. Zelo učinkovit način za preprečevanje okužb je tudi sterilizacija 
predmetov in zdravil, ki pridejo v krvni obtok. Tako preprečimo kolonizacijo in okužbo. V času, ko 
še niso bili poznani načini prenosa okužb niti pravil asepse, je bila okužba rane glavni vzrok smrti po 
kirurških posegih. Z uvedbo asepse in sterilizacije se je začelo obdobje velikega napredka v kirurgiji. 
Okužba rane pri čistih posegih ne presega 4%. 
 
Za materiale, ki pridejo v stik s sluznico pri bolnikih z normalnim imunskim odgovorom, ni 
potrebno, da so sterilni. Zadostuje, da so razkuženi. Tudi razkuževanje znižuje število bolnišničnih 
okužb, vendar so na tem področju pogoste napake, tako pri izbiri razkužilnih sredstev kot tudi 
določanju kaj in kako pogosto bomo razkuževali. Razkuževanje sten, stropov in tal v bolniških 
sobah ne bo znižalo števila bolnišničnih okužb, saj mikroorganizmi s teh površin niso v stiku z 
bolnikom. Ravno tako so ugotovili, da z razkužilnimi predpražniki pred operacijsko dvorano ni 
mogoče zmanjšati deleža pooperacijskih okužb kirurških ran. 
Pojav okužb pomembno zmanjša izboljšanje negovalskih in diagnostičnih tehnik, ki omogočajo, da 
je bolnik čim manj izpostavljen mikroorganizmom. Zato je ključno, da izsledke bolnišnične higiene 
upoštevamo pri pripravi negovalnih standardov. Uporaba zaprtih drenažnih sistemov je močno 
znižala število okužb bolnikov s stalnimi katetri. Pomembno je, da tudi invazivne postopke izvajamo 
čim krajši čas, le dokler so nujni. 
Vsi zdravstveni delavci, ki imajo opravka z bolniki, bi morali poznati načine nastanka bolnišničnih okužb 

in smiselne ukrepe za njihovo preprečevanje. 
 
Odporne bakterije v bolnišnici 
Problem, ki je vedno bolj aktualen, je pojav odpornih bakterij v bolnišnici. Bolnišnične okužbe z 
odpornimi bakterijami lahko postanejo hud terapevtski problem. Zato je pomembno, da vplivamo 
na zmanjšanje pojava odpornosti z uvajanjem smiselne antibiotične doktrine v bolnišnici. Pri pojavu 
takih bakterijskih sevov je treba z uvedbo izolacijskih ukrepov preprečiti prenos na druge bolnike. 
 
HIGIENA ROK 
 
Namen higiene rok je preprečevanje prenosa mikroorganizmov preko rok zdravstvenega osebja. K 
bolniku vedno pristopimo s čistimi rokami. 
 
Na rokah imamo stalno mikrobno populacijo, ki prebiva in se razmnožuje v povrhnjici. Je pretežno 
gram pozitivna in varuje kožo pred naselitvijo drugih, zlasti patogenih mikroorganizmov. Za bolnike 
je lahko škodljiva le izjemoma pri nekaterih invazivnih postopkih in za tiste, ki imajo motnjo 
imunske obrambe. 
Prehodna ali začasna mikrobna populacija se prilepi na kožo rok pri stiku z bolniki, z drugimi 
osebami, z okoljem, pa tudi z drugimi predeli lastnega telesa. Tudi kratkotrajno zadrževanje 
prehodnih mikroorganizmov na rokah je lahko dovolj za prenos okužbe. Na rokah se lahko 
zadržujejo tudi jajčeca črevesnih parazitov, zlasti pod nohti. 
Različna vnetja na rokah zdravstvenih delavcev, zlasti bakterijska ali glivična, so lahko vir okužbe za 
bolnika. Zdravstveni delavci z nalezljivimi vnetji na rokah, bolnikov ne smejo negovati, niti ne smejo 
sodelovati pri invazivnih postopkih, četudi bi uporabili rokavice. 
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Ukrepi: 
- Umivanje rok 

- Razkuževanje rok 

- Uporaba rokavic 

- Uporaba tehnike nedotikanja 

- Nega kože rok 
Opozorilo: Pri delu z bolnikom si roke praviloma vedno razkužimo oziroma upoštevamo dejavnike 
tveganja za prenos okužbe z rokami. 
 
Umivanje rok 
Namen: Z rok odstraniti umazanijo in prehodne mikroorganizme, ki so se prilepili na kožo pri stiku 
z osebami ali z okoljem. 
 
Kdaj umivamo roke: 

- Kadar so roke vidno umazane, 
- Kakor zahtevajo pravila osebne higiene (pred in po obroku, po uporabi stranišča, ob prihodu na 

delo, ob odhodu iz dela,…) in po socialnih stikih (rokovanje,…). 
 
Tehnika umivanja rok: 

- Pred umivanjem odstranimo nakit in uro; 
- Nohti morajo biti kratko pristriženi in urejeni, umetni nohti niso dovoljeni; 
- Tehnika umivanja rok mora omogočiti sistematsko umivanje z milom vseh površin na rokah po 

strokovno pravilnem vrstnem redu, ki onemogoča naknadno onesnaževanje rok in prenašanje 
mikroorganizmov z enega dela na drugi (velja za higiensko in kirurško umivanje rok); 

- Roke po umivanju dobro splaknemo in osušimo z brisačo za enkratno brisanje; 
- Navodila bolnišnice (KOBO) morajo vsebovati skico umivanja. 
 

Kirurško umivanje rok: 

- Pred umivanjem odstranimo nakit in uro; 
- Nohti morajo biti kratko pristriženi in urejeni, umetni nohti niso dovoljeni; 
- Nohte očistimo s sterilno krtačko za enkratno uporabo; 
- Tehnika umivanja rok mora omogočiti sistematsko umivanje z milom vseh površin na rokah od 

prstov do komolca; 
- Roke po umivanju dobro splaknemo, da teče voda v smeri od prstov do komolca in osušimo s 

sterilizirano brisačo za enkratno brisanje; 
- Pipo odpiramo in zapiramo s komolcem. 
 
Kriteriji za izbor sredstva za umivanje rok: 

- Za kožo neagresivno, mikrobiološko neoporečno milo, 
- Uporaba razkužilnega tekočega mila je dopustna le pred aseptičnimi posegi, pri delu z 

občutljivimi bolniki, povsod, kjer je potrebna odstranitev prehodne mikrobne populacije in 
zmanjšanje ter naknadno delovanje na normalno mikrobno populacijo na koži, npr. v kirurgiji. 

 
Minimalni tehnični pogoji za izvedbo: 

- Umivalnik ali umivalno korito brez zamaška, 
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- Tekoča pitna mlačna voda, 
- Za področja z velikim tveganjem za okužbo enoročna mešalna baterija brez mrežice, najbolje na 

komolčno odpiranje, za druge mešalna baterija brez mrežice, 
- Mikrobiološko neoporečno tekoče milo v razdelilcih na komolčno odpiranje, ki se po uporabi 

zamenja z drugim kompletom. Če je na razpolago le trdo milo, mora bit v koščkih za enkratno 
umivanje, 

- Brisače za enkratno brisanje, 
- Koš za odpadke z vrečko za enkratno uporabo, 
- Namestitev umivalnikov oziroma umivalnih korit povsod tam, kjer delamo z bolniki ali izvajamo 

osebno higieno (bolniška soba, preiskovalnica, ambulanta,…), pripravljamo in razdeljujemo 
hrano, v straniščih, 

- Umivalniki za umivanje rok morajo biti ločeni od korit za pomivanje. 
 
Razkuževanje rok 
Razkuževanje z rok ne odstranjuje umazanije, zato razkužujemo roke, ki niso vidno onesnažene. Pri 
delu z bolnikom in pri stiku z njegovimi telesnimi tekočinami, izločki in iztrebki si roke razkužimo. 
Namen: hitro mikrobicidno delovanje na mikroorganizme predhodne populacije na rokah, zlasti na 
vegetativne bakterije in viruse. Preprečuje tudi izstopanje stalne bakterijske populacije iz globljih 
plasti kože in preprečuje razprševanje mikroorganizmov s kožnimi luskami. 
 
Kdaj roke razkužimo: 

- če niso vidno umazane med postopki pri enem bolniku, po delu z bolnikom ali ob prehodu od 
enega bolnika k drugemu, 

- pred aseptičnimi in invazivnimi postopki, 
- pred delom z bolniki, predvsem s tistimi, ki imajo zmanjšan imunski odziv, 
- po stiku z bolnikom, zlasti z okužbo ali bolnikom, ki je koloniziran z večkratno odpornimi 

mikroorganizmi, 
- po stiku s kužninami, potencialno kužnimi predmeti, pripomočki, površinami, 
- po odstranitvi rokavic. 
 
Tehnika razkuževanja rok: 

- enaka kot pri umivanju rok (glej - tehnika umivanja rok), 
- nanesemo dovolj razkužila (3 ml), ki ga vtiramo do suhega v vse površine na rokah po 

primernem vrstnem redu (navodila KOBO). 
 
Kirurško razkuževanje rok: 

- Roke razkužimo, ko smo jih predhodno umili in posušili (glej – kirurško umivanje rok). 
- Pred invazivnimi in operacijskimi posegi roke razkužimo dvakrat zapovrstjo (2-x 5ml), vključno 

z zapestjem. 
- Razkužilo naj na koži učinkuje vsaj 5 minut, pri zamenjavi rokavic pa pred natikanjem novih 

rokavic vsaj 2 minuti. 
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Minimalni tehnični pogoji za izvedbo: 

- Razkužilo v razdelilcu z ročico na odpiranje na vzvod, nameščeno povsod, kjer delamo z 
bolnikom (preiskovalna miza, ob ali na postelji, na vozičku, ob umivalniku, ob aparaturah ipd.) 
in pred operacijsko dvorano. 

 
Uporaba rokavic 
Namen: zaščita osebja pred stikom s krvjo, telesnimi tekočinami, izločki in iztrebki ter zaščita 
bolnika pred mikrobno populacijo zdravstvenega delavca. 
Problem: rokavice niso nadomestilo za razkuževanje in umivanje rok. Rokavic ne umivamo ali 
razkužujemo med bolniki in postopki, ker s tem ogrožamo sebe in bolnike. Roke se lahko okužijo 
skozi prepustne ali predrte rokavice, zlasti krvave ali onesnažene z izločki. 
 
Ukrepi: 

- Uporaba kirurških rokavic 
- Uporaba sterilnih preiskovalnih rokavic 
- Uporaba nesterilnih preiskovalnih rokavic 
- Uporaba zaščitnih gospodinjskih rokavic 

 

Kdaj uporabljamo posamezne vrste rokavic: 

- Sterilne kirurške ali preiskovalne rokavice uporabljamo za aseptične in invazivne posege, da 
zaščitimo bolnika pred vnosom mikroorganizmov v sterilna področja.  

- Nesterilne preiskovalne rokavice uporabljamo povsod, kjer pričakujemo onesnaženje rok z 
izločki bolnika ali s krvjo pri diagnostiki, negi bolnika in zdravljenju. 

- Zaščitne gospodinjske rokavice uporabljamo za čiščenje in razkuževanje. 
 
Navodila za uporabo rokavic: 

- Rokavice ne nudijo ustrezne zaščite, ker se lahko poškodujejo, če imamo na rokah nakit ali 
umetne nohte ali, če nohti niso kratko pristriženi. 

- Predrte in onesnažene rokavice zamenjamo takoj. 
- Uporabo rokavic je treba časovno omejiti glede na strokovne kriterije (kirurške rokavice pri 

posegih zamenjamo najmanj po dveh urah, preiskovalne pa najpozneje po 30 minutah). 
- Po odstranitvi rokavic roke razkužimo. 
 
Tehnika nedotikanja 
Uporaba instrumentov ne glede na to ali so roke orokavičene ali neorokavičene. 
Namen: preprečevanje kontaminacije kože in rokavic. 
 
Nega rok 
Namen: vrniti vlago koži pred agresivnim delovanjem mil in razkužil. 
Negovalna sredstva uporabljamo pri odhodu na odmor ali domov, nikakor pa ne po razkuževanju 
rok ali pred uporabo rokavic. 
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IZOLACIJA 
 
Namen: preprečitev možnosti nastanka in širjenja bolnišnične okužbe s stikom, s kapljicami, prek 
zraka in krvi in izločkov ter zaščita bolnika in zdravstvenega delavca. 
Vsak bolnik je potencialni vir okužbe. 
 
Ukrepi: 
1. standardna izolacija 

2. izolacija, vezana na način prenosa okužb 

2.1 kapljična izolacija 
2.2 aerogena izolacija 
2.3 kontaktna izolacija 

 
1. Standardna izolacija 
Z izvajanjem standardnih ukrepov v času zdravstvene dejavnosti preprečimo prenos okužbe na 
bolnika ali na zdravstvenega delavca. 
 
Ukrepi standardne izolacije: 
- Uporabljajo se pri vseh bolnikih, ne glede na diagnozo in na vseh oddelkih. 
- Izvajajo jih vsi zaposleni. 
- Preprečujejo širjenje okužb pri stiku z bolnikom, s krvjo in njegovimi telesnimi tekočinami 

(možganska, perikardialna, plevralna, peritonealna,…), izločki (nožnični izcedek, seč, slina,…) in 
iztrebki. 

- Pisna navodila opredeljujejo vrsto ukrepov: 
o higiena rok, 
o uporaba osebne zaščitne opreme, 
o varno odlaganje uporabljenih pripomočkov in instrumentov, 
o uporaba opreme za oživljanje in nadihovanje, 
o uporaba zbiralnikov za ostre predmete, 
o čiščenje in razkuževanje površin in opreme, 
o rokovanje, prevoz in pranje perila, 
o prostorska namestitev bolnika. 

- Pisna navodila ter poučevanje obiskovalcev in bolnika o vedenju in potrebnih predpisanih 
higienskih ukrepih. 

 
Minimalni tehnični pogoji in kadrovske zahteve za izvedbo: 

- Pripomočki za izvedbo higiene rok, 
- Rokavice, maska, očala, predpasnik ali halja, 
- Zbiralnik za ostre predmete iz materiala, ki ga ni mogoče prebosti ali razbiti, 
- Vsakodnevno vzdrževanje osebne higiene in higiene delovne obleke zdravstvenih delavcev, 
- Zagotavljanje kadrov v skladu s kadrovskimi normativi glede na kategorizacijo bolnikov, 
- Aparature za strojno čiščenje nočnih posod, urinskih steklenic in vrčev, 
- Razdalja med bolniškimi posteljami najmanj 1 meter, 
- Pisna navodila o ukrepih. 
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Najpomembnejši ukrep je razkuževanje rok zdravstvenih delavcev, ki je standarden ukrep 
preprečevanja prenosa okužb. Izvaja se pred in po stiku z bolnikom pri kliničnem pregledu, 
diagnostičnih, terapevtskih, negovalnih in rehabilitacijskih postopkih ter pri stiku z bolnikovimi 
telesnimi tekočinami in izločki. 
Kadar ima zdravstveni delavec roke vidno umazane ali mokre, in kadar gre za socialni stik ali osebno 
higieno zdravstvenega delavca, si roke umije. 
Pri bolniku, pri katerem sumimo na kolonizacijo ali okužbo z MRSA in smo mu odvzeli nadzorne 
kužnine, do izvida izvajamo ukrepe kontaktne izolacije. 
 

2. Izolacija, vezana na način prenosa okužb 

2.1. Ukrepi kapljične izolacije 
Z ukrepi kapljične izolacije preprečujemo prenos okužbe s kapljicami, ki se razpršijo pri kašljanju in 
kihanju in se usedejo na sluznico (predvsem oči in nosu). 
- Izvedba izolacije: 

o Ukrepi standardne izolacije, 
o Maska pri oddaljenosti manj kakor 1 meter od bolnika, 
o Kohortna namestitev pri otrocih (glede na klinični sindrom). 

- Določitev bolezni in kliničnih znakov, pri katerih je potrebna izolacija in trajanje izolacije. 
- Pisna navodila in poučevanje obiskovalcev in bolnika o vedenju in potrebnih higienskih ukrepih. 
 
2.2 Ukrepi aerogene izolacije 
Ukrepi aerogene izolacije preprečujejo širjenje okužb z vdihavanjem okuženega zraka. 
- Izvedba izolacije: 

� Ukrepi standardne izolacije 
� Visoko filtrirna maska, ki ustreza normativom FFP3 ali N95 ali kirurška maska (FFP2), 

ki tesni in jo uporablja zdravstveni delavec ob vstopu v sobo ali bolnik, če zapusti sobo. 
� Soba s podtlakom, menjava zraka 6-12 krat na uro. 
� Kohortna izolacija bolnikov z noricami, ošpicami. 

- Določitev bolezni in kliničnih znakov, pri katerih je potrebna izolacija ter trajanje izolacije. 
- Pri bolnikih z ošpicami in noricami dela osebje, ki ima zaščiteno imunost. 
- Pisna navodila in poučevanje obiskovalcev in bolnika o vedenju in potrebnih predpisanih 

higienskih ukrepih. 
 
Izolacijska soba naj bo na koncu oddelka, naj ne bo v bližini bolniških sob, kjer se zdravijo bolniki z 
motnjo imunske obrambe. Če nimamo sobe s podtlakom, sobo prezračimo skozi okno najmanj 5 
minut vsake 4 – 6 ur. 
 
2.3  Ukrepi izolacije, ki preprečuje prenos s stikom (kontaktna izolacija) 
Ukrepi preprečujejo neposreden in posreden prenos z rokami, delovno obleko in stikom z 
okuženimi predmeti, pripomočki in površinami. 
 
Izvedba kontaktne izolacije: 

a) Bolnik  
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- zaželjena enoposteljna soba (če je mogoče z lastnimi sanitarijami), kar zlasti velja za bolnike, ki 
so močno imunsko oslabljeni in bolnike, ki so kolonizirani ali okuženi z VRE ali KOHORTNA 
izolacija več bolnikov z isto okužbo oz. kolonizacijo 

- na vratih mora biti predpisana oznaka za izolacijo, (obvezno zabeležimo ob premestitvi, oz. 
odpustu) (N.pr. kolonizacija z MRSA oz. infekcija z VRE itd) 

- vrata sobe morajo biti zaprta, bolnik naj sobe ne zapušča, 
- bolnikov z VRE in MRSA ne nameščamo skupaj v bolniško sobo. 
 
b) Osebje 

- Ukrepi veljajo za vse zaposlene. 
- V sobo naj vstopa le zdravstveno osebje, ki je odgovorno za bolnika. 
- Sobna medicinska sestra (oz. vodja izmene) je odgovorna za dajanje informacij svojcem, 

obiskovalcem pojasni pomen izolacijskih ukrepov in jih pouči o higieni rok. 
- Najpomembnejši ukrep je higiena rok; ob vsakem vstopu v sobo oz. stiku z bolnikom 

uporabimo zaščitne rokavice (lateks pregledovalne, snažne) za enkratno uporabo, ki jih po 
uporabi odstranimo v bolniški sobi in si roke razkužimo z enim izmed alkoholnih razkužil za 
roke (pomemben je izdaten nanos razkužila na roke). 

- Po razkuževanju rok v sobi pacienta z VRE pazimo, da se ne dotaknemo več nobene površine 
ali predmeta. 

- Zaščitne ROKAVICE so obvezne pri kontaktu s koloniziranim oz. inficiranim predelom telesa 
in izločki, ter pri menjavi obvez, trahealni aspiraciji (priporočamo zaprt sistem), delu z urinskim 
katetrom in ustni negi. 

- Ko rokavice snamemo, ponovno razkužimo roke. 
- V primeru, da je možna kontaminacija delovne obleke zdravstvenega delavca, uporabimo 

ZAŠČITNI PREDPASNIK, pri intenzivnem kontaktu (prevezi obsežne inficirane rane) pa 
zaščitno haljo. Zaščitno oblačilo obesimo v predprostoru obrnjeno, izjemoma v bolnikovi sobi 
brez da jo obračamo; haljo lahko uporabimo večkrat v enem dnevu (največ do 24 ur). 

- Pri bolniku z VRE uporabimo zaščitni plašč, ki ga oblečemo pred vstopom v bolniško sobo. 
- Zaščitno MASKO uporabimo le pri oskrbi obsežne inficirane rane, odprti trahealni aspiraciji 

(tudi zaščitna OČALA), fizioterapiji prsnega koša pri bolniku z VRE in močno imunsko 
oslabljenem bolniku. 

- Posedanje po bolniških posteljah ni dovoljeno. 
- Osebje naj oskrbi bolnike po stopnji nujnosti, po možnosti pa najprej neinficirane. 
- Bolnik sme zapustiti sobo samo za nujne posege, v spremstvu osebja. 
- Odvzem brisov osebja ni potreben, v izjemnih primerih (epidemije) to odredi strokovni vodja 

za klinično epidemiologijo in v primeru pozitivnega izvida upoštevamo njegova navodila. 
 

 

c) Obiskovalci in konziliarna služba 

- Obiskovalci naj se pred vstopom v sobo javijo sobni medicinski sestri, ki jim pojasni ukrepe in 
jih pouči o higieni rok. 

- Na zunanji strani vrat so pritrjena navodila: »IZOLACIJA«. 
Obiskovalci si pod nadzorom razkužijo roke. 
 
d) Transport in premeščanje 
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- Čim več preiskav in terapevtskih posegov naj se opravi v sobi bolnika. 
- Na preiskave na drugih lokacijah bolnika naročamo na koncu. 
- Transport bolnika načrtujemo tako, da ni čakanja, transport se izvaja na lastni postelji. 
- Osebje, ki bolnika transportira mora biti obveščeno o osnovnih ukrepih izolacije. 
- Obvestimo tudi oddelek, kjer se izvajajo nujne preiskave, kjer se prav tako izvajajo zaščitni 

ukrepi. 
- Bolnika čim manj premeščamo med oddelki, v primeru premestitve pa obvezno obvestimo 

oddelek ali bolnico, da gre za bolnika v izolaciji. 
- O okužbi z MRSA obvestimo tudi lečečega zdravnika v odpustnici. 
 
e) Površine in predmeti (domena zdravstvene nege) 

- pripomočki za zdravstveno nego (stojalo za infuzije, termometer, merilec krvnega tlaka) 
ostanejo v bolnikovi sobi in so namenjeni le-temu bolniku; 

- medicinska sestra enkrat v turnusu in po potrebi ter po vsakem posegu razkužuje pripomočke 
za nego (termometer, merilec krvnega tlaka), aparature v rabi, uporabne površine vozičkov, 
delovne pulte in ostale kontaktne površine z alkoholnim razkužilom s pršilko, 70 % alkoholom 
ali alkoholnimi robčki (manjše površine); 

- ob onesnaževanju bolnikove okolice z bolnikovimi izločki in telesnimi tekočinami, le-to 
medicinska sestra takoj razkuži s postopkom dekontaminacije s 0,5% koncentracijo Perform 
granulata; 

- uporabljene materiale, ki so prišli v stik z bolnikovimi izločki in tekočinami odvržemo v 
namenske zbiralnike (kontejnerje za infektivne odpadke oz. vrečke rumene barve); 

- predmete, inštrumente (peani, pincete....) odložimo v posodo - razkuževalnik z ustrezno 
raztopino razkužila za inštrumente; 

- vozičkov (prevezovalni, preiskovalni, za dokumentacijo, čistilni, za perilo) ne vozimo v 
izolacijsko sobo; 

- perila ne ločujemo posebej; 
- jedilno posodo in pribor operemo v centralni kuhinji z običajnimi postopki v pomivalnem 

stroju; 
- odpadke ločujemo po običajnih kriterijih; 
- po odpustu bolnika medicinska sestra pospravi in razkuži vse pripomočke za nego in razstelje 

bolniško posteljo. 
 
f) Mikrobiološke preiskave - nadzorne kulture 

- kužnine, ki jih lahko odvzamemo: brisi nosu, žrela, traheostome, kože v pazduhi, perineja, 
vstopišč katetrov, ran, preležanin, urina; 

- pri MRSA: bris nosu in žrela, aspirat traheje, brisi ran, bris kože v pazduhi in dimljah; 
- pri VRE: blato; če ni blata bris rektuma s sledovi blata; 
- pri ESBL+ enterobakterijah: bris rektuma, urin, če je prisoten urinski kateter, bris žrela ali 

nazofarinska ali aspirat traheostome, če jo bolnik ima ali aspirat traheje, če je bolnik intubiran; 
- nadzorne kulture pri osebju odvzamemo samo kadar tako odloči strokovni vodja za klinično 

epidemiologijo; 
- v primeru pozitivnega izvida MRSA strokovni vodja za klinično epidemiologijo določi postopek 

dekolonizacije in nadaljnjih kontrol; 
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- odvzem blata za nadzorno kulturo na VRE pri bolnikih, ki so bili v isti sobi z okuženim ali 
koloniziranim bolnikom. 

 
Trajanje izolacije 

- Izolacija pri MRSA pozitivnem bolniku traja ves čas hospitalizacije ali do prejema treh 
negativnih izvidov nadzornih kužnin po antibiotičnem zdravljenju ali dekolonizaciji (običajno 
traja kolonizacija z MRSA povprečno 40 mesecev!); 

– pri ponovni hospitalizaciji do prejema negativnega izvida  nadzornih kužnin. 

– Pri premestitvi bolnika iz bolnišnice ali oddelka z visoko prevalenco MRSA do prejema 
negativnega izvida.  
 
 

M R S A 
 
MRSA – Meticilin Rezistenten Staphylococcus Aureus se je pojavil okoli leta 1960. Postopno se je 
razširil po svetu in postal pogost vzrok bolnišničnih okužb. 
Staphylococcus Aureus je bakterija ki se nahaja na koži zdravih ljudi. Meticilin je skupina 
antibiotikov, s katerimi zdravimo staphylococne okužbe. Staphylococ, ki je odporen na meticilin se 
imenuje MRSA. 
 
Kolonizacija: bakterija je samo naseljena na koži ali sluznici in ne povzroča bolezni. 
 
Okužba: bakterija pride preko rane, katetra, poškodovane kože v telo in povzroči bolezen. 
 
 
PREPREČEVANJE ŠIRJENJA NA METICILIN ODPOSRNEGA STAPHYLOCOCCUS 
AUREUS (MRSA)V BOLNIŠNIČNEM OKOLJU 
 
1. Odkrivanje nosilcev na meticilin neobčutljivega zlatega stafilokoka v bolnišnici 

 

1.1 Ugotavljanje nosilstva MRSA 

Na oddelkih z visokim tveganjem za pridobitev nosilstva MRSA ali pri bolnikih s tveganjem za 
okužbo z MRSA je smiselno ugotavljanje nosilstva MRSA z brisom nosu, rane ali kožne spremembe 
oz. nepoškodovane kože. Oddelki z visokim tveganjem za pridobitev nosilstva MRSA so enote 
intenzivne terapije, oddelek za opekline, transplantacijske enote, oddelek za kirurgijo srca in ožilja ter 
torakalno kirurgijo, ortopedija, travmatološki oddelek in tisti, ki jih glede na epidemiološke 
okoliščine tako opredeli KOBO (Komisija za obvladovanje bolnišničnih okužb). Bolniki s tveganjem 
za okužbo z MRSA so bolniki, ki potrebujejo intenzivno nego in terapijo, bolniki na peritonealni in 
hemodializi, bolniki po transplantaciji, bolniki po operaciji v prsni votlini. 
Indikacije za presejalni test (screening) so pri bolnikih 

� Če so premeščeni iz druge bolnišnice, z drugega oddelka, iz stacionarnega zavoda (zlasti iz 
doma za starejše občane), 

� Če so bili v zadnjem letu hospitalizirani več kot 2 dni in so bili v zadnje pol leta trikrat ali 
večkrat zdravljeni ali dolgotrajno zdravljeni s širokospektralnimi antibiotiki, 
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� Če so bili že predhodno nosilci MRSA in je od zadnjega pozitivnega izvida minilo več kot 3 
leta, 

� Če imajo kronične rane ali preležanino, 
� Če so bili v sobi s koloniziranim ali okuženim bolnikom z MRSA več kot 48 ur. 

 
Na drugih oddelkih odkrivanje nosilstva odredi KOBO v sodelovanju z vodjem oddelka, z 
oddelčnim zdravnikom in strokovnim direktorjem bolnišnice glede na problematiko oddelka, 
bolnišnice ali glede na epidemiološke okoliščine. 
 
1.2 Odvzem nadzornih kužnin 
Za odkrivanje nosilstva MRSA je potreben odvzem nadzornih kužnin: 

� Ob sprejemu in največ 48 ur po sprejemu, 
� 2 do 5 dni po zaključenem antibiotičnem zdravljenju zaradi okužbe z MRSA ali 

dekolonizaciji. 
  

1.3 Kolonizacija z MRSA ni kontraindikacija za sprejem v katerikoli zdravstveni ali socialni 

zavod. 

 

2. Odvzem kužnin 

2.1 Možne nadzorne kužnine (za ugotavljanje kolonizacije in sledenje po zdravljenju ali 
dekolonizaciji) so: 

- Bris nosu, 

- Bris žrela, 

- Bris kože, 

- Bris perineja, 

- Bris kožne spremembe in / ali rane, 

- Aspirat sapnika (traheje). 
 

2.2 Kako odvzamemo bris? 

Bris odvzamemo tako, da z ovlaženim brisom (s fiziološko raztopino) mesto odvzema obrišemo s 
trikratnim vrtljajem in ga vložimo v gojišče ter čim prej pošljemo v mikrobiološki laboratorij. 
- Bris nosu (s trikratnim obratom pobrišemo sluznico nozdrvi ene in nato druge nosnice), 
- Bris žrela (s trikratnim obratom obrišemo sluznico žrela), 
- Bris kože (s trikratnim obratom pobrišemo kožne gube v obeh pazduhah, nato v obeh 

ingvinalnih pregibih), 
- Bris rane (s vsaj trikratnim obratom obrišemo rano ob robu, na mestu gnojenja ali izcejanja); bris 

rane ima prednost pred brisom kože; če odvzamemo bris rane  ne jemljemo brisa kože. 
 
2.3 Predlog presejalnega testa na MRSA: 


