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Negovalna diagnoza je sestavni del v procesnem pristopu zdravstvene nege. Je klinično mnenje o posamezniku, družini ali skupnosti in njihovih 
odzivih na aktualne in potencialne probleme zdravja v življenjskem procesu (Severnoameriška zveza za diagnosticiranje zdravstvene nege NANDA 
International - formerly the North American Nursing Diagnosis Association). Oblikuje se lahko na različne načine. Z ugotovitvijo medicinska sestra, ki 
ima potrebno znanje, spretnosti in izkušnje, izraža pacientovo težavo z zdravjem s tistega vidika zdravstvene nege, ki je njena neodvisna vloga in je 
osnova za načrtovanje zdravstvene nege in doseganje realnih ciljev, za katere je odgovorna. 

 

NEVARNOST ZA OKUŽBO – 004 (1986, 2010, 2013; LOE 2.1) 

(Zvišana možnost poškodbe tkiva/infekcije ob mestu izstopišča dializnega katetra in nastanka katetrske sepse) 

DEFINICIJA  - Dovzetnost za vdor in razmnoževanje patogenih organizmov, ki bi lahko ogrozilo zdravje 

(zaradi poškodbe tkiva ali neustreznega ravnanja z dializnim katetrom pacienta ali zdravstvenega osebja in posledično 

nastanek katetrske sepse). 

VZROKI, 

DEJAVNIKI TVEGANJA 

 

- Nezadostno znanje o izogibanju izpostavljenosti škodljivim dejavnikom, 

- neustrezne preveze dializnega katetra (neupoštevanje standarda), 
- neustrezna higiena pacienta,  

- neustrezno ravnanje pacienta z dializnim katetrom, 

- znižanje hemoglobina. 

SIMPTOMI, ZNAKI - Rdečina ob izstopišču dializnega katetra,  

- rdečina ob pritrjenem šivu,  

- šivi niso več pritrjeni, 
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- gnojni izcedek ob izstopišču dializnega katetra,  

- povišani vnetni parametri,  

- mrzlica,  

- povišana telesna temperatura,  

- neustrezno ravnanje pacienta z dializnim katetrom zaradi neznanja,  

- neustrezno ravnanje pacienta z dializnim katetrom zaradi zmedenosti.  

CILJI ZN - Pacient ne bo imel infekcije izstopišča dializnega katetra.  

- Pacient bo imel ustrezno znanje o ravnanju z dializnim katetrom po vstavitvi.  

- Pacient bo upošteval navodila zdravstvenega osebja o ravnanju z dializnim katetrom po vstavitvi.  

- Pacient ne bo imel katetrske sepse.  

- Pacient bo ustrezno higiensko urejen.  

NAČRTOVANJE IN 

IZVAJANJE ZN 

- Vnesti datum vstavitve dializnega katetra oz. vstavitve drugih venskih dostopov.  

- Pri posameznem venskem dostopu moramo dokumentirati vsako prevezo in spremembe, ki smo jih zaznali pri izvajanju 

posega. 

- Opazovati spremembe izstopišča dializnega katetra in okolico na 8 ur.  

- Nadzorovati pritrjenost šivov in okolico šivov na 8 ur.  

- Nemobilnemu in delno mobilnemu pacientu opraviti anogenitalno nego po vsakem odvajanju, če ni odvajal pa enkrat 

na dan (če je dializni kateter vstavljen ingvinalno).  

- Mobilnemu pacientu dati navodila o izvajanju ustrezne osebne higiene.  

- Po standardu ustanove opraviti prevezo dializnega katetra in dodatno po naročilu zdravnika.  

- Dvakrat na dan izmeriti telesno temperaturo in dodatno po naročilu zdravnika.  

- Enkrat na dan opraviti posteljno kopel in dodatno po potrebi ob povišani telesni temperaturi.  

- Takoj obvestiti zdravnika v primeru: 

o gnojnega izcedka,  

o rdečine ob izstopišču dializnega katetra,  
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o povišane telesne temperature,  

o mrzlice, 

o vnetih šivov,  

o nepritrjenih šivov. 

VREDNOTENJE ZN - Pacient nima infekcije izstopišča dializnega katetra.  

- Pacient ima ustrezno znanje o ravnanju z dializnim katetrom po vstavitvi.  

- Pacient upošteva navodila zdravstvenega osebja o ravnanju z dializnim katetrom po vstavitvi. 

- Pacient nima katetrske sepse. 

- Pacient je ustrezno higiensko urejen. 
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