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IZVLEČEK  
Intimna nega med in po porodu predstavlja poseg v osebni intimni prostor ženske, ki 
pa je navadno zaradi rutinskega načina dela velikokrat za ženske izvor tesnobe, strahu 
in sramu. Predpogoj za dober in učinkovit odnos med babico in žensko je temeljni stik 
in spoštovanje, kar je predpogoj za empatičen odnos. Pregledi kot so: britje spolovila, 
klistir, vaginalni pregledi, dotikanje prsi so le nekateri postopki, ki posegajo v intimni 
prostor ženske med in po porodu. Intimno nego lahko definiramo kot postopek in 
proces, ki obsega fizično, psihično in emocionalno bližino. 
 
Ključne besede: ženska, intimna nega, osebni intimni prostor, porod, emocije, 
komunikacija 
 
 

1 UVOD 

Barlow in Birch (2004) opisujeta kako ženska v času nosečnosti in poroda na nek 
način izgubi kontrolo nad lasnim telesom, saj se med pregledi in postopki zdravstveni 
delavci brez zavedanja, da velikokrat posegajo v osebni – intimni prostor ženske, 
dotikajo njenega telesa. Zdravstveni delavci so dnevno postavljeni pred dejstvo, da se 
morajo dotikati žensk po intimnih in občutljivih delih telesa kot del pregleda ali 
zdravljenja (Griffith, 2007). Tak pregled lahko ženskam povzroči stisko, tesnobo, 
sram in tudi strah, za zdravstvene delavce pa pomeni možnost zadrege in očitkov ali 
je dotikanje intimnih delov resnično potrebno (Caldicott, Pope, Roberts, 2003). 
V prispevku se avtorici dotikata več pomembnih vprašanjih, ki se nanašajo na intimno 
nego med in po porodu; kaj je intimni – osebni prostor? Ali so pregledi in 
diagnostično terapevtski postopki del rutine? Ali je ženska, ki rojeva pacientka? Kaj 
je s samopodobo ženske, ki rojeva? Kakšen je odnos med babico in žensko? Ali lahko 
ta odnos razumemo kot intimen odnos? Ali vsebuje stik in spoštovanje? Ali je žensk, 
ki rojeva avtonomna?  
 

2 METODE DELA 

Pri pripravi prispevka je bila uporabljena deskriptivna metoda dela z zbiranjem, 
pregledom, kritično presojo, oceno in analizo domače in tuje strokovne in znanstvene 
literature. Osrednje iskanje literature je potekalo s pomočjo bibliografske baze 
podatkov COBISS ter s pomočjo mednarodnih baz informacijskih virov. Ključne 
besede uporabljene pri iskanju so bile: intimna nega, babištvo, porod, komunikacija v 



_____________________________________________________________________ 3  

zdravstvu, emocije, odnos in v angleškem jeziku: intimate care, midwifery, labour, 
emotions, relathionship. Neuporabna literatura je bila izločena na podlagi neprimerne 
vsebine, letnice izdaje knjig, revij, zbornikov in omejitve jezika na slovenščino, 
angleščino. 

 

3 PREGLED LITERATURE 

3.1 ŽENSKA – TELESNA SAMOPODOBA IN DOJEMANJE TELESA  
Nosečnost in porod sta fiziološka procesa, zato lahko trdimo, da nosečnost ni bolezen 
in da ženska, ki rojeva ni bolnica še več, porod je za zdravo žensko normalen telesni 
izziv, vendar pa je emocionalni del tisti glavni vidik, ki mu daje ton (Pajntar, 2004a). 
V Sloveniji ženske še vedno rojevajo v porodnišnicah – bolnišnicah, dejstvo pa je, da 
hospitalizacija spremeni pacientkine običajne družbene in družinske vloge – postane 
odvisna od drugih (SPS Kirurška klinika, 2001). Še vedno je prisotno mišljenje, da 
zdravstveni delavci najbolje vedo, kaj je za žensko, ki rojeva in njenega otroka 
najbolje. Pajntar (2004a) celo trdi, da ženska še vedno ostaja samo objekt, da lahko, 
po potrebi pa celo mora pretrpeti različne neprijetnosti in poniževanja v dobro otroka. 
Kaj se torej zgodi s samopodobo ženske ki rojeva? S pojmom telesna samopodoba 
označujemo podobo, ki jo ima človek o svojem telesu – izraža osebni pogled na lastno 
telo, zdravstveno stanje, telesni videz, zmožnosti in spolnost. Telo in duševnost 
predstavljata medsebojno povezano celoto in zato je telesna samopodoba eden od 
mnogih pomembnih vidikov med telesnim in duševnim (Tomori, 1995). Vendar 
strokovni psihološki pojem samopodobe zajema več kot le to, kar mislimo, da smo. 
»Zajema naše predstave, zaznave, misli, pojmovanja in prepričanja o sebi, a tudi 
čustva, ki jih gojimo do sebe, vključno z vrednotenjem samega sebe« (Musek, 
2005:129). Samopodoba sodi med najpomembnejše notranje standarde, merila in 
gibala, ki usmerjajo naše doživljanje. Telesna samopodoba je temeljni vidik 
človekove osebne identitete, mentalna predstava o tem kdo smo (Payne, Walker, 
2002). 
Je ženska ki rojeva v bolnišničnem okolju lahko resnično avtonomna? Avtonomija se 
namreč enači z dostojanstvom, integriteto in samospoznanjem. Downie in Calman 
(1994, cit. po Scott et al., 2003) menita, da je avtonomna tista oseba, ki je sposobna 
oblikovati in dosegati zastavljene cilje, torej je sposobna spremljati pravila in 
vrednote. Nanaša se na posameznika, ki ima nadzor nad lastnim življenjem, 
neodvisno izbira in odloča, razume svoj položaj ter razmišlja in snuje načrte (Scott et 
al., 2003). Bohinc (2001) je opredelila avtonomijo kot osebno svobodo pacienta, da se 
v procesu zdravstvene nege sam odloči glede na osebne vrednote in prepričanje. 
Šmitek (1998) pravi, da je najpomembnejša metoda, ki podpira in spoštuje 
avtonomijo pacienta informiran pristanek, ki natančno določa da moramo od pacienta 
pridobiti dovoljenje, preden karkoli storimo v zvezi z njim in vključuje pacientovo 
strinjanje z najosnovnejšimi postopki v zdravstveni negi in ne samo pisno strinjanje z 
večjimi invazivnimi posegi. Predpogoj za kakršnikoli intimni poseg je torej pojasnilna 
dolžnost zdravstvenega delavca ter informiran pristanek ženske (Griffith, 2007). 
 

3.2 INTIMNI - OSEBNI PROSTOR 
Ali lahko trdimo, da je med babico in žensko intimen odnos? Ženska babici zaupa vsa 
svoja intimna pričakovanja glede poroda, rojstva otroka, posegov. Kompan Erzar 
(2003) v svoji knjigi opisuje navaja elemente intimnega odnosa po Firestone (2000), 
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ki opisuje karakteristike zdravega intimnega odnosa, ki pa jih lahko posplošimo tudi 
na odnos med babico in žensko: iskrenost in integriteta; spoštovanje drugega, 
svoboda; empatija in razumevanje drugega; odsotnost manipulacije, kontrole in 
ustrahovanja. Od kvalitete odnosa med babico in žensko je odvisno, kako si bo le-ta 
razlagala svoja občutja, kako bo razumela bolečino, napetost in druge telesne znake. 
Kompan Erzar (2003) trdi, da mora prava intima obsegati dvoje: temeljni stik in 
spoštovanje iz tega lahko povzamemo, da je tudi med babico in žensko neke vrste 
intimen odnos, saj ji ženska v tem tako ranljivem obdobju zaupa svoje telo v 
obravnavo. Vprašati pa se moramo ali zdravstveni delavci zadostimo definiciji 
intimnega odnosa, ki obsega dvoje: temeljni stik in spoštovanje? Tukaj lahko 
potegnemo vzporednice, Kompan Erzar (2003) pravi, da telo, ki se v adolescenci 
spreminja in zaradi hormonskih in drugih sprememb vpliva na dojemanje samega 
sebe, prav tako se tudi telo ženske v času nosečnosti, poroda in poporodnega obdobja 
spreminja in posledično vse te spremembe na svoj način vplivajo na dojemanje sebe 
kot ženske – v tem času je telo najbolj ranljivo. Če telo na kakršen koli način postane 
predmet zlorabe (sem lahko štejemo vse nepotrebne posege, grobe posege, posege 
brez dovoljenja..) in je telesni stik edina oblika stika odnosa, potem je  po mnenju 
Kompan Erzar (2003) ženska oropana nadzora nad lastnim telesom in psihičnega 
ravnovesja. Dejstvo pa je, da je prav žensko telo v tem času najbolj izpostavljeno 
posegom in pregledom, kjer je prisoten samo telesni stik, brez varnih razmejitev in 
brez spoštovanja premalo, da bila ženski zagotovljena varnost in razumevanje, kajti to 
je predpogoj za izgradnjo zaupljivega odnosa ter posledično varnega poteka poroda in 
poporodnega obdobja.  
Vsak človek ima svoj osebni ali intimni prostor, kjer se počuti varno in v intimno 
bližino dopuščamo ali sprejemamo le tiste, ki so nam blizu. Intimna razdalja je torej 
najmanjša razdalja med dvema človekoma in sega do 45 cm (Prebil, Mohar, Drobne, 
2009). Ženska se v obdobju nosečnosti,  poroda in poporodnega obdobja velikokrat 
znajde v situaciji, ko je prisiljena v intimno bližino z zdravstvenimi delavci. Ob tem 
stiku je navadno prisoten neprijeten občutek, ki se izraža z ohranjanjem brezizraznega 
obraza, izogibanjem očesnega stika itd. Pri komunikaciji z ženskami, ko obravnavamo 
intimne probleme, kot tudi pri posegih, kjer prihaja do telesnega stika in vstopamo v 
intimni prostor ženske moramo poskrbeti za ustrezno okolje, ki naj bo za žensko in 
njeno družino varno. V kliničnem okolju se pogosto dogaja, da pride do vdora v 
osebni prostor pacienta. Pojavi se vtis, da je pacient prepuščen na milost in nemilost 
tistim, ki mu pomagajo in ni v položaju, da bi karkoli storil.  
Telesni dotik je neke vrste komunikacija, saj predstavlja poseganje v intimni prostor. 
Z njim navadno sporočamo povezanost, toplino, simpatijo in čustva. Pomen dotika je 
odvisen od socialnega odnosa, starosti, spola, situacije in kulture. Zanj velja, da mora 
biti dovoljen, saj pomeni dotik brez dovoljenja vdor v intimni prostor drugega (Prebil, 
Mohar, Drobne, 2009). 
 

3.3 PREGLEDI IN DIAGNOSTIČNO TERAPEVTSKI POSTOPKI TER 
BABIŠKA NEGA MED IN PO PORODU – NARAVNO, NUJNO ALI DEL 
RUTINE? 
Britje spolovila, klistir, vaginalni pregledi, dotikanje prsi so le nekateri postopki, ki 
posegajo v intimni prostor ženske med in po porodu. Intimno nego lahko definiramo 
kot postopek in proces, ki obsega fizično, psihično in emocionalno bližino (Inoue, 
Chapman, Wynaden, 2006). Drglin (2007a) je v svoji knjigi Rojstna mašinerija zelo 
kritična in slikovita ko pravi, da je predstava, da je nosečnica objekt, ki ga po tekočem 
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traku po posameznih stopnjah »obdela« porodni procesor, da jo zgrabi kolesje, na 
katerega nima vpliva in ki se mu mora podrediti in ki bi jo potem skupaj z otrokom 
kot končnim izdelkom izvrgel, zgrešena. Intimna nega oziroma poseganje v intimni 
prostor ženske predstavlja velik del babiške nege. Ali so pregledi, diagnostično 
terapevtski postopki ter babiška nega med in po porodu nekaj naravnega, celo nujnega 
ter ali predstavljajo le del rutine? Wagner (2007) meni, da so posledice 
medikaliziranega poroda v Sloveniji dandanes vidne predvsem v razkoraku med 
pretirano rabo invazivnih in celo nevarnih postopkov na eni strani in med priporočili o 
njihovi optimalni rabi, ki temeljijo na preverjenih znanstvenih izsledkih na drugi 
strani. Nekateri postopki, ki so v veljavi ob sprejemu v porodnišnico in posegajo v 
osebni – intimni prostor ženske so popolnoma odveč (Pajntar, 2004a). Med postopke, 
ki jih Pajntar (2004a) omenja kot popolnoma odvečne sta popolno britje sramnih dlak 
in visoki klistir. Zelo jasno je tudi stališče WHO (2003), ki odločno prepoveduje 
klistir. Britje sramnih dlak ob sprejemu se kot uveljavljena porodna praksa v Sloveniji 
uporablja v 87%, čeprav podatki utemeljeni na znanstvenih izsledkih pravijo, da le to 
ni nikoli potrebno (Wagner, 2007). 
Vaginalni pregled oz. vaginalna preiskava je postopek v ginekologiji in porodništvu, 
kjer zdravnik oz. babica opravi pregled nožnice in nožničnega dela materničnega 
vratu (Borko, Breznik, 2006). Pajntar (2004b) meni, da je vaginalni pregled potrebno 
opraviti; ob sprejemu porodnice – ocena stanja, ob razpoku mehurja, na eno uro do 
dve uri med porodom – ocena napredka poroda, ob vsaki nenadni spremembi plodove 
kondicije. Simpkin in Ancheta (2005) pa poudarjata individualno obravnavo ženske 
ter menita, da je najbolje, namesto izvedbe vaginalnih pregledov po časovni shemi, 
pogostost vaginalnih pregledov prilagoditi potrebi.  Vaginalni pregled se lahko naredi 
na ginekološki mizi ali v porodniški postelji. Lega ženske naj bi bila na hrbtu. Med 
preiskavo so stegna ločena in kolena upognjena. Če je preiskovalec že izkušen lahko 
opravi pregled tudi, ko ženska leži na boku ali je na vseh štirih (Thorpe, Anderson, 
2006). Pajntar (2004b) svetuje, da noseča ženska pred pregledom izprazni mehur, 
sledi razkuževanje zunanjega spolovila in perinealne regije. Medtem, ko Pajntar 
(2004b) omenja razkuževanje spolovila čeprav ne navaja natančno katero razkužilo, 
WHO (2003) svetuje umivanje spolovila z tekočo vodo. Pajntar (2004b) poudarja, da 
pregled ne sme biti grob in dolgotrajen. Drglin (2007b) pa poudarja, da se je mogoče 
z ustvarjanjem ustreznega vzdušje v prostoru kjer se pregled opravlja, z obzirnim 
pristopom, ki vključuje predstavitev, pojasnitev namena, čakanje na privoljenje in z 
ustrezno izvedbo znatno izogniti povzročanju nelagodja in bolečin.  
Po porodu je zelo pomembno spremljanje in kontrola količine čišče (Wolgin, 2005). 
Nega spolovila po porodu je usmerjena predvsem na presredek z namenom 
vzdrževanja primerne stopnje higiene, nudenja udobje in preprečevanja infekcije. 
Svetuje se, da ženska po vsakem uriniranju ali odvajanju blata presredek stušira z 
mlačno vodo (Wolgin, 2005; WHO, 2003) Če postopek izvajajo zdravstveni delavci, 
morajo le ti pomagati ženski, da se namesti na posteljno posodo nato pa se presredek 
spere z toplo vodo (37 stopinj Celzija), od spredaj navzad (anterior – posterior) 
(Wolgin, 2005). Pomembno je redno menjavanje higienskih vložkov in sicer najmanj 
na 4-6 ur ali pogosteje, če je čišča obilnejša (WHO, 2003). 
Ena izmed nalog ali kompetenc babic po porodu je tudi pomoč pri dojenju. Weimers 
et al. (2006) ugotavljajo, da medicinske sestre in babice pogosto uporabijo tako 
imenovano »hands-on« tehniko, pri kateri se z namenom demonstracije kako pristaviti 
otroka bodisi dotikajo svojih prsi ali pa prsi ženske, brez, da bi ta prej dala za to 
privoljenje. Ženske izkušnjo, ko  zdravstveni delavci posežejo v njihov intimni 
prostor brez opozorila in privolitve in se fizično dotikajo njihovih prsi, doživljajo kot 
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neprijetno, šokantno ter nespoštljivo dejanje (Weimers et al. 2006). Čeprav so vsi 
našteti postopki intimne nege med in po porodu za izvajalca morda rutinski se je 
potrebno zavedati, da ženska ne sme postati objekt obravnave in da je vsak 
diagnostični postopek ali pregled poseg v intimni prostor ženske.  
 

3.4 DINAMIKA ODNOSA MED BABICO IN ŽENSKO  
V odnosu med babico in žensko se pojavljajo različna čutenja. Obstaja šest osnovnih 
čustvenih izrazov ali afektov in sicer: jeza, strah, žalost, veselje, gnus in presenečenje 
(Prebil, Mohar, Drobne, 2009). Ženska lahko doživlja sram in strah kot posledico 
rutinskih posegov in vdora v osebni intimni prostor. Kompan Erzar (2003) pravi, da 
se le kaže kot občutek globokega ponižanja, razgaljenosti in osramočenosti. Zunanji 
izraz notranjih nezavednih emocionalnih stanj Siegel (1999) poimenuje afekt »Afekt 
se pojavi skozi neverbalne signale vključno z tonom glasu, izrazom obraza in držo 
telesa«. Afekti ali temeljna čustva imajo telesne korenine, kar pomeni, da so vedno 
povezani tudi s telesnimi občutki in predstavljajo temeljno energijo sistema, ki 
poganja nezavedno čustveno dinamiko in ki najmočneje zaznamuje sistem in odnose. 
(Kompan Erzar, 2006). Afekt je primarna organizacijska sila v socialnih interakcijah, 
je mehanizem prek katerega posameznik sporoča svojo željo, da se hoče približati ali 
oddaljiti od drugega (Gostečnik, 2001).   
V vsaki kulturi določeni afekti pomenijo ali željo, da se nam drugi približa npr. žalost, 
strah ali pa gnus in jeza, ki sporočajo, naj se drugi od nas oddalji. Odgovor na to 
sporočilo je v odnosu zelo pomemben in vpliva na kakovost odnosa. Odgovoriti na 
izraženi afekt drugega, s tem da ga prepoznamo, ga razumemo in sprejemamo je 
izredno pomemben predpogoj za empatični proces. Raven empatije Kompan Erzar 
(2006). opisuje tudi z drugimi izrazi, kot npr: sozvočje, zrcaljenje, vživljanje, ki vsi 
opisujejo empatijo ali sposobnost doživljanja afekta drugega. Afekt igra pomembno 
vlogo v odnosu babica – ženska. V človeških očeh je mogoče prepoznati najgloblje 
vsebine človekovega doživljanja; strah, sram, groza, razočaranje, jeza, žalost, 
zadovoljstvo in ljubezen, vse to pa so temelji intime. Kdaj smo bili nazadnje pozorni 
na oči pacientk? Ali nas med izvajanjem posega gleda? Kakšen je njen pogled? Kaj 
nam sporoča? 
Podobnost odnosa med babico in žensko lahko vidimo tudi v odnosu terapevt in 
pacient ter potegnemo smiselne vzporednice saj Kompan Erzar (2001) v svoji knjigi 
piše da, dokler terapevta pred pacientom ni sram, ne bo mogel razumeti pacienta in 
njegove ponižanosti. Iz tega lahko izhajamo, da vsak poseg v intimni – osebni prostor 
ženske v njej vzbudi neko emocionalno izkušnjo, neko obliko sramu, ki pa ga 
zdravstveni delavci redko prepoznam, saj navadno med izvajanjem posegov nismo v 
stiku s samim seboj in svojim doživljanjem posega in posledic, ki jih tak poseg pusti 
na ženski. Kompan Erzar (2001) pravi, da ko pa bo terapevt sam izkusil sram, bo 
lahko slišal tudi stisk in razumel ponižanje, ki je sram povzročilo. Za dinamiko sramu 
je značilna prekinitev stika, kar se v odnosih kaže kot nezmožnost ali prekinitev 
očesnega kontakta (Kompan Erzar, 2006). Kdaj zdravstveni delavci prekinemo očesni 
kontakt s pacientom? Kje torej smo zdravstveni delavci izgubili kompas?  
Strah in tesnoba sta emocionalna vidika telesnega zaznavanja nevarnosti, ki 
nakazujeta, kaj je za človeka nevarno in ogrožujoče iz tega sledi, da tesnoba in strah 
telesu govorita, naj bo pripravljeno na akcijo (Kompan Erzar, 2006). Kompan Erzar 
(2006) pravi, da je dražljajev, ki povzročajo tesnobo je veliko npr. tesnoba, ki jo 
čutimo na robu prepada povzroči, da stopimo korak nazaj. Tudi tukaj si lahko 
postavimo vprašanje: Kateri dražljaji povzročijo pri ženski v času poroda tesnobo in 
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strah? V tem obdobju je velikokrat prisoten prav strah, strah pred smrtjo, strah pred 
slabim izidom poroda, strah pred posegi in tudi strah pred zdravstvenim osebjem. 
Ženska je v vlogi pacienta velikokrat v podrejeni vlogi.  
Ženska v času nosečnosti, poroda in poporodnega obdobja pogosto komunicira s 
čustvi, predvsem z jokom ali smehom. Temeljno sporočilo joka naj bi bila bolečina, 
strah, stiska, sporočila smeha pa veselje, radost, navdušenje, vendar to vedno ne drži. 
Kot pravi Stanton (1986), je celoten namen komunikacije biti slišan in priznan, 
razumljen in sprejet. Z vidika zdravstvenih delavcev pa tisti, ki nudi pomoč 
komunicira, da bi pacientu zmanjšal tesnobo in strah. Pomemben način, kako 
sporočamo afektivni in vedenjski del naših stališč, je neverbalna komunikacija. 
Pogosto izdamo svoje občutke ali stališča, ne da bi se tega zavedali. Študije o 
zadovoljstvu pacientov z zdravstveno nego so večkrat pokazale, da so medosebni 
vidiki zdravstvene nege najpomembnejši za pacientovo zaznavo kakovosti 
zdravstvene nege. To pomeni, da za zdravstvene strokovnjake ni pomembno le, kaj 
delajo, temveč tudi kako to počnejo (Payne, Walker, 2002). Samo del našega 
komuniciranja z drugimi se dogaja na jezikovni ravni, saj komuniciramo s celim 
telesom, npr. z gestami, mimiko, telesno oddaljenostjo (Prebil, Mohar, Drobne, 2009). 
Ljudje izražamo občutke in čustva na različne načine in so posebna oblika 
komuniciranja, ki pa jih izražamo večinoma izražamo z neverbalnimi signali. Čustva 
imajo sporočilno vrednost.  
 

4 RAZPRAVA 
Če izhajamo iz dejstva, da je vsak porod kulturno oblikovan, kot so kulturno 
oblikovana tudi telesa, v tem ne moremo videti vrnitve nazaj k »naravnemu« načinu 
rojevanja, pač pa premik v izhodišču: pravice žensk pri izbiri načinov poroda izhajajo 
iz človekovih pravic, posebej iz pravice do odločanja o lastnem telesu, varovanju 
zasebnosti in ohranjanju osebnostne integritete. (Drglin, 2003). Predpogoj za 
kakršnikoli intimni poseg je torej pojasnilna dolžnost zdravstvenega delavca ter 
informiran pristanek ženske (Griffith, 2007).Vsak uporabnik zdravstvenih storitev V 
Sloveniji ima pravico do zasebnosti med opravljanjem zdravstvene storitve (Ur.l.RS 
15/2008) Izvajalci zdravstvenih storitev morajo torej spoštovati zasebnost ženske ter 
poskrbeti, da so pri izvajanju pregledov, diagnostično terapevtskih posegov in babiške 
ali zdravstvene nege prisotni le izvajalci, ki so za to resnično potrebni. 
V Sloveniji je ženska ki rojeva še vedno obravnavana kot pacientka in večina 
postopkov in pregledov je izpeljanih rutinsko. Vsak tak rutinski postopek in pregledi 
močno posegajo v intimni osebni prostor ženske, kar vpliva na njeno samopodobo. 
Predpogoj za dober odnos med babico in žensko je v prvi vrsti osebni pristop, 
spoštovanje in zaupanje. Odnos, ki se izgradi med babico in žensko lahko primerjamo 
z intimnim odnosom,saj temelji na osebnem stiku in obojestranskem spoštovanju.  
Kot pravi Robinson (2001) je naloga babic, da skrbijo za ženske ter hkrati spoštujejo 
in zagovarjajo njihove odločitve, vendar pa se je treba zavedati, da je predpogoj za tak 
način dela zavedanje se lastnega odnosa do določene teme. 
 

5 SKLEP 

Glede na napredek in spreminjajoče se zahteve žensk lahko v babištvu pričakujemo 
nove izzive Nekdanjemu globalnemu cilju babic – zdrava mati in zdrav otrok, se 
pridružuje nov – zadovoljna ženska s pozitivno izkušnjo poroda (Blix – Lindstrom, 
Christensson, Johansson, 2004). Iz tega sledi, da si moramo v prihodnosti kot nov 
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izziv zastaviti predvsem spoštovanje intimnega osebnega prostora ženske, izboljšati 
odnos in komunikacijo ter spoštovati avtonomijo žensk pri odločanju o lastnem telesu 
ter načinu rojevanja. 

Bistveno je, da se zdravstveni delavci pričnejo zavedati, da ni dovolj, da se poudarja 
le dovršena izvedba diagnostično terapevtskih posegov, ki navadno hitro prerastejo v 
rutino. Potrebno je pogledati z drugega zornega kota in se vprašati kako posegi, ki se 
izvajajo med in po porodu in se dotikajo intimnega osebnega prostora ženske vplivajo 
na žensko samo in njeno doživljanje sebe in drugih. Pomemben je celosten 
interdisciplinarni pristop in vseživljenjsko izobraževanje zdravstvenih delavcev, ki bo 
temeljilo na dokazih temelječih izsledkih. 
Trdimo lahko, da je področje intimne nege med in po porodu v Sloveniji še zelo 
neraziskano. Avtorici prispevka se zavedata, da bo to področje potrebo še naprej 
raziskovati, saj je izsledke tujih raziskav težko posplošiti na Slovenski kulturni 
prostor.  
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INTIMNA NEGA PRI NOVOROJENČKU IN DOJENČKU 
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IZVLEČEK 
Ohranjanje zdravja novorojenčkove kože je pomemben del skrbi za dojenčka. Izbira 
pleničk, negovalnih robčkov in mazil ima pomembno vlogo pri tem. Za ohranjanje 
novorojenčkove kože je pomemben čas, ki ga novorojenček preživi v mokri plenički, 
postopek previjanja, ustrezna izbira pleničk. Zelo pomembno je tudi umivanje rok po 
intimni negi. 

 
Ključne besede: intimna nega, anogenitalna nega, zdravstvena nega popka, 
previjanje, handling 
 
 

UVOD 
Ljudje smo si med seboj izjemno različni. Tudi zaposleni v zdravstvu se med seboj 
zelo razlikujejo, zato s standardi dosežemo enotno doktrino dela ter popolno 
strokovnost izvajalcev v zdravstveni negi. V nadaljevanju želimo predstaviti in 
poglobiti razumevanje in zajemanje pomena intimne nege zdrave kože pri 
novorojenčku in dojenčku, z namenom da bi preprečili vnetja kože pod plenico, ter 
preprečili vnetja sečil. Pri intimni negi je tudi pomembna oskrba popka ter zavedanje 
v zagotavljanju varnosti. 
Ohranjanje zdravja novorojenčkove kože je pomemben del skrbi za dojenčka. 
 

SPOLOVILO, IZLOČANJE, ODVAJANJE 
Spolovilo je pri fantkih in punčkah sorazmerno večje kot kadarkoli pozneje do 
pubertete. Vulva ali modnik sta videti rdeča. Pri deklicah v prvem letu življenja 
neredko opazimo krvavitev iz nožnice. To pa zato, ker pride v otrokov organizem tik 
pred rojstvom materin hormon estrogen. Tudi brezbarven ali belkast izcedek iz 
nožnice je povsem običajen in traja le nekaj dni (1). 
Takoj po rojstvu lahko  vsebuje novorojenčkov urin »urate« (soli sečne kisline), ki so 
na plenici videti rdečkaste. Ko se vzpostavi urinski tok lahko novorojenček urinira 
tudi dvajsetkrat v 24 urah, kar je popolnoma običajno. Lula v loku, curek je enojen in 
izdaten (1). 
Ob rojstvu je spodnji del črevesja napolnjen z mekonijem. Nastaja tekom fetalnega 
življenja in je sestavina sluzi, odpadlega kožnega epitela in plodovnice s puhom in 
sirasto mazjo, barvo pa ima od žolčnih barvil (2). Mekonij je zelenkasto črne barve, 
viskozen in vsebuje skrito kri. Prvi izločen mekonij je običajno sterilen , kasneje 
vsebuje bakterije. Tako blato izloči novorojenček v prvih 12 do 24 urah (3). Ob pitju 
mleziva na prsih, ki deluje na črevesje odvajalno, je blato nekaj dni bolj zeleno, 
sluzavo in vodeno in ga imenujemo prehodno blato. Novorojenček ga izloča 4. do 7. 
dan življenja, lahko tudi do 5 krat dnevno. V začetku drugega tedna življenja začne 
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novorojenček izločati »normalno blato«, ki je pri dojenem novorojenčku zlatorumene 
barve, z značilnim vonjem po kvasu in je mehkejše. Odvaja ga 2-3 krat dnevno, lahko 
tudi večkrat. Zgodi se tudi, da novorojenček tudi dva, do tri dni ne izloča blata, pa ob 
tem nama nobenih težav (4). 
 

STANDARD PREVIJANJA IN ANOGENITALNA NEGA ZDRAVEGA 
NOVOROJENČKA 
S standardi dosežemo enotno doktrino dela ter popolno strokovnost izvajalcev v 
zdravstveni negi. Standardi in kriteriji zagotavljajo in pospešujejo kakovost 
zdravstvene nege. So koristen in nujen pripomoček za delo v praksi. Kljub 
oblikovanim standardom je treba bolnike obravnavati individualno, in sicer na 
njegovo stanje, probleme in potrebe ter v skladu s tem načrtovati in izvajati 
zdravstveno nego (5). 
Standard previjanja in anogenitalna nega zdravega novorojenčka v Porodnišnici 
Ljubljana navaja, da novorojenčka previjamo 4-5 krat dnevno oziroma po potrebi. Pri 
vsakem previjanju se opravi intimna nega, ki zajema umivanje genitalij in kože v 
okolici spolovila ter toaleto popka. Postopek  previjanja in anogenitalna nega 
zdravega novorojenčka povzetega po standardu zajema izvajalca, pripravo prostora, 
pripomočkov in materiala ter izvedbo postopka, kjer si izvajalka pripravi ustrezen 
prostor, tako da zapre okna in vrata, zagotovi primerno temperaturo in prostor 
ustrezno osvetli. Razkuži in zaščiti previjalno mizo. Razkuži si roke. Previdno prenese 
novorojenčka, mu sleče hlačke, majčko pa spodviha navzgor pod hrbet in odlepi 
pleničko. Če je novorojenček odvajal blato uporabi rokavice. Z vogalom pleničke 
odstrani čim več blata. Prijema za čiste dele. Pleničko s čistim delom spodviha pod 
otrokovo ritko. Umivalno vrečko zmoči s polivanjem nad ledvičko. Čimbolj umije 
otrokov ingvinalni predel in gluteuse nato odstrani pleničko izpod njega. Umazano 
pleničko in umivalno vrečko zvije in odloži v ledvičko. Zmoči čisto umivalno krpico 
ter pri postopku uporabi toliko krpic, da je novorojenček povsem čist. Pri deklicah 
najprej umije nadsramje z vodoravnimi potegi, zgornji del stegen in ingvinalne gube v 
smeri simfize proti anusu. Umivalno vrečko ali krpico ves čas obrača. Nadaljuje z 
umivanjem velikih sramnih ustnic, katere nežno razpre in nežno umije tudi male 
sramne ustnice, vedno z enkratnimi potegi umivalne krpice. Glutealne mišice umije 
tako, da čez nevodilno podlaket (npr. levo) nasloni otrokovo desno nogo, levo nogo 
pa prime okrog goleni in noge potisne proti trebuščku, da so gluteusi dosegljivi za 
umivanje (Handling). Umiva od zunanjega dela proti anusu. Nazadnje umije anus od 
presredka proti trtici. Če so bile uporabljene rokavice jih odstrani. Pri dečkih prav 
tako najprej umije nadsramje z vodoravnimi potegi, nato zgornji del stegen in 
ingvinalne gube (kot pri deklicah). Umije penis in moda (6). Čeprav Stoppardova (7) 
navaja, da kožice nikoli ne vlečemo nazaj drugače, se priporoča vlečenje kožice nazaj, 
da se odstrani umazanija in prepreči fimoza. Z vlečenjem kožice nazaj pričnemo, ko 
začnemo novorojenčka kopati v otroški kadi (ko popkovina odpade in se popek 
zaceli) (4). Po istem vrstnem redu osuši anogenitalni predel s spodnjim vogalom 
podloge, na kateri leži otrok. Pod novorojenčkove gluteuse in hrbet položi čisto 
pleničko za enkratno uporabo ter naredi toaleto popka. Anogenitalni del namaže s 
hladilnim mazilom. Pričvrsti pleničko, samolepilno etiketo zalepi pod popkom, pri 
tem plenička ne sme tiščati in utesnjevati, popek pa ostane zračen. Majčko nato 
poravna čez pleničko in jo pričvrsti s povijalko, obleče hlačke in dokončno uredi 
novorojenčka. Pospravi odpadke, razkuži površino ter si razkuži roke (6). 
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Zdravstvena nega popka predstavlja proces, ki v slovenskem prostoru in 
porodnišnicah nima predpisanih enotnih navodil za sam postopek: enotnih metod dela 
(pokrit ali odprt način) in uporabo sredstev za dezinfekcijo (posipavanje z  
antibiotičnimi praški, fiziološka raztopina, 70% alkohol, kalijev permanganat,…). 
Leta 2000 je v ljubljanski porodnišnici potekala študija o čiščenju in celjenju popka. 
Rezultati so pokazali, da  fiziološka raztopina ne podaljša sušenja popkovnega krna in 
da je koži bolj prijazna kot 70% alkohol. Pokazalo se je, da tudi nameščanje ligatur na 
že suh krn ni potrebno, vendar se prevezovanje suhega krna popkovine še naprej 
izvaja zaradi lažjega rokovanja in občutka varnosti s stališča mater, ki že negujejo 
svojega otroka. V ljubljanski porodnišnici izvajajo zdravstveno nego popka na odprt 
način, s fiziološko raztopino, izjemoma po navodilu zdravnika tudi s 70% alkoholom 
(8). 
Načinov povijanja je več, najboljši je tisti, ki ne ovira gibanja spodnjih udov in 
omogoča pravilen razvoj kolkov (4). Previjamo lahko s plenicami za enkratno 
uporabo, lahko uporabljamo plenice iz blaga (tetra plenice). Novorojenčke lahko 
previjamo na široko (v abdukcijo), ker ta način previjanja omogoča pravilen razvoj 
kolkov. V Ljubljanski porodnišnici je doktrina dela glede širokega povijanja pogojena 
s prehodno opravljenim UZ kolkov. Če zdravnik na podlagi UZ pregleda ugotovi 
nepravilnosti v razvoju kolkov, odredi široko povijanje, drugače le to ni potrebno. 

NEGA V DOMAČEM OKOLJU 
Novopečeni starši so pogosto negotovi kako naj ravnajo z novorojenčkom. 
Novorojenčka je potrebno previjati v razmiku 2-3ur. Bolje je pred obrokom, saj s tem 
zagotovijo po obroku počitek in preprečijo bruhanje. Za previjanje si morajo starši 
vzeti dovolj časa. Novorojenčki imajo radi, da jih jemljemo v roke in negujemo, zato 
je prav, da se starši potrudijo, da bo previjanje prijeten dogodek za oba. Previjanje je 
priložnost, da se starši približajo novorojenčku. Novorojenčka previjamo na previjalni 
mizi oziroma na katerikoli ravni, mehki podlagi. Novorojenčku  odstranimo najbolj 
umazane plenice. Z vogalom še suhe plenice obrišemo grobo umazanijo. Potem mu 
umijemo kožo v predelu spolovila  in ritke s krpico in vodo. Umivamo v smeri od 
spolovila proti zadnjični odprtini. Kožo po umivanju obrišemo do suhega in zaščitimo 
z zaščitno kremo za ritko. Olja se odsvetujejo prav tako uporaba naoljenih brisač, ki 
naj bi zamenjale umivanje z vodo. Starši morajo za popek poostreno skrbeti toliko 
časa, dokler krn popkovine ne odpade. Staršem se pove, da naj pri vsakem previjanju 
popek očistijo s fiziološko raztopino in sterilnim koščkom gaze. Po umivanju 
novorojenčka zavijemo v čisto plenico in oblečemo ter položimo na varno, da lahko 
pospravimo za seboj in si umijemo roke (4). Novorojenčka nikoli ne puščamo samega 
na previjalni mizi. Opisana so navodila staršem v domačem okolju. 
Ohranjanje zdravja novorojenčkove kože je pomemben del skrbi za dojenčka. Izbira 
pleničk in negovalnih robčkov igra pomembno vlogo pri tem. Kritične točke kjer 
lahko pride do ogrožanja zdravja so: -  čas, ki ga novorojenček preživi v mokri 
plenički. – postopek čiščenja, ki ga izvajamo ob menjavi pleničke, - ukrepi za 
ohranjanje obrambnega mehanizma kože, - kontrola nad infekcijo. Novorojenček 
razvije floro na koži, ki jo potrebuje za zaščito pred infekcijami. Flora preprečuje 
kolonizacijo patogenih bakterij in vpliva na razvoj kislega ovoja. Pomembno je 
vedeti, da nekatere kreme, alkalna mila, kopeli nevtralizirajo kisel ovoj, temveč tudi 
podaljšajo čas nastanek novega. Lund  pravi, da je uporaba vode za čiščenje kože 
dobrodejna za vzdrževanje obrambnih mehanizmov (9).  
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ZAKLJUČEK  
Intimna nega tako pri novorojenčku kot pri dojenčku zahteva čas, strokovnost in 
strpnost ter upoštevanje pravil varnosti. Na tržišču ponujajo veliko stvari za nego in 
oskrbo, dejstvo pa je, da voda, pravilno izvedena tehnika umivanja in menjava pleničk 
ter pogosto izvajanje le tega z smotrno uporabo mazil, zadostuje za razvoj zdrave 
novorojenčkove ali dojenčkove kože v intimnem predelu. 
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OSKRBA KOŽE POD PLENICO PRI DOJENČKU  
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IZVLEČEK 
Vnetja kože pod plenico nastanejo zaradi številnih vzrokov. To so največkrat dražeči 
vplivi ostankov urina in blata, ki se mu pogosto pridruži dodatna okužba s 
kvasovkami ali bakterijami. Pri seboroičnem dermatitisu je pogosto prizadeta koža 
tudi pod plenico. Redkeje je vzrok pojava pleničnega izpuščaja luskavica ali 
pomanjkanje cinka. Vnetje kože pod plenico vedno zdravimo glede na stopnjo vnetja 
in etiološki dejavnik, in ga individualno prilagodimo vsakemu bolniku.  
 
Ključne besede: vnetje, plenica, otrok 
 

UVOD 
Povijanje otrok v plenice in materiali, ki so jih uporabljali v različnih kulturah in 
zgodovinskih obdobjih so se skozi stoletja spreminjali. Prvi zapisi o vnetju kože pod 
plenico tako segajo v 19 stoletje. Od konca  prejšnjega stoletja, ko dojenčke ne 
povijajo v pralne bombažne plenice se je pojavnost pleničnega izpuščaja močno 
zmanjšala. Iz običajnih papirnatih plenic so s tehnološkimi izboljšavami naredili bolj 
kakovostne, ki vežejo več vode (1). Vzrokov za plenični izpuščaj je veliko, vendar 
niso vsi enako pogosti (2). Nekoč najbolj pogosta oblika iritativnega dermatitisa je v 
zadnjih desetletjih postala redka, še vedno se pojavlja pri dojenčkih z drisko. Zelo 
pogosto je s kvasovkami povzročeno vnetje, nekoliko redkeje se vnetje pod plenico 
pojavi zaradi bakterijske okužbe tega predela. V prvih mesecih je zaradi povečanega 
delovanja lojnic pogost seboroični dermatitis, ki ga spremlja tudi vnetje kože pod 
plenico. Možen vzrok vnetja kože pod plenico je pridobljena ali prirojena oblika 
pomanjkanja cinka. Še redkeje je vzrok vnetju kože tega predela psoriaza in še 
nekatere druge redke dermatoze. S skrbno in nadzorovano uporabo lokalnih 
kortikosteroidov v področju pod plenico glutealne granulome srečamo redko, vendar 
je njihov pojav možen v primerih nekritične uporabe le teh. 
Pri oskrbi in zdravljenju bomo uspešni le takrat, kadar bomo ob natančnem pregledu, 
ne samo prizadete kože pod plenico, ampak celega telesa in skrbnih anamnestičnih 
podatkih etiološko opredelili vzročne dejavnike, ki so povzročili nastanek pleničnega 
izpuščaja. Dodatno opravljene usmerjene laboratorijske preiskave nam bodo v pomoč 
pri dokončni diagnozi, ki bo vodilo k nadaljnji individualno usmerjeni  terapiji. 
  

POGOSTE OBLIKE VNETJA KOŽE POD PLENICO: 
 
1. Iritativni dermatitis 
2. Kandidamicetična okužba  
3. Piodermije pod plenico 
4. Seboroični dermatitis 
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5. Psoriaza 
6. Pomanjkanje cinka (pridobljeno ali prirojeno) 
8. Glutealni granulom 
 

1. IRITATIVNI DERMATITIS POD PLENICAMI 
Iritativni dermatitis pod plenico se pojavlja enako pogosto pri obeh spolih, najbolj 
pogost  je med 3-9 mesecem starosti. Najbolj pomembna značilnost je dokaj ostro 
omejena rdečina po konveksnih predelih, pri huje potekajočem vnetju se pojavi 
rosenje ali celo erozije. Prizadeta je koža okoli spolovila in po glutealnih delih, koža v 
gubah popolnoma zdrava ( 3). 
Etiologija in patogeneza iritativnega dermatitisa ni pojasnjena v celoti. Nekateri 
dojenčki so bolj dovzetni k tovrstnim vnetjem, zlasti ob infektih, ko prejemajo 
antibiotično terapijo. Dojenčki z atopijsko predispozicijo in z ihtiozami imajo že 
primarno okrnjeno pregradno funkcijo kože in so bolj dovzetni za pojav iritativnih 
dermatitisov. Pri teh skupinah bolnikov pogosto srečujemo vnetja ob robu plenic ali 
na mestih stika kože z lepilnim trakom. Mešanica urina in blata z visokim pH aktivira 
fekalne lipaze in proteaze (4), ki skupaj s Candido albicans povzročajo okvaro 
epidermisa in poškoduje zaščitno pregradno kože. Pogost je pojav take vrste vnetij ob 
driskah, ne glede na povzročitelja driske. Toplo, vlažno okolje pod plenico, 
kolonizacija z bakterijami in glivami verjetno dodatno prispeva k pojavu vnetja. Vse 
to so vzroki, ki dodatno povečajo dovzetnost kože za iritativno vnetje.  
 

OSKRBA IN ZDRAVLJENJE IRITATIVNEGA DERMATITISA POD 
PLENICO 
Zdravljenje tako povzročenega vnetja prilagodimo stopnji in razširjenosti vnetja. 
Akutne eksudativne in erozivne spremembe zdravimo z indiferentnimi obkladki s 
fiziološko raztopino do epitelizacije sprememb. Koristno je, če otroka začasno ne 
povijamo v plenice, ampak prizadeta mesta sušimo na zraku. V nadaljevanju 
zdravljenja lahko močno prizadeto kožo nekajkrat namažemo z nizko potentnimi 
kortikosteroidnimi kremami. Čez noč prizadeto kožo obvezno zaščitimo z mehkimi 
cinkovimi pastami. Vsi nadaljnji ukrepi so odvisni od vzroka, ki je povzročil nastanek 
iritativnega vnetja. Svetujemo bolj pogosto menjavo plenic, zamenjamo tudi vrsto 
plenic, ter zdravimo ostale možne vzročne dejavnike.  
 

2. KANDIDAMICETIČNA OKUŽBA KOŽE POD PLENICO 
 
Novorojenci in majhni dojenčki med 2-4 mesecem starosti so dovzetni za okužbe s 
kvasovkami. Soor v ustih je pogost v prvih tednih po rojstvu, ravno tako je pogosta . 
kandidoza pod plenicami(5). 
Klinična slika s kvasovkami povzročenega vnetja kože pod plenico se lahko kaže v 
dveh  oblikah. Prva oblika so difuzno pordeli perigenitalni plaki z obrobnim 
luščenjem in satelitnimi belkastimi pustulami ob robu. Druga oblika so zlivajoče se 
rožnate papule z obrobnim luščenjem. Prizadeta je koža perigenitalno in/ali 
perianalno (3). Pomembna značilnost tovrstno povzročenega vnetja so prizadete gube, 
kar loči to vnetje od iritativnega dermatitisa.  
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OSKRBA IN ZDRAVLJENJE KADIDAMICETIČNEGA VNETJA KOŽE POD 
PLENICO 
Lokalno oskrbo in zdravljenje prilagodimo stopnji in razširjenosti vnetja. Svetujemo 
odstranjevanje ostankov blata in urina s syndet mili, pri hudem vnetju svetujemo 
toaleto prizadetega predela z olji. Lokalno zdravljenje nadaljujemo z azolnimi 
antimikotiki večkrat na dan, terapija naj traja vsaj dva tedna. Čez noč priporočamo še 
dodatno dvoplastno terapijo z lokalnim antimikotikom in mehko cinkovo pasto. Pri 
hudo izraženih vnetjih izjemoma za nekaj dni dodamo nizko potentne lokalne 
kortikosteroide v kombinaciji z lokalnim antimikotikom. Koristna je tudi peroralna 
uporaba imidazolov za eliminacijo kvasovk iz črevesja(6). Izjemoma se pri 
trdovratnih in dolgo časa trajajočih se vnetjih odločimo za zdravljenje s sistemsko 
delujočim antimikotikom. 
 

3. PIODERMIJA POD PLENICO  
Bulozni impetigo, ki ga povzroča Staphylococcus aureus skupine II,  se lahko pojavi 
kjerkoli po koži, v prvih tednih po rojstvu lahko prizadene kožo pod plenico. Klinično 
se pojavijo mehurji, izpolnjeni z motno vsebino, ki hitro počijo in puščajo področja 
erodirane kože z obrobnim luščenjem in krastami (3). Pri starejših otrocih, redkeje pri 
dojenčkih se pojavi perianalni streptokokni dermatitis. Zanj je značilna ostro omejena 
rdečina ob analnem kanalu, prisotne so boleče ragade anusa. Otrok težko odvaja blato, 
je zaprt in pogosto se pojavi kri na blatu.  
 

OSKRBA IN ZDRAVLJENJE PIODERMIJE POD PLENICO 
Spremembe se zelo hitro širijo, zato je nujno čim prej začeti s celostno oskrbo in 
zdravljenjem. Pomembno je redno umivanje kože pod plenico z milom in vodo, 
posebno skrb je potrebno nameniti razkuževanju rok oseb , ki oskrbujejo dojenčka. 
Enako pozorni moramo biti tudi pri perilu in drugih pripomočkih za osebno higieno. 
V terapijo piodermij je nujno uvesti sistemsko antibiotično terapijo. Pri zdravljenju 
streptokoknega perianalnega dermatitisa traja zdravljenje z antibiotikom več tednov. 
Lokalni antibiotiki (fusidna kislina ali mupirocin) pomembno prispevajo k hitrejši 
ozdravitvi , vendar  lokalna antibiotična terapija zadostuje le za začetne oblike . (2,3).  
 
 

4. SEBOROIČNI DERMATITIS 
Seboroični dermatitis se večinoma prične okoli tretjega tedna starosti. Pomembno 
vlogo imajo transplacentarno preneseni materini androgeni hormoni in pospešeno 
delovanje lojnic dojenčkov v prvem letu starosti.. Nastanek seboroičnega deramtitisa 
povezujejo s prisotnostjo kvasovke Malassezia furfur v prizadeti koži (7). Prve 
spremembe v obliki debelih mastnih rumenkastih lusk na pordeli podlagi se pojavijo 
na lasišču in popolnoma nič ne srbijo. V naslednjih tednih se širijo na rob lasišča, 
obrvi, čelo, za uhlje in po licih. Pri bolj razširjeni obliki so prizadete aksilarne in 
ingvinalne gube in koža popka. Značilna je tudi prizadetost kože pod plenico, ki je 
pordela, prisotni so zlivajoči se plaki z nežnimi luskami. 

OSKRBA IN ZDRAVLJENJE SEBOROIČNEGA VNETJA  
Zdravljenje ponovno prilagodimo stopnji in razširjenosti vnetja. Na debele luščeče 
obloge nanašamo indiferentna mazila za dan ali dva, ki jih pri umivanju odstranimo. 
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Odsvetujemo uporabo preparatov z dodatkom salicila za otroke mlajše od 5 let brez 
predhodnega posveta z dermatologom, predvsem je nevarna sistemska absorbcija 
salicila. Učinkovito je zdravljenje z 2% ketokonazol kremo ali šamponom (8). Za 
hudo vneta mesta izjemoma svetujemo za krajši čas lokalno nizkopotentna 
kortikosteroidna mazila. Sekundarno okužene spremembe s Candido zdravimo z 
lokalnim azolnimi antimikotiki. 
 

5. PSORIAZA 
Vulgarna psoriaza pri dojenčkih je redka bolezen. Pri otrocih, kjer obstaja družinska  
predispozicija, je ravno področje kože pod plenico pogosto prva klinična 
manifestacija bolezni. Klinično je koža pod plenico močno pordela, svetleča, 
infiltrirana, prizadete so tudi ingvinalne gube (9). Ob robovih so prisotni pordeli, 
zlivajači se eritematoskvamozni plaki . Psoriatični plaki se v naslednjih tednih lahko 
pojavijo tudi po obrazu, lasišču, trupu in okončinah.  
 

OSKRBA PSORIATIČNEGA VNETJA KOŽE POD PLENICO 
Zdravljenje psoriatičnega vnetja kože je bistveno bolj zahtevno in dolgotrajno kot 
druge oblike pleničnega izpuščaja. Osnovno terapijo predstavljajo indiferentna 
mazila, nizko potentna korikosteriodna mazila za krajši čas ter lokalni pripravki z 
analogi D vitamina (10). Koristna je tudi uporaba mazil z dodatkom cinka.  
 

6. PRIDOBLJENO ALI PRIDOBLJENO POMANJKANJE CINKA 
Prirojena oblika pomanjkanja cinka je redka avtosomno-recesivna bolezen, ki jo 
spremlja še slabo napredovanje otroka, razdražljivost, trdovratne driske, kasneje se 
pojavijo še trofične spremembe na nohtih in laseh (11). Podobne klinične spremembe 
so lahko tudi pri nekaterih redkih oblikah organoacidemij. 
Pri dojenčkih s prirojeno ali pridobljeno obliko pomanjkanja cinka v serumu je koža 
pod plenico vedno močno vneta, včasih ima videz psoriaziformnega vnetja. Lahko so 
prisotne celo erozije, včasih tudi mehurji. Ob robovih vidimo ostanke mehurjev ali 
luščenje. V primerih, ko pomanjkanje cinka traja dalj časa, se ostro omejene vnetne 
erozivne in luščeče spremembe pojavijo tudi okoli ust in po hrbtiščih prstov rok in 
nog. Pridobljene oblike pomanjkanja cinka tudi niso pogoste. Prizadenejo prezgodaj 
rojene dojenčke in otroke, ki so bili dalj časa na parenteralni prehrani. Pridobljene 
nutricijsko pogojene oblike pomanjkanja cinka se lahko pojavljajo tudi pri dojenih 
otrocih (12) kot zalivančkih. Bolezen dokažemo z določitvijo vrednosti cinka v 
serumu.  
 

OSKRBA IN ZDRAVLJENJE VNETJA KOŽE POD PLENICO ZARADI 
POMANJKANJA CINKA 
Lokalno zdravljenje prilagodimo stopnji vnetja. Na erozivne spremembe polagamo 
indiferentne obkladke do epitelizacije in večkrat na dan uporabljamo zaščitna mazila. 
Do popolne regresije kožnih sprememb bo prišlo šele po nadomestni terapiji s cinkom 
v odmerku 2-5mg/kg/dan (11). V takih primerih popolno izboljšanje nastopi že v 
prvem tednu zdravljenja. Bolniki s prirojeno obliko pomanjkanja cinka morajo 
nadomestno zdravljenje prejemati celo življenje. 
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7. GLUTEALNI GRANULOM 
Po glutealnih predelih, notranjih delih stegen ali drugih mestih pod plenico se kot 
posledica dolgotrajne, nekritične uporabe lokalnih kortikosteroidnih mazil lahko 
pojavijo različno veliki granulomi (13). So ostro omejeni, ovalni in okrogli lividno 
rdeči gladki infiltrati. Anamnestični podatki o uporabi lokalnih kortikosteroidov ter 
značilna klinična slika zadostujejo za diagnozo. Izjemoma je potrebna histološka 
preiskava prizadete kože, večinoma, ko je potrebno izključiti druge možne podobne 
bolezni. V zadnjih letih, ko se je uporaba lokalnih kortikosteroidov pod plenicami 
močno zmanjšala, bolezni ne srečujemo več.  

 

OSKRBA IN ZDRAVLJENJE VNETJA KOŽE POD PLENICO PRI 
GLUTEALNEM GRANULOMU 
Pri zdravljenju je pomembno prenehati z uporabo lokalnih kortikosteroidov. Popolna 
regresija nastopi spontano po več mesecih.   
 

ZAKLJUČEK 
Vnetje kože pod plenico je posledica številnih vzrokov, vendar vsak dojenček lahko 
individualno različno reagira na istega povzročitelja, isti dejavnik lahko povzroči zelo 
različne stopnje vnetja. Vse to so vzroki zakaj pleničnega izpuščaja ne moremo 
pozdraviti le z enim mazilom primernim za vse otroke. Klinična slika, razširjenost 
sprememb, prizadetost drugih delov kože, predvsem pa anamnestični podatki o 
dogodkih pred pričetkom bolezni in o spremljajočih znakih, so zlati standard za 
opredelitev etiologije. Z ustreznimi preiskavami, ki bodo dopolnile klinični pregled, 
bomo lahko predpisali ustrezno zdravljenje. Lokalno zdravljenje mora biti vedno 
prilagojeno stopnji vnetja in razširjenosti sprememb in ga moramo individualno 
načrtovati.  
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1 UVOD  
Higieia je v grški mitologiji boginja zdravilstva (hči boga zdravljenja Asklepija). Po 
njej se imenuje tudi veda medicine, ki se ukvarja s preprečevanjem bolezni – higiena 
(grško hygiaínein - biti zdrav, hygiés - zdrav).  
Danes je osebna higiena eden od temeljev sodobne civilizacije. Čeprav mnogim ne 
pomeni veliko, je prav intimna higiena osnovni del skrbi za osebno čistočo in zdravo 
telo. Žal je problem intimne nege še vedno tabu tema. O tem se malo govori, malo je 
o tem napisanega. A dobra higina ne zahteva veliko. Redno umivanje z vodo in  
milom  povem zadostuje.   
Spolni organi so bolj občitljivi kot drugi deli telesa, zato neredno čiščenje umaznije, 
telesnih izločkov, potu in s tem bakterij, lahko hitro vodi v razvoj različnih obolenj. 
Doživljenjska vsakodnevna skrb za temeljito intimno nego je zato nujno potrebna. 
 

2 NEGA SPOLOVILA PRI DEČKU 
V osmem tednu nosečnosti koža penisa postopoma prične rasti preko razvijajoče se 
glavice penisa (glans penisa). Ob normalnem razvoju je kožica spolovila (prepucij) 
povsem razvita do 16. tedna nosečnosti in glavico v celoti prekriva. Normalno je, da 
je ob rojstvu notranji del prepucija je zrasel z glavico, govorimo o adhezijah 
prepucija. Prepucij je tudi ozek, gre za fiziološko (primarno)  fimozo (sliki 1 in 2) 
[1,2]. 
 
 

 
Slika 1.  Normalen penis                    Slika 2.  Adhezije prepucija                   
 
Z nabiranjem smegme, ki jo tvorijo odluščene epitelne celice in izločki žlez, z 
razvojem penisa in z erekcijami, pride do postopnega ločevanja notranjega dela 
prepucija od glansa (slika 3). Ob enem letu starosti je tako prepucij možno potegniti 
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preko glavice spolovila pri 50% fantkov, do tretjega leta starosti pa približno pri 90% 
[2,4]. 
 

 
         Slika 3. Adhezije prepucija, proseva smegma             

 
Higiena spolovila ne zahteva posebnosti. Umijte spolovilo ob vsakem kopanju otroka. 
Zadostuje umivanje z vodo, izogibajte se uporabi mila. Urin in blato dražita kožo 
spolovila, zato naj se plenice menja pogosto. Najpomembneje pa je, da ne vlečemo 
kožice preko glansa na silo. S tem lahko pride do zatrganja prepucija in bolečin, 
možni so krvavitev, vnetje in posledično brazgotinjenje. Tako lahko iz normalnega, 
fiziološkega, stanja privedemo do nastanka prave patološke fimoze, ki zahteva 
kirurško zdravljenje (slika 4). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Slika 4. Fimoza 
 
Šele ko vidite, da se je kožica pričela luščiti, jo nežno potegnite preko glansa kolikor 
gre, ne da bi s tem otroku povzročili bolečino. Penis umijte z vodo. Smegmo lahko 
odstranite s krpico. Po čiščenju glans osušite z brisačo in nato vedno potegnite 
prepucij nazaj preko glansa.  
Ko deček odrašča ga je potrebno naučiti pomena higiene in pravilne skrbi za 
vsakodnevno nego spolovila. 
In na kaj moramo biti pozorni? V kolikor opazimo, da je curek urina slab ali le v 
kapljicah, če otrok težko urinira, ima ponavljajoča vnetja prepucija in glansa - 
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balanopostitis (slika 5), ponavljajoča se vnetja sečil ali da prepucija ne moremo 
potegniti nazaj preko glansa – parafimoza (slika 6), je potreben pregled pri pediatru. 
 

                        
Slika 5. Fimoza in balanopostitis          Slika 6. Parafimoza 

3 NEGA RANE PO OBREZANJU  
Ostranitev kožice spolovila ali obrezanje (cirkumcizija) je eden izmed najstarejših 
kirurških posegov. Prvi znani opisi obrezanja segajo v čase starega Egipta, približno 
2400 p.n.š. Različni narodi obrezujejo iz različnih kulturnih, verskih ali osebnih 
razlogov.  
 
Fimoza se pojavlja pri 8% dečkov starih 6 do 7 let in le pri 1% fantov starih 16 do 18 
let. Z medicinskega stališča je absolutna indikacija za obrezanje le sekundarna, 
patološka fimoza (slika 7).  Indikacija za cirkumcizijo pri primarni fimozi pa je 
ponavljajoči balanopostitis ali ponavljajoča se vnetja sečil pri otroku z nepravilnostmi 
na sečilih. Rutinsko obrezovanje novorojenčkov ali otrok medicinsko ni indicirano 
[3,4]! 
 
Pred posegom mora biti otrok popolnoma zdrav, tešč, spolovilo pa skrbno umito. 
Cirkumcizija se izvaja v bolnišnici, kot ambulantni poseg, običajno v splošni 
anesteziji (slike 7-9). Po operaciji je penis povit s povojem. Penis je lahko tudi otekel 
in podplut. Po tem, ko  povsem izzveni učinek anestezije, lahko otrok prične z 
uživanjem manjših količin tekočine. V kolikor mu ni slabo, lahko kasneje prične z 
uživanjem hrane. Pri uriniranju lahko opazimo razpršen curek urina, kar je posledica 
otekline, ki bo postopoma izvenela v enem do dveh tednih. Ko se otrok polula, lahko s 
starši odide domov. Prvih nekaj dni v primeru bolečin uprabljamo zdravila, ki 
vsebujejo paracetamol (npr. Calpol sirup). 
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Slika 7. Penis pred obrezanjem              Slika 8. Penis  takoj po obrezanju                      
             
Povoj odstranimo naslednji dan. Predhodno ga čimbolj namočimo s kamilicami ali s 
fiziološko raztopino (FR), tako da se čimbolj zmehča in po možnosti odstopi sam. Če 
je povoj izpadel že istega dne, ne skrbite. Nov povoj ni potreben. Dovolj je, da penis 
sperete s kamilicami  ali s FR in ga pokrijete z gazo ali čistimi, prelikanimi 
bombažnimi spodnjicami.  V kolikor pride ob odstranitvi povoja do krvavitve, penis 
tesno stisnite med palec in ostale prste tako, da ga s prsti v celoti objamete. Tako 
držite približno 5 minut. Če krvavitev v tem času ne, preneha penis povijte in poiščite 
zdravniško pomoč. 
 

 
          Slika 9. Penis dva meseca po obrezanju 

 
Šivov ni potrebno odstranjevati, odpadli bodo sami v 7.-10. dneh. Večkrat dnevno 
spolovilo sperite s kamilicami ali s FR. Otroka lahko kopate v slani vodi, brez 
uporabe mila. Na penis ne nanašajte krem ali mazil. V kolikor se gaza ali perilo 
prijemljeta na glavico penisa, lahko uporabite vazelinsko gazo, ki preprečuje oz. 
zmanjša prijemanje. Ne pozabite pred odstranjevanjem gaze spolovilo vedno dobro 
namočiti s kamilicami ali s FR. Če je deček šolo obvezen naj bo po operaciji teden dni 
v domači oskrbi, da se rana zaceli.  
 
 
Na kaj moramo biti pozorni? V primeru krvavitve, močne otekline in pordelosti 
penisa, gnojnega izcedka, močnih bolečin in v kolikor šivi ne izpadejo po 2. tednih, 
moramo poskati zdravniško pomoč. 
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4  ZAKLJUČEK 

 
Intimna nega je sestavni del vsakodnevne telesne higiene. Voda in milo povsem 
zadostujeta. Do 5. leta starosti je pri večini dečkov možno potegniti kožico spolovila 
preko glavice. V primeru težav je potreben pregled pri pediatru in eventuelno 
napotitev k urologu. 
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IZVLEČEK 
Izhodišče: V članku je predstavljen pomen intimne nege za zdravo spolnost mladih. 
Namen: Predstaviti pomen intimne nege za reproduktivno zdravje mladostnikov. 
Metode: Opravljen je bil pregled domače in tuje literature s področja intimne nege in 
spolnosti. 
Zaključek: Ustrezna zdravstvena vzgoja ima velik vpliv na način spolnega vedenja 
mladih in posledično na njihovo reproduktivno zdravje. 
 

Ključne besede: intimna nega, spolnost, intimna sredstva 

 

UVOD 

Spolnost ali odraščanje je tema o kateri veliko ljudi ne želi govoriti oziroma tema 
povzroča nelagodje. Molčanje odraslih koristi sporočilom iz zunanjega sveta, ki 
prinašajo napačen pomen in informacije o spolnosti. Mladi bi morali sprejeti spolnost, 
kot del življenjskega načrta. Ko človek sprejme odločitev, da bo pričel s spolnimi 
odnosi, bi moral vedeti marsikaj o spolnosti: o anatomiji in fiziologiji spolnih 
organov, o zanositvi oziroma spočetju otroka, o urejanju plodnosti , o spolno 
prenosljivih boleznih, o odnosu moški- ženska in o pomenu intimne nege za zdravje 
moškega in ženske. 

INTIMNA NEGA ŽENSKE 

Vsaka ženska, zlasti v obdobju med puberteto in menopavzo, torej v rodni dobi, ima 
nekaj izcedka iz nožnice. To je povsem normalno fiziološko dogajanje. Takšen 
normalen izcedek je prosojen in belkast. Na količino in lastnosti izcedka vpliva več 
dejavnikov: menstruacijski ciklus, stres, nosečnost, spolna vzburjenost, nekatera 
zdravila, kontracepcijske tablete in posamezne bolezni. Največ sluzi je v času 
ovulacije, tik pred menstruacijo in med nosečnostjo. Vse to se dogaja zaradi vpliva 
hormonov v ženskem telesu. Tako kot količina sluzi v nožnici niha, niha tudi kislost 
nožnice. Naravna pH vrednost vaginalne flore je od 3,5 do 4,5. Zdravo sluznico 
nožnice naseljujejo bakterije vrste Lactobacillus, ki proizvajajo mlečno kislino in s 
tem omogočajo, da se škodljive klice ne morejo razmnoževati, saj jim to kislo okolje 
ne ustreza. 
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INTIMNA NEGA MED MESEČNIM PERILOM 

V času menstruacije mora biti nega še bolj skrbna in pomeni natančno anogenitalno 
nego. Vprašanje ali naj ženska uporablja vložke ali tampone je stvar vsake 
posameznice. Priporoča se, da prve dva dni ženska raje uporablja vložke. Pred časom 
se je na trgu pojavila še menstrualna skodelica, ki je iz medicinskega silikona in se jo 
po uporabi spere in po potrebi dezinficira. Proizvajalci zatrjujejo, da se skodelico 
lahko uporablja več let in da ne izsuši in ne ovira nožnične naravne sposobnosti 
vlaženja. Pri uporabi vložkov in tamponov je zelo pomembno, da si jih ženska 
menjava dovolj pogosto. Pri menjavi se priporoča tudi umivanje anogenitalnega 
predela in sicer s toplo vodo, ki naj bo tekoča. Z negovalnimi sredstvi se ne sme 
pretiravati. Pravilna uporaba negovalnih sredstev je, da v stik s kožo pridejo že 
razredčena z vodo. V primeru, da ženska nima pogojev za tuširanje oziroma umivanje 
anogenitalnega predela med menjavanjem zaščitnega sredstva, lahko uporabi robčke 
za intimno nego ali robčke za nego otroške ritke. Ti mokri robčki so nevtralno čistilno 
sredstvo in so klinično testirani in zato primerni za nego med mesečno krvavitvijo. 

Vsaka ženska mora voditi menstrualni koledarček, v katerega beleži vsako 
menstrualno krvavitev, njeno intenzivnost in trajanje. Dekle naj bo med menstruacijo 
udobno oblečeno, uporablja naj higienske spodnje hlačke, ki pritrdijo vložek k telesu, 
tako da se bo dobro počutila. Pozabiti ne sme na zadosten vnos tekočine.  

INTIMNA NEGA PRED GINEKOLOŠKIM PREGLEDOM 

Pred ginekološkim pregledom je zelo pomembno umivanje zunanjega spolovila, 
nepotrebno in nezaželeno pa je izpiranje nožnice, saj se s tem lahko odstrani značilen 
izcedek, ki je morda bolezenski in bi bilo dobro, da ga ginekolog opazi. Ne glede na 
ginekološki pregled, je primerna intimna nega umivanje zunanjega spolovila z blagim 
milom in vodo 1x dnevno in uporaba udobnega kroja spodnjega perila, najbolje iz 
bombaža, ki ga vsak dan zamenjamo s svežim. V primeru, da se ženska umiva po 
vsakem odvajanju, se priporoča uporaba samo vode. Večkratna dnevna uporaba mila 
pri zdravi ženski izven menstruacije je lahko za kožo in sluznice spolovila škodljiva, 
ker s tem odstrani naravno zaščito kože pred okužbami in vplivi okolja. Ženske bi se 
morale zavedati tudi, da v primeru depilacije ali britja intimnega predela koža postane 
bolj občutljiva in neodporna in so na ta način ustvarjeni ugodni pogoji za pojav 
bakterij ali glivic, ki so običajno prisotne le v sledeh. Pojav bakterij in glivic ima za 
posledico izcedek, srbečico, slab vonj in nelagodje ženske. V tem primeru se 
priporoča uporaba sredstev za intimno nego z vrednostjo pH okoli 3,5. Ta sredstva 
bodo pomagala obnoviti porušen obrambni mehanizem zunanjega nožničnega okolja. 

INTIMNA NEGA PRED SPOLNIM ODNOSOM 

Za zdravo spolno življenje je potrebna stroga higiena. Fant in dekle morata poskrbeti 
za to, da se pred spolnimi odnosi in po njih skrbno umijeta. Za žensko je pomembno, 
da se po spolnem odnosu najprej umije z vodo in nato poskusi še z uriniranjem, 
odvajanjem vode. Tako bo sprala iz sečnice bakterije, ki so tja zašle med spolnim 
odnosom. Po uriniranju naj se ponovno umije z mlačno vodo. Izpiranje nožnice ni 
potrebno in ni priporočljivo. V času menstruacije se spolni odnosi odsvetujejo. 
Razloga sta dva: estetski in zdravje. Semenčice lahko na svojih repkih nosijo bakterije 
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in ker je v času menstruacije vhod v maternico na nek način na rahlo odprt, je 
nevarnost nastanka vnetja maternice in jajčnikov zelo velika. 

INTIMNA NEGA MOŠKEGA 

Intimna higiena je enako pomembna, kot splošna higiena. Ni moškega seksualnega 
zdravja brez skrbi za nego intimnih predelov. Najpomembnejše je pravilno umivanje 
spolnih organov. Umivanje je potrebno vsak dan, a tudi pred vsakim spolnim 
odnosom in po njem. Redno umivanje je obvezno, kajti zadnje kapljice urina navadno 
ostanejo pod kožico, kjer nastaja belkasta snov, imenovana smegma. Smegma je 
mešanica mrtvih kožnih celic, kožne maščobe, vlage in bakterij, ki je skupaj z urinom 
odlično gojišče za razmnoževanje bakterij. S primerno intimno higieno lahko 
odstranimo umazanijo in neprijeten vonj. Umivanje penisa naj bo redno in pravilno. 
Najprej si je potrebno umiti roke, nato se namili penis z milom, ki ni odišavljeno. Po 
uporabi odišavljenega mila ali šampona lahko pride do tega, da moškega penis začne 
srbeti in peči. Poleg agresivnih losjonov se odsvetuje pretirano drgnjenje penisa med 
umivanjem. Najprej se umije penis in dimlje, nato še moda. Na koncu je potrebno 
genitalije temeljito sprati. Nič ni narobe, če moški izvaja redno umivanje le s tekočo 
vodo. Le da je umivanje redno in temeljito. Poudariti je potrebno, da je higiena 
moškega zelo pomembna tudi za zdravje ženske. Umivanje genitalij pred spolnim 
odnosom naj postane stalnica za vsakega moškega. 

SREDSTVA ZA INTIMNO NEGO 

Pri osebni higieni uporabljamo različna trda in tekoča mila ter gele, ki so večinoma 
bazična, nožnica pa je kisla. Če jih uporabljamo preveč, se razmerje v nožnici 
sčasoma poruši in pojavijo se neprijetno srbenje in vnetje. Pretirana higiena, izpiranje 
nožnice in preveč agresivno umivanje, prav tako preveč mila, lahko povzroči težave. 
Težko je reči, katera intimna sredstva so za posameznico bolj primerna. Vnetja ne 
zdravimo z intimnim milom, ga pa lahko uspešno preprečujemo. Mila in geli naj bodo 
čim bolj nevtralni in ne preveč odišavljeni. Znano je, da so mlada dekleta in starejše 
ženske na tem področju bolj občutljive, saj se flora njihovih spolovil nekoliko 
razlikuje od flore spolovil odraslih žensk. Vsaka ženska naj izbere tisto intimno milo, 
ki najbolj ustreza njej sami. Cena in reklama naj ji pri tem ne bosta vodilo.  

RAZPRAVA 

Vsakemu zdravstvenemu delavcu mora biti jasen pomen osebne higiene. 

Med osebno higieno spada tudi intimna nega. Osebno higieno dosežemo z določenimi 
pripomočki, med katere spadajo mila. Za področje, ki ga opredeljujemo kot zunanja 
spolovila, uporabljamo intimna mila. Vsako milo, tudi intimno, če je uporabljano v 
prevelikem obsegu oz. prepogosto, je lahko „škodljivo“ in povzroča draženje, 
spreminja pH sluznice, povzroča morebitno reakcijo. 

Današnji način življenja (stres), zapostavljanje higienskega režima, telesna 
neaktivnost in posledična slaba odpornost ob nezadostnem prehranjevanju, posebnosti 
v oblačenju, vse to vodi v številne težave, med drugim tudi povečan izcedek iz 
nožnice. Spolnost, hiter začetek spolnih odnosov v času, ko flora nožnice še ni dovolj 
razvita v smislu obrambe, pogosto menjavanje partnerjev,  vpliva na pogostnost težav. 
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Vzgoja in svetovanje mora biti prilagojeno potrebam določene skupine. Medicinska 
sestra se mora zavedati povezanosti med zdravjem, boleznijo in spolnostjo. Pri delu z 
mladostniki se mora medicinska sestra usmeriti k odpravljanju vzrokov za tvegano 
spolno vedenje. Ti vzroki so: spolni odnosi brez ustrezne zaščite, pomanjkljivo znanje 
o varovanju reproduktivnega zdravja in varnem spolnem vedenju, pomanjkljivo 
znanje o spolno prenosljivih boleznih in zaščiti pred njimi, pomanjkljivo znanje o 
kontracepcijskih sredstvih in njihovi nepravilni uporabi, pogosto menjavanje spolnih 
partnerjev, uživanje alkohola, drog, trenutna nepripravljenost, občutek neranljivost 
(meni se ne more zgoditi), napačne ali popačene informacije od nepoučenih prijateljev 
in znancev, odsotnost razumevanja in svetovanja s strani staršev, učiteljev in drugih, 
neizkušenost mladostnika in pomanjkljiva osebna higiena. 

Bolj kot samo podajanje informacij o anatomiji in fiziologiji, je  pomembna vzgoja, 
razvijanje stališč in pogledov na stvari ter odprt pogovor. 

ZAKLJUČEK 

Program zdravstvene vzgoje in smernice zdravstveno vzgojnega dela z otroki in 
mladostniki v dispanzerju za šolske otroke in mladino so vodilo za medicinsko sestro 
pri njenem delu. Otroci se seznanijo s pomenom osebne higiene že zelo zgodaj, v 
vrtcu. Kasneje se srečujejo s tovrstnimi informacijami na zdravstveni vzgoji ob 
sistematskem pregledu in ob obisku medicinske sestre njihove šole. Znanje se ves čas 
utrjuje in poglablja. Zelo pomembno pri posredovanju informacij je sodelovanje 
zdravstvenih delavcev s pedagoškimi delavci in drugimi strokovnjaki, ki se ukvarjajo 
s problemi mladih. 
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IZVLEČEK 
V prispevku so uvodoma opisane posledice nepravilnega delovanja MMD, med 
katerimi je najpogostejša urinska inkontinenca. Podani so prevalenca in dejavniki 
tveganja za nastanek urinske inkontinence. V nadaljevanju so predstavljeni algoritmi 
za obravnavo stresne, urgentne in mešane inkontinence. V grobem so opisani 
posamezni terapevtski postopki in njihova učinkovitost pri zdravljenju urinske 
inkontinence pri odraslih osebah. Le ti zajemajo predvsem ukrepe za zdrav življenjski 
slog, trening mišic medeničnega dna z ali brez dodatnih metod in tehnik, magnetno 
stimulacijo in trening sečnega mehurja. Podana je tudi njihova učinkovitost pri 
preprečevanju UI. 
 
Ključne besede: urinska inkontinenca, preprečevanje, konzervativno zdravljenje, 
kontrakcija mišic medeničnega dna, trening mišic medeničnega dna 
 

1 UVOD 
Optimalna funkcija mišic medeničnega dna (MMD) je vitalnega pomena, da se oseba 
lahko socialno uveljavlja, živi polno življenje, se giblje in je telesno dejavna (1). 
Disfunkcija MMD se lahko pojavi med nosečnostjo, po porodu, po operaciji, v 
povezavi z nevrološkimi obolenji, zaradi slabe zmogljivosti mišic, zaradi staranja, ali 
pa je vzrok disfunkcije nepojasnjen (1). Posledice disfunkcije so lahko urinska 
inkontinenca (UI), fekalna inkontinenca, zdrs organov male medenice, nepravilnosti 
polnjenja in praznjenja sečnega mehurja, moteno iztrebljanje, spolne motnje in 
sindromi kronične bolečine (2). Urinska inkontinenca je najpogostejša posledica 
nepravilnega delovanja medeničnega dna, ki se lahko pojavlja v vseh starostnih 
obdobjih. Je dvakrat pogostejša pri ženskah kot pri moških in se pri odraslih ženskah 
giblje nekje med 20 in 50 odstotki (3). Ocena deleža posameznih oblik UI je težka, 
vendar ima nekje polovica vseh inkontinentnih žensk stresno UI. Pri moških pa 
predominira urgentna UI, kateri sledi mešana UI.  
 
Med glavne dejavnike tveganja pri ženskah spadajo predvsem nosečnost, porod, 
debelost, diabetes, instrumentalni porod in porodna teža novorojenca (povečata 
tveganje za UI samo v poporodnem obdobju), funkcijska prizadetost, oralni estrogen z 
ali brez progestogena, histerektomija, zmerna oz. huda demenca, izguba kognitivne 
funkcije in dednost (3). Pri moških pa so dejavniki tveganja predvsem starost, okužbe 
in simptomi spodnjih sečil, funkcijska in kognitivna prizadetost, nevrološka obolenja 
ter prostatektomija (3). 
Za preprečevanje in zdravljenje se priporoča cela vrsta terapevtskih postopkov in sicer 
postopke za spodbujanje zdravega življenjskega sloga, fizioterapijo (manualna 
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terapija in trening mišic medeničnega dna (TMMD) z ali brez dodatnih metod kot so 
biološka povratna zveza, električna stimulacija ali medenične uteži, magnetna 
stimulacija), trening sečnega mehurja, komplementarno terapijo, pripomočke za nego 
kože, pripomočke za zbiranje in prestrezanje urina ter ureditev življenjskega okolja 
(4).  
 
Namen prispevka je v grobem predstaviti posamezne terapevtske postopke in njihovo 
učinkovitost pri zdravljenju UI pri odraslih (do 65 let brez nevroloških motenj). Na 
podlagi znanstvenih dokazov iz literature bo podana tudi njihova učinkovitost pri 
preprečevanju UI. 
 

2 OCENA BOLNIKA 
Najprej je potrebno pridobiti podatke o bolnikovih težavah med polnjenjem in 
praznjenjem sečnega mehurja in črevesa ter o značilnostih, začetku in trajanju 
simptomov (5). Nadalje ocena zajema še anamnezo poroda ter ginekološko (pri 
ženskah), urološko, zdravstveno, kirurško, družinsko in anamnezo črevesa. 
Pomemben del ocene je ocena kakovosti življenja in ocena bolnikove želje po 
zdravljenju. Nato sledi splošni pregled in vaginalni/rektalni pregled z oceno MMD 
(6), ki se ga lahko opravi le s pisno privolitvijo pacienta. Za uspeh zdravljenja je pri 
oceni MMD ključnega pomena ocena sposobnosti hotenega krčenja MMD, kakor tudi 
ocena funkcije in jakosti MMD. Študije so pokazale, da 30% žensk ob prvem obisku 
MMD ne krči pravilno, kljub natančnim in izčrpnim individualnim navodilom (7-9).  
 
V klinični praksi se za oceno funkcije MMD najpogosteje uporablja opazovanje 
gibanja presredka in vaginalna/rektalna palpacija s katero je mogoče zaznati tako 
pritisk stiska kot tudi dvig (10). Na voljo so številne različne metode palpacije kakor 
tudi številni ocenjevalni sistemi. Za oceno funkcije MMD se danes uporablja tudi 
elektromiografija, meritve uretralnega in vaginalnega/rektalnega pritiska ob krčenju, 
dinamometrija, ultrazvok in magnetna resonanca. 
 
V primeru, da oseba ni sposobna hoteno kontrahirati MMD se priporoča uporaba 
tehnik facilitacije za izboljšanje zavedanja MMD (hiter razteg MMD, udarjanje 
perineja ali MMD, pritisk na MMD, masaža MMD in električna stimulacija) (11).  
 

3 UKREPI ZA ZDRAV ŽIVLJENSKI SLOG  
Na patogenezo in zmanjšanje simptomov UI do neke mere lahko vplivamo s 
spremembo življenjskega sloga. Postopki za spodbujanje zdravega življenjskega sloga 
vključujejo nasvete glede vzdrževanja zdrave telesne teže, izogibanja zaprtju, 
zmanjšanja vnosa gaziranih pijač in kofeina, opustitve kajenja, pravilnega položaja pri 
mikciji in iztrebljanju, pravilnih tehnik dvigovanja in rekreativnih ter športnih 
dejavnosti (4,12). 
 
Ne glede na dejstvo, da so trenutno znanstveni dokazi o vplivu spremembe 
življenjskega sloga na simptome UI omejeni (za moško populacijo pa študij sploh ni), 
strokovnjaki priporočajo, da morajo vse osebe z UI kot del konservativne obravnave 
biti poučene o naravi bolezni pomembnosti opustitve nekaterih navad in razvad in o 
tem, kako naj modificirjo določene aktivnosti, da se izognejo povečanemu pritisku na 
medenično dno (12). 
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Ni pa zaslediti študij, ki bi ugotavljale ali ukrepi za zdrav življenjski slog preprečijo 
nastanek UI. 
 

4 TERAPEVTSKI POSTOPKI 
Nadaljnja obravnava UI vključuje postopke, ki so ustrezni za posamezno obliko UI 
(2,4,13). Slika 1,2 sicer prikazujeta terapevtske postopke za ženske z UI, vendar se 
lahko ta načela obravnave z manjšimi modifikacijami uporabijo tudi pri moški 
populaciji z UI. 
 
 

 
 
Slika 1: Terapevtski postopki za ženske s stresno UI. Legenda: MMD - mišice 
medeničnega dna, TMMD – trening mišic medeničnega dna; BPZ – biološka povratna 
zveza, ES – električna stimulacija, MU – medenične uteži 
 

 
 
Slika 2: Terapevtski postopki za ženske z nujo, urgentno UI ali obojim. Legenda: 
MMD - mišice medeničnega dna, BPZ – biološka povratna zveza, TMMD – trening 
mišic medeničnega dna, ES – električna stimulacija 
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Pri osebah z mešano UI se kombinira prej omenjene postopke. Poleg tega se 
priporoča, da se pri osebah z mešanimi simptomi zdravi najprej simptome, ki so 
prevladujoči. 
 

4.1 TRENING MIŠIC MEDENIČNEGA DNA 
Priporočila, ki so nastala na osnovi sistematičnih pregledov literature navajajo, da 
mora biti TMMD metoda prvega izbora za zdravljenje SUI pri odraslih ženskah 
(14,15). Ali ima TMMD kakšno vrednost pri zmanjševanju simptomov UI pri odraslih 
moških po transuretralni resekciji prostate je trenutno težko oceniti, saj je le nekaj 
študij dokazalo koristi zdravljenja UI s TMMD (4).  
 
Trening mišic medeničnega dna v času nosečnosti pri prvesnicah prepreči UI v pozni 
nosečnosti in tudi po porodu (16). Pri moški populaciji pa kot je razvidno iz študij bi 
lahko bili nasveti za izvajanje TMMD pred ali takoj po radikalni prostatektomiji 
koristni pri preprečevanju UI.  
 
Zaslediti je dokaze, da močno krčenje MMD takoj po mikciji ali masaža sečnice pri 
moških lahko izboljša simptome kapljanja seča po končanem mokrenju (4). Zavestno 
hoteno krčenje MMD tik pred/ali med aktivnostjo ali naporom, ki poveča pritisk v 
trebušni votlini (kašelj, kihanje, dvigovanje bremen) pa lahko pri ženskah prepreči 
nehoteno uhajanje urina (17). To spretnost so poimenovali »the Knack«. 
 
Pogoj za začetek TMMD je sposobnost hotenega krčenja MMD. Učinkovito krčenje 
MMD bo dvignilo ploščo levatorja navzgor, zožilo levatorno zev (hiatus) in 
medenične odprtine, povečalo intrauretralni pritisk in lahko preprečillo spust sečnice 
med povečanjem pritiska v trebušni votlini (18). Hotenega krčenja MMD pred in med 
povečanjem pritiska v trebušni votlini se je možno naučiti in na ta način se lahko 
prepreči nehoteno uhajanje urina in spust medeničnih organov (19). Pri kontinentni 
osebi je krčenje MMD tik pred ali med pojavom povečanega pritiska v trebušni 
votlini avtomatični odgovor brez zavestnega hotenega krčenja. Hoteno krčenje MMD 
se lahko uporabi le med kratkim naporom npr. za preprečitev uhajanja urina med 
dvigom bremena ali kašljem, saj je malo verjetno, da je oseba sposobna med 
dolgotrajnim naporom (npr. tek, ples) ves čas hoteno krčiti MMD. Cilj TMMD je 
torej izboljšati funkcijo MMD do take mere, kjer je možen avtomatičen odgovor (19). 
 
Cilj TMMD pri SUI je izboljšati jakost mišic MMD z namenom zgraditi strukturno 
podporo medenici (20,21). V literaturi obstajajo velike razlike v programih TMMD. 
Trenutno ni dokazov kateri program je bolj učinkovit. Strokovnjaki zato glede na 
priporočila literature o treningu skeletnih mišic in upoštevajoč zakonitosti, ki veljajo 
za trening skeletnih mišic (tudi MMD so skeletne mišice) predlagajo, da mora TMMD 
vključevati naslednje parametre: 3 nize 8-12 počasnih kar se da maksimalnih krčenj 
MMD, z zadržkom 6 do 8 sekund, 3 do 4-krat na teden (4). Kot stopnjevanje se 
priporoča, da se medtem, ko oseba krčenje zadržuje doda še 3 do 4 krčenja z višjo 
hitrostjo. Za dosego maksimalnih učinkov mora TMMD trajati vsaj 20 tednov (22). 
Istočasno poudarjajo, da ima lahko nepravilna uporaba tega protokola neugodne 
učinke (razen, če oseba ni individualno vaginalno/rektalno ocenjena) bodisi zaradi 
nezadostne intenzivnosti vadbe bodisi zaradi prevelike intenzivnosti, ki ima lahko za 
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posledico mišično utrujenost. Na podlagi rezultata vaginalne/rektalne ocene se na 
začetku program treninga modificira, kasneje pa je cilj doseči zgornja priporočila. 
 
Oseba lahko izvaja samostojni TMMD, lahko pa izvaja TMMD v kombinaciji z 
drugimi metodami in tehnikami kot so biološka povratna zveza, medenične uteži (za 
ženske), električna stimulacija. Številne raziskave so pokazale, da kombinirana 
terapija nima nobenega dodatnega učinka v primerjavi s samostojnim TMMD. Lahko 
pa je uporabna za nekatere posameznike, da se naučijo pravilnega krčenja MMD in za 
povečanje motivacije (4).  
 
Načela, na katerih sloni uporaba TMMD pri obravnavi urgentne UI, so manj jasna. 
Predpostavlja se, da ponavljajoče hotena krčenja ali maksimalno krčenje MMD lahko 
refleksno zavrejo nehotena krčenja detruzorja sečnega mehurja (23). Po tem, ko je 
bolnik inhibiral nujo po mokrenju in krčenje detruzorja se nauči priti do stranišča 
pravočasno in preprečiti uhajanje urina. Ni pa znano število, dolžina krčenja, 
intenzivnost in časovna usklajenost krčenja, ki je potrebna za inhibicijo krčenj 
detruzorja (4). 
 

4.2 MAGNETNA STIMULACIJA 
Magnetna stimulacija je novejša oblika konservativnega zdravljenja UI pri ženskah. 
Aplikacija ni vaginalna ali rektalna, temveč oseba oblečena sedi na magnetnem stolu. 
Glede na priporočila strokovnjakov, naj bi se magnetno stimulacijo uporabljalo zgolj 
v znanstvene namene saj morebitne koristi te metode še niso bile dokazane (4). 
 

4.3 TRENING SEČNEGA MEHURJA 
Trening sečnega mehurja se priporoča kot metodo prvega izbora za zdravljenje 
čezmerno aktivnega sečnega mehurja pri odraslih ženskah (4). Pri odraslih moških 
zaradi pomanjkanja randomiziranih kontroliranih poskusov, učinki treninga sečnega 
mehurja niso podprti z znanstvenimi dokazi. Cilji treninga sečnega mehurja so 
predvsem (24): popraviti napačne vzorce navad kot so pogostejše mikcije, izboljšanje 
nadzora nad nujo po mokrenju, podaljšanje časovnih presledkov med posameznimi 
mikcijami, povečanje kapacitete sečnega mehurja, zmanjševanje inkontinenčnih 
epizod in povečanje samozavesti osebe za nadzor sečnega mehurja. Trenutno tudi ni 
dokazov, da trening sečnega mehurja v kombinaciji z drugimi postopki da značilno 
boljše rezultate zdravljenja. Trening sečnega mehurja naj bi potekal po naslednjem 
protokolu: začetni interval med mikcijami naj bi bil v razponu 1 ure (ko je oseba 
budna); interval med mikcijami se povečuje za 15 do 30 minut na teden (odvisno od 
posameznikove tolerance); cilj je postopoma doseči 2-3 urni interval med 
posameznimi mikcijami (24).  
 
Poleg tega je potrebno osebo seznaniti tudi o možnih načinih in praktičnih metodah za 
zmanjševanja občutka nujne po mokrenju kot so: ponavljajoča krčenja MMD, stoja 
pri miru s prekrižanimi nogami, pritisk na presredek, stoja na prstih, sedenje na stolu s 
celo površino stegen in odvračanje pozornosti ter sproščeno dihanje za ohranitev 
mirnosti. 
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4.4 KOMPLEMENTARNO ZDRAVLJENJE 
 
Komplementarno zdravljenje vključuje postopke (le ti niso del tradicionalnega 
biomedicinskega modela) kot so relaksacija, meditacija, hipnoza, akupunktura in 
homeopatija. Strokovnjaki so zaključili, da trenutno ni dovolj informacij o učinkih 
tovrstnih terapij za preprečevanje ali zdravljenje UI (4). Nadalje, National Institute for 
Health and Clinical Excellence (25) je v svojih priporočili zapisal, da se 
komplementarno zdravljenje ne priporoča za zdravljenje UI. 
 

5 ZAKLJUČEK 
Pri osebah, pri katerih konzervativno in tudi farmakološko zdravljenje ni bilo uspešno 
ali pa je prisotna huda obliko UI je na voljo t.i. specializirana obravnava, ki vključuje 
specializirane preiskave in operativno zdravljenje. Vendar pri vseh osebah ne moremo 
pričakovati popolne ozdravitve bodisi zaradi stopnje UI ali pa oblike UI. Druga 
skupina pacientov mora določen čas živeti z UI npr. medtem, ko čaka na operacijo ali 
pa niso kandidati za konservativno zdravljenje ali pa preprosto ne želijo zdravljenja v 
taki meri temveč le obvladovanje oz. lajšanje simptomov. Za te skupine pacientov so 
na voljo različni pripomočki za zbiranje, prestrezanje urina in obravnavo retence urina 
kot so npr. vložne predloge, hlačne plenice, urinski katetri katerih namen je 
obvladovanje težav in izboljšanje kakovosti življenja. 
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IZVLEČEK 
 
V prvem delu so opredeljene najpogostejše težave pacienta z inkontinenco. Težave 
pacienta so odvisne od spola, starosti in vrste obolenja. Inkontinenca urina in/ali blata 
predstavlja eno od pogostih težav pri izločanju. Poudarjen je pravilen pristop 
zdravstvenih delavcev do pacienta z inkontinenco. V drugem delu so predstavljeni 
rezultati ankete med dijaki programov bolničar negovalec in zdravstvena nega o 
doživljanju pomoči pacientu pri motnjah izločanja. Izvajanje postopkov in posegov 
pri bolniku z inkontinenco v okviru praktičnega pouka temelji na individualnem 
pristopu k posamezniku dijaku, pacientu, z upoštevanjem individualnih potreb 
vsakega izmed njih. Pri tem pa jim je v veliko pomoč mentor s svojim znanjem in 
izkušnjami.  
 
Ključne besede: inkontinenca, negovalni problemi, praktični pouk 
 

UVOD  
Življenjska aktivnost izločanje je ena od štirinajstih življenjskih aktivnosti. Težave z 
izločanjem so vse bolj pogoste težave, ki pestijo skoraj vse starostne skupine ljudi. 
Pogosto jim predstavljata velike težave nesprejemanje okolice ter strah pred odhodom 
v dom za starejše občane. Težave se kažejo na različnih področjih življenja. 
Prepoznavanje potreb pacienta pri življenjski aktivnosti izločanje pri dijakih pogosto 
ovirata strah pacienta in potreba po zasebnosti vsakega posameznika glede življenjske 
aktivnosti izločanje. Pri opravljanju praktičnega pouka na kliničnih oddelkih se dijaki 
programa zdravstvena nega prvič srečajo v tretjem letniku, dijaki programa bolničar 
negovalec pa v drugem letniku izobraževanja. Prvo ugotavljanje potreb pacienta in 
prvo izvajanje negovalnih postopkov pri življenjski aktivnosti izločanje je lahko za 
dijaka stresna situacija. 
 

NAMEN PRISPEVKA 
Namen prispevka je ugotoviti, ali so dijaki poznali vsebino del in naloge poklica, za 
katerega so se odločili pred vstopom v šolo; kako se dijaki počutijo na začetku 
praktičnega pouka na kliničnem oddelku; kakšni so njihovi občutki ob prvem 
izvajanju negovalnih postopkov pri življenjski aktivnosti izločanje; ali imajo težave 
pri povezovanju teoretičnih znanj s prakso; ali bo delo v zvezi z izločanjem vplivalo 
na njihovo izbiro poklica. Občutki dijakov in njihova mnenja so predstavljeni v 
drugem delu prispevka. 
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INKONTINENCA 
Inkontinenca je težava, ki prizadene tako pacienta kot tudi njegovo ožjo in širšo 
okolico. Definirajo jo kot družbeni problem, ki ga lahko objektivno dokažemo. 
Inkontinenca ni bolezen, je simptom, ki je dopusten v starostni skupini otrok (do 5. 
leta starosti naj bi se naučili izločanja), pojavlja se v času šolanja, adolescence, 
najpogosteje pa je prisoten pri starostnikih, invalidih in glede na spol pri ženskah. 
Strokovnjaki navajajo, da je pogostnost inkontinence velika, saj je prisotna pri 5–10 
% ljudi, od teh je kar 2/3 starejših od 60 let.  
 
Vrste inkontinence: 

1. inkontinenca urina:  
• uretralna (stresna, urgentna, overflow, refleksna, mešana); 
• ekstrauretralna (uhajanje urina mimo sečne poti pri fistulah, 

kongenitalnih motnjah). 
2. inkontinenca blata: 

• minimalna – občasno uhajanje blata, vetrov ali sluzi; 
• zmerna – uhajanje redkega blata; 
• težka – izguba kontrole izločanja tekočega blata in vetrov; 
• totalna popolna izguba sfinkterske kontrole. 

 

TEŽAVE PACIENTOV Z INKONTINENCO 
Ker inkontinenca moti kakovost življenja in pogosto spremlja različna bolezenska 
stanja, je zelo pomembno, da jo pravočasno prepoznamo in pravilno ukrepamo.  
Pri poučevanju zdravstvene nege dijakom posredujemo teoretična in praktična znanja, 
ki jih dijak s pomočjo mentorja praktičnega pouka prenaša v delo ob pacientu. Dijaki 
v prvem in drugem letniku vzgojno-izobraževalnega procesa pridobivajo teoretična 
znanja in ročne spretnosti pri pouku v specialnih učilnicah za področje zdravstvene 
nege (v nadaljevanju ZN). Pri prehodu na praktični pouk v drugem (program bolničar 
negovalec) in tretjem (program zdravstvena nega) letniku opazimo težave pri 
povezovanju teoretičnega znanja s prakso in težave pri ugotavljanju potreb po ZN pri 
pacientu. Ugotavljanje potreb pri pacientu po ZN zahteva veliko znanja, 
komunikacijskih spretnosti in empatije. Največja težava je ugotavljanje potreb pri 
življenjski aktivnosti izločanje. Potrebe po intimnosti in zasebnosti pacienta pogosto 
predstavljajo oviro za izražanje potreb po pomoči neznani osebi. Pri tem je dijaku v 
veliko pomoč mentor, ki s komunikacijo in opazovanjem poskuša ugotoviti potrebe 
pacienta, istočasno pa ne sme pozabiti na potrebe dijaka, predvsem na začetku 
praktičnega pouka. V praksi opazujemo in ocenjujemo sposobnost kontinence na 
podlagi naslednjih znakov: ali se pacient zaveda potrebe po izločanju, spozna 
primerno mesto izločanja, zadrži izločanje, dokler je potrebno, izloča, ko najde 
primerno mesto. 
Pacienti so velikokrat nekritični, težave poskušajo zanikati, jih občutijo kot zadrego, 
sramoto, težko priznajo delno izgubo kontrole nad telesom. Najpogostejši negovalni 
problemi pri pacientu z inkontinenco so: 

• strah pred druženjem in posledično izogibanje stikom; 
• povečana je potreba po urejenosti, higieni zaradi neprijetnega vonja in stalne 

prisotnosti izločkov;  
• zavračanje večjih fizičnih naporov; 
• težave na čustvenem področju, pogosto s partnerjem; 
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• ne uživajo zadostnih količin tekočine; 
• imajo moteno spanje, pogoste vnetne spremembe na koži.  

Poleg navedenih težav so pomembni tudi fizični izdatki, psihična obremenitev 
pacienta in svojcev, težave s sprejetjem tega, da je odvisen od tuje pomoči, da se slači 
pred komerkoli, ki mu je pripravljen nuditi pomoč.  
Zaradi vseh področij težav je potrebno pristopiti k pacientu z inkontinenco celostno, z 
upoštevanjem individualnih potreb posameznika. Pri poučevanju praktičnega pouka 
dijakov pa temu prištejemo še potrebe dijaka.    
 

ANOGENITALNA NEGA PRI INKONTINENTNEM PACIENTU 
Mednarodni standardi določajo, kaj vse moramo upoštevati pri izbiri pripomočkov, ki 
jih uporabljamo pri pacientu z inkontinenco. To so: 

• oblika ali vrsta inkontinence, 
• samostojnost pacienta, 
• preprosta namestitev pripomočka, 
• zanesljivost namestitve, 
• diskretnost, 
• zanesljivost pred iztekanjem, 
• udobnost, 
• ohranjanje nepoškodovane kože, 
• varnost izdelka, ekološki vidik in ekonomičnost. 

Za pravilno načrtovanje in izvajanje intimne nege je potrebno ustrezno strokovno 
znanje, sodelovanje med negovalnim osebjem in pacientom ter izdelava individualnih 
negovalnih načrtov. Negovalna diagnoza je poimenovanje aktualnega, potencialnega 
ali prikritega negovalnega problema, ki ga pridobimo na osnovi sistematično 
pridobljene negovalne anamneze.  
Glede na potrebe in ugotovljene negovalne diagnoze načrtujemo negovalne cilje. Cilji 
zdravstvene nege, postavljeni na osnovi negovalne diagnoze, so usmerjeni k pacientu.  
Cilji ZN pri izvajanju anogenitalne nege: 

• dobro psihofizično počutje,  
• pacientu bo zagotovljena zasebnost,  
• pacient bo seznanjen z načrtom in pomenom negovalnih intervencij in bo 

sodeloval, 
• koža anogenitalnega predela bo ostala nepoškodovana,  
• količina, pogostnost in izgled izločenega urina in blata bodo nadzorovani in 

beleženi. 
Glede na zastavljene cilje ZN načrtujemo negovalne postopke. Med izvajanjem del 
dajemo poudarek na pacientovo dobro psihofizično počutje, sproti vrednotimo, 
zdravstveno nego izvajamo sistematično, ob morebitnih spremembah stanja 
spremenimo negovalni načrt, delo koordiniramo z drugimi službami, dokumentiramo 
in zagotavljamo kontinuiteto dela.  
Anogenitalna nega pri inkontinenci: 

1. anogenitalna nega pokretnega pacienta (pacient je samostojen); 
2. anogenitalna nega delno pokretnega pacienta (pacientu pomagamo pri pripravi 

pripomočkov in delno pri izvajanju); 
3. anogenitalna nega pri nepokretnem pacientu (pri pomičnem in pri 

nepomičnem, nego izvajamo glede na sposobnost sodelovanja); 
4. anogenitalna nega s čistilno peno. 
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Z upoštevanjem sposobnosti samooskrbe, potreb pacienta, njegove zasebnosti, 
strokovnega znanja in smernic pri uporabi ustreznih pripomočkov za inkontinenco 
lahko dosežemo zastavljene cilje pri intimni negi inkontinentnega pacienta.  
 

PRAKTIČNI POUK IN ŽIVLJENJSKA AKTIVNOST IZLOČANJE 
Mladi se za poklic odločajo ob koncu osnovne šole, ko so stari komaj 15 let. 
Predstavitev poklicev je pestra, najtežje pa je oblikovati svoje želje, pričakovanja za 
nadaljnje življenje. Anketo na temo Intimna nega je izpolnilo 90 dijakov iz treh 
oddelkov šole (dijaki 3. in 4. letnika smer zdravstvena nega (ZN) in 2. letnika smer 
bolničar negovalec (BN)). 
Za poklice v zdravstvu se pogosto (med 82 % in 96 %) odločajo dijaki, ki imajo 
veselje do dela z ljudmi. Iz drugih razlogov se je na našo šolo vpisalo od 4 % do 18 % 
dijakov. 
 

Za poklic sem se odločil-a, ker rad-a delam z ljudmi
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Praktični pouk je obvezni sestavni del vzgojno-izobraževalnega procesa. V 
izobraževalnih programih so opredeljene vsebine, ki jih mora dijak v času 
izobraževanja usvojiti in jih kompetentno izvajati ob koncu pouka. Pri predstavitvi 
programov zdravstvena nega in bolničar negovalec so predstavljene naloge, ki jih 
izvajamo pri pacientu. Med njimi so tudi dela in naloge v zvezi z izločanjem.  
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Rezultati kažejo, da so si dijaki programa BN pred vpisom bolj podrobno pridobili 
potrebne informacije kot dijaki programa ZN. Kar velik odstotek dijakov ni vložil 
veliko truda v iskanje teh informacij (od tega 44 % program BN in 67 % ZN).  
Spodnji graf nam prikazuje podoben rezultat pri iskanju del in nalog s področja 
izločanja kot ene od nalog bodočega poklica. Zelo veliko dijakov o tem sploh ni 
razmišljalo (nekoliko večji delež dijakov v programu ZN kot v programu BN). Med 
iskanjem je naloge iz izločanja v programu BN prepoznalo kar 61 % dijakov, pri 
programu ZN je delež dijakov nižji, 10 % dijakov nalog ni prepoznalo.  
 

Med nalogami sem prepoznal postopke pomoči pri življenjski 
aktivnosti izločanje
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Strokovno teoretična znanja iz predmeta zdravstvena nega/nega in oskrba pridobivajo 
dijaki skozi vsa štiri/tri leta izobraževanja. Dijaki programa zdravstvena nega/bolničar 
negovalec v prvem in drugem letniku pridobivajo znanja v specialnih učilnicah.  
 

V 1. in 2. letniku sem pridobil-a dovolj teoretičnih in praktičnih 
znanj za delo s pacientom pri življenjski aktivnosti izločanje
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46 % dijakov 3. letnika programa ZN meni, da so v 1. in 2. letniku pridobili kar nekaj 
znanja, 50 % jih meni, da so ga dobili dovolj, le 4 % dijakov pa je mnenja, da so 
dobili zelo veliko znanja. 10 % dijakov 4. letnika smer ZN je ocenilo, da niso 
pridobili zadosti znanja za delo s pacienti pri življenjski aktivnosti izločanje, 25 % 
dijakov je pridobilo kar nekaj znanja, 40 % dovolj znanja in 25 % dijakov zelo veliko 
znanja.  
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V programu bolničar negovalec je 8 % dijakov pridobilo kar nekaj znanja, 72 % jih je 
dobilo dovolj znanja in 20 % zelo veliko znanja. Rezultate bi bilo zanimivo primerjati 
z ocenami pri strokovno teoretičnih predmetih.  
 
V nadaljevanju bodo predstavljeni odgovori dijakov, ki so razvrščeni od najbolj 
pogostih do najmanj pogostih odgovorov.  
 
Občutki dijakov 3. in 4. letnika programa zdravstvena nega po prvem dnevu prakse so 
bili: 

• nenavadni, bilo me je strah, nisem vedel/a, kaj naj pričakujem, 
• imel/a sem občutek, da nimam  dovolj znanja, postopki potekajo nekoliko 

drugače kot v šoli, 
• neprijetni, bili smo zmedeni, ker ne poznaš ljudi in prostorov, se ne znajdeš,  
• bila sem zaskrbljen/a, sčasoma sem bolj zaupal/a vase, 
• imel/a sem tremo, 
• počutili smo se izgubljeno, nismo pričakovali, da bomo morali delati 

samostojno, 
• delo z ljudmi je težje kot delo z lutko, 
• premalo pomoči mentorjev, niso nas dovolj pripravili na to, kar lahko vidimo 

(smrt), 
• na začetku slabo, vendar se kmalu privadiš, 
• prijetno, saj so nam profesorji vse razložili, 
• dobro, saj je bil prvi dan le ogled bolnice, 
• bilo je zanimivo, saj me to delo veseli, 
• odlično počutje, končno praksa, 
• se ne spomnim več. 

 
Občutki dijakov 2. letnika programa bolničar negovalec po prvem dnevu prakse so 
bili: 

• nelagodje, prvič je trema, naslednjič je bilo že lažje, 
• zmedeno, neorientirano, veliko strahu, 
• dobro, delovno, 
• počutili smo se zbegano, izgubljeno, 
• ni mi bilo všeč,  
• bil/a sem raztresen/a , 
• nekako presenečeno, različni ljudje, vendar zanimivo. 
•  

Če primerjamo odgovore dijakov med programom zdravstvena nega in bolničar 
negovalec, opazimo, da so občutki dijakov po prvem dnevu prakse dokaj neprijetni in 
le malo dijakov se je prvi dan počutilo dobro, sproščeno.  
 
Občutki dijakov 3. in 4. letnika programa zdravstvena nega pri prvem izvajanju 
negovalnih postopkov v zvezi z izločanjem: 

• strah in grozno,  
• slab vonj, bilo mi je slabo, 
• težko, vendar se navadiš,  
• sram, nisem poznal/a nepokretnih ljudi, nisem imel/a dovolj znanja,  
• neprijetno in težko se je navaditi,  
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• nerodno, nekoliko nagnusno,  
• nič posebnega, nekaj naravnega,  
• bilo mi je neprijetno zaradi pacientove intime,  
• malo čuden občutek, ko neguješ tujo osebo, 
• začetek je bil težak, s pomočjo mentorja in sošolcev mi je bilo veliko lažje, 
• v redu, zanimivo. 

 
Občutki dijakov 2. letnika programa bolničar negovalec pri prvem izvajanju 
negovalnih postopkov v zvezi z izločanjem: 

• strah, vendar sem se navadil/a, 
• začetek je bil negotov, nismo imeli dovolj znanja, 
• bili smo nerodni, bal/a sem se, da bom grob/a, 
• neprijeten vonj, bilo mi je slabo,  
• občutek sramu, bilo mi je neprijetno,  
• čisto normalno. 

 
Dijaki so pri praktičnem pouku razporejeni na različne oddelke, kjer jih vodi mentor-
učitelj praktičnega pouka. Vloga mentorjev je, da naučijo, kako lahko dijaki 
teoretično znanje uporabijo v praksi zdravstvene nege. Poučevanje negovalnih 
postopkov pri življenjski aktivnosti izločanje predstavlja enega večjih problemov pri 
izvajanju praktičnega pouka. Pri delu je potrebno upoštevati sposobnost pacienta, mu 
zagotavljati intimnost, zasebnost, hkrati pa ne smemo pozabiti na potrebe dijakov, ki 
jih občutijo ob delu s pacientom. Velikost skupine pri praktičnem pouku in dinamika 
dela na oddelku velikokrat ne dopušča mentorju, da vsakemu dijaku nudi enako 
pomoč in vzpodbudo pri delu. 
 

Mentor mi je bil v pomoč pri prvem izvajanju negovalnih 
postopkov v zvezi z izločanjem
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8 % dijakov 4. letnika programa ZN je ocenilo, da mentor ni zadosti v pomoč pri 
izvajanju negovalnih postopkov v zvezi z izločanjem, 29 % dijakov meni, da je 
pomoč mentorja srednja, od 25 % do 38 % dijakov meni, da mentor nudi dovolj ali 
zelo veliko pomoči. 25 % dijakov 3. letnika smer ZN meni, da je pomoč mentorja 
srednja, od 25 % do 50 % dijakov meni, da je pomoč mentorja zadostna ali zelo 
velika. Dijaki programa bolničar negovalec so dobro ocenili pomoč mentorja, saj kar 
od 41 % do 48 % dijakov meni, da je bila pomoč mentorja zadovoljiva ali celo zelo 
dobra, le 11 % dijakov meni, da je bila pomoč mentorja srednja. 
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Težave imam pri povezovanju teoretičnega znanja s prakso
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Graf nam prikazuje, da dijaki v večini ne občutijo težav pri prenosu teoretičnega 
znanja v prakso. Le nekaj dijakov je dodalo predloge za izboljšanje. Ti predlogi so: 

• povezovanje teorije s prakso, 
• večkrat bi morali obnavljati teoretično znanje, da bi nam ostalo bistvo, 
• več vaj, več podpore, vzpodbude, razumevanja mentorja, 
• več prakse na oddelku, 
• da bi bila razlaga bolj enostavna, 
• praktično izvajanje vaj, da ta ostane bolj v spominu, 
• več postopkov naj izvajajo dijaki in ne mentor, 
• pri vsakem posegu bi morali ponoviti tudi teoretični del, 
• da bi se učili sproti. 

 

Potrebe pacienta pri življenjski aktivnosti izločanje ugotavljam
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Potrebe pacienta po izvajanju negovalnih intervencij pri življenjski aktivnosti 
izločanje lahko ugotavljamo s pogovorom, opazovanjem, preko negovalne in 
zdravstvene dokumentacije. Pri izvajanju praktičnega pouka opažamo največje težave 
dijakov pri prepoznavanju teh potreb. Od 21 % do 22 % dijakov je odgovorilo, da se 
življenjska aktivnost izločanje ugotovi samo z opazovanjem, od 19 % do 24 % 
dijakov meni, da se ugotavlja preko negovalne in zdravstvene dokumentacije. Kar 
veliko dijakov (od 22 % do 30 %) ugotavlja potrebe pacientov preko komunikacije s 
pacientom. Največ dijakov (od 26 % do 33 %) ugotavlja potrebe skupaj z mentorjem.  
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Zanimivi bi bili odgovori pacientov na vprašanje, kakšni so njihovi občutkov med 
izvajanjem negovalnih intervencij. Dijaki opazujejo čustva in občutke pacientov z 
opazovanjem (od tega najmanj dijaki programa ZN, in sicer od 24 % do 26 %, in 
največ dijaki programa BN, kar  
59 %). Od 74 % do 76 % dijakov programa ZN ugotavlja občutke in čustva pacientov 
s pogovorom, v programu BN pa je takih dijakov nekoliko manj (41 %). 
 

Čustva in občutke pacienta med negovalno intervencijo 
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Skozi izvajanje vzgojno-izobraževalnega procesa se odvijajo, začenjajo, končujejo 
različni procesi. Ves ta čas pa nam je glavno vodilo usposobiti in vzgojiti dijake v 
samostojne, kompetentne osebe, ki bodo v izvajanju svojega poklica našli smisel, ki 
jim bo v veselje in s tem v veselje tudi drugim. V 4. letniku smer ZN je 52 % dijakov 
mnenja, da to delo ne bo vplivalo na nadaljnjo poklicno pot, 48 % dijakov pa meni, da 
to delo odločilno vpliva na izbiro poklica po končani srednji šoli. 59 % dijakov 3. 
letnika ZN pravi, da delo ne bo vplivalo na njihovo izbiro poklica, 19 % dijakov meni, 
da bo vplivalo na odločitev, 22 % dijakov je neopredeljenih. V programu BN kar 65 
% dijakov meni, da to ne bo vplivalo na njihovo odločitev, le 4 % jih meni, da bo 
vplivalo na odločitev, kar 30 % dijakov je neopredeljenih.  
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ZAKLJUČEK 

 
Pojav inkontinence narašča s povečevanjem starosti in številom starostnikov. S tem 
naraščajo  težave posameznikov, družin in družbe. Z izvajanjem kvalitetne 
zdravstvene nege v zdravstvenih in socialnih zavodih, ki sledijo cilju v dobro 
pacienta, lahko te težave omilijo in s tem pomembno vplivajo na kakovost življenja. 
Pri poučevanju praktičnega pouka stremimo k boljši kvaliteti dela, dobrim odnosom, 
zadovoljstvu dijakov, pacientov, skratka vseh udeleženih v vzgojno-izobraževalnem 
procesu. Z anketo smo dobili potrditev, da je delo naših dijakov, kot tudi delo v 
zdravstvu, naporno, vendar lepo, če ga opravljaš z veseljem. Mentor praktičnega 
pouka je pri izobraževanju dijakov zdravstvene šole hkrati učitelj, sodelavec in še bi 
lahko naštevali. Menim, da bomo s temi ugotovitvami, do katerih smo prišli s 
pomočjo dijakov, lahko pomembno izboljšali naše delo, istočasno pa smo pridobili 
potrditev, da smo na pravi poti.  
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INTIMNA NEGA – ANOGENITALNA NEGA PRI STAROSTNIKU 
 

Barbara Pajk, dipl.m.s. 
Psihiatrična klinika Ljubljana 

 
 

IZVLEČEK 
Na intimno nego starostnika moramo gledati mnogo širše od samega postopka 
anogenitalne nege. Vedno moramo pomisliti na vzroke, ki vodijo do pomanjkljive 
intimne higiene pri starostniku in glede na te izpeljati sam postopek. 
 
Ključne besede: intimna nega, anogenitalna nega, starostnik, demenca 
 

1 UVOD 
Kaj je intimna nega? Težko je definirati pomen intimne nege. Eden glavnih 
problemov pri postavljanju definicije intimne nege je dejstvo, da kar en posameznik 
razume pod »intimno«, morda drug posameznik ne bo.  Zlahka pozabimo, da je 
umivanje zob, česanje las, pomoč pri oblačenju, za nekatere intimno opravilo, zaradi 
fizične bližine, ki je potrebna s strani osebe, ki neguje. 
 
Potrebno je zaupanje in bližina med negovalcem in v našem primeru starostnikom, 
zato moramo ta in vsa druga opravila v smislu opravljanja osebne higiene smatrati kot 
intimna. 
Zavedati se moramo, da so meje med tem, kaj je intimno in kaj ni, zelo zabrisane. 
Oseba, ki neguje se mora vedno zavedati potreb posameznika. Posameznik mora imeti 
možnost, da izrazi svoje želje, ki jih upoštevamo in pozitivno spodbujajmo. 
 
Intimno nego zdravstveni delavci največkrat pojmujemo v smislu anogenitalne nege, 
ki je za zdravje in kvaliteto življenja starostnika izjemno pomembna, saj se v okolici 
genitalij pogosto zadržujejo izločki, ki povzročajo neprijeten vonj, kožo dražijo in 
lahko povzročajo okužbo kože, sečil in pri ženskah rodil. 
 
Delo s starostnikom zahteva veliko mero razumevanja, potrpežljivosti in dobre volje. 
 

2 POSEBNOSTI INTIMNE NEGE STAROSTNIKA 
S starostjo se povečuje odvisnost od pomoči drugih, torej lahko rečemo, da je staranje 
že prvi korak na poti v odvisnost. Kako hitro bo do odvisnosti prišlo, je v veliki meri 
odvisno tudi od našega dela. 
 
Pri starostniku spoznanje, da mu pešajo sposobnosti, da bi samostojno vzdrževal 
intimno higieno povzroči hudo stisko. Zmanjša se občutek lastne vrednosti, 
zadovoljstva in sigurnosti vase. Pri starostniku se tako pojavljajo številna vprašanja o 
lastnih sposobnostih in strah pred nesamostojnostjo in odvisnostjo od drugih (Kogoj, 
1996). 
 



_____________________________________________________________________ 48  

Pri starostniku se pojavlja: 
• stiska in bojazen zaradi izgube nadzora nad lastnim telesom 
• občutek sramu in nelagodje zaradi neprijetnega vonja 
• izguba samospoštovanja 
• strah pred socialno osamitvijo (Mikluž, 1996). 

 
Zardi vseh zgoraj naštetih razlogov moramo biti pri ugotavljanju potreb na področju 
intimne nege zelo previdni, saj lahko z nepravilnim pristopom pri pacientu izzovemo 
nezaupanje, odklanjanje ali celo agresijo. 
 
Pri ugotavljanju potreb je potrebno zagotoviti diskretnost in pogovor na samem. 
Pacientu vedno omogočimo, da predstavi svoj pogled na težave in sam predlaga 
možne načine pomoči. Tako pridobljeno zaupanje predstavlja varnost, saj bo ob 
morebitnih nevšečnostih pacient manj obremenjen (Kobentar, 2009). 
 

3 VZROKI POMANJKLJIVE TELESNE HIGIENE 
Na pomanjkljivo intimno higieno pri starostniku  lahko vplivajo telesni in duševni 
dejavniki. 

 

3.1 TELESNI DEJAVNIKI 
Možganska kap, parkinsonizem, artritis, kardiovaskularne težave, poškodbe kot na 
primer zlom kolka so samo nekateri izmed telesnih vzrokov, ki starostnika ovirajo pri 
izvajanju ustrezne anogenitalne higiene. 
 
Zaradi različnih zdravstvenih težav so starostniki neokretni, imajo bolečine, zgodi se, 
da se npr. zaradi težav v sklepih težko pripognejo, ne morejo odpeti gumbov na 
obleki, odpreti vode v kopalnici, nepravočasno pridejo do stranišča, kar jim povzroča 
hude težave pri samostojnem izvajanju anogenitalne nege. Da so samostojni, je včasih 
potrebno le, da jim prilagodimo kopalnico (lahek dostop, dovolj prostora, držala, 
kopalni stol,…), zagotovimo primerne pripomočke in oblačila (na zadrgo, ježka, 
elastiko). 
 
Poskrbeti moramo, da tla ne drsijo, primerno temperaturo vode in zraka, saj so 
starostniki bolj občutljivi na temperaturne spremembe. Pacientu pomagamo pri 
izvajanju anogenitalne nege glede na ohranjene sposobnosti. Ne delamo namesto 
pacienta, saj tako spodbujamo nesamostojnost in odvisnost. Kar pacient zmore, naj 
opravi sam. Pacientu pomagamo preko spodbude, vodenja, usmerjanja pa do popolne 
pomoči, ko jo potrebuje. Še tako majhna stvar, ki jo bo opravil sam, mu bo dala 
občutek samozavesti in neodvisnosti. 
 
Pomembno je da smo v bližini, tako da mu lahko priskočimo na pomoč, ko jo 
potrebuje (postavimo stol pred kopalnico).Vendar  moramo vedno presoditi posebej 
pri vsakem pacientu, kaj je pomembneje intimnost ali varnost. 
 
Vedno se moramo zavedati potreb posameznika. Zavedati se moramo, da se največ 
zlorab  posameznikove zasebnosti zgodi za zaprtimi vrati. Pacient naj ne bo slečen 
pred osebo, ki neguje, če to ni potrebno. Če lahko pacienta uredi  ena sama oseba, naj 
bo pri intimni negi prisotna samo ta oseba. Pacienta nikoli ne odkrijemo v celoti, 
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pomagamo si z npr. brisačami in postopoma odkrivamo del, ki ga umivamo. Tako 
bomo zmanjšali občutek sramu in nelagodja pri pacientu. 
 
Če nam možnosti dopuščajo naj intimno nego pri pacientu izvaja oseba istega spola, 
oziroma tista oseba, ki ji pacient zaupa. 
 

3.2  DUŠEVNI DEJAVNIKI 
Depresija, nemir, delirij, demenca so samo nekateri od duševnih dejavnikov, ki lahko 
pri starostniku, vodijo do neustreznega izvajanja intimne higiene, kakor tudi 
oblačenja, obuvanja, prehranjevanja, odvajanja in izvajanja osebne higiene na sploh. 
 
Če ima otrok povišano telesno temperaturo, zaradi katere je lahko zmeden, ne ve kje 
je, govori nesmiselno, je nemiren, ne prepozna staršev, itd. pravimo, da je deliranten. 
Zlahka najdemo vzrok delirija, ga odpravimo in težave izginejo. Veliko je vzrokov, ki 
lahko povzročijo delirij pri otroku, prav tako pa tudi pri starostniku. Razlika je v tem, 
da za razliko od otroka, pri starostniku večkrat ne razmišljamo o vzroku nemira, 
zmedenosti, dezorientiranosti, ampak preprosto rečemo, da je za to starost že kar 
normalno in pričakovano, da je malo dementen. Vendar  moramo ločiti akutno 
zmedenost od demence, ki je kronična bolezen in se ne pojavi nenadoma (v nekaj 
dnevih, oziroma mesecih). 
 
Če opazimo, pri pacientu znake delirija, (pacient je zmeden, nemiren, se slači, ne 
prepozna oseb, je dezorientiran v prostoru in času, lahko ima privide ali prisluhe,…) 
se moramo vedno vprašati zakaj in poiskati vzrok. Pri starostniku je veliko 
bolezenskih stanj,  ki povzročajo delirantno stanje. 
 
Med drugim so vzroki naslednji: povišana telesna temperatura, bolečina, dehidracija, 
možganska kap, uroinfekt, respiratorni infekt, obstipacija, in uporaba zdravil. 
Pri deliriju je motena pacientova zavest. Pacient popolnoma opusti intimno higieno, 
lahko maže blato po sebi in okolici, urinira po tleh, trga plenico. Pacienta v takšnem 
stanju ne moremo prepričevati, da to ni lepo in primerno kar počne, ampak moramo 
odpraviti vzrok takšnega vedenja, saj nas pacient v takšnem stanju niti ne razume, kaj 
hočemo od njega in je lahko življenjsko ogrožen. 
 

3.3 INTIMNA HIGIENA PACIENTA Z DEMENCO 
Redno dnevno umivanje, kopanje, tuširanje, nega ustne votline, zobne proteze, 
umivanje rok, nega nohtov in las, skrb za čisto perilo, obleko, obutev in seveda 
anogenitalna nega so elementi dobre higiene, ki jih zdravi ljudje izvajamo 
vsakodnevno. Vendar ali pomislimo kako vse te stvari počnemo? Oziroma kako bi 
vse te, na videz enostavne stvari počeli, če ne bi imeli spomina? Težko si 
predstavljamo, da bi si umili zobe, če se ne bi prepoznali zobne ščetke in njene 
funkcije, ko bi stopili v kopalnico, ne bi vedeli kje v našem stanovanju stoji stranišče 
in zakaj se ga sploh uporablja, kako odpreti vodo in kako obleči spodnje perilo. 
Vendar pa je pri pacientu z demenco prizadet ravno spomin. Bolezen najprej 
prizadene kratkoročni spomin. 
 
Motnje pri zadovoljevanju intimne higiene se pojavijo že zgodaj. V začetnem obdobju 
so površni, opuščajo. Težave lahko prikrivajo ali celo zanikajo okolici. Kljub temu, da 
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se zavedajo, da morajo to aktivnost opravljati, jim zmanjka spretnosti, znanja in volje. 
Pojavijo se občutki sramu, manjvrednosti, ki so v tem obdobju še posebej pogosti, ko 
duševne motnje še niso tako izrazite. 
 
Znaki, ki kažejo na motnjo izločanja pri pacientu so: 

• izogibanje stikom z ljudmi 
• prepogosta uporaba stranišča 
• sedenje izven družbe v bližini stranišča 
• opravljanje potrebe skrivaj, izven stranišča 
• spravljanje umazanega perila 
• nameščanje in zbiranje papirja, vate,… 
• vznemirjenost pred opravljanjem potrebe 

 
Veliko pozornost moramo posvetiti tudi odklanjanju tekočine, zaradi motenj izločanja 
in posledično dehidraciji, ki je med starostniki izjemno pogosta in lahko vodi v 
uroinfekt ter delirantno stanje. 
 
Težave se z napredovanjem bolezni še stopnjujejo. Preglavice pri ohranjanju čistoče 
in skrbi za intimno higieno, pacientom z demenco povzroča med drugim tudi 
inkontinenca. Govorimo o funkcionalni inkontinenci, ko je zaradi preprek v mišljenju 
ovirano normalno izločanje. Pacienti z demenco lahko pozabijo iti na stranišče, ne 
prepoznajo potrebe po izločanju, težave imajo z iskanjem, prepoznavanjem funkcije 
stranišča, ali pa zaradi težav z gibanjem, oblačenjem, slačenjem ne pridejo pravočasno 
do stranišča. 
 
Pacientom, ki še zadržujejo urin in blato, ne čutijo pa potrebe po uriniranju 
pomagamo s toaletnim treningom kar pomeni da jih v enakomernih časovnik 
presledkih (na 2-3 ure) opomnimo, da gredo na stranišče. Če imajo težave pri hoji, jim 
pomagamo do stranišča, ležečim pacientom pa namestimo nočno posodo. S takim 
treningom se nekateri pacienti navadijo refleksnega odvajanja, kar jim precej olajša 
življenje. 
 
Tistim, ki imajo težave z pri iskanju oziroma prepoznavanju stranišča, pomagamo 
tako, da stranišče označimo (narišemo rožo, napišemo WC). Ponoči pustimo v 
sanitarijah prižgano luč. 
Za paciente  je hud šok sprijazniti se z dejstvom, da bodo morali uporabljati predloge. 
Pacientom, ki jim urin neprestano uhaja obzirno razložimo možnost uporabe 
pripomočkov iz programa za inkontinentne, ki jih lahko dobijo na recept. 
 
Ne glede na to kako je bolezen napredovala, pacient še vedno zelo trpi ob dejstvu, da 
ni sposoben ohranjati kontinenco in samostojno skrbeti za intimno higieno. Kljub 
temu, da ne bo znal tega primerno verbalno izraziti, bo to storil z drugim vedenjskim 
vzorcem. Primarni vedenjski vzorci (prehranjevanje, pitje, odvajanje, skrb za čistočo) 
so v nas globoko zakoreninjeni, vendar smo mi tisti, ki jih moramo znati prepoznati. 
Vsak pacient z demenco ima svoj vedenjski vzorec, vendar je na nas samih, da 
vstopimo v njegov svet in se mu prilagodimo. Včasih se niti ne zavedamo, da nam 
pacienti povedo vse, in da smo samo mi tisti, ki ne razumemo. 
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Primer: 87 letna bolnica je bila prvič hospitalizirana na Psihiatrični kliniki v 
Ljubljani, enoti za Gerontopsihiatrijo, z napotno diagnozo delirij nacepljen na 
demenco. Bolnica je bila ob sprejemu slabo pokretna, dehidrirana, slabo 
prehranjena, časovno in krajevno dezorientirana, nemirna in odklonilna pri 
aktivnostih osebne higiene. Po treh tednih hospitalizacije bolnica ustrezno hidrirana 
in prehranjena, pogovorljiva, ob spodbudi sodelujoča. Občasno še vedno postane 
nemirna, glasna, kriči, da teče voda, in da se bo utopila. Kljub terapiji se ne umiri. Ta 
vedenjski vzorec se ponavlja vsakodnevno, večkrat na dan. Čez nekaj časa ugotovimo, 
da bolnica postane nemirna, ko začuti potrebo po uriniranju, ne zna pa tega izraziti. 
Ko jo posedemo na stranišče se bolnica popolnoma umiri. 
 
Intimna higiena je še posebej osebno opravilo, ki ga je bil vsak navajen opravljati 
sam, zato poseganje na to področje nege pri pacientu, lahko izzove neprijetne 
čustvene reakcije, jezo in agresijo pri pacientu. Še posebej je to pomembno pri 
pacientu z demenco, ki se nemalokrat počuti ogroženega, in doživlja intimno higieno 
kot napad nanj, saj se lahko zgodi, da nas ne prepozna. Zato je izrednega pomena, da 
se pacientu z demenco vedno predstavimo, mu jasno, razločno in v kratkih stavkih 
razložimo, kaj bomo delali. 
 

4 SKLEP 
Intimna higiena je ena izmed najpomembnejših področij nege starostnika, vendar pa 
prav tako ena izmed najbolj delikatnih. Vendar se lahko vzpostavi trdna vez med 
osebo, ki neguje in starostnikom, ki potrebuje pomoč, če jo izvajamo pravilno. 
Pri izvajanju intimne nege ne smemo pozabiti na osebje, ki jo izvaja, saj smo večkrat 
tudi mi v stiski in dilemi, kako in kaj storiti v določeni situaciji. Dana mora biti 
možnost, da se pogovarjamo o etičnih in praktičnih dilemah, ki se pojavljajo, saj 
bomo le tako lahko izboljšali kakovost našega dela in počutje in zadovoljstvo pacienta 
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IZVLEČEK 
Izhodišče: V članku so predstavljene različne dileme ob izvajanju anogenitalne in 
intimne nege. Izpostavljena so nekatera neskladja s Kodeksom etike medicinskih 
sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije ter prakso.  
Namen prispevka je predstavitev dileme, ki nastanejo ob izvajanju zdravstvene nege 
anogenitalnega predela.      
Metode: Opravljen je bil pregled domače in tuje literature s področja anogenitalne in 
intimne nege. Za dostop so bili uporabljeni naslednji strežniki: Science Direct, Cinahl, 
Web of science, Cobiss. Kriterij izbora literature so bile spodaj navedene ključne 
besede. 
Zaključek: Anogenitalna nega je pomemben element zdravstvene nege, ki je še 
vedno prežet z mnogimi dilemami in tabuji. 
 
Ključne besede: anogenitalna nega, intimna nega, dileme 
 

UVOD 
Dilema nastane že, ko želimo opredeliti definicijo anogenitalne nege ter intimne nege. 
Nobeden od teh izrazov ni pojasnjen v Malem leksikonu terminoloških izrazov v 
zdravstveni negi. Anogenitalna nega je del temeljne življenjske aktivnost – osebna 
higiena in urejenost. Medtem, ko je intimna nega širši pojem. Inue s sodelavci (2006) 
opredeli intimno nego kot odstranitev pacientovih oblačil in postopek, kjer se pri 
oskrbi dotikamo genitalij. Take situacije so lahko neprijetne tako za pacienta kot 
medicinsko sestro. Med intimno nego bi lahko poleg anogenitalne nege uvrstili tudi 
temeljno življenjsko aktivnost izločanja in odvajanja. Grant s sodelavci (2005) 
opredelili skrb za intimne dele telesa kot center prakse zdravstvene nege. 
 
Skrb za osebno higieno je zelo različna med skupinami in posamezniki. Z dobro 
osebno higieno ohranjamo zdravje in preprečujemo bolezni. Poleg tega nam osebna 
higiena zagotavlja udobje, varnost ter dobro počutje (Perry in Potter, 2004). 
Pomembno je, da spoštujemo pacientove navade ter mu brez obsojanja zagotavljamo 
oskrbo in informacije. Dejavniki, ki vplivajo na osebno higieno (Taylor et al., 2008): 

- kulturno okolje: nekateri ljudje se počutijo umazane, če se ne umijejo vsaj 
enkrat na dan, medtem ko nekaterim zadošča umivanje enkrat tedensko. 
Mnogim se zdi umivanje brez negovalnih sredstev nepopolno, ker ne 
odstranijo normalnih telesnih vonjav. Kulturno okolje vpliva tudi na to ali je 
kopanje nekaj zasebnega ali skupna aktivnost; 

- socialno-ekonomski status: velik problem je pri brezdomcih, ki nimajo na 
voljo niti osnovnih sredstev npr. tople vode; 
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- duhovni običaji: religiozna prepričanja lahko zahtevajo obredno umivanje, 
lahko pred molitvijo ali jedjo, obvezno zakrivanje telesa pred predstavniki 
nasprotnega spola; 

- zdravstveno stanje: bolezen ali poškodba lahko zmanjša sposobnost pacienta 
za samooskrbo pri osebni higieni; 

- osebna prepričanja: ljudje imamo različna prepričanja glede osebne higiene 
kot npr. kaj je bolje tuširanje ali kopanje, uporaba trdega ali tekočega mila, 
umivanje, ki prebuja ali umirja. Na osebno higieno vplivata tudi samopodoba 
človeka ter spolnost. 

 
Carnaby in Cmbrige (2002) razdelita intervencije med tiste, ki sodijo v intimno nego 
ter druge, ki sodijo med osebno aktivnosti (tabela 1). Intimno nego opredelita, kot 
opravila povezana s telesnimi funkcijami, telesnimi izločki in osebno higieno, ki 
zahtevajo direktno ali indirektno dotikanje ali razkrivanje spolnih organov. 
 
Intervencije povezane z intimno nego 
 

Intervencije povezane z osebnimi 
aktivnosti 

Oblačenje in slačenje (spodnjega perila) Britje 
Pomoč pri uporabi stranišča Skrb za kožo in aplikacija mazil 
Menjava plenične predloge Skrb za lase 
Kopanje ali tuširanje Pomoč pri hranjenju 
Umivanje intimnih delov telesa  
(npr. genitalije) 

Umivanje zob 

Oskrba pri menstruaciji Oblačenje in slačenje (drugih oblačil) 
Izvajanje klizme Umivanje ne intimnih delov 
Aplikacija rektalnih zdravil Spodbujanje uporabe stranišča in 

kopalnice 
Tabela 1: Razdelitev intimnih in ne intimnih intervencij (Carnaby in Cmbrige, 2002) 
 

DOTIK IN SRAM 
Dotik je del zdravstvene nege in ima več pomenov. Nekateri dotiki ne posegajo v 
meje, ki so kulturno sprejemljive. Na drugi strani pa imamo dotike, ki posegajo v 
intimo pacienta in povzročajo nelagodje tako pacientu kot medicinski sestri. Večini 
medicinskim sestram so taki dotiki problematični in se bojijo napačne interpretacije. 
Vsekakor pa so ti dotiki še večji izziv za moške izvajalce zdravstvene nege (Lawler, 
1991 v Harding et al, 2008). Ponavljajoči nespolni intimni dotiki so pogosto del 
zdravstvene nege, vendar se jih pogosto napačno interpretira zaradi prikazovanja 
filmov, romanov in šal, kjer ima delo medicinskih sester seksualni pomen. Zaradi tega 
so pogosto mlade medicinske sestre objekt poželenja, na drugi strani pa zdravstveniki 
predstavljajo seksualno grožnjo (Harding et al, 2008). Dotikanje in izpostavljanje 
intimnih delov pri negovanju je za starejše paciente spolni tabu. Wongova (2004) v 
svoji raziskavi pride do zaključkov, da take situacije povzročajo nelagodje in stres 
tako za tiste, ki izvajajo anogenitalno nego, kakor za paciente same. 
 
V »civilni« družbi ljudje zakrivajo svoje telo in obstajajo norme, ki opredeljujejo 
situacije v katerih je družbeno sprejemljiva golota, npr. pri medicinskem pregledu 
telesa. Torej v družbi obstajajo dvoje norm, npr. da ljudje spoštujejo »ne-
razkazovanje« telesa in norme, ki dovoljujejo medicinskim sestram, da slečejo 
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pacientove obleke, umivajo njihova telesa, jim pomagajo pri odvajanju in izločanju 
(Laweler, 2004). 
 
Sram1 je neprijeten, neugoden občutek, ki nastane iz zavesti o neprimernosti, 
nečastnosti lastnega ravnanja, stanja. Obvladovanje sramu pri medicinski sestri 
pomembno vpliva na pacienta. V kolikor medicinski sestri ni nerodno, da pacientu 
dovoljenje, da tudi njemu ni nerodno. Obvladovanje lastnega sramu postane lažje z 
izkušnjami in starostjo, čeprav za leta to ne drži vedno. Medicinske sestra za 
obvladanje sramu uporabljajo različne tehnike. Uporabijo hitrost, da zmanjšajo čas 
izpostavljanja določenim situacijam; pogovarjajo se s svojimi kolegi in delijo 
izkušnje. Lahko uporabljajo določene obrambne mehanizme, kot na primer izjave: »to 
je treba narediti«, kar pomeni, da želijo povedati, da je situacija neizogibna (Laweler, 
2004).  
 

IZLOČANJE IN ODVAJANJE 
Na aktivnost izločanja in odvajanja vpliva več faktorjev: individualni, družinski in 
socialno kulturni. Za nekatere ljudi sta izločanje in odvajanje nekaj osebnega in 
zasebnega, nekaj o čemer se ne pogovarjamo z drugimi. Pri takih osebah potreba po 
nočni posodi izzove veliko zadrego in anksioznost, zlasti če nočno posodo prinese 
oseba nasprotnega spola. Za druge sta izločanje in odvajanje nekaj naravnega, jim ne 
povzroča zadrege. Taki ljudje lahko urinirajo kjerkoli (Taylor et al, 2008).  
 
V zvezi z aktivnostjo izločanja in odvajanja se pojavlja več dilem. Ena je vsekakor 
uporaba nočne posode ali pleničnih predlog, kadar to ni potrebno. Izpoved mlajše 
medicinske sestre: »Kadar se na naši kliniki pojavi primanjkljaj kadra na kakšnem 
oddelku, nas glavna medicinska sestra razporedi na drug oddelek. Prvič, ko se mi je 
to zgodilo, sem bila zelo šokirana. V nočno izmeno sem prišla dobre volje in z željo, 
da bom kolegicam na sosednjem oddelku resnično pomagala. Ponoči sem se odzvala 
na zvonec. Pacientka me je prosila za nočno posodo. Odšla sem ponjo in jo prinesla v 
sobo. Takrat pa je prišla medicinska sestra zaposlena na temu oddelku. Pred 
pacientko me je oštela, kaj mislim, da delam. Da ima pacientka plenico in naj ji nikar 
ne razvadim pacientov. Obstala sem sredi sobe in nisem vedela, kaj naj naredim. 
Gledala sem gospo, ki je uprla pogled vame. Pomislila sem, kako bi mi bilo, če bi bila 
jaz na njenem mestu…« Tomasova (2008) v svojem članku opisuje situacije, ki se 
dogajajo v domovih za starejše občane.  Ena od zgodb se glasi takole: Pacientka je 
bila v DSO premeščena iz bolnišnice. Pacientka v bolnišnici ni bila inkontinentna, 
spala je brez plenične predloge. Imela je poškodovano nogo in je potrebovala 
fizioterapijo za ponovno povrnitev hoje. Takoj pri premestitvi so ji namestili plenično 
predlogo. Avtorica nakaže velik problem razosebljanja ljudi. Šmitkova (2004) 
izpostavi dilemo uporabe urinskega katetra brez indikacije kot posledico »tehnizacije« 
v zdravstveni negi, ko zaposleni dajejo prednost rešitvam negovalnih problemov s 
tehničnimi pripomočki, čeprav obstajajo druge, za pacienta boljše rešitve.  
 
Ob takih primerih se lahko ustavimo ob prvem načelu Kodeksa etike medicinskih 
sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije (v nadaljevanju Kodeks), ki pravi: 
Medicinska sestra skrbi za ohranitev življenja in zdravja ljudi. Svoje delo je 
dolžna opravljati humano, strokovno in odgovorno ter v odnosu do pacienta 

                                                 
1 Slovar slovenskega knjižnega jezika, 2009.  
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spoštovati njegove individualne navade, potrebe in vrednote. Kršeno je tudi drugo 
načelo Kodeksa, ki pravi: Medicinska sestra spoštuje pravico pacienta do izbire in 
odločanja. Vsekakor pa je to veliko poseganje v pacientovo dostojanstvo, kar pomeni 
kršitev četrtega načela Kodeksa: Medicinska sestra spoštuje dostojanstvo in 
zasebnost pacienta v vseh stanjih zdravja, bolezni in ob umiranju. Dilema na 
katero naletijo medicinske sestre pri svojem delu je tudi, kako zagotavljati zdravje in 
varnost pacientov, kadar nimamo na voljo vseh pripomočkov ter smo omejeni pri 
porabi potrošenega materiala. Ponovno se moramo ustaviti ob oskrbi stanovalcev v 
DSO-jih. Predpisana je poraba pleničnih predlog, ki nikakor ne zadošča varni oskrbi 
stanovalcev. Poveča se tveganje za vnetne spremembe na koži, vnetja sečil ter 
nastanek razjede zaradi pritiska. Stanovalci si morajo sami dokupiti plenične 
predloge. Take razmere silijo medicinske sestre k nestrokovnemu opravljanju svojega 
dela. 
 
Posebej zahtevna so srečanja s pacienti drugih kultur, kjer ima lahko vpliv kulture 
pomembno vlogo pri razumevanju zdravljenja. Ko se začnemo zavedati nekaterih 
kulturnih prepričanj in stališč, ki vplivajo na zdravstveno nego pacientov, pridemo v 
skušnjavo posplošitve, da imajo vse osebe iz določene kulture enaka prepričanja in 
stališča. Poznavanje »tipičnih« vrednot, navad in prepričanj pacientov iz različnih 
kultur je koristno, vendar je izjava, da se člani določene etične ali rasne skupine 
obnašajo na tipične načine, preveč stereotipna poenostavitev (Car in Rifel, 2001). V 
tem primeru se lahko navežemo na standard prvega načela kodeksa: Individualni 
načrt zdravstvene nege zahtevajo celostno obravnavo posameznika, družine in 
skupnosti. Vključujejo fizične, psihične, socialne in duhovne potrebe pacienta in 
upoštevajo njegovo kulturo ter osebna prepričanja. 
 
Inue s sodelavci (2006) opravi raziskavo o izkušnjah moških izvajalcev zdravstvene 
nege pri intimni negi žensk. Pridejo do spoznanja, da izvajanje intimne nege pri 
ženskah ter pogovor o temah, ki se nanašajo na spolnost, povzročajo pri moških 
izvajalcih zdravstvene nege nelagodje in zadrego. Ta zadrega je še posebej izrazita, 
kadar se izvaja intimna nega pri mladih ženskah. Navedli so tri načine premagovanja 
zadrege: kontrola občutkov, samozaščita in »prebijanje ledu«. Pri kontroli občutkov 
naj bi se izvajalec osredotočil na intervencijo, ki jo izvaja. V kolikor se izvajalec 
počuti nelagodno, se bo enako počutila pacientka. Samozaščita naj bi bila pomembna 
pri preprečevanju napačnega razumevanja, sumničenj ženske ali njene družine. Ena 
od možnosti je, da izvajalci intimne zdravstvene nege le to opravljajo pri pacientih, ki 
so enakega spola kot oni sami, druga možnost pa je, da izvajata intimno nego dve 
osebi. Zadnji način premagovanja zadreg je »prebijanje ledu«. Izvajalci poskušajo s 
primernim humorjem sprostiti pacientke in na ta način zmanjšati njihovo 
zaskrbljenost.  Lindqvistova s sodelavci (2007) je naredila raziskavo in prišla do 
zaključkov, da se je večina žensk opredelila, da bi želele za izvajanje zdravstvene 
nege osebo enakega spola, medtem ko moškim ni bilo pomembno kakšnega spola je 
izvajalec zdravstvene nege. Tudi Perry in Potter (2004) navajata, da zadrego pri 
izvajanju anogenitalne nege zmanjšamo, če je izvajalec enakega spola kot pacient. 
Vendar zadrega ne sme biti razlog za opustitev anogenitalne nege. 
 

ŠTUDENTI IN DIJAKI ZDRAVSTVENE NEGE 
Dileme so pojavljajo tudi ob učenju za opravljanje poklicev v zdravstveni negi in 
medicini. Študenti prihajajo v programe zdravstvene nege z različnimi socialno 
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kulturnimi vrednotami in prepričanji o dotiku in intimnosti. Za mnoge je to področje 
zelo osebno, nekaj o čemer se ne pogovarja, se pojavlja znotraj zavetja družine 
oziroma intimnih odnosov. Torej, ko se pričakuje od študentov zdravstvene nege, da 
se dotikajo pacientovih teles, je to za njih lahko naloga, ki presega njihove 
ponotranjene socialne in kulturne tabuje. Lahko, da dojemajo poseganje v intimo kot 
nekaj »nenormalnega« in »nenaravnega«. Vse to lahko povzroči pri študentih mešane 
občutke ter jih naredi ranljive (Grant et al, 2005). 
 
Praksa zdravstvene nege, še posebej skrb za intimne dele pacienta, je prežeta z 
mnogimi kontradiktornimi diskurzi. Študenti zdravstvene nege, so ob prvih stikih z 
intimnostjo pacienta zelo ranljivi v več pogledih. Kot prvo svoje mešane občutke 
interpretirajo kot osebno nesposobnost oz. se vidijo kot neprimerni za poklic 
medicinske sestre. Kot drugo pa so ranljivi v odnosu do njihovih pacientov. Študent si 
lahko zgradi obrambni mehanizem pred pacienti, kar lahko vpliva na kasnejši 
terapevtski in skrbstveni odnos do pacienta. Povedano z drugimi besedami, študentov 
odziv na težko začetno izkušnjo lahko vpliva nato kakšen zdravstveni delavec bo 
postal. Kako pomembno je začetnikom ustvariti varno okolje se morajo zavedati tisti, 
ki poučujejo študente. Študentom je potrebno omogočiti, da svoje občutke 
izmenjujejo z ostalimi študenti in učitelji, kar jim omogoča boljše razumevanje in 
izvajanje negovalnih intervencij (Grant et al, 2005). 
 
Grantova s sodelavci (2005) je v Novi Zelandiji naredila raziskavo, kaj doživljajo 
študenti pri prvi posteljni kopeli starostnika. Prilagam del intervjuja s Kerry, 19 letno, 
poročeno študentko zdravstvene nege, ki opisuje svojo prvo izkušnjo posteljne kopeli 
starejše ženske: »Bil je moj prvi dan na praksi, prvi dan na gerontološki kliniki. 
Naročili so mi naj sledim medicinski sestri h kateri so me razpisali. Presenetil me je 
vonj na oddelku. Pričakovala sem vonj po razkužilih, dejansko pa je bil prisoten samo 
vonj po ljudeh, ki potrebujejo umivanje. Vstopili sva v štiri posteljno sobo. Ljudje so 
ležali v postelji in niso reagirali na najin prihod. Medicinska sestra je stopila do 
postelje in glasno pozdravila gospo. Medicinska sestra je pripravila vse pripomočke, 
jaz pa sem se počutila popolnoma nekoristno. Prvo stvar sem opazila velik rjav krog 
na rjuhi gospe Smit. Gospa je imela oblečeno bolniško spalno srajco, ki je prekrivala 
zgornjo polovico njenega telesa. Spodnji del njenega telesa se mi je zdel neresničen. 
Njene medenične kosti so izrazito izstopale in zdelo se mi je kot da gledam sliko iz 
koncentracijskega taborišča. Mentorica me je opozorila, da sem ji pomagala gospo 
posesti. Takrat sem spoznala, da se dotikam njenega z urinom prepojenega telesa. 
Nisem bila prepričana, ali delam prav ter kam naj položim roke. Uboga gospa Smit je 
bila popolnoma gola. Med tem, ko sem jo opazovala, sem pomislila na svojo mamo, ki 
bi se počutila grozno, če bi bila na mestu gospe Smit. V glavi so se mi prepletale 
različne misli: kaj delam tu, tole je napaka, tega ne želim,…« 
  
Dilema, ki se pojavlja glede izobraževanja za poklic medicinske sestre je tudi, pri 
kateri starosti so dijaki ali študenti dovolj zreli, da lahko izvajajo intimno nego. Na to 
temo nismo našli objavljene raziskave, predvidevam, da morda tudi zaradi drugačnega 
izobraževalnega sistema za zdravstveno nego v tujih državah. Vsekakor pa so 
mentorji oziroma učitelji praktičnega pouka dolžni zagotavljati odločitve v korist 
pacientov, kar je zapisano v šestem načelu Kodeksa. 
 
Druga težava, ki jo opažamo v današnjem času pa so možnosti za učenje negovalnih 
intervencij na pacientih. Spoštovati moramo možnost pacienta do izbire in odločanja. 
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Tako ima pacient pravico odkloniti izvajanje intervencije s strani študenta ali dijaka. 
Vendar ob tem nastajajo težave, kako naj bo po končanem izobraževanju medicinska 
sestra kompetentna. Nastale situacije se pogosto rešuje z učenjem v simulacijskih 
centrih, vendar se moramo zavedati pomanjkljivosti takega učenja. Predvsem 
razvijanje komunikacijskih veščin. S podobnimi težavami se srečujejo tudi študenti 
medicine. Hendrickx s sod. (2006) ter Siwe s sod. (2007) navedeta, da učenje 
ginekoloških, urogenitalnih in rektalnih pregledov na medicinski fakultetah 
predstavlja praktične, didaktične ter etične probleme. Učenje na simulacijskih 
modelih ni enako, kot pregledovanje živega človeka, zato so v nekaterih zahodnih 
državah prešli na pregledovanje in učenje na zdravih prostovoljcih.  
 
Marsikdaj se mladi ljudje, ki se odločajo za poklic medicinske sestre, babice ali 
zdravstvenega tehnika ne zavedajo, da je to odločitev ki pomeni tudi izbiro 
določenega življenjskega sloga in sprejetje številnih etičnih načel in vrednot. Delo v 
zdravstveni negi zahteva tudi določene osebne lastnosti, ki se kažejo s ponotranjenjem 
načel in vrednot poklica, ki tako močno vplivajo na mišljenje, osebnost  in življenjski 
slog posameznika. Z drugimi besedami, za zagotavljanje zdravstvene nege na visoki 
in strokovni ravni ne zadostujejo samo teoretična znanja in številne izkušnje, ampak 
je potrebno nenehno razmišljanje o svojem delu in ravnanju ter oblikovanje moralnih 
vrednot (Naka in Kvas, 2004). 
 

RAZPRAVA  
Pojavlja se vprašanje, zakaj je v slovenskem prostoru narejenih  ali objavljenih tako 
malo raziskav na temo dilem pri izvajanju anogenitalne nege ter poseganju v intimo 
pacienta. Včasih dobimo občutek, kot da si zatiskamo oči pred situacijo v kateri se 
nahajajo naši pacienti ter medicinske sestre. Premalokrat se zavedamo pomembnosti 
postopnega privajanja študentov in dijakov v klinično okolje. Pogosto delujemo po 
principu, da študente in dijake vržemo v vodo ter čakamo, ali bodo splavali.  
 
V slovenski zdravstveni negi je še vedno močno prisoten biomedicinski model. V 
takem primeru je pacient telo, pasiven objekt, skupek delov in sistemov ter 
simptomov. Vsekakor bi bilo bolje, če bi se približali humanističnemu modelu, kjer se 
poudarja avtonomija in dostojnost vsake osebe.  
 
Za medicinske sestre je zelo pomembno, da pri svojem delu uporabljajo 
najpomembnejša splošna etična načela: spoštovanje avtonomije, načelo 
dobronamernosti, načelo neškodljivosti in načelo pravičnosti. Upoštevanje vseh 
etičnih načel omogoča celostno obravnavo človeka (Naka in Kvas, 2004). Vsako 
negovalno intervencijo v zdravstveni negi spremljajo strokovne in etične smernice. 
Etična načela nas usmerjajo v individualno obravnavo pacientov. Negovalne 
intervencije pri pacientih ne morejo biti rutinske, kajti rutinski pristop izgubi sestavine 
namena, cilja in varnosti pacienta, ki je individualno bitke z lastnimi potrebami 
(nerazumljiv del stavka), odzivanji, občutki in doživljanji, pravicami, vrednotami in 
vlogami (Šmitek, 2004). 

SKLEP 
Anogenitalna nega je pomemben element zdravstvene nege, ki je še vedno prežet z 
mnogimi dilemami in tabuji. V članku je izpostavljenih nekaj dilem pri izvajanju 
anogenitalne nege. Vsekakor je to le nekaj drobcev celotnega mozaika. 
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Vsekakor bi bilo smiselno, o tej temi narediti raziskavo, kakšno je stanje v 
slovenskem prostoru. Hkrati pa bi bilo potrebno postaviti didaktične smernice za 
poučevanje anogenitalne nege pri dijakih in študentih zdravstvene nege. 
 
Cilji sodobne zdravstvene nege mora postati celostna obravnava pacienta, kar lahko 
dosežemo z upoštevanjem etičnih načel Kodeksa. Refleksija bi morala biti stalnica 
našega dela s katero lahko izboljšamo kakovost svojega dela, se zavemo napak in 
preprečimo rutinsko izvajanje zdravstvene nege. 
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IZVLEČEK 
V prispevku je predstavljena anogenitalna nega varovanca s težko motnjo v duševnem 
razvoju. Osebe s težko motnjo v razvoju so osebe s posebnimi potrebami, ki imajo 
motnjo v duševnem in telesnem razvoj. Lahko so gibalno ovirani, dolgotrajno bolni in 
imajo motnje v vedenju. 
Anogenitalna nega je eden od postopkov zdravstvene nege, ki posega v najintimnejše 
področje človekovega telesa. Zato je potrebno zagotoviti zasebnost in biti posebno 
obziren. Posebnosti, ki jih moramo upoštevati pri izvajanju zdravstvene nege, so 
odvisne od: stopnje motnje v duševnem razvoju, vrste dodatne motnje ali bolezni 
(epilepsija, cerebralna paraliza..), akutnega stanja in vedenjske simptomatike. Osebe z 
motnjo v duševnem in telesnem razvoju imajo omejene sposobnosti dojemanja in ne 
razumejo zakaj se pri njih izvaja anogenitalna nega, zato lahko odreagirajo  agresivno. 
Poleg tega pa imajo  gibalno ovirani varovanci z težko motnjo v duševnem razvoju, 
lahko  še kontrakture, ki  dodatno otežujejo izvajanje anogenitalne nege pri njih. 
Opazovanje in poznavanje oseb z motnjo v duševnem razvoju mora biti intenzivnejše 
kot pri osebah, ki lahko svoje počutje obrazložijo. Zato so strokovno znanje, izkušnje 
dela s to populacijo in  poznavanje posameznika izjemnega pomena za lažje izvajanje 
anogenitalne nege. 
 
Ključne besede: anogenitalna nega, osebe z motnjo v duševnem razvoju. 
 

UVOD 
Osebe s težko motnjo v razvoju so osebe s posebnimi potrebami, ki imajo motnjo v 
duševnem in telesnem razvoju, so lahko gibalno ovirani, dolgotrajno bolni in imajo 
motnje v vedenju. 
Ljudje z motnjo v duševnem razvoju so enakovredni člani  naše družbe, vendar s 
posebnimi potrebami. Kot druge osebe imajo tudi oni pravico do vzgoje in 
izobraževanja oz. usposabljanja po svojih zmožnostih in do celovitega zdravstvenega 
varstva. Ne le to, potrebujejo več da bi bili enaki, potrebujejo kontinuirano in 
kakovostno zdravstveno  nego in možnost zdravniške pomoči. 
 

RAZPRAVA 
Anogenitalna nega je eden od postopkov zdravstvene nege, ki posega v najintimnejše 
področje človekovega telesa. Osebe z motnjo v duševnem in telesnem razvoju imajo 
omejene sposobnosti dojemanja in ne razumejo zakaj se pri njih izvaja anogenitalna 
nega. Zaradi tega lahko različno reagirajo na pomoč pri izvajanju temeljnih 
življenjskih aktivnostih. Za razumevanje odziva varovancev, pa tudi zadovoljevanja 
potreb po pomoči, ki jo potrebujejo je potrebno vedeti  katero stopnjo motnje imajo. 
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Zakonska podlaga in kriteriji 
Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (Ur. l. RS, št. 54/00) pravi da imajo  
osebe  z motnjami v duševnem razvoju znižano splošno ali specifično raven 
inteligentnosti, nižje sposobnosti na kognitivnem, govornem, motoričnem in 
socialnem področju ter pomankanje veščin, kar se odraža v neskladju med njihovo 
mentalno in kronološko starostjo. 
 
Kriteriji za opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev, ovir oziroma motenj otrok s 
posebnimi potrebami, ki jih je podal zavod za šolstvo glede na motnjo razlikuje:  

• Otroke z lažjo motnjo v duševnem razvoju: otrok ima znižane sposobnosti za 
učenje. V prilagojenih pogojih učenja lahko doseže temeljna šolska znanja, ki 
pa ne zagotavljajo pridobitve minimalnih standardov znanja, določenih z 
izobraževalnimi programi. Ob ustreznem šolanju se praviloma usposobi za 
manj zahtevno poklicno delo in samostojno socialno življenje.  

• Otroke z zmerno motnjo v duševnem razvoju: otrok ima posamezne 
sposobnosti različno razvite. Pri šolskem učenju osvoji osnove branja, pisanja 
in računanja, na drugih področjih (gibalnih, likovnih, glasbenih) pa lahko 
doseže več. Sposoben je sodelovati v enostavnem razgovoru in razume 
navodila. Lahko uporablja tudi nadomestno komunikacijo. Svoje potrebe in 
želje zna sporočati. Pri skrbi zase zmore preprosta opravila, sicer pa potrebuje 
vodenje in različno stopnjo pomoči skozi celo življenje. Usposobi se za 
enostavna praktična dela, vendar se le izjemoma usposobijo za povsem 
neodvisno socialno življenje.  

• Otroke s težjo motnjo v duševnem razvoju: otrok se lahko usposobi za 
najenostavnejša opravila. Pri skrbi zase pogosto potrebuje pomoč drugih. 
Razume enostavna sporočila in se nanje odziva. Orientira se v ožjem okolju 
vendar pri tem potrebuje varstvo. Otrok s težjo motnjo v duševnem razvoju 
ima lahko težave v gibanju, druge motnje in bolezni.  

• Otroke s težko motnjo v duševnem razvoju: otrok se lahko usposobi le za 
sodelovanje pri posameznih aktivnostih. Potrebuje stalno nego, varstvo, 
pomoč in vodenje. Je omejen v gibanju, prisotne so težke dodatne motnje, 
bolezni in obolenja. Razumevanje in upoštevanje navodil je hudo omejeno. 

 
Značilnosti anogenitalne nege pri osebah z motnjo v duševnem razvoju 
O  zadnji skupini oseb z posebnimi potrebami, to je skupina otrok z največ 
zdravstvenimi težavami bo govora v nadaljevanju. 
 
Osebe z motnjo, niso sposobne skrbeti same za svoje temeljne življenjske aktivnosti, 
zato potrebujejo pomoč drugih. Koliko pomoči potrebuje posameznik, ni odvisno 
samo od stopnje motnje  v duševnem razvoju in  telesnem razvoju, temveč tudi od 
pridruženih kombiniranih motenj ali bolezni, od pogostosti akutnih obolenj in starosti. 
 
Motnjam v duševnem razvoju so namreč pogostejše kot sicer pridružene  motnje, 
najpogosteje epilepsija,  težke oblike cerebralne  paralize, nekatera, druga nevrološka 
obolenja,  astma, KOPB, vedenjske motnje in še kaj. Še posebej velja to za varovance 
z najtežjo motnjo v razvoju ter z dodatnimi težavami. Nepremičnost je vzrok za 
mnoge zdravstvene probleme, kot so na primer pogoste okužbe dihal, kontrakture 
(otrdelost sklepov), luxacije kolkov (izpah kolkov),  preležanine, zaprtosti, motnje 
požiranja, gastroezofagealni refluks in podobno. Poleg tega, da  vse to močno vpliva 
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na kakovost življenja posameznika z motnjo v duševnem razvoju, vpliva tudi na način 
in  kakovost izvajanja  zdravstvene nege. Zdravstvena nega takega varovanca zajema  
največkrat popolno pomoč pri vseh življenjskih aktivnostih. Pri zadovoljevanju 
življenjskih aktivnostih posameznika, skrb za osebno higieno  in s tem anogenitalno 
nego predstavlja pomemben dejavnik zadovoljevanja le teh. 
 
Namen anogenitalne nege je vzdrževanje osebne higiene in dobrega počutja 
varovanca, zagotavljanja higienskih kriterijev in preprečevanja okužb anogenitalnega 
področja. Anogenitalna zdravstvena nega obsega umivanje genitalij in kože v okolici, 
kjer se pogosto zadržuje sekrecija, ki draži in okuži kožo, sečila in rodila. Poseg  
zajema še odstranjevanje menstrualne krvi, odstranjevanje ostankov urina in blata po 
izločanju, s tem izboljšamo počutje varovanca in hkrati ugotavljamo morebitne znake 
vnetja kože in  spolovila. Pri okretnem varovancu jo izvajamo običajno pri kopanju 
oz. tuširanju. Pri neokretnem varovancu pa v sklopu posteljne kopeli ali samostojno, 
najmanj trikrat dnevno oz. po vsakem opravljanju potrebe- mokrenju ali defekaciji. 
Indikacije za dnevno pogostejše izvajanje anogenitalne nege so: vstavljen urinski 
kateter, inkontinenca blata in urina, pogosta defekacija, menstruacija in vnetni procesi 
sluznice ali kože. Anogenitalna nega posega v najintimnejše področje človekovega 
telesa, zato je potrebno biti še posebno obziren in zagotoviti zasebnost.  
 
Kot pri vsakemu bolniku oz. posamezniku je tudi tu pristop k pripravi in izvajanju 
postopkov zdravstvene nege  individualen, hkrati pa specifičen glede na stopnjo 
motnje v duševnem razvoju; gibalno oviranost; vrsto in kombinacijo pridruženih 
motenj (epilepsija, Cerebralna paraliza, agresivno vedenje oz. vedenjska 
simptomatika, slepota, gluhota); akutno zdravstveno stanje. 
Cerebralna paraliza je okvara motorične funkcije in povzroča pareze, nehotene gibe 
in motnje koordinacije gibanja. Prav zato je zelo pomembno, da se pri vseh 
življenjskih aktivnostih, ki jih zdravstveni delavci izvajajo z osebami s cerebralno 
paralizo, upošteva pravilen način rokovanja. 
Zdravstveni delavci dosledno sledijo ritmu osebe s cerebralno paralizo, ne prehitevajo 
njenega gibanja, ji dajo dovolj časa, da se pripravi na spremembo položaja. Potrebno 
je zagotoviti usklajeno gibanje tako, da se izognemo  sunkovitim in nenadnim gibom. 
Delo z osebami s cerebralno paralizo mora potekati počasi in z občutkom. Osebi 
nudimo podporo, razložimo kaj se bo dogajalo in s tem preprečujemo možnost 
neprijetnih izkušenj, in strahu, ki je pogost vzrok za mišične krče. 
 
Mišične kontrakture  pri osebah z motnjo v duševnem razvoju so posledica ostalih  
pridruženih motenj, kot so CP, ostala nevrološka stanja in dolgotrajna nepomičnost, 
kar pripelje do skrajšanja mišičnih vlaken in s tem do kontraktur. Pri njih je potrebno 
biti še posebej pazljiv, saj pokrčene noge velikokrat mi mogoče spraviti v popolno 
ekstenzijo. Neokretni varovanci imajo lahko zarotirano hrbtenico ali prsni koš, kar 
onemogoča lego na hrbtu in otežuje izvajanje zdravstvene nege. Zato  izvajamo 
posege individualno, glede na stopnjo kontraktur in na način, da dosežemo težje 
dostopne dele, kjer lahko nastanejo gube in se zadržuje vlaga in nesnaga. 
 
Epileptični  napadi se pojavljajo iznenada in ob nepredvidenem času. Zato je 
potrebno poznati dražljaje, ki so lahko možni sprožilni faktor za napad pri vsakemu 
posamezniku. Pri spremljanju epileptičnega  statusa osebe, so zelo pomembni vsi  
podatki, pred napadom, med napadom in po njem. Informacija mora biti natančna, 
jasna in pravilna. Zdravstveni delavci upoštevajo: možne sprožilne faktorje, 
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spremenjeno vedenje, spremenjeno dinamiko in oblike motnje zavesti, opazovanje 
motoričnih znakov, senzibilitetne motnje - parestezije, mravljinčenje, vegetativne 
spremembe-slinjenje, cmokanje in hkrati  zagotavljajo  fizično in emocionalno 
varnost osebe. 
 
Agresivno vedenje  pri osebah z motnjo v duševnem razvoju je pogosto tudi v 
kombinaciji z drugimi motnjami, lahko pa tudi kot posamično bolezensko stanje, zato 
je učinkovitost dela zdravstvenih delavcev odvisna od njihove terapevtske 
naravnanosti do varovancev z nasilnim vedenjem. Imeti morajo: sposobnost 
odkrivanja vzrokov vznemirjenja, sposobnost zadovoljevanja potreb s pomočjo 
terapevtske komunikacije, odnosa in interakcije, sposobnost zaznavanja dejavnikov, 
ki povečujejo nasilno vedenje pri varovancih, znanje komunikacijskih tehnik za 
umirjanje, konstruktivno sprostitev fizične energije, sposobnost uveljavljanja 
omejitev, ki jih mora varovanec z nasilnim vedenjem in motnjo v duševnem in 
telesnem razvoju upoštevati. 
 
Kaj lahko medicinska sestra naredi za izboljšanje počutja varovanca? 
Posebnosti ki nam jih narekuje anogenitalna nega in duševna motnja zahtevajo od 
medicinske sestre ali zdravstvenega tehnika kontinuiran proces, veliko strokovnega 
znanja, dobro poznavanje motnje v duševnem razvoju in pretehtano oceno 
samooskrbe pri varovancih, ki je lahko delna ali popolna. 
 
Varovancu moramo razložiti namen postopka in ugotoviti možnosti samooskrbe. 
Prošnja za sodelovanje mora biti prilagojena individualno glede na stopnjo motnje, 
vedenjske značilnosti in zdravstveno stanje varovanca. Na čim bolj preprost in 
razumljiv način povemo, kaj bomo delali in kako bo postopek potekal (včasih to 
opravimo med samim postopkom.) Natančno razložimo izvajanje postopka v okviru 
njegovih možnosti  razumevanja. Zagotovimo nemoten potek postopka  in 
zagotavljamo  zasebnost med izvedbo le tega. To izvajamo  tako, da vse pripomočke, 
ki jih potrebujemo za izvedbo  vnaprej pripravimo  na voziček. Postopek izvajamo v 
kopalnici, da lahko zagotovimo zasebnost, v nasprotnem primeru uporabljamo zavese 
ali paravan. 
 
Varovancu je lahko nerodno pri izvajanju anogenitalne  nege, temu se izognemo, če je 
izvajalec istega spola. Zadrega ne sme biti vzrok, da bi anogenitalno nego opustili. 
Zaradi zmanjšanih sposobnosti si varovanec lahko napačno razlaga pomen 
pripomočkov, ki so pripravljeni na delovni površini za izvedbo postopka anogenitalne 
nege. Zato je pomembno kontinuirano spremljane varovanca. 
 
Osebi nudimo podporo  in s tem preprečujemo možnost neprijetnih izkušenj. Tako 
odpravljamo strah, ki je pogost vzrok za mišične krče. Pri slepih varovancih je to še 
bolj pomembno, saj je slepota še dodatni razlog za strah.  Oni potrebujejo  še dodatna 
pojasnila in podpore. 
 
Intelektualne sposobnosti dojemanja oseb z motnjo v duševnem razvoju so lahko  tako 
omejene, da ne razumejo, zakaj se mora pri njih redno in dosledno izvajati postopek 
anogenitalne nege. Zaradi tega se lahko nekatere osebe  s hudimi motnjami vedenja  
ob tem odzovejo z avtoagresijo oz. agresijo do druge osebe. Izvajanje postopka 
anogenitalne nege razumejo kot grobo poseganje v njihov osebni prostor. Zato je 
pomembno, da medicinska sestra poskuša vplivati pomirjujoče, daje občutek varnosti, 
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razume stisko varovanca in daje  jasna sporočila. Ustrezna komunikacija je torej zelo 
pomembna saj tako dosežemo, da  varovanec sodeluje.  Upoštevati  mora, če jo 
varovanec odklanja in poiskati, če je le mogoče ustrezno zamenjavo. Medicinska 
sestra mora skrbeti za korektne odnose z osebo z motnjo v duševnem razvoju in 
doslednost v komunikaciji  in obljube dosledno  izpolniti. 
 
 Pri nekaterih osebah je zelo težko opraviti anogenitalno zdravstveno nego, ker se 
temu zelo upirajo. Zaradi omejene sposobnosti dojemanja se ne zavedajo svojega 
spolovila, čeprav so zanj še posebej občutljivi. Lahko pa je  zaradi kombiniranih 
motenj (hiperaktivnosti,oslabljen mišični tonus, gluhost, slepota) postopek, še 
zahtevnejši in so potrebna še dodatna znanja in veliko individualnega prilagajanja ter 
upoštevanje specifike vsakega varovanca posebej. Treba  se je  individualno 
prilagoditi. To nam vzame veliko časa, saj je potrebno veliko razlaganja in 
prepričevanja. 
 
Neokretnost sama po sebi, ne bi  smela predstavljati problem pri izvajanju 
anogenitalne nege. Vseeno pa imajo  neokretni varovanci lahko številne kontrakture, 
ki onemogočajo dostop do genitalij. To pomeni, da je določene dele težko negovati, 
saj se tam pojavljajo gube, kjer se zadržuje vlaga in nesnaga, ki posledično vodi do 
vnetja kože  in okužbe.  
Varovanci  ne znajo sami potožiti o morebitnih bolečinah, niti opazovati sprememb na 
koži, zato moramo pri vsaki anogenitalni zdravstveni negi oceniti stanje kože, da 
lahko pravočasno odkrijemo morebitne okužbe ali poškodbe. 
 
Medicinska sestra  mora poznati  zdravstveno nego oseb z motnjo v duševnem in 
telesnem razvoju in tudi tehnike pravilnega rokovanja-handling, ki zajema elemente 
nevrofiziološke obravnave. To pomeni, da zdravstveni delavec čuti gibanje 
posameznika. Osnovni element sporazumevanja je dotik, ki je pomemben za 
vzpostavitev odnosa in mora slediti ritmu osebe z motnjo (počakati mora na telesni 
odgovor, ne sme prehitevati). Za vse delavce, ki delajo s temi osebami je pomembno, 
da poznajo način rokovanja in pravilno nameščanje v položaje pri vseh življenjskih 
aktivnostih (ne le pri izvajanju anogenitalne nege). 
 
Poznati mora tudi individualne posebnosti osebe z motnjo v duševnem  in telesnem  
razvoju. To pomeni, da mora biti seznanjena z vsemi dodatnimi motnjami osebe, še 
posebej z obliko in pogostostjo epileptičnih napadov ter možnimi sprožilnimi faktorji. 
Tako lahko preprečimo neprijetne izkušnje, ki nam v prihodnostjo lahko onemogočijo 
izvajanje postopkov zdravstvene nege. 
 
Posebnosti varovanca zahtevajo od zdravstvenih delavcev skrbno preverjanje, če je 
pri njih glede na motnjo v duševnem  in telesnem razvoju zagotovljeno kontinuirano 
izvajanje zdravstvene nege in v primeru, ko ugotovimo pomanjkljivost, postopek 
ponovimo. 
Izvedbo in opažanja zabeležimo v negovalno dokumentacijo.  
 
Zdravstveni delavec mora imeti sposobnost zadovoljevanja potreb posameznika s 
pomočjo terapevtske komunikacije, odnosa in interakcije, sposobnost zaznavanja 
dejavnikov, ki povečujejo agresivno vedenje pri varovancih in znanje 
komunikacijskih tehnik za umirjanje in  konstruktivno sprostitev fizične energije in 
nenazadnje mora poznati medikamentozno terapijo. 
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ZAKLJUČEK 
 
Bolnika z motnjo v razvoju ne moremo vprašati o počutju, o njem lahko le sodimo na 
podlagi opazovanja in poznavanja posameznika. To je pomembno predvsem pri 
zgodnjem odkrivanju bolezni, s čimer je omogočeno zdravljenje in izvajanje 
kakovostne zdravstvene nege, ki lajša težave.  
Izvajalec anogenitalne nege mora imeti znanje in poznavanje sodobne zdravstvene 
nege v okviru njene  filozofije, teoretičnih modelov in procesa zdravstvene nege. 
Poznati mora individualne posebnosti osebe z motnjo v duševnem  in telesnem  
razvoju. Poznati mora etična načela v zdravstveni negi in standarde  aktivnosti 
zdravstvene nege. 
 
Zmotno je mnenje, da se zdravstveno stanje oseb z motnjo v duševnem razvoju ne da 
izboljšati. Ne poznamo metod, ki bi omilile ali odpravile motnjo v duševnem razvoju, 
ki je posledica organske poškodbe, lahko pa omilimo ali celo odpravimo spremljajoče 
motnje. 
 
Za pravilno izvajanje zdravstvene nege so potrebni  strokovna in praktična 
usposobljenost ter dodatna znanja s področja epilepsije, cerebralne paralize in 
psihiatrije. 
 
Zdravje je stanje telesne, duševne in družbene blaginje, a za dosego tega cilja 
potrebujejo osebe z motnjo v razvoju veliko več, da bi lahko bili enaki drugim. 
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