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BOLNIŠNICA TOPOLŠICA SKOZI STOLETJE 

TOPOLSICA HOSPITAL TROUGHOUT THE CENTURY 

mag. Darja Kramar 

Bolnišnica Topolšica  

darja.kramar@b-topolsica.si 

 

 

IZVLEČEK: 

Zgodovina Bolnišnice Topolšica se je začela leta 1919, ko je bil ustanovljen Državni sanatorij 

za pljučne bolezni. Vendar so njeni začetki povezani z razvojem zdravilišča ob termalnem 

izviru, kar nekaj stoletij več nazaj. Bolnišnica je skozi stoletje doživljala svoje vzpone in padce. 

V tem trenutku je moderen zavod, v rangu specialnih bolnišnic. Dejavnost je usmerjena v 

pulmologijo in je širšega regijskega pomena.  

 

Ključne besede: Bolnišnica Topolšica, sto let delovanja, zdravstvo 

ABSTRACT: 

The history of Topolšica Hospital started in 1919, when the National Sanatorium for Pulmonary 

Diseases was established. However its beginnings are closely tied to the development of the 

health resort, next to the thermal spring, hundreds of years ago. Throughout the century the 

hospital has experienced peaks and valleys and at the moment it is a modern institution in the 

ranks of specialized hospitals. Its activity is focused on pulmonology and it is of wider regional 

significance. 

 

Key words: Hospital Topolšica, a hundred years of service, healthcare 

 

 

IZ ZGODOVINE 

Kronologija nastajanja zdravilišča Topolšica še ni dovolj raziskana, vendar je mogoče iz 

nekaterih virov izvedeti, da sta že leta 1874, pričela z nakupi zemljišč zdravnika z Dunaja (dr. 

Gustav von Huttern in dr. Konrad Bersche). Zdravnika sta začela z izgradnjo stavb za potrebe 

zdravilišča. Načini zdravljenja, ki so jih uporabljali v tistem času so bili indicirani za zdravljenje 

pri: 

 » -  vseh presnovnih bolezni, bledičnosti, slabokrvnosti, škrofulozi, rahitisu, težji 

rekonvaleccenci, različnih slabostih oz. onemoglostih, putiki, revmatizmu, debelosti in 

sladkorni bolezni; 

- ženskih boleznih; 

- obolenjih živcev; 

- boleznih srca in ožilja; 

- boleznih dihal in prehladnih obolenjih; 

- trebušnih, črevesnih boleznih in boleznih jeter; 

- boleznih ledvic in mehurja.« 

V zdravilišče pa niso sprejemali epileptikov, duševnih bolnikov, zasvojencev z drogo 

(morfinistov) itd. (Hudales, 2009, 39).  

 

V okviru borbe za zatiranje tuberkuloze (slika 1) je v kompleksu nekdanjega mondenega 

zdravilišča leta 1919 nastal sanatorij za zdravljenje tuberkuloze, ki je bil druga najstarejša 

bolnišnica te vrste v Kraljevini Jugoslaviji. Leta 1921 je sledila ustanovitev Sanatorija na 

mailto:darja.kramar@b-topolsica.si
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Golniku. Pobudnik za ustanovitev je bil šef zdravstva za Slovenijo, dr. Demeter Bleiweis, vnuk 

Janeza Bleiweisa. Bil je specialist internist, pred prvo svetovno vojno ljubljanski mestni 

zdravnik po njej pa inšpektor in referent za zdravstvo pri deželni vladi (Hudales, 2009, 52). 

 

 
Slika 1: Tuberkuloza na pohodu (Arhiv  zdravilišča Topolšica). 

 

Ugodni klimatski pogoji v Topolšici in hitro širjenje tuberkuloze v državi pa so prispevali k 

odločitvi, da se »Topolšica uredi kot državno zdravilišče za tuberkulozo; temu sta se kasneje 

pridružila še t. i. Gozdna šola in »otroški preventorij«.  Država je po tedanjih poročilih prevzela 

»stara in skrajno zanemarjena poslopja, v katerih je bilo 20 postelj«, sanatorij pa se je nato 

vedno hitreje razvijal v »tip vzornega zdravilišča (slika 4), ki je podobno kot Golnik v glavnem 

rastel iz samega sebe in z lastnimi sredstvi« (Meršol, 1939, 503).   
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Slika 2: Pogled na sanatorij iz leta 1927 (iz zbirke Marjana Marinška). 

 

17. junija 1919 je bil na zdravljenje sprejet prvi bolnik s tuberkulozo, v tem letu se je v Topolšici 

že zdravilo 129 bolnikov, leto kasneje pa že 212. Prvi bolniki so bili iz Slovenije (slika 2,3) 

mnogo med njimi je bilo otrok (Hudales, 2009). 

 

 
Slika 3: Otroci otroškega zdravilišča Topolšica v letih 1925 – 1927 (Arhiv  zdravilišča 

Topolšica). 
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Topolšica je bila v obdobju pred 2.svetovno vojno (1937), največji protituberkulozni zavod v 

kraljevini, saj je imel najstarejši zavod Brestovec na Hrvaškem v tistem času samo 156 postelj, 

Golnik je razpolagal z 200 posteljami, število postelj v Topolšici, pa se je leta 1938 povečalo 

na 300 (Hudales, 2009, 58). 

 

 
Slika 4: Sanatorij 1937 (iz zbirke Marjana Marinška). 

 

ŠOLSKE SESTRE V TOPOLŠICI 

Za zdravstveno oskrbo bolnikov so v Topolšici poleg zdravnikov skrbele še redovnice – šolske 

sestre.  
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Slika 5: Šolske sestre v Topolšici okrog leta 1940 ( iz zbirke slik Lojzke Friškovec). 

 

Nune so v Topolšico prišle leta 1919 (slika 5). Topolšica naj bi bila prva zdravstvena ustanova 

v katerem so šolske sestre delovale.  Ob začetku druge svetovne vojne jih je bilo triindvajset. 

Prva tri leta po prihodu so sestre skrbele predvsem za gospodinjstvo, od leta 1921 dalje so tiste 

z medicinsko izobrazbo delale kot glavne sestre, oziroma medicinske sestre na bolnišničnih 

oddelkih, v ambulanti, laboratoriju in lekarni, sodelovale so pri operacijah itd. (Janežič, 

2006;52). Čeprav so negovale bolnike s tuberkulozo, menda nobena ni zbolela za to boleznijo. 

Poleg tega so sodelovale še pri drugih dejavnostih, povezanih s skrbjo za okoli 300 bolnikov: 

poleg civilnih strežnic so sodelovale pri negi bolnic in bolnikov, skrbele za pridelavo in 

pripravo hrane (vodile vrtnarijo, kuhinjo in pekarno), ter za drugo spremljajočo oskrbo 

(vzdrževanje perila, skrb za čistočo prostorov in urejenost okolja), poučevale otroke, ki  so bili 

na zdravljenju. Za svoje delo so prejemale plačo (Janežič, 2006; 52). Okrog leta 1940 je bila 

sestra Vida njihova prednica (Hudales, 2009;73).(slika 6) 
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Slika 6: Topolšica 1940 (iz zbirke Marjana Marinška). 

 

V Topolšici se je zdravila vrsta pomembnih piscev in politikov; tako je srbski novinar in 

književnik Branimir Čosić v času svojega zdravljenja v vili Breda (slika 7) pisal svoj roman 

Pokošeno polje. Ta roman še vedno velja kot najboljši srbski roman o beograjskem življenju 

med obema vojnama (Hudales, 2009; 82).  

V Topolšici se je kot študent zdravil Vladimir Bakarić, Topolšico je dobro poznala znana srbska 

pesnica Desanka Maksimović. Leta 1954 je izdala roman Otvoreni prozor, v katerem je zapisala 

kar nekaj svojih in bratovih (bil je zdravnik v Topolšici) spominov. Romana v Sloveniji danes 

ni mogoče najti v nobeni knjižnici. Predstavlja pa literarni spomenik sanatoriju Topolšica, 

kakršnega najbrž ne premore prav vsaka bolnišnica (Hudales, 2009;82-83). 
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Slika 7: Vila Breda (Arhiv Draga Meha). 

 

 

KIRURŠKI CENTER 

Leta 1950 je kirurška klinika v Ljubljani pri operativnem zdravljenju tuberkuloze pričela 

sodelovati z drugimi bolnicami po Sloveniji. Takratni direktor dr. Ivan Cestnik je sklenil 

dogovor o ustanovitvi torakokirurškega centra, ki je deloval do marca 1966. Sprva so operirali 

v lokalni anesteziji po prihodu anestezistke pa so od leta 1956 pričeli z operacijami v splošni 

anesteziji in istega leta opravili prvo resekcijo pljuč. Resekcije so kmalu postale rutinski posegi, 

kirurško zdravljenje pa se je razširilo še na druge operacije pri bolnikih z rakom pljuč. Zaradi 

zmanjšanja števila bolnikov s tuberkulozo in ustanovitve torakalne kirurgije v Mariboru, se je 

potreba po operacijah zmanjšala, tako so leta 1966 kirurški center ukinili, bolnike pa pošiljali 

na klinično torakalno kirurgijo (Hudales, 2009;105).  

Poleg kirurgije so v bolnišnici razvijali še bronhoskopijo, bronhografijo, spirometrijo, 

kardiološko obdelavo bolnikov, zelo zgodaj pa so že razvijali tudi pred in pooperativno 

fizioterapijo (Hudales, 2009;105). 

Leta 1950 je začela nastajati nova pridobitev, Planika (slika 8) s predvidenimi 120 posteljami. 

Planika je vila v tistem času ena od stavb, ki so tvorile zdravstveni zavod. Za zaključke gradnje  

je bilo potrebnih kar 14 let (Hudales, 2009).  
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Slika 8: Razglednice Topolšice iz sedemdesetih let 20. stoletja  Zvoneta Čebula). 

 

KADRI    

Po vojni je prišlo do odhoda šolskih sester, kar je že tako slabo kadrovsko situacijo v zavodu še 

poslabšalo. Zaposlenih je bilo 5 zdravnikov, le eden je bil specialist ftiziolog. V tistem času je 

bila zaposlena le 1 medicinska sestra in 18 bolničark (Hudales, 2009;113).  

 

Pričele so se spremembe na področju organiziranja zdravstvene službe in zmanjševanje števila 

bolnikov po vsej Sloveniji, kar je ogrozilo bolnico. Takratni direktor dr. Cestnik je rešitev za 

obstoj bolnice našel v organizaciji Topolšice kot delovne enote Bolnišnice Celje. Ta je interni 

in pljučni oddelek iz Novega Celja preselila v Topolšico.  Struktura bolnikov se je temeljito 

spremenila, saj so prihajali predvsem starejši. Posledica tega je bila povečana smrtnost (iz 30 

smrti letno leta 1970, na 247 leta 1975). Vodstvo ustanove se je moralo ves čas intenzivno 

ukvarjati s pomanjkanjem kadra in z vse močnejšim centralizmom in vedno novimi grožnjami 

z ukinitvijo, ki so se ponavljale vsakih nekaj let. Zaradi pripadnosti dvema regijskima 

območjema – ozemeljsko je bolnišnica spadala v ravenjsko območje, samoupravno pa je bila 

organizirana v celjskem, nobena regijska zdravstvena skupnost ni hotela zbirati sredstev za 

razvoj Topolšice. Zaradi tega so se zaposleni na referendumu odločili za odcepitev od Bolnice 

Celje in s 1.januarjem 1976 kot TOZD (temeljna organizacija združenega dela) postali del 

Zdravstvenega centra Velenje, znotraj katerega je delovala vse do konca decembra 1996. V letu 

1972 je bilo v bolnici zaposlenih 5 višjih medicinskih sester, 25 srednjih in 18 bolničark 

(Hudales, 2009). 
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Slika 9: Enota intenzivne terapije pred obnovo bolnišnice (slika Enota intenzivne terapije). 

 

Po letu 1993 je Ministrstvo za zdravstvo RS bolnišnico preoblikovalo v samostojni zavod z 

uradnim imenom Bolnišnica Topolšica, ki se je po besedah takratnega direktorja prim. Janeza 

Polesa iz sanatorija za tuberkulozo preko regionalno slabo umeščene bolnišnice, ki ji je za povrh 

ljudsko mnenje že v sedemdesetih letih pridalo slab sloves hiralnice, dokončno spremenila v 

sodobno srednjeevropsko ustanovo (Poles, 1999; 4).    

 

 

 
Slika 10: Endoskopski center (slika Fredi Tanjšek). 
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BOLNIŠNICA DANES 

 

 
Slika 11: Bolnišnica med obnovo (slika Janez Sevčnikar). 

 

Danes bolnišnica obravnava bolnike na 120 posteljah. Letno se v bolnišnici zdravi okoli 3.400 

bolnikov, ter doseže na neakutni obravnavi 9300 bolnišnično oskrbnih dni.  Številni  bolniki 

prihajajo na ambulantno diagnostiko in zdravljenje, kjer je planiran fizični obseg programa 

presežen. 

Bolnišnica je cerificirana po mednarodnem standardu AACI (American Accreditation 

Comission International) in standardu ISO 9001:2015. 

V letu 2018 so v bolnišnici izvedli anketo  o zadovoljstvu pacientov.  Sodelovalo je  200 

pacientov, ki so bili hospitalizirani v bolnišnici, in sicer 100 na enoti za pljučne bolezni in 100 

na enoti za pljučne in internistične bolezni. Zadovoljstvo je bilo za vsa področja vprašanj 

ocenjeno z oceno 4,8 (najvišja ocena je 5). Ker verjamejo, da organizacijska klima pomembno 

vpliva na učinkovitost bolnišnice, letno merijo tudi zadovoljstvo zaposlenih. Zadovoljni so, ker 

ocena splošnega zadovoljstva narašča s 3.31 v letu 2016, na 3,75 v letu 2018. 

Tudi kadrovske težave zaposlene v Bolnišnici zgodovinsko spremljajo. Od skupnega števila 24, 

kolikor je trenutno zaposlenih vseh zdravnikov je 18 specialistov, 6 je specializantov.  

V zdravstveni negi so zaposlene 104 medicinske sestre, od tega 52 diplomiranih in 52 

medicinskih sester s srednjo izobrazbo (Letno poročilo,2019).  

Četrtina zaposlenih je starih med 50 in 60 let, kar še posebej v primeru, ko gre za nosilce 

dejavnosti, torej zdravnike, ob upokojitvi tolikšnega števila strokovnjakov v kratkem časovnem 

obdobju lahko pomenilo resno težavo pri poslovanju zavoda.  
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Slika 12: Bolnišnica danes (http://www.boltop.si/11.3.2019). 

 

Bolnišnica je bila v zadnjem obdobju v okviru energetske sanacije temeljito obnovljena ( slika 

11, 12) in nudi obiskovalcem in bolnikov prijazno okolje. Hospitaliziranim bolnikom lahko 

nudi ustrezen bivalni standard. Kar je enakega pomena pa je tudi tehnološka posodobitev 

opreme (slika 9,10), ter ustrezna kadrovska zasedenost. 

Seveda je pred vodstvom ustanove veliko izzivov, da bodo zastavljeni cilji tudi uresničeni. Za 

delovanje ustanove je potrebno učinkovito in harmonično delovanje vseh zaposlenih, tako 

zdravstvenih delavcev kot tudi upravno in tehnično usmerjenih služb, ki so prav tako 

nepogrešljiv del celotne ustanove.  

  

ZAKLJUČEK 

Bolnišnica Topolšica je najstarejša pljučna bolnišnica v Sloveniji. V letošnjem letu obeležuje 

sto letnico obstoja.  Iz prvotnega mondenega zdravilišča, ki je bilo namenjeno bogatejšemu 

sloju, je nastal sanatorij za zdravljenje tuberkuloze, danes pa se razvija v moderno zdravstveno 

ustanovo.  
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KAJ JE ASTMA? 

ASTHMA? 

Jurij Šorli, spec. internist 

Bolnišnica Topolšica 

jurij.sorli@b-topolsica.si 

 

IZVLEČEK: astma je prepogosto zlorabljene diagnoza, saj so njeni simptomi neznačilni in ne 

obstaja specifičen test za njeno potrditev. Definicija je ohlapna in ni uporabna za vsa področja. 

Zaradi heterogenosti bolnikov je tudi zdravljenje zelo raznoliko in pušča veliko področij 

nedorečenih. S prihodom novih zdravil se postavlja pomen natančnejše opredelitve bolezni v 

ospredje. V bližnji prihodnosti je pričakovati, da bomo iz skupine bolnikov s »sindomom« 

astma dobili več različnih, natančno opredeljenih bolezenskih stanj s specifičnim režimom 

zdravljenja. 

 

Ključne besede: bronhialna preodzivnost, piskanje, obstrukcija 

 

ABSTRACT: asthma is too often a misused diagnosis because its symptoms are not specific 

and there is no specific test for its confirmation. The definition is loose and is not applicable to 

all areas. Due to heterogeneity of patients, treatment is very diverse and leaves many areas 

unspecified. With the advent of new medicines, the importance of a more precise definition of 

the disease is put to the fore. In the near future, it is expected that from a group of patients with 

"asthma" syndrom we will receive a number of different, well-defined disease conditions with 

a specific regimen of treatment. 

 

Key words: bronchial responce, wheezing, obstruction 

 

DEFINICIJA 

Medtem ko je astma zlahka prepoznana v svoji klasični predstavitvi, občasen kašelj, piskanje v 

prsnem košu in kratka sapa povzročena z značilnimi sprožilci in razbremenjena z 

bronhodilatatorjem, je težko podati opredelitev, ki razlikuje astmo od podobnih in prekrivajočih 

se stanj-bolezni. V odsotnosti dokončne-specifične laboratorijske preiskave ali biomarkerja, je 

ena sama definicija, ki bi bila sprejemljiva za vse (vključno z zdravniki, fiziologi, in patologi) 

nemogoča. Njenim klinični simptomi so nespecifični in je ne razlikujejo od drugih obolenj. 

Fiziološko je za astmo značilna bronhialna preodzivnost- nagnjenost dihalnih poti, da se preveč 

zožijo v odgovor na različne dražilce, ki povzročajo malo ali nič bronhokonstrikcije pri osebah 

brez dihalnih bolezni, vendar bronhialna preodizvnost ni edinstvena za astmo. Patološko astma  

lahko opišemo na splošno kot  "kronično vnetno motnjo dihalnih poti " [1], vendar je tudi ta 

opis ne loči od drugih stanj, kot je kronični bronhitis oziroma bronhiolitis. 

Natančnejša definicija združuje osrednjo vlogo vnetja in bronhialne preodzivnosti z značilnimi 

kliničnimi simptomi. GINA tako astmo opredeljuje kot  [2]: "Astma je heterogena bolezen, za 

katero je značilno kronično vnetje dihalnih poti. Opredeljuje jo zgodovina respiratornih 

simptomov, kot so piskanj, zasoplost, stiskanje v prsih in kašelj. Spreminjajo se s časom in 

intenzivnostjo, skupaj z različnimi omejitvami pri izdihu. " 
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DIAGNOZA 

Zgodovina intermitentnih simptomov, ki so značilni za astmo, in ugotovitve značilnega 

piskanja ob telesnem pregledu močno kažejo na diagnozo astme. Potrditev diagnoze astme 

temelji na dveh ključnih dodatnih elementih [1,2] in sicer spirometriji in izključitvi drugih 

obolenj. Pljučni funkcijski testi, ki so najbolj koristni pri diagnosticiranju astme, so spirometrija 

pred in po bronhodilatatorju, bronhoprovokacijsko testiranje (običajno z metaholinom) in 

spremljanje največjega izdihanega pretoka (PEF). Zmanjšan pretok izdihanega zraka v prvi 

sekundi(FEV1) in njegova reverzibilnost, povečana občutljivost na bronhoprovokativne 

učinkovine, kot je metaholin ali vadba, in variabilnost PEF> 20% so ugotovitve, ki so skladne 

z astmo.  

 

Diferencialna diagnoza 

Kašelj, hripanje, zasoplost in tesnost prsnega koša, čeprav so značilni za astmo, so tudi 

simptomi številnih drugih bolezni dihal, ki prizadenejo zgornji in spodnji dihalni trakt. Nekatere 

od teh bolezni lahko povzročijo tudi obstrukcijo zračnega toka pri spirometriji. Poleg tega lahko 

nekatera ne-pljučna obolenja (npr. Srčno popuščanje, gastroezofagealni refluks) posnemajo 

simptome astme, številne pogoste bolezni (npr. Kronični rinosinusitis, laringofaringealni 

ezofagealni refluks) pa lahko soobstajajo z astmo in povečajo njeno resnost. Povečana telesna 

teža pogosto povzroča simptome skladne z astmo in predstavlja poseben diagnostičen izziv. 

 

ZAKLJUČEK 

Astma, kadar se pojavi z vsem spektrom svojih simptomov in ni spremljana s pridruženimi 

boleznimi, je relativno lahko ugotovljiva. Takih bolnikov je malo. Hkrati je osnovna značilnost 

bolezni spremenljivost, kar diagnostiko praviloma otežuje, kljub temu, da je spremenljivost 

simptomov eden od pomembnih elementov pri postavitvi diagnoze. Zato je spremljanje bolnika 

in po potrebi tudi sprememba diagnoze ključno, saj le to omogoča ustrezno zdravljenje z 

optimalno količino in vrsto zdravil 
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IZVLEČEK 

Astma spada med najpogostejše kronične bolezni pljuč. Bistvenega pomena za uspešno 

zdravljenje je, izvajanje pouka pacientov z astmo, ki je prilagojen vsakemu posamezniku. 

Paciente je treba naučiti pravilne uporabe vdihovanja zdravil, kar se tudi sproti preverja. Za 

pacienta, ki ima astmo, je zelo pomembno, da se nauči tehnike uporabe merilca maksimalnega 

pretoka zraka in načel samozdravljenja, kajti le tako bo lahko uspešno nadzoroval bolezen. Cilj 

zdravstvene vzgoje je poučen pacient. To je edini način, ki omogoči uspešno kontrolo bolezni. 

Pacient se mora zavedati, da je za zdravljenje astme odgovoren prav toliko, kot njegov zdravnik 

in medicinska sestra.  
 

Ključne besede: astma, medicinske sestre, zdravstvena vzgoja, urejenost astme. 

 

ABSTRACT: 

Asthma is one of the most common chronic lung diseases. It is essential for successful treatment 

to perform patient training with asthma that is adapted to each individual. We need to teach 

them the proper use of inhalation of medicines, which we also keep checking. For a patient with 

a chronic illness - asthma, it is very important to learn techniques of using PEF meter and the 

principles of self-healing, because only in this way it will be possible to successfully control 

the disease. The goal of health education is an educated patient. This is the only way to enable 

successful control of the disease. The patient must be aware that he is responsible for the 

treatment of asthma just as much as his doctor and nurse. 

 

Key words: asthma, nurses, health education, asthma management 

 

 

UVOD 

Po oceni Svetovne zdravstvene organizacije naj bi imelo astmo 235 milijonov ljudi na svetu 

(Global Asthma Network, 2014). Astma je pogostejša v razvitih, zahodnih državah, pojavnost 

astme v razvijajočih državah pa je še v porastu (Kotnik Pirš & Krivec, 2015). V Sloveniji je 

prevalenca astme med 18 in 65 letom odrasle populacije 16 % (Šuškovič, 2011).  

Za pacienta, ki ima kronično bolezen - astmo, je zelo pomembno, da se nauči načel 

samozdravljenja. To je edini način, ki omogoči uspešno kontrolo bolezni. Pacient se v pogovoru 

z zdravnikom in medicinsko sestro nauči, kaj je astma, kaj jo povzroči, kaj poslabša in kako bi 

lahko preprečil njeno poslabšanje ali jo ublažil (Kadivec, 2011). 

Pri zdravljenju bolezni z obstruktivno motnjo ventilacije, kamor sodi tudi astma so ključnega 

pomena prav zdravila, ki jih vnašamo neposredno v dihalne poti. Nujno je, da pacientom 

natančno pojasnimo postopek inhalacije, ga praktično prikažemo in preverjamo, če pacienti 

obvladajo pravilen način jemanja inhalacijske terapije. Znanje se pridobi z razumevanjem, 

izkušnjo ter vadbo (Počvavšek in Bratkovič 2012). 
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Namen prispevka je predstaviti astmo in pravilno tehniko uporabe inhalacijskih zdravil in PEF 

metra, s ciljem razumevanja bolezni in samozdravljenja pacienta. 
 

OCENA UREJENOSTI ASTME  
Pri obravnavi pacienta z astmo je pomembna ocena urejenosti astme. Ko je astma dobro urejena, 

omogoča življenje brez motečih dnevnih ali nočnih simptomov. Tako se lahko pacienti aktivno 

vključujejo v življenje, ne da bi jih pri tem ovirali napadi astme (Petek, 2010). 

Škrgat & Šuškovič (2018) navajata, da je urejenost astme odvisna od prejemanja protivnetnih 

zdravil ter od dejavnikov, kot so intenzivnost asmatskega vnetja bronhijev, stopnje 

preoblikovanja bronhijev ali genetsko pogojeni odzivov na protivnetna ali bronhodilatatorna 

zdravila. Urejenost astme lahko spremljamo z vprašalnikom o urejenosti astme ACT (ang. 

Asthma control Test). 

Bolezen je lahko: dobro kontrolirana, delno kontrolirana in nekontrolirana (Skerbinjek Kavalar 

& Krajnc, 2008). Ob ugotovljeni slabi urejenosti astme je potrebno preveriti pacientovo 

samostojnost pri jemanju zdravil, pravilno tehniko jemanja zdravil in dejavnike, ki bi lahko 

vplivali na učinkovitost zdravljenja (Toni, et al., 2012). 

V raziskavi, ki je potekala med septembrom in oktobrom 2014 ter februarjem in marcem 2015 

v 16 lekarnah po Sloveniji, je Locatelli (2016) s sodelavci k sodelovanju povabil paciente, ki 

so imeli predpisano najmanj 1 zdravilo za zdravljenje astme v peroralni ali farmacevtski obliki 

za inhaliranje in je bilo namenjeno redni uporabi in je bilo predhodno izdano vsaj enkrat. V 

analizo je bilo vključenih 208 pacientov, od tega je bilo 58,7 % žensk. V raziskavo so bili 

vključeni pacienti, starejši od 12 let. Kadilcev je bilo 19,3 % . Raziskava je pokazala, da je po 

kriterijih Vprašalnika o nadzoru nad astmo (ACT) le petina pacientov (21 %) imela popoln 

nadzor nad astmo (seštevek točk ACT je 25), 42% jih je imelo dober nadzor (rezultat ACT je 

od 20 - 24). Zaskrbljujoče je, da je tretjina pacientov (37 %) (ACT je manj kot 20) sploh ni 

imela nadzora nad astmo. Med dejavniki, ki so vplivali na nadzor astme, so bili višja izobrazba, 

kar pomeni: višji nivo izobrazbe je povezan z boljšim nadzorom; in kadilski status, kar pomeni: 

kadilci so imeli slabši nadzor nad astmo; število sočasnih zdravil (pacienti z večjim številom 

sočasnih zdravil so imeli slabšo kakovost življenja), poslabšanje astme, kar pomeni slabša 

kakovost življenja in sodelovanje pacientov pri zdravljenju z zdravili. 

 

ZDRAVLJENJE ASTME 

Cilj zdravljenja astme je, da pacient nima simptomov bolezni, da ga astma ne ovira pri 

vsakodnevnih dejavnostih, da ne potrebuje olajševalcev, da ima normalno pljučno funkcijo in 

da nima poslabšanj bolezni (Škrgat & Šuškovič 2018).   

Šuškovič & Škrgat (2011) navajata, da je potrebno za uspešno zdravljenje astme upoštevati: 

 Da se razkrijejo poslabševalci astme, kot so alergeni, nekatera zdravila, debelost in kajenje 

cigaret.  

 Okrog 25 % pacientov z astmo kadi, zato se na protivnetna zdravila slabše ali pa sploh ne 

odzivajo.  

 Pacienti s psihosomatskimi problemi so pomembno težje vodljivi od pacientov z astmo, ki 

nimajo teh problemov. 

 Obvladovati je treba komorbidnosti, ki so pogoste predvsem pri starejših pacientih z astmo 

(na primer bolezni srca). 

 Mnogi pacienti z astmo ne prejemajo predpisanih zdravil. Ocenjujejo, da le 20 odstotkov 

pacientov z astmo redno prejema predpisane inhalacijske glukokortikoide. Ob tem številni 

pacienti ne obvladajo tehnike vdihovalnikov. 

 Astme ne moremo uspešno zdraviti, ne da bi pacienta temeljito poučili o vseh plateh 

bolezni, zato mora zdravstvena vzgoja potekati stalno, pacienti pa morajo obvladati 

samozdravljenje astme in imeti pisni plan ukrepov ob poslabšanju astme. 
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Pacienti s povečanim tveganjem za poslabšanje bolezni potrebujejo pogostejše kontrolne 

preglede, skrbno zdravstveno vzgojo in več nadzora (Škrgat & Šuškovič 2018). 
 

SAMOZDRAVLJENJE PRI ASTMI 
Za pacienta z astmo je pomembno to, da se nauči načel samozdravljenja. Tak način zdravljenja 

nudi uspešno kontrolo nad boleznijo. Pri samozdravljenju se pacient s pogovorom z zdravnikom 

ali medicinsko sestro nauči, kaj pomeni diagnoza astma, spozna njene povzročitelje, kaj astmo 

poslabša, kako se lahko prepreči in kako ublaži in zdravi. S samozdravljenjem lahko astmo 

dobro nadzorujemo.  

Zavedanje, da samozdravljenje ne pomeni, da je bolnik prepuščen samemu sebi, ampak da je v 

stiku z zdravnikom ali medicinsko sestro, je pri pacientih z astmo še kako pomembno (Kadivec 

& Košnik, 2006, cited in Štruc, 2014, pp. 175-176). Štruc (2014) opozarja, da samostojnost 

pacienta za samozdravljenje astme ne pomeni, da bo pacient celotno obdobje poslabšanja astme 

prebrodil sam. To pomeni, da pacient pozna načela samozdravljenja astme, pri tem pa je 

pomembno, da v roku enega dneva obišče svojega zdravnika. Prav tako pacient ve, kako 

odreagirati v najhujših poslabšanjih, takrat je nujna bolnišnična obravnava. Znanja, ki jih 

pacient z astmo potrebuje za samozdravljenje: - pacient bo prepoznal znake poslabšanja astme, 

- obvladal pravilno tehniko jemanja zdravil (tudi PEF), - prav tako bo poznal razliko med 

preprečevalci in olajševalci, - sledil bo pisnemu načrtu samozdravljenja in - znal pravilno 

ukrepati ob zgodnjih znakih bolezni (Kadivec, 2011).  

 

TEHNIKA UPORABE INHALACIJSKIH ZDRAVIL  
Glede na delovanje ločimo dve skupini protiastmatskih inhalacijskih zdravil Škrgat & Šuškovič 

(2018): 

 Bronhodilatatorji – olajševalci 

(hitro delujoči simpatiko-mimetiki beta2, dolgodelujoči simpatiko-mimetiki beta2, teofilin, 

ipratropij) 

 Protivnetna zdravila – preprečevalci 

(glukokortikoididi, antilevkotrieni, teofilin) 

 

V grobem ločimo dve skupini vdihovalnikov, ki se med seboj razlikujeta v načinu inhaliranja: 

pršilnike (vdihovalnike na potisni plin) ter vdihovalnike z zdravili v prahu (različne oblike). 

 

Tehnika vdihovanja pri pršilniku (Počvavšek  & Bratkovič, 2012) 

1. Pršilniku snamemo zaščitni pokrovček. 

2. Ob prvi uporabi nekajkrat aktiviramo v pršilnik v prazno. 

3. Zdravilo dobro pretresemo ob vsaki uporabi. 

4. Počasi izdihnemo (ne v pršilnik). 

5. Z ustnicami objamemo ustnik pršilnika. 

6. Aktiviramo odmerek ter sočasno počasi in globoko vdihnemo. 

7. Zadržimo dih vsaj 10 sekund (kolikor lahko). 

Postopek ponovimo po 1 min, če sta predpisana 2 odmerka. 

 

 

Tehnika vdihovanja zdravila v obliki prahu: 

1. Priprava vdihovalnika za vdih (različno glede na vrsto vdihovalnika). 

2. Počasi izdihnemo (ne v vdihovalnik). 

3. Z ustnicami trdno objamemo ustnik. 

4. Hitro, globoko in polno vdihnemo. 
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5. Zadržimo dih vsaj 10 sekund. 

6. Pazimo, da ne izdihnemo v vdihovalnik. 

Postopek ponovimo po 1 min, če sta potrebna 2 odmerka. 
 

UPORABA PEF METRA (FLEŽAR, 2012) 

Samozdravljenje poslabšanja astme sloni med drugim tudi na merjenju PEF (angl. peak 

expiratory flow). Zato naj imajo pacienti z astmo, ki obvladajo samozdravljenje, prenosni 

merilec PEF in naj izpolnjujejo vprašalnik o nadzorovanosti astme (Škrgat & Šuškovič 2018). 

Pljučno zmogljivost oziroma zaporo dihal ocenjujemo z merjenjem največjega pretoka zraka 

pri izdihu. Merimo ga z merilniki pretoka ali PEF-metri.  
PEF navadno redno merimo zjutraj, še preden pacient vzame zdravila za astmo, in zvečer pred 

spanjem nekaj zaporednih dni. Rezultate meritev vedno zapišemo (Fležar, 2012). 

Meritve PEF je potrebno meriti tudi  

 ob poslabšanju simptomov astme, 

 kadar pacient porabi več olajševalca kot sicer,  

 ob virusni okužbi, 

 ob izpostavljenosti alergenu.  

Naloga medicinske sestre je, da pacienta nauči pravilnega merjenja in da občasno preverja tudi 

pravilnost uporabe in čiščenja merilnika. Pacientu mora pokazati meritev vedno tudi praktično. 

Rokovanje z merilnikom PEF (Tršan, 2012) 

 Pri meritvi naj pacient, če je le mogoče stoji. 

 Nastavi ustnik na merilnik. 

 Merilnik prime v roke kot svinčnik in ga obrne proti ustom (pazi da ne prime s prsti prek 

merilne skale ali odprtin). 

 Preveri ali je pero merilne skale na 0. 

 Pacient mora maksimalno vdihniti in z ustnicami tesno objeti ustnik merilnika. 

 Pihne brez premora na točki maksimalnega vdiha naenkrat in z vso močjo. 

 Odčita dobljeno vrednost, ki si jo zapomni ali zabeleži. 

 Pero na merilniku vrne na 0. 

 Meritev ponovi trikrat in najboljšo vrednost vpiše v obrazec. 

 Pri vpisovanju vpiše vedno meritev pod ustrezno uro in dan ter pod kakšnimi pogoji je 

izvedel meritev (npr. po uporabi x vdihov bronhodilatatorja ali kortikosteroida). 

 Po uporabi očisti plastični ali zavrže kartonski ustnik. 

 Zelo pomembno je tudi, da pacient ve, kolikšna je njegova osebna najboljša vrednost PEF. Vsa 

odstopanja pri poslabšanju bolezni od te vrednosti nam veliko več povedo kot tista, ki jih 

določijo iz normogramov, ki nam služi le kot orientacijska vrednost (Fležar, 2012). 
 

ZDRAVSTVENO VZGOJNO DELO – ASTMA ŠOLA  
Zdravstveno vzgojo pacienta z astmo izvajamo kot pouk pacienta z astmo, kjer ga s pomočjo 

razlage in demonstracije seznanimo s pomembnimi vsebinami. Pri hospitaliziranih pacientih 

pričnemo zdravstveno vzgojo že ob sprejemu in ga ves čas tekom hospitalizacije poučujemo in 

preverjamo njegovo znanje o astmi in pravilni tehniki jemanja inhalacijske terapije (Doberšek, 

2012). 

Najbolj motivirani so pacienti na začetku svoje bolezni, ko želijo pridobiti čim več informacij 

o bolezni, zdravljenju, preventivi in samopomoči. Zato je to priložnost za preusmerjanje 

pacienta v astma šolo in k sodelovanju oziroma vključevanju svojcev v proces zdravljenja. 

Medicinske sestre morajo paciente in svojce spodbujati k vključevanju v zdravstvenovzgojno 

delo in jim časovno omogočiti udeležbo (Počvavšek, 2014). 
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Nadalje Počvavškova (2014) ocenjuje, da je izobraževanje v astma šoli za paciente z astmo 

uspešno. Ugotovila je tudi, da med izvajanjem zdravstvene vzgoje pacienti pogosto povedo, da 

nimajo napisanega individualnega načrta samozdravljenja, saj je nadzor nad individualnim 

načrtom zdravljenja astme zelo pomemben. Načrt napiše specialist pulmolog, ki pacienta z 

astmo zdravi. Avtorica se zaveda, da so potrebne nekatere spremembe glede astma šole. V 

astma šolo je potrebno vključiti zdravnike, svojce pacientov z astmo, prav tako pa bi moralo 

biti več poudarka na individualni obravnavi pacienta. Pomembno je, da ima medicinska sestra, 

ki izvaja astma šolo, dodatna znanja s tega področja, saj lahko le tako uspešno sodeluje s 

pacienti z astmo. S tem se strinjata tudi Ahačič in Benedik (2008), ki navajata, da se ob 

zdravstveni vzgoji, ki jo izvaja medicinska sestra, znanje pacienta izboljša. V raziskavi sta 

ugotovili, da je pri kroničnih pacientih težko spremeniti način vodenja bolezni in jemanja 

terapije, kljub temu da zaposleni v zdravstvu dnevno ponavljajo in učijo paciente o pravilnih 

tehnikah jemanja inhalacijskih zdravil. Opozarjata, da je to še posebej težko pri tistih kroničnih 

pacientih, ki jemljejo terapijo že več let, prav tako pa se pojavlja ta težava, kadar so pacienti v 

domačem okolju. Pri tem je še posebej pomembna kontinuirana zdravstvena obravnava 

pacientov. Izboljšave avtorici vidita med drugim pri vključevanju svojcev v zdravstveno 

obravnavo, v individualni zdravstveni vzgoji na bolnišničnem oddelku in delavnicah o pravilni 

aplikaciji inhalacijskih zdravil za medicinske sestre. Hostar (2012) dodaja, da je izobraževanje 

pacientov uspešno šele takrat, ko imajo medicinske sestre dovolj znanja in izkušenj in so 

postopki znotraj timov dorečeni in standardizirani in takrat ko znajo pacienti posredovano 

znanje, spretnosti in informacije upoštevati in uporabljati v vsakdanjem življenju 
 

DISKUSIJA: 
Astma je pogosta kronična bolezen, ki se po celem svetu pojavlja pri čedalje več ljudeh. Kotnik 

Pirš & Krivec (2015) navajata, da je pogosta pri otrocih. Vendar ne glede na starost, se pojavlja 

tako pri mlajši kot pri starejši populaciji, kar predstavlja vse večji problem  (Šuškovič & Škrgat, 

2011). 

Normalno dihati so sanje vsakega pacienta z astmo, ki se dobro zaveda, kako hudo je kadar te 

duši, kadar težko dihaš, te stiska v prsih in ti vsaka najmanjša aktivnost predstavlja napor ali 

tudi nov izziv. Pomembno je, da se pacient čim bolje pouči o astmi, o zdravljenju, o njenih 

sprožilcih in izogibanju le teh, kajti le z ustreznim zdravljenjem in drugimi ukrepi bo lahko 

živel povsem običajno življenje navajata tudi Počvavšek & Bratkovič (2012) in opisuje 

Počvavšek (2014).  

Doberšek (2012) trdi, da ima medicinska sestra neprecenljivo vlogo, saj s svojim znanjem in 

izkušnjami vpliva na aktivno, zdravo in kakovostno življenje, kar je za pacienta bistvenega 

pomena. Česen (2014) poudarja, da je informiranost o samozdravljenju astme zelo pomembna, 

saj si pacient ob poslabšanju astme lahko pomaga sam. S tem se preprečijo pogoste 

hospitalizacije in se izboljša kakovost pacientovega življenja, kar opisuje tudi Kadivec (2011). 

 

ZAKLJUČEK: 
Cilj zdravljenja astme je, da bi pacient imel čim manj težav ter čim bolj kakovostno življenje, 

saj zdravila, ki jih imamo danes na razpolago to lahko več kot dovolj dobro omogočajo. Za 

osveščenost pacienta glede same astme in njenega zdravljenja naredimo medicinske sestre 

veliko. In, ko pacienta opolnomočimo do te mere, da bo znal voditi svojo bolezen in bo razumel 

kaj pomeni samozdravljenje  smo zastavljene cilje tudi dosegli. Pacient, ki dobro spozna in 

sprejme svojo bolezen, jo posledično lažje obvlada in zna živeti z njo. 
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IZVLEČEK 

Respiratorni laboratorij je ključnega pomena za postavitev diagnoze, ocenitev stanja bolezni in 

za zdravstvenovzgojno delo.  

Preiskave pljučne funkcije se izvajajo z maksimalnim sodelovanjem pacienta, kar omogoča 

priti do najboljših rezultatov. Samo dobro poučen pacient o uporabi inhalacijskih zdravil, ter 

pravilni uporabi PEF- metra, bo imel svojo bolezen pod nadzorom. 

 

Ključne besede: astma, pljučna funkcija, farmakodinamski test, zdravstvenovzgojno delo 

 

 

ABSTRACT 

The respiratory laboratory is essential for the diagnosis, assessment of the condition of the 

disease and for health education work. 

Pulmonary function tests are performed with maximum patient participation, which allows us 

to reach the desired results. Only a well-informed patient, the use of inhalation medicines and 

the correct use of the PEF- meter will have their disease under control. 

 

Key words: asthma, pulmonary function, pharmachodynamic test, health education work 

 

 

UVOD 

Astma je bolezen, ki označuje persistentno vnetje bronhijev, pri katerem sodelujejo številne 

celice, kot so limfociti, mastociti, eozinofilni in nevrofilni granulociti, celice,bronhialnega 

epitelija, endotelijske celice, gladkomišične celice ter druge celice. Neposredne ali posredne 

posledice vnetja bronhijev so simptomi astme: naduha, kašelj, piskanje ali občutek stiskanja v 

prsih. 

Večina bolnikov z astmo ima tudi težave z dihanjem skozi nos( Šušković et al, 2000). 

Astma je bolezen, ki postaja zaradi svoje pogostosti problem v številnih državah. Posebej 

pogosta je pri otrocih, kjer znaša prevalenca do 30%. Pri odraslih je pogostost manjša in znaša 

v posameznem starostnem obdobju največ 5%. Dodaten problem ustvarja dokaj izrazito 

naraščanje incidence pri otrocih, ki ga pri starejših ni opaziti. Razlika med posameznimi okolji 

so zelo velike. Zdi se, da astma bolj prizadene razvitejša okolja, kjer zasledimo tudi večji porast 

alergije. Posebej velja to za notranje bivalne prostore, kjer najdemo več alergenov, npr. pršico 

in alergene domačih živali (Šušković et al, 2000). 

 

Pri pacientu z značilnimi težavami je potrebno izmeriti pljučno funkcijo. Pacient piha v aparat, 

ki se imenuje spirometer. Za astmo je značilna zožitev dihalnih poti. Posledica je zmanjšanje 

pretoka zraka in  povečanje upora. Ker je zožitev dihal samo občasna,  je potrebno meritev 
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pretoka pri pacientu večkrat ponoviti. Kadar pacient poskuša hitro izdahniti zrak iz pljuč, izdih 

traja dlje časa kot pri zdravih ljudeh. Ker pa je upor zraka povečan samo občasno, je treba 

meritev večkrat ponoviti. Včasih meritev pacient ponovi z dodatkom zdravila, ki bodisi širi 

(bronhodilatatorni test) bodisi oži dihalne poti (metaholinski test). Včasih pa pacient dobi 

prenosni merilec največjega pretoka zraka, ki mu rečemo PEF - meter (iz angleške besede Peak-

flow meter), s katerim sam izmeri pretok zraka večkrat dnevno. 

 

Namen prispevka je predstaviti potek preiskav v respiratornem laboratoriju Bolnišnice 

Topolšica in način dela pri obravnavi pacienta z astmo. 

 

Cilj prispevka je, da se strokovna javnost s področja zdravstvene nege seznani in spozna nabor 

preiskav in vsebino dela v respiratornem laboratoriju Bolnišnice Topolšica.  

 

NAČIN DELA IN POTEK PREISKAV V RESPIRATORNEM LABORATORIJU 

 

V respiratornem laboratoriju smo zaposlene diplomirane medicinske sestre s specialnimi znanji  

in opravljamo preiskave pljučne funkcije. Vsak pacient, ki je v obravnavi v respiratornem 

laboratoriju  ima različno število zahtevanih preiskav in celotna obravnava pacienta lahko traja 

tudi več kot eno uro. V povprečju traja preiskava približno 20 minut. Postopek preiskave izvaja 

dipl. med. sestra, zdravnik preiskovanca pregleda le v primeru zapletov med preiskavo. Na vsa 

vprašanja v zvezi s preiskavo odgovori zdravnik. Dipl. med. sestra, pred preiskavo celoten 

postopek tudi pojasni. Samo preiskavo vodi dipl. med. sestra, ki pa mora v želji za  pridobitev 

pacientovega najboljšega možnega rezultata, pogosto spodbujati pacienta in izvesti več 

ponovitev merjenja. 

 

Priprava pacienta na preiskavo pljučne funkcije 

 

 pred preiskavo pacient ne vzame inhalacijske terapije, 

 pred preiskavo se odsvetuje kajenje, pitje alkohola in kave, 

 pacientu se  razloži potek preiskave in namen testiranja, 

 preiskava se izvaja sede, uporablja se nosno ščipalko. 

 

 

PREISKAVE PLJUČNE FUNKCIJE, KI SE IZVAJAJO V RESPIRATORNEM 

LABORATORIJU: 

Spirometrija ( krivulja pretok -volumen,  krivulja volumen -čas) 

To je najpomembnejša in najpogostejša preiskava v respiratornem laboratoriju. Z njo izmerimo 

najpomembnejše dinamične pljučne volumne in pretoke. 

Preiskavo opravimo na računalniško vodenem aparatu, ki od pacienta zahteva, da iz normalnega 

dihanja preide v maksimalen globok vdih, potem najhitreje kar je možno izdihne ves zrak iz 

pljuč in na koncu hitro in globoko spet vdihne. 

Zelo pomembno je aktivno sodelovanje pacienta pri preiskavi. S preiskavo lahko ugotovimo, 

ali gre za zožitev dihalnih poti oz. obstrukcijo, ocenimo pa tudi stopnjo obstrukcije. 

 

Nespecifični provokacijski test z metaholinom (metaholinski test) 

Metaholinski test je namenjen testiranju preodzivnosti dihalnih poti pacienta, pri katerem 

poskušamo potrditi oz. zavreči diagnozo astme. Metaholniski test se opravi kadar dihalne poti 

pri pacientu niso zožene. S tem testom poskušamo izzvati zožitev dihalnih poti. Metaholin 

povzroči pri astmatiku zožitev dihalnih poti. 
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Med testom pacient vdihuje metaholin v obliki raztopine, razpršene v meglo. Po točno 

določenem številu vdihov ponovno ponovimo preiskavo pljučne funkcije (spirometrijo). 

Postopek nekajkrat ponovimo s povečevanjem količine metaholina. Ker je test namenjen 

provokaciji težke sape, se lahko v primeru pozitivnega testa pojavi blaga težka sapa, kašelj, 

piskanje in občutek teže v prsih. Velika večina pacientov pri pozitivnem testu ne občuti ničesar. 

Takoj, ko pacient začuti katerega od znakov, ali ko pri testu pljučne funkcije dipl.med.sestra 

ugotovi, da se zmanjšuje pretok zraka med izdihom, test prekine in pacient dobi inhalacijo- 

zdravilo, ki stanje v nekaj minutah normalizira.    

 

Bronhodilatatorni test opravljamo pri pacientih, ki imajo s spirometrijo že dokazano zožitev 

dihalnih poti (bronhokonstrikcija). 

Bronhokonstrikcija je značilna za astmo in kronično obstruktivno pljučno bolezen.  

Pacienti z astmo reagirajo na bronhodilatator s pomembno razširitvijo dihalni poti, pacienti s 

kronično obstruktivno pljučno bolezen,  pa na bronhodilatator reagirajo minimalno ali pa sploh 

ne. 

Bronhodilatatorni test je pravzaprav spirometrija, ki jo pacient ponovi po štirih vdihih 

bronhodilatatornega zdravila (Berodual ali Ventolin). Po prejetju zdravila je potrebno počakati 

15 do 30 minut, preden se ponovi spirometrijo. Pri testu se ocenjuje reverzibilnost bronhialne 

obstrukcije po inhalaciji bronhodilatatorja ( Fležar et al, 2011). 

 

Meritev dušikovega monoksida v izdihanem zraku 
je dostopen, hiter, neinvaziven ter lahko ponovljiv test za ugotavljanje eozinofilnega vnetja v 

dihalih (Fležar et al, 2011). 

 

Telesna pletizmografija je edina preiskava, s katero se lahko izmeri količina zraka v pljučih 

po koncu izdiha, kar omogoča izračun totalne pljučne kapacitete. 

Preiskavo telesne pletizmografije opravljamo  na računalniško vodenem aparatu v kabini . 

Aparat od pacienta zahteva, da iz normalnega dihanja preide v hitro plitko dihanje, tudi brez 

dovoda zraka v trajanju 2-3 sekund. Preiskava se zaključi z maksimalnim izdihom in vdihom. 

 

Transfer faktor ali difuzijska kapaciteta  

S preiskavo difuzijske kapacitete se ocenjuje prehajanje kisika iz pljučnih mešičkov v kri in 

ogljikovega dioksida iz krvi v pljučne mešičke. 

Preiskavo opravljamo na računalniško vodenem aparatu, ki  od pacienta zahteva, da po 

maksimalnem izdihu globoko vdahne in drži sapo (brez dihanja) cca. 10 sekund in na koncu 

izdahne. 

 

Obremenitveni test za astmo-astma test  

Uporabljamo za diagnostiko astme odvisne od napora. 

Po opravljeni cikloergometriji spremljamo pljučno funkcijo v razmaku 5 minut. Če FEV1 pade 

za več kot 10 % (glede na meritev pred obremenitvijo) je test pozitiven. 

 

Merjenje največjega pretoka zraka ( PEF) 
Pljučno zmogljivost oziroma zaporo dihal v respiratornem laboratoriju ocenjujemo z merjenjem 

največjega pretoka zraka pri izdihu, ko pacient izpihne na vso moč. Največji pretok zraka 

merimo z merilci pretoka ali PEF-metri. Te naprave so majhne in zlahka prenosne, tako da si 

pacient lahko izmeri PEF kadarkoli, podnevi ali ponoči. Največji pretok zraka navadno pacient 

redno meri in sicer zjutraj še predno vzame zdravila za astmo in zvečer pred spanjem nekaj 

zaporednih dni. Rezultate meritev vedno zapiše v dnevnik meritev (Fležar et al, 2011). 
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VLOGA DIPL. MED. SESTRE V RESPIRATORNEM LABORATORIJU 

Vloga dipl.med.sestre v respiratornem laboratoriju je zelo pomembna. Vzpodbujanje pacienta 

pri izvajanju preiskave je ključnega pomena za dober rezultat in nadaljnjo diagnostiko bolezni. 

Zelo pomembno je, da pacient opravi preiskavo pravilno. 

Zdravstveno vzgojno delo medicinske sestre v respiratornem laboratoriju je pomembno, saj bo 

samo dobro poučen pacient lažje obvladoval bolezen in dobro sodeloval v diagnostičnem 

procesu. 

Pomembno je, da pacient dobro razume  pravilno uporabo inhalacijski zdravil v različnih 

oblikah, pri čemer si pomagamo z različnimi učnimi pripomočki. 

Za paciente imamo v respiratornem laboratoriju pripravljenih veliko zloženk, navodil za 

uporabo zdravil. 

Že nekaj let poteka astma šola, to je izobraževanje za paciente  in sicer za paciente z novo 

odkrito astmo, paciente, ki želijo obnoviti znanje o bolezni, namenjena pa je tudi njihovim 

svojcem. 

Udeleženec astma šole pridobi osnovne informacije o astmi, zgradbi dihalnega sistema, 

zdravljenju astme, izogibanju sprožilcem astme in ukrepanju in prepoznavanju poslabšanja 

astme. 

Udeležencem astma šole se naučijo pravilne tehnike vdihovanja inhalacijske terapije, meritev 

s PEF metrom in izvajanje dihalnih vaj. 

 

UČENJE UPORABE ZDRAVIL ZA VDIHOVANJE 
V respiratornem laboratoriju učimo pravilno uporabo zdravil za vdihovanje - vdihovalnikov. 

Vrste vdihovalnikov so: pršilnik, diskus, turbohaler, nexthaler, ellipta, spiromax, respimat, 

twisthaler, handihaler. 

 

DISKUSIJA 

V respiratornem laboratoriju Bolnišnice Topolšica vsakodnevno potekajo preiskave za 

paciente. 

Pacienti, kateri težje sodelujejo (otežkočeno dihanje, strah, demenca, gluhost) so izredno težko 

vodljivi pri izvajanju pljučnih funkcij. Njihove prve besede so: » Ne morem.« 

Dipl. med. sestra mora znati pacienta pridobiti za sodelovanje na prijazen, vendar včasih glasen 

način, da bo njegovo sodelovanje najboljše in s tem tudi dobri rezultati (kriteriji ponovljivosti, 

sprejemljivosti). 

Pri učenju pravilne uporabe inhalacijskih zdravil, ki poteka individualno in v astma šoli, je pri 

diplomirani medicinski sestri  potrebna razumljivost in potrpežljivost, saj predvsem starejši 

pacienti težje razumejo in nepravilno uporabljajo inhalacijska zdravila.  

 

ZAKLJUČEK 

Glede na naravo dela v respiratornem laboratoriju, je bistvenega pomena sodelovanje pacientov 

pri izvajanju preiskave. Pacienti so običajno starejše populacije (slabo slišijo, težje sodelujejo, 

hitro obupajo). 

Pomembna vloga dipl. medicinske sestre je vztrajno vzpodbujanje pacientov za kakovostno 

izvedene preiskave v respiratornem laboratoriju (kriteriji sprejemljivosti in kriteriji 

ponovljivosti). 
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IZVLEČEK 

Astma je kronična bolezen, ki večino bolnikov spremlja doživljenjsko, zato je ključnega 

pomena, da bolnik pozna svojo bolezen in aktivnosti, ki mu olajšajo težave  in s tem  omogočajo 

boljšo kvaliteto življenja.  

Fizioterapija je oblika nefarmakološkega zdravljenja astme, ki na neinvaziven način obravnava 

bolnike. Zajema poučevanje bolnikov za obvladovanje pravilnega vzorca dihanja, lažje 

izkašljevanje, relaksacijske načine za sprostitev mišic (respiratorna fizioterapija) ter trening za 

izboljšanje  in ohranjanje splošne telesne kondicije (lokomotorna fizioterapija). 

 

Ključne besede: respiratorna fizioterapija, dihalne vaje,  izkašljevanje, relaksacija, telesna 

vadba. 

 

ABSTRACT 

Asthma is a chronic disease that keeps the majority of patients monitored for life, therefore it 

is crucial that the patient knows his illness and activities which relieve the difficulties in order 

to improve the quality of life.  

Physiotherapeutic treatment is a form of non-pharmacological treatment of asthma, which treats 

patients in a non-invasive manner. It entails the education and teaching patients to control the 

correct breathing pattern, easier to cough up, muscle relaxation techniques (respiratory 

physiotherapy) and training for improving and maintaining general physical fitness (locomotor 

physiotherapy).  

 

Keywords: respiratory physiotherapy, breathing exercises, coughing up, relaxation, body ex 

 

UVOD 

Fizioterapevtska obravnava pri bolniku z astmo in ostalimi pljučnimi boleznimi se imenuje 

respiratorna fizioterapija. Njen namen ni pozdraviti pljučnega obolenja, temveč izboljšati 

kakovost življenja človeka, ki ima omejeno pljučno funkcijo. Z metodami respiratorne 

fizioterapije, ki jo izvajamo hkrati s terapijo z zdravili, zmanjšujemo težko dihanje, vzdržujemo 

in izboljšujemo  telesno zmogljivost in preprečujemo zaplete. Bolnika z astmo naučimo tudi 

določenih vzorcev gibanja, da lažje opravlja vsakodnevne aktivnosti. Pri bolniku z astmo je 

fizioterapija osredotočena na pravilno mehaniko dihanja in sproščanje dihalnih mišic.  

Namen prispevka fizioterapevtske obravnave bolnika z astmo je predstaviti delo fizioterapevtov 

v Bolnišnici Topolšica z bolniki z astmo. 

Cilj prispevka je seznaniti strokovnjake s področja zdravstvene nege in ostalih področij o 

fizioterapevtski obravnavi bolnika z astmo. 
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RESPIRATORNA FIZIOTERAPIJA 

Respiratorna fizioterapije je večplastna oblika različnih postopkov ugotavljanja, ocenjevanja, 

preprečevanja, zdravljenja bolezni in okvar dihal ter srčno-žilnega sistema. 

Naloge respiratorne fizioterapije pri bolnikih z astmo so (Videnšek, 2012): 

- preprečevanje oženja ali zapiranja dihalnih poti, 

- preprečevanje zastajanja pljučnih izločkov, 

- izboljšanje izločanja pljučnih izločkov, učenje pravilnega kašlja, 

- spodbujanje učinkovitega načina dihanja, 

- zmanjšanje dihalnega dela oz. zmanjšanje porabe O2 za delo dihalnih mišic, 

- izboljšanje vzdržljivosti in sposobnosti dihalnih mišic.  

- izboljšanje telesne zmogljivosti in vzdržljivosti.            

- vzdrževanje mobilnosti prsnega koša in preprečevanje telesnih deformacij povezanih z 

okvarami dihal, 

- sproščanje – za zmanjšanje energetske porabe pri bolnikih. 

-  

Cilji respiratorne fizioterapije pri bolniku z astmo je vzpostaviti normalni vzorec dihanja, 

sprostitev bolnika in dihalnih mišic, izboljšanje pljučne ventilacije in izkašljevanja, 

preprečevanje in ublažitev dušenja in  izboljšanje splošne telesne kondicije. 

 

Postopki respiratorne fizioterapije pri bolnikih z astmo so (Videnšek, 2012): 

- dihalne vaje, 

- higiena dihalnih poti, 

- mobilizacija. 

Fizioterapevtovo ukrepanje ob akutnem poslabšanju astme pri bolniku se razlikuje od 

fizioterapije pri bolniku v stabilni fazi astme.. Bolniku olajšamo poslabšanje astme, če ga v 

stabilni fazi bolezni naučimo (Videnšek, 2012): 

- sprostitvenih položajev (sedeč položaj s komolci na mizo ali naslonjalo stola) in 

- pravilnega vzorca dihanja, ki je: dihanje skozi nos, dihanje s trebušno prepono počasi 

in mirno in sprostitev. 

 

Med izvajanjem respiratorne fizioterapije moramo biti pozorni na znake, ki kažejo na utrujenost 

dihalnih mišic. Pomembno je, da v fazi akutnega poslabšanja astme ne izvajamo fizioterapije. 

Pri obravnavi bolnika mora biti izvajalka fizioterapije pozorna na klinične znake utrujenosti 

dihalnih mišic: pojav dispneje in povišane frekvence dihanja (Goubar, 2015) 

 

Dihalne vaje  

Dihanje je spontan proces. Vdih (inspirij) je aktiven, izdih (ekspirij) pa pasiven, zaradi 

elastičnosti pljuč in prsnega koša. Frekvenca dihanja je 16 – 20 vdihov/min. Pri enkratnem 

vdihu vdihnemo okoli 500 ml zraka, pri najglobljem vdihu cca. 3,5 l zraka, športniki lahko do 

6 litrov. 

Dihalne vaje so najbolj univerzalna in priporočljiva terapija za bolnike z astmo. Lahko jih 

izvajajo tako bolniki z blago kot tudi bolniki s težko astmo. Dihalne vaje so najstarejši način za 

izboljšanje predihanosti pljuč. Dihalne vaje izvajamo z vdihom skozi nos, zadržimo vdih za 

nekaj sekund in izdihnemo skozi usta na glas Š. Vdih in izdih sta v razmerju 1 : 2. Dihalne vaje 

so vaje, s katerimi poglobimo obe fazi dihanja, vdih in izdih. Pri tem si lahko pomagamo z 

ekstenzijskimi in fleksijskimi vajami telesa (Videnšek, 2012). 

Videnšek (2012) navaja, da so glavne skupine dihalnih mišic trebušna prepona (diafragma), ki 

je glavna dihalna (inspiracijska) mišica in opravi okoli 75% dihalnega dela, nato medreberne 

(interkostalne) in pomožne dihalne mišice, ter trebušne mišice (ekspiracijske). 

Namen dihalnih vaj pri bolniku z astmo je (Jager, 2009): 
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- izboljšati predihanost, 

- izboljšati moč dihalnih mišic, 

- obdržati oz. povečati gibljivost prsnega koša, 

- popraviti nezadovoljivo, neučinkovito dihanje, 

- odstraniti napetost, omogočiti relaksacijo, 

- naučiti bolnika kako dihati med težkim dihanjem, 

- povečati učinkovitost izkašljevanja. 

 

Vzorca dihanja, glede na opazovanje smeri in zaporedja gibanja trebuha nasproti gibanju 

prsnega koša (Videnšek, 2012) sta: 

- preponsko dihanje kot gibanje trebušne prepone navzdol, ki se kaže kot lateralna in 

dorzo-ventralna razširitev trebušnega predela in spodnjega dela prsnega koša pri vdihu, 

ki mu sledi »padec« trebuha pri izdihu; 

- prsno dihanje kot dihanje, ki se začne z gibanjem prsnega koša, z uporabo pomožnih 

inspiratornih mišic. V tem primeru trebušna prepona ni optimalno uporabljena, kar 

lahko opazimo kot uvlek trebušnega dela in dvig zgornjega dela prsnega koša pri vdihu 

in potisk trebuha navzven pri izdihu. 

 

Dihalne vaje z izdihom skozi priprte ustnice – ustnična pripora (dihalne vaje z uporom proti 

izdihu), kjer bolnik globoko vdihne, vdih zadrži 3-5 sekund tako, da ustvari inspiracijski plato 

(odpiranje enot z daljšo časovno konstanto) in počasi izdihuje skozi priprte ustnice, da upočasni 

pretok skozi dihalne poti. S tem se točka izmenjave tlakov pomakne navzgor v trdnejše dihalne 

poti in prepreči prezgodnje zapiranje malih dihalnih poti zaradi dinamičnega stiskanja. S tem 

načinom dihanja zmanjšamo notranji PEP –pozitivni ekspiratorni pritisk. (Videnšek, 2012). 

 

Dihalne vaje s pripomočki 

Spodbujevalna spirometrija je oblika dihalne terapije z namenom aktivne, počasne in 

maksimalne inspiracije. Preko vidne kontrole uspešnosti je pacient vzpodbujen k regularnim 

vajam globokega dihanja. Namen je krepitev inspiratornih mišic, poveča se dihalni volumen, 

izboljša se ventilacija in oksigenacija, lahko se izvede tudi provokacija kašlja (Gomzi et al, 

2010). Za boljšo učinkovitost vadbe dihalnih mišic lahko uporabljamo različne pripomočke. Za 

vadbo ekspiratornih mišic lahko uporabljamo Treshold ® (Healthscan Products inc, ZDA), 

Flutter ® (Axcan Scandipharm Inc, ZDA), za vadbo inspiratornih mišic pa pripomoček Spiro-

Ball ® (A CH-Werten Company, Španija). 

 

Čiščenje dihalnih poti pri bolniku z astmo 

Kašelj je učinkovit mehanizem čiščenja velikih dihalnih poti, za kar je potrebna normalna 

sposobnost ekspiracijskih mišic in trebušne prepone. Mehanizem kašlja: globok inspirij- zaprtje 

glasilk- kontrakcija mišic prsnega koša, trebušnih mišic in mišic medeničnega dna (to močno 

poveča intratorakalni in intraabdominalni pritisk) - odprtje glasilk- hiter eksploziven ekspirij 

(Videnšek, 2012) .  

 

Tehnika Haffing: kadar ne želimo povečanega intratorakalnega ali intraabdominalnega 

pritiska izvajamo posebno tehniko izkašljevanja pri kateri bolnik sedi vzravnano, roke namesti 

v položaj abdukcije v ramenskem sklepu 900 in fleksija komolca 900. Bolnik naredi počasen 

vdih skozi nos, zadrži do 3 sekunde, nato istočasno naredi forsiran izdih (HA) z addukcijo rok 

k telesu (Videnšek, 2012). 

Pri zmanjšani učinkovitosti kašlja zaradi oslabelih dihalnih mišic ali pri nenormalnem 

povečanju in zgostitvi pljučnih izločkov oziroma pri povečani obstrukciji dihalnih poti 

uporabljamo za pomoč pri izkašljevanju različne pripomočke oz. tehnike: 
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Flutter je pripomoček za dihanje s pozitivnim tlakom ob hkratnem vibriranju, ki poleg 

pozitivnega tlaka v izdihu ustvarja vibracijo v dihalnih poteh in pomaga pri odlepljanju goste 

sluzi od sten. Bolnik sluz  zatem lažje izkašlja (Videnšek, 2012). 

 

Vlaženje dihalnih poti, inhalacija pri bolniku z astmo 

Uporabljamo različna zdravila: 

- mukolitike in sekretolitike pri viskozni bronhialni sluzi, 

- bronhodilatatorje pri obstrukciji dihalnih poti (spazem), 

- antialergike in kortikosteroide, ki so namenjeni preventivi in zdravljenju astmatičnega 

statusa. 

Z inhalacijami vnašamo zdravilne snovi v dihalne poti. Za inhalacijo se uporabljajo različni 

inhalatorji. Med inhalacijo se bolnik namesti v udoben, sproščen položaj (leže ali sede), zgornji 

del telesa naj bo sproščen in rahlo naslonjen nazaj. Vdihava naj počasi skozi nos, da omogoči 

sesedanje delcev v globljih dihalnih poteh. Nato izdihne skozi usta. Dihanja ne pospešuje, ker 

lahko pride do vrtoglavice (Jager, 2009). 

 

MOBILIZACIJA IN TELESNA AKTIVACIJA 

V okviru fizioterapevtske vadbe bolnik z astmo izvaja vaje za telesno moč in vzdržljivost, vaje 

za ravnotežje ter raztezne in sprostitvene vaje. Pomembne so vaje za hrbtenico, saj pride rado 

do skrajšanja vratnih mišic in mišic ramenskega obroča. Sprostitveni položaj je pomemben na 

začetku vadbe sproščanja. Za bolnika z astmo, ki ima težave z dihanjem se priporoča položaj, 

ki razbremeni ramenski obroč (pomožne dihalne mišice), kar olajša dihanje s prepono ter sprosti 

mišice ramenskega obroča (Videnšek, 2012).Telesna neaktivnost predstavlja enega največjih 

dejavnikov tveganja, ki počasi bolniku onemogočijo gibanje, posledično s tem mu zmanjkuje 

kisika za premagovanje osnovnih aktivnosti. Stalen počitek ali mirovanje oslabita celo telo. 

Kakovost življenja bolnika z astmo se ob redni telesni aktivnosti pomembno izboljša. Gibalna 

sposobnost je večja, prav tako tudi telesna zmogljivost. Vsakodnevno življenje postane lažje.  

 

RELAKSACIJA 

Relaksacijski položaj uporabimo pri bolniku z dispneo zaradi astme. Bolnika namestimo tako, 

da sprosti trebušne mišice, kar omogoča pomik prepone navzdol. Položaj bolnik z astmo 

kombinira z normalnim vzorcem ritmičnega dihanja, in pri tem uporablja dihanje z ustnično 

priporo. Položaj in dihalne tehnike pomagajo zmanjšati dihalno delo, povečati dihalni volumen 

in zmanjšati občutek dispneje. 

Za izvajanje relaksacijskih metod, ki vključujejo nadzorovano dihanje, kot so: Jakobsonova 

relaksacijska tehnika, avtogeni trening, vizualna relaksacija, zdravljenje z glasbo, je potrebno: 

- predstaviti postopek bolniku, 

- zagotoviti toplo in mirno okolje ter svež zrak v prostoru, 

- doseči sprostitveni položaj telesa (leže na hrbtu, podložena kolena), 

- vključiti sprostitveno glasbo ter 

- doseči umirjeno dihanje (Videnšek, 2012). 

 

DISKUSIJA 

Fizioterapevtska obravnava v Bolnišnici Topolšica je sestavni del  zdravstvene obravnave 

bolnika z astmo. Fizioterapevt bolnika z astmo  med zdravljenjem poučuje pravilnega vzorca 

dihanja. Bistvo učenja je v tem, da se bolnik z astmo zaveda nepravilnega vzorca dihanja in ga 

z učenjem in napotki fizioterapevta skuša popraviti. Fizioterapevti pri svojem delu uporabljajo 

različne pripomočke in postopke s katerimi izboljšujejo higieno dihalnih poti bolniku z astmo. 

Astma je pogosto povezana s stresom, stres pa povzroča hitro, plitvo in površno dihanje, zato 

je pomembno naučiti bolnika z astmo relaksacije in relaksacijskih položajev. 
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ZAKLJUČEK 

Fizioterapija ni samo izbira in izvedba posamezne metode, temveč je velikokrat pomemben 

nabor več postopkov, ki si sledijo v pravem in logičnem zaporedju. Je pomemben del timske 

obravnave bolnikov z astmo. Pravilno dihanje je za vsakega bolnika z astmo izjemno 

pomembno, saj prispeva k večji telesni zmogljivosti in posledično k boljši kakovosti življenja. 

Bolnik se mora pravilnega dihanja, čiščenja dihalnih poti in sproščanja naučiti v mirovanju 

bolezni, oziroma takrat, ko nima težav, da bo lahko obvladoval astmo med telesno aktivnostjo 

ali poslabšanjem bolezni. Vsakodnevna telesna dejavnost v primerni obliki in količini je za 

bolnika nujna. Ne sme pozabiti na vaje za mišice medeničnega dna in na hojo; če je le mogoče 

v naravi. 
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IZVLEČEK 

Astma je ena izmed najpogostejših kroničnih bolezni dihal. Število obolelih se z leti povečuje. 

Težave so v večini povezane s slabim nadzorom astme, kar se kaže s pogostimi simptomi 

poslabšanja bolezni, slabšim delovanjem pljuč, nižjo ravnjo psihološkega zdravja, povečano 

uporabo zdravstvenih storitev in povečano funkcionalno invalidnostjo. Pri težki astmi ima 

bolnik znake poslabšanja bolezni kljub maksimalnemu odmerku inhalacijskega zdravila, je 

maksimalno zavzet za zdravljenje ter ima občasno ali stalno predpisan sistemski 

glukokortikoid. Cilj je bolezen urediti. V obravnavi in vodenju  ima izreden pomen 

multidisciplinaren tim. Pri zdravljenju, urejanju in vodenju je poleg farmakoloških ukrepov 

bistvena zdravstvena vzgoja. 

Ključne besede: huda astma, samozdravljenje astme, multidisciplinaren tim 

 

ABSTRACT 

Asthma is one of the most common chronic respiratory diseases. The number of patients 

suffering from asthma continues to grow. Problems are mostly related to poor asthma control, 

and this results in frequent symptoms of asthma exacerbation, decreased lung function, 

decreased psychological well-being, increased use of health care services and increased 

functional disability. Severe asthma patients deal with asthma exacerbation symptoms despite 

maximum doses of inhaled medications; their adherence to treatment is excellent, and their 

therapy includes a prescribed systemic glucocorticoid (on an occasional or regular basis). The 

goal is to reach disease control. Next to pharmacological measures, a multidisciplinary team 

and health education of patients are also of vital importance in the treatment, management and 

control of the disease.  

Keywords: severe asthma, asthma self-management, multidisciplinary team 

 

UVOD 

Astma je kronična vnetna bolezen dihalnih poti, ki prizadene velike in male dihalne poti. V 

klinični praksi je pomembna pravilna postavitev diagnoze, ki poteka v zaporednih korakih: 

- pravilna postavitev diagnoze, 

- opredelitev do možnih pridruženih bolezni, 

- pravilno zdravljenje, 

- oceno urejenosti astme, 

- ukrepanje in načrt v primeru neurejene astme. 

Bolniki z astmo se med seboj zelo razlikujejo glede na čas pojava astme, alergijsko ozadje 

bolezni, intenziteto eozinofilnega vnetja v dihalnih poteh, odziv na inhalacijski glukokortikoid, 

stopnjo obstrukcije v dihalih. Diagnoza astme temelji na anamnezi, telesnem pregledu in 

funkcionalnih preiskavah, kjer je najpomembnejša spirometrija (Škrgat, 2018). 

Astmo ima do 50% bolnikov z alergijskim rinitisom in preko 80% bolnikov z astmo ima 

alergijski rinitis. Vnetje bronhijev pri ljudeh z genetsko nagnjenostjo domnevno sprožijo 
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alergeni, kot so virusi ali poklicni alergeni. Osnovni vzrok vnetja je neznan. Gre za zapleteno 

sodelovanje med različnimi vnetnimi celicami in vnetnimi mediatorji. Alveoli niso vnetno 

prizadeti. Astmatsko vnetje od samega pričetka astme spremlja proces vnetnega preoblikovanja 

bronhov. Predvsem mali bronhi in bronhioli so zaradi hiperplazije in hipertrofije gladkih mišic 

zoženi. Pri nekaterih je vnetno preoblikovanje tolikšno, da postane zapora dihal fiksna 

(Šuškovič & Škrgat, 2011). 

Simptomi astme so variabilni. Pogosta prva simptoma astme sta nočni kašelj ali nočna dispnea 

ter dispnea ob telesnem naporu. Dušenje nastane ob virusni okužbi dihal, vdihovanju 

specifičnih alergenov, ob vdihovanju dražljivcev, v mrzlem ali suhem zraku ali med telesnim 

naporom. Cilj zdravljenja astme je, da bolnik nima simptomov bolezni, da ga astma ne ovira 

pri vsakdanjih aktivnostih, da ne potrebuje olajševalcev, da ima normalno pljučno funkcijo in 

da nima poslabšanj bolezni (Šuškovič & Škrgat, 2011). 

Urejenost astme je odvisna od prejemanja protivnetnih zdravil ter od dejavnikov kot so 

intenzivnost astmatskega vnetja bronhijev, stopnja preoblikovanja bronhijev in od genetsko 

pogojene odzivnosti na protivnetna ali bronhodilatatorna zdravila. Urejenost astme spremljamo 

z vprašalnikom o urejenosti astme: Asthma Contol Test (ACT) (Škrgat, 2018).  

Astma je neurejena, ko je prisoten vsaj eden od sledečih kriterijev: 

- ACT enako ali manj kot 19 točk, 

- pogosta poslabšanja bolezni: 2 ali več poslabšanj v zadnjem letu in so le ta zahtevala 

vsakokratni predpis glukokortikoida za več kot 3 dni, 

- vsaj eno bolnišnično zdravljenje, 

- obstrukcija v dihalnih poteh (FEV1 pod 80%) (Chung, Kian et al, 2013). 

-  

Astma je dinamična bolezen. Bolnik mora poznati načela samozdravljenja astme. To pomeni, 

da bolezen razume, da ve zakaj, kako in kdaj naj uporablja vdihovalnike. V primeru poslabšanja 

bo tako razumel kako mora ukrepati in katerega od vdihovalnikov uporabiti. Pri učenju ima 

izredno vlogo medicinska sestra (Škrgat, 2018). 

Pri težki astmi simptomi in pljučna funkcija slabo reagirata na zdravila, ki so pri bolnikih z 

astmo v večini učinkovita. Bolniki imajo veliko simptomov, slabo pljučno funkcijo in 

potrebujejo veliko zdravil. Približno 5% bolnikov z astmo ima težko astmo. Ti bolniki 

prejemajo kompleksno terapijo in so pogosto hospitalizirani (Košnik, 2005).  

Potek astme lahko otežujejo različne pridružene bolezni, kot so: 

- nosni polipi in rinosinuzitis, 

- depresija, anksioznost, psihološki faktorji, 

- disfunkcija glasilk, 

- debelost, 

- kajenje, 

- apnea v spanju, 

- hiperventilacijski sindrom, 

- hormonski vplivi, 

- gastroezofagealni refluks, 

- zdravila, kot so: aspirin, nesteroidni antirevmatiki, blokatorji beta receptorjev, zaviralci 

angiotenzin-konvertaze (Škrgat, 2018). 
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DISKUSIJA 

Vloga in pomen zdravstvene vzgoje je predvsem v: 

- boljšem počutju bolnikov, 

- njihovi sigurnosti glede ukrepanja v primeru poslabšanja, 

- poznavanju vzrokov in mehanizmu nastanka bolezni, 

- dejavnikov, ki sprožijo bolezen, ter izogibanju le teh, 

- uporabi različnih vrst zdravil in pravilni tehniki uporabe vdihovalnikov (Škrgat, 2018).  

-  

Zato so glavni poudarki vodenja bolnika s težko astmo: 

1. Samozdravljenje bolezni oziroma prepoznavanje poslabšanja bolezni najbolj uspešno 

kontroliramo z ACT vprašalnikom in prenosnim merilcem maksimalnega pretoka zraka 

v izdihu (PEF). 

ACT vprašalnik vsebuje 5 vprašanj, o tem koliko težav je imel bolnik v zadnjih 4 tednih. 

Bolnik ga izpolni enkrat mesečno. Pri vsakem vprašanju izbere odgovor, ki je 

ovrednoten med 1 in 5 točkami. Vsota točk 19 ali manj pomeni slab nadzor nad astmo. 

Za bolnika to pomeni, da mora prilagoditi zdravljenje v skladu z navodili, ki jih je dobil 

pri zdravniku pulmologu. V kolikor je astma pod nadzorom in je seštevek več kot 20, 

nadaljuje z zdravljenjem po ustaljenih navodilih. Vprašalnik je zelo učinkovit 

pripomoček za aktivno spremljanje bolnika vsaj prve 3 mesece po odpustu iz bolnišnice.  

2. Dejavniki tveganja, ki vplivajo na uspešnost zdravljenja oziramo urejenost bolezni: 

- Izpostavljenost alergenom, ki poslabšujejo astmo. 

- Kajenje. Kadi okoli 25% bolnikov z astmo. Astmatiki, ki kadijo se na protivnetna 

zdravila slabše odzivajo ali se sploh ne odzovejo. 

- Bolniki s psihosomatskimi problemi so precej težje vodljivi od bolnikov, ki teh bolezni 

nimajo. 

- Komorbidnost, ki je pogosta pri starejših bolnikih, mora biti čim bolje in usklajeno 

obvladana s strani vseh specialistov, ki so vključeni v zdravljenje takega bolnika. 

- Le 20% bolnikov redno prejema inhalacijska zdravila. Ob tem številni ne obvladajo 

tehnike vdihovalnikov. 

- Večina bolnikov z astmo nima prenosnega PEF metra. 

3. Pravilno in pravočasno jemanje vdihovalnikov 

Na tržišču obstajajo različne vrste vdihovalnikov, zato je pomembna pravilna tehnika 

jemanja vdihovalnikov. Olajševalce (kratko delujoči beta agonisti) imajo bolniki 

predpisane po potrebi ob pojavu respiracijske simptomatike. Preprečevalce (inhalacijski 

glukokortikoidi) imajo bolniki predpisane v natančno določenih odmerkih in vsak dan.  

4. Uporaba PEF metra naj bo redna vsaj tako dolgo, da bolnik ve kje so njegove najboljše 

vrednosti PEF-a. Vsak bolnik mora poznati vrednosti najboljšega PEF-a. V primeru, ko 

PEF pade pod 50% bolnikove najboljše vrednosti govorimo o hudem poslabšanju 

bolezni. Ko je PEF zmanjšan za 70% ali celo več pa govorimo o ogrožujočem 

poslabšanju in bolnik sodi v bolnišnico. 

5. Načrt samozdravljenja, ki ga izdela bolnik skupaj z zdravnikom pulmologom in ga v 

nadaljevanju lahko korigira in svetuje tudi diplomirana medicinska sestra. Načrt mora 

imeti bolnik napisan in vedno pri sebi. 

 

Od leta 2007 se pri zdravljenju bolnikov s težko astmo, ko so izčrpane vse druge možnosti 

zdravljenja, zdravniki vse večkrat poslužujejo zdravljenja z biološkimi zdravili. Aplikacija 

bioloških zdravil tudi za medicinsko sestro pomenijo aktivno vključevanje tako pri aplikaciji, 

opazovanju in spremljanju teh bolnikov.  
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ZAKLJUČEK 

Astma je neozdravljiva bolezen, ki zahteva aktivno vključevanje medicinske sestre na različnih 

področjih. Osnova dobro vodene bolezni je multidisciplinarni tim, kjer so vloge in naloge jasno 

razdeljene in so v ta namen spisani ustrezni dokumenti (smernice). Dobro zdravljena in 

obvladana bolezen dela zelo malo težav in omogoča kvalitetno življenje, brez vseh omejitev. 

Težka astma pa tako od bolnika kot tudi od zdravstvenega sistema zahteva veliko več 

vključevanja in tako tudi drugačen pristop. Za medicinske sestre je nujna specializacija na tem 

področju ter povezovanje z vsemi nivoji zdravstvenega sistema. Veliko vlogo vidim v 

referenčnih ambulantah v povezavi z terciarnim nivojem. 
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IZVLEČEK 

Referenčna ambulanta družinske medicine je ambulanta z razširjenim timom zdravstvenega 

osebja. Zdravniku in tehniku zdravstvene nege se pridruži diplomirana medicinska sestra. Ona 

skrbi za vodenje kroničnih bolnikov z urejeno boleznijo in izvajanje preventivne dejavnosti. 

Za bolnika z astmo je pomembno, da se nauči načel samozdravljenja.  

Pri delu v referenčni ambulanti družinske medicine se glede na način dela uporablja teoretični 

model samooskrbe Dorothea Orem. Teoretični model daje bolniku možnost za aktivno 

sodelovanje pri vodenju njegove kronične bolezni ob pomoči diplomirane medicinske sestre. 

Diplomirana medicinska sestra obravnava bolnika v referenčni ambulanti po protokolu za 

vodenje bolnika z astmo.astma.  

Ključne besede: referenčna ambulanta družinske medicine, astma, protokol vodenja, timski 

pristop, medicinska sestra  

 

ABSTRACT 

Model practices in family medicine are practices with an expanded medical staff team. Graduate 

nurse was added to doctor and medical technician. Graduate nurse takes care of patients with 

regulated chronic illness and makes well defined preventive screenings. 

For patient with asthma it is important to learn the principles of self-healing. 

Graduate nurse is using Dorothea Orem's self-care deficit theory in nursing. Nursing theory 

with support of graduate nurse is giving opportunity to the patient to participate actively in the 

conduct of his chronic illness. 

Graduate nurse uses protocols for the treatment of chronic patients with asthma. 

Key words: model practices in family medicine, asthma, protocol of treatment, team approach, 

graduate nurses 

 

UVOD  

Referenčna ambulanta družinske medicine (RADM) je ambulanta z razširjenim timom 

zdravstvenega osebja. Poleg zdravnika in tehnika zdravstvene nege  bolnike spremlja tudi 

diplomirana medicinska sestra (DMS). DMS skrbi za vodenje bolnikov z urejeno kronično 

boleznijo in izvaja sistematično presejanje na kronične nenalezljive bolezni (KNB) 

opredeljenih bolnikov. 

Projekt uvajanja referenčnih ambulant je vključeval nadzor nad zdravjem ljudi, zgodnje 

odkrivanje visoko ogroženih za razvoj bolezni srca in žilja ter ustrezno ukrepanje in svetovanje 

za zmanjševanje izraženosti dejavnikov tveganja oziroma odpravo teh, predvsem pa za 

spremembo življenjskega sloga tako, da varuje in krepi zdravje. Glavni cilj je zmanjševanje 

ogroženosti za bolezni srca in žilja v srednjem življenjskem obdobju in zmanjšanje zgodnje 

umrljivosti, umrljivosti in invalidnosti zaradi bolezni srca in žilja ter drugih kroničnih bolezni 

(Govc Eržen, 2013). 

Prednosti RADM za bolnika so načela dispanzerske metode dela, univerzalna dostopnost  do 

storitev in razširjen program preventivne dejavnosti za vse odrasle, starejše od 30 let. 
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Nadgrajena vsebina dela v RADM ne spremeni obravnave akutnih bolnikov, zdravi jih 

zdravnik. Področje preventivne dejavnosti in obravnave kroničnih bolnikov pa je dopolnjeno in 

nadgrajeno z vključevanjem DMS. Takšen način obravnave bolnikov zagotavljajo protokoli 

vodenja kroničnih bolnikov, vodenje registrov kroničnih bolnikov, preventiva (dana orodja, 

določena ciljna populacija), doseganje kazalnikov kakovosti, opravljanje posegov na primarni 

ravni. Določene aktivnosti izvajajo DMS v skladu s svojimi pristojnostmi in zanje odgovarjajo 

(Poplas Susič & Marušič, 2011). 

 

Namen RADM je razvoj modela ambulante družinske medicine, ki bo odgovarjal potrebam 

populacije in izvajalcev, kjer bo možno doseči skupno profesionalno sodelovanje in bo 

opredeljeval: 

 vsebino dela (načrtna in sistematična integrirana preventiva, protokoli vodenja 

kroničnih bolnikov, vzpostavitev registrov), 

 organizacijo dela (delitev aktivnosti in kompetenc v timu, celovita obravnava bolnikov), 

 kadrovsko strategijo (nadgrajen tim z ustrezno delitvijo dela znotraj tima) in 

 model plačevanja, ki temelji na glavarini in kakovosti dela (Govc Eržen et al., 2014). 

 

Cilj projekta RADM je omogočiti kakovostno zdravstveno obravnavo vseh bolnikov na 

primarni ravni do stopnje, ko je nujna napotitev na sekundarno raven, z ustrezno vsebinsko, 

kadrovsko in finančno strukturo. Cilj je tudi  povečati kakovost in stroškovno učinkovitost 

obravnave bolnikov, zagotoviti boljše zdravje prebivalstva ter zagotoviti bolj zadovoljne 

bolnike in izvajalce. 

 

Ciljna populacija v RADM, zajeta v Program integrirane preventive KNB, so osebe, stare 30 

let in več. Pri posameznikih, ki so družinsko obremenjeni z boleznimi srca in žilja, družinsko 

hiperlipidemijo oziroma dislipidemijo in pri bolnikih s sladkorno boleznijo se lahko opravi 

preventivni pregled že pred to starostjo (Maučec Zakotnik  et al., 2015). 

DMS v RADM izvede preventivni pregled popolnoma sama. V kolikor tekom obravnave zazna 

visoko ogroženost ali zelo izražene dejavnike tveganja za razvoj KNB ali izražen sum na že 

prisotno bolezen, mora bolnika usmeriti k zdravniku družinske medicine. Pri tem ravna v skladu 

s pridobljenim znanjem ter s smernicami in protokoli, ki so bili potrjeni na Projektnem svetu 

RADM in so objavljeni na spletni strani RADM (http://www.referencna-

ambulanta.si/?page_id=13). 

 

Za učinkovito in kakovostno izvajanje zdravstvenih obravnav je izredno pomembno 

sodelovanje celotnega tima, primeren prostor, izvajalci morajo imeti na voljo dovolj časa ter 

ustrezno informacijsko podporo. 

S prevzemom izvajanja presejanja v integrirani preventivi na KNB in vodenja urejenih 

kroničnih bolnikov DMS prevzema vse več del, nalog in odgovornosti, za katere potrebuje 

veliko specifičnih znanj in veščin. To je bilo izhodišče, na osnovi katerega se je Projektni svet 

referenčnih ambulant odločil, da se za DMS v RADM uvede dodatno izobraževanje (Poplas 

Susič et al., 2013). 

Namen prispevka je predstaviti celostno obravnavo bolnika z astmo v RADM po protokolu za 

obravnavo bolnika z astmo.  

 

ZDRAVSTVENA OBRAVNAVA BOLNIKA Z ASTMO V RADM 

Bolnik z astmo je kronični bolnik in zanj je pomembno, da se nauči načel samozdravljenja. 

Samozdravljenje je edini način, ki omogoči uspešen nadzor nad boleznijo. To pomeni, da se 

bolnik v pogovorih z zdravnikom in DMS nauči, kaj je astma, kaj jo povzroča ali poslabša ter 

kako naj prepreči njeno poslabšanje oziroma kako jo oblaži ali pozdravi. Zdravstvena vzgoja 

http://www.referencna-ambulanta.si/?page_id=13
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za bolnika z astmo je bistveni sestavni del vsakih priporočil za obravnavo astme. Z učenjem 

želimo, da bolnik poveča znanje o bolezni in ga hkrati spodbudi k spremembi miselnega 

pristopa k bolezni. Aktivna vključitev bolnikov v proces zdravljenja izboljša izide pri 

zdravljenju. Partnerski odnos med bolnikom in zdravstvenim delavcem temelji na bolnikovih 

resničnih potrebah in traja skozi celotno življenje. Za vzpostavitev partnerskega sodelovanja 

sta velikega pomena timski pristop in aktivno vključevanje bolnika v zdravljenje (Kadivec, 

2011). 

Ključna oseba pri vodenju bolnikov z astmo je DMS s specialnimi znanji. Pomembno vlogo 

ima pri aktivnem iskanju in vabljenjem teh bolnikov z namenom preveriti urejenost astme, 

preveriti njihovo znanje glede bolezni in zdravil ter jih motivirati za samozdravljenje. Njena 

naloga je obravnava bolnikov po predpisanih protokolih, skrbi za vzpostavljanje registra 

tovrstnih bolnikov, poročanje kazalnikov kakovosti in letnih poročil. Vsi protokoli, ki se 

trenutno uporabljajo v RADM so objavljeni na spletnih straneh Ministrstva za zdravje 

(www.referencna-ambulanta.si). V primeru poslabšanja zdravstvenega stanja, je potrebno 

takšnega bolnika prepoznati, znati ukrepati in ga pravočasno napotiti do zdravnika (Vodopivec 

& Jamšek, 2013). 

 

V letu 2017 je bil protokol za obravnavo astme prenovljen in posodobljen glede na nove 

mednarodne smernice za obravnavo astme GINA (Global initiative for astma) 

(www.ginasthma.com 2017) in Priporočila za obravnavo bolnika z astmo na primarni in 

specialistični pulmološki ravni v Sloveniji (Škrgat et al., 2016), ter glede na dosedanje izkušnje 

pri delu v RADM. Protokol je bil sprejet na projektnem svetu RADM. 

Po potrditvi diagnoze je bolnik redno spremljan v RADM. Pri urejeni bolezni je spremljanje v 

RADM predvideno na en obisk letno. 

 

DMS obravnava bolnike v RADM po protokolu, ki obsega: 

1. anamneza : preverimo kadilski status, povprašamo o sprožilcih dušenja (delovno okolje, 

hobiji), o dnevnih in nočnih simptomih, porabi olajševalca, poslabšanjih astme od 

prejšnjega pregleda, aktivno iščemo simptome in znake rinitisa, 

2. telesni pregled: vitalni znaki (krvni tlak, pulz, saturacija O2) 

3. krvne preiskave: rutinsko jih ne naročamo, 

4. izvedbo spirometrije,  

5. pri bolnikih s težko astmo in bolnikih, ki slabo zaznavajo poslabšanja, oceno dnevnih 

meritev PEF 14 dni pred načrtovanim kontrolnim pregledom; meritve izvaja vsakodnevno 

vsaj zjutraj in zvečer. 

6. obnovo poznavanja pisnega načrta za samozdravljenja akutnega poslabšanja astme, kjer je 

nosilec  zdravnik. Temelji naj na ACT (Asthma Control Test). testu in  uporabi 

bronhodilatatorja 

7. preverjanje praktičnega znanja tehnike bolnikovih vdihovalnikov;  bolnik naj demonstrira 

uporabo vdihovalnika. 

8. oceno zavzetosti za zdravljenje: bolnika zaprosimo, da odgovori na ustrezna vprašanja o 

rednosti jemanja zdravil. 

9. oceno urejenosti astme v zadnjem (enomesečnem obdobju) anamneza, ACT.  

 

Urejenost astme se ocenjuje s pomočjo ACT vprašalnika, ki ocenjuje simptome, nočno dušenje, 

uporabo olajševalca in telesno omejitev v zadnjih 4 tednih. Izpolni ga bolnik pred ali med 

pregledom. Astma je popolnoma urejena, če doseže 25 točk, rezultat od 20-24 točk pomeni, da 

je nadzor nad astmo dober, ne pa popoln. Manj kot 20 točk pomeni, da v zadnjih 4. tednih ni 

imel nadzora nad astmo. 
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Kazalniki kakovosti zdravstvene obravnave bolnika z astmo na primarnem nivoju sta vodenje 

registra bolnikov z astmo in enkrat letno ocenjena urejenosti astme z vprašalnikom ACT pri 

bolnikih z astmo. 

 

Glavni cilj zdravljenja je omogočiti bolniku normalno življenje brez poslabševanja simptomov 

bolezni. Odgovor bolnika na zdravljenje astme je lahko zelo različen, zato je toliko bolj 

pomembno redno sledenje bolnikovega stanja, kar daje večji poudarek bolniku pri  

samovodenje bolezni. Vendar pa tudi bolniki, ki imajo astmo dobro vodeno, potrebujejo redne 

kontrole, saj se s časom lahko astma poslabša (Vrtačnik, 2015).  

 

Pri delu v RADM se glede na način dela uporablja teoretični model samooskrbe, ki ga je 

implementirala Dorothea Orem in daje bolniku možnost za aktivno sodelovanje pri vodenju 

njegove kronične bolezni s pomočjo DMS. Človek lahko popolno samooskrbo doseže takrat, 

ko so v ravnovesju zahteve po samooskrbi in sposobnosti človeka, da to tudi doseže sam. V 

procesu zdravstvene nege mora DMS najprej vzpostaviti odnos z bolnikom z astmo. Skupaj z 

njim nato ugotovi, katere težave v povezavi z njegovim zdravjem so zanj aktualne, ne sme pa 

zanemariti tudi potencialnih problemov, ki se lahko ob tem pojavijo. Na podlagi teh problemov 

nato skupaj z bolnikom z astmo načrtuje zdravstveno nego s poudarkom na vseh aktivnostih, ki 

jih bolnik z astmo lahko naredi sam za lastno zdravje. Izvajanje je torej prepuščeno bolniku z 

astmo, ob tem pa je naloga DMS motivacija bolnika z astmo. Končna faza procesa zdravstvene 

nege je vrednotenje zastavljenih načrtov, ki jih je dosegel posameznik (Vrtačnik, 2015). 

 

OBRAVNAVA BOLNIKA Z ASTMO PO PROTOKOLU V RADM – PRIKAZ 

PRIMERA 

Ga. R.M., letnik 1952, je lansko leto prvič prišla na obravnavo v RADM. Naredili smo 

preventivno presajanje na dejavnike tveganja za KNB in osteoporozo, ker je bila starejša od 60 

let ter opravili vodenje kroničnega bolnika z astmo in depresijo. 

 

Ga. M.R. je upokojena, živi v izven zakonski skupnosti, ima hči. Pove, da njen oče po 55 letu 

jemlje zdravila za srce, mati pa ima starostno sladkorno bolezen. Prihaja na prvi preventivni 

pregled, zdravi se za astmo. Uporablja dva vdihovalnika: Foster in Berodual. Tehnika 

inhaliranja pršilnikov je dobra.  Foster ne uporablja redno, menda je bil tak dogovor  s 

pulmologom leta 2017. V izvidu pulmologa je napisano naj bi jemala Foster NEXThaleren vpih 

2x na dan. PEF-a ne piha, načrta za samozdravljenje nima. Bolnica ima tudi depresijo, terapije 

trenutno ne potrebuje.  

 

Pri obravnavi v RADM zanika bolečine v prsnem košu, nima vrtoglavice, težje sape ali 

klavdikacije. Je bivša kadilka. Kadila je krajši čas, eno leto, dve cigareti na dan. Ima tudi 

alergijo na pršico. Ob pregledu v RADM je navajala naslednje simptome: hripavost, utrujenost, 

otekanje rok in bolečine v hrbtu zaradi hernije po operaciji na hrbtenici pred leti. Redno se 

udeležuje presejalnih programov SVIT, DORA in ZORA. Z vprašalnikom o prehranjevanju 

ugotovimo, da je prehrana neustrezna, saj uporablja preveč maščob. Dnevno hodi na sprehode, 

enkrat tedensko igra namizni tenis. Pove, da je večkrat pod stresom in da porabi veliko energije, 

da ga premaga. Alkoholnih pijač ne pije. S pomočjo računalniškega modela FRAX (Fracture 

Risk Assesment TOOL) smo ugotovili, da je tveganje za osteoporotični zlom nizko. Iz 

vprašalnika o depresiji  in razpoloženja bolnice pri pregledu v RADM prisotnosti depresije 

nismo ugotovili. Bolnica ima malo povečano telesno težo, njen indeks telesne mase je 26,1. 

Povprečni RR pri obravnavi v RADM je 136/85, pove, da ima doma RR nekoliko nižji, 120/80. 

Izmerimo tudi nasičenost kisika v arterijski krvi (SaO2 ), ki znaša 93 % in utrip, ki je 81 udarcev 

na minuto. Periferni arterijski pulzi na arteriji dorsalis pedis in tibialis posterior so bili tipni. 
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Posnamemo EKG in ga damo v odčitanje izbranemu osebnemu zdravniku (IOZ). Na zapisu ni 

opaziti atrijske fibrilacije. Bolnica pihne spirometrijo. Forsirana vitalna kapaciteta (FVC) je 

2640 ml oz. 85 %. Forsiran expiratorni volumen v prvi sekundi (FEV1)  je 1980 ml oz. 83 %.  

PEF: 349; Tiffneaujev indeks, ki predstavlja razmerje med izdihanim zrakom v prvi sekundi in 

celotnim volumnom izdihanega zraka je 74 od norme 82 za njeno starost in višino. Imela je 

naslednje laboratorijske izvide:  Glukoza - 5,1; Holesterol - 5; Trigliceridi - 1,22; HDL - 1,32; 

LDL - 3,41. Izračunana srčno žilna ogroženost (SŽO) po Framinghamski osnovi je manjša od 

5%.   Po ACT ima popoln nadzor nad astmo. 

 

Ugotavljamo povečan LDL, stres in neustrezno prehrano. Pršilnik uporablja pravilno. Po 

uporabi si ne spere ust. Ne uporablja ga po navodilu pulmologa, kot je razvidno iz izvida 

pulmologa. ki je priložen v zdravstveni dokumentaciji bolnice. 

 

Aktivnosti diplomirane medicinske sestre v RADM: 

Bolnici svetujemo uvedbo mešane prehrane z manjšo vsebnostjo maščob. Damo ji tudi pisna 

navodila o prehrani pri povišanem holesterolu, ki jih je izdal Nacionalni inštitut za varovanje 

zdravja. Pri nakupovanju živil ji svetujemo naj prebere deklaracijo o hranilni vrednosti živila 

na 100 gramov. Izbira naj živila, ki imajo manjšo vsebnost sladkorja in nasičenih maščob.  

Ohrani naj vsakodnevno gibanje, predvsem v naravi če je to mogoče, ker to pripomore pri 

sproščanju. Napotimo jo na delavnico za premagovanje stresa v center za krepitev zdravja. 

Opravimo motivacijski pogovor glede uporabe pršilnikov. Bolnika poučimo o bolezni. 

Poudarimo poznavanja simptomov poslabšanja, sprožilcev, pomen zdravil in razliko med 

preprečevalci ter olajševalci.  

 

Dodatna navodila: 

Zaradi hripavosti bolnico naročimo na pregled k IOZ. Z IOZ se posvetujemo glede napotitve k 

pulmologu, zaradi točnega predpisa jemanja inhalacijske terapije in načrta samozdravljenja. 

Na kontrolo v RADM jo povabimo čez eno leto.  

 

Ponovna obravnava v RADM 

Bolnica čez eno leto prihaja na ponovni pregled V RADM zaradi spremljanje bolnika z astmo 

in depresijo. Pove, da je bila na pregledu pri pulmologu. V kartonu bolnika je vložen izvid 

pulmologa. V izvidu je opredeljena predpisana inhalacijska terapija. Bolnica pove, da vzame 

Foster NEXThaler dnevno. Preverimo tehniko jemanja, ki je  pravilna. Pove, da si po uporabi 

spira usta. Še vedno opaža hripavost. PEF ne piha. Poslabšanja astme ni imela. Berodual jemlje 

zelo redko, ob respiratornih okužbah.  Načrta za samozdravljenje nima. Po ACT ima popoln 

nadzor nad astmo. 

 

Delavnice o premagovanju stresa se ni udeležila. Pove, da je sama našla sprostitev pri gibanju 

v naravi. Telesna teža ostaja enaka. Pihne spirometrijo, ki pokaže FVC: 3190 ml 104 %  FEV1: 

2100 ml 90 %  PEF: 543 FEV1/FVC: 65. Izvid pokaže obstrukcijo. Simptomov kot so kašelj, 

piskanje, dušenje, stiskanje ali bolečina v prsnem košu pri obravnavi ni navaja. Opravimo 

motivacijski pogovor o uporabi merilnika PEF. Napotim jo k IOZ. 

 

DISKUSIJA 

RADM so bile oblikovane zaradi boljšega nadzora nad zdravstvenim stanjem ljudi, zgodnjega 

odkrivanja dejavnikov tveganj za nastanek kroničnih bolezni in svetovanja za spremembo 

življenjskega sloga. S temi ukrepi želimo zmanjšati ogroženost za bolezni srca in ožilja. V 

prispevku smo opisali primer bolnika z astmo, ki je bil obravnavan v RADM. Obravnavo je 

predlagal tehnik zdravstvene nege, ker je ugotovil,  da bolnik že dalj časa ni bil na obravnavi 
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pri OIZ ampak je zdravila naročal le po telefonu. pri zadnjem obisku v ambulanti družinske 

medicine, da je naročala samo recepte. Na pregled jih napoti tudi IOZ ali pa jih izberemo iz 

registra kroničnih bolnikov, ki jih lahko vodi DMS. IOZ naše RADM ima izmed 2015 

opredeljenih bolnikov, 83 bolnikov z astmo.  V registru vodimo tudi bolnike z KOPB, ki jih je 

32, največ bolnikov, kar 823, pa je z arterijsko hipertenzijo. 

Za optimalno obravnavo je priporočljivo, da imata referenčna DMS in IOZ enak ordinacijski 

čas.  

Obravnava v RADM pomeni, da je bolnik povabljen na obravnavo tudi takrat, ko nima zapletov 

kronične bolezni. Obravnava je namenjena spremljanju vedenja o bolezni, obvladovanju 

morebitnih zapletov in ugotavljanju življenjskega sloga. Dodatno zdravstveno vzgojno delo 

vsekakor prispeva k boljšemu nadzoru bolnika nad svojo kronično boleznijo. To potrjuje tudi 

opisan primer. Po ACT vprašalniku je imela bolnica dober nadzor nad astmo. Znala je 

uporabljati pršilnik, ni pa upoštevala pogostost uporabe, kot je bilo napisano v izvidu 

pulmologa, ker ni imela težav. Pozabila je tudi na spiranje ust po uporabi pršilnika.  

DMS v RADM bolnika obravnava popolnoma samostojno. Če pri svoji obravnavi naleti na 

odstopanja od priporočenih vrednosti v protokolu za vodenje bolnika z astmo, bolnika napoti 

na pregled k IOZ.  V našem primeru smo ugotovili, da bolnica ni jemala pršilnika po navodilu 

pulmologa. Napotili smo jo na pregled k IOZ. Pri timski obravnavi smo predlagali pregled pri 

pulmologu. 

Bolnica je bila ponovno obravnavana v RADM čez eno leto. V tem času je bila obravnavana 

pri pulmologu. Od takrat naprej redno jemlje terapijo. Po ACT vprašalniku ima dober nadzor 

nad astmo. V spirometriji ugotovimo obstrukcijo.   

 

ZAKLJUČEK 

Diplomirana medicinska sestra je član tima družinske medicine. Pri svojem delu uporablja 

protokole za vodenje kroničnih bolnikov. Ugotavlja pomanjkljivosti in jih skuša z zdravstveno 

vzgojnim delom izboljšati. Njen cilj je opolnomočenje bolnika o sami bolezni, zapletih in 

načinu samozdravljenja. Z njim mora vzpostaviti partnerski odnos. Izboljšanje rezultatov ji daje 

motivacijo za nadaljnje delo. Najbolj pomembno je tesno sodelovanje z ostalimi člani tima 

družinske medicine. 
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IZVLEČEK 

Bronhoskopija je eden najstarejših pregledov v medicini, ki je z sodobnimi endoskopi, endo 

ultrazvokom in ostalim inštrumentarjem postala ena najsodobnejših tehnik odvzema materiala 

potrebnega za diagnostiko. Z anestezijo se je izboljšalo psihološko stanje pacientov pred posegi, 

zmanjšal se je strah, ker pacienti preiskavo doživljajo kot pozitivno izkušnjo. Z uporabo 

klinične poti  se je izboljšala kvaliteta izvedba bronhoskopije pred in po posegu. 

Ključne besede: bronhoskopija, anestezija, klinična pot 

ABSTRAKT 
Bronchoscopy is one of the oldest medical exams, now with modern endoscopes, endo 

ultrasound, and other instrumentation, it has become one of the most modern techniques for the 

removal of material needed for diagnostics alone. Anesthesia improved the psychological state 

before the intervention, and fear was amazed because the patients experienced the investigation 

as a positive experience. Using the clinical pathway, the quality of the entire procedure that 

monitors bronchoscopy before and after the procedure is improved. 

Key words: bronchoscopy, anesthesia, clinical pathway 

 

UVOD 
V pulmologiji je bronhoskopija  invazivna diagnostična in terapevtska preiskava, ki omogoča 

pregled površine bronhialnega sistema skozi naravno odprtino (trahejo), omogoča pa tudi 

odvzem materiala in določeno zdravljenje (Daniels, 2009). 

V prispevku bo predstavljen sodobno opremljen Endoskopski center v Bolnišnici Topolšica z 

najnovejšo endoskopsko opremo. V njem  smo zaposleni štirje od tega tri diplomirane 

medicinske sestre in diplomiran zdravstvenik, ki so poimenovani kot asistenti pri bronhoskopiji 

in zdravstvena administratorka. Letno opravimo 500 do 600 diagnostičnih preiskav- 

bronhoskopij.  

V zadnjih treh letih smo v Endoskopskem centru uvedli veliko izboljšav - novosti. 

Namen prispevka je predstaviti novosti pri bronhoskopiji v zvezi s procesom dela in opremo v 

endoskopskem centru. Cilj prispevka je, da se strokovna javnost s področja zdravstvene nege, 

predvsem s področja pulmologije seznani z novostmi v bronhoskopiji, ki smo jih vpeljali v 

Bolnišnici Topolšica. 

NOVOSTI V BRONHOSKOPIJI 

Novosti v bronhoskopiji Endoskopskega centra Bolnišnice Topolšica so s področja 

posodobljene  zdravstvene dokumentacije, predvsem klinične poti Bronhoskopija. Novosti so 

uvedene tudi pri aktivnosti predaja pacienta po bronhoskopiji, anestezije pri bronhoskopiji 

mailto:fredi.tajnsek@b-topolsica.si


KAJ JE NOVEGA PRI PLJUČNEM BOLNIKU? 

 
47 

 

veliko novosti in izboljšav smo uvedli tudi na opremi Endoskopskega centra in pripomočkih za 

diagnostiko. 
 

Klinična pot Bronhoskopija 

Z uvedbo klinične poti za bronhoskopijo se je izboljšala sledljivost vseh postopkov, ki  se 

izvedejo pred samo bronhoskopijo. S tem smo zmanjšali število pacientov, ki so nepopolno 

pripravljeni na bronhoskopijo in s tem zmanjšali nepotrebno čakalno vrsto za bronhoskopijo.  

Klinična pot se izpolni tudi v primeru, ko je pacient obravnavan v urgentni ambulanti in je 

naročen na bronhoskopijo. Zdravnik, ki naroči pacienta na bronhoskopijo izpolni začetni del 

klinične poti, v katerem se označijo preiskave, ki jih je pacient opravil in naroči manjkajoče 

preiskave za preiskavo. 

V primeru elektronskega naročanju pacienta z bolniške enote/oddelka, zdravnik opravi 

pojasnilno dolžnost in pacient se s podpisom strinja o izvedbi preiskave. Na oddelku medicinska 

sestra ponovno preveri zdravstveno dokumentacijo pacienta, če so vse zahteve s klinične poti 

izpolnjene in to zabeleži. To dokumentacijo predajo osebju endoskopskega centra. V 

endoskopskem centru diplomirana med. sestra preveri identiteto pacienta, ki se evidentira 

skupaj z datumom in časom posega. 

Anesteziolog pregleda izvide pacienta, med posegom izpolni potrebno dokumentacijo in na 

koncu pripiše odklone, če je do njih prišlo. Bronhoskopist preveri izvide in na koncu vpiše 

zaplet v primeru, da je do njega prišlo.  
Ker klinična pot spremlja zdravstveno dokumentacijo pacienta se zato znatno zmanjša možnost 

napak pri pripravi dokumentov in  pacienta na poseg. 

 

Predaja pacienta po bronhoskopiji  

Poteka po opravljenem posegu, kjer diplomirana med. sestra preda zdravstveno dokumentacijo 

pacienta, klinično pot, zapisnik o anesteziji in izvid o opravljeni bronhoskopiji. Na obrazcu za 

anestezijo so zapisane meritve vitalnih funkcij in opažanja asistentov pri pacientu med 

bronhoskopijo. O posebnostih se seznani negovalno osebje, ki pride z oddelka po pacienta po 

popravljeni preiskavi.  

 

Izvid bronhoskopije in Endobase 

Zdravnik v informacijski sistem (Endobase) napiše izvid  takoj po bronhoskopiji, na izvidu je 

zapisan izvajalec bronhoskopije, anesteziolog pri bronhoskopiji, asistenti pri bronhoskopiji in 

aparat bronhoskop s serijsko številko.  

Endobase  je informacijski sistem, ki omogoča popolno sledljivost endoskopov, procesov dela 

in uporabnikov. Bistven korak naprej je sprotno pisanje izvida, ki ga ta sistem omogoča. Na 

delovni listi programa se izpišejo vse preiskave, ki so dnevno naročene. Potrdi se preiskovanca 

in doda asistente, ki sodelujejo pri preiskavi. Naročnik bronhoskopije je  prenešen iz delovne 

liste in endoskop, ki ga bo uporabljal pri bronhoskopiji. S pritiskom na gumb bronhoskopa 

»začetek« se prične preiskava, ki se meri časovno, endoskopist  posname slike posebnosti pri 

preiskavi, ki jih kasneje uporabi pri izvida. Izvid je povprečno napisan v 5 minutah in ga lahko 

pacient že prejme v roke.  

 

Anestezija pri bronhoskopiji 

Je stanje, v katerem pacient med posegom ne čuti bolečin in lahko spi.  Sočasno so njegove 

vitalne funkcije nadzorovane ob stalni prisotnosti anesteziologa. Strah je pri pacientih kljub 

anesteziji še prisoten (Tajnšek, 2011). Uporabljamo globoko sedacijo in pri tem sodelujemo z 

anesteziologi iz SB Celje in UKC Ljubljana.  

 

Oprema pri bronhoskopiji 
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 Bronhoskopi  so sodobni, z napredno tehnologijo, ki izboljšuje traheobronhialni dostop in 

zagotavljajo boljšo prepoznavnost. Bronhoskopi  so naprednejši v manevriranju in boljši 

vizualizaciji. Inovativne tehnologije omogočajo natančnejšo diagnostiko in zdravljenje. Vrtenje 

vstavljene cevke do 120 ° levo in desno, učinkovito zmanjša ročni moment za 82% v primerjavi 

s prejšnjimi generacijami bronhoskopov  in podpirajo lažje vstavljanje in pozicioniranje 

endoskopskih naprav. Širok razpon kota aparata se lahko ohrani tudi, ko je vstavljena 

endoskopska naprava, kar olajša dostop do težko dostopnih območij. Funkcije ultrazvočnega 

procesorja prispevajo k izboljšani vizualizaciji, ki omogoča jasnejše in podrobnejše slike. Na 

primer, izboljšan način lahko omogoči natančnejšo identifikacijo tumorjev in lastnosti tkiv ter 

mej, ki vodijo k boljši kakovosti oskrbe. UZ procesor je opremljen z novimi funkcijami, ki 

razširjajo načine opazovanja in so namenjene za pomoč pri diagnozi. 

 

EBUS 
Endobronhialni ultrazvok (EBUS) je minimalno invaziven, vendar zelo učinkovit postopek za 

diagnosticiranje pljučnega raka, okužb in drugih bolezni, ki povzročajo povečane bezgavke v 

prsih. EBUS omogoča zdravnikom, da izvajajo tehniko, imenovano transbronhialna aspiracija 

igel (TBNA), da dobijo vzorce tkiv ali tekočin iz pljuč in okoliških bezgavk brez običajne 

operacije. Edinstveno oblikovan distalni trdi del omogoča optimalno kotanje in izboljšan 

pristop do težko dostopnih vozlišč. Vzorce lahko uporabimo za diagnosticiranje in uprizoritev 

pljučnega raka. Omogoča slikanje površine dihalnih poti, krvnih žil, pljuč in bezgavk v realnem 

času. Izboljšane slike omogočajo zdravniku, da zlahka vidi težko dostopna območja in dostopa 

do več in manjših bezgavk za biopsijo z iglo za aspiracijo. Natančnost in hitrost postopka EBUS 

omogoča hitro patološko vrednotenje na kraju samem.  

 

Mini sonde  

Mini-sonda endoskopska ultrasonografija (mEUS) je uporabno diagnostično orodje za natančno 

oceno invazije tumorjev. S tankim bronhoskopom v kombinaciji z mini sondo in rentgenom 

lahko pridemo do kvalitetnega materiala. 
 Ultrazvočna miniaturna sonda s frekvenčnim razponom od 7,5 do 20 MHz, omogoča 

opazovanje pri visokih frekvencah, zagotavlja boljšo ločljivost površinskih plasti, omogoča   

vizualizacijo težko dostopnih lokacij. Sonda zagotavlja potrditev lezije v realnem času, kar 

dokazuje klinični dokaz za povečanje diagnostičnega donosa.  

Radialni EBUS zagotavlja 360-stopinjsko sliko stene dihalnih poti in okoliških struktur zunaj 

dihalnih poti. Edinstvena mehanska tehnika skeniranja ustvari ultrazvočno sliko v realnem času, 

ki omogoča neposredno vizualizacijo natančnega položaja lezije za vzorčenje (Wang Memoli 

JS et al, 2012). 

 

Guide Sheath Kit  
Komplet vodilnih ovojnic je namenjen izboljšanju učinkovitosti postopka -bronhoskopije. 

Kadar je vodilni ovoj nameščen na ciljnem mestu, deluje kot podaljšan delovni kanal, kar 

omogoča varen in ponovljen dostop do lezije za vzorčenje. Gre za učinkovito rešitev za dostop 

do perifernih pljučnih lezij. 

Guiding Device je naprava, ki je zasnovana za vodenje vodilnega ovoja za uspešno doseganje 

ciljne lezije. Mehanizem vrtenja omogoča krmiljenje konice naprave za vodenje, njegova 

koničasta oblika pa omogoča odlično vstavljanje. Ta dvojno združljiva, vrtljiva naprava je 

opremljena z večkratno uporabno oblogo. 

 

DISKUSIJA 

Zaradi vse večjih potreb po bronhoskopiji, predvsem v diagnostične namene smo v Bolnišnici 

Topolšica prepoznali, da se je izkazala potreba po boljši organiziranosti dejavnosti (Vrščaj et 
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al, 2009) ki vključuje: sodobno opremljenost bronhoskopskega centra, izobraževanje 

bronhoskopskih timov. Zato smo na področju izvajanja bronhoskopije, pričeli izvajat 

bronhoskopijo pod anestezijo ob stalni prisotnosti anesteziologa. 

Z uvedbo klinične poti za bronhoskopijo pa se je izboljšala sledljivost vseh procesov, ki  so 

opravljeni pred bronhoskopijo 

Sodobna opremljenost endoskopskega centra pa omogoča kakovostno izvedbo bronhoskopije 

in posledično dobre rezultate.  

 

ZAKLJUČEK 
Pri sodobni bronhoskopiji je pomembna usposobljenost izvajalcev v endoskopskem centru od 

diplomirane medicinske sestre, zdravnika izvajalca, anesteziologa in ostalih sodelavcev. Za 

uspešne rezultate pri delu in učinkovito izvajanje preiskave je pomembna oprema, ki sledi 

sodobni tehnologiji in razvoju na tem področju. Pri vseh izboljšavah in novostih, ki smo jih 

izvedli na področju bronhoskopije v Bolnišnici Topolšica, še vedno opažamo  pomanjkanje 

psihične priprave pacienta na bronhoskopijo na primarnem nivoju, v specialističnih ambulantah 

oziroma na nivojih, kjer pacienta predlagajo, naročijo na preiskavo bronhoskopije. 
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IZVLEČEK 

V začetku šestdesetih let prejšnjega stoletja, je bila izvedena prva bronhoskopska  biopsija 

pljuč. Z tehničnimi izboljšavami instrumentov, še zlasti z iznajdbo upogljivega bronhoskopa, 

je prišla ta metoda v vsakdanjo klinično prakso. S pojavom  in prepoznavanjem  pljučnih 

parenhimskih obolenj, je biopsija pljuč postala ključnega pomena za prepoznavanje 

parenhimskih obolenj. V začetku so  uporabljali tehniko velikih klešč, nato odprte pljučne 

biopsije. Zaradi velikih pomanjkljivostih obeh metod se je razvila nova metoda imenovana 

kriobiopsija. Za bolnika je izvedba kriobiopsije bolj varna in uspešna metoda za postavitev 

diagnoze pljučnega parenhima. Prav tako  je metoda zelo uspešna z vidika ustreznosti 

pridobljenih vzorcev. Komplikacije, kot so  krvavitev, so med  postopkom kriobiopsije z 

uporabo  balonskega katetra minimalne. 

Ključne besede: bronhoskopija, krioterapija, kriobiopsija 

 

ABSTRACT 

The first bronchoscopic lung biopsy was performed in the early sixties. Technical innovations, 

especially invention of the flexible bronchoscope brought this method in everyday’s clinical 

practice. Thereafter had the bronchoscopic lung biopsy a crucial role in the diagnosis of 

pulmonary parenchymal disease. Initially, the technique of large forceps biopsy was used. 

When the biopsy specimens were not adequate, surgical lung biopsy was performed. Cryobiopy 

is a new, emerging technique which overcomes some of the disadvantages of classical TBB and 

surgical lung biopsy. Biopsy samples are bigger than in classical TBB and diagnostic yield 

therefore higher. Cryobiopsy is safer than surgical lung bipsy, with lower rate of complications. 

The most common complications are pneumothorax and bleeding. The use of balloon blocker 

reduces the risks, associated with bleeding, since effectively isolates the bleeding segmental 

bronchus. 

Key words: bronchoscopy, cryotherapy, cry biopsy, 

 

UVOD 
Najbolj pogosta preiskovalna metoda odkrivanja obolenj pljuč  je bronhoskopija. Deli se na 

diagnostično in terapevtsko, glede na  uporabo bronhoskopa pa na togo in  fleksibilno (Petrinec 

et al., 2013). V večini primerov se bronhoskopija izvaja v diagnostične namene, torej postavitve 

pravilne diagnoze pri bolnikih, kar ima za posledico ustrezen terapevtski pristop do bolnika. 

Ključnega pomena pri  bronhoskopiji je pravilen odvzem diagnostičnih vzorcev. Možnosti za 

odvzem diagnostičnih vzorcev je več, tako med samo bronhoskopijo, s pomočjo 

bronhoskopskega instrumentarija, kot z odprto pljučno biopsijo (OPB), ki je prišla v širšo 

uporabo z vse večjem številom bolezni pljučnega parenhima. Obstaja več kot dvesto različnih 

obolenj pljučnega parenhima (Mikolasch,2014). OPB je kirurška metoda, in velja od leta 2011 

po priporočilih Ameriško-Evropskega torakalnega združenja za zlati standard  za odvzem 

diagnostičnih vzorcev pljuč (Mikolasch, 2014).  Zaradi komplikacij, tudi večje  smrtnosti, se  

metoda danes izvaja le izjemoma. Od takrat naprej  se vse bolj uveljavljajo   nove metode 
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odvzemov pljučnega tkiva, še posebej odvzemi z pomočjo upogljivega bronhoskopa, tako 

imenovane transbronhialne pljučne biopsije (TBB). 

Razvoj bronhoskopije sega daleč v 18 stoletje, ko je  Nemec Gustav Killian (slika 1) leta 1897 

odstranil s togim endoskopom nekemu kmetu kost iz zgornjih dihalnih poti. 

                                                     
Slika 1:  Gustav Killian, (vir: www.slideshare.net/firozhakkim/bronchoscopy) 

Začetnik fleksibilne bronhoskopije je japonski zdravnik ShigetoIkeda (slika 2). Leta 1966 je 

razvil prvi fleksibilni bronhoskop v povezavi z Machida endoskop CooporacionLtd (kasneje je 

podjetje prevzel Pentax ) in Olympus Optical Co. Omenjena izboljšavaje omogočila boljše 

vizualizacije in odvzem pljučnega tkiva iz  zgornjih pljučnih režnjev, kot je bilo  to mogoče s 

togim bronhoskopom. Kasneje je sodeloval pri nizu izboljšav vse do  razvoja  video 

bronhoskopov (Bolliger et al.,2000). Njegov moto je bil " več upanja je  z upogljivem 

bronhoskopom". 

.                                               

            Slika 2: Shigeto Ikeda,(vir:  https://en.wikipedia.org/wiki/Shigeto Ikeda) 

Prva TBB  je bila opravljena v zgodnjih 70 letih prejšnjega stoletja (Poletti et al.,2014) s togim 

bronhoskopom. Dobrih deset let kasneje (Poletti et al.,2014) se je začela izvajati TBB  s 

fleksibilnim instrumentom, ki je omogočala jemanje pljučnih biopsij v zgornjih pljučnih 

režnjih. S tem je postala TBB relativno pogosta, za bolnika varna in malo invazivna metoda za  

pridobivanja vzorcev pljučnega parenhima.. Različni avtorji (Descombes et al., 1997; Curley et 

al.,1998; Loube et al., 1993),  so z  raziskavami ugotovili, da velikost in število odvzetih vzorcev 

iz pljuč pomembno vpliva na postavitev pravilne diagnoze.   

Poletti in sodelavci (2014)  so ugotavljali, da je za  kakovosten odvzem bronhialnih vzorcev, za 

postavitev diagnoze pri obolenjih pljučnega parenhima, pomembno število odvzetih vzorcev 

ter metoda odvzema. Priporočajo odvzem pet do šest  vzorcev, kar velja za standard tudi v 

Sloveniji (Rozman, 2015). Pomembno je, da so vzorci odvzetega tkiva zadosti veliki, ker s tem 

https://en.wikipedia.org/wiki/Shigeto%20Ikeda
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povečamo možnost da je v vzorcu zajeta alveolarnastrukturatkiva pljuč. Na tak način vzorci 

niso poškodovani in zraven ni prisotnih krvnih strdkov ali fibrinskega tkiva (Jurgen et al., 

2018).  

Tudi Griff in sodelavci (2014)  poudarjajo, da pri odvzemu materialov s klasičnimi kleščicami 

dobimo premajhne vzorce, ki ne omogočajo postavitve diagnoze. Za postavitev pravilne 

diagnoze je zato velikost vzorca pljučnega tkiva bistvenega pomena.  

V poznih devetdesetih letih prejšnjega stoletja, se je za pridobivanje kakovostnih  diagnostičnih 

vzorcev TBB   začela uporabljati  tehnika toge bronhoskopije in velikih klešč (Pajares,2014). 

Tehnika je omogočila, da so vzorci primerne velikosti, nepoškodovani; kot zaplet se je začela 

pojavljati krvavitev. Posledica tega je bila uporaba balonskega katetra za zaustavitev bronhialne 

krvavitve. 

Metoda jemanja vzorce pljučnega tkiva, imenovana kriobiopsija je v slovenskem prostoru nov 

diagnostični postopek, zato bo v  prispevku podrobneje predstavljena. 

      

Krioterapija kot predhodnik kriobiopsije 

Prva uporaba krio sonde v bronhoskopiji je bila izvedena v 80 letih prejšnjega stoletja (Rodgers, 

et al., 1977) za rekanilizacijo (kriorekanilizacija) velikih tumorjev v glavnih bronhijih. 

Tumorje se je zmrzovalo, in na tem mestu se je naredila  nekroza, ki se je odstranila v nekaj 

dnevih. Jakost  oziroma  intenziteta zmrzovanja je bila slabša in v začetku se ni uporabljala za 

pridobivanja pljučnih vzorcev.  Z tehničnimi izboljšavami so dosegli ustrezno jakost 

zmrzovanja in s tem uporabo kriozmrzovanja v diagnostične namene.   

Avtorji  (Fruchter et al.,2013; Yarmus et al.,2013) poročajo, da  je  nova metoda jemanja 

vzorcev iz pljuč s pomočjo kriobiopsije uporabna, za bolnika relativno varna in uspešna. Glavne 

prednosti so ustrezna velikost odvzetih vzorcev (večji od 5 mm, jasna struktura tkiva), dobro 

ohranjeni vzorci pljučnega parenhima, dober nadzor nad pljučnimi krvavitvami z uporabo 

balonskega katetra in relativno malo zapletov v smislu pnevmotoraksa (Fruchter et al.,2013; 

Yarmus et al.,2013). 

 

Slika 3: Mehanizem delovanja kriozamrzovanja (vir. Rozman, 2016) 
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Mehanizem delovanja krio zmrzovanja (Rozman, 2016) krio sonde temelji na Joule-Tompson  

efektu (slika 3). Ekspanzija plina je ko plin prehaja iz mesta višjega tlaka na mesto nižjega 

tlaka. Pri tem prehodu se sprosti energija. Sprememba temperature plina, med ekspanzijo ni 

odvisna samo od začetnega in končnega tlaka, ampak tudi od načina, kako se ekspanzija izvede. 

V danem primeru je plin potisnjen z visokim tlakom (45 ba) skozi ozko šobo centralnega kanala 

sonde, kar povzroči, da le ta hipoma zamrzne (minus 80-90 ° C). Za plin je uporabljen dušikov 

oksidul (N2O) ali ogljikov dioksin (CO2). Na razpolago so sonde različnih premerov od 1,8 mm 

do 2.4 mm. 

Velikost in teža vzorca se lahko kontrolira z dolžino aktivacije zmrzovanja, kar pomeni daljši, 

ko je čas zmrzovanja, večji je  vzorec. Običajni čas zmrzovanja je od 1 do 3 sekunde, odvisno 

od diametra sonde in vrste tkiva katerega se zamrzuje. Večja kot je konsistenca tkiva, daljši je 

čas zmrzovanja. Raziskave (PajaresRuiz, et al., 2014)  so pokazale, da se z uporabo krio sonde, 

pri jemanju endotrahialnih tumorjev, odvzame večje, kvalitetnejše histološke vzorce, kot z 

konvencionalnimi kleščami. 

  

POSTOPEK DELA 

Vzorce TBB, s pomočjo krio sonde, pridobimo med postopkom bronhoskopije. Indikacijo zanjo 

imajo le bolniki, ki izpolnjujejo določene pogoje, kar je potrjeno s strani strokovnjakov na  

zdravniškem konziliju. 

 

Priprava prostora in pripomočkov 

Prostor, kjer se izvajajo preiskave je namensko opremljen za klasične terapevtske in 

diagnostične bronhoskopije.  

Za krio biopsije se pripravi (Duh, 2018): 

 krio aparat z krio sondo (pred začetkom se preveri delovanje), 

 balonski kateter (preveri se  tesnost balona), 

 oprema za izvedbo toge bronhoskopije (instrument, optika,  izvor svetlobe, povezovalni 

in svetlobni kabli), 

 patenastoplo fiziološko raztopino, 

 visoko frekvenčni ventilator(JET)  (preizkusimo  delovanje in preverimo priklope, 

namestimo konektorje za priklop na togi bronhoskop), 

 ambu z ustrezno ustno masko in povezovalno kisikovo cev, 

 reanimacijski voziček. 

 

Priprava bolnika in postopek jemanja vzorcev 
Priprava bolnika je enaka kot pri klasični diagnostični ali terapevtski bronhoskopiji. Bolnik je 

seznanjen s potekom postopka. Na oddelek za bronhoskopijo pride v spremstvu medicinske 

sestre, ki preskrbi vso potrebno dokumentacijo. V prostoru za bronhoskopijo se  bolnik seznani 

z delovno ekipo, sleče se do pasu, odstrani ves nakit, uro in  zobno protezo. Uleže se na hrbet 

na preiskovalno mizo. Bolnika pokrijemo z rjuho. Namestimo mu senzor za merjenje saturacije 

kisika, EKG elektrode, namestimo nosni kateter za kisik in manšeto za merjenje krvnega tlaka. 

Bolniku se v levo roko uvede intravenozno kanilo in aplicira  infuzijo z  fiziološko raztopino. 

Bolnik se na kratko ponovno seznani z potekom preiskave. Pogovori se z anestezistom o 

možnih kontraindikacijah in zapletih. Priporočljivo je, da je celoten proces standardiziran  

(OBR 402-001). 

Preiskava se izvede  v splošni anesteziji. 

Med preiskavo je bolnik globoko uspavan z intravenoznimi zdravili (npr. Miodizalam, 

Proprofol, po potrebi se bolniku  doda še analgetik (npr. Fentanil). Za mišično relaksacijo se 

uporabi kratko ali dolgo delujoči relaksant (npr.Esmeron). Uvede se togi bronhoskop. Nanj se 
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namesti povezava z Jet ventilatorjem, ki omogoča umetno predihavanje s 100% kisikom. Skozi 

celotno preiskavo se konstantno merijo krvni tlak, saturacija kisika, frekvenca pulza in EKG 

krivulja. Vse to se beleži nasedacijski/anestezijski zapisnik (OBR 402-007). 

Skozi togi tubus se nato uvede gibljivi bronhoskop in po predhodnem pregledu dihalnih poti se 

začne jemanje vzorcev z zmrzovanjem. 

Poseben balonski kateter se namesti z pomočjo upogljivega bronhoskopa in biopsijskih kleščic  

na ustje bronha, kjer se jemljejo vzorci.  Slednji je pomemben zaradi zaustavitve večjih 

krvavitev iz jemanega področja.  

Kriosondo uvedemo  skozi delovni kanal  bronhoskopa. Lokacijo kriobiopsije  določimo pod 

kontrolo RTG diaskopije. Ko je krio sonda na ustreznem področju v pljučih,  se jo aktivira za 

2 do 3 sekunde. Zdravnik, ki izvaja poseg, izvleče krio sondo, asistent z zrakom napolnjeno 

brizgalko napihne  prej nameščen balonski kateter in tako zapre bronh, kjer smo predhodno 

izvlekli kriosondo. Balon  tako ostane napihnjen od nekaj sekund do nekaj minut, odvisno od 

same krvavitve. 

Na konici izvlečene sonde je primrznjen košček pljučnega parenhima, katerega pazljivo 

odstranimo z odmrzovanjem krio sonde in  spomočjo fiziološke raztopine, ogrete na 

temperaturo 37°C.  Postopek ponovimo 4 do 6 krat in koščke tkiva vstavimo v raztopino 10% 

formalin. Na koncu preiskave se preveri možnost nastanka pnevmotoraksa z RTG diaskopijo 

(Hetzel at al., 2018).  

Po končanem jemanju vzorcev se bolnika prebudi, odstrani togi bronhoskop skupaj z jet 

ventilatorjem.  Ko je bolnik buden in orientiran, se odstrani vso opremo in pripomočke, 

premesti se ga iz preiskovalne mize. Če so vitalni znaki v mejah sprejemljivega se bolnika s 

strokovnim spremstvom transportira na oddelek. 

 

DISKUSIJA 

Nova metoda jemanja vzorce pljučnega tkiva, imenovana kriobiopsija je tudi v  slovenskem 

prostoru novost, zato je v tem v prispevku bolj natančno predstavljena.  

Obstoj več kot dvesto (Mikolasch, 2014) različnih obolenj pljučnega parenhima zahteva 

njihovo ustrezno diagnostiko. Ustrezna diagnostika obolenja pljuč je lahko izvedena le v 

primeru, da zagotovimo  ustrezno velike, zadosti številčne in nepoškodovane pljučne vzorce. 

Odvzeti vzorci morajo biti takoj po odvzemu ustrezno obravnavani v medicinskih laboratorijih. 

Avtorji (Hetzel at al.,2018) navajajo fiksacijo v formalinu ali takojšen parafinski preparat.  

Vzorce so v 80 letih prejšnjega stoletja pridobili z metodo velikih klešč, OTB in kasneje z TBB 

metodo. Zaradi neustreznosti pljučnih vzorcev za diagnostiko obolenj pljučnega parenhima, 

takojšnjih in kasnejših  komplikacij v smislu krvavitve, smrti in pnevmotoraksa se pojavi 

potreba po novi metodi, ki bi povzročala manj komplikacij, vendar ustrezno kakovost vzorcev. 

Metoda jemanja pljučnih vzorcev z zamrzovanjem-criobiopsija, se je izkazala za ustrezen način 

pridobivanja pljučnih vzorcev z minimalnim tveganjem za bolnika (Hetzel at al.,2018).  

Avtorji (Hetzel at al., 2018) poročajo, da je ustrezen način jemanja pljučnih vzorcev pri bolniku, 

možen le z bronhoskopijo v anesteziji ali v globoki sedaciji. Kašelj in nekontrolirano 

premikanje  nesediranega bolnika pri posegu, poveča možnost komplikacij kot krvavitev in 

pnevmotoraks. 

ZAKLJUČEK 

Kriobiopsija se je pokazala za učinkovito, relativno varno in uspešno metodo za jemanje 

histoloških vzorcev. Metoda je učinkovita, ker z njo dobimo velike, ustrezne in  diagnostične 

vzorce. Omogoča izvedbo z relativno malo zapleti in je zato uspešna metoda.  
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Dobra priprava tako bolnika kot prostora in pripomočkov, ter dobro uigran  medpoklicnitim, je 

ključnega pomena  za uspešno in varno opravljeno  delo.  
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IZVLEČEK 
V Sloveniji vsako leto zaradi bolezni, pripisljivih kajenju umre več kot 3000 prebivalcev 

Slovenije, tobačne izdelke pa kadi približno vsak četrti odrasli prebivalec. Večina kadilcev 

začne kaditi že pred polnoletnostjo. Med odraslimi pred uvedbo nove zakonodaje ne beležimo 

sprememb v razširjenosti kajenja, medtem ko se je med mladostniki znižala. Odrasli kadilci 

kadijo predvsem cigarete, mladostniki pa pogosto posegajo po novih (elektronske cigarete, 

tobačni izdelki, v katerih se tobak segreva) ali netradicionalnih izdelkih (vodne pipe, brezdimni 

tobačni izdelki). Učinkov dolgoročne uporabe elektronskih cigaret in tobačnih izdelkov, v 

katerih se tobak segreva, na zdravje še ne poznamo, vsebujejo pa številne zdravju škodljive 

snovi, tudi rakotvorne. Uporaba katerihkoli izdelkov z nikotinom je pri mladostnikih 

zaskrbljujoča zaradi škodljivih učinkov nikotina in zasvojenosti. Uporaba elektronskih cigaret, 

vodnih pip in brezdimnih tobačnih izdelkov poleg tega pri mladostniku poveča tudi tveganje za 

kajenje. Glede na omejene dokaze, se elektronskih cigaret tudi ne priporoča za pomoč pri 

opuščanju kajenja. Novi zakon iz 2017 v Sloveniji ureja področje tobačnih in povezanih 

izdelkov (tudi elektronske cigarete) in predstavlja celovit in sodoben program ukrepov nadzora 

nad tobakom. Za to, da se bo dosegel  cilj družbe brez tobaka pa bodo potrebni še dodatni ukrepi 

nadzora nad tobakom. Pri doseganju tega cilja zelo pomembno vlogo igrajo tudi zdravstveni 

delavci.  

 

Ključne besede: tobak, kajenje, elektronska cigareta, novi tobačni izdelki, Slovenija 

 

ABSTRACT 
In Slovenia more than 3000 inhabitants die every year due to diseases attributable to smoking, 

and about one in four adults smoke tobacco. Most smokers initiate smoking before the age of 

18. Prior to the introduction of new legislation the prevalence of smoking among adults did not 

change, among adolescents it decreased. Adult smokers smoke primarily cigarettes, while 

adolescents often use new (electronic cigarettes, heat-not-burn tobacco products) or non-

traditional products (waterpipe, smokeless tobacco products). The effects of long-term use of 

electronic cigarettes and new tobacco products on health are not known yet, but contain a 

number of harmful substances, including carcinogens. Use of any nicotine product among 

adolescents is worrisome because of harmful effects of nicotine and addiction. In addition, the 

use of electronic cigarettes, waterpipe and smokeless tobacco products among adolescents also 

increase their risk for smoking. Given limited evidence, we do not recommend electronic 

cigarettes for smoking cessation. In Slovenia the new law from 2017 regulates tobacco and 

related products (including electronic cigarettes) and represents a comprehensive and modern 

tobacco control program. In order to achieve the goal of tobacco-free society, additional tobacco 

control measures will be necessary. Health professionals play a very important role in achieving 

this goal. 

Key words: tobacco, smoking, electronic cigarette, new tobacco products, Slovenia 
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UVOD 
Epidemija tobaka predstavlja v svetu eno največjih groženj javnemu zdravju. Letno je aktivno 

kajenje tobaka vzrok več kot 6 milijonom preprečljivih smrti na svetu (World Health 

Organization (WHO), 2018a). V Sloveniji je v obdobju 2012-2016 letno v povprečju zaradi 

bolezni, pripisljivih kajenju tobaka, umrlo 3016 prebivalcev, starih 30 let ali več, to je 15,5 % 

vseh smrti oziroma več kot vsaka šesta smrt. Med smrtmi, pripisljivimi tobaku, se vsaka šesta 

dogodi v starosti 59 let ali manj (Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ), n. d.a). Letno je v 

Sloveniji število smrti pripisljivih tobaku znatno višje kot zaradi vseh nezgod (vključno s 

prometnimi), samomorov, alkohola, prepovedanih drog in AIDS-a skupaj (v 2016 skupno 2.184 

smrti) (NIJZ, n. d.b). V zadnjem času se poleg klasičnih tobačnih izdelkov na trgu pojavljajo 

tudi novi tobačni in drugi izdelki, ki vsebujejo nikotin, to so elektronske cigarete in tobačni 

izdelki, v katerih se tobak segreva, ne gori. Elektronske cigarete so se v Sloveniji pojavile pred 

nekaj več kot desetimi leti, proti koncu 2017 pa prvi tobačni izdelek, v katerem se tobak segreva. 

Namen prispevka je predstaviti ključne aktualne teme na področju razširjenosti uporabe 

tobačnih izdelkov, značilnosti novejših izdelkov in ukrepov za zmanjševanje uporabe teh 

izdelkov v Sloveniji.  

 

RAZŠIRJENOST UPORABE TOBAČNIH IZDELKOV MED ODRASLIMI 

PREBIVALCI SLOVENIJE 
Zadnji dostopni podatki iz 2016 kažejo, da kadi 23 % oziroma približno 317.000 prebivalcev, 

starih 25 do 74 let. 26 % je bivših kadilcev in 51 % takih, ki niso nikoli v življenju kadili. Delež 

kadilcev je višji med moškimi (25 %) kot ženskami (21 %), razlikuje pa se tudi glede na starost 

in izobrazbo. Večina (81 %) kadilcev kadi redno, vsak dan. Redni kadilci v povprečju pokadijo 

skoraj 16 cigaret/dan, moški več kot ženske (Koprivnikar, 2018a). Kadilci večinoma kadijo 

tovarniško izdelane cigarete, redko uporabljajo druge vrste tobačnih izdelkov (Lavtar, et al., 

2014). O tem, da so kadarkoli v življenju kadili vodno pipo je v 2012 poročalo 0,8 % 

prebivalcev, starih 15-64 let (Lavtar, et al., 2014), v 2014 pa o trenutni uporabi brezdimnih 

tobačnih izdelkov 1,5 %  prebivalcev, starih 15 let ali več (Milavec, et al., 2017). Povprečna 

starost ob začetku kajenja je bila v 2012 med prebivalci, starimi 35-44 let, pod mejo 

polnoletnosti, to je 16,9 let; približno dve tretjini prebivalcev v starosti 35-44 let, ki so kadarkoli 

v življenju kadili, je prvič kadilo že pred polnoletnostjo, 95% pri 21. letih ali manj in 99 % pri 

25. letih ali manj (Koprivnikar & Korošec, 2015). Delež kadilcev med polnoletnimi prebivalci 

se med 2007 in 2014 (pred novo zakonodajo) ni pomembno spremenil (NIJZ, 2016). Po deležu 

kadilcev se med prebivalci, starimi 15 let in več, v letu 2014 uvrščamo blizu povprečja 28 držav 

članic Evropske unije (Eurostat, n. d.).  

 

Razširjenost uporabe tobačnih izdelkov med mladostniki v Sloveniji 
Med mladostniki, starimi 11, 13 in 15 let, kajenje pomembno narašča s starostjo, najbolj med 

13. in 15. letom starosti (Koprivnikar, 2015). Po preliminarnih podatkih iz 2018 je 27,5 % 15-

letnikov že kdaj kadilo, 4,5 % pa jih kadi vsak dan (NIJZ, n. d.c). Mladostniki najpogosteje 

kadijo cigarete, a v višjem deležu kot odrasli uporabljajo tudi druge tobačne izdelke. V 2017 je 

v priložnostni raziskavi med dijaki 2. letnikov srednjih šol iz vse Slovenije o kajenju vodne 

pipe kadarkoli v življenju poročalo 31,4 % (Koprivnikar, 2018b), o uporabi brezdimnega tobaka 

kadarkoli v življenju pa 8,3 % vseh anketiranih dijakov (NIJZ, n. d.d). Med mladostniki, starimi 

11, 13 in 15 let, se je razširjenost kajenja med 2002 in 2018 pomembno zmanjšala (NIJZ, n. 

d.c). V 2014 se pri različnih kazalnikih kajenja med 11, 13 in 15-letniki uvrščamo blizu 

povprečja držav, ki sodelujejo v mednarodni raziskavi Z zdravjem povezana vedenja v šolskem 

obdobju, razen pri deležu 15-letnikov, ki so že kdaj kadili, kjer smo nad povprečjem (Inchley, 

et al., 2016).  
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Elektronske cigarete 
Elektronska cigareta s pomočjo baterije segreva tekočino z ali brez nikotina, z vlažilci in 

aromami, da se spremeni v aerosol, ki ga nato vdihuje uporabnik. Elektronske cigarete so 

skupina zelo raznolikih izdelkov, podobne so lahko cigaretam, nalivnim peresom ali USB 

ključkom, novejše generacije imajo svojstven videz (Glantz & Bareham, 2018; National 

Academies of Sciences, Engineering, and Medicine (NASEM), 2018). Aerosol elektronskih 

cigaret vsebuje številne zdravju škodljive snovi, rakotvorne, dražilne in strupene, kot so nikotin, 

vlažilci oz. topila, arome, aldehidi, hlapne organske spojine, policiklični aromatični 

ogljikovodiki, za tobak specifični nitrozamini, majhni delci, kovine in silikatni delci (Glantz & 

Bareham, 2018; NASEM, 2018; Zhang, et al., 2018). Obseg izpostavljenosti nikotinu in drugim 

škodljivim snovem je raznolik in odvisen od značilnosti izdelka in tekočine ter načina uporabe. 

Uporaba elektronskih cigaret privede do znakov zasvojenosti. Vnos nikotina je pri izkušenih 

uporabnikih elektronskih cigaret primerljiv tistemu pri kajenju cigaret, izpostavljenost drugim 

sestavinam aerosola pa večinoma nižja kot pri kajenju cigaret (NASEM, 2018). Kemične snovi 

v aerosolu elektronskih cigaret lahko privedejo do sprememb v telesu, ki vodijo v različne 

bolezni, a je raziskav o dolgoročnih učinkih uporabe elektronskih cigaret na zdravje še premalo, 

da bi lahko prikazali, kaj te spremembe dejansko pomenijo za zdravje, obolevnost in umrljivost 

uporabnikov (Glantz & Bareham, 2018; NASEM, 2018; Zhang, et al., 2018). Posledic njihove 

dolgoročne uporabe torej še ne poznamo (Glantz & Bareham, 2018; NASEM, 2018). Popoln 

prehod s kajenja cigaret na elektronske cigarete verjetno pomeni zmanjšanje kratkoročnih 

negativnih zdravstvenih izidov (NASEM, 2018), vendar pa večina uporabnikov elektronskih 

cigaret tudi kadi (dvojna raba) (Glantz & Bareham, 2018). Trenutno je na voljo premalo 

podatkov in kvalitetnih raziskav o vlogi elektronskih cigaret v opuščanju kajenja (NASEM, 

2018), zato jih na NIJZ za opuščanje kajenja ne priporočamo (Koprivnikar, 2018b), prav tako 

jih ne priporočajo v najnovejših smernicah različne tuje organizacije (Bals, et al., 2019; 

Livingston, et al., 2019; Barua, et al., 2018; U.K. National Institute for Health and Care 

Excellence, 2017). Uporaba elektronskih cigaret je še posebej tvegana med mladostniki in 

mladimi odraslimi, saj pri njih zvišuje tveganje za kajenje (NASEM, 2018). V 2016 je v 

Sloveniji elektronske cigarete v zadnjih 30 dneh uporabljalo 0,8 % prebivalcev, starih 25-74 let 

(Koprivnikar, 2018a), tri četrtine med njimi je bilo kadilcev (dvojna raba), približno vsak sedmi 

je bil bivši kadilec, vsak sedmi pa ni nikoli kadil (NIJZ, n. d.e). Med mladostniki je v 

priložnostni raziskavi v 2017 o uporabi elektronske cigarete kadarkoli v življenju poročalo 

36,7 % anketiranih dijakov 2. letnikov srednjih šol iz vse Slovenije, o uporabi v zadnjih 30 dneh 

pa 12 % (Koprivnikar & Zupanič, 2018a). V 2018 so šolski delavci opazili uporabo elektronskih 

cigaret na 43 % vseh v priložnostni raziskavi sodelujočih šol iz vse Slovenije oziroma 39 % 

sodelujočih osnovnih in 53 % sodelujočih srednjih šol (Koprivnikar & Zupanič, 2018b). 

 

Tobačni izdelki, v katerih se tobak segreva, ne gori 
To so najnovejši izdelki tobačne industrije, katerih uporaba posnema kajenje konvencionalnih 

cigaret. Uporabnik vdihuje aerosol, ki se tvori ob segrevanju tobaka s pomočjo baterije. Vsi 

izdelki iz te skupine vsebujejo tobak, razlikujejo pa se po načinu delovanja, temperaturi 

segrevanja tobaka (največ 350° C) in zmožnosti dovajanja nikotina (WHO, 2018b; U. K. H. M. 

Treasury, 2018). Trenutno so o njih na voljo predvsem podatki iz raziskav proizvajalcev, 

neodvisnih raziskav je precej manj (McNeill et al., 2018; Simonavicius et al., 2018; Food 

Standards Agency (FSA), 2017). Aerosol vsebuje nikotin in različne kemične snovi (Li et al., 

2019; Food and Drug Administration (FDA), 2018; Simonavicius et al., 2018; FSA, 2017; 

Glantz, 2017). Uporabniki so lahko izpostavljeni primerljivim ravnem nikotina kot pri kajenju 

cigaret (Li et al., 2019; FDA, 2018; McNeill et al., 2018; Simonavicius et al., 2018; FSA, 2017), 

tveganje za zasvojenost ali škodljive učinke nikotina se torej ne zmanjša (FSA, 2017). Glede 

drugih kemičnih snovi natančna sestava aerosola še ni točno znana, vsebuje pa številne snovi, 
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ki so prisotne v tobačnem dimu, tudi rakotvorne (Li et al., 2019; FDA, 2018; McNeill et al., 

2018; Simonavicius et al., 2018; FSA, 2017; Glantz, 2017). Kot kažejo dostopni podatki je sicer 

večina analiziranih škodljivih snovi v aerosolu nižja kot v dimu cigaret (Li et al., 2019; McNeill 

et al., 2018; Simonavicius et al., 2018; FSA, 2017). Trenutno ni dokazov, da nižja 

izpostavljenost škodljivim snovem pri uporabi teh izdelkov pomeni tudi nižje tveganje za 

zdravje v primerjavi s kajenjem cigaret (Li et al., 2019; WHO, 2018b; Glantz, 2017). Zaradi 

pomanjkanja podatkov še ni možno oceniti celokupne toksičnosti izdelka, škodljivosti za 

zdravje in tveganj (WHO, 2018b; FSA, 2017; Glantz, 2017), dostopni podatki pa kažejo, da je 

uporaba teh izdelkov lahko povezana s pomembnimi škodljivimi učinki na pljuča, imunski 

sistem, jetra in srčno-žilni sistem (Glantz, 2017). Uporabljajo jih večinoma kadilci (dvojna 

raba), redkeje bivši kadilci in tisti, ki niso nikoli kadili (FDA, 2018), verjetno bodo po njih 

posegli tudi mladi (FDA, 2018; FSA, 2017; Glantz, 2017). Za Slovenijo podatkov o uporabi 

teh izdelkov še nimamo. V priložnostni raziskavi iz 2018 pa so šolski delavci poročali, da 

opažajo uporabo na 5 % sodelujočih osnovnih šol in na 8 % sodelujočih srednjih šol 

(Koprivnikar & Zupanič, 2018b). 

 

NOVA ZAKONODAJA NA PODROČJU NADZORA NAD TOBAKOM 
V Sloveniji je 11. marca 2017 stopil v veljavo Zakon o omejevanju uporabe tobačnih in 

povezanih izdelkov (ZOUTPI), celovit program ukrepov nadzora nad tobakom. Novi zakon 

poleg tobačnih ureja tudi povezane izdelke, mednje sodijo elektronske cigarete z in brez 

nikotina, zeliščni izdelki za kajenje ter novi tobačni izdelki. Med ključnimi ukrepi v novem 

zakonu so popolna prepoved oglaševanja, promocije in razstavljanja tobačnih in povezanih 

izdelkov, velika slikovno-besedilna zdravstvena opozorila na embalaži tobačnih izdelkov za 

kajenje, enotna embalaža cigaret in tobaka za zvijanje, prepoved prodaje cigaret in tobaka za 

zvijanje z značilnimi okusi, popolna prepoved sponzorstev in doniranja ter dovoljenja za 

prodajo tobačnih in povezanih izdelkov. Za povezane izdelke je začela veljati prepoved uporabe 

v zaprtih javnih in delovnih prostorih ter prepoved prodaje mladoletnim, tako kot za tobačne 

izdelke. Večina ukrepov novega zakona že velja, enotna embalaža in prepoved značilnega okusa 

mentola pa stopita v veljavo v 2020 (ZOUTPI, 2017). 

 

DISKUSIJA 
Noben potrošniški izdelek ne ubije toliko ljudi in povzroči toliko nepotrebnih smrti, kot tobak. 

V Sloveniji je tobak med vodilnimi preprečljivimi dejavniki za smrt in za izgubljena zdrava leta 

življenja ter vzrok številnih prezgodnjih smrti (GBD 2015 Risk Factors Collaborators, 2016). 

Pred sprejetjem novega zakona v 2017 se razširjenost kajenja med odraslimi prebivalci 

Slovenije ni spremenila dlje časa, se je pa zmanjšalo povprečno dnevno število pokajenih 

cigaret med rednimi kadilci (Koprivnikar, 2018b). Med mladostniki že od leta 2002 beležimo 

zniževanje razširjenosti kajenja, kar je spodbudno (NIJZ, n. d.c). Za nadaljnje zmanjševanje 

razširjenosti in posledic kajenja pa je bilo ključno sprejetje novega zakona, ki predstavlja 

sodoben in celovit program ukrepov, in ustvarja okolje s čim manj spodbud za kajenje 

(ZOUTPI, 2017; NIJZ, 2016); glede na dostopne dokaze in podatke iz držav s podobno 

zakonodajo lahko pričakujemo, da se bo prevalenca kajenja med odraslimi in mladimi postopno 

in znatno znižala (NIJZ, 2015). V 2019 pričakujemo prve rezultate o učinkih novega zakona iz 

večjih, nacionalno reprezentativnih raziskav med odraslimi in mladostniki.   

Ob vedno strožji regulaciji tobačnih izdelkov proizvajalci iščejo nove kanale in izdelke, da bi 

pritegnili morebitne nove stranke (otroke, mladostnike, mlade odrasle) in ohranili obstoječe. 

Na trgu se pojavljajo novi izdelki - elektronske cigarete in tobačni izdelki, v katerih se tobak 

segreva - in tobačna industrija obvladuje trg obeh skupin izdelkov. V nasprotju z enotnim 

mnenjem strokovnjakov o tobačnih izdelkih, so mnenja o elektronskih cigaretah deljena. Eni v 

njih vidijo izdelke za zmanjševanje škode (McNeill et al., 2018), drugi opozarjajo, da so ti 
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izdelki široko dostopni tudi nekadilcem in mladim, pri katerih je uporaba tvegana iz več 

razlogov (Glantz & Bareham, 2018). Uporaba pri tistih, ki niso kadili, predstavlja tveganje za 

zdravje, obenem pa niso znani učinki dolgoročne uporabe elektronskih cigaret (NASEM, 2018). 

Pri otrocih, mladostnikih, mladih odraslih je uporaba elektronskih cigaret zaskrbljujoča zaradi 

nikotina, ki ima nanje številne škodljive učinke - zelo in bolj kot odrasli so dovzetni za 

zasvojenost z nikotinom, v obdobju intenzivnega razvoja možganov lahko nikotin privede do 

trajnih škodljivih učinkov na kognitivne (miselne) sposobnosti, motenj v delovnem spominu, 

pozornosti, razpoloženju in zaznavanju zvoka ter zvečane impulzivnosti ali tesnobnosti, 

obenem pa elektronske cigarete pri njih zvišujejo tveganje za kajenje (Koprivnikar, 2018b). 

Številni strokovnjaki zato opozarjajo, da lahko elektronske cigarete privedejo do širjenja 

epidemije tobaka, ne pa do zmanjševanja škode (Glantz & Bareham, 2018). V Združenih 

državah Amerike opozarjajo na visok porast uporabe elektronskih cigaret med mladostniki v 

2018 (Gentzke et al., 2019). Elektronske cigarete se tudi pogosto oglašujejo ali štejejo za 

učinkovito pomoč pri opuščanju kajenja, kar pa ni podprto z dostopnimi dokazi, in je zato 

preuranjeno in lahko zavajajoče.  

Za nove tobačne izdelke, v katerih se tobak segreva, tobačna industrija trdi, da je izpostavljenost 

škodljivim snovem pri uporabi teh izdelkov v primerjavi s kajenjem cigaret nižja, zato naj bi se 

znižalo tudi tveganje za zdravje (Bialous & Glantz, 2018; FDA 2018). A znižanje 

izpostavljenosti škodljivim snovem ne pomeni tudi avtomatično znižanja tveganja za zdravje 

(Glantz, 2017). Poleg tega to ni prvič, da je tobačna industrija najavila izdelke, ki naj bi bili 

manj škodljivi. V preteklosti so zmanjšanje tveganj za zdravje pripisovali cigaretnim filtrom in 

t. i. lahkim tobačnim izdelkom, ki naj bi vsebovali manj škodljivih snovi. Danes pa vemo, da 

ne v enem, ne v drugem primeru, to niso manj škodljivi tobačni izdelki (Bialous & Glantz, 

2018). Aerosol tobačnih izdelkov, v katerih se tobak segreva, vsebuje številne škodljive snovi, 

tudi rakotvorne, zato njihova uporaba predstavlja tveganje za zdravje; če tak izdelek začne 

uporabljati nekadilec, to zanj predstavlja zvišanje tveganja (FSA, 2017; Glantz, 2017). Zelo 

verjetno bodo po teh izdelkih posegli tudi mladi, kar je zaskrbljujoče zaradi škodljivih učinkov 

nikotina in zasvojenosti ter morebitne dolgoročne uporabe in s tem dolgotrajne izpostavljenosti 

zdravju škodljivim snovem (FSA, 2017).  

Pomembno je, da ob pomanjkanju dokazov upoštevamo previdnostni princip ter nove izdelke 

strogo reguliramo; temu sledi slovenska zakonodaja in povezane izdelke regulira podobno kot 

tobačne (ZOUTPI, 2017).  

Ne le po novejših izdelkih, mladostniki pogosteje kot odrasli posegajo tudi po drugih vrstah 

tobačnih izdelkov, npr. vodnih pipah, brezdimnem tobaku, ki imajo prav tako škodljive učinke 

na zdravje, privedejo do zasvojenosti in med mladostniki povečajo tveganje za kajenje 

(Koprivnikar, 2018b).  

Kljub uveljavitvi učinkovitih ukrepov v preteklosti in uspešnemu zmanjšanju izpostavljenosti 

tobačnemu dimu v zaprtih javnih in delovnih prostorih, pa ostaja problem izpostavljenosti 

tobačnemu dimu med odraslimi kot mladostniki v domačem bivalnem okolju (Koprivnikar, 

2018b).  

Ključno vlogo pri zmanjševanju uporabe in posledic uporabe tobačnih in povezanih izdelkov 

imajo zdravstveni delavci, ki so pomemben vir informacij o kajenju in opuščanju kajenja in o 

novih izdelkih. Pomembno je, da so seznanjeni z najnovejšimi in neodvisnimi dokazi. Na voljo 

so zelo dostopni, številni podatki ter objave, pri katerih obstaja konflikt interesov ali pa so 

komercialne narave, ki so lahko vir zavajajočih informacij in trditev v povezavi z zdravjem ali 

opuščanjem kajenja in vplivajo na delo in prakse zdravstvenih delavcev. Kot kažejo podatki iz 

tujine je znanje o elektronskih cigaretah med zdravstvenimi delavci še pomanjkljivo, stališča in 

prepričanja o njih pa neenotna in pogosto neskladna z obstoječimi dokazi; znaten delež 

zdravstvenih delavcev jih namreč kljub pomanjkanju dokazov priporoča za opuščanje kajenja 

(Koprivnikar & Farkaš Lainščak, 2018). 
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ZAKLJUČEK 

Raba tobaka je velik javnozdravstveni problem. Pomembno je, da si tudi v Sloveniji po zgledu 

številnih držav zastavimo cilj družbe brez tobaka, kar pomeni, da manj kot 5 % odraslih 

prebivalcev uporablja tobačne, povezane izdelke in druge nikotinske izdelke, ki niso registrirani 

kot nikotinsko nadomestno zdravljenje. Za doseganje teh ambicioznih ciljev je nujen vsevladni 

in vsedružbeni pristop, v katerem imajo zelo pomembno vlogo tudi zdravstveni delavci. Začetek 

poti do družbe brez tobaka je prva strategija za področje nadzora nad tobakom, ki je trenutno v 

pripravi.  
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POVZETEK 

Negovalne diagnoze so osnova za vsakodnevno profesionalno delo medicinskih sester. 

Negovalne diagnoze po Taksonomiji II NANDA-International predstavljajo eno 

najpomembnejših komponent procesa zdravstvene nege, tako v samostojni vlogi, kot v vlogi 

sodelovanja z ostalimi zdravstvenimi delavci. Negovalne diagnoze so del standardiziranega 

jezika oziroma standardizirane terminologije, ki omogoča medicinskim sestram 

sporazumevanje in primerjavo širom po svetu. Negovalna diagnoza je klinična presoja o 

človeških odzivih na zdravstveno stanje/življenjske procese ali o dovzetnosti posameznika, 

družine, skupine ali lokalne skupnosti na te odzive. Zanemarjanje teh odzivov in osredotočenost 

na samo očitno bolezensko stanje vodi v zaplete, katerim se lahko izognemo.   

Ključne besede: negovalne diagnoze, NANDA-International, bolnik, pljučna obolenja 

 

ABSTRACT 

Nursing diagnoses are the basis for nurses' everyday professional work. The NANDA-

International Taxonomy II nursing diagnoses are one of the most important components of the 

health care process both individually and in cooperation with other health care professionals. 

Nursing diagnoses are also a part of a standardized language or terminology that enables nurses 

to discuss and compare their diagnoses internationally. A nursing diagnosis is a clinical 

judgement about a person's reactions to their health condition/life processes, or about the 

susceptibility of an individual, family, group or local community to a person's reactions. 

Neglect of these reactions and focus merely on a person's obvious medical condition results in 

complications that can be avoided. 

Keywords: nursing diagnoses, NANDA-International, patient, lung conditions 

 

 

UVOD 

Diagnosticiranje v zdravstveni negi ali postavljanje negovalnih diagnoz je proces, za katerega 

je potrebno strokovno znanje s področja zdravstvene nege. Medicinska sestra mora znati zbirati 

podatke (kaj, kako, zakaj), s podatki prepoznati smiselne informacije,  mora vedeti kaj je zdrav, 

normalen odziv človeka in kaj pomeni odstopanje. Prepoznati mora potrebo po preverjanju 

obstoječih podatkov/informacij in potrebo po zbiranju novih, dodatnih podatkov. Mora pa tudi 

iz podatkov in informacij priti do zaključka v procesu diagnosticiranja do negovalne diagnoze 

(Rebec & Lubi, 2018). Ta kompleksen proces vodi v klinično presojo oz. odločitev o 

pacientovih potrebah, skrbeh ali zdravstvenih težavah (www.mz.gov.si, 2018). Negovalna 

diagnoza je osnova za izbiro negovalne intervencije in za doseganje izidov zdravstvene nege. 

Na osnovi negovalne diagnoze si postavimo cilje in izdelamo načrt, ki vodi v doseganje 

zastavljenih izidov (Herdman & Kamitsuru, 2017).  
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Diagnostični proces ali diagnosticiranje v zdravstveni negi zajema prvo (ocenjevanje) in drugo 

fazo procesa zdravstvene nege (identifikacija negovalnih diagnoz) (Hajdinjak & Meglič, 2012). 

Ocenjevanje pacientovega stanja je začetna in hkrati najbolj kritična faza procesa zdravstvene 

nege (PZN) (Herdman & Kamitsuru, 2014), ki vpliva na izpeljavo vseh ostalih faz PZN, najprej 

pa na identifikacijo negovalnih diagnoz. 

 

Diagnostični proces temelji na skrbni oceni in na primerjavi med vsebino pacientovega stanja 

in vsebino taksonomije negovalnih diagnoz (Herdman & Kamitsuru, 2017), na osnovi 

mednarodno priznane klasifikacije NANDA-International Taksonomija II, kot sodobne metode 

procesa zdravstvene in babiške nege slovenskega zdravstvenega sistema, ki  pokriva fiziološke, 

psihološke, socialne, duhovne in razvojne potrebe posameznika, družine, skupine, lokalne 

skupnosti (RSKZN, 2018). Kombiniranje temeljnega znanja zdravstvene nege s konceptualnim 

znanjem o vsaki negovalni diagnozi šele omogoča polno diagnosticiranje (Herdman & 

Kamitsuru, 2017, str. 40).  

 

Ocenjevanje pacientovega stanja poteka v štirih korakih (Herdman & Kamitsuru, 2014 cited in   

Klančnik Gruden,et al., 2015).  Predstavlja prvo, presejalno ocenjevalno fazo, v kateri 

medicinska sestra zbira podatke, jih analizira in oblikuje v smiselno informacijo. Tej fazi sledi 

analiza in konverzija podatkov v informacije, ko medicinska sestra podatke interpretira v širšem 

kontekstu dogajanja. Zadnji del presejalne faze je grupiranje informacij v vzorce, ki nakazujejo 

pacientove odzive oz. negovalne probleme na  posameznih področjih.  

 

OCENJEVANJE PACIENTOVEGA STANJA IN POSTAVLJANJE NEGOVALNIH 

DIAGNOZ PRI BOLNIKU Z OBOLENJEM PLJUČ 

Medicinska sestra ima pri bolniku z obolenjem pljuč pomembno vlogo. Je prva oseba, ki stopi 

v stik s pacientom in se sooči z njegovimi zdravstvenimi težavami. S svojim znanjem in 

kompetencami  prepozna in oceni znake ter simptome pacientovih težav. S tem zagotovi 

podlago za postavljanje negovalnih diagnoz, oblikovanje ciljev, načrtovanje ter pravočasno in 

učinkovito nudenje  intervencij in nujnih ukrepov za čim boljši izid bolezni. Medicinska sestra 

je pri bolniku z dispnejo pozorna na bolnikove anamnestične podatke, kot so: čas pojavljanja, 

trajanje ter potek težav, intenzivnost  znakov/simptomov, sprožilne dejavnike in morebitne 

predhodne epizode pojavljanja (Kaynar, 2011, cited in  Zrimšek, 2015). Pacient, ki je 

dispnoičen, je tudi prestrašen in zaskrbljen (Ivanuša &Železnik, 2008, cited in  Zrimšek, 2015). 

 

sledi izdelava nabora možnih (hipotetičnih) negovalnih diagnoz, v katerih medicinska sestra 

zbere vse negovalne diagnoze, ki se ji zdijo primerne glede na ugotovljeno pacientovo stanje. 

Predpogoj za to je, da medicinska sestra pozna diagnostične koncepte  negovalnih diagnoz 

vezanih na pljučno obolenje (kaj neka negovalna diagnoza po definiciji je in kaj so njeni 

ocenjevalni kriteriji: dejavniki tveganja, diagnostični kazalci [simptomi, znaki], spremljajoči 

dejavniki [etiologija]). Podatkom tako pripiše natančen in zanesljiv pomen ter se s tem pripravi 

na fazo poglobljenega ocenjevanja pacientovega stanja. V tej fazi medicinska sestra zbira in 

analizira dodatne podatke za tista področja, ki so se izkazala za problematična (negovalne 

diagnoze usmerjene v problem) ali v smislu ranljivosti in dovzetnosti/rizičnosti (potencialne 

negovalne diagnoze) ali v smislu pacientove želje po izboljšanju nečesa ( negovalne diagnoze  

promocije zdravja). Ob koncu poglobljene ocene nekatere možne negovalne diagnoze potrdi, 

druge pa ovrže.  

Možne negovalne diagnoze pri bolnikih s pljučnim obolenjem, ki imajo težave z dihanjem se 

znotraj Taksonomije II NANDA-International nahajajo v treh domenah: Domena 3 -  Izločanje 

in izmenjava, Razred 4 – Delovanje dihal (00030 Nepopolna izmenjava plinov), Domena 4 – 

Aktivnost/počitek, Razred 4 – Srčno-žilni/pljučni odzivi (00032 Neučinkovit vzorec dihanja, 
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00033 Nezadostno spontano dihanje, 00034 Težavno odvajanje od mehanske ventilacije) in 

Domena 11 – Varnost/zaščita, Razred -2 (00031 Neučinkovito čiščenje dihalnih poti). 

 

Nabor možnih negovalnih diagnoz je širok in nastane na osnovi splošnega ocenjevanja. Temu 

mora slediti usmerjeno ocenjevanje, ki išče dodatne podatke, s katerimi bi lahko potrdili 

ustreznost določene negovalne diagnoze. Obstoječi podatki se lahko v kombinaciji z novimi in 

prvotno informacijo spremenijo do te mere, da mora medicinska sestra pretehtati predhodno 

postavljene negovalne diagnoze, to pa zahteva od nje neprestano klinično presojanje, če želi 

pacientu nuditi tisto, kar potrebuje (Herdman, 2012 cited in   Klančnik Gruden,et al., 2015). 

Usmerjena ocena zato lahko privede do izločanja predhodnih negovalnih diagnoz, lahko 

privede do oblikovanja novih negovalnih diagnoz ali pa naredi selekcijo med sorodnimi 

negovalnimi diagnozami.  

 

Pri pacientki, ki težko diha, ima tahipnejo s frekvenco dihanja 25 vdihov na minuto, nasičenost 

tkiv s kisikom (saturacijo) 92%, povečan anteriorno-posteriorni premer prsnega koša, pri 

dihanju uporablja pomožno muskulaturo, nosnice ji plapolajo, ustnice ima našobljene, sedi v 

tritočkovnem kočijaškem položaju, bi lahko postavili možne negovalne diagnoze: 00030 

Nepopolna izmenjava plinov, 00032 Neučinkovit vzorec dihanja ali 00033 Nezadostno 

spontano dihanje. Usmerjeno ocenjevanje odkrije nov ključen podatek – pacientka je sprejeta 

zaradi zapletov KOPB. Od zdravil jemlje Seretide in Flixotide, vendar pove, da ji je zdravil 

pred enim mesecem zmanjkalo, zato jih je prenehala jemati. 

 

Tabela 1: Pregled definicij možnih negovalnih diagnoz 

 

Domena 3: Izločanje in 

izmenjava, Razred 4: 

Delovanje dihal 

00030 Nepopolna izmenjava plinov – Prevelika ali 

premajhna oksigenacija in/ali izločanje ogljikovega dioksida 

preko alveolokapilarne membrane. 

Domena 4: 

Aktivnost/počitek, Razred 

4: Srčno-žilni/pljučni odzivi 

00032 Neučinkovit vzorec dihanja – Takšen vdih in/ali 

izdih, ki ne zagotavlja/ta zadostne ventilacije. 

Domena 4: 

Aktivnost/počitek, Razred 

4: Srčno-žilni/pljučni odzivi 

00033 Nezadostno spontano dihanje – Nezmožnost za 

začetek in/ali vzdrževanje samostojnega dihanja za 

ohranjanje življenja. 

  

Upoštevanje podatkov, ki smo jih pridobili v usmerjenem ocenjevanju in pregled definicij 

možnih negovalnih diagnoz (Tabela 1) pokaže, da negovalni diagnozi 00030 Nepopolna 

izmenjava plinov in 00033 Nezadostno spontano dihanje lahko izločimo, saj nasičenost tkiv s 

kisikom (92%) pri pacientih s KOPB ni kritična. Pregled diagnostičnih kazalcev in 

spremljajočih dejavnikov pri negovalni diagnozi 00032 Neučinkovit vzorec dihanja (slika 1) pa 

pokaže, da več kot trije kazalci ustrezajo znakom in simptomom pacientke (težko dihanje, 

povečan anteriornoposteriorni premer prsnega koša, plapolanje nosnic, dihanje skozi 

našobljene ustnice, tahipneja, uporaba pomožnih dihalnih mišic, privzem 

tritočkovnega/kočijaškega položaja). Pri pacientki pa prepoznamo tudi več spremljajočih 

(etioloških) dejavnikov (debelost, kronična utrujenost dihalnih mišic). 
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Slika 1: Negovalna diagnoza 00032 Neučinkovit vzorec dihanja (Vir: Herdman, H. & 

Kamitsuru, S., eds. (2017). Negovalne diagnoze NANDA-International: definicije in 

klasifikacija 2015-2017. Ljubljana: Zbornica zdravstvene in babiške nege – Zveza društev 

medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, str. 227) 

 

Pri izločanju, potrjevanju ali selekciji sorodnih negovalnih diagnoz si medicinska sestra 

pomaga tudi tako, da primerja vsebino in umeščenost negovalnih diagnoz znotraj 

klasifikacijskega sistema NANDA-I. V našem primeru bi to pomenilo, da istočasno ne moremo 

postaviti negovalne diagnoze 00032 Neučinkovit vzorec dihanja in 00033 Nezadostno spontano 

dihanje, ker se obe nahajata v istem razredu (Razred 4 – Srčno-žilni/pljučni odzivi znotraj  

Domene 4 – Aktivnost/počitek. 

 

Zadnje dejanje v procesu ocenjevanja pacienta je faza izbora validiranih negovalnih diagnoz, 

ki izkazujejo dejanske negovalne probleme pacienta. V tem delu se z določanjem prioritete 

negovalnih diagnoz dobi negovalne diagnoze, ki bodo usmerjale proces zdravstvene nege pri 

pacientu. Končni seznam negovalnih diagnoz pa ni končen, ker se lahko spreminja, kot se 

spreminja pacientovo stanje. Zato je ocenjevanje pacientovega stanja dinamičen proces, ki se 

začne ob prvem stiku s pacientom in se nadaljuje skozi vse faze procesa zdravstvene nege 

(Hajdinjak & Meglič, 2012 cited in  Klančnik Gruden,et al., 2015). 

 

Na koncu je potrebno, glede na veliko pomanjkanje medicinskih sester in zato omejen čas za 

delo z bolnikom, opozoriti, da je pretirano poenostavljeno sklepanje in prehitro zaključevanje 

postopka diagnosticiranja, npr. že v fazi postavljanja možnih negovalnih diagnoz, lahko 

nevarno, saj kot pišeta  Herdman & Kamitsuru (2017, p. 32), le-to lahko vodi k izbiri 
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neprimernih intervencij, podaljšanju hospitalizacije in nepotrebnim ponovnim sprejemom 

pacientov. 

 

ZAKLJUČEK  

Temeljni diagnostični koncept, pri katerem ima težave bolnik z obolenjem pljuč, je dihanje. V 

okviru NANDA-International Taksonomije II se negovalne diagnoze povezane s tem 

konceptom pojavljajo v treh različnih domenah. Postavitev pravilne diagnoze je tako 

zahtevnejša. Negovalna diagnoza mora temeljiti na pravilno izvedeni oceni stanja, saj bo le tako  

dejansko odražala bolnikovo stanje,   bolnik pa bo  deležen zdravstvene nege, ki jo potrebuje. 

V nasprotnem primeru se lahko celotna obravnava pacienta odvija v zgrešeno smer, ker ne bo 

obravnavan v skladu s svojimi dejanskimi potrebami, ali pa bodo nekatere njegove potrebe celo 

spregledane. Ocena stanja zato ne sme biti izvedena površno in na hitro brez poglabljanja, ravno 

tako pa tudi ni priporočljivo, da se pri postavljanju negovalnih diagnoz izhaja zgolj iz 

medicinske diagnoze. Napačno postavljene negovalne diagnoze namreč lahko vodijo v izbor 

napačnih intervencij, zaplete zdravstvene obravnave in podaljšano hospitalizacijo. 
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IZVLEČEK 

Pacientu, ki se ne more odkašljati in si tako sam očistiti dihalno pot, se mu pomagam z 

aspiracijo. Aspiracija dihalnih poti se izvaja s pomočjo tankega katetra skozi nos, usta, 

endotrahealni tubus in trahealno kanilo. To je invazivni poseg, ki zahteva specialno znanje. Zelo 

pomembna je priprava pacienta kot tudi izvajalca aspiracije. V prispevku so opisani načini 

aspiracije, izvedba ter vloga medicinske sestre pri aspiraciji dihalnih poti. 

 

Ključne besede: dihalna pot, aspiracija, medicinska sestra 

 

ABSTRACT 

Patient with coughing inability needs aspiration which is providing airway cleansing. 

Aspiration is done with thin catheter through nose, mouth, endotracheal tubus and tracheal 

cannula. This invasive procedure demands special knowledge. Emphasis is on patient and nurse 

preparation. This article describes aspiration, execution of procedure and role of nurse 

throughout whole procedure. 
 

Key words: breathing path, aspiration, nurse 
 

UVOD 

Aktivni mehanizem za odstranjevanje sekreta iz dihalnih poti je kašelj. Če pacient ne more 

kašljati, mu pomagamo tako, da očistimo dihalno pot z aspiracijskim katetrom. To je pasivna 

toaleta dihal. 

Aspiracija je beseda, ki izvira iz latinskega glagola aspirare (vdihati, hlepeti) oziroma njegove 

izpeljanke samostalnika aspiratio. Ima več pomenov: vdihovanje tekočine ali tujka v dihalno 

pot; pridih; izsesavanje s tlakom, ki je nižji od atmosferskega, z namenom odstranitve manjših 

delcev, tekočine ali plinov iz telesnih votlin (Jutriša et al., 2013). 

Aspiracija pomeni uvajanje tankega plastičnega ali mehkega silikoniziranega  katetra skozi nos, 

usta ali tubus oziroma kanilo z namenom odstraniti sekret iz dihalnih poti. Za varno in 

učinkovito aspiracijo je pomembno, da izberemo pravilno velikost aspiracijskega katetra, da je 

pravilno nastavljen vlek (100-150 mmHg), ter da poseg traja maksimalno 10-15 sekund (Vahčič 

& Simončič, 2012). 
 

Namen aspiracije: 

Neučinkovito izkašljevanje lahko povzroči zbiranje sekreta v dihalnih poteh zaradi zožitve 

dihalnih poti ali respiratorne insuficience. Aspiracijo dihalnih poti izvajamo pri pacientih, ki 

imajo delno ali popolno okrnjen aktivni mehanizem odstranjevanja trahealnega sekreta (Plank, 

2012). 

mailto:esada.karic@b-topolsica.si
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Aspiracija se lahko izvaja v terapevtske in diagnostične namene. Je neprijetna za pacienta, zato 

je pomembna dobra psihična in fizična priprava na poseg (Vahčič & Simončič, 2012). 
 

Cilji aspiracije: 

 čista dihalna pot, mirno dihanje, brez hropenja, 

 preprečiti okužbo dihal, 

 miren, manj anksiozen pacient, 

 preprečiti poškodbo dihal med aspiracijo (Plank, 2012). 

Pri izbiri aspiracijskega katetra moramo upoštevati odprti oziroma zaprti sistem aspiracije. 

Kadar gre za odprt sistem aspiracije, izberemo atravmatski kateter, ki je mehak in ima zaobljeno 

konico. Ustrezna dolžina katetra znaša 60 cm, pri trahealni kanili pa moramo upoštevati krajšo 

dihalno pot, zato tudi izberemo kateter manjše dolžine. Kateter za desni bronh je raven, kateter 

za levi bronh ima usmerjeno konico, na konici je spiralno zvit (oblika dvojne črke S) ali 

ukrivljen (oblika črke L). Krivino že na začetku uvajanja usmerjamo v levo (Vahčič & 

Simončič, 2012). 
Pri zaprtem sistemu aspiracije je primerna velikost aspiracijskega katetra za tubus med 54 in 57 

cm, za kanilo pa med 30 in 30,5 cm. Številke aspiracijskega katetra so prilagojene številkam 

endotrahealnega tubusa ali kanile: maksimalna velikost aspiracijskega katetra= (številka 

endotrahealnega tubusa -2)x 2 (Lipovšek & Jokić, 2011). 
 

Zapleti aspiracije dihalnih poti: 

 poškodba sluznice in krvavitve iz dihalnih poti, 

 motnje srčnega ritma: bradikardija, tahikardija, prekatne ekstrasistole, 

 hipoksija, 

 nihanje krvnega tlaka, 

 bronhospazem, 

 razvoj atelektaz; 

 ekstubacija ali dekanilacija, 

 bruhanje in aspiracija želodčne vsebine v dihala, 

 okužba dihalne poti in/ali prenos bolnišničnih okužb, 

 porast znotraj lobanjskega tlaka, tlaka v prsni ali trebušni votlini (Vahčič &Simončič, 

2012). 

Aspiracija dihalnih poti je invazivni poseg, ki ga ne izvajamo rutinsko. Poznati moramo možne 

zaplete in biti nanje pripravljeni. Apiracijo dihalnih poti izvajamo po aseptični metodi, 

uporabljamo le sterilen material, da zmanjšamo možnost okužbe pacienta in medicinske sestre, 

ki izvaja poseg. Potrebo po aspiraciji prepozna medicinska sestra z opazovanjem pacienta, 

opazovanjem doseženih vrednosti oksigenacije, pulza, avskultacijo prsnega koša. Aspiracija se 

opravi po potrebi pacienta, kar spoznamo po kašlju, hropenju, po količini sekreta (Plank, 2012). 
 

Pripomočki za aspiracijo sekreta iz dihalnih poti: 

 aspirator (električni, vakuumski, baterijski), 

 aspiracijski katetri različnih velikosti oziroma zaprt sistem aspiracije 

 ena nesterilna rokavice, 

 ena sterilna rokavica, 

 sterilna fiziološka raztopina (20 ml), 

 ročni dihalni balon, 

 zaščitni plašč ali predpasnik, očala, maska, kapa, 

 razkužilo za izpiranje aspiracijske cevi (klorov preparat), 

 sterilno mazilo na vodni osnovi, 
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 zaščita za pacienta (staničevina, kompresa), 

 koš za odpadke (Jutriša et al., 2013). 

Pri izbiri aspiracijskega katetra moramo upoštevati odprti oziroma zaprti sistem aspiracije. 

Kadar gre za odprt sistem aspiracije, izberemo atravmatski kateter, ki je mehak in ima zaobljeno 

konico. Ustrezna dolžina katetra znaša 60 cm, pri trahealni kanili pa moramo upoštevati krajšo 

dihalno pot, zato tudi izberemo kateter manjše dolžine. Kateter za desni bronh je raven, kateter 

za levi bronh ima usmerjeno konico, na konici je spiralno zvit (oblika dvojne črke S) ali 

ukrivljen (oblika črke L). Krivino že na začetku uvajanja usmerjamo v levo (Vahčič & 

Simončič, 2012). 

Pri zaprtem sistemu aspiracije je primerna velikost aspiracijskega katetra za tubus med 54 in 57 

cm, za kanilo pa med 30 in 30,5 cm. Številke aspiracijskega katetra so prilagojene številkam 

endotrahealnega tubusa ali kanile: maksimalna velikost aspiracijskega katetra= (številka 

endotrahealnega tubusa -2)x 2 (Lipovšek & Jokić, 2011). 
Med aspiracijo opazujemo pacientovo barvo kože in vidnih sluznic, poslušamo dihanje, 

opazujemo vzorec in frekvenco dihanja, draženja na kašelj in učinkovitost kašlja, barvo, 

količino in konzistenco sekreta, EKG krivuljo, (če je pacient priključen na monitor), vrednost 

saturacije (Plank, 2012). 

 

Kako izvedemo aspiracijo: 

Najprej pripravimo sebe (razkuževanje rok) in pacientu razložimo postopek (psihofizična 

priprava), nato si pripravimo vse zgoraj omenjene pripomočke. Sebe zaščitimo z zaščitnimi 

sredstvi ter na aspiratorju nastavimo ustrezno jakost podtlaka.  Pripravimo aspiracijski kateter 

(aseptično, da ostane v ovitku še sterilen), odpremo sterilno rokavico (aseptično, da ostane v 

ovitku še sterilna) na nevodilno roko si namestimo nesterilno rokavico ter nato vodilno roko 

zaščitimo z sterilno rokavico. Z vodilno/sterilno roko primemo kateter, z nevodilno roko pa 

aspiracijsko cev in jo spojimo s katetrom. Aspiracijski kateter navlažimo z gelom in uvedemo 

skozi usta ali nos v smeri nazaj in navzdol. V primeru, da je pacient nemiren potrebujemo 

asistenta, da pacientu drži glavo. Katetra ne potiskamo s silo, aspiracijo izvajamo z obračanjem 

aspiracijskega katetra medtem ko aspiracijski kateter počasi vlečemo iz dihalne poti med 

negativnim vlekom, s palcem pa zapiramo in odpiramo kontrolno okence. Pacienta spodbujamo 

h kašlju. Ocenimo potrebo po ponovni aspiraciji. Za vsako aspiracijo uporabimo nov 

aspiracijski kateter. Aspiracijski kateter po uporabi zavržemo. Aspiracijsko cev po uporabi 

splahnemo in ustrezno zaščitimo. Po posegu uredimo pacienta in pospravimo vse pripomočke. 

Razkužimo si roke (Ivanuša&Železnik, 2008). 
Pri intubiranem in traheotomiranem pacientu na respiratorju moramo pred aspiracijo pacienta 

dodatno oksigenirati in preveriti napihnjenost zračnega mehurčka (cuff). Med aspiracijo ves čas 

držimo tubus/kanilo, da se ne premika (Ivanuša,& Železnik, 2008). 
Pri aspiraciji z zaprtim sistemom uporabimo nesterilne rokavice. Pacientu med aspiracijo 

dovajamo 100% kisik (gumb na ventilatorju), in sicer 2 min. Ko smo aspiracijo končali, se 

prepričamo, da je črna oznaka na katetru vidna. Tako lahko kateter splaknemno s fiziološko 

raztopino (5 do 10 ml) iz brizgalke. Obrnemo kontrolni gumb na zapretm sistemu za aspiracijo 

(Ivanuša,& Železnik, 2008). 
 

Na kaj moramo biti pozorni: 

Aspiracijo izvajamo vedno med vdihom. Aspiracijo lahko ponovimo največ 3 krat (za vsako 

aspiracijo zamenjamo aspiracijski kateter). Ob vsaki aspiraciji obrnemo pacientovo glavo v 

drugo smer, da lažje pridemo v nasprotni bronhus. Če pacienta začne dušiti, prekinemo poseg 

in počakamo da se umiri. Aspiriramo nežno z občutkom. Pazimo, da ne poškodujemo sluznice 

dihalne poti. S kondenzom ravnamo kot s kužnino. Če med aspiracijo naletimo na upor je 
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možno, da smo zadeli na razcepišče sapnika. V takem primeru aspiracijski kateter izvlečemo za 

približno 1cm ter nato vzpostavimo vakuum (Ivanuša & Železnik, 2008). 
 

DISKUSIJA 

Plank,(2012) navaja, da z aspiracijo odstranjujemo trahealni sekret, pri pacientih, ki imajo delno 

ali popolno okrnjen aktivni mehanizem odstranjevanja trahealnega sekreta. Pri ciljih se 

osredotočamo predvsem na čisto dihalno pot brez hropenja , brez poškodb ter brez okužbe. 

Glede mirnega in manj aksioznega pacienta, bi pa povedale predvsem to, da po aspiraciji je 

večina pacientov nemirnih s hitrim dihanjem, katero po uspešni aspiraciji postopoma izzveni.   

 

ZAKLJUČEK 

Z aspiracijo pacientu očistimo dihalne poti in olajšamo dihanje v kolikor tega ni sposoben storiti 

sam. Aspiracijo izvajajo ustrezno usposobljeni zdravstveni delavci (tehnik zdravstvene nege, 

diplomirana medicinska sestra, diplomirani zdravstvenik) po aseptični metodi dela. Zelo 

pomembno je, da poskrbimo za varnost pacienta in tako preprečimo neželjene dogodke. Kljub 

temu, da je bolnišnično okolje najbolj varno za izvajanje postopka aspiracije, kjer so 

zagotovljeni vsi pogoji, se aspiracija izvaja tudi v domačem okolju ter na terenu. 
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POKROVITELJI 

 

 

 


