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TRAHEOSTOMA 

TRACHEOSTOMA 
Primož Levart, dr. med., spec. otorinolaringologije  

Oddelek za ORL,CFK  in MFK, UKC Maribor 

primoz.levart@gmail.com 

 

 

IZVLEČEK 

 

Traheotomija  je  poseg, ki omogoča vstop zraka neposredno v  dihala. S kirurškim posegom  

se naredi odprtina v sapnik in  formira traheostoma. Skozi tako napravljeno odprtino se vstavi 

dihalna cevka (kanila). Traheostoma  je lahko trajna ali začasna, glede na izvedbo pa kirurška 

ali perkutana. Prve posege naj bi opravili Egipčani  več kot tri tisoč let pred našim štetjem. 

Indikacije za poseg  so številne in raznolike. Predstavljajo bolezni in stanja, ki zahtevajo prehod 

zraka v pljuča mimo zapore ali hujše zožitve v zgornjih dihalih, dolgotrajno umetno ventilacijo 

oz. dobro toaleto spodnjih dihalnih poti. Prisotnost   traheostome lahko na krajši rok povzroča  

povečano izločanje sluzi, dolgotrajno pa tudi transformacijo epitela traheje. Obliko in funkcijo 

traheostome optimiramo z  kanilo. Kanile so različne po obliki, materialu in prisotnsti tesnilke. 

Prisotnost traheostome je lahko povezana z zapleti. So redki, a potencialno nevarni, zato je 

potrebno poznavanje osnov prve pomoči , ki je pri bolnikih z traheostomo specifična. Kljub 

vsemu,  traheostoma predstavlja varno in zanesljivo dihalno pot. 

Ključne besede: traheotomija, traheostoma, kanila, prva pomoč 

ABSTRACT 

Tracheostomy is an operative procedure that creates a surgical airway in the cervical trachea.  

Tracheostoma is formed and cannula is inserted to augment  form and function. Tracheostoma 

can be temporary or permanent and regarding technique either surgical or  percutaneous. 

Tracheotomy was first depicted on Egyptian artefacts more than 3000 B.C. Indications for the 

procedure are multiple and diverse and represent diseases  that require passage of air into the 

lungs bypassing upper respiratory tract, prolonged mechanical ventilation or the need to  

provide pulmonary toilet. Presence of tracheostoma can stimulate production of mucus in 

pulmonary tree and, in the long run, transformation of respiratory epithelium. Form and 

function of tracheostoma is augmented by the insertion of cannula which differ  with regard to 

form, material and presence of cuff.  Presence of tracheostoma can rarely lead to  severe 

complications  (low incidence, high risk) thus  knowing first aid basics is mandatory. 

Nevertheless tracheostoma represents safe and stabile form of airway management. 

Keywords: tracheotomy, tracheostoma, cannula, first aid 

 

UVOD 

Traheotomija  je  poseg, s katerim  bolniku omogočimo vstop zraka neposredno v  dihala. S 

kirurškim posegom odpremo pot skozi kožo in ustvarimo odprtino v tkivih  na vratu neposredno 

v sapnik. Skozi tako napravljeno odprtino potisnemo dihalno cevko (kanilo) v sapnik. 

Traheostomo napravimo tako, da na sprednji steni sapnika izrežemo okence in kožo prišijemo 

mailto:primoz.levart@gmail.com
https://en.wikipedia.org/wiki/Egypt
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na njegove robove.  S posegom trajno ali začasno izključimo  zgornji del aerodigestivnega 

trakta (nos, usta, žrelo, grlo) iz dihalne poti. 

Traheostoma  je lahko trajna ali začasna, glede na izvedbo pa kirurška ali perkutana. 

Izraza traheotomija oz. traheostoma se še posebej v anglosaksonski  literaturi  pogosto  

uporabljata kot sinonim. Bolnikom, kjer predvidevamo dolgotrajnejšo nego, danes praktično 

vedno napravimo okence in prišijemo kožo na rob traheje, zato je traheostoma bolj natančen 

izraz. 

Namen tega prispevka je predstavitev traheotomije kot kirurškega postopka,  seznanitev s 

različnimi vrstami kanil in možnimi zapleti pri traheotomiji in predstavitev kasnih posledic 

dolgotrajne traheostome. 

ZGODOVINA 

Prvo traheotomijo so verjetno opravili Egipčani tri tisoč let pred našim štetjem. Prvi zapis se 

pojavi okoli leta 2000 pred našim štetjem v Rig Vedi in nekoliko kasneje v Papyrus Ebers. Gre 

za omembo  zareze  v vrat kot dostopa do traheje. Asklepij  naj bi jo izvedel v 1.st.p.n.št., 100 

n.š. Antil prvi natančno opiše postopek in opozori, da ne vpliva na bolezni spodnjih dihal, l. 

400 n.š.jo Cezij obsodi kot „nesmiselno, kriminalo iznajdbo Asklepija, nato pa jo leta 600 n.š. 

Dante označi za »primerna kazen grešnikov v globinah pekla«. Brassavolo  1546. leta opiše 

postopek traheotomije pri obstrukciji dihanja zaradi povečanih tonzil. V 16.stoletju  Sanktorij  

prvi opiše kanilo, v 18.stoletju Martin opiše vložek v kanili, leta 1718 n.š. Heister uvede pojem 

„traheotomija“. Leta 1806  d`Azur opiše konikotomijo. Leta 1833  Trosseau  poroča o  200 

traheotomijah pri bolnikih z davico, leta 1921 Chavalier Jackson opiše indikacije, tehniko 

traheotomije in opozori na zaplete konikotomije.  Leta 1955 Shelden opravi prve perkutane 

traheotomije vedar se  zaradi številnih zapletov  poseg izvaja relativno redko vse do leta 1985, 

ko Ciaglia predstavi metodo perkutane dilatativne traheotomije, ki se v različnih različicah 

uporablja še danes. 

VRSTE TRAHEOSTOME  IN NAČINI TRAHEOTOMIJE 

Ločimo trajno in začasno traheostomo.  S prvo opisujemo traheostomo preko katere bo bolnik  

dihal do konca življenja in je večinoma povezana s operativnim posegom odstranitve grla  

zaradi maligne bolezni grla ali spodnjega dela žrela. V takem primeru se koža prišije na trahejo. 

O začasni traheotomiji govorimo, ko je  le ta namenjena le podpori dihaju za krajši ali daljši čas 

in bi trajanje intubacije povzročilo nepopravljive poškodbe grla. V tem primeru se le začasno 

izključi zgornji aerodigestivni trakt, ki ostane intakten (grlo!), pogosto se tudi koža ne šiva na 

trahejo. Po prenehaju potrebe po traheostomi, le ta spontano zaraste ali jo zapremo z manjšim 

kirurškim posegom, s tem pa se ponovno vzpostavijo dihalne in govorne funkcije zgornjega  

aerodigestivnega trakta. 

INDIKACIJE 

Traheostoma  omogoča:  

- prehod zraka v pljuča mimo zapore ali hujše zožitve v zgornjih dihalih, 

- dolgotrajno umetno ventilacijo, 

- dobro toaleto spodnjih dihalnih poti.  
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Vložena dihalna cevka s tesnilko (»cuff«)  preprečuje aspiracijo sline, hrane ter izločkov iz 

zgornjih dihalnih in prebavnih poti.  

Indikacije za traheotomijo so številne. Za poseg se  odločimo ob nezadostni preskrbi s kisikom, 

ko bolnik nima refleksov in je nevarnost aspiracije hrane velika. V spodnjih dihalnih poteh se 

lahko nabira sekret, kar zmanjšuje učinkovitost delovanja pljuč in oksigenacijo krvi. Posledice 

so zmanjševanje izmenjave plinov, kopičenje CO2, pljučni edem, acidoza, okvara srčne mišice 

in živčevja. 

Treheostoma je tako (lahko) indicirana pri dihalni stiski, okvari osrednjega živčevja zaradi 

poškodb, tumorjev, krvavitev, edema, možganske kapi, ogrožujoče sistemske okužbe, 

globokega vnetja na vratu, v primeru okvar po operacijah na možganih, dolgotrajnejših 

komatoznih stanjih, bulbarnem sindromu, miodegenerativnih boleznih, poškodbah prsnega 

koša, potrebe po dolgotrajni umetni ventilaciji, pri kronično nastajajočih ovirah v zgornjih 

dihalih, pri bronhopulmonalnih procesih s hudo oteženim dihanjem – kot so bronhiektazije, 

pljučni absces, pljučni edem itd. Zelo redko opravimo traheotomijo zaradi zapletov pri uvajanju 

v narkozo ali obojestranski paralizi glasilk in alergiji.  

Traheostoma je nujna, kadar zaradi že razširjenega malignega tumorja v celoti odstranimo grlo 

(trajna traheostoma). Pogosto jo izvedemo v okviru operativnega zdravljenja tumorjev v ustni 

votlini, jeziku, mehkem nebu, nebnici, žrelu, nosu, zgornji čeljusti, sinusih ali delu grla. Takrat 

napravimo začasno traheostomo s katero bolniku omogočimo dobro dihanje v pooperativnem 

obdobju za čas celjenja ran in zmanjšanja otekline (tudi tiste, ki nastane zaradi potrebnega 

obsevanja po operaciji).  

POSLEDICE DIHANJA SKOZI TRAHEOSTOMO  

Ob dihanju skozi traheostomo je izključen del zgornjega aerodigestivnega trakta, ki ima 

pomebne naloge v pripravi zraka, ki vstopa v pljuča.  Tako zrak, ki pride v sapnik ni ogret na 

36°C, ni navlažen in je neočiščen. Ker zrak ne prehaja skozi nos, se močno  oslabi sposobnost 

vohanja. Nefiziološke razmere  povzročijo obilno izločanje  sluzi v spodnjih dihalih. Hladen, 

suh in nečist zrak povzroča dehidracijo, okužbo in okvare sluznice. Pri začasni traheostomi si  

sluznica traheje zaradi močne regenerativne sposobnosti navadno znova opomore.  

Pri dolgotrajni ali trajni traheostomi se spremembam ne moremo izogniti. Respiratorni  

cilindrični epitelij z migetalkami delno nadomesti manjvreden kubični ali ploščatocelični 

epitelij. Spremenjen epitelij nima več sposobnosti transporta sluzi, niti je ne izloča več dovolj. 

Gostejšo sluz bolnik le težko izkašlja, ta se lepi ob steno ter suši, tako na stenah traheje, kot 

dihalne kanile.  

POMANJKLJIVOSTI KANIL 

a) Kanila je tujek v sapniku, 

b) vse dihalne cevke so po svojem premeru ožje od traheje, 

c) vse se bolj ali manj dotikajo stene traheje, jo dražijo in okvarjajo, 

d) nimajo sposobnosti aktivnega vlaženja zraka ter transporta sluzi navzven, 
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e) motijo in ovirajo aktivno fiziološko ustvarjanje sluzi in njen transport, 

f) zaradi njihove ožje svetline in zato hitrejšega vleka zraka, se izločki nabirajo in sušijo tako 

na spodnjem koncu kot na stenah, 

g) tudi ob sposobnosti močnega kašljanja se vsega izločka – zaradi dolžine kanile – ne more v 

celoti izkašljati,  

h) ovirajo, zlasti tiste s tesnilko, dinamiko gibanja traheje in grla ter s tem tudi akt požiranja,  

i) nad tesnilko se tako v zgornjem delu traheje kot v grlu in žrelu dolgo zadržujejo vsi izločki, 

tudi tisti zaradi refluksa iz želodca, kar povzroča dodatne okvare, 

j) površina in globina okvar sluznice traheje je še večja pri preveč napeti tesnilki. 

Samo ustje traheostome predstavlja stalno odprta vrata tako vhodnim kot izhodnim možnostim 

okužbe.  

ZAPLETI TRAHEOTOMIJE/TRAHEOSTOME 

Glede na čas nastanka ločimo takojšnje, zgodnje in  pozne zaplete.  

Takojšnji zapleti predstavljajo težave, ki nastanejo med  posegom samim: 

- apneja, 

- pnevmotoraks, 

- poškodba žil in živcev. 

 

Zgodnji zapleti nastanejo v zgodnjem pooperativnem obdobju: 

- krvavitev ob povišanem krvnem tlaku, 

- obilen sekret, 

- emfizem, 

- izmik kanile, 

- traheitis, 

- celulitis. 

-  

Takojšnji in zgodnji zapleti nastanejo med običajno še med hospitalizacijo. 

Ko je bolnik že v domski ali domači negi, govorimo le o poznih zapletih.  

- Zoževanje svetline (premera) kanile z nabiranjem gostega, zasušenega sekreta predstavlja 

najbolj pogost zaplet. Strdki se ustvarjajo tudi v sapniku in sapnicah. Včasih so tako veliki, 

da izgledajo kot pravi odlitek. V skrajnem primeru bolnik vse bolj prehaja v dihalno stisko 

in se lahko tudi zaduši. 

- Traheitis (oziroma traheobronchitis) je v določeni manjši ali večji stopnji stalno prisoten. 

Nikoli ni odveč preverjati položaja kanile in eventualnega drgnjenja stene traheje zlasti na 

nivoju spodnjega roba kanile in/ali predela tesnilke.  

- Dermatitis ali celulitis okrog traheostome zaradi stalnih preobilnih izločkov ki prihajajo iz 

zgornjih dihalnih in prebavnih poti ter zatekajo v grlo in trahejo nad tesnilko ter polzijo 
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navzven na kožo. Takrat so potrebne pogoste preveze in obloge za zaščito kože. V manjši 

meri lahko ta vnetja povzroča izcedek iz spodnjih dihalnih poti.  

- Zdrs kanile iz traheje je večinoma le delni, redko popoln. V zgodnejšem obdobju se lahko 

po traheotomiji (ne stomiji) napravi žep pod ustjem pred steno traheje. Pri »debelem vratu« 

je dolžina navadnih kanil zato prekratka in če je še prerahlo učvrščena na vratu, lahko zdrsne  

v ta žep. Izredno redka je možnost zdrsa kanile ali daljšega tubusa skozi nastalo 

traheoezofagalno fistulo v požiralnik.  V obeh primerih je prehod zraka skozi očiščeno 

kanilo zelo slab ali ga ni, aspirator pa lahko potisnemo le do spodnjega roba kanile (lahko 

pa pride tudi do subkutanega emfizema in pneumotoraksa). 

- Pozna krvavitev: najpogosteje sluznica traheje malo zakrvavi, ko se ob kašljanju odlušči 

zasušen izloček. Ob nadaljnjem izkašljevanju je vse manj krvavkaste primesi in le ta 

spontano preneha. Kasna blažja krvavitev je večinoma posledica krvavitve iz 

granulacijskega tkiva na vhodu v trahejo ali v nivoju spodnjega konca kanile. Pri 

ponavljajočih krvavitvah moramo z endoskopom ugotoviti vzrok in mesto ter ustrezno 

ukrepati (kemokaustika, elektrokaustika, ablacija, hemostaza, vstavitev drugačne kanile ali 

tubusa). 

- Traheomalacija:  dolgotrajno nespoznana ulceracija sluznice zaradi nepravilno izbrane 

velikosti ali ukrivljenosti kanile in/ali preveč napihnjene tesnilke lahko zajame del ali 

celotno steno traheje. Reparacijski procesi lahko povzročijo brazgotinjenje s stenozo, 

napredovanje pa malacijo ali traheoezofagalno fistulo. Incidenca teh zapletov je danes k 

sreči manj kot 1%, a je njihovo zdravljenje še vedno zelo zapleteno in rizično.  

PRVA POMOČ V DIHALNI STISKI  

Zaradi možnih zapletov, ki lahko bolniku v zelo kratkem času povzročijo življenje ogrožujočo 

dihalno  stisko, so bolniki s traheostomo visoko rizični z nizko incidenco zapletov (high-risk, 

low-incidence).  

Ob takem bolniku takoj ocenimo stopnjo težavnosti dihanja. Odstranimo celotno kanilo.  

Odredimo počasne vdihe in kar se da eksplozivne izdihe s takojšnjim kašljem. Na ta način se 

uspe izločiti največ sekreta iz spodnjih dihalnih poti – tudi gostejšega. Aspiriramo preostale 

izločke v traheji in bronhusih in pokličemo dodatno osebo in/ali urgenco v pomoč. 

Če z vsemi temi postopki ni uspeha, preostane ob reanimacijskih postopkih še prijem po 

Heimlichu ter umetno dihanje  usta na traheostomo.  

Običajno takšnega bolnika napotimo  v bolnišnico, zaradi (lahko tudi endoskopske) kontrole in 

toalete spodnje dihalne poti. 

DEKANILACIJA  

Dekanilacijo izvedemo pri psihično in fizično dobro urejenem ali vodljivem traheotomirancu, 

ko ob požiranju vseh oblik hrane in pijače ne prihaja več do aspiracije in ko pacient dobro diha 

ob zaprti stomi. To moramo potrditi z daljšim kliničnim opazovanjem in preiskavami, vključno 

z endoskopijo. Istočasno mora biti bolezen zaradi katere smo morali napraviti traheostomo 

ozdravljena. Po odstranitvi dihalne cevke traheotomijski kanal večinoma spontano zaraste, 

občasno pa traheostomo zapiramo dvoslojno z manjšim ambulantnim operativnim posegom v 

lokalni anesteziji.  
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DISKUSIJA 

Traheotomijo lahko izvedemo na klasičen kirurški način ali s perkutanim postopkom. Pri 

kiruškem postopku prerežemo kožo in podkožje, prerežemo in razmikamo spodaj ležeče tkivo 

oz. mišice, si sprva prikažemo, nato odmaknemo ali prerežemo ščitnico in si tako prikažemo 

trahejo- sapnik. V sapnik izrežemo okence, na rob okenca prišijemo kožo. 

Pri perkutanem pristopu naredimo majhen rez na koži in nato topo razmaknemo tkivo pred 

trahejo. Sledi vstavitev igle preko katere vstavimo vodilno žico. Po odstranitvi igle preko 

vodilne žice vstavimo dilatator, ki razširi luknjico v traheji. Po njegovi odstranitvi ponovno 

preko vodilne žice vstavimo kanilo, ki je posebej prilagojena za tak način vstavljanja. 

Dihalne cevke se med seboj razlikujejo po obliki, dolžini, širini, ukrivljenosti in snovi iz katere 

so izdelane.  

Posebej kratke kanile segajo le malo v sapnik, vzdržujejo le odprtino pretrahealnega kanala in 

stome.  

Če bolnik nima dobrih refleksov in ustreznega akta požiranja, prihaja do zatekanja in aspiracije 

sline, tekočine in hrane v spodnje dihalne poti. To preprečujemo s posebno vrsto kanil, ki imajo  

tesnilni mešiček (tesnilko, cuff). Tesnilko  napihnemo z zrakom, ali pa se le ta spontano razširi 

in zatesni prostor med cevko in steno traheje.  

Osnovo kanile predstavlja  upognjena cev, ki jo potisnemo skozi odprtino v trahejo. Del cevi, 

ki gleda iz traheje obdaja ovalna ploščica, ki preprečuje zdrs  v trahejo. Ploščica ima na vsaki 

strani odprtino, skozi katero se napelje trak, ki ga zavežemo bolniku okoli vratu. Taka 

pričvrstitev ob kašljanju preprečuje zdrs  iz traheje. Na tem delu je običajno  napis z oznako 

notranjega in zunanjega premera cevke oz. njena številka, pogosto pa tudi merilo v centimetrih, 

kar olajša prilagoditev kanile ob menjavi .   

Sodobnejše kanile omogočajo različne nagibe cevastega dela kanile  in s tem podajanje 

dinamičnim premikom traheje.  

Tako imenovana »govorna kanila« ima poseben ventilni mehanizem, ki omogoča sproščen 

vdih zraka skozi kanilo. Pri izdihu se ventil zapre in preusmeri izdihan zrak  v grlo oz. 

preostanek grla, žrelo in ustno votlino ter omogoča bolniku govor.  

Na zunanji del kanile se lahko natakne še poseben ščitnik, ki preusmeri izkašljan sekret. Kot 

posebni nastavki se dodajo še čistilec in vlažilec zraka, zaščita pri tuširanju ali nastavek za 

priključitev cevi inhalatorja oz. tudi cevi aparata za dovajanje kisika ali plinskih narkotikov. 

Traheostoma je nujna, kadar zaradi že razširjenega malignega tumorja v celoti odstranimo grlo 

(trajna traheostoma). Pogosto jo izvedemo v okviru operativnega zdravljenja tumorjev v ustni 

votlini, jeziku, mehkem nebu, nebnici, žrelu, nosu, zgornji čeljusti, sinusih ali delu grla. Takrat 

napravimo začasno traheostomo s katero bolniku omogočimo dobro dihanje v pooperativnem 

obdobju za čas celjenja ran in zmanjšanja otekline (tudi tiste, ki nastane zaradi potrebnega 

obsevanja po operaciji).  

Današnje trahealne kanile proizvajajo iz tkivom prijaznega, mehkejšega materiala – 

silikoniziranega polivinilklorida. Krivina cevastega dela se na telesni temperaturi lahko 

individualno dokaj prilagaja osi pretrahealnega kanala in traheje. S spremembo položaja 
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zunanje ovalne ploščice lahko spreminjamo lego kanile glede na globino sapnika. Stena 

tesnilnega mešička je iz ultratankega poliuretana, ki se enakomerno prilagaja površini sluznice. 

Takšni tesnilni mešički so po volumnu večji, kot starejši, ter zatesnijo svetlino sapnika že pri 

manjšem pritisku (high volume and low pressure cuffs). 

Najpomembnejši del večine današnjih kanil s tesnilko pa je nizkotlačni ventil, ki omogoča 

zatesnitev z nizkim tlakom v cuffu (od 20-27 cm H2O oz. 15-20 mm Hg), kar pomembno 

zmanjša možnost hujših okvar sapnika. Tako nizek pritisk namreč bistveno ne zmanjšuje  

sluzničnega kapilarnega  pretoka. 

Pri rizičnih bolnikih je mogoč nenehni nadzor s posebnim aparatom za samodejno uravnavanje 

nizkih pritiskov v tesnilki. 

Kanilam z vgrajenim aspiracijskim kanalčkom nad tesnilko je možno priključiti majhen sesalec 

z občasnim ali stalnim delovanjem. 

ZAKLJUČEK  

Dobra praksa v centrih za intenzivno terapijo se je nagnila pri kritično bolnih k hitrejši odločitvi 

za traheotomijo oziroma stomijo. Z izboljšanjem načinov zdravljenja ter zdravstvene nege je 

možno zmanjšati čas potrebne umetne ventilacije in s tem ležalno dobo v centrih za intenzivno 

terapijo. To pomeni hitrejšo premestitev traheostomiranih bolnikov v sobe za intenzivno nego 

na oddelke, nato v domove za nego invalidov ali starostnikov, pa tudi v domače okolje. Zaradi  

staranja prebivalstva in s tem povečanjem števila rizično kronično bolnih starostnikov, boljšega 

zdravljenja in nege ter posledično boljšega preživetja mladih, kritično bolnih bolnikov bo v 

prihodnosti število bolnikov s traheostomo v bolnišničnem in tudi domačem okoju večje. 

Izbrani zdravnik, celotni diplomirani, višji ter srednji zdravstveno strokovni ter laični 

oskrbovalni tim mora osvojiti znanja in veščine tako  nege in ukrepov nujne pomoči pri bolniku 

s traheostomo, saj so le ti povezani z življenje ogrožujočo dihalno stisko in/ali krvavitvijo.  
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IZVLEČEK 

V prispevku je predstavljena zdravstvena nega pacienta s traheostomo. Navedene so okoliščine, 

za traheotomijo ter posredovanje praktičnih napotkov medicinskim sestram, ki se srečujejo s 

traheotomiranimi pacienti. Opisana je vloga medicinske sestre, da zna pravilno ukrepati, ter s 

tem prepreči morebitne zaplete.  

Ključne besede: pacient, traheostoma, kanila, zdravstvena nega. 

ABSTRACT 

This article introduce nursing care of the patient with tracheostomy. Specially are described 

indications for tracheostomy and providing practical guidance for the nurses faced with 

tracheotomy patients in order to prevent complications and guidance on how to take action if 

the problems occurs. 

Key words: patient, tracheostomy, nurse care. 

 

UVOD  

Traheostoma, zdravstvena nega in pacient so besede, katerih pomen bo razložen v prispevku. 

Temeljna življenjska aktivnost, ki je ključna pri zgoraj naštetih besedah je dihanje. Človek bi 

brez dihanja preživel le nekaj minut. Je aktivnost, ki poteka spontano, večkrat nezavedno. Tega 

dejstva se zavemo šele takrat, ko je ta življenjska aktivnost onemogočena ali otežena. 

Pacienta s traheostomo moramo obravnavati celostno, skupaj z njegovimi fizičnimi in 

psihičnimi lastnostmi ter posebnostmi. Zavedati se moramo, da traheostoma močno vpliva na 

pacientovo osebnostno delovanje, saj je njegov telesni izgled spremenjen, kar lahko vodi v 

spremenjeno psihično stanje. Prav tako se mora soočiti s spremenjeno telesno podobo, ki ji 

mora prilagoditi svoj življenjski stil, da bi lahko zaživel čim bolj kakovostno življenje. 

Namen prispevka je predstaviti pomembnost poznavanja zapletov, do katerih lahko pride po 

traheotomiji. Cilj prispevka je seznaniti medicinske sestre, da lahko zaplete pravočasno 

prepoznajo ter jih na ustrezen način rešijo. 

TEORETIČNA IZHODIŠČA 

Stoma je odprtina na prosto površino. Kadar govorimo o dihalnih stomah, mislimo na umetno 

narejeno povezavo med zgornjo dihalno potjo in prosto površino telesa oziroma zunanjim 

svetom. V medicini se je poseg imenovan traheotomija postopno razvijal in izpopolnjeval. 

Odprtino v sapnik, da bi bolniku olajšali dihanje, so izvajali že v davnih časih, morda že stari 

Egipčani. Antični pisci v 16. stoletju pa postopke že opisujejo, vendar je bila izvedena zelo 

mailto:sonja.krajnik@kclj.si
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redko. Rutinsko uporabljena metoda pa je postala v 19. stoletju, med epidemijo davice 

(Fischinger, 2006).   

Vrste dihalnih stom 

Izraza traheotomija- vrez skozi prednjo steno sapnika in traheostomija- izrez okenca na istem 

mestu, se ne uporabljata dosledno. Običajno se uporablja izraz traheotomija za oba načina, 

čeprav se izvaja pri odraslih izključno traheostomija. Poznamo začasne in stalne traheostome. 

Začasno traheostomo vzdržujemo toliko časa, dokler ni pacient zmožen ponovno zadovoljivo 

in varno dihati po naravni poti. Stalno stomo naredimo pri pacientih, katerim zaradi karcinoma 

grla odstranimo celotno grlo (Fischinger, 2006). 

Razlogi za traheotomijo 

Traheostoma reši v osnovi 3 probleme: 

 Omogoči dihanje kljub zapori zgornjih dihal: 

- tumorji, 

- poškodbe, 

- vnetja, 

- alergične reakcije, 

- paraliza povratnega živca, 

- prirojene nepravilnosti, 

- tujki. 

 Omogoči dolgotrajno umetno ventilacijo, kadar je potrebna: 

- takrat, ko bi endotrahealni tubus oviral operacije in celjenje v področju zgornjih dihal, 

- kadar ocenimo, da bi bila endotrahealna intubacija, ki bi bila potrebna pri operacijah v 

drugih področjih telesa rizična ali celo neizvedljiva. 

 Olajša toaleto spodnjih dihal: 

- težka politravma, še posebej travma celotnega živčevja, 

- zapleten potek bronhopnevmonije, 

- komatozna stanja 

- zapleti po večjih operacijah, 

- primarne nevromuskularne motnje (Fischinger, 2006). 
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Zapleti traheotomije 

Vsak operativni poseg lahko spremljajo zapleti, na katere moramo biti pozorni, ter ob 

morebitnem nastanku le-teh, nanje pravilno reagirati ter pravilno ukrepati. Zapleti lahko 

nastanejo že med posegom:  krvavitev, srčni zastoj, poškodbe hrustancev grla, poškodbe 

požiralnika in pnevmotoraks. Zapleti, ki nastanejo po posegu pa so: krvavitev, podkožni 

emfizem, pnevmotoraks, izpad kanile, razjeda zaradi pritiska trahealne stene, infekcija, 

popustitev šivov, granulacije v traheji, stenoza traheje in erozija velikih žil (Fischinger,2006). 

Predoperativna priprava pacienta na traheostomo 

Traheotomija je poseg, ki je narejen urgentno ali pa programsko. Urgentno traheotomijo 

naredimo takrat, kadar je zaradi nezadovoljivega dihanja ogroženo pacientovo življenje. 

Naredimo jo v splošni anesteziji, kadar pa je stanje tako zelo urgentno, da ne moremo počakati 

na prihod anestezijske ekipe, naredimo poseg v lokalni anesteziji, kar pomeni da je pacient pri 

zavesti, ter po prihodu anestezijske ekipe z operacijo nadaljujemo na ustaljen način (Urbančič, 

2012). 

Če je pa poseg planiran, imamo dovolj časa, da pacienta in njegove svojce ustrezno pripravimo 

na stanje po traheotomiji. Informacije, ki jih poda zdravnik naj vsebujejo vzroke za 

traheotomijo, posege in postopke, ki se bodo izvajali po posegu ter zaplete, ki lahko nastanejo 

med in po operaciji (Urbančič, 2012). 

Pacient mora biti tudi obveščen o tem, kako bo traheotomija vplivala na dihanje, kašljanje, 

govorjenje in hranjenje ter načine kako ob nastalih problemih pomagati. Pomembno je, da 

opravimo več razgovorov na to temo in tako zagotovimo, da so pacient in svojci razumeli in si 

zapolnili povedano. Najbolj zastrašujoč vpliv operacije je sigurno izguba glasu ter spremenjena 

samopodoba. Mnogi pacienti govorijo o grozi, ki jih prevzame, če pomislijo da bodo sami in 

ne bodo mogli poklicati na pomoč, če bodo pomoč potrebovali (Miklavčič, 2013). 

Operacije, ki vplivajo na to kako ljudje dihajo, kašljajo, govorijo in izgledajo, pogosto vplivajo 

na njihovo samopodobo. Da se bodo pacienti lažje prilagodili novim razmeram, moramo 

zagotoviti, da bolniki in svojci že pred operacijo dobijo in razumejo podane informacije, ter da 

imajo na voljo dovolj časa in možnosti, da lahko sprašujejo in dobijo ustrezne odgovore. 

Partnerji, družina in prijatelji igrajo pomembno vlogo v dajanju podpore in vlivanju 

samozavesti, kar vpliva na pacienta zelo vzpodbudno (Miklavčič, 2013). 

Najpogostejši zapleti po traheotomiji 

Krvavitev ob kanili ali iz traheostome, se lahko pojavi kot zgodnji zaplet. Manjša krvavitev 

ob kanili je v prvih dneh po operaciji običajna, kasneje se pa popolnoma ustavi. Kadar pa je 

krvavitev obilna, pacient lahko krvavi ob kanili ali pa iz kanile, takrat je potrebno hitro 

odreagirati, poklicati zdravnika in pri takih krvavitvah je običajno potrebna dodatna kirurška 

intervencija, kjer poskušamo ugotoviti vzrok in mesto krvavitve (Serra, 2000). Včasih je dovolj 

že uporaba Jodoform traku, ki ga zdravnik ovije okoli kanile ob traheostomi, včasih pa to ne 

zadostuje, ter je potrebno kirurški poseg, kjer operater poišče krvavečo žilo ter krvavitev ustavi 

(Metličar, 2010).     

Izpad kanile je zelo pogost zaplet, s katerim se srečamo pri svojem delu. Trahealne kanile 

lahko izpadejo »vidno«, to pomeni da popolnoma izpadejo iz traheostome, ali pa ostanejo 

dislocirane iz traheje v pretrahealna tkiva, a se to na vratu ne vidi. Pozorna medicinska sestra 
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bo tudi to stanje znala prepoznati in pravilno ukrepati. Kanila največkrat izpade pri pacientih z 

močnejšimi, kratkimi vratovi ter pri močnejših pacientih, ki imajo na vratu veliko maščobnega 

tkiva. Trahealna kanila lahko izpade tudi v primeru, če pacient nima okoli vratu ustrezno 

nameščenih in dovolj pričvrščenih trakov kanile. Če izpada kanile ne opazimo dovolj hitro, se 

lahko zgodi, da se stoma zoži in kanile ne moremo ponovno vstaviti. V tem primeru uporabimo 

dilatatorje različnih velikosti s katerimi dilatiramo stomo ter ponovno vstavimo kanilo.  

Zamašitev kanile nastane zaradi povečane sekrecije traheobronhonalne sluzi, katere vzrok je 

zmanjšan refleks kašlja. Kanila se največkrat zamaši s krvavimi izločki ali krvavim strdkom 

(slika 1). Vzrok za zamašitev kanile je nezadostno vlaženje zraka ter pomanjkljivo izkašljevanje 

oz. pomanjkljive aspiracije v kolikor je refleks kašlja oslabljen (Škerjanec-Hodak, 2013). 

Znaki zamašene kanile so: dispnoa, utrujenost, slišno pokanje v predelu traheje in pljuč, nizka 

oksigeniranost krvi, težka ali celo onemogočena vstavitev aspiracijskega katetra, povišan pulz, 

hitro in plitko dihanje, hlastanje za zrakom, cianoza. Podobni znaki se lahko pojavijo tudi pri 

izpadli kanili (Škerjanec-Hodak, 2013). 

Dobro vlaženje, pravilna aspiracija in pomoč pacientu pri učinkovitem izkašljevanju so 

bistvene naloge pooperativne zdravstvene nege. Medicinske sestre moramo bolnika opazovati, 

da lahko pravočasno opazimo spremembe, ki vodijo v poslabšanje pacientovega zdravstvenega 

stanja ( Metličar, 2010). 

 
Slika 1: Krvav čep iz kanile (Krajnik, 2018) 

Apnea oziroma prenehanje dihanja je lahko takoj po traheotomiji življenjsko ogrožajoč zaplet.  

Vstavitev trahealne kanile nenadoma zmanjša anatomsko mrtev prostor. Ta mrtev prostor se na 

koncu vsakega vdiha napolni z izdihanim zrakom. Ta zrak se ne uporablja za izmenjavo plinov, 

temveč ga bolnik izdihne nespremenjenega (Miklavčič, 2013). 

Subkutani emfizem nastane zaradi pretesno zašite rane okoli trahealne kanile. Ob napenjanju 

ali kašljanju pod večjim pritiskom uhaja zrak skozi traheostomo ob kanili po kožo na vratu. 

Nabira in širi se v podkožje na vratu, pa tudi prsnega koša in obraza. Prva in najučinkovitejša 

pomoč pri tovrstnem zapletu je zrahljanje šivov ob traheostomi (Metličar, 2010). 

Okužba rane in respiratornega trakta je pogost zaplet, s katerim se srečujemo. Okužba se 

lahko pojavi v rani ali pa v okolici rane. Bronhopulmonalna okužba je možna, saj ni več zaščite 

iz zgornjih dihalnih poti, kot so vlaženje, filtriranje in gretje zraka (Golenko, 2013).  
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Previdne sterilne aspiracije preprečujejo poškodbe traheje, kar preprečuje, da bi se 

mikroorganizmi zadrževali v spodnjih dihalnih poteh. Tudi umazane, vlažne kožne podloge za 

zaščito ob kanili so lahko eden od vzrokov za okužbo  kože ob traheostomi (Golenko, 2013). 

Granulacije se lahko pojavijo zaradi prisotnosti tujka, v tem primeru trahealne kanile, ali zaradi 

okužbe. Tujek ustvari granulacijo ali brazgotinsko tkivo, kot odgovor na pritisk zaradi 

mehaničnega draženja (slika 2). Najbolj običajno področje granulacije je distalna stran 

trahealne kanile, najverjetneje zaradi stalnega drgnjenja kanile ob sluznično površje (Miklavčič, 

2008). 

 

Slika 2: Granulacije ob traheostomi (Tracheostomy care) 

RAZPRAVA 

Dobro opazovanje bolnika, sprememb respiratornega stanja in zgodnje intervencije lahko 

preprečijo komplikacije, ki nastanejo zaradi spremenjene dihalne poti. Pri opazovanju 

respiratornega stanja bolnika s traheostomo je pomembno »opazovanje«, to pomeni, da 

medicinska sestra opazuje frekvenco in vzorec dihanja, ocenjuje kvaliteto kašlja, prisotnost 

bolečine, krvavitve ter zmožnost izkašljanja sekrecije. Merimo vitalne znake, vključno z krvnim 

tlakom in telesno temperaturo, in »poslušanje«, kar pomeni da dobimo subjektivno oceno, kako 

pacient diha ( Miklavčič, 2013). 

Največ težav po operaciji nastane zaradi skrajšane dihalne poti. Zrak se v nosu ne more ogreti, 

navlažiti in očistiti (Choate et all., 2003). 

Zapleti po traheotomiji se lahko pojavijo med samim posegom ali pa po končanem posegu. 

Naloga medicinske sestre je, da pozna zaplete, do katerih lahko pride, ter jih ustrezno prepozna. 

Večina težav, ki nastanejo zaradi traheotomije, je povzročenih zaradi krajše zgornje dihalne 

poti. Posledica tega je izrazito draženje h kašlju, nezmožnost govora in slabši voh. Zdravstvena 

nega, ki jo izvaja za to usposobljena medicinska sestra, daje največji poudarek na pacientovem 

dihanju. Posluša in ocenjuje njegovo dihanje, izločke ki jih pacient izkašlja iz kanile, ter beleži 

morebitno krvavitev ob ali iz traheostome. 

ZAKLJUČEK 

Vsaka medicinska sestra, ki se sreča s traheotomiranim pacientom ve, kako zelo pomembna je 

psihofizična priprava pacienta na poseg, zdravstvena nega pacienta po operaciji ter 

najpomembnejša zdravstvena vzgoja pri odpustu v domače okolje.  
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Zavedati se moramo, da lahko z dobro pooperativno zdravstveno nego, preprečimo marsikateri 

zaplet, do katerega lahko pride, če ne poznamo posebnosti zdravstvene nege traheotomiranega 

pacienta.  
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IZVLEČEK 

Zdravljenje in nega bolnika s traheostomo zahteva posebna znanja. Prispevek obravnava 

teoretične pojasnitve, kakor tudi praktična navodila ob zamenjavi trahealne kanile s in brez 

tesnilke in aspiracijo dihalnih poti. 

Ključne besede: trahealna kanila, aspiracija, dihalna pot 

ABSTRACT 

The treatment and care of patients with a tracheostomy tube requires special knowledge and 

skills. This paper focuses on theory and practical guidelines on how to change a tracheostomy 

tube with or without cuff and airway aspiration.  

 

Key words: tracheal cannula, aspiration, airway/respiratory tract  

 

UVOD 

Traheotomija (vrez v trahejo) je kirurški poseg, s katerim zraku odpremo pot skozi kožo in 

odprtino tkiv na vratu neposredno v sapnik. Skozi odprtino potisnemo dihalno cevko (kanilo) v 

sapnik (Munda et al., 2011). 

Kljub vsem zgodovinskim raziskavam še danes ne vemo, kdo je traheotomijo prvi priporočal 

ali izvedel. Verjetno so jo opravili Egipčani že tri tisoč let pred našim štetjem in ne šele 

Asklepiades v 1. st.p.n.š. Okoli leta 2000 let pred našim štetjem je Rgveda opisal ozdravljeno 

incizio po traheostomiji (Munda et. Al., 2011). 

Namen prispevka je predstaviti vrste trahealnih kanil, menjavo le teh, ter zdravstveno nego 

traheotomiranega pacienta. Prav tako bo predstavljena tudi  aspiracija dihalnih poti skozi 

trahealno kanilo pri pacientu s traheostomo, saj je toaleta ključnega pomena za vzdrževanje 

prostih dihalnih poti. Z namenom, zagotoviti strokovno, vsebinsko in metodološko usklajeno 

izvedbo negovalne intervencije »Menjava trahealne kanile s in brez tesnilke« in »Aspiracija 

dihalnih poti skozi dihalno cevko (kanilo)«, je kot primer predstavljen standard aktivnosti 

zdravstvene nege Univerzitetnega kliničnega centra Maribor.  

DIHALNA CEVKA (KANILA) 

Dihalne cevke se med seboj razlikujejo po obliki, dolžini, širini, ukrivljenosti in snovi, iz katere 

so zgrajene (Munda, 2010). 

Osnovo kanile predstavlja krajša ali daljša upognjena cev, ki jo potisnemo skozi odprtino v 

sapnik. Del cevi, ki gleda iz sapnika, obdaja ovalna ploščica, ki preprečuje zdrs kanile v sapnik. 

mailto:kolblpetra@gmail.com
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Ploščica ima na vsaki strani odprtino, skozi katero namestimo trak in jo pritrdimo pacientu okoli 

vratu. Pritrditev kanile prepreči zdrs le- te iz sapnika. Na tem delu je tudi napis z oznako 

notranjega in zunanjega premera cevke oz. njena številka (Munda et. al., 2011). 

Kanile oziroma dihalne cevke so narejene iz različnih materialov. Še ne dolgo nazaj so se 

uporabljale kovinske kanile, sodobnejše kanile iz različnih umetnih materialov so se uporabljale 

le v izjemnih primerih. Današnje trahealne kanile proizvajajo iz tkivom prijaznega, mehkejšega 

materiala- silikoniziranega polivinilklorida. Krivina cevastega dela se na telesni temperaturi 

lahko individualno dokaj prilagaja sapniku (Munda, 2010). Dihalne cevke delimo v dve večji 

skupini in sicer trahealne kanile s tesnilko in trahealne kanile brez tesnilke (Morris & Affifi, 

2010) .  

Trahealne kanile brez tesnilke 

Kanile brez tesnilke se uporabljajo, kadar je traheostoma stabilna, pacient spontano diha in je 

pri zavesti. Imajo notranjo kanilo ali vložek, ki ga lahko izvlečemo in večkrat na dan očistimo 

in razkužimo. 

Trahealne kanile s tesnilko (cuff) 

Če pacient nima dobrih refleksov in urejenega akta požiranja, prihaja do zaletavanja, zatekanja 

in aspiracije sline, tekočine in hrane v spodnje dihalne poti. To preprečujemo s posebno vrsto 

kanil. Takšne kanile imajo po celotnem obodu na zunanjem spodnjem delu cevi dodano 

tesnilko. Po vstavitvi kanile ( npr. portex) v trahejo, tesnilko napihnemo z zrakom pod večjim 

ali manjšim pritiskom. Pri kanilah s tesnilko ( npr. bivona) pa se tesnilka spontano razširi in 

zatesni prostor med cevko in steno sapnika. Pritisk v takšni kanili je enak atmosferskemu. S 

trahealno kanilo, ki ima tesnilko preprečimo ogrožujoče aspiracijo sline, tekočine ali hrane 

navzdol v spodnje dihalne poti (Munda et. al., 2011). Te kanile običajno niso sestavljene iz 

zunanjega dela in notranjega dela oziroma vložka kanile. Zato se zdravstvena nega in menjava 

le-teh kanil nekoliko razlikuje od kanil brez tesnilke (menjava celotne kanile, pravilno 

rokovanje s tesnilko). 

Tlak v tesnilki 

Optimalni tlak v tesnilki je 25 oziroma med 20 in 30 cmH2O, kar je 15-22 mmHg. Tesnilko 

napolnimo tako, da z brizgalko skozi cevko z ventilom iztisnemo zrak. Sprva ustvarimo lahek 

nadpritisk, nato pa izpustimo bat brizgalke. Nadpritisk zraka potisne bat brizgalke navzven 

(nazaj). Spontana zaustavitev bata pomeni, da je pritisk v tesnilki ravno primeren. Šele takrat 

brizgalko dekonektiramo, rdeč ventil se tedaj avtomatično zapre (Munda et. al., 2011). 

ZDRAVSTVENA NEGA PRI PACIENTU Z MENJAVO TRAHEALNE KANILE S IN 

BREZ TESNILKE 

Predstavljen je Standard negovalne intervencije v UKC Maribor: Zdravstvena nega pacienta s 

traheostomo- menjava trahealne kanile s tesnilko in brez tesnilke (N-02-152-00, 2008). 

Ugotavljanje potreb po zdravstveni negi 

Zbiranje informacij 
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Informacije zbiramo ob sprejemu pacienta (vzrok sprejema, ugotavljanje potreb po menjavi 

kanile), dobimo jih iz podatkov kontinuirane zdravstvene nege (psihična in fizična priprava 

pacienta, podatki o dosedanji terapiji, bolečinski prag), iz pregleda medicinske in negovalne 

dokumentacije (hepatitis, HIV, predhodni pregledi v ORL področju, deformacije, predhodne 

težave pri menjavi kanile, seznanjenost in sodelovanje pri menjavi) in z opazovanjem pacienta 

(počutje, strah, neposlušnost, upiranje, razumevanje, sodelovanje). 

Zbrane podatke analiziramo in uporabimo za pripravo načrta zdravstvene nege. Oblikujemo 

negovalne diagnoze. Pri pacientu z menjavo trahealne kanile prevladujejo naslednje negovalne 

diagnoze (Negovalne diagnoze Nanda, 2017): 

- strah pred posegom, 

- strah pred bolečino, 

- nevarnost za okužbo, 

- pomanjkljivo znanje. 

Načrt zdravstvene nege 

Najprej postavimo željene cilje. Kadar obravnavamo pacienta, ki potrebuje menjavo trahealne 

kanile, načrtujemo negovalne aktivnosti v povezavi z naslednjimi cilji: 

- pacientov strah pred posegom bo zmanjšan oz. odpravljen, 

- pacientov strah pred bolečino bo zmanjšan, 

- do okužbe ne bo prišlo, 

- pacient bo informiran o poteku posega. 

Pri pripravi pacienta na menjavo trahealne kanile je pomembna psihična (pacienta seznanimo 

s posegom, ga razložimo, pojasnimo mu pomembnost sodelovanja) in fizična priprava pacienta 

(preverimo identiteto pacienta, njegovo dokumentacijo, namestimo ga v ustrezen položaj). 

Za izvedbo posega sta kompetentna zdravnik in diplomirana medicinska sestra, ki ima specialna 

znanja iz ožjega strokovnega področja. 

Predviden čas za izvedbo posega je 35 minut: 

- priprava prostora, materiala, kanile, aspiratorja (10 minut), 

- priprava pacienta: pogovor in pojasnitev posega (10 minut), 

- trajanje posega (5 minut), 

- oskrba pacienta (5 minut), 

- pospravljanje prostora (5 minut). 

Metoda dela: v bolnišničnem okolju aseptična, v domačem okolju pa čista (Standard 

negovalne intervencije, N- 02- 152-00, 2008). 
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Za izvedbo posega potrebujemo: 

 zaščito za pacienta, 

 sterilni set za nego stome (prerezan zloženec, zloženci, gobice, trak), 

 sredstvo za čiščenje, 

 ustrezno pripravljeno kanilo s trakom (čisto kanilo razstavimo, namažemo vložek in zunanji 

del kanile z mastno kremo (lubrikans), ter ju ponovno sestavimo. V odprtino obeh »ušesc« 

na kanili napeljemo primerno dolg trak za privez okrog vratu, pri kanili s tesnilko 

preizkusimo ali je le-ta nepoškodovana. To izvedemo z brizgalko, s pomočjo katere 

napolnimo tesnilko z zrakom.  

 brizgalko (10 ml), 

 zaščitno kremo za kožo (po naročilu zdravnika), 

 sterilne rokavice, v domačem okolju pregledovalne rokavice, 

 sterilno pinceto, 

 staničevino ali gazo, 

 aspirator in aspiracijske katetre, 

 razkužilo za roke, 

 zaščitno masko, očala po potrebi in 

 koš za odpadke. 

Izvedba posega: Menjava trahealne kanile 

Neposredno pred menjavo trahealne kanile naj pacient počasi vdihne in zelo hitro izdihne 

(izkašlja). Tako ugotovimo, koliko izcedka se nabira v spodnjih dihalnih poteh. Pri tem si naj 

pacient za zaščito pred kanilo položi roko s staničevino ali gazo. 

Odvežemo trak kanile pri strani vratu. 

Previdno v loku izvlečemo kanilo. Pacient prične takrat običajno kašljati. Roko si naj  zato 

prisloni pred stomo. To je izredno težko osvojiti, vedno znova si pacient prislanja roko pred 

usta, izloček pa, odvisno od intenzivnosti kašljanja, izloči skozi stomo. Dražeč kašelj se 

zmanjšuje z enkratnim ali večkratnim počasnim dihanjem. 

Pregledamo spodnji del kanile in vložka oz. svetline kanile. 

Če pacient sam ne more dovolj izkašljati sekreta, dihalne poti aspiriramo. 

Mehanično odstranimo hrasto okrog dihalne odprtine s pinceto. Če je potrebno, obrišemo 

odprtino od roba navzven z vlažno gobico ali zložencem, hkrati aspiriramo. Odstraniti je treba 

tudi obloge v vidnem oz. dosegljivem delu traheje. 



SPECIALNA OBRAVNAVA PLJUČNEGA BOLNIKA 

 
22 

 

Čiščenje kože. Okrog stome čistimo kožo z različnimi sredstvi, odvisno od njene prizadetosti. 

Uporabljamo razkužilo za rane. Kožo nato osušimo in namažemo z zaščitno kremo po naročilu 

zdravnika. 

Namestimo obvezo na vrat, če je ta še potrebna. 

Previdno in v loku vstavimo ustrezno pripravljeno kanilo z zaščitno podlogo. Pri tem mora 

pacient počasi globoko vdihniti in izdihniti. Tako se zmanjša ali prepreči kašljanje, ki ga 

povzroči draženje sluznice s kanilo. Dolgotrajni kašelj po menjavi kanile pomeni, da kanila 

preveč draži sluznico, ker je trak okrog vratu premočno zategnjen, ali pa velikost oz. oblika 

kanile ni ustrezna. 

Kadar ima kanila tesnilko, jo napihnemo ali sprostimo zamašek, da se tesnilka spontano 

napihne. 

Trak kanile zavežemo na tisti strani vratu, kjer ga pacient najlažje odveže. 

Namestitev posebnih nastavkov na kanilo (če so potrebni) in zaščitne rutice. 

Pri pacientih, katerih stoma se hitreje oža, moramo menjavo kanile seveda hitreje opraviti 

(Standard negovalne intervencije, N- 02-152, 2008). 

Oskrba trahealne kanile 

Dihalna cevka mora biti vedno čista; tako zunanji del, kot tudi vložek, saj le to omogoča 

nemoteno dihanje. Kanilo čistimo dnevno, vložek pa večkrat dnevno. 

Pred čiščenjem se kanila razstavi. Oba dela je treba najprej dobro mehanično očistit z žičnato 

ali plastično spiralno metlico in sprati s toplo tekočo vodo. Nato kanilo še potopimo v razkužilo 

(Standard negovalne intervencije, N- 02-152, 2008). 

Poseg na koncu izvedbe vrednotimo glede postavljenih ciljev. Če je potrebno, spremenimo 

načrt zdravstvene nege. Zaradi kontinuitete dela, izvedbo posega dokumentiramo. 

ASPIRACIJA DIHALNIH POTI 

Aspiracija sekreta iz žrela ali sapnika sta tehniki toalete dihalnih poti, ki sta potrebni za 

vzdrževanje proste dihalne poti. Aspiracija pomeni uvajanje tankega plastičnega katetra skozi 

nos ali usta v žrelo (farinks) ali sapnik (trahejo) (Ivanuša & Železnik, 2008). 

Razlika med faringealno in trahealno aspiracijo je v globini aspiracije in morebitnih posledicah. 

Medicinska sestra oceni, kako globoka je aspiracija potrebna. Kako daleč bo uvedla aspiracijski 

kateter je odvisno od pacientove starosti. Pri dojenčku in majhnem otroku je potrebno uvesti 

kateter od 8 do 14 cm, pri starejšem otroku in mladostniku pa od 14 do 20 cm. Dolžino lahko 

ugotovimo z merjenjem razdalje od nosu (ali ust) do spodnjega roba uhlja za faringealno 

aspiracijo in od nosu (ali ust) do spodnjega roba prsnice za trahealno aspiracijo (Ivanuša & 

Železnik, 2008). 

Pri aspiraciji najprej odstranimo nakopičeno sekrecijo iz nazofarinksa. Če sekreta ne 

odstranimo pravočasno, ga bolnik aspirira v pljuča, kjer povzroči okužbo iz ust (iz ust je 

potrebno odstraniti kri ali želodčno vsebino) (Ivanuša & Železnik, 2008). 
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Na razcepu sapnika je mnogo receptorjev za kašelj. Z aspiracijo vzdražimo oslabele reflekse 

kašlja, ki pomagajo pacientu odstraniti sekret tudi iz nižjih dihalnih poti. Aspiracijo izvajamo 

med izdihom, če je možno. Tako pacientu ne aspiriramo zraka, ki ga vdihava (Ivanuša & 

Železnik, 2008 , p. 392). 

Aspiracija skozi traheostomo 

Ugotavljanje potreb po zdravstveni negi: 

Zbrane podatke analiziramo in uporabimo za načrtovanje zdravstvene nege. Pri pacientu, ki 

potrebuje aspiracijo dihalnih poti skozi traheostomo, postavimo naslednje negovalne diagnoze 

(Negovalne diagnoze Nanda, 2017): 

- neučinkovito čiščenje dihalnih poti, 

- nevarnost za aspiracijo, 

- nevarnost za okužbo, 

- pomanjkljivo znanje, 

- nepopolna izmenjava plinov. 

Pri načrtovanju zdravstvene nege sledimo ciljem zdravstvene nege: 

- pacient bo imel prehodne dihalne poti, 

- pacient ne bo aspiriral izločkov, 

- pacient ne bo imel okužbe po aspiraciji, 

- pacient ne bo prestrašen med aspiracijo, 

- tubus ali kanila bosta dobro nameščena. 

Za izvedbo posega je kompetentna medicinska sestra, ki ima specialna znanja iz strokovnega 

področja. 

Metoda dela: aseptična metoda dela. 

Čas izvedbe posega: 

Izvedba aspiracije je odvisna od sodelovanja pacienta in njegovega zdravstvenega stanja. Mora 

pa biti čim krajša, čas aspiracije naj bo 10- 15 sekund (Munda et. al., 2011). 

Za izvedbo aspiracije potrebujemo: 

 aspiracijski kateter primerne debeline, ki ne sme biti večji kot polovica notranjega premera 

trahealne kanile (Munda et. al., 2011), 

 aspirator, jakost vleka naj bo nastavljena med 120 -150 mmHg oziroma 16 -20 kPa  (Munda 

et. al., 2011). Pripravimo tudi: 
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 sterilne rokavice, 

 sterilno fiziološko raztopino (500 ml steklenička, ki ima zamašek z navojem), 

 zaščito za pacienta, 

 staničevino ali zložence, 

 masko za izvajalca in 

 koš za smeti, ki je ustrezno označen (Ivanuša & Železnik, 2008, p. 394). 

DISKUSIJA 

Za izvedbo posega aspiracija skozi traheostomo je kompetentna medicinska sestra, ki ima 

specialna znanja iz strokovnega področja. Pri pripravi pacienta na aspiracijo je pomembna 

fizična priprava (pacienta namestimo v ustrezen položaj, namestimo zaščito,…) in psihična 

priprava pacienta (pacientu pojasnimo, kaj bomo delali, povemo, da so kašljanje, kihanje 

običajni pojavi pri aspiraciji,…). Spodbujanje pacienta k sodelovanju zmanjšuje strah. 

Pojasnimo pomen kašljanja in pacienta spodbujamo, da med posegom kašlja, kar olajša 

aspiracijo in zmanjša potrebo po njej. 

Pacienta namestimo v ustrezen položaj (polsedeči ali sedeči, če je mogoče). Nezavesten pacient 

leži na boku, obrnjen proti nam.  

Pred sesanjem naj pacient izpljuva sekret iz ustne votline in žrela in se nekajkrat izkašlja ter po 

tem globoko vdihne (Munda, 2010). 

Počasi uvajamo aspiracijski kateter v traheostomo in pri tem s prstom ne zapremo konekta na 

aspiracijskem katetru. Ko pridemo do želene globine, počasi začnemo vleči aspiracijski kateter 

iz dihalnih poti in pri tem zapremo konekt, kar ustvari vakuum. Postopek ponovimo večkrat, 

dokler niso dihalne poti očiščene (Munda, 2010). 

Na koncu posega ugotovimo ali smo dosegli cilje. Poseg dokumentiramo. 

V dokumentaciji zdravstvene nege je potrebno zabeležiti aspiracijo, stanje pacienta pred in po 

njej, debelino katetra, trajanje in poti aspiracije, količino, vonj in gostoto sekreta, pogostost 

aspiracije in kako jo bolnik prenaša, kateri podtlak smo uporabili. 

ZAKLJUČEK 

Ko imamo pacienta s traheostomo, je izredno pomembno izbira ustreznih materialov. Pacient 

potrebuje izvedbo različnih posegov. Pogosta sta menjava trahealne kanile in aspiracija skozi 

traheostomo. Posegi naj bodo izvedeni na pravilni način, kar lahko dosežemo z oblikovanjem 

standardov. Posege naj izvajajo kompetentni zaposleni, ki imajo dovolj znanja za ustrezno 

izvedbo posega, kar zagotavlja da je kakovostno in varno izvedena.  
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IZVLEČEK 

Uvod: Odstranitev grla ali totalna laringektomija je najuspešnejši način zdravljenja 

napredovanega raka grla, vendar pri tem bolnik izgubi laringealni glas in zmožnost govornega 

sporazumevanja. Cilj prispevka je ugotoviti razširjenost posameznih nadomestnih govornih 

metod pri laringektomiranih osebah v Republiki Sloveniji  

Metode: S pomočjo ankete se je med 165 člani Društva laringektomiranih bolnikov (16 žensk, 

149 moških) ugotavljala trenutna  razširjenost posameznih nadomestnih govornih metod.   

Rezultati z diskusijo: V Sloveniji je, najpogosteje uporabljena govorna metoda ezofagealni 

govor (63,3%), med tem ko manjši del laringektomiranih govori s pomočjo traheoezofagealne 

proteze (8,7%) in s pomočjo govornega aparata (11,3%). Preostali del laringektomiranih se 

sporazumeva s pomočjo pisanja ali šepeta (16,7%).  

Zaključek: Z raziskavo smo ugotovili, da je najbolj razširjena metoda govora med 

larongektomiranimi osebami v Sloveniji ezofagealni govor. 

 

Ključne besede: totalna laringektomija, govorna rehabilitacija, ezofagalni govor, 

nadomestna komunikacija. 

 

UVOD 

 

Epidemiologija raka na grlu 

 

Epidemiološke podatke o razširjenosti rakavih bolezni (incidenca, umrljivost, prevalenca in 

preživetje) za slovensko populacijo zbirata Register raka Republike Slovenije (RS) in Inštitut 

za varovanje zdravja RS, dostopni pa so tudi na spletnem portalu SLORA (www.slora.si) (Slika 

1).  

mailto:mladen.jelicic@csgm.si
http://www.slora.si/


SPECIALNA OBRAVNAVA PLJUČNEGA BOLNIKA 

 
27 

 

 
Slika 1: Incidenca raka v Sloveniji v letu 2015 (Zadnik  et al, 2018). 

 

Po podatkih dostopnih na spletnem portalu Slora (Zadnik et al, 2018) je za rakom na grlu v letu 

2015 zbolelo 90 oseb (od tega 83 moških in 7 žensk). V zadnjih letih zboli za rakom blizu 

12.000 Slovencev, umre jih  nekaj več kot 5.500; med nami trenutno živi že več kot 70.000 

ljudi, ki so bili kdaj koli zdravljeni zaradi ene od rakavih bolezni (Zadnik et al, 2012). V 

Sloveniji vsako leto zboli za rakom glave in vratu (maligni tumorji zgornjega dela dihalne in 

prebavne poti, tj, ustnic, ustne votline, žrela, grla, nosu in obnosnih votlin ter velikih žlez 

slinavk in vratu) okoli 450 ljudi (Strojan & Zakotnik, 2010). Rak grla predstavlja en odstotek 

vseh odkritih malignomov in četrtino malignomov glave in vratu (Levart, 2011). Leta 1961 je 

bil v Sloveniji ugotovljen rak grla pri 42 moških in 2 ženskah, leta 1981 že pri 104 moških in 

10 ženskah ter leta 1997 pri 102 moških in 9 ženskah (Kambič, 2011). Petletno relativno 

preživetje moških bolnikov z rakom na grlu, ki so zboleli v obdobju 2000 –2002 v Sloveniji, je 

bilo že 69%,  kar je višje od evropskega povprečja, ki je bilo v istem obdobju 67,3% (Zadnik et 

al, 2012). Krajše petletno preživetje bolnikov z rakom na grlu je povezano z napredovalim 

stadijem raka, višjo starostjo, slabšo anesteziološko oceno bolnikovega zdravstvenega stanja 

pred kirurškim posegom ter tudi prekomernim uživanjem alkoholnih pijač (Pukl et al, 2007). V 

kolikor je bila bolezen zamejena le na grlo, je petletno preživetje približno 81%, v primeru 

prizadetosti vratnih bezgavk pade preživetje na 51%,  v primeru oddaljenih zasevkov pa na 41%  

(Levart, 2011). 

Etiologija raka na grlu 

Najpomembnejši dejavnik tveganja za nastanek raka grla je kajenje, ki ob hkratnem 

prekomernem pitju močno poveča možnost za nastanek bolezni. Drugi dejavniki tveganja so: 

moški spol, okužba z humanim papiloma virusom (HPV), prehrana, ki vključuje malo zelene 

zelenjave, veliko soli in maščob, delo v kovinski in plastični industriji, izpostavljenost barvam 

in lakom, azbestu ter hlapom bencina in dizelskega goriva (Levart, 2011). 
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Posledice totalne laringektomije 

Popolna odstranitev grla ali totalna laringektomija (TL) bistveno spremeni funkcionalne in 

anatomske razmere v zgornjem delu dihalnih in prebavnih poti. Po TL bolnik nima več organa, 

kjer nastaja glas. Ne more več govoriti, se glasno smejati, jokati (Hočevar Boltežar, 2008). 

Bolnik ima po TL spremenjeno dihalno pot preko traheostome. Zrak pri laringektomiranemu 

bolniku ne potuje več skozi nos, zato ni ogret, niti ovlažen in ni očiščen, kar vse je naloga 

sluznice nosnih votlin. Bolnik vdihava neposredno v sapnik največkrat presuh, prevlažen, 

premrzel ali prevroč in onečiščen zrak, odvisno od temperature, vlage in ekoloških pogojev v 

okolici bivanja. Na neugodne okoliščine se sluznica odziva  s povečanim izločanjem sluzi, ki 

lahko ob slabi negi razmehča kožo ob odprtini. Razmehčana koža je zelo dovzetna za okužbo, 

zato moramo dihalni odprtini posvetiti posebno skrb (Kambič, 2011). Laringektomirana oseba 

ima spremenjen vzorec kašljanja, ki je pri čiščenju dihalne poti manj učinkovit kot normalen 

vzorec kašljanja. Po TL je zmanjšana sposobnost vohanja in z njo povezana  sposobnost 

okušanja. Bolnik, ki je pred ali po TL bil še obsevan, praviloma za nekaj časa izgubi okus, 

vendar se ta po krajšem času povrne (Kambič, 2011). Spremenjena je bolnikova zunanjost, kar 

lahko vpliva na njegovo psihično stanje ter odnose do družine, okolice ter vključevanje v 

družbo. Nezmožnost glasnega govora in s tem motena komunikacija z okolico je za večino 

laringektomiranih bolnikov največji problem. Je tudi eden od pomembnih vzrokov za nastanek 

številnih drugih težav: čustvenih, psiholoških, ekonomskih in socialnih (Hočevar Boltežar, 

2008). Celostna in psihosocialna rehabilitacija je dolgotrajen proces, če je dobro načrtovana, 

skrajša čas vračanja v »preteklo« življenje ter izboljša kakovost življenja po bolezni ali 

poškodbi (Bavčar, 2013). 

Cilj raziskave 

Cilj raziskave je bil ugotoviti razširjenost posameznih nadomestnih govornih metod pri 

laringektomiranih osebah v Republiki Sloveniji. Želeli smo tudi izvedeti, kako so 

laringektomirane osebe zadovoljne s svojim načinom sporazumevanja z okolico. 

METODE DELA  

Uporabili smo anketo s štiriindvajsetimi vprašanji kot v raziskavi leta 1999 (Jeličić et al,1999), 

ki je zajela podatke o starosti, kraju bivanja, stopnji izobrazbe, zaposlitvi, poklicu, socialnem 

stanu, vrsti operacije, uporabi nadomestne govorne metode, govorni rehabilitaciji in subjektivni 

ocenitvi sporazumevanja. Anketo smo v decembru 2017 po pošti odposlali vsem članom 

Društva laringektomiranih Slovenije (DLS) (N = 270). Za oceno sporazumevanja je bila 

uporabljena procentualna lestvica od 0% do 100% (0% pomeni sploh nisem zadovoljen, 33% 

sem za silo zadovoljen, 66% sem zadovoljen in 100%  popolnoma sem zadovoljen). 

Vzorec preiskovancev 

Na anketo je odgovorilo 165 laringektomiranih oseb (16 žensk, 149 moških) ali 62% članov 

DLS. Anketiranci so bili stari od 39 do 89 let, v povprečju 64 let. Več kot polovica anketirancev 

(56%) živi na podeželju, 29% v manjšem mestu in 15% v velikem mestu (Ljubljana in Maribor). 

Med anketiranimi je 70% izprašancev poročenih, 13% ločenih, 6% ovdovelih in 11% je 

samskih. Izobrazbena struktura anketirancev je: 8,5% nima končane OŠ, 14% ima končano OŠ, 

največ (39,70%) je končalo poklicno šolo, 26,9% je zaključilo srednjo šolo in 7,9% jih ima 

višjo šolo ali diplomo visoke šole ali fakultete. Delovno aktivnih je 3% anketirancev, 2% dela 

polovičen delovni čas (4 ure), polno upokojenih je 94%. Nezaposlenih je 1%. Največ 

anketirancev je bilo zaposleno v gradbeništvu (28), kovinarstvu in strojništvu (21), 
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prevozništvu (11), gostinstvu (10), trgovini (8) itd. 16% anketirancev ni bilo na obsevanju, 

večina (69%) jih je bila na obsevanju po operaciji in 15% jih je bilo na obsevanju že pred 

operacijo.  

REZULTATI  

Od 165 anketirancev se jih 63,3% sporazumeva z ezofagalnim govorom, 8,7% s pomočjo 

govorne traheoezofagalne proteze, ter 11,3% s pomočjo govornega aparata (elektrolarinksa). 

Še vedno je veliko število pacientov, ki se sporazumevajo s pisanjem in šepetom-16,7%. Skoraj 

dve tretjini (64,80%) po operaciji ne navaja težave s požiranjem hrane, 29,70% jih uživa le 

mehko hrano, 3,70% jih uživa le tekočo hrano in 1.8% jih ima gastrostomo. Od 165 

laringektomiranih članov DLS jih je 31,5% obiskovalo govorno rehabilitacijo za priučitev 

nadomestnega govora v času zdravljenja v bolnici, 54,5% jih je hodilo na govorno rehabilitacijo 

za priučitev nadomestnega govora po odpustu iz bolnice in 14% jih sploh ni obiskovalo govorne 

vaje. 75% anketirancev se je udeležilo socialnih programov »Naučimo se govoriti« - tečajev za 

priučitev nadomestnega govora, ki jih organizira DLS. Na vprašanje:"Kako dobro se lahko 

sporazumevate z najožjimi svojci?" so anketiranci  povprečno zelo visoko ocenili svoje 

sporazumevanje, in sicer 84%, medtem ko na vprašanje:"Kako dobro se lahko sporazumevate 

po telefonu?", ta odstotek upade na 52,5% (Slika 2). Pričakovano je nekoliko nižja ocena 

sporazumevanja z neznanci (64,2%) in nekoliko višja ocena za sporazumevanje s prijatelji 

(72%). Na vprašanje:"Ali ste zadovoljni s svojim načinom sporazumevanja z okolico?" je prav 

tako  uporabljena procentualna lestvica od 0% do 100% Na opisani lestvici smo dobili visoko 

povprečje - 69%. 

 

 

Slika 2: Subjektivna ocena sporazumevanja laringektomiranih oseb  
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DISKUSIJA 

Govorna rehabilitacija laringektomiranih v Sloveniji 

TL je zahteven operativni poseg, ki se v Sloveniji izvaja le na Kliniki za otorinolaringologijo 

in cervikofacialno kirurgijo v UKC Ljubljana in na Oddelku za otorinolaringologijo in 

maksilofacialno kirurgijo v UKC Maribor. Na Kliniki za otorinolaringologijo in 

cervikofacialno kirurgijo v Ljubljani je bilo leta 2009 opravljenih 33 laringektomij, leta 2010 

pa 39 laringektomij (Kambič, 2011). V istem času je bilo v logopedski obravnavi na Oddelku 

za otorinolaringologijo in maksilofacialno kirurgijo v Mariboru približno 20 novih 

laringektomiranih bolnikov. V teh dveh ustanovah poteka tudi govorna rehabilitacija 

laringektomiranih pacientov, ki jo v sodelovanju z zdravniki izvajajo klinični logopedi. V 

kolikor je organizacijsko izvedljivo, bolnik z napredovalim rakom grla že pred načrtovano 

operacijo pride prvič v stik s kliničnim logopedom in opravi predoperativni posvet. To je 

priložnost, da klinični logoped spozna bolnika in v pogovoru z njim ugotovi ali je dobro razumel 

kakšen operativni poseg ga čaka, kakšne bodo pooperativne posledice in kakšne so možnosti 

učenja nadomestnega govora po operaciji. Praviloma je to zadnja priložnost, da klinični logoped 

sliši bolnikov laringealni glas še pred TL ter hkrati bolj spozna njegovo osebnost in pridobi 

njegovo zaupanje na dolgotrajni poti pridobivanja nadomestnega govora. Za 

laringektomiranega bolnika in njegovo družino je najpomembnejša čim hitrejša pridobitev ene 

izmed nadomestnih metod sporazumevanja: govora s pomočjo govorne traheoezofagalne 

proteze (TEP), ezofagalnega govora (EG) ali govora s pomočjo elektronskega pomagala (EP). 

Na podlagi raziskave (Jeličić et al,1999), narejene na vzorcu 113 laringektomiranih bolnikov, 

je bilo ugotovljeno, da je v Sloveniji najpogosteje uporabljena nadomestna metoda ezofagalni 

govor (62%), manjši odstotek govori s pomočjo traheoezofagalne proteze (8%) in s pomočjo 

govornega aparata (9%). Veliko število bolnikov (18%), ni obvladalo nobene nadomestne 

govorne metode in se sporazumevajo s pisanjem in šepetom. 

Socialni programi »Naučimo se govoriti« Društva laringektomiranih Slovenije 

Velika večina članov DLS prihaja s podeželja ali manjših mest ter so posledično zelo oddaljeni 

od govorne rehabilitacije, ki se izvaja le v Ljubljani in Mariboru. Iz teh večjih mest, kot sta 

Ljubljana in Maribor prihaja le 15% članov.  Za  večino članov DLS je šest dnevni socialni 

program »Naučimo se govoriti« odlična priložnost, da se s pomočjo izkušenih zdravstvenih 

terapevtov in s pomočjo njihovih usposobljenih laringektomiranih pomočnikov naučijo 

nadomestnega govora (Jeličić, 2011a). Socialni program »Naučimo se govoriti« že več kot 30 

let poteka v Simonovem zalivu v Izoli, ki s svojim mirnim okoljem in optimalno 

makroklimatskimi pogoji v pomladnem in jesenskem času, omogoča lažje učenje 

nadomestnega govora. Člani DLS  program že vrsto let ocenjujejo z odlično oceno (Jeličić, 

2011b).  

ZAKLJUČEK 

Na anketo je odgovorilo 62% članov Društva laringektomiranih Slovenije. Le 14% 

laringektomiranih oseb ni obiskovalo vaje za priučitev nadomestnega govora. Večina 75% 

anketirancev se je udeležila socialnih programov za priučitev nadomestnega govora v 

organizaciji DLS v Izoli. Nedvomno tovrstni socialni programi DLS prispevajo k višjemu 

odstotku tistih laringektomiranih oseb, ki se naučijo nadomestnega govora. Rezultati ankete 

kažejo, da je v Sloveniji najpogosteje uporabljena nadomestna metoda ezofagalni govor,  manjši 

odstotek govori s pomočjo traheoezofagalne proteze, in s pomočjo govornega aparata.  Še 

vedno je veliko število bolnikov, ki ne obvladajo nobene nadomestne govorne metode in se 
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sporazumevajo s pisanjem in šepetom.  Rezultati ankete o uporabi posameznih nadomestnih 

govornih metod v letu 2017 so zelo primerljivi z rezultati raziskave narejene pred 18 leti (Jeličić 

et al., 1999). 
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IZVLEČEK 

Namen tega prispevka je predstaviti zdravstveno nego traheotomiranega pacienta ob odpustu iz 

bolnišnice. Traheotomiran pacient lahko doživlja različne stiske ob hospitalizaciji. V večini 

primerov, zaradi stopnje nujnosti, ta skupina pacientov praviloma ni vnaprej pripravljena na 

traheostomo. Prisoten je lahko strah in nemoč, lahko je tudi močno načeta njihova samopodoba, 

zato je pomembno, da se v zdravstveno nego vključijo vsi člani zdravstvenega tima in s svojim 

znanjem celostno pristopijo, ter skušajo dvigniti stopnjo samooskrbe pacienta na najvišjo raven 

in ga pripraviti na odpust. Medicinska sestra mora biti kar najbolj z znanjem podkovana o 

možnih zapletih, indikacijah za traheotomijo in o negi traheostome. 

Ključne besede:traheostoma, traheotomija, zdravstvena nega, medicinska sestra, pacient, 

celostni pristop, odpust iz bolnišnice. 

ABSTRACT 

The purpose of this article is to presenet medical care of traheotomy patient apon hospital 

discharge. Traheotomy patient may experiance different stress when hospitalized. Because of 

emergency situations are mostly unprepared for traheostoma. They can cope with fear, 

powerlessness and even low self esteem, so it is important that whole medical team coaporates 

in medical care. The aim is to prepare the patient for self dependence when dismissed from 

hospital. It is important for nurse, to have a lot of knowledge about complications, indications 

for traheotomy and care of traheostoma.  

Key words: traheostoma, traheotomy, medical care, nurse, patient, integrated approach, 

hospital dismiss. 

 

UVOD 

Načrtovanje zdravstvene nege se začne že ob sprejemu pacienta v bolnišnico. V načrt je 

potrebno takoj vključiti tudi pacienta. Pacient po traheotomiji je popolnoma odvisen od 

zdravstvene nege pri opravljanju temeljnih življenjskih aktivnosti, ob tem pa lahko doživlja tudi 

različne stopnje bojazni, kako se bo s tem spopadal v domačem okolju. Medicinska sestra 

obravnava pacienta celostno in nudi pacientu psihično oporo.  

Najprimernejši za načrtovanje in izvajanje zdravstvene nege traheotomiranega pacienta v času 

bivanja v bolnišnici, je model samooskrbe, ki ga je razvila Dorothea Orem. Takoj po operaciji 

pacient ni zmožen samooskrbe, zato medicinske sestre izvajajo popolno zdravstveno nego pri 

opravljanju temeljnih življenjskih aktivnosti. Nekaj dni po operaciji je pacient že zmožen 
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sodelovati pri procesu zdravstvene nege, zato se ga vključuje v izvajanje vseh aktivnosti. Proti 

koncu hospitalizacije medicinske sestre izvajajo fazo razvojne komponente zdravstvene nege, 

ki temelji na učenju samooskrbe. V sam proces je pomembno vključiti tudi svojce. V tem 

obdobju je pomembno, da pacient dobi od zdravstvenega tima razumevanje, podporo, nasvete, 

znanje in veščine kako živeti s traheostomo v domačem okolju (Hartman, 2013).  

Medicinska sestra je tista, ki je ob pacientu, ko ta prvič odpre oči po operaciji in se sooča s 

težkimi spremembami po operaciji, zato je pomembno, da vzpostavi zaupni in profesionalni 

odnos. Pomen zdravstvene nege je obravnavati človeka kot celoto, zdravega ali bolnega. Vsak 

človek je neponovljiv in se ne obravnava kot objekt, je človek in zato najvišja vrednota vsake 

medicinske sestre. Medicinska sestra mora imeti sposobnost razumeti in doživeti človeka kot 

celoto duševnega, telesnega, socialnega in duhovnega bitja, vse to usklajuje s svojim znanjem, 

sposobnostmi in izkušnjami ob nenehnem prilagajanju in spreminjanju svojega pozitivnega 

odnosa do sebe, drugih in do okolice (Glavinac, 2017). 

Namen prispevka je predstaviti zdravstveno nego traheotomiranega pacienta v domačem okolju 

ter vlogo medicinske sestre saj je cilj vsakega zdravstvenega tima pri traheotomiranemu 

pacientu uspešno rehabilitiran pacient z visoko stopnjo samooskrbe. 

TEORETIČNA IZHODIŠČA 

Zdravstveno – vzgojno delo medicinske sestre pri pacientu s traheostom 

Že med fazo, ko je pacient popolnoma odvisen od zdravstvene nege, je pomembno, da 

medicinske sestre med samim delom seznanjajo pacienta o negi traheostome, menjavi in negi 

trahealne kanile, vmes mu razložijo in ga motivirajo za sodelovanje. Ko preidejo v fazo delno 

kompenzatorne zdravstvene nege, pacient in medicinska sestra sodelujeta v procesu 

zdravstvene nege. V tej fazi medicinska sestra predstavi, pokaže v celoti in po korakih postopek 

nege traheostome, menjavo in čiščenje kanile pri tem ga uči in podpira, traheotomiran pacient 

pa mora organizirano in pod nadzorom sam izvajati nego traheostome, menjavo in čiščenje 

trahealne kanile, dokler ne obvlada posameznih postopkov. Pacient izvaja in ponavlja vse te 

aktivnosti, dokler ne razvije spretnosti. Medicinska sestra predstavi vse pripomočke, ki jih bo 

uporabljal v domačem okolju (Hartman, 2013). 

Priprava traheotomiranega pacienta na odpust iz bolnišnice 

Zavedati se moramo, da je odpust traheotomiranega pacienta iz bolnišnice stresen tako za njega 

kot za njegove svojce, ker se velikokrat bojijo, da ne bodo deležni kakovostne zdravstvene nege 

v domačem okolju. Pri tem je pomembna podpora, učenje in vzpodbujanje pacienta s strani 

celotnega zdravstvenega tima. Dobro načrtovan in izpeljan odpust lahko pomeni nadaljevanje 

kakovostne zdravstvene nege tudi doma, zahvaljujoč celotnemu timu – zdravniki, medicinske 

sestre, družinski člani in pacient. Pomembno je, da so družinski člani  pripravljeni na pacientove 

potrebe, saj je dobra zdravstvena nega v domačem okolju, rezultat podpore družine in 

sprejemanja pacienta tudi s traheostomo (Miklavčič, 2008).  

Kljub temu, da so pacient in svojci poučeni o negi traheostome pred odpustom, je nujna tudi 

povezava s patronažno službo. Če je cilj, da je pacient čim bolj optimalno rehabilitiran, je 

potrebno zagotoviti kontinuirano zdravstveno nego tudi v domačem okolju. S tem se lahko 

izognemo in preprečimo zaplete. O odpustu se obvesti pristojna patronažna služba pisno in 

ustno, z vsemi napotki o traheostomi. Patronažna sestra ob prvem obisku naredi negovalno 

anamnezo in ugotovi na kateri stopnji samooskrbe po življenjskih aktivnostih je pacient. Naredi 
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načrt zdravstvene nege in ukrepe zdravstvene vzgoje, da čimbolj dvigne stopnjo samooskrbe 

pacienta (Batas, 2013). 

Dihanje 

Traheotomiran pacient diha skozi odprtino na vratu – traheostomo. Vse, kar je prej bila naloga 

sluznice na zgornjih dihalnih poteh, ne obstaja več. Zrak, ki ga traheotomiran pacient vdihava, 

ni očiščen. Sluznica na zgornji dihalni poti je tudi ogrevala in vlažila zrak, vse to je sedaj 

izključeno. Na preveč suh ali vlažen in pretopel ali premrzel zrak traheja odreagira z gostim 

izločkom, ki je lahko ob slabši negi neugoden na kožo v okolici traheostome. Koža postane 

dovzetna za okužbe in vnetja ter pri gosti sekreciji obstaja večja verjetnost okužb. Zato pacientu 

svetujemo, da v domačem okolju nadomešča vlaženje. Z ustreznim vlaženjem bo sekrecija 

redka in jo bo lažje izkašljati. Pacient lahko preprosto ohranja vlago tudi s pomočjo koščka 

vlažne gobice, ki si jo rahlo namesti čez traheostomo. Pred vdihovanjem prahu in umazanije iz 

okolice se lahko zaščiti tako, da traheostomo prekrije z zaščitno rutico iz blaga. Pacient, ki ima 

trahealno kanilo, lahko uporablja tudi filter imenovan švedski nosek za zaščito traheostome, 

namesti se na trahealno kanilo (Hartman, 2013). 

Aspiracija v domačem okolju 

V domačem okolju pacienti redko potrebujejo aspiracije. Vsakega pacienta, ki se lahko izkašlja, 

pri tem spodbujamo. Če se traheostomiran pacient zaradi splošne telesne zmogljivosti ne more 

zadovoljivo izkašljati, potrebuje redne aspiracije sekreta iz traheje. To je v domačem okolju 

veliko težje in je lahko v veliko breme tako njemu kot svojcem. Če pacient potrebuje redne 

aspiracije, je to velikokrat vzrok, da se mu uredi institucionalno varstvo. Aspirira s točno 

določeno globino in sicer enaka je dolžini trahealne kanile, da ne poškoduje sluznice traheje, 

črpanje pa je dovolj učinkovito za odstranitev sekreta v normalnih količinah. V domačem okolju 

je aspiracija čist postopek. Tisti, ki aspiracijo izvaja (svojec ali bližnji) si umije roke in nadene 

rokavice. Ob vsaki uporabi, najprej preveri če aspirator deluje. Aspiracijski kateter odpre na 

tisti strani, kjer se samo priklopi na cev aspiratorja. Kateter izvleče iz zaščitne folije tako, da se 

ne dotika dela katerega bo vstavil v trahealno kanilo. Aspiracijski kateter vstavi nežno in hitro, 

v dolžini trahealne kanile, vzpostavi vakuum in počasi vleče kateter ven. Neprekinjeno se ne 

sme aspirirati več kot 10 – 15 sekund. V primeru ponovitve aspiracije, mora izvajalec počakati, 

da se pacient dobro nadiha (Hartman, 2013). 

Tople vlažne inhalacije 

Pacienta je potrebno motivirati, da v domačem okolju večkrat na dan izvaja toplo – vlažne 

inhalacije. Zdaj je dihalna pot krajša, pacient vdihava neočiščen zrak, vsa nesnaga iz zunanjosti 

draži sluznico v spodnjih dihalih in posledično lahko pride do vnetja in poškodb sluznice 

sapnika. Pacient v domačem okolju potrebuje ustrezen inhalator ter inhalacijsko terapijo. 

Svetujemo toplo – vlažne inhalacije večkrat na dan po vsaj dvajset minut. Redne inhalacije 

dihalno pot vlažijo, vzdržujejo čim bolj zdravo sluznico, preprečujejo se vnetja, mehčajo sluz 

in odstranjujejo nesnago, ki se je nabrala. Pacient tako tudi lažje izkašlja izloček (Šereg Bahar, 

2001).   

Izkašljevanje 

Način izkašljevanja traheotomiranega pacienta se je od operacije dalje spremenilo. Pacientu 

razložimo, da najprej globoko vdihne, z robčkom za trenutek zapre dihalno odprtino in na 

takšen način zveča pritisk v pljučih ter nato izkašlja (Vrečko, 2011). 
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Čiščenje nosu 

V primeru, da ima pacient stalno traheostomo, ima težave tudi z čiščenjem nosu. Ne more se 

več usekniti, zato pacienta poučimo, kako si lahko pomaga. Če zajame zrak v usta in ga potisne 

s stiskom obraznih mišic in z jezikom prek žrela v nosu, se na ta način lahko delno očisti sluz 

iz nosu, ali pa si v domačem okolju pomaga s pripomočki za sesanje sluzi iz nosu. Spremenjen 

je tudi način kihanja, vseeno se izzove draženje nosne sluznice, vendar gre zrak ven skozi 

traheostomo in povzroči kašljajoče kihanje z večjim izločanjem sluzi iz traheostome (Hartman, 

2013). 

Komunikacija 

Kadar je mogoče, se uporabi govorna kanila in valvula, ki omogoča govor. Le – ta vsebuje 

gibljiv oziroma premičen plastični disk, ki se odpre ob vdihu in zapre ob izdihu. V tem primeru 

izdihan zrak ne gre skozi kanilo ven, temveč direktno skozi t.i. okno kanile v grlo. Pred spanjem 

mora govorno valvulo pacient odstraniti. V nekaterih primerih govor ni možen, takrat se vključi 

govornega terapevta (Miklavčič, 2008). 

Kajenje in alkohol 

V primeru, da je traheotomiran pacient kadil ali užival alkohol, medicinska sestra na prijazen 

način razloži pacientu, ter ga pouči o slabih straneh teh razvad. Po traheotomiji je pravi čas, da 

slabe razvade opusti, saj lahko privedejo do resnejših težav (Miklavčič, 2008). 

Čiščenje okolice traheostome in menjava trahealne kanile 

Cilj traheostomske rane je preprečevati zaplete povezane s traheostomo, oskrbovati rano ter 

okolico okoli rane. Odprtina, ki je posledica traheotomije, se uvršča med globoke rane 

anatomsko gledano na stopnjo poškodovanega tkiva (Kos, 2008). 

Najpomembneje pri traheotomiranemu pacientu je čistoča traheostome in kanile. Ko je koža 

okoli traheostome čista in nega pravilno izvajana, se s tem preprečujejo zapleti kot so vnetja 

kože, razjede na sluznici sapnika, zasušitev sluzi. Trahealna kanila mora biti ves čas čista in 

prehodna (Hartman, 2013).  

V domačem okolju lahko zamenja trahealno kanilo le patronažna medicinska sestra s 

pooblastilom osebnega zdravnika. Velikokrat se pri odstranitvi stare kanile povzroči nekaj 

strahu pri pacientu, saj mislijo, da bodo težko dihali. Pomiriti jih je treba, da se traheostoma ne 

bo zaprla prej, preden bo vstavljena nova. V primeru, da je traheostoma nestabilna se v tem 

primeru menjave doma ne priporoča. Najbolje je, da se menjava opravi zjutraj, ko se čez noč 

nabere največ sluzi. Pomembno pred vsako menjavo je, da pred tem pacient opravi toplo – 

vlažne inhalacije (Miklavčič, 2008). 

Če ima pacient silikonsko enodelno trahealno kanilo, je priporočljivo, da jo menja vsak dan, 

nujno pa vsaj trikrat na teden. Večina pacientov, ki imajo traheostomo začasno, pa nosijo 

dvodelno trahealno kanilo s srednjim delom, po izbiri kirurga. Srednji del je odstranljiv in mora 

ves čas biti prehoden. Pacienta poučimo, kako ga odstrani. Večkrat na dan, glede na količino 

sluzi, ga odstrani in očisti pod tekočo vodo s krtačko namenjeno čiščenju kanile. Odstranjevanje 

in vstavljanje srednjega dela je sicer enostavno, glede na vrsto trahealne kanile, ga pričvrsti z 

obračanjem dokler ne zaskoči ali pa s potiskom dokler ne sede v zunanji del kanile. V primeru 

začasne traheostome, se naj menjava trahealne kanile opravlja v zdravstveni ustanovi ob 
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prisotnosti zdravnika. Če bolniku, ki ima začasno traheostomo izpade kanila, jo naj čim prej 

poskuša vstaviti nazaj v odprtino ali pa mu pri tem pomaga svojec. Če to ne uspe, se naj čim 

hitreje odpravi do zdravnika. Zdravnik otorinolaringolog, ki spremlja pacienta, pa predvidi, 

kdaj je pravi čas za odstranitev kanile (Hartman, 2013). 

Traheotomiran pacient s kanilo z mešičkom 

Takšna kanila ima napihljiv mešiček, ki ustvari neprepusten prostor med kanilo in trahejo. Sicer 

ni značilna kanila za uporabo v domačem okolju. Indikacije zanjo: 

 prepreči se uhajanje zraka, v primeru kadar je pacient umetno ventiliran; 

 neposredno po traheotomiji se preprečuje uhajanje izločka, sline, krvi v trahejo; 

 preprečuje uhajanje hrane in tekočine v trahejo, če ima pacient traheoezofagalno fistulo, 

aspirira hrano in tekočino ali pri vračanju želodčne vsebine; 

 ustvari se neprepusten prostor v primeru, da pacient uporablja plavalni aparat (Miklavčič, 

2008). 

V nujnih primerih 

Največji strah ob odpustu v domačo oskrbo tako pacienta kot tudi svojcev je, kaj če se pojavijo 

komplikacije, zato je izrednega pomena sodelovanje zdravstvenega tima z pacientom in s 

svojci. Naučiti jih je potrebno postopkov, pripraviti na situacije, ki se lahko pripetijo, razložiti 

jim, koga naj najprej pokličejo na pomoč. Pripraviti jih je potrebno na zaporo trahealne kanile, 

izpadu kanile, primer, ko voda pride v traheostomo, krvavitev iz traheostome, težave z 

dihanjem. O vseh teh težavah jih je potrebno naučiti, kako ukrepati in predvsem v teh situacijah 

ostati miren. Svojci ter pacient ne smejo pozabiti, da kadarkoli lahko pokličejo ustanovo, kjer 

se je pacient zdravil ali katerokoli dežurno službo v njihovi bližini. Svojce, ki so ves čas z 

pacientom poučimo o temeljnih postopkih oživljanja. Edina prilagoditev pacientov s 

traheostomo pri oživljanju je učenje tehnike dihanja usta na traheostomo (Miklavčič, 2008). 

Odstranitev kanile 

O odstranitvi trahealne kanile pri traheotomiranemu pacientu odloča otorinolaringolog, ki je 

pacienta operiral. Kdaj je pravi čas odstranitve, se zdravnik odloči, ko pacient dobro diha z 

zaprto kanilo, vendar mora biti dobro premišljena. Ves čas pacienta podpiramo in ga 

vzpodbujamo, psihično in fizično mu moramo omogočiti, da se navadi na dihanje brez trahealne 

kanile. Pri odstranitvi kanile veljajo naslednji postopki:  

 ob vsaki menjavi, izberemo manjšo velikost kanile, 

 uporabi se kanila z oknom ali govorno kanilo tako, da lahko pacient diha skozi grlo, zunanjo 

kanilo pa lahko zapre z zaklopko za govor ali s čepom za odstranitev kanile, 

 kanilo lahko zapremo s čepom za različno dolžino časa, ta čas postopno podaljšujemo 

(Miklavčič, 2008). 

Ko se odločamo o zamašitvi trahealne kanile, je potreben 24 urni nadzor, da ne pride do dihalne 

stiske. Odstranitev kanile se lahko opravi šele, ko je pacient dihal 24 ur brez težav z zamašeno 
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kanilo. Ko se kanila odstrani, se rana trdo in brezzračno poveže, da se prepreči uhajanje zraka 

iz področja traheostome, tako se pospeši zdravljenje. Vsaj 48 ur po odstranitvi kanile naj bodo 

v bližini pacienta majhne kanile in trahealni dilatatorji, v primeru, če bi se pojavila dihalna 

stiska (Miklavčič, 2008). 

RAZPRAVA 

Vsaka medicinska sestra mora delovati zdravstveno – vzgojno, pri pacientih s traheostomo je 

to ključnega pomena. Že v času bivanja v bolnišnici se traheotomiran pacient vseskozi uči 

samostojnosti. Najpomembnejše je opazovanje medicinske sestre pri izvajanju zdravstvenih 

aktivnosti, da se bo doma znal pravočasno in pravilno odzvati na določeno težavo. V procesu 

učenja mora biti aktiven, medicinska sestra pacienta motivira in mu nudi psihično oporo. 

Pomembna je vključitev vseh, ki sodelujejo pri zdravljenju ter svojcev. Vse to zahteva 

individualen delo medicinske sestre, ki med poučevanjem pacienta vseskozi spremlja in sproti 

preverja pridobljeno znanje v času poučevanja (Vrečko, 2011).  

Kot navaja pregledana literatura, tudi sama lahko potrdim, da je načrtovanje odpusta 

traheotomiranega pacienta pomembno že ob sprejemu v bolnišnico, saj se le tako lahko 

kakovostno pripravi pacienta na odhod v domače okolje. Kot sem že omenila, se samopodoba 

in samooskrba pacienta s traheostomo zelo spremenita, zato je pomembno, da se pacienta 

obravnava celostno, se ga motivira in spodbuja, na takšen način lahko dosežemo, da bo pacient 

v domače okolje odšel samozavestno.  

Medicinska sestra mora poznati najpogostejše zaplete, ki lahko nastanejo v času hospitalizacije 

in kasnejše zaplete, ki lahko tudi nastanejo, ko je pacient že odpuščen. S poznavanjem le-teh 

lahko pacientu razloži kako se izogibati negativnim dejavnikom, da se izogne morebitnim 

zapletom (Metličar, 2010). 

Kakovosten odpust prinese zmanjšanje števila ponovnih hospitalizacij kot tudi odsotnost 

problemov po odpustu. Ko govorimo o kakovostnem odpustu, je ta pravočasen, pacient ter 

svojci pa zadovoljni z navodili in informacijami, ki so jih prejeli (Hartman, 2013). 

Medicinska sestra izvaja diagnostične postopke. Pri njihovi izvedbi je izjemno pomembno, da 

jih izvede na pravilen način in pri tem upošteva svojo kompetentnost. V primeru 

traheotomiranega bolnika daje posebno pozornost na učenje aspiracije, čiščenja nosu, 

inhalacije, čiščenje okolice traheostome in menjave trahealne kanile. Bolnika mora naučiti 

tudi postopka v primeru nujnih situacij, kot so izpad ali zamašitev kanile.  

ZAKLJUČEK 

Pripraviti traheotomiranega pacienta na odpust je zahtevna in stresna naloga tako za zdravstveni 

tim, kot tudi za pacienta. V času hospitalizacije se mora pacient naučiti od medicinske sestre 

kako čistiti trahealno kanilo, negovati traheostomo in predvsem naučiti živeti s tem tudi v 

domačem okolju. To je za njega in njegove svojce tudi velika preizkušnja. Medicinska sestra 

mora znati oceniti stopnjo samooskrbe pacienta, ves čas hospitalizacije načrtuje in izvaja proces 

zdravstvene nege ter preverja napredek. Dobro poučen pacient gre veliko lažje nazaj v domače 

okolje z bistveno manj težavami in skrbmi. Med medicinsko sestro in pacientom je pomemben 

zaupljiv odnos, saj se bo pacient le s takim odnosom čutil sprejetega in se mu bo povrnilo 

samospoštovanje. Čutiti mora človeško in strokovno obravnavo. Pomembno je tudi to, da lahko 

pacient ali svojci kadarkoli v primeru vprašanj ali težav pokličejo v ustanovo, kjer se je pacient 

zdravil.  



SPECIALNA OBRAVNAVA PLJUČNEGA BOLNIKA 

 
39 

 

LITERATURA 

Batas, R., 2013. Možni zapleti pri oskrbi pacienta z dihalno stomo v domačem okolju. In: 

Štemberger Kolnik T., & Majcen Dvoršak S., et al. eds. Traheostoma v vseh življenjskih 

obdobjih. Zbornik prispevkov z recenzijo. Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic, 

zdravstvenih tehnikov Slovenije: Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v 

otorinolaringologiji, Ljubljana, pp. 4-5. 

Glavinac, U., 2017. Lik medicinske sestre. O poklicu.  Zbornica zdravstvene in babiške nege 

Slovenije. Zdravstvena nega., pp. 1. Available at: https://www.zbornica-zveza.si/sl/o-zbornici-

zvezi/o-poklicu/zdravstvena-nega [8.8.2018]. 

Hartman, J., 2013. Priprava pacienta s traheostomo na odpust iz bolnišnice. In: Štemberger 

Kolnik T., & Majcen Dvoršak S., et al.eds. Traheostoma v vseh življenjskih obdobjih. Zbornik 

prispevkov z recenzijo. Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic, zdravstvenih 

tehnikov Slovenije: Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v otorinolaringologiji, 

Ljubljana, pp. 108 – 121. 

Kos, A., 2008. Nega traheostomske rane. In: Miklavčič, T, Ceglar, K, Režun, P, et. al. eds. 

Menjava trahealnih kanil: Zbornik predavanj.Ljubljana: Univerzitetni klinični center, Klinika 

za otorinolaringologijo in cervikofacialno kirurgijo, pp. 24 – 29.  

Metličar, S., 2010. Zdravstvena nega bolnika s trahealno kanilo: diplomsko delo 

univerzitetnega študija. Maribor: Univerza v Mariboru, Fakulteta za zdravstvene vede, pp. 6 – 

20. 

Miklavčič, T., 2008. Zdravstvena nega bolnika s traheostomo v bolnišnici. In: Miklavčič, T, 

Ceglar, K, Režun, P, et al. eds. Menjava trahealnih kanil: Zbornik predavanj. Ljubljana: 

Univerzitetni klinični center, Klinika za otorinolaringologijo in cervikofacialno kirurgijo, pp. 

54 – 69. 

Šereg Bahar, M., 2003. Kronična pljučna obolenja pri laringektomiranih. Obvestila 2003, pp. 3 

– 4.  

Vrečko, J., 2011. Vloga medicinske sestre pri odpustu laringektomiranega pacienta iz 

bolnišnice. In: Trdin, A, Mrhar, M., et al. eds. Celostna obravnava pacienta obolelega za rakom 

grla in vratu. Zbornik predavanj: II. strokovno izobraževanje, Maribor, UKC Maribor, petek 

27. Maj 2011. Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza strokovnih društev 

medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije: Sekcija medicinskih sester in 

zdravstvenih tehnikov v otorinolaringologiji, pp. 43 - 45. 

 

  

https://www.zbornica-zveza.si/sl/o-zbornici-zvezi/o-poklicu/zdravstvena-nega
https://www.zbornica-zveza.si/sl/o-zbornici-zvezi/o-poklicu/zdravstvena-nega


SPECIALNA OBRAVNAVA PLJUČNEGA BOLNIKA 

 
40 

 

OBRAVNAVA MALIGNEGA PLEVRALNEGA IZLIVA 

TREATMENT OF A MALIGNANT PLEVAL EXPOSURE 

doc.dr.Mateja Marc Malovrh, dr.med.spec.pnevm. 

Univerzitetne klinika za pljučne bolezni in alergije Golnik 

mateja.marc@klinika-golnik.si 

 

IZVLEČEK 

Maligni plevralni izliv je pogost zdravstveni problem pri bolnikih s pljučnim rakom, 

mezoteliomom, rakom dojke, jajčnika, debelega črevesa, ledvice (približno 660 bolnikov na 

106 ljudi). V večini primerov je simptomatski in pomembno zmanjšuje kakovost življenja.  

Poleg sistemskega onkološkega zdravljenja maligne bolezni je vsaj tako pomembna tudi 

paliativna obravnava plevralnega izliva, ki sicer zahteva pogoste razbremenilne punkcije 

(torakocenteze), ki se praviloma izvajajo le v bolnišnicah.  

Plevrodeza in vstavitev trajnega drenažnega plevralnega katetra sta osnovna posega v paliativni 

obravnavi malignega izliva. Odločitev o vrsti paliativnega zdravljenja temelji na kriterijih, ki 

vključujejo razmere v plevralnem prostoru (možnost razpenjanja pljuč), bolnikove značilnosti 

(splošna zmogljivost, pljučna funkcija, pridružene bolezni), bolnikove želje in lokalno klinično 

prakso. Plevrodeza s talkom vključuje nekoliko zahtevnejši poseg in daljšo hospitalizacijo, 

vendar kasneje v primeru uspešnosti preprečuje dodatno nabiranje plevralnega izliva, tako da 

dodatni ukrepi niso več potrebni. V primerih, ko plevrodeza zaradi neizpolnjenih kriterijev ni 

možna, ali pa je bil poskus plevrodeze neuspešen, vstavimo v plevralni prostor trajni drenažni 

plevralni kateter. Lahko ga varno vstavimo ambulantno, oz. lahko bolniki bolnišnico zapustijo 

na dan njegove vstavitve. Na prsni steni imajo bolniki pokrit zunanji del cevke, kar nekoliko 

ovira bolnikove aktivnosti in lahko povzroči zaplete, ki so običajno blagi in enostavno rešljivi, 

redko je zaradi zapletov potrebna bolnišnična obravnava, ali pa je kateter potrebno odstraniti 

predčasno. Redna praznjenja plevralnega izliva preko trajnega drenažnega plevralnega katetra 

se izvajajo na bolnikovem domu. Plevralni kateter pogosto sčasoma s stalnim draženjem 

povzroči zlepljenje plevralnega prostora – plevrodezo. V tem primeru je nabiranje plevralnega 

izliva trajno onemogočeno in kateter lahko odstranimo.  

Oba paliativna posega malignega plevralnega izliva, tako plevrodeza kot vstavitev trajnega 

drenažnega plevralnega katetra, sta se izkazala s pomembnim izboljšanjem kakovosti 

bolnikovega življenja. Pomembno je, da poznamo njune prednosti in slabosti, predvsem pa, da 

se pri obravnavi bolnika z malignim plevralnim izlivom pravočasno odločimo za paliativno 

zdravljenje le-tega. 

 

Ključne besede: plevralni izliv, diagnostika, pljučni rak 

 

ABSTRACT 

 

Malignant pleural effusion (MPE) is a common health problem in patients with lung cancer, 

mesothelioma, breast and some other cancers. In most patients, it is symptomatic and 

significantly reduces their quality of life. In addition to systemic oncology treatment of 

malignancy, palliative treatment of MPE is at least as important.  

When frequent thoracocentesis are required, there is a time for a more permanent palliative 

treatment of MPE - pleurodesis and insertion of a permanent drainage pleural catheter (PDPC) 
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are the two useful options. The decision on the type of intervention is based on criteria that 

include patient’s psychophysical condition, life expectancy and the capability of the lungs to 

completely expand. The type of malignancy, patient's wishes and local clinical practice can also 

influence the decision. Pleurodesis is somewhat more complicated procedure and requires a 

longer hospitalization, but later (in the case of success), it prevents further accumulation of PE, 

so additional measures are no longer necessary. In cases where pleurodesis is not possible due 

to unmet criteria, or the attempt of pleurodesis is unsuccessful, insertion of PDPC into the 

pleural space is the best option. The procedure requires less time and the patients may leave the 

hospital on the day of PDPC insertion. Regular discharge of PE via PDPC is performed at the 

patient's home. The outer part of the tube on the chest wall to some extent impedes the patient's 

activity and can cause complications that are in most cases mild and easily resolved.  

Both options of MPE palliative treatment (pleurodesis and insertion of PDPC), have been 

shown to significantly improve the symptoms and the quality of the patient's life. Early 

recognition and palliative treatment of MPE is very important for patients with MPE. 

 

Key words: pleural effusion, diagnostics, lung cancer 

 

 

UVOD 

Maligni plevralni izliv (PI) je pogost zdravstveni problem (približno 660 bolnikov na 106 ljudi). 

Tekom bolezni se pojavi pri skoraj 50% bolnic z rakom dojke, 25% bolnikov s pljučnim rakom 

in 95% bolnikov z mezoteliomom, pogosto se pojavlja tudi pri raku jajčnika, debelega črevesa, 

ledvice, limfomu. Pri 20% bolnikov je plevralni izliv  prva prezentacija maligne bolezni. V 

večini primerov (70-90%) je simptomatski, se ponavlja po razbremenilnih punkcijah 

(torakocentezah) in pomembno zmanjšuje kakovost življenja. Prognoza bolnikov z malignim 

plevralnim izlivom  je slaba (Clive et al., 2014). Nekatere maligne bolezni se dobro odzovejo 

na sistemsko zdravljenje (limfom, rak dojke), vendar pa se kljub prehodno uspešnemu učinku 

zdravljenja kasneje velik del plevralnega izliva ponovi. Slej ko prej večina malignih plevralnih 

izlivov potrebuje dodatne razbremenjevalne ukrepe, ki pomembno zmanjšajo bolnikove težave. 

Plevralni izliv paliativno lahko obravnavamo s ponavljajočimi se torakocentezami. V primeru 

navajanja  pomembnega olajšanja simptomov po razbremenilni punkciji in ponavljanju izliva 

pa lahko bolniku ponudimo trajno paliativno zdravljenje paliativnega izliva.  

Namen članka je predstaviti možnosti trajnega paliativnega zdravljenja paliativnega izliva s 

plevrodezo ali vstavitvijo trajnega drenažnega katetra v plevralni prostor, njune prednosti in 

slabosti, ter kdaj in na osnovi katerih kriterijev se za posamezno možnost odločimo.  

Plevrodeza 

Plevrodeza pomeni zlepljanje plevralnega prostora preko proženja procesa plevralne 

fibrozacije. Sprožimo jo lahko kemično ali mehansko (kirurška abrazija). Uspešnost kemične 

in kirurške plevrodeze je primerljiva (68-97%). V primerjavi s kirurško plevrodezo je prednost 

kemične plevrodeze v manjši invazivnosti in nižji ceni. V obeh primerih povzročimo 

neposredno poškodbo plevre, izzovemo vnetje in razkritje mezotelijskih celic, sledi kronično 

vnetje s fibrozacijo. Posledično pride do zlepljanja visceralne in parietalne plevre – uspešna 

plevrodeza. V nekaterih primerih, ko se vnetje umiri brez fibrozacije, poskus plevrodeze 

spodleti. Zelo pomemben dejavnik za uspešnost plevrodeze je zmožnost razpenjanja pljuč, 

pomemben pa je tudi zdrav, intakten mezotel, saj so mezotelijske celice pomemben vir 

produkcije kolagena v procesu fibrozacije (Davies et al., 2008). 
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Kemično plevrodezo s talkom (običajno 5g) lahko izvedemo z vbrizganjem v fiziološko 

raztopino raztopljenega talka (suspenzije) v plevralni prostor skozi vstavljen torakalni dren ali 

torakoskopsko z vpihavanjem talkovega prahu v plevralni prostor (slika 1). Pri najpogostejših 

malignih PI (zaradi pljučnega raka ali raka dojke) ima prednost torakoskopska plevrodeza, 

Prikazana večja uspešnost gre verjetno na  račun večjega provnetnega potenciala manjših, 

neraztopljenih delcev talka. Zapleti, kot so podkožni emfizem, okužba podkožja ali plevralnega 

prostora, re-ekspanzijski edem, preraščanje tumorja ob vstopnem kanalu, so redki (Shaw et al., 

2004; Dresler  et al., 2005; Metintas et al., 2013).  

Ker je plevrodeza v prvih urah lahko zelo boleča, je potrebno poskrbeti za ustrezno analgezijo, 

nesteroidne antirevmatike (NSAR) uporabljamo čim manj, saj nekoliko zmanjšujejo uspešnost 

plevrodeze. Zaradi dvojne pro-trombogenosti pri malignem izlivu (maligna bolezen in 

plevrodeza) je bolnike potrebno zaščititi pred trombozami (VT/PTE) z nizkomolekularnim 

heparinom, kljub temu, da heparini s svojim delovanjem sicer nasprotujejo uspešnemu 

fibroziranju; tveganje za trombembolične zaplete pretehta možnost nekoliko manjšega uspeha 

plevrodeze. V dneh po plevrodezi je zelo pomembna oskrba drena, vzdrževanje ustreznega 

delovanja drena, kar nadzorujemo z rednim, večkrat dnevnim pregledovanjem drenažnega 

sistema in vsakodnevnimi rentgenskimi slikami (slika 1). Torakalni dren odstranimo, ko se 

iztekanje tekočine zmanjša pod 100ml v 24 urah, običajno po 3-5 dneh.  

Uspeh plevrodeze ocenjujemo kot popoln, ko ob kontroli ne zaznamo ponovnega nabiranja 

tekočine, ali delen, ko se PI sicer ponovi, bolnik pa je ob tem asimptomatski in ne potrebuje 

razbremenjevanja. Neuspeh pomeni ponovitev izliva, ki zahteva dodatno ukrepanje za olajšanje 

bolnikovih težav. 

  

Slika 1. Postopek torakoskopskega vpihavanja talka v plevralni prostor in drenažni sistem - 

slikovni material Klinike Golnik  

Vstavitev trajnega drenažnega plevralnega katetra  

Trajni drenažni plevralni kateter (TDPK) je silikonski kateter, ki ga skozi podkožje napeljemo 

v plevralni prostor. S poliestrom prevlečen krajši del na katetru v podkožju se zabrazgotini in 

preprečuje, da bi kateter izpadel. Vstavitev TDPK je sterilen postopek, ki zahteva prisotnost 

izučenih izvajalcev - zdravnika in asistenta (). Potrebna je le lokalna anestezija, bolnik lahko 

bolnišnico zapusti na dan posega. S pomočjo vakumskih bučk, ki se jih poveže s katetrom, 

lahko enostavno praznimo PI (slika 2). Kontraindikacije za vstavitev TDPK so redke – zelo 
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kratka pričakovana doba preživetja, pomik mediastinuma v stran s PI za več kot 2 cm, ki 

nakazuje pomembno atelektazo in le posledičen PI, katetra pa ne smemo vstavljati tudi v 

primeru okužbe kože/mehkih tkiv na mestu predvidene vstavitve katetra. Najpogostejši zaplet 

je zamašitev katetra (pojavnost se veča s časom), v tem primeru nedelujoči kateter odstranimo. 

V primeru, da zaznamo ponovno simptomatsko nabiranje PI, lahko kasneje TDPK ponovno 

vstavimo v plevralni prostor, pogosto pa dodatni ukrepi niso potrebni, saj prekomerno nabiranje 

PI preprečujejo v vmesnem času nastale zarastline v plevralnem prostoru. Zapleti, kot so okužba 

podkožja ali plevralnega prostora, krvavitev, preraščanje tumorja ob vstopnem kanalu, so redki 

(Tremblay&Michaud, 2006; Lui et al., 2016). 

Bolnik in svojci morajo biti natančno poučeni o vzroku in namenu vstavitve TDPK, o načinu 

njegovega delovanja, rokovanju z njim ter možnih zapletih. O vsem tem se je potrebno 

pogovoriti že pred samo vstavitvijo TDPK. Pred odpustom pa je potrebno svojce, predvsem če 

so oni tisti, ki bodo opravljali praznjenja PI s pomočjo vakuumskih bučk, izdatno poučiti o 

rokovanju s katetrom, postopku praznjenja, možnih zapletih in potrebnih ukrepih, če pride do 

zapletov. Zelo pomembno je, da bolnika in svojce poleg ustnih navodil opremimo tudi s pisnimi 

navodili in telefonski kontakt osebe, na katero se lahko obrnejo v primeru težav. 

Optimalni čas vstavitve trajnega drenažnega katetra ocenimo glede na hitrost nabiranja izliva, 

potrebe po razbremenilnih plevralnih punkcijah, deloma vpliva na čas tudi vrsta raka in 

predviden učinek sistemskega onkološkega zdravljenja.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 2. Prikaz vstavljanja in zaščite TDPK ter praznjenja PI s pomočjo vakuumske bučke - 

slikovni material Klinike Golnik 

Kriteriji, ki vplivajo na odločitev glede vrste paliativnega zdravljenja plevralnega izliva 

Preden se odločimo za plevrodezo ali vstavitev TDPK, moramo oceniti bolnikovo splošno 

psiho-fizično stanje, pričakovano preživetje in opredeliti sposobnost razpenjanja pljuč. 

Bolnikom predstavimo obe možnosti in do neke mere upoštevamo tudi njihove želje. Deloma 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Tremblay%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16478853
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Tremblay%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16478853
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na odločitev vpliva tudi vrsta raka in pričakovan odziv bolezni na specifično onkološko 

zdravljenje. 

Ocena zmožnosti razpenjanja pljuč, plevralna manometrija  

Sposobnost razpenjanja pljuč je osnovni pogoj za uspešnost plevrodeze. Pri večjih izlivih je 

potrebno opraviti razbremenilno plevralno punkcijo. Razbremenjevanje moramo prekiniti 

takoj, če se pojavijo kašelj, nenadna bolečina ali tiščanje na razbremenjevani strani. Omenjeni 

simptomi in znaki nakazujejo na nezmožnost razpenjanja pljuč, bodisi zaradi centralne 

tumorske zapore s posledično atelektazo ali pa zaradi obsežne zaseženosti visceralne plevre s 

tumorskim tkivom (ujeta pljuča). Slednjo domnevo dodatno potrdimo z rentgenskim slikanjem 

(slika 3). 

Natančnejše podatke o dogajanju v plevralnem prostoru pridobimo z merjenjem plevralnih 

tlakov (manometrijo). Z manometrijo merimo plevralne tlake med odstranjevanjem plevralne 

tekočine. Meritve lahko izvajamo na preprostem vodnem manometru (CVP sistem), izdelani so 

tudi bolj sofisticirani elektronski meritveni sistemi (slika 4a).  

Glede na dinamiko spreminjanja tlakov med odstranjevanjem tekočine so opisane tri elastančne 

krivulje: 1. odstranitev velike količine izliva z minimalnim padcem tlakov – normalna elastanca 

(slika 4b), 2 počasen padec tlakov v začetnem delu, ki mu sledi nenaden prelom s hitrim padcem 

– zajeta pljuča (slika 4c), 3. hiter padec tlakov, lahko že začetno negativen tlak - ujeta pljuča 

(slika 4d). Plevralna elastanca >25 cmH2O/l (padec tlaka pri odstranitvi 1l za več kot 25 cm 

H2O) je značilna za ujeta pljuča (Huggings et al., 2010). 

V klinični praksi je manometrija uporabna, saj omogoča varnejše odstranjevanje večjih količin 

PI, zmanjšuje s pritiski povezane zaplete (bolečina v prsih, reekspanzijski edem). V raziskavah 

so prikazali, da je razbremenjevanje varno, dokler plevralni tlak ne pade pod -20cm H2O. 

Zapletov (reperfuzijski edem) ni bilo tudi pri odstranitvi 5000 ml izliva. Manometrija do neke 

mere napoveduje tudi uspešnost plevrodeze. Padec tlaka za več kot 19cm H2O po odstranitvi 

500 ml izliva je napovednik za neuspeh plevrodeze. 

Ocena bolnikove zmogljivosti 

Pred plevrodezo je potrebna tudi ocena splošne bolnikove zmogljivosti. Plevrodeza je smiselna, 

če je bolnik še dobro zmogljiv (Karnofski >40) in ima pričakovano življenjsko dobo vsaj 3 

mesece, sicer uporabimo manj zahtevne posege (TDPK ali ponavljajoče torakocenteze).  
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Slika 3. Rentgenska slika ujetih pljuč pri bolniku z vstavljenim torakalnim drenom - slikovni 

material Klinike Golnik 

 

   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 4. a. Sistem merjenja plevralnih tlakov (plevralna manometrija). Elastančne krivulje pri: 

b. normalnem razpenjanju pljuč, c. zajetih pljučih (lung entrapment), d. ujetih pljučih (trapped 

lung) -slikovni material Klinike Golnik  

DISKUSIJA 

Maligni plevralni izliv postane pri večini bolnikov tekom bolezni simptomatski in pomembno 

zmanjšuje bolnikovo kakovost življenja. Razbremenilne torakocenteze, ki se praviloma izvajajo 

le v bolnišničnem okolju, simptome olajšajo le kratkotrajno in so pri mnogih bolnikih potrebne 

redno, tudi večkrat tedensko, kar pomeni za bolnika veliko obremenitev (prevozi v bolnišnico, 

neprijetne punkcije). Stalne plevralne punkcije povečujejo tudi nastop možnih zapletov (okužba 

plevralnega prostora, pnevmotoraks, krvavitev) in zahtevajo prilagajanje morebitnega 

antikoagulantnega zdravljenja. 

Trajno paliativno zdravljenje PI bodisi s plevrodezo, ki lahko učinkovito prepreči ponovno 

nabiranje plevralne tekočine, ali pa vstavitvijo TDPK, preko katerega bolniku lahko 
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netravmatsko redno praznimo PI v domačem okolju, tako predstavlja pomemben napredek pri 

obravnavi malignega PI.  

Glede na rezultate raziskav, ki so primerjale zdravljenje malignega PI s kemično plevrodezo in 

TDPK, sta obe možnosti zdravljenja varni in uspešni pri lajšanju težav z dihanjem in izboljšanju 

kakovosti življenja, resnih zapletov zdravljenja je malo (Ferreiro et al., 2017; Zuhid et al., 2011; 

Srour et al., 2013; Davies et al., 2012).  

Prednost plevrodeze: je enkraten poseg, po odpustu bolnik v plevralnem prostoru nima 

vstavljenih dodatnih pripomočkov, materialov, ki bi zahtevali oskrbo ali prilagajanje aktivnosti. 

Slabost plevrodeze je daljši čas hospitalizacije po posegu (običajno lahko bolnišnico zapustijo 

3 do 5 dni po posegu, ko iz plevralnega prostora odstranimo torakalni dren). Bolniki morajo 

biti telesno še dobro ohranjeni in imeti za poseg, ki se izvaja leže na boku zdrave strani, v blagi 

sedaciji in z iatrogeno vzpostavljenim pnevmotoraksom, dovolj kardio-respiratorne rezerve. 

Čas izvajanja torakoskopske plevrodeze je pomemben. Zanjo se odločimo čim prej po 

ugotovitvi malignega PI, saj možnosti za uspešno plevrodezo z napredovanjem malignih 

sprememb po plevri upadajo, vse manj je zdravih mezotelijskih celic, ki so pomembne v 

procesu fibrozacije, hkrati pa imamo sčasoma vse več možnosti za razvoj ujetih pljuč. 

Prednost TDPK je v manj zahtevnem in krajšem posegu, ki se lahko po ustrezni predhodni 

pripravi opravi tudi ambulantno ali tekom kratkotrajne hospitalizacije. Slabost v primerjavi s 

plevrodezo je zunanji del katetra, ki je lahko za bolnika moteč (bolečina, omejenost v 

aktivnostih), dodatno je možen vzrok sicer redkim okužbam podkožja in plevralnega prostora, 

ki so pogostejše pri dolgotrajno vstavljenem katetru. Rokovanje s katetrom doma (praznjenje, 

preveze) ni zahtevno, tako da se ga zlahka priučijo tudi svojci, jih je pa o rokovanju s katetrom 

in možnih zapletih potrebno ustrezno poučiti (šola rokovanja s TDPK). Dobra lastnost 

vstavljenega TDPK je pojav spontanega zlepljenja obeh listov plevre (spontana plevrodeza), 

kar ugotavljamo v skoraj polovici primerov. V tem primeru TDPK odstranimo. TDPK 

odstranimo tudi v primeru, če se zamaši in ne opravlja več svoje naloge praznjenja PI. Glede 

na potrebe po ponovnih razbremenilnih punkcijah se kasneje odločamo o ponovni vstavitvi 

TDPK. 

V Univerzitetni kliniki za pljučne bolezni in alergije Golnik dajemo prednost torakoskopski 

plevrodezi, če so zanjo izpolnjeni kriteriji (razpenjanje pljuč, ustrezna bolnikova zmogljivost 

in pričakovana življenjska doba). Za vstavitev TDPK izberemo bolnike, pri katerih plevrodeza 

ni možna, bodisi zaradi nezmožnosti razpenjanja pljučnega krila (ujeta pljuča), zaradi 

bolnikovega splošnega slabšega zdravstvenega stanja (starost nad 80 let, slaba zmogljivost, 

pomembne pridružene bolezni, pričakovana življenska doba manj kot 3 mesece), ali pa tiste, 

pri katerih je bila predhodno opravljena plevrodeza neuspešna. Naše izkušnje s trajnim 

paliativnim zdravljenjem PI so dobre, primerljive z izkušnjami večjih tujih centrov. Analiza 

dela v obdobju od junija 2015 do junija 2017 je prikazala uspešnost plevrodeze pri 42 od 43 

bolnikov (97.7%), od tega popolno pri 22 in delno pri 20 bolnikih. Med zapleti smo beležili pri 

treh (6.9%) bolnikih sum na okužbo plevralnega prostora, ki je za nekaj dni podaljšal 

hospitalizacijo in pri enem neuspeh plevrodeze, pri katerem smo kasneje vstavili TDPK. TDPK 

smo v istem obdobju vstavili 45 bolnikom. Med zapleti smo ugotovili empiem pri enem (2.2%), 

pri desetih bolnikih smo kateter odstranili po 1-12 mesecih delovanja zaradi neprehodnosti, v 

večini primerov smo ob tem ugotovili fibrozacijo plevralnega prostora (plevrodezo). 
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ZAKLJUČEK 

Pravočasna trajna paliativna obravnava malignega plevralnega izliva je zelo pomemben člen v 

zdravljenju bolnika z malignim PI, ki večini bolnikov pomembno zmanjša težave z dihanjem 

in izboljša kakovost življenja. Oba paliativna posega malignega PI, tako plevrodeza kot 

vstavitev TDPK, sta se izkazala kot uspešna, odločitev o vrsti posega pa sloni na kriterijih, ki 

upoštevajo bolnikovo splošno stanje, pričakovano dobo preživetja, zmožnosti razpenjanja 

pljuč, upoštevamo tudi bolnikove želje in usposobljenost osebja zdravstvene ustanove. 
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IZVLEČEK 

V prispevku so opisane najpogostejše diagnostične preiskave, ki se izvajajo za dokazovanje 

pljučnega raka. Prispevek je osredotočen predvsem na vlogo medicinske sestre pri teh posegih, 

saj je nepogrešljiv člen pri sami obravnavi pacienta v diagnostičnem postopku. Medicinska 

sestra pacientu nudi tudi psihično, socialno in duhovno podporo, saj so običajno prestrašeni 

zaradi same izvedbe posega, pa tudi zaradi narave bolezni. 

 

Ključne besede: pljučni rak, invazivna diagnostika, vloga medicinske sestre, pulmologija. 

 

ABSTRACT 

The article describes the most common diagnostic tests carried out to prove lung cancer. The 

article focuses primarily on the role of the nurse in these interventions, as it is an indispensable 

link in the treatment of the patient in a diagnostic procedure. The nurse also offers psychic, 

social and spiritual support to the patient, as they are usually frightened by the very nature of 

the disease. 

 

Key words: lung cancer, nurse role, invasive diagnostics, pulmology. 

 

 

UVOD 

Za odkrivanje zgodnjih oblik pljučnega raka žal zaenkrat še nimamo primernih presejalnih 

metod, prav tako pa v zgodnjih stadijih pljučni rak  ne povzroča težav. Rezultat tega je, da ga 

veliko ljudem odkrijemo naključno, ko se večini že začnejo pojavljati znaki in simptomi 

napredovale bolezni. Le-ti so največkrat posledica lokalne rasti tumorja, zasevkov, 

nemetastatskih pojavov ali njihove kombinacije. Diagnostični postopek obravnave pacienta s 

sumom na pljučnega raka se začne z anamnezo, telesnim pregledom in slikovnimi preiskavami, 

kot so rentgenske preiskave, CT prsnega koša, zgornjega dela trebuha in glave, ultrazvok 

prsnega koša, trebuha in scintigrafijo skeleta. Potem na vrsto pride invazivna diagnostika, s 

katero pridobimo vzorce za citološke in histološke preiskave (Košnik et al., 2011). Med invazivno 

diagnostiko štejemo bronhoskopijo, transtorakalno igelno biopsijo, punkcijo zasevkov, 

plevralno punkcijo, plevralno biopsijo in diagnostično torakoskopijo. Pred invazivno preiskavo 

je potreben: klinični pregled, rentgen prsnega koša v dveh projekcijah, EKG, preiskava pljučne 

funkcije ter pisni pristanek bolnika na poseg. Pregledati je treba krvno sliko, jetrne encime, 

bilirubin, sečnino, kreatinin, ionogram, krvni sladkor, ob sumu na motnjo strjevanja krvi tudi 

trombocite, protrombinski čas, INR ter parcialni tromboplastinski čas. Če ob prvi bronhoskopiji 

ali z transkutano igelno biopsijo ne uspemo dobiti ustreznega vzorca, je pred ponovitvijo 

invazivnih preiskav nujen CT toraksa za natančnejšo oceno lege tumorja, njegovega širjenja in 

za oceno bezgavk v medpljučju. Če z internistično diagnostiko nismo uspeli potrditi diagnoze 

in še vedno sumimo na pljučni rak, je potrebna kirurška diagnostika: mediastinoskopija, 

mediastinotomija, VATS – kirurška torakoskopija ali torakotomija, ki je hkrati diagnostični in 

mailto:ema.frelih@klinika-golnik.si
mailto:anita.kalan@klinika-golnik.si
mailto:anita.kalan@klinika-golnik.si
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terapevtski poseg (Debeljak et al., 2002). Namen našega prispevka je podrobneje opisati vlogo 

medicinske sestre pri invazivnih diagnostičnih posegih, s katerimi dokazujemo pljučnega raka. 

Bronhoskopija 

Bronhoskopija je preiskovalna metoda v pnevmologiji, ki lahko hitro in popolnoma razreši 

klinične dileme (Košnik et al., 2011). Izvaja se s pomočjo bronhoskopa. Klinični specialist 

internist oziroma pnevmolog, ki je za to posebej izurjen, z bronhoskopijo lahko neposredno 

pregleda zgornje in spodnje dihalne poti. Med samim pregledom se lahko naredi tudi aspiracijo 

izločkov, se odstrani tujke ali se vzame vzorec tkiva, ki je potreben za nadaljnje preiskave 

oziroma diagnostiko. Z bronhoskopijo lahko izvajamo tudi terapevtske posege oziroma 

zdravljenje s pomočjo bronhoskopa (SOP Klinika Golnik, 2014; Klinika Golnik, 2008). 

Torakoskopija 

Je invazivni internistični poseg, s katerim pregledamo plevralni prostor in  z njo lahko opravimo 

tudi nekatere diagnostične posege. Opravi se pri bolnikih s plevralnim izlivom, pri katerih 

plevralna punkcija in slepa igelna biopsija plevre nista  bili diagnostični in sumimo na plevralni 

tumor.  Torakoskopija omogoča pregled visceralne in parietalne plevre (Košnik et al., 2011). 

CT vodena punkcija 

Je punkcija pljuč s pomočjo računalniške tomografije. Omogoča razjasnitev sprememb, ki 

ležijo na obrobju pljuč in bronhoskopsko niso dostopne. Preiskava poteka v lokalni anesteziji, 

kjer s tanko iglo odvzamemo vzorec iz opazovane spremembe. Preiskava ni boleča in ima malo 

možnih zapletov (Klinika Golnik, n.d.) 

Plevralne punkcije 

Je prva invazivna diagnostična preiskava za diagnostiko plevralnega izliva (Kržišnik & Koren, 

2012). Razbremenilno, terapevtsko plevralno punkcijo opravimo pri obsežnih plevralnih izlivih 

zato, da bolniku olajšamo neugodne simptome (Triller, 2013). Postopek je zelo podoben 

diagnostični plevralni punkciji, vendar tukaj vbodno mesto predhodno infiltriramo z lokalnim 

anestetikom, zaradi uporabe debelejših igel. Vse pogosteje pa izvajamo tudi plevralno punkcijo 

z manometrijo, kjer merimo intraplevralni tlak in višino prepone. Preiskavo izvajamo z 

namenom ugotovitve smotrnosti morebitnih nadaljnjih diagnostičnih terapevtskih postopkov 

(plevrodeza, vstavitev trajnega drenažnega katetra) (Košnik et al., 2011). Medicinska sestra 

asistira zdravniku pri posegu in skrbi, da postopek poteka sterilno. Na koncu poskrbi še za hiter 

in pravilen transport odvzetega materiala v laboratorij (Kržišnik & Koren, 2012). 

Vloga medicinske sestre pri diagnostičnih postopkih 

Na bolniškem oddelku je medicinska sestra zadolžena za pripravo pacienta na poseg in vso 

potrebno dokumentacijo, ki jo narekuje klinična pot. Le-ta obsega popis bolezni z anamnezo in 

kliničnim pregledom, terapevtsko listo, do tri  dni staro rentgensko sliko pljuč v obeh profilih, 

laboratorijske izvide, CT prsnega koša, pljučno funkcijo, pripravljeno in podpisano napotnico 

za histološki pregled in podpisano soglasje s pojasnilom. Medicinska sestra mora pacientu, 

preden odide na katerokoli preiskavo, na oddelku  izmeriti vitalne funkcije, ga higiensko urediti 

in poskrbeti, da  določen čas pred preiskavo ni prejel antikoagulantne terapije. Pri bronhoskopiji 

in torakoskopiji moramo biti še pozorni, da pacient vsaj 6 ur ne uživa hrane in pijače, 24 ur pred 

preiskavo ne kadi in da vzame vso jutranjo terapijo, ki mu jo predpiše zdravnik.  Prav tako mora 
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odstraniti ves nakit, lak z nohtov in zobno protezo. Pri obeh preiskavah, tako pri torakoskopiji, 

kot pri bronhoskopiji je pomembno, da ima pacient vstavljeno prehodno intravenozno kanilo 

primerne velikosti (SOP Klinika Golnik, 2014). 

Ko zdravnik naroči katerokoli preiskavo, smo medicinske sestre tiste, ki ostanemo ob pacientu 

in se srečamo z mnogo katerimi negovalnimi problemi, ki jih z učinkovitim planom zdravstvene 

nege poizkusimo rešiti. Velikokrat se srečamo s pacientom, ki je o preiskavi premalo oziroma 

sploh ni poučen, ne   upošteva danih navodil pred preiskavo, zaradi življenjskega sloga 

(kajenja), nesodelovanja, nerazumevanja ali slabe komunikacije. Veliko pacientov ima strah 

pred izvidom preiskave, zato mora medicinska sestra nuditi ustrezno psihično podporo. Zaradi 

samega strahu niso redke tudi motnje v ritmu spanja (Jošt, 2006).   

Po opravljeni bronhoskopiji, torakoskopiji ali CT vodeni punkciji, ob prihodu pacienta na 

oddelek je medicinska sestra zadolžena, da se pacienta spremlja, tako kot narekuje klinična pot 

za vsako posamezno preiskavo. Pri vseh treh preiskavah klinična pot natančno določi kolikokrat 

in v kakšnem časovnem razmaku morajo biti izmerjene vitalne funkcije, časovno je opredeljeno 

mirovanje pacienta, pri torakoskopiji in CT vodeni punkciji nam pove, kdaj mora biti pacient 

rentgensko slikan. Narekuje tudi, da se izvaja nadzor simptomov in morebitnih znakov zapletov 

preiskave, ki se beležijo ob vsakem nadzoru vitalnih funkcij (SOP 2003; SOP, 2014). 

Najpogostejši možni negovalni problemi pri pacientu po vsaki preiskavi so (Jošt, 2006): 

• neučinkovito dihanje, zaradi vdora zraka v prsno votlino, 

• bolečine in kašelj, zaradi pnevmotoraksa, 

• povišana telesna temperatura, kot posledica vnetja dihal, 

• bolečine v grlu, zaradi poškodbe sluznice med posegom ( samo pri bronhoskopiji ), 

• krvavitev zaradi biopsije ali antikoagulantnega zdravljenja, 

• strah, zaradi krvi v izmečku, 

• hipoglikemija, 

• bronhospazem. 

Ob kakršnem koli odstopanju vitalnih funkcij ali ob prisotnosti simptomov oziroma znakov 

zapletov posega, medicinska sestra to zabeleži in nemudoma obvestiti zdravnika. Svoje delo 

mora opravljati po standardiziranih postopnih dela (standardi, klinične poti), ki zagotavljajo 

varnost pacienta. (Kržišnik &Koren 2012). Pri torakoskopiji je potreben večji nadzor, ker je 

pacient lahko več dni priključen na pasivno ali aktivno torakalno drenažo. Dnevno se opazuje 

količina plevralnega izliva in delovanje plevrovaka. Po potrebi medicinska sestra naredi 

prevezo drenažne rane in opazuje njeno okolico (SOP Klinika Golnik, 2003). 

DISKUSIJA 

Medicinska sestra mora imeti na oddelku kjer ležijo pacienti za diagnostiko,  imeti veliko znanja 

in veščin, da lahko ne glede na vrsto in namen diagnostično terapevtskih posegov pacienta 

ustrezno pripravi. Tudi sama priprava pred posegom, tako pacienta kot dokumentacije, 

pomembno vpliva na samo izvedbo in rezultat preiskave. Medicinske sestre smo ob pacientu 
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ves čas, zato smo tiste, ki o pacientu vemo največ, pacienti nam zaupajo in zato najhitreje 

prepoznamo zaplete po preiskavi in nanje ustrezno od reagiramo. Brez težav lahko rečemo, da 

delo medicinske sestre na oddelku za diagnosticiranje pljučnega raka ne zahteva samo 

strokovnega znanja, s področja diagnostično terapevtskih postopkov, ampak tudi znanje s 

področja komunikacije in psihologije, prav tako pa mora biti čustveno inteligentna in 

empatična. 

ZAKLJUČEK 

Vloga medicinske sestre v diagnostičnem postopku je zelo pomembna. Imeti mora dovolj 

znanja, da pacientu pojasnjuje, razlaga, daje priporočila, ga hrabri, miri in daje oporo. Na 

oddelku Internistične pulmologije se v večini primerov srečujemo s pacienti, ki se seznanijo z 

diagnozo pljučnega raka. Na to se vsak posameznik odzove na drugačen način. Nekateri so 

prestrašeni in žalostni, drugi jezni, tretji pa povsem otopeli. Pri tem je izrednega pomena, da 

medicinska sestra zna vsakemu posamezniku nuditi individualno pomoč in nasvete, po potrebi 

pa v proces zdravstvene obravnave vključi še druge sodelavce (psihologinja, paliativni tim, 

duhovnik,..). Glede na to, da je prognoza te bolezni v večini primerov slaba, je potrebno, da 

medicinska sestra poskrbi za pacienta tudi po odpustu. Zato v obravnavo vključimo še socialno 

delavko, patronažno službo in po potrebi organiziramo sestanke s svojci. 
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IZVLEČEK  

Bolniki z respiratornimi obolenji so v veliki meri podhranjeni. Izguba telesne mase, predvsem 

puste telesne mase je pogost spremljevalec bolezni. Pljučna bolezen s svojimi simptomi 

povzroči zmanjšan vnos hrane, na drugi strani pa bolezen povzroča povečane energijske in 

beljakovinske potrebe, kar vodi v podhranjenost. Pljučni bolniki s podhranjenostjo imajo daljšo 

ležalno dobo, slabši izid zdravljenja in slabšo prognozo, zato je pomembno, da podhranjenost 

prepoznamo čim prej in jo poskušamo obravnavati individualno. Prehranska obravnava obsega 

oceno prehranskega stanja, kateri sledijo prehranski ukrepi, ki so individualno prilagojeni 

posameznemu bolniku. Zelo pomembno je nadzorovanje uspešnosti prehranskih ukrepov z 

rednim spremljanjem prehranskega stanja in presnove ter timska obravnava bolnika. Bolniki 

večine respiratornih obolenj se srečujejo s podhranjenostjo. Izjema so bolniki z motnjami 

dihanja v spanju, ki se običajno spopadajo s morbidno debelostjo in tudi potrebujejo prehransko 

obravnavo.   

Prehranska podpora pozitivno vpliva na uspešnost zdravljenja in kakovost življenja bolnika s 

pljučno boleznijo.  

 

Ključne besede: Prehrana, podhranjenost, prehranska ocena, pusta telesna masa 

 

ABSTRACT  

Malnutrition is very common in patients with respiratory diseases. Weight loss especially loss 

of fat free mass is very common. Respiratory disease with its symptoms reduced food intake 

and on the other hand, the disease causes increased energy and protein needs and these lead to 

malnutrition. Respiratory patients with malnutrition have a longer stay in hospital, a poorer 

outcome of treatment and a worse prognosis, so it is important that we recognized the 

malnutrition as early as possible and we are trying to treat it individually. Nutritional assessment 

include an assessment of the nutritional status followed by nutritional interventions that are 

individual to each patient. It is very important to monitor the effectiveness of nutritional 

interventions by regularly monitoring the nutritional status and metabolism and multi modal 

team treatment of the patient. Most respiratory illnesses suffer from malnutrition. Patients with 

sleep disorders are exception because they are usually fight with morbid obesity and need 

dietary treatment. Nutritional support has a positive effect on the success of treatment and the 

quality of life of respiratory patients.  

Key words: Nutrition, malnutrition, nutritional assesment, fat free mass  

 

UVOD 

V Sloveniji je obolevnost zaradi bolezni dihal na prvem mestu, največ je akutnih respiratornih 

in bakterijskih obolenj, med kroničnimi so najpogostejša astma, kronična obstruktivna pljučna 

mailto:tatjana.kosten@klinika-golnik.si


SPECIALNA OBRAVNAVA PLJUČNEGA BOLNIKA 

 
55 

 

bolezen (KOPB), pljučni rak, obstruktivna apneja med spanjem (OSA), vse manj je 

tuberkuloze. (Štabuc, 2018). 

Pri kronični bolezni pljuč sta poglavitna vzroka za negativno energetsko beljakovinsko 

ravnovesje in posledično izgubo telesne mase anoreksija in povečana presnovna aktivnost v 

telesu (Mravlje, 2018). Beljakovinsko energijska podhranjenost je pogosta pri kroničnih 

pljučnih boleznih. Bolniki z respiratornimi boleznimi največkrat trpijo za izgubo telesne mase, 

predvsem puste telesne mase. Prehranska podpora predstavlja vzporedno pot pri obravnavi 

kronične bolezni (Štabuc, 2018).  

Pri bolnikih z različnimi pljučnimi obolenji, kjer ugotavljamo, da pri njih obstaja nevarnost za 

prehransko ogroženost, je pomembno, da se čim prej začne izvajati prehranske ukrepe skladne 

s prehranskim planom. Kronične bolezni pljuč in srčno žilnega sistema povzročajo razvoj 

podhranjenosti, hkrati podhranjenost poslabša kardiorespiratorne funkcije, kar ustvarja začaran 

krog. (Mravlje, 2018)  

V prispevku bomo predstavili pomen prehranske podpore pri bolnikih s pljučnimi obolenji ter 

podrobneje opisali posebnosti prehranske obravnave pri nekaterih pogostih pljučnih obolenjih.  

RESPIRATORNA OBOLENJA IN PODHRANJENOST 

Več kot 40 različnih obolenj prizadene pljuča in to vpliva na dihanje ter povzroča umrljivost in 

obolevnost. V Veliki Britaniji ima eden od sedmih ljudi pljučno obolenje, najpogostejša bolezen 

je KOPB, sledi ji astma (Collins&Weeks, 2015).  

Največja težava pljučnih bolnikov povezana s prehrano je beljakovinsko energijska 

podhranjenost, ki se lahko razvije ob povečanih energijskih in hranilnih potrebah zaradi pešanja 

pljučne funkcije na eni strani in bolnikovega slabšega apetita na drugi strani (Mahan et al., 

2011).  

Podhranjenost je prisotna pri večini respiratornih obolenj. Podhranjenost je prehransko stanje, 

pri katerem pomanjkanje ali presežek (ali neravnovesje) energije, beljakovin in drugih hranil 

povzroči merljive neželene učinke na tkivo ali telesno gradnjo, delovanje organizma in klinični 

izid bolezni. Ugotavljanje prevalence podhranjenosti je težavno, saj razen merila prenizke mase 

za določeno telesno višino, kar ugotovimo z indeksom telesne mase (ITM), nimamo univerzalne 

metode detekcije podhranjenosti (Mrevlje, 2018). 

Številni lokalni simptomi (dispneja, kašelj in izmeček iz spodnjih dihal), ki spremljajo pljučno 

bolezen vplivajo na prehranski vnos in prehranjenost bolnika. Ti simptomi se v različnih stadijih 

bolezni stopnjujejo ob akutnih poslabšanjih, okužbah in so odvisni od starosti, socialnega in 

psihološkega stanja kronične bolezni in ostalih pridruženih bolezni (Collins&Weeks, 2015). 

Dejavniki, ki povzročajo podhranjenost so: pospešeno dihanje, anemija, anoreksija, celična 

hipoksemija, depresija, strah, težave pri hranjenju zaradi dispneje, želodčne težave, povečane 

potrebe zaradi pospešenega dihanja, malabsorbcija, pljučnica, zdravila, ki povzročajo slabost 

in bruhanje ter mnogi drugi (Esscot-Stump, 2015). 

PREHRANSKA OBRAVNAVA BOLNIKA 

Prehranska obravnava je pomembna, da identificiramo podhranjenost. Sestavljena je iz 

prehranskega presejanja, prehranske ocene in prehranskih ukrepov. Podhranjenost ali slaba 

prehranjenost je vsako stanje, ko obstaja pomanjkanje, prebitek oziroma neravnovesje energije, 
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beljakovin in drugih hranil, ki povzroči neželene učinke na obliko telesa (in tkiv), telesne 

funkcije in klinični izid. (Priporočila, 2008).  

Opredelitev prehranskega stanja je začetni del prehranske obravnave. Ocena prehranskega 

stanja se izvede pri bolnikih s prehransko ogroženostjo. Obsega natančnejši pregled 

prehranskih, presnovnih in funkcijskih spremenljivk. Na podlagi prehranskega pregleda 

načrtujemo prehranske ukrepe, ki so individualno prilagojeni bolniku. Ocena prehranskega 

stanja poleg anamneze in kliničnega pregleda obsega še merjenje telesne sestave, merjenje 

funkcije, aktivnosti in ravnovesja hranil. Poleg vsega tega je zelo pomemben tudi nadzor 

uspešnosti prehranskih ukrepov, ki jih moramo spremljati (Štabuc, 2018). 

Samo spremljanje telesne mase pri pljučnih bolnikih ni zadosti, da zaznamo vse bolnike, ki 

imajo nevarnost za prehransko ogroženost. Nekateri med njimi izgubljajo pusto telesno maso 

brez da bi hujšali. Odstotek bolnikov z zmanjšano pusto telesno maso je višji pri bolnikih z 

napredovano pljučno boleznijo Za zaznavanje sprememb puste telesne mase se vse pogosteje 

uporablja merjenje telesne sestave s pomočjo bioelektrične impedance (BIA) (Collins&Weeks, 

2015). 

Zlatega standarda za oceno podhranjenosti ni, zato se je večina orodij razvila s pomočjo ocene 

strokovnjakov ali s polno prehransko oceno s primerjanjem z drugo referenčno metodo (van 

Bokhorst-de van der Schueren et al., 2014).  

Znano je, da imajo podhranjeni bolniki podaljšano okrevanje po bolezni, potrebujejo več 

zdravil, pri njih obstaja večja možnost za dodatne okužbe in druge bolezni, umrljivost je večja, 

kar vse poveča stroške zdravljenja (Alison, Correia cited in Geiker et al., 2012). Slabše 

preživetje podhranjenih bolnikov v primerjavi z dobro prehranjenimi (33,7 % : 75,2 %) po 50 

mesecih je ugotavljal tudi Söderström s sodelavci (2014). Poznano je, da prehranjenost 

neodvisno vpliva na prognozo hospitaliziranih bolnikov (Cereda et al., 2015).  

Podhranjenost vpliva na izid zdravljenja. Söderström s sodelavci je v raziskavi (2014) 

ugotavljal preživetje po 50 mesecih, kjer navaja, da je umrlo 37,1 % bolnikov s pljučno 

boleznijo, starih več kot 65 let. Preživetje je bilo statistično značilno med skupinami glede na 

prehranjenost. V skupini dobro prehranjenih je bilo preživetje 75,2%, bolniki v skupini s 

tveganjem za podhranjenost so imeli 60% preživelost, medtem ko je bilo preživetje pri 

podhranjenih bolnikih samo 33,7%. Tudi Maia s sodelavci (2014) ugotavlja, da je bila večina 

bolnikov z nizko stopnjo podhranjenosti odpuščena iz bolnišnice, medtem ko je kar 25,4 % 

podhranjenih bolnikov umrlo. Ustrezna prehranska podpora pri podhranjenih bolnikih ali 

bolnikih s tveganjem za podhranjenost, ki jih identificiramo s presajanjem in prehransko oceno, 

lahko izboljša izid zdravljenja (Mueller et al., 2011).  

DISKUSIJA 

Bolniki s različnimi respiratornimi obolenji v večini trpijo za podhranjenostjo. Pravočasna 

prehranska obravnava je zelo pomembna za blaženje simptomov, ki se pojavljajo ob 

podhranjenosti. Prehranska podpora bolnika je nekoliko različna pri različnih respiratornih 

obolenjih.  

Prehranska podpora bolnika s kronično obstruktivno pljučno boleznijo 

Bolniki s KOPB so pogosto podhranjeni, prevalenca je 30-70 % (Sobotka, 2011;  Štabuc, 2017). 

Zmanjšanje puste telesne mase je zaznana pri 38-45 %. Mišična masa je zelo pomemben 
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dejavnik respiratorne funkcije, zmogljivosti in kvalitete življenja. Pusta telesna masa je tesno 

povezana z mišično maso in je zlati standard za prehransko oceno bolnikov z respiratornimi 

obolenji (Sobotka, 2011). Številne študije navajajo, da 25-40% bolnikov s KOPB trpi za izgubo 

telesne mase (Štabuc, 2018, Esscot-Stump, 2015, Sobotka, 2011). 

Nezadosten energijski in hranilni vnos vodi v bolnikovo nedohranjenost, spremembe 

metabolizma in ob neukrepanju ter napredujoči pljučni bolezni v pljučno kaheksijo, ki je 

povezana s povečano umrljivostjo predvsem pacientov s KOPB  (Ischak, 2007, Norman, 2008).  

Telesna sestava je ena od pomembnejših determinant funkcionalne zmogljivosti bolnika s 

KOPB, neodvisno od pljučne funkcije Hujšanje in izguba puste telesne mase je značilna za 

stabilne bolnike s KOPBne glede na stopnjo pretoka zraka, kar vodi v večjo obolevnost, slabšo 

kakovost življenja in omejenost (Yiilmz et al., 2015). 

Podhranjenost še posebej indeks puste mase (FFMI- fatt free mass) ima za bolnike s KOPB 

napovedno vrednost izida zdravljenja (Budweiser et al. 2008). Pri bolnikih na rehabilitaciji s 

KOPB 2. in 3. stopnje po GOLD-u, je kot nizek FFMI opredeljen FFMI <16 kg/m2 pri moških 

in manj kot 15 kg/m2 pri ženskah pri 35 % pacientov (ESPEN, 2013).  

Zgodnje prehransko presejanje in preprečevanje podhranjenosti je zelo pomembno. Bolnike je 

potrebno spodbujati k uživanju energijsko goste hrane. Energijske potrebe pri bolnikih s KOPB 

določamo individualno na podlagi bolnikove telesne sestave (impedančne meritve), ITM in 

pljučne funkcije. Bolniku zagotovimo visoko kalorično in visoko beljakovinsko prehrano v 

petih do šestih dnevnih obrokih. Pričnemo z energijskim vnosom 30-35 kcal dnevno/kg telesne 

mase. Potrebe po beljakovinah so 1,2–1,7 g beljakovin /kg telesne mase. Za zagotavljanje 

visoko energijskega in visoko beljakovinskega vnosa je pogosto potrebna uporaba 

visokobeljakovinskih prehranskih dodatkov (Esscot-Stump, 2015). Calder s sodelavci (2017) 

navaja, da imajo bolniki s KOPB, ki so kahektični in prekahektični dobrobit, če uživajo dodatke 

z dodatkom omega 3 maščobnih kislin, vitamina D in kvalitetne proteine pozitivno vpliva na 

krvni tlak in zadihanost pri hoji in dispeneji.  

Prehranska podpora bolnika s cistično fibrozo 

Bolniki s cistično fibrozo (CF) imajo povečano nevarnost za malabsorbcijo hranil in vnetja, kar 

vpliva na telesno sestavo. Razvoj sarkopenije in osteopenije je zelo verjeten. Z merjenjem 

telesne sestave lahko lažje določimo prehranski status bolnika in s tem zmanjšamo tudi 

nevarnost respiratornih in metabolnih zapletov pri teh bolnikih. Podhranjenost pri bolnikih s 

CF običajno ocenjujemo kar z merjenjem telesne mase oziroma indeksa telesne mase in je 

povezana z slabšo pljučno funkcijo in zmanjšano mišično močjo kar nam pomaga identificirati 

bolnike že v fazi, ko imajo ti nevarnost za podhranjenost (Calella et al., 2018).  

Pri bolnikih s CF so dokazali, da se kaže tesna povezava: nizka pusta telesna masa pri 

napredovani obliki bolezni je povezana z izgubo respiratorne muskulature (Enright et al., 2007, 

cited in Calella et al., 2018). 

Podhranjeni bolniki s CF, ki imajo nižjo pusto telesno maso, imajo slabšo pljučno funkcijo. 

Prva razlaga za to je, da imajo bolniki s slabo pljučno funkcijo in z napredovano obliko bolezni 

zelo slab apetit kar poveča nevarnost za podhranjenost in to vodi v izgubo puste telesne mase. 

Drug razlog je, da podhranjenost bolnikov s CF prispeva k poslabšanju pljučne funkcije, kar 

povzroči slabo delovanje respiratornih mišic, kar poveča nevarnost okužb. Za bolnike s CF je 
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značilno, da imajo znižano pusto telesno maso, ki posledično slabi tudi pljučno funkcijo 

(Calella et al., 2018).  

Bolniki s CF imajo pogosto pomanjkanje vitamina D. Vitamin D je pomemben za zdrave kosti 

in ima imunomodulatorno funkcijo ter vpliva na pljučno funkcijo. V raziskavi so pokazali, da 

visoke doze dodatka zvečajo koncentracijo vitamina D v telesu. Dodatek vitamina D pozitivno 

vpliva na imunski sistem s čimer zmanjša vnetja in izboljša pljučno funkcijo (Pincikova et al., 

2017). 

Bolniki s CF imajo za 10-100 % povečane energijske potrebe, to pomeni, da morajo dnevno 

zaužiti od 3000-4000 kcal. Vnos beljakovin mora predstavljati 10-35 % vseh kalorij, kar je 4 

g/kg za dojenčke, 3 g/kg za otroke, pri mladostnikih je to 2 g/kg in 1,5 g/kg telesne mase za 

odrasle. Povečati je potrebno vnos maščob, priporoča se olja s srednje verižnimi maščobnimi 

kislinami (MCT olja), obvezna je uporaba pankreatičnih encimov. Potrebno je dodajati 

vitamine, ki so v maščobah topni (A, D, in E). Pogosta je laktozna intoleranca (Escott-Stump, 

2015). 

Prehranska podpora bolnika s tuberkulozo 

Tuberkuloza (TB) in prehranjenost sta tesno in kompleksno povezani. Sprememba metabolizma 

in izguba apetita pri bolezni lahko povzroči podhranjenost, kar poslabša bolezen ali vodi v 

kasnejšo ponovitev bolezni. (Grobler et al.., 2017) Razlog za razvoj TB je lahko povezan tudi 

s slabim prehranskim stanjem in nizko vrednostjo serumskih albuminov (Escott-Stump, 2015). 

Bogata in raznolika prehrana je bila že v 19. stoletju eden od pomembnih dejavnikov pri 

zdravljenju bolnikov s TB (Sabatani et al., 2017). Tudi danes je ustrezna prehrana pomembna 

pri obravnavi bolnikov s TB.  

Wang s sodelavci (2018) navaja, da imajo bolniki s TB značilno pomanjkanje vitamina D, kar 

vpliva na potek bolezni. Hudo pomanjkanje vitamina D je značilno za akutno TB. Pomanjkanje 

vitamina D je tudi zaradi manj aktivnosti na prostem in manjšega uživanja rib.  

Bolniki s TB imajo bazalni metabolizem za 20-30 % višji, kot enako stari zdravi vrstniki. 

Potrebno je upoštevati tudi povišane potrebe zaradi zvišane telesne temperature, ki je pogosto 

prisotna ob izbruhu bolezni. (Escott-Stump, 2015) TB povzroča izgubo apetita, stalno slabost, 

propadanje tkiv, hemoptize in končni rezultat je tudi izguba telesne mase. Bolniki s TB imajo 

povečane energijske potrebe in znižan apetit. (Sabatani et.al., 2017) Bolniki, ki imajo okužbo s 

HIV in TB, so še bolj izpostavljeni padcu nivoja proteinov, kar vodi v podhranjenost. (Escott-

Stump, 2015). Miyata in sodelavci (2011) so v raziskavi na skupini 39 bolnikov s TB 

ugotavljali, da je preživetje značilno boljše pri bolnikih, ki so dobro prehranjeni (438 dni), 

najnižje je bilo v skupini podhranjenih bolnikov (118 dni). 

Prehranska podpora bolnika s pljučnim rakom 

Bolniki s pljučnim rakom imajo tako kot vsi rakavi bolniki veliko nevarnost za podhranjenost, 

ker tako bolezen, kot zdravljenje vplivata na prehranjenost. Z rakom povezana podhranjenost 

je velikokrat spregledana tako pri zdravnikih, kot pri bolniku in njegovih svojcih zaradi 

poudarka, ki je namenjeno samemu zdravljenju. Vse bolnike s pljučnim rakom bi morali zgodaj 

v procesu zdravljenja prehransko presejati. Slediti mora prehranska ocena, kjer se oceni telesna 

sestava, vnos hrane, vnetne parametre, bazalni metabolizem in telesna aktivnost. Slediti mora 

prehranska intervencija z izdelanim individualnim planom. Tumor in samo zdravljenje 

povzroča zmanjšanje vnosa hrane, utrujenost z zmanjšano telesno aktivnostjo in povzroča 
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vnetja v telesu. Poudarek je potrebno dati na povečan vnos hrane, vnetni odziv in povečanje 

telesne aktivnosti. Samo nutritivna podpora bo neučinkovita, če bolnik nima celotne podporne 

oskrbe, vključeno psihološko svetovanje, obvladovana bolečina in ostalo (Arendes et al., 2017).  

Prehranska podpora bolnika z idiopatsko pljučno fibrozo 

Idiopatska pljučna fibroza (IPF) je progresivna respiratorna bolezen za katero je značilno 

brazgotinjenje pljuč in vodi do respiratorne odpovedi in smrti nekje od 3 do 5 let. 

Diagnosticiranje in zdravljenje IPF je multidisciplinarno V multidisciplinarni IPF tim se 

vključujejo specialist pulmolog, drugi specialisti (radiolog, patolog, revmatolog, imunolog, 

torakalni kirurg, farmacevt), medicinska sestra s specialnimi znanji s tega področja, 

fizioterapevt, dietetik, psiholog, dietetik. Zelo pomembna je dobra koordinacija tima. Bolniki 

se spopadajo z depresijo, akutno dispnejo. Velikokrat imajo slab apetit, so neaktivni in to vodi 

v izgubo telesne mase. Srčno popuščanje, zdravila proti bruhanju, povečane energijske potrebe 

zaradi težkega dihanja in težave s hranjenjem zaradi težke sape vplivajo na izgubo telesne mase. 

Stranski učinki zdravil so tudi slabost, bruhanje in poslabšanje apetita kar tudi vpliva na 

znižanje telesne teže. Na vse to je potrebno opozoriti bolnike in sprotno spremljati njihov 

prehranski status (Ferrara et al. 2018). 

Prehranska podpora bolnika z obstruktivno apnejo med spanjem 

Debelost je glavni vzrok za OSA in izguba teže vodi v nepredvidljivo izboljšanje bolezni. 

(Joosten et al, 2017). Debelost in OSA imata recipročno povezavo. Motnje dihanja med 

spanjem, ki so značilne za OSA naj bi vplivala na metabolne, vedenjske in hormonske 

spremembe ki povzročajo naraščanje telesne mase in težavno hujšanje. Reguliranje 

energijskega ravnovesja v relaciji energijski vnos- energijske potrebe so kompleksne. Za 

bolnike so uspešne bariatrične operacije, kjer se z zmanjšanjem telesne teže znižata krvni 

sladkor in p CO2 (Shechter, 2017). Izguba telesne mase je bolj učinkovita za zmanjšanje 

rizičnih dejavnikov za kardiovaskularna obolenja. Izguba teže mora biti del zdravljenja OSA z 

CPAP (Continuous Positive Airway Pressure) terapijo, kar so pokazali v študiji (Joosten et al., 

2017). Bolniki z debelostjo in morbidno debelostjo potrebujejo timski pristop, zelo pomembno 

je individualno prehransko vodenje in vključevanje tudi ostalih strokovnjakov (psiholog, 

fizioterapevt).  

Prehranska podpora bolnika po transplantaciji pljuč 

Pred postopkom transplantacije je zelo pomembna predoperativna priprava bolnika, kjer se pri 

bolnikih, ki so prehransko ogroženi uporablja enteralna ali tudi delna parenteralna prehrana. 

Priporoča se, da se oralno hranjenje prične 48 do 72 ur po operaciji. Omejiti je potrebno 

enostavne sladkorje. Zagotoviti je potrebno ustrezen vnos 30-35 kcal/kg telesne mase in 1,3-

1,5 g proteinov/kg telesne mase. Če je potrebno, se uporablja hranjenje preko sonde, s katerim 

se preneha, ko je vnos več kot 60 % dnevnih potreb. Parentaralno prehrano se uporablja, če je 

prebavni trakt nefunkcionalen. Upoštevati je potrebno omejitev vnosa tekočine, v kolikor je 

predpisana. Potrebno je preprečevati osteoporozo z ustreznim vnosom Ca in vitamina D 

(Escott-Stump, 2015). 

Prehranska podpora bolnika z respiratorno odpovedjo na mehanični ventilaciji 

S prehranjevanjem je potrebno pričeti čim prej, ko je to mogoče. Pričeti je potrebno s sondno 

hrano z nizko osmolarnostjo počasi, da se prepreči retenco in drisko. V enoti intenzivne terapije 

je ciljana vrednost 20-25 kcal/kg telesne mase, 1,2-1,5 g proteinov. V začetni fazi dopolnilna 
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parenteralna prehrana ni indicirana, ker lahko pride do pljučnice, refiding sindroma in povišanja 

ogljikovega dioksida. Priporoča se dodatek vitaminov, če so edemi zmanjšamo vnos soli 

(Escott-Stump, 2015). 

ZAKLJUČEK 

Podhranjenost je zelo pogosta pri pljučnih bolnikih. Pomembno je zgodnje prepoznavanje 

nevarnosti za podhranjenost, ustrezno svetovanje in priprava individualnega prehranskega 

plana. Bolnikom zagotovimo visoko energijsko in beljakovinsko prehrano. Bolnike je potrebno 

spremljati, pomembno je timska obravnava. Dobro prehranjeni bolniki imajo manj poslabšanj, 

krajšo ležalno dobo, boljše preživetje, boljši izid zdravljenja in boljšo kakovost življenja, zato 

je zelo pomembno zagotavljanje dobre prehranjenosti pljučnih bolnikov.  
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IZVLEČEK 

Bolniki z malignim plevralnim izlivom v napredovalem stadiju bolezni  potrebujejo celostno 

paliativno obravnavo. Vstavitev trajnega plevralnega drenažnega katetra je ena izmed možnosti 

paliativnega zdravljenja malignega plevralnega izliva.  

Trajni plevralni drenažni kateter se bolnikom lahko uvede ambulantno v lokalni anesteziji. 

Bolnikom z malignim plevralnim izlivom posredno  lajša dihalno stisko in izboljšuje kakovost 

življenja. Ne posega v bolnikove običajne dnevne aktivnosti. Bolniku omogoča, da kljub svoji 

osnovni bolezni, večino časa preživi v svojem domačem okolju. Medicinske sestre imajo 

ključno vlogo pri izobraževanju bolnikov, njihovih svojcev in patronažnih medicinskih sester 

o praznjenju plevralnega izliva preko trajnega plevralnega drenažnega katetra.  

Ključne besede: trajni plevralni drenažni kateter, maligni plevralni izliv, zdravstvena nega 

 

ABSTRACT 

Patients with malignant pleural effusion are patients in an advanced stage of malignant disease 

and need comprehensive palliative treatment. Insertion of permanent pleural drainage catheter  

is one of the possibilities for palliative treatment of malignant pleural effusion. 

Permanent pleural drainage catheter can be inserted on an outpatient basis under local 

anesthesia. It indirectly relieves respiratory distress and improve the quality of life for patients 

with malignant pleural effusion. It does not interfere with the patient's usual daily activities. It 

allows the patient to survive most of his time in his home environment despite his basic 

disease. Nurses play a key role in educating patients, their relatives and district nurse about the 

emptying of pleural effusion through permanent pleural drainage catheter . 

Key words: permanent pleural drainage catheter, malignant pleural effusion, nursing care 

 

UVOD 

Številni bolniki z različnimi oblikami raka prej ali slej razvijejo maligni plevralni izliv, katerega 

posledica je slabša kakovost življenja (Marc Malovrh, 2015; Rozman,2013). 

Najpogostejše bolezni, ki povzročajo maligni plevralni izliv (MPI) so rak pljuč, dojke, jajčnika, 

črevesja, ledvic, limfom in maligni mezoteliom (Marc Malovrh, 2015).  MPI samo v Združenih 

državah Amerike letno prizadene več kot 150.000 bolnikov. Njihova doba preživetja je od 3 do 

12 mesecev. Pojav MPI pri bolnikih poleg zmanjšane kakovosti življenja zahteva številne 

hospitalizacije in veliko za bolnika neprijetnih  posegov (Suzuki et al., 2011). 

mailto:marija.petrinec@klinika-golnik.si


SPECIALNA OBRAVNAVA PLJUČNEGA BOLNIKA 

 
64 

 

Število bolnikov z MPI se povečuje, ker se z novimi načini zdravljenja osnovne rakave bolezni 

podaljšuje njihovo življenje. MPI povzroča bolnikom dihalne težave – dispnejo, kašelj in  

bolečino. Bolnika prizadene v vseh osnovnih življenjskih aktivnostih  (Kržišnik, 2011). 

MPI lahko povzroči znatno povečanje bolnikovih težav, povezanih z njegovo primarno 

boleznijo. Težave so še izrazitejše v terminalnem stadiju bolnikove osnovne bolezni (Warren 

et al., 2008). Praznjenje in kontrola MPI zagotovi, bolnikom z MPI najbolj ustrezno paliativno 

oskrbo.(Rozman, 2015).  

Namen prispevka je predstavitev vloge zdravstvene nege pri izobraževanju bolnikov, njihovih 

svojcev in patronažnih medicinskih sester s pravilnim rokovanjem in načinom praznjenja 

plevralnega izliva preko TPDK. 

NAČINI PALIATIVNE OSKRBE MALIGNEGA PLEVRALNEGA IZLIVA 

Za zdravstveno oskrbo bolnika z MPI imamo na voljo različne metode, ki zmanjšajo bolnikove 

simptome. Pomembno  je, da jih načrtujemo dovolj zgodaj,  ko je možnost za uspešno plevrodezo večja 

(Rozman, 2015). Najpogostejši načini paliativnega odstranjevanja MPI so: izpraznila plevralna 

punkcija, kemična plevrodeza z talkom, biomicinom, doxyciklinom izvedena preko torakalnega 

drena ali med torakoskopijo, torakoskopska mehanska plevrodeza, praznjenje MPI preko 

trajnega plevralnega drenažnega katetera (TPDK) (Van den Toorn et al., 2005; Suzuki et al., 

2011; Rozman, 2013; Rozman, 2015). 

Pogoste izpraznile plevralne punkcije se lahko izvede na različne načine z različnimi 

intravenskimi kanilami različnih velikosti. Tako kemična kot mehanska plevrodeza je postopek, 

pri katerem preko vstavljenega drena ali torakoskopa v plevralni prostor apliciramo snov, ki 

povzroči zlepljenje obeh listov plevre, tako da plevralni izliv ne more nastajati. Oba postopka 

za bolnika zahtevata daljšo hospitalizacijo in močno zmanjšata bolnikovo sposobnost 

samooskrbe, povečata možnost stranskih učinkov, povzročata bolečino, nista vedno uspešna ali 

sta celo kontraindicirana (Warren et al., 2008; Kei Suzuki et al., 2011; Rozman, 2013; Rozman, 

2015). 

TRAJNI PLEVRALNI DRENAŽNI KATETER 

TPDK zagotavlja preprost ambulantni način lajšanja bolnikove dihalne stiske in izboljšuje 

kvaliteto življenja bolnikov z MPI. Bolnikom se plevralni izliv preko TPDK prazni na 

bolnikovem domu (Petrinec Primožič, 2015; Rozman, 2015). TPDK za praznjenje MPI se v 

svetu uporablja že od leta 1997 (Warren et al., 2008). V raziskavi, ki so jo izvedli Van Meter in 

sodelavci (2010) ugotavljajo, da uporaba TPDK pri praznjenju MPI samo v redkih primerih 

povzroča komplikacije in da predstavlja za bolnika varen paliativen postopek zdravljenja MPI. 

Vstavitev TPDK je za bolnika enostaven postopek.  Izvede se lahko ambulantno v lokalni 

anesteziji. TPDK nam daje možnost, da se bolniki izognejo številnim hospitalizacijam, 

prevozom v bolnišnico in čakanju v ambulantah (Kržišnik, 2011). Odsotnost naštetih motečih 

dejavnikov bolnikom zagotavlja večje zadovoljstvo. Posledično pa to pomeni tudi prihranek za 

zdravstveno blagajno (Petrinec Primožič, 2015). 

ZDRAVSTVENA NEGA BOLNIKA S TPDK 

Plevralni izliv s pomočjo TPDK v domačem okolju lahko praznijo patronažne medicinske 

sestre, svojci bolnika ali ponekod celo bolnik sam (Petrinec Primožič, 2015). 
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Medicinske sestre imamo ključno vlogo pri izobraževanju bolnikov o uporabi TPDK, kot tudi 

poučevanju bolnikov in svojcev, kako izprazniti plevralni izliv (Brubacher&Gobel, 2003). Pri 

bolniku, ki mu je bil ustavljen TPDK je potrebno izvesti obširen zdravstveno vzgojni program, 

ki je najprej namenjen bolniku in njegovim svojcem. Naš cilj je, da bi bolniki skupaj s svojci 

lahko sami praznili plevralni izliv doma (Kržišnik, 2011). Kljub temu je danes vse več bolnikov 

z vstavljenim TPDK, ki sami oziroma tudi njihovi svojci  iz različnih vzrokov (nerazumevanje, 

strah, oddaljenost bivanja svojcev, starost, vstavitev TPDK zadaj – bolnik ne doseže katetra,...)  

ne zmorejo prazniti plevralnega izliva. V tem primeru je patronažna medicinska sestra 

odgovorna za praznjenje plevralnega izliva na bolnikovem domu (Petrinec Primožič, 2015). 

V šoli učenja rokovanja in praznjenje plevralnega izliva preko TPDK se bolnik, svojci, 

patronažna medicinska skozi šest faz učenja seznanijo: kaj je TPDK in kakšen je njegov namen, 

poznajo set z vakuumsko bučko za praznjenje plevralnega izliva, so sposobni izvesti in prikazati 

praznjenje plevralnega izliva, znajo namestiti novo obvezo, znajo odstraniti uporabljeno 

vakuumsko bučko in ostali obvezilni material, dokumentirajo datum, količino in barvo 

izpraznjenega izliva in vedo kdaj poklicati medicinsko sestro ali zdravnika. 

TPDK ne posega v bolnikove običajne dnevne aktivnosti. Zaradi TPDK bolnikove osnovne 

življenjske aktivnosti niso motene. Bolnik lahko leži na strani vstavitve katetra. Lahko se redno 

tušira. V primeru, da se preveza zmoči jo je potrebno zamenjati. 

MPI preko TPDK se  prazni po naročilu zdravnika, ne prej kot na dva do tri dni. Zvišana stopnja 

bolnikovega oteženega dihanja - dispneja je direktni pokazatelj potrebe po praznjenju MPI. 

Doma se bolniku ob enkratnem praznjenju lahko izprazni do 1000 ml izliva. 

Bolniki pred odpustom iz bolnišnice dobijo naročilnico za  set z vakumsko bučko za praznjenje 

MPI preko TPDK, ki jo krije zavod za zdravstveno zavarovanje. 

DISKUSIJA 

Vloga zdravstvene nege pri izobraževanju bolnikov, njihovih svojcev in patronažnih 

medicinskih sester o pravilnem rokovanju in načinu praznjenja MPI preko TPDK je za 

bolnikovo kvaliteto življenja izrednega pomena. 

Bolnik, svojci,  patronažne medicinske sestre morajo poznati: kaj je TPDK, za kaj se uporablja,  

kako se prazni plevralni izliv preko TDPK in kdaj poklicati medicinsko sestro ali zdravnika.   

V Univerzitetni kliniki za pljučne bolezni in alergijo Golnik (Klinika Golnik) na Oddelku za 

endoskopijo dihal in prebavil, kjer ustavljamo bolnikom z MPI  TPDK, redno izvajamo 

individualno šolo učenja rokovanja in praznjenje plevralnega izliva preko TPDK za bolnike in 

njihove svojce. Za patronažne medicinske sestre pa izvajamo Šolo zdravstvene oskrbe bolnika 

s trajnim plevralnim drenažnim katetrom.  

Prvi TPDK je bil v Kliniki Golnik vstavljen leta 2009. Od aprila 2010 do konca julija 2018 smo 

vstavili 145 TPDK. Redno individualno šolo učenja rokovanja in praznjenje plevralnega izliva 

preko TPDK izvajamo od decembra 2013.  

Bolnika naučimo, da obvesti  patronažno medicinsko sestro oziroma zdravnika v naslednjih 

primerih (Petrinec Primožič, 2015): 
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 Če se pojavi rdečina, oteklina, iztekanje ali bolečina v predelu vstavljenega katetra ali v 

njegovi okolici. 

 Če se bolnikova dispneja ne izboljša, kljub izpraznitvi 1000 ml MPI ob enkratnem 

praznjenju. 

 Ob prisotnosti hude bolečine med praznjenjem MPI v prsnem košu, ki se ne odstrani z 

upočasnitvijo ali prenehanjem praznjenja. 

 Zelo malo ali nič izliva med praznjenjem, kljub izrazito prisotni dispneji. 

 Manj kot 30 ml izliva pri treh zaporednih praznjenjih (določiti ali je TPDK blokiran, ali ni 

več izliva in je prišlo do spontane plevrodeze). 

 Izrazita vidna sprememba barve in gostote izliva med enim in drugim praznjenjem (od 

serozne rumene barve do izrazito rdeče) in smrdeč vonj izliva. 

 Ob zvišani telesni temperaturi nad 38°C.  

 Če se kateter kakorkoli poškoduje ali premakne.  

 Če izteka tekočina iz nepovratne valvule ali katetra. 

 

ZAKLJUČEK 

Zdravstvena vzgoja obsega različne oblike učenja namenjene izboljšanju znanja o zdravju in 

razvijanju veščin, ki prispevajo k zdravju posameznika ali skupnosti. Terciarna raven 

zdravstvene vzgoje je namenjena bolnikom, pri katerih si prizadevamo za izboljšanje življenja, 

rehabilitacijo po bolezni ali poškodbi, prilagajanje na življenje z boleznijo ali za povrnitev 

zdravja. 

Vstavitev TPDK je uspešno in varno zdravljenje pri bolnikih z malignim plevralnim izlivom, pri katerih 

ni možno zdravljenje s plevrodezo. 

Medicinske sestre imajo ključno vlogo pri izobraževanju bolnikov in svojcev o uporabi TPDK 

in  izpraznitvi MPI. Medicinske sestre, ki poučujejo  bolnike z vstavljenim TPDK in njihove 

svojce si postavijo vzgojni cilj: usposobiti bolnika oziroma njegove svojce za aktivno 

praznjenja MPI preko TPDK na bolnikovem domu in s tem izboljšati kakovost bolnikovega 

življenja.   
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IZVLEČEK 

Presaditev pljuč je metoda zdravljenja pacientov s končno odpovedjo organa. Pacienti, ki so 

kandidati za presaditev in pacienti po presaditvi pljuč, se obravnavajo na Kliničnem oddelku za 

pljučne bolezni in alergijo Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana. Število pacientov s 

presajenimi pljuči se v zadnjih letih povečuje. V prispevku je prikazana zdravstvena nega 

pacientov pred in po presaditvi pljuč v zgodnjem obdobju ter po odpustu iz bolnišnice. 

Predstavljeni so najpogostejši negovalni problemi ter zapleti pri teh pacientih, pomen timskega 

sodelovanja zdravstvenega osebja, ki obravnava te paciente, pomen zdravstvene vzgoje ter 

vzpostavitve koordinatorja primera.  

Ključne besede: Presaditev pljuč, zdravstvena nega, zdravstvena vzgoja, vodenje 

ABSTRACT    

Lung transplantation is a method of treating the patients with final failure of organ. The number 

of patients with transplanted lungs is increasing in the recent years. Candidates for 

transplantation and patients after lung transplantation are treated at the Clinical Department for 

Pulmonary Diseases and Allergy at the University Clinical Center Ljubljana. The article 

presents the nursing care of patients before and after lung transplantation in the early period 

and after being discharged from the hospital. The most common nursing problems and 

complications in these patients are presented, the importance of team collaboration of 

healthcare professionals dealing with these patients, the importance of health education and the 

establishment of a case manager. 

Keywords: Lung transplantation, nursing care, health education,  management 

 

UVOD 

Presaditev pljuč je zaenkrat edina možnost, ki omogoča zdravljenje napredovale pljučne 

bolezni, ki je privedla do končne odpovedi organa (Turel, 2009). Uspešen poseg pomembno 

izboljša kakovost življenja bolnikov s končno odpovedjo pljuč in tudi podaljša njihovo življenje 

(Turel, 2011). Namen prispevka je prikazati vlogo medicinske sestre v multidisciplinarnem 

timu ter pomembne aktivnosti zdravstvene nege pri pacientu pred in po presaditvi pljuč. 

Presaditev pljuč 

V splošnem velja, da pacient z napredovalo pljučno boleznijo postane kandidat za zdravljenje 

s presaditvijo pljuč, ko je izčrpano zdravljenje z zdravili in kisikom in bi brez presaditve pljuč 

živel le še eno leto. Izjemoma, kot to velja npr. za paciente s cistično fibrozo se za presaditev 

odločamo prej. Na čas predvidenega posega vpliva še naravni potek osnovne bolezni in 
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nenazadnje, kdaj je na voljo primeren organ. Pljuča so organ, ki morajo bolj kot ostali organi, 

ki jih presajamo, ustrezati prejemniku tudi po »velikosti« (Turel, 2009).  

Bolnik mora biti sposoben razumeti in sprejeti tveganje kirurškega posega in tudi nadaljevanje 

zdravljenja po presaditvi. Mora biti tudi v dovolj dobrem telesnem stanju, da lahko poseg 

prestane. Morebitne težje pridružene bolezni pa tudi starost (zgornja meja je 60 let, največ 65 

let) lahko tako pomembno vplivajo na rezultat presaditve, da ta ni mogoča. Skupina 

strokovnjakov za presaditve zato vedno natančno preuči zdravstveno stanje vsakega bolnika 

posebej (Harlander, et al., 2011). 

Pri kirurškem posegu eno ali obe pljučni krili zamenjajo s pljuči možgansko mrtvega darovalca 

organov. Slovenskim pacientom pljuča presadijo v Univerzitetni bolnišnici na Dunaju (Turel, 

2011).  

V Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana (UKCL) trenutno poteka dogovarjanje oziroma 

načrtovanje programa, po katerem naj bi pacientom  iz Slovenije pljuča presajali v UKCL. 

Zaenkrat so edino presaditev pljuč v UKCL opravili leta 2003. 

Turel (2011) opredeljuje najpogostejše bolezni, ki se zdravijo s presaditvijo pljuč. To so 

kronična obstruktivna pljučna bolezen – emfizem, pljučna fibroza, pljučna hipertenzija, cistična 

fibroza in zaradi drugih vzrokov nastale bronhiektazije ter nekaj redkejših bolezni pljuč, kot so 

limfangioleiomiomatoza, histiocitoza X in bronhoalveolarni pljučni rak. 

Na Kliničnem oddelku (KO) za pljučne bolezni in alergijo UKCL trenutno obravnavamo 45 

pacientov po presaditvi pljuč (tabela 1), vsi se redno kontrolirajo v pnevmološki ambulanti. V 

spodnji tabeli je prikazano število teh pacientov glede na osnovno bolezen, zaradi katere je bila 

potrebna presaditev pljuč. 

Tabela 1: število pacientov po presaditvi pljuč  glede na osnovno bolezen, zaradi katere je bila 

potrebna presaditev pljuč (stanje na dan 01.08.2018)    

Osnovna bolezen Število 

Cistična fibroza 12 

Pljučna fibroza 12 

KOPB 9 

Pomanjkanje alfa 1 antritripsina 4 

Pljučna arterijska hipertenzija 4 

Bronhiektazije 1 

LAM 1 

Ostalo (prirojene malformacije srca, pljuč) 2 

SKUPAJ 45 

Vir: interna evidenca KO za pljučne bolezni in alergijo 
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Po podatkih iz tuje literature živi eno leto po presaditvi pljuč okoli 80 do 90 odstotkov 

pacientov, po petih letih približno polovica, po desetih letih pa živi okoli 40 odstotkov pacientov 

(Titmana, et al., 2009).  

Zdravstvena nega pacienta pred presaditvijo pljuč 

Pravilno oceno o ustreznosti zdravljenja s presaditvijo pljuč lahko zdravnik specialist poda le 

na podlagi nabora opravljenih preiskav, ki je standardiziran in usklajen tudi z Univerzitetno 

bolnišnico na Dunaju. Vse preiskave pred presaditvijo praviloma bolniki opravijo v Sloveniji, 

obvezen pa je še pregled pri skupini strokovnjakov za presaditve pljuč na Dunaju, ki poda 

dokončno mnenje o uvrstitvi na listo. Bolnik je običajno sprejet v UKCL, KO za pljučne bolezni 

in alergijo, kjer opravi vse ustrezne preiskave, v dogovoru pa lahko več preiskav opravi tudi od 

doma (Harlander, et al., 2011).  

Z izbiro kandidata se prične psihična in fizična priprava pacienta. Vloga medicinske sestre pri 

pripravi pacienta na presaditev pljuč je pomembna in odgovorna. Pripravo pacienta izvaja v 

okviru zdravstvenega tima po obstoječem protokolu. Pacienta je pred presaditvijo pljuč strah. 

Strah ga je pred neznanim, prognozo in zdravljenjem. Boji se smrti. Kako se sooči s svojimi 

strahovi je odvisno od mnogih dejavnikov, predvsem od njegove osebnosti, pripravljenosti na 

presaditev in tega, kako so njegovi svojci do sedaj spremljali bolezen (Špelič, 2009). 

Klinična psihologinja Logar (2007) navaja, da  presaditev organa zahteva psihično stabilnost in 

dobro sodelovanje pacienta, saj se po njenem mnenju nekateri dejavniki mentalnega zdravja 

pomembno povezujejo s pacientovim upoštevanjem navodil zdravljenja, obolevnostjo, 

možnostjo zavrnitve organa in smrtnostjo. 

Priporočila za ohranjanje dobrega psiho-fizičnega počutja v obdobju čakanja na presaditev 

pljuč: 

 Ostati fizično aktiven čim dlje, v okviru zmožnosti (tudi s pomočjo kisika);  

 Izvajanje dihalnih vaj (respiratorna fizioterapija); 

 Vzdrževanje primerne telesne teže (po potrebi vključevanje dietetika); 

 Redne kontrole pri pulmologu; 

 Nekajenje oz. izogibanje nikotinskim proizvodom ter alkoholu; 

 Vključitev v društvo bolnikov s podobno patologijo (Michigan Medicine, n.d.). 

 

V multidisciplinarnem timu sodeluje tudi fizioterapevt, ki pacienta obravnava individualno ter 

po izdelanem programu fizikalne terapije. V stabilni fazi bolezni paciente lahko združijo v 

skupine (Špelič, 2009).  

Pri pacientih s kronično pljučno boleznijo je zmogljivost pljuč omejena na najmanjšo možno 

mero. Z zdravljenjem, zdravstveno nego in rehabilitacijo pacientu omogočamo, da dosežemo 

optimalno stopnjo funkcije in aktivnost, ki jo še dopušča bolezen (Špelič, 2009).  

Zdravstvena nega pacienta po presaditvi pljuč 

Zdravstvena obravnava pacienta po opravljeni presaditvi organa v zgodnjem obdobju poteka v 

enoti intenzivne terapije, kjer je potrebno pacienta izolirati, idealno pa je, da za enega pacienta 

skrbi medicinska sestra z specialnimi znanji v sodelovanju z vodjo tima zdravstvene nege. V 
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zgodnji fazi zdravljenja je poleg akutne zavrnitve presadka okužba najpogostejši problem in 

ima velik vpliv na uspeh zdravljenja (Svilar, 2011). 

Po presaditvi pljuč, ko pacient prebrodi fazo življenjske ogroženosti, je v stabilnem stanju 

premeščen iz Univerzitetne klinike na Dunaju  na KO za pljučne bolezni in alergijo UKCL. Še 

vedno je izpostavljen številnim zapletom, ki so lahko posledica okužbe, jemanja nekaterih 

zdravil ali zavrnitve organa (Špelič, 2009). Vsi pacienti prejmejo knjižico o življenju po 

presaditvi pljuč. 

Nekateri negovalni problemi, ki se pojavljajo pri pacientu so nevarnost okužbe, nevarnost 

zavrnitvene reakcije, tresenje rok zaradi stranskih učinkov zdravil, premajhen vnos hrane in 

tekočine zaradi slabega apetita, omejena gibljivost, nespečnost, strah (Kos & Filej, 2013) 

Cilj zdravstvene nege pri takšnem pacientu je preprečiti oziroma zmanjšati možnost zapletov, 

zato: 

 upoštevamo vse vzroke, ki bi lahko bili vzrok za okužbo, 

 osebno higieno (če je le možno) opravlja pacient sam, 

 pacientu ponudimo hrano po izbiri in v proces vključimo dietetika, 

 izvajamo diagnostično – terapevtski program po naročilu zdravnika, 

 pripravimo pacienta za odpust v domačo oskrbo (Špelič, 2009). 

 

Nekateri zapleti, ki se lahko pojavijo po presaditvi pljuč so: 

 zapleti v zvezi s kirurškim posegom (pneumotoraks, atelektaze...), 

 zapleti v zvezi z imunologijo (hiperakutna, akutna in kronična zavrnitev presajenega 

organa), 

 zapleti  v zvezi z imunosupresivno terapijo (okužba, disfunkcija organov zaradi stranskih 

učinkov zdravil). 

V prvih štirih tednih po presaditvi so v ospredju komplikacije, ki nastanejo zaradi kirurškega 

posega, infekcije in akutne zavrnitve organa (Tager & Gins, 1996 cited in Petty, 2003). 

Presajeni organ je novemu telesu tujek, zato ga bo njegov imunski sistem poskušal uničiti, tako 

da je za obstoj presajenega organa nujno, da se s posebnimi zdravili zavre odziv imunskega 

sistema. Ravno zaradi zdravil za zaviranje imunosti je pacient s presajenim organom še posebej 

izpostavljen okužbam, ki so lahko veliko resnejše in potekajo dlje kot sicer. Zdravila za 

zaviranje imunskega sistema imajo lahko poleg povečane izpostavljenosti okužbam še številne 

druge stranske učinke, na primer povišan krvni tlak, sladkorno bolezen, hiperlipidemijo, 

kronično ledvično okvaro in osteoporozo (Harlander, et al., 2011). 

Pacienta učimo kako in v kakšnem zaporedju se pravilno jemlje zdravila (v obliki inhalacij, 

tablet), kako se izogniti škodljivim dejavnikom, ki predstavljajo nevarnost za okužbo, učimo 

ga sprotne samokontrole. Pomembni so tudi pacientovi svojci, ki se vključujejo v proces 

zdravstvene nege, saj pacientu nudijo  psihično oporo in se učijo skupaj z njim (Kos & Filej, 

2013). 

Pacient se mora izogibati  prostorom, kjer se zadržuje veliko ljudi, v začetnem obdobju pa mora 

nositi zaščitno masko. Z dietetikom se dogovorimo, da pacienta obišče na oddelku, kjer pacient 

skupaj z njim načrtuje obroke, saj je zadostna prehranjenost zelo pomembna za uspešno 
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okrevanje. Pacienti si informacije o svoji bolezni pridobivajo tudi sami s pomočjo svetovnega 

spleta, saj lahko uporabljajo svoj prenosni računalnik (Kos & Filej, 2013). 

Harlander et al. (2011) zlasti v začetnem obdobju po presaditvi opozarjajo na nevarnost 

sodelovanja pri sicer priporočljivem rednem čiščenju, kjer bi oseba s presajenim organom 

(posebej nevarno za tiste s presajenimi pljuči) lahko prišla v stik s hišnim prahom, saj je v prahu 

veliko plesni, ki lahko povzroči nevarne okužbe. 

Veliko pozornosti je potrebno nameniti ukrepom za preprečevanje okužb, zato je potrebno 

dosledno razkuževanje pripomočkov in opreme ter higiena rok (umivanje in razkuževanje). Na 

pomen higiene rok je potrebno opozarjati tudi paciente (Kos, 2010). 

V zgodnjem obdobju po presaditvi organa je pomembna vloga kliničnega dietetika, ki je 

odgovoren za oceno prehrambnega statusa in pravočasno ukrepanje. Pacienti po presaditvi so 

lahko ogroženi zaradi kratkoročnih ali dolgoročnih zapletov, kot so hiperglikemija, 

hiperkaliemija, nihanje telesne teže, osteoporoza ter drugo. Na večino teh zapletov vpliva tudi 

nepravilna prehrana pacienta, zato so klinični dietetiki pomembni pri pomoči pacientu, da se s 

pravilno prehrano zmanjša možnost razvoja teh zapletov (Karosanidze, 2010). Da ne bi vnašali 

nepotrebnih klic, je treba surovo zelenjavo in sadje zelo dobro oprati. Meso mora biti dobro 

prekuhano, hrana ne sme biti postana, pacienti ne smejo uživati plesnivih sirov (Harlander, et 

al., 2011). 

Pacient po presaditvi organa naj redno obiskuje svojega zobozdravnika. Pri teh pacientih se 

lahko razvijejo okužbe v ustni votlini, kot so kandidaza in oralni herpes. Imunosupresivna 

zdravila (ciklosporin) lahko povzročijo vnetje dlesni (Georgakopoulu, et al., 2011).  

Pomembno vlogo pri vodenju pacientov po presaditvi pljuč ima zdravstvena vzgoja, ki naj bi 

se začela že v fazi priprave pacienta na presaditev organa oziroma z uvrstitvijo na čakalni 

seznam. V procesu zdravstvene vzgoje so zaželeni tudi pacientovi svojci oziroma tisti, ki so mu 

blizu. Pri zdravstveni vzgoji gre za proces, ki ne sme biti prekinjen, pacientu pa nudi izčrpne in 

realistične informacije, ki so pomembne za ugoden izid zdravljenja, dolgoročno preživetje, 

samovodenje bolezni ter prepoznavanje stranskih učinkov zdravil (McPake & Burnapp, 2009).  

Pacienta spodbujamo k telesni aktivnosti, saj so v raziskavi, ki so jo opravili Gentry et al. (2009) 

ugotovili, da se je udeležba pacientov na skupinskih aerobnih vajah  pokazala kot uspešen 

dejavnik pri izboljšanju zdravstvenega stanja pacientov po presaditvi organov ter pri boljšem 

samovodenju bolezni, saj večina udeležencev v obdobju vsaj 6. mesecev ni potrebovala 

predčasnih obiskov zdravnik. 

Vodenje zdravstvene obravnave po odpustu iz bolnišnice 

V razvitih državah, na primer v Združenih državah Amerike, se pacienti po odpustu iz 

bolnišnice vodijo v velikih transplantacijskih centrih, kjer zdravstveno obravnavo koordinirajo 

medicinske sestre koordinatorke (advanced practice nurses), ki imajo magistrsko ali doktorsko 

stopnjo izobrazbe ter dolgoletne praktične izkušnje (Hoy, et al., 2011). Transplantacijski tim je 

lahko sestavljen iz različnih zdravstvenih strokovnjakov, med katerimi so: transplantacijski 

koordinator, ki je ponavadi medicinska sestra, medicinska sestra − edukatorka, medicinska 

sestra – specialist, socialni delavec, dietetik, psiholog ter klinični farmacevt (Kosmach Park et 

al., 2011). 
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Na KO za pljučne bolezni in alergijo, UKCL se pacienti po presaditvi pljuč vodijo v 

pnevmološki ambulanti na Polikliniki. V začetnem obdobju so redne kontrole v ambulanti 

potrebne vsak teden ali na 14 dni, pozneje pa enkrat mesečno ali enkrat na tri do štiri mesece, 

odvisno od težav in zdravstvenega stanja. Vsem  pacientom po presaditvi pljuč ob prihodu v 

ambulanto izmerimo osnovne vitalne funkcije (frekvenca srca, saturacija kisika v krvi, krvni 

tlak, po potrebi tudi telesno temparaturo). Po naročilu zdravnika (praviloma pri vsem pacientih) 

izvajamo spirometrijo ter odvzamemo kri za laboratorijske preiskave v ambulanti, tako da 

pacientom ni potrebno hoditi na odvzem v laboratorij. Nekateri pacienti (tisti pri katerih 

periferni venski dostop ni mogoč) imajo vstavljen podkožni venski prekat (PORT). Za zbadanje 

uporabljamo posebne atravmatske igle (Kos, 2010). 

Za paciente je priporočljiva včlanitev v društva pacientov s podobno patologijo. McPake & 

Burnapp (2009) navajata, da so koristna srečanja, na katerih sodelujejo pacienti, ki so že prestali 

poseg ter nudijo ostalim pacientom oporo na podlagi lastnih izkušenj. Tudi Senčar (2010) 

navaja, da je pomembno sodelovanje civilne družbe z zdravstvenimi strokovnjaki, ki igrajo 

ključno vlogo pri prepoznavanju bolezni in njenem zdravljenju; pacienti pa želijo enakopravno 

in aktivno sodelovati v celostni obravnavi, predvsem pa pričakujejo dialog in ne želijo biti le 

pasivni poslušalci.  

Veliko zdravstvenih delavcev deluje v strokovnih društvih, ki povezujejo paciente po presaditvi 

organov. Za paciente je pomembno, da se družijo med seboj, deležni so moralne podpore, 

organizirajo športne in ostale družabne dogodke, delavnice, predavanja in okrogle mize ter 

promovirajo zdravje. Pacienti s svojimi izkušnjami ter težkimi življenjskimi zgodbami bogatijo 

osebnost tudi zdravstvenih delavcev (Kos, 2014).  

Koordinator primera 

Ker bo število pacientov po presaditvi organov predvidoma stalno naraščalo, je za zagotavljanje 

varne in kakovostne zdravstvene obravnave pomembna uvedba koordinatorjev primera na vseh 

kliničnih oddelkih, ki vodijo paciente pred in po presaditvi organov (Kos, 2014).  

Koordinator primera vzpostavlja stike s svojci oziroma skrbniki, osebnim izbranim zdravnikom 

in patronažno službo, s čimer koordinator primera zagotavlja kontinuiteto obravnave po 

odpustu bolnika iz bolnišnice (Kadivec et al., 2015). 

Klinični oddelki, ki vodijo paciente pred in po presaditvi organov, bi morali imeti koordinatorje 

primera, saj ti pacienti sodijo med tiste, ki so najbolj zahtevni in ogroženi, brez koordinatorjev 

primera pa težko govorimo o kakovostni zdravstveni obravnavi. Dejstvo pa je, da imajo 

koordinatorja primera samo nekateri oddelki v UKCL, ki obravnavajo paciente pred in 

presaditvi organov, med njimi tudi ni KO za pljučne bolezni in alergijo (Kos, 2014). 

DISKUSIJA 

Presaditev pljuč je zahtevna oblika zdravljenja, ki zahteva multidisciplinarno obravnavo, 

sodelovanje pacienta in svojcev. Pri tem je zelo pomembna vloga medicinske sestre, saj imajo 

pacienti številne negovalne probleme. Pacienti, ki so na čakalni listi se soočajo s problemi kot 

so težko dihanje, omejena gibljivost, izguba apetita, strah, socialna izolacija…), zaradi osnovne 

bolezni (npr. cistična fibroza) pa se pojavljajo še dodatni problemi.  Pacienti po presaditvi pljuč 

so zaradi imunosupresivnih zdravil izpostavljeni nevarnosti okužbe. Potrebna je korenita 

sprememba načina življenja, prisotne so številne omejitve, zato ima zdravstvena vzgoja 

pomembno vlogo, potrebno je tudi veliko individualnega dela s pacientom. Pacientom 
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priporočamo vključitev v društva pacientov s podobno patologijo, v katerih delujejo tudi 

zdravstveni delavci. 

S preselitvijo KO za pljučne bolezni in alergijo UKCL iz osmega v šesto nadstropje UKCL v 

začetku leta 2017, se pacienti po presaditvi pljuč zdravijo v enoposteljnih sobah z lastnimi 

sanitarijami, kar je zelo pripomoglo k bolj kakovostni in varni zdravstveni obravnavi. Žal pa so 

trenutne  prostorske razmere  v ambulantnem delu na Polikliniki zelo slabe, saj je za paciente 

na voljo samo ena skupna ambulanta, čakalnico pa si delimo tudi z drugimi ambulantami, ki so 

locirane v istem hodniku. Zaradi tega je povečana nevarnost prenosa okužbe. Zaposleni in 

pacienti upamo, da se bodo razmere čimprej uredile v korist pacientov, saj so v začetnem 

obdobju po presaditvi pljuč potrebni pogostejši kontrolni pregledi. 

Raziskave so pokazale, da je uvedba koordinatorja primera za paciente s redkimi boleznimi 

izboljšala kakovost zdravstvene obravnave, zato je potrebno v dogovoru z vodstvom in 

zdravstveno zavarovalnico čimprej vzpostaviti koordinatorja primera za paciente pred in po 

presaditvi pljuč, upoštevaje dejstvo, da število pacientov s presajenimi pljuči stalno narašča.  

ZAKLJUČEK 

 

Zaposleni v zdravstveni negi, ki delamo s pacienti pred in po presaditvi pljuč moramo biti v 

koraku z najnovejšim znanjem, saj z njimi preživimo veliko časa, smo izvajalci diagnostično – 

terapevtskih postopkov ter načrtujemo in izvajamo zdravstveno nego ter zdravstveno vzgojo. 

Zato je vloga medicinske sestre, ki dela s pacienti pred in po presaditvi pljuč pomembna in 

odgovorna, saj ti pacienti zaradi številnih negovalnih problemov spadajo med najzahtevnejše. 
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