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NAŠE 
POSLANSTVO
Nudimo odgovorno in celostno 
zdravstveno oskrbo, ki temelji 
na izobraževanju, raziskovanju, 
učenju ter spoštovanju in razu-
mevanju posameznika, družine in 
okolja.

NAŠA 
VIZIJA
S stalno strokovno rastjo želimo 
postati najbolj cenjena ustanova 
na področju primarnega zdra-
vstva in učno središče za osve-
ščanje pacientov v regiji o pome-
nu skrbi za zdravje.

NAŠE 
VREDNOTE
Sočutnost in prijaznost, kolegial-
nost in prilagodljivost, odgovor-
nost in zanesljivost, spoštovanje 
in zaupanje, strokovnost in učin-
kovitost.

Vir: pxhere.com
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glavobol in povišana 
temperatura

izcedek iz nosu

kašelj
težave z 
dihanjem

slabo počutje 
in bolečine 
v mišicah

SIMPTOMI PRENOS VIRUSA PREVENTIVA

kapljično s 
kašljanjem ali 

kihanjem, varna 
razdalja vsaj 1,5 m.

s tesnejšim stikom z 
okuženo osebo

ob stiku z 
onesnaženimi 

površinami

Redno si umivajte 
roke z vodo in 

milom.

lahko tudi

KAJ JE KORONAVIRUS?

Koronavirus povzroča virusno bolezen, ki se kaže s simptomi, podobnimi gripi. Pri približno 80 % 
okuženih poteka v lažji obliki, težji potek naj bi imelo približno 20 % zbolelih. Ocenjuje se, da je smrtnost 
po okužbi približno 2 %. Za potrditev ali izključitev okužbe z novim koronavirusom je potrebno 
mikrobiološko testiranje. 

RIZIČNE SKUPINE:

Najbolj so ogroženi starejši ljudje in tisti z že obstoječimi 
zdravstvenimi stanji (kot je sladkorna bolezen, bolezni srca itd.). 

Kašljajte v rokav.

Pred odhodom na območja, s katerih poročajo o okužbah s koronavirusom, preverite stanje ukrepov v 
ciljni destinaciji, saj se razmere in ukrepi za zajezitev virusa hitro spreminjajo.

Slovenskim državljankam in državljanom, ki se nahajajo na območjih, s katerih poročajo o okužbah s 
koronavirusom, svetujemo previdnost pri vračanju domov. 

Če se vam bodo v obdobju 14 dni po vrnitvi pojavili bolezenski znaki vročina in kašelj ali občutek težkega 
dihanja, ostanite doma ter se izogibajte stikom z drugimi ljudmi. Po telefonu se posvetujete z 
zdravstveno službo, ob tem navedite potovanje. 

Če pri sebi ne opazite bolezenskih znakov, ukrepi niso potrebni. 

Glede na trenutno 
epidemiološko situacijo 

splošna uporaba 
zaščitnih mask ni 

potrebna.

POMEMBNO:

V primeru pojava bolezenskih znakov pokličite osebnega zdravnika ali zdravstveno službo.

Izogibajte se zaprtih 
prostorov, kjer se 

zadržuje veliko ljudi.

Redno zračite zaprte 
prostore.

Vlada Republike SlovenijeVeč informacij: www.gov.si/koronavirus
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Čestitka
»Iz uspehov rastejo novi uspehi.«

( John Jakes)

V mesecu januarju je naša sodelavka
Ksenja Pleteršnik zaključila podiplomsko izobraževanje

iz enterostomalne terapije in si pridobila naziv
enterostomalna terapevtka.

Za njen uspeh ji iskreno čestitamo.
Sodelavke patronažnega varstva

SVETOVALNICA ZA MLADOSTNICE

V prostorih Dispanzerja za ženske 
Zdravstvenega doma Murska So-
bota je pričela delovati svetovalni-
ca za mladostnice, ki jo izvaja gi-
nekologinja Sonja Lepoša 
Korenjak. 

Namenjena je dekletom od 13. 
leta starosti dalje, ki si lahko že 
uradno izberejo osebnega gine-
kologa. Obiščejo jo lahko same, 
s partnerjem ali s starši, za obisk 
pa potrebujejo le veljavno kartico 
zdravstvenega zavarovanja. Sve-
tovalnica je namenjena reševa-
nju težav s področja ginekologije, 
odgovorom na vprašanja v zvezi s 
telesom, spolnimi odnosi, kontra-
cepcijo, spolno prenosljivimi bo-
leznimi ipd. Ginekološki pregled 
se opravi samo v primeru, ko je 
nujno potreben, in vedno po pred-
hodnem soglasju.

Svetovalnica uradno obratuje ob 
ponedeljkih med 12. in 14. uro v 

prostorih dispanzerja za ženske 
(1. nadstropje, nad otroškim di-
spanzerjem). Če v tem času ne 
utegnejo, pa se mladostnice lahko 
oglasijo kadarkoli v delovnem času 

ginekološke ambulante.

Sonja Lepoša Korenjak, 
dr. med., spec.
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ALERGIJA NA NIKELJ

Najmočnejši alergeni med kovinami 
so kobalt, nikelj, živo srebro in 
krom. 
Alergija na nikelj se najpogosteje 
kaže kot kontaktni dermatitis. Po-
javlja se pri ljudeh, ki nosijo nakit, 
ki vsebuje nikelj. Nikelj se nahaja 
tudi v kovancih, zadrgah, v ohišju 
mobilnega telefona, tabličnega 
računalnika, v medicinskih pripo-
močkih, e-cigaretah, okvirjih očal, 
v kredi. Vzrok pojava alergije na 
nikelj ni znan, lahko pa je podedo-
vana. 
Ko se enkrat pojavi, ne izzveni, zato 
se morate izogibati stiku s predme-
ti, ki vsebujejo nikelj.

Znaki alergije na nikelj
Alergijska reakcija na koži se poja-
vi v nekaj urah ali nekaj dnevih po 
stiku s kovino, traja lahko do štiri 
tedne ter se ponovi ob vsakem po-
novnem stiku z njo. 

Kako prepoznamo alergijo na ni-
kelj?
• Srbeč izpuščaj se ne pojavi le na 

mestu stika s kovino, ampak tudi 
na drugih delih telesa. Srbenje 
kože je lahko zelo hudo. Izpuščaj 
se razširi zaradi praskanja. Koža 
je pordela, spremembe so lahko 
dvignjene nad nivo kože, ob hu-
dem praskanju pa se lahko okuži-
jo. Dodatno vnetje povzroči tudi 
ognojke na mestu praskanja.

• Koža je suha in se lušči.
• Pojavljajo se lahko s tekočino iz-

polnjeni mehurčki.
• Hude oblike alergije na nikelj lah-

ko povzročajo glavobol, utruje-
nost, slabost, bruhanje in drisko.

Povečano tveganje za alergijo na 
nikelj predstavljajo:
• telesni pirsing,

• delo s kovinami v vlažnem okolju 
(natakarji, snažilke, prehrambna 
industrija, frizerji, krojači …).

Kako se izognemo kontaktu z ni-
kljem:
• Nosimo nakit, ki ne vsebuje niklja 

(rumeno zlato brez niklja, srebro). 
V vročem vremenu, ko se pojavi 
potenje, odstranite ves nakit, tudi 
poročne prstane.

• Nosimo očala s plastičnimi okvir-
ji, zadrge na obleki, ki niso ko-
vinske, zapestne ure z usnjenim 
pasom ipd.). Gumbe, zakovice in 
kovinske zaponke, ki so v stiku s 
kožo, je najbolje prevleči z lakom. 

• Na delovnem mestu, kjer smo pri-
morani delati s kovinskimi pred-
meti (šivilje, krojači, natakarji, fri-
zerji itd.), nosimo rokavice.

• Nikelj je prisoten tudi v številnih 
živilih. Ta kovina je v resnici pri-
sotna v skoraj vseh živilih, tudi v 
vodi iz pipe, v industrijskih peko-
vskih izdelkih ter v cigaretnem 
dimu. 

Kako ugotovimo alergijo na nikelj:
• Zdravnik opravi krpične teste, 

ki so varni tudi za tiste, ki imajo 
hudo alergijo na nikelj.

Zdravljenje:
• Zdravila za alergijo na nikelj ni. 

Ko smo enkrat alergični na nikelj, 
bomo imeli težave, kadarkoli 
bomo prišli v stik s predmeti, ki 
vsebujejo nikelj. 
V primeru prave alergije na nikelj 
se mora prizadeta oseba popol-
noma izogniti tej kovini, v prime-
ru intolerance pa je simptome 
mogoče omiliti z ustrezno dieto, 
v sklopu katere naj bi se osebe 
izogibale živilom z večjo vsebno-
stjo niklja. Bodite pazljivi pri uži-

vanju naslednjih živil: paradižnik, 
kakav v prahu, jedilna ali mlečna 
čokolada, rozine, orehi, lešniki, 
arašidi, mandlji, sladki koren, črni 
čaj, koruzna zrna in izdelki iz koru-
zne moke, oves, ajda, rž, ječmen, 
soja in sojino mleko ter drugi so-
jini izdelki, polnozrnat kruh, svet-
lo pivo, rdeče vino, drobovina, 
morski sadeži, rakci in školjke, 
kivi, hruške, jabolka, pomaranče, 
fige, slive, grozdje, rozine in kon-
zervirano sadje, grah, leča, zelena 
solata, fižol, stročji fižol, čebula, 
beluši, špinača, gobe, industrijska 
živila, predvsem tista, ki vsebuje-
jo hidrogenirane rastlinske ma-
ščobe, vsa konzervirana hrana.

• Težave lahko omilimo z nasle-
dnjimi zdravili, ki jih predpiše 
zdravnik:
- kortikosteroidna mazila (npr. 

Elocom),
- sistemski kortikosteroidi 

(Medrol), ki jih uporabljamo pri 
zelo hudih spremembah,

- antihistaminiki (Claritine, Ae-
rius, Zyrtec, Flonidan), ki zmanj-
šajo srbenje, vendar ga pogosto 
ne odpravijo.
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IZZIVI PATRONAŽNEGA VARSTVA PRI OBRAVNAVI STAREJŠIH 
OSEB V DOMAČEM OKOLJU IN PODOBA MEDICINSKE SESTRE V 

PATRONAŽNEM VARSTVU

V mesecu oktobru 2019 smo se 
udeležile dvodnevnega seminarja v 
Zrečah z naslovom Izzivi patronaž-
nega varstva pri obravnavi starejše 
osebe v domačem okolju in podoba 
medicinske sestre v patronažnem 
varstvu. Strokovno izobraževanje je 
bilo dobro obiskano.

V začetku nas je toplo pozdravi-
la naša predsednica sekcije gospa 
Andreja Krajnc. Sledilo je dobro in 
uporabno predavanje gospe Kseni-
je Benedetti o protokolarni kažipo-
ti. Nanizala nam je najpogostejše 
napake v poklicnem bontonu, kako 
jih lahko popravimo in tako posta-
nemo še bolj strokovne, kompeten-
tne, saj – kot pravi – imamo zelo 
zahtevno in pomembno poslanstvo. 
Ljudje nas opazujejo in spremljajo, 
zato je toliko bolj pomembno tudi 
to, kako vstopimo v hišo, kako se 
predstavimo. Saj s tem na nek način 
pridobimo tudi zaupanje.

V drugem sklopu smo poslušali pre-
davanje o aktivni starosti – pozitiv-
nih in negativnih lastnostih le-te. 
Sledila je predstavitev pravic starej-
ših ljudi. Izpostavljena je bila tudi 
osamljenost starejših, ki nas pesti 
na vsakem koraku, kajti starostnikov 
je v Sloveniji že 19,8 % ali 413.054 
(podatek z dne 1. januarja 2019). 
Ob tem je tudi zaskrbljujoč poda-
tek, da je delovno aktivnih 4.965 
starostnikov, na pragu revščine pa 
kar 18,3 %, medtem ko v domovih 
za starejše prebiva le 4,5 % staro-
stnikov. Tako je osamljenost resen 
problem, saj daje občutek praznine, 
izolacije, odrezanosti in odtujenos-
ti. Starostniki slednje dojemajo raz-

lično. V pomoč je medgeneracijska 
povezanost (med mladimi, srednje 
starimi in starimi). Medgeneracij-
ska pomoč prinaša sodelujočim in 
vključenim novo, boljšo kvaliteto 
življenja, zagotavlja občutek pripa-
dnosti in sprejetosti ter jim vrača 
občutek varnosti. Pomembno vlogo 
imajo tudi patronažne medicinske 
sestre, ki jih obiskujejo in se s tem 
vsakodnevno srečajo. Tako je zelo 
pomembno, da se s starostnikom 
zgradi trden odnos in zaupanje.

Treba se je zavedati, da vsak staro-
stnik prehodi svojo življenjsko pot 
in da je njegovo srečanje s patro-
nažno medicinsko sestro samo dro-
ben kamenček na tej poti, ki pa je 
v določenem trenutku še kako po-
memben.

V tretjem sklopu smo se dotakni-
li finančno-medicinskega nadzora 
v patronažnem varstvu. Poudarek 
je bil na nepravilno/pravilno izpol-

njenem delovnem nalogu za patro-
nažo varstvo. Predstavljene so bile 
najpogostejše napake in kako jih 
preprečiti oziroma popraviti. Konč-
ni sklep tega predavanja je bil, da 
je treba izbrane osebne zdravnike 
ponovno seznaniti s pravilnim iz-
polnjevanjem delovnega naloga, ki 
je nujen za opravljanje kurativne 
dejavnosti v patronažnem varstvu. 
Ob tem bi še enkrat opozorile, da 
so navodila za pravilno izpolnjeva-
nje delovnih nalogov za patronažno 
varstvo stalno objavljena na intra-
netni strani ZD Murska Sobota.

Sledila je tema o uniformah in 
njenem pomenu v patronažnem 
varstvu (zgodovina) ter predstavi-
tev patronažne medicinske sestre 
in njene uniforme danes. Zanimi-
vo je bilo videti uniforme nekoč in 
danes, saj se zelo razlikujejo. Štiri 
enote patronažnega varstva (PV ZD 
Adolfa Drolca Maribor, PV ZD Rav-
ne na Koroškem, PV ZD Šmarje pri 
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Jelšah, PV ZD Nazarje) so nam z mo-
dno revijo predstavile svoje unifor-
me. Vsak zdravstveni dom je imel 
drugačno delovno uniformo. Mne-
nje udeležencev je bilo, da je treba 
poenotiti uniforme v patronažnem 
varstvu po vsej Sloveniji. Vsekakor 
pa bi moral vsak ZD imeti interni 
pravilnik o nabavi delovne obleke/
obutve in frekvenci nabave (časov-
no in količinsko).

Drugi dan smo poslušali predavanja 
o demenci. Slednja nas tako rekoč 
spremlja na vsakem koraku. V do-
mačem okolju se z njo vedno po-
gosteje srečujemo. Zaradi osamlje-
nosti pri starejših je bil poudarek na 
medgeneracijski pomoči. Predsta-

vljen je bil tudi projekt Nadgradnja 
in razvoj preventivnih programov, v 
katerega smo vključene tudi  patro-
nažne medicinske sestre iz ZD Mu-
rska Sobota in je že bil predstavljen 
v našem internem glasilu. Poudar-
jene so bile prednosti in slabosti 
ter izzivi projekta za naprej. Pred-
stavljena je bila delovna terapija 
v sodelovanju s patronažno služ-
bo, uporaba pristopa Montessori 
v obravnavi pacienta v domačem 
okolju in skrb za ustrezno prehra-
njenost onkoloških pacientov.

Po zaključku predavanj sta bili iz-
vedeni še dve delavnici – delavni-
ca prikaza pravilnega hranjenja po 
PEG-u in delavnica o ohranjanju 

kognitivnih sposobnosti z uporabo 
metode Montessori. 

Strokovno izobraževanje je bilo zelo 
poučno, zanimivo in nam bo v veli-
ko pomoč pri nadaljnjem delu, ki ga 
z velikim veseljem tudi opravljamo.

Martina Panker, Simona Kranjec 
Pojbič, Dragica Jošar in Ksenja 

Pleteršnik 
Vir: lastni arhiv

ŠOLA ENTEROSTOMALNE TERAPIJE

V letu 2019 je v UKC Ljubljana po-
tekala šola enterostomalne terapi-
je (Šola ET), ki je bila izvedena po 
pooblastilu Svetovnega združenja 
za enterostomalno terapijo 
(WCET). Obiskovalo jo je 23 udele-
žencev iz različnih zdravstvenih za-
vodov po Sloveniji. Ena od udele-
ženk šole ET sem bila tudi sama. 
Potekala je od marca pa vse do de-
cembra 2019. Razdeljena je bila na 
dva dela: v prvem delu – od marca 
do junija – je bil izveden teoretični 
del, v drugem – od septembra do 
decembra – pa praktični del. Šola 
ET je bila obsežna, pridobila pa 
sem zelo veliko znanja na področju 
stom, inkontinence in kroničnih 
ran. Poudarjena je bila vloga ET v 
patronažnem varstvu. Predstavilo 
se je društvo ILKO, ki pomaga pre-
nekateremu stomistu pri vseh te-
žavah, ki se pojavijo vsakodnevno, 
ko pridejo ljudje v domačo oskrbo. 
Največ jim pomagajo svojci skupaj 
s patronažnimi sestrami, ki jim vli-

vajo pogum, moč in voljo, da sprej-
mejo svojo spremenjeno samopo-
dobo in zaživijo polno življenje. Pri 
praktičnem delu so bile izvedene 
vaje na različnih oddelkih v Univer-
zitetnem kliničnem centru Ljublja-
na, Rehabilitacijskem centru Soča 
Ljubljana, Patronažnem varstvu Ši-
ška, Iatros centru ter ambulanti za 
diabetično nogo. V mesecu no-
vembru je UKC Ljubljana obiskala 
tudi predsednica za področje izo-
braževanja pri Svetovnem zdra-
vstvenem združenju za enterosto-
malno terapijo (WCET), gospa 
Denise Hibbert, ki je nas udeležen-
ce tudi spoznala. 12. 11. 2019 nam 
je tudi predavala na temo ocene in 
obravnave pacienta po resekciji 
karcinoma ractuma. Gospa je iz 
Anglije, trenutno pa dela in živi v 
Savdski Arabiji. Bila je navdušena 
nad nami, saj res prihajamo iz raz-
ličnih zdravstvenih zavodov in – 
kot je povedala – bomo lahko zelo 
kvalitetno in strokovno s specialni-

mi znanji pokrile Slovenijo z en-
terostomalno terapijo. 

V sklopu pridobitve naziva in 
opravljanja šole enterostomalne 
terapije sem morala pripraviti tudi 
strokovni članek, ki bi vam ga rada 
tudi predstavila.
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ZDRAVSTVENA NEGA PACIENTKE S STOMO IN GLAVKOMOM V PATRO-
NAŽNEM VARSTVU PO TEORETIČNEM MODELU DOROTHEE E. OREM 

– PRIKAZ PRIMERA

NURSING CARE OF PATIENTS WITH 
STOMA AND GLAUCOMA IN FA-
MILY CARE BY THEORETICAL MO-
DEL DOROTHEE E. OREM – A CASE 
REPORT

Ksenja Pleteršnik, dipl. m. s.
Zdravstveni dom Murska Sobota, 
Grajska ulica 24
Diplomirana medicinska sestra v 
patronažnem varstvu
ksenja.pletersnik@zd-ms.si

IZVLEČEK
Rak debelega črevesja in danke je v 
Sloveniji po pogostosti na četrtem 
mestu. V prispevku je predstavlje-
na 85-letna pacientka, ki je bila 
operirana na črevesju in ji je bila 
opravljena kolostoma. Pridružen je 
tudi glavkom, ki kakovost življenja 
in nego stome otežuje. V tej situ-
aciji so zelo pomembne patronaž-
ne medicinske sestre, ki stomista 
v domačem okolju spodbujajo, 
mu dajejo oporo in izvajajo zdra-
vstvenovzgojno delo, svetujejo, 
kako najlažje sprejeti spremenjeno 
telesno in duševno samopodobo. 
Glavkom je bolezen, znana že od 
Hipokrata dalje. Stomisti se soo-
čajo s številnimi strahovi, stiskami, 
skrbmi ter stereotipi, ki jih prina-
šajo črevesna stoma in težave z 
vidom zaradi glavkoma. Teoretični 
model Dorothee E. Orem temelji 
na varovancu, ki vključuje teorijo 
samooskrbe in posledično spreje-
ma novo samopodobo in kronično 
bolezen, ki mu spremeni kakovost 
življenja. Življenje stomista je kljub 
črevesni stomi lahko zelo kakovo-
stno. Spoznati mora vsa dejstva o 
črevesni stomi in težavah z vidom 

zaradi glavkoma, se jim prilagoditi 
in jih tudi sprejeti. 

Ključne besede: stoma, samopo-
doba, zdravstvena nega, teoretič-
ni model Dorothee Orem, patro-
nažno varstvo, glavkom.

ABSTRACT
Colon and rectal cancer is ranked  
fourth in Slovenia. In the contri-
bution, represented by a 85-year
-old patient, which was operated 
on the intestine and was made of 
Colostoma, which she did not ful-
ly accepted. It is also associated 
with glaucoma, which makes the 
quality of life and care even more 
difficult. In this situation, there are 
very important home care nur-
ses who stimulate the patient in 
the domestic environment, give 
support and exercise medical edu-
cational work, advise the easiest 
way to accept altered physical and 
mental self-image. Glaucoma is 
a disease known since the Hipo-
crat. Patient with stomas are faced 
with many fears, presses, worries 
and stereotypes brought about by 
intestinal stoma and their vision 
problems due to glaucoma. The 
theoretical model of Dorothee E. 
Orem is based on a protege who 
incorporates the theory of self-ca-
re and consequently adopts a new 
self-image and a cronic illness that 
changes his quality of life. The life 
of the patient, despite the intesti-
nal stom can be very high quality. 
He has to know all the facts about 
intestinal Stoma and vision pro-
blems due to glaucoma, adapt to 
them and accept them. 

Key words: stoma, self-care, health 
care, theoretical model Dorothee 
Orem, home care, glaucoma.

UVOD
V Sloveniji je obolelost za rakom 
na debelem črevesju v porastu, 
predvsem po 60. letu starosti, in 
predstavlja četrti najpogostejši 
vzrok smrti. Zdravljenje te bolezni 
je operativno. Pogosto je posledi-
ca določenega števila posegov pri 
pacientu umetna izpeljava črevesa 
na trebušno steno – stoma. Kljub 
napredovanju stroke in uporabi 
vedno boljših medicinsko-tehnič-
nih pripomočkov za oskrbo stome, 
spremljajo stomiste po prihodu do-
mov številne težave. Pri delu me-
dicinske sestre – enterostomalne 
terapevtke v domačem okolju se 
prepletajo: kurativna, preventivna, 
vzgojna, pedagoška, psihološka in 
povezovalna vloga (Štemberger 
Kolnik et al., 2009, Onkološki inšti-
tut Ljubljana, 2019). 

Stoma v latinščini pomeni usta ali 
odprtino. Besedo v medicini obi-
čajno uporabljamo takrat, ko želi-
mo označiti umetno napravljeno 
povezavo med votlim organom in 
kožo. Poznamo dihalne, hranilne, 
izločalne stome, ki so lahko zača-
sne ali trajne (Tomažič & Belna, 
2010). Izločalna stoma je najpo-
gostejša posledica operativnega 
zdravljenja raka debelega črevesa, 
danke, sečnega mehurja, lahko je 
tudi posledica zdravljenja vnetne-
ga obolenja črevesa, poškodb dan-
ke in sečnega mehurja, prirojenih 
anomalij in drugih bolezni (Štem-
berger Kolnik et al., 2017).
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Glavkom je glavni vzrok ireverzibil-
ne slepote in predvidevajo, da bo 
do leta 2020 za glavkomom zbo-
lelo 79,6 milijona ljudi po vsem 
svetu. Glavkom je progresivna 
nevropatija, za katero je značilna 
nepopravljiva izguba retinalnih 
ganglijskih celic (RGC) in je glavni 
vzrok nepopravljive motnje vida, 
ker se poškodovani RGC niso spo-
sobni popraviti ali regenerirati. 
Zvišan intraokularni tlak (IOP) za-
radi zmanjšanja vodnega iztoka je 
glavni dejavnik tveganja za razvoj 
glavkoma in napredovanje okvare 
očesnega živca (Miyamoto & Koh-
no, 2019). 

Patronažno varstvo je posebna 
oblika zdravstvenega varstva, ki 
opravlja aktivno zdravstveno in 
socialno varovanje posameznika, 
družine in skupnosti (Šušteršič et 
al., 2006). Temeljna vloga diplomi-
rane medicinske sestre v patronaž-
nem varstvu pri obravnavi pacien-
ta na domu je v vlogi nadaljevanja 
kontinuirane zdravstvene nege za 
pacienta velika. Izvaja zdravstveno 
nego na domu, pacientu pomaga, 
ga uči samooskrbe in ga pri tem 
podpira. Upoštevati mora fizične 
in psihične sposobnosti pacienta. 
Pomembno je, da si medicinska 
sestra – ET vzame dovolj časa za 
pogovor s pacientom in njegovimi 
svojci. Da zagotovijo vso potreb-
no pomoč, ki jo pacient in njegova 
družina potrebuje, so diplomirane 
medicinske sestre v patronažnem 
varstvu po potrebi v stiku tudi s so-
cialnimi delavci, negovalno službo 
in drugimi organizacijami (Kobal, 
2012).

METODE 
Uporabljena je bila deskriptivna 
metoda dela s pregledom domače 
in tuje literature. Izvedeno je bilo 
kritično branje javno dostopne li-

terature, ki se navezuje na temo 
članka, v obliki objavljenih člankov, 
diplomskih del in ostale literature. 
Uporabljena je bila literatura, ki 
nam je bila prosto dostopna v ob-
segu celotnega besedila. Spletno 
iskanje je bilo opravljeno v bazah 
COBBIS, MEDSCAPE NURSES, Go-
ogle brskalnik in Google Učenjak. 

Predstavila bom pacientko s sto-
mo in glavkomom v patronažnem 
varstvu. Podatke sem pridobila s 
pomočjo zdravstvenonegovalne 
dokumentacije, opazovanjem in 
intervjujem, ki je bil izveden na 
njenem domu. 

PREGLED LITERATURE
Med pregledom literature ugota-
vljam, da se stomisti v mnogih pri-
merih srečujejo s stisko, zaskrblje-
nostjo, stresom ter posledično 
depresijo zaradi spremenjene te-
lesne samopodobe. Posledica tega 
so lahko spremembe na koži zaradi 
draženja, popuščanje kožne podlo-
ge, motnje spanja ter zmanjšanje 
telesne aktivnosti. Medicinska se-
stra mu je v pomoč, da se prilagodi 
novim fazam v življenju z zagota-
vljanjem ustreznega izobraževanja 
ter sprejemanja samega sebe (Da-
birian et al., 2010).

Tudi drugi avtorji, Salomé & Alme-
ida (2014), Cetolin et al. (2013) in 
Hong et al. (2014), navajajo, da 
imajo pacienti po operaciji, katere 
izid je črevesna stoma, negativne 
občutke glede svojega telesa, doži-
vljajo občutek gnusa, sramu, zap-
rejo se vase in opustijo aktivnosti, 
posledično se s tem znižata njihova 
samopodoba ter samozavest. Sto-
misti z začasno stomo imajo boljšo 
samopodobo kot stomisti s trajno 
stomo. Vsak stomist je edinstven 
ter obravnavan drugače. Ob pri-
lagajanju na novo življenje s čre-

vesno stomo se srečujejo tudi s 
trpljenjem, bolečino, negotovostjo 
in strahom. Zato je spremljanje 
zelo pomembno, saj potrebujejo 
podporo pri premagovanju spre-
memb, ki jim jih je prinesla čreve-
sna stoma.

Prav tako Tomc (2012) navaja, da 
se vpliv spremenjene telesne po-
dobe izraža kot slabost, neudobje, 
tesnoba, ranljivost, neprivlačnost 
in občutek stigme, ki vpliva na po-
zitivno samopodobo. Medicinska 
sestra pacientu skuša z razumeva-
njem in vodenjem povrniti pozitiv-
no samopodobo.

Danes se izraz glavkom nanaša na 
spekter nevrodegenerativnih bo-
lezni, ki imajo v splošnem progre-
sivno optično atrofijo. Posledica je 
apoptoza ganglijskih celic mrežni-
ce, atonija in degeneracija aksona, 
ki sega do vidnih področij možgan-
ske skorje. Slednje končno vodi do 
značilne optične – nevropatične 
skodelice in nepovratne izgube 
vida. Mnogi dejavniki, ki povzro-
čajo glavkom, so: starost, genetska 
predispozicija, eksogeni in endo-
geni dejavniki ipd. Poleg izgube 
ganglijskih celic je za večino tipov 
glavkoma značilen visok intraoku-
larni tlak. Razlog za to je škoda, ki 
se pojavi v trabekularni mreži, ki je 
ključna regija v patogenezi visoko-
tlačnega glavkoma. Pri glavkomu z 
normalnim tlakom je patogeneza 
drugačna, pri čemer imajo zelo po-
membno vlogo vaskularni faktorji 
(Sacca et al., 2019).

Teoretični model Dorothee Orem 
temelji na pacientu. Vključuje tri 
medsebojno povezane teorije: 
teorijo samooskrbe, teorijo pri-
manjkljaja samooskrbe in teorijo 
sistemov samooskrbe. V članku 
se bom osredotočila na teorijo 



ZDRAVE NOVINE
9

samooskrbe, ki jo opredeljuje kot 
hoteno aktivnost, ki jo posamezni-
ki izvajajo za vzdrževanje življenja, 
zdravja in dobrega počutja. Pomoč 
in podporo pri izvajanju teh aktiv-
nosti nudi diplomirana medicinska 
sestra z zdravstvenovzgojnim de-
lom (Sitzman & Wright Eichelber-
ger, 2010). Teoretični model sa-
mooskrbe Dorothee Orem prinaša 
spremembe v zdravstveni negi, saj 
namesto dajanja navodil in izvaja-
nja procesa zdravstvene nege po-
samezniku prepušča pomembno 
vlogo pri odločanju o svojem zdra-
vstvenem stanju (Vrtačnik, 2012).

PRIKAZ PRIMERA
Pacientka B. A., stara 85 let, z niž-
jo izobrazbo, je delala kot finančni 
knjigovodja. Sedaj je upokojena, 
živi sama v svojem stanovanju. Ima 
dve hčeri, ki pa ne živita z njo. Vrsto 
let je nosila očala, pri 40 letih so se 
začele težave z vidom stopnjevati. 
Leta 2010 so ji diagnosticirali glav-
kom. Za slednjega ima kontrole po 
naročilu zdravnika, trenutno pre-
jema kapljice Ocuvite, s katerimi 

je zadovoljna, saj je poskusila več 
vrst, a ji te najbolj odgovarjajo. Od 
leta 2000 ima težave s hrbtenico. 
Pred desetimi leti pa je prvič opa-
zila hemeroide, ki ji niso povzročali 
hujših težav. 

Prve zdravstvene težave so se po-
javile novembra 2016, in sicer kot 
slabost, zaprtje in težave z odva-
janjem blata. Obiskala je kirurško 
ambulanto, kjer so pri osnovnem 
rektalnem pregledu ugotovili nep-
ravilnosti. Zaradi prisotnih bolečin 
pregled ni bil izvedljiv. Napotena 
je bila k specialistu gastroentero-
logu, da opravi kolonoskopijo. Pri 
pregledu s koloskopom so ugotovi-
li stenozo na 10 cm. Odvzeto tkivo 
so poslali na histologijo, ki je po-
kazala adenokarcinom rectuma. 
Zdravstvene težave so se stopnje-
vale z napihnjenostjo, slabostjo, 
bolečinami in  zaprtjem. Pod nuj-
no je bila napotena na sprejem 
na kirurški oddelek za operacijo. 
Hospitalizirana je bila od 5. janu-
arja do 2. februarja 2017 pod na-
potno diagnozo Ca. rectum ste-

nosis penetrans ca. 4 cm, Ileus, 
Hydronephrosis. Operirana je bila 
11. januarja 2017, odstranili so ji 
velik del debelega črevesja in izpe-
ljali stomo na levo stran trebuha. 
Ob tem so med operacijo ugotovili 
tumor nadledvične žleze levo. 

Po operaciji je bila slabotna, pot-
rebovala je pomoč pri skoraj vseh 
življenjskih aktivnostih. Po prihodu 
iz bolnišnice jo je obiskala enteros-
tomalna terapevtka, ki je hčerko 
učila oskrbe stome pri mami, ker 
ta ni bila sposobna samooskrbe. 
Ob pomoči enterostomalne tera-
pevtke se je hčerka naučila oskr-
bovati stomo. Na začetku je bilo 
veliko usklajevanja: kaj skuhati, 
kako in kje opraviti menjavo vreč-
ke, podloge, na koliko časa, kdaj 
je najbolj primerno. Porajala so se 
jima številna vprašanja. Največji 
primanjkljaj pri samooskrbi stome 
je imela zaradi glavkoma. Celotno 
oskrbo ji je nudila hčerka, dokler ni 
sama zbolela.
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Pojavil se je dvom, kdo ji bo poma-
gal, saj je vedela, da hčerka zara-
di svojih zdravstvenih težav ne bo 
mogla oskrbovati še nje. Osebna 
zdravnica je izdala delovni nalog za 
pomoč in oskrbo stome na domu 
s strani patronažne medicinske 
sestre. Ob obiskih je patronažna 
medicinska sestra pacientko mo-
tivirala in naučila menjave vrečke, 
pri kožni podlogi pa je imela te-
žave, saj zaradi glavkoma tega ni 
zmogla. Sedaj pacientko patronaž-
ne medicinske sestre obiskujemo 
dvakrat tedensko, da ji zamenjamo 
kožno podlogo. Pacientka je zelo 
hvaležna za vse obiske, spodbud-
ne besede, ki ji krepijo pozitivno 
samopodobo, dobro počutje in ob-
čutek varnosti.

Nekaj mesecev po operaciji se je 
pacientki pojavila parastomalna 
kila in recidiv osnovne bolezni. Po 
prejemu histološkega izvida s stra-
ni Onkološkega inštituta Ljubljana 
so potrdili tumor T3NOMO. Sledilo 
je tako imenovano paliativno ob-
sevanje, 22. okobra 2018 je prejela 
5 obsevanj. Težav ni imela, saj je 
vse lepo prenesla. 

RAZPRAVA
V procesu prilagajanja na življenje 
s stomo se v pacientu dogajajo ve-
liki čustveni in vrednostni premiki, 
saj si prizadeva sprejeti sam sebe 
s spremenjeno telesno podobo, 
predvsem pa biti sprejet med sebi 
dragimi ljudmi, najprej v družin-
skem krogu, kasneje pa s širjenjem 
socialne mreže med stare in nove 
prijatelje. Ob vsem tem imamo 
medicinske sestre – enterostomal-
ne terapevtke možnost in dolžnost 
usmerjanja pacientov k uresniče-
vanju njihovih zastavljenih ciljev.

Eden izmed ciljev zdravstvene 
nege v prikazu primera je bilo za-

gotoviti pacientki kakovostno živ-
ljenje s stomo, in to kljub glavko-
mu, ki predstavlja veliko oviro pri 
negi le-te. Zdravstvena nega paci-
enta s stomo je več kot le oskrba s 
pripomočki in storitvami, ki so pot-
rebni za samooskrbo. Neprekinje-
na zdravstvena nega je stalno pri-
sotna dejavnost in ima pomembno 
vlogo pri nadaljnjem življenju. 

Pacienti, pri katerih je narejena 
stoma, so izredno ranljivi, zato je 
pomembno, da so obravnavani ce-
lostno, z občutkom in z veliko em-
patije. Treba jih je poslušati, saj iz 
njihovih pripovedovanj lahko dobi-
mo veliko pomembnih informacij, 
ki lahko pripomorejo k izboljšanju 
zdravstvene nege in nadaljnjega 
življenja. 

Medicinska sestra mora imeti veli-
ko strokovnega znanja, ki ga prido-
biva z izobraževanji in izkušnjami. 
Tako lahko lažje svetuje pacientu. 
Naloga vseh zdravstvenih delavcev, 
ki obravnavajo paciente s stomo, 
je, da jih čim hitreje in čim uspe-
šneje vrnejo v aktivno življenje.

ZAKLJUČEK
Na življenje stomistov vpliva njiho-
va samopodoba, zato je pomemb-
na zdravstvena vzgoja, ki jo izvajajo 
medicinske sestre – enterostomal-
ne terapevtke na vseh ravneh re-
habilitacije. S tem si pacienti pri-
dobijo znanje, s pomočjo katerega 
ohranjajo in krepijo najpomemb-
nejšo vrednoto v življenju, to je nji-
hovo zdravje. Patronažne medicin-
ske sestre se s tovrstnimi težavami 
pacientov soočajo vsakodnevno, 
potrebni so dnevni napotki, nas-
veti o pomenu samooskrbe, pra-
vilnem ravnanju in negi stome ter 
zadovoljenju vseh potreb za življe-
nje, ki si jih sami ne morejo v celoti 
zadovoljiti. Opora jim zelo veliko 

pomeni, saj s tem dobijo tudi zna-
nje in veščine, da pravilno izvaja-
jo določene aktivnosti, ki so zanje 
najbolj pomembne. Patronažne 
medicinske sestre s svojim delova-
njem aktivirajo skrb in zanimanje 
pacientov za lastno zdravstveno 
stanje. Pomembno je sodelovanje 
pacienta in medsebojno zaupanje. 
Prav tako je pomembno sodelova-
nje z ostalimi člani zdravstvenega 
tima.
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SPLOŠNA AMBULANTA PUCONCI SE PREDSTAVI

Splošna ambulanta Puconci je ena 
izmed zunanjih ambulant Zdra-
vstvenega doma Murska Sobota. 
Svoja vrata je prvič odprla 3. 9. 
2001. Najprej je bilo delovišče am-
bulante v prostorih Občine Puconci, 
od leta 2002 pa je nasproti Občine, 
natančneje v Puconcih 81. V timu 
smo tri osebe: zdravnica Ljiljana Ve-
lemirov, srednja medicinska sestra 
Darja Toplak in diplomirana medi-
cinska sestra Nives Temlin. Od leta 
2015 imamo tudi referenčno ambu-
lanto. Trudimo se, da je naše delo 
strogo profesionalno, predvsem pa 
dobro in kvalitetno opravljeno. Ne 
morem pa tudi mimo naših medo-
sebnih odnosov, kajti le-ti so dobri, 
med sabo si pomagamo, se spoštu-
jemo, delujemo kot celota, in to ne 
le v prostorih ambulante, temveč 
tudi izven nje. Trenutno imamo 
1520 opredeljenih pacientov. 

Nives Temlin, dipl. m. s.


