MEDICINSKE SESTRE in ZDRAVSTVENI TEHNIKI
ZDRAVSTVENA NEGA
DEFINICIJA ZDRAVSTVENE NEGE

Zdravstvena nega je zdravstvena disciplina in je sestavni del
sistema zdravstvenega varstva.

Mednarodni svet medicinskih sester
International Council of Nurses - ICN

“Zdravstvena nega obsega samostojno,
soodvisno in sodelujo~o obravnavo
posameznikov vseh starosti, dru`in,
skupin in skupnosti, bolnih in zdravih
ter v vseh okoljih. Vklju~uje promocijo
zdravja, prepre~evanje bolezni ter
skrb za bolne, invalide in umirajo~e
ljudi. Naloge zdravstvene nege so tudi
zagovorni{tvo, promoviranje zdravega
okolja, raziskovanje, sodelovanje pri
oblikovanju zdravstvene politike ter
managementa zdravstvenih sistemov in
izobra`evanja ter vzgoje.”

Zdravstveno nego izvajajo strokovnjaki(nje), ki medsebojno sodelujejo
v okviru negovalnega tima.
V timu zdravstvene nege je vzpostavljena delitev dela glede na stopnjo
strokovne izobrazbe.
^lani(ce) tima zdravstvene nege so:

Medicinske sestre in zdravstveni tehniki zaposleni na Zavodu RS za transfuzijsko medicino.
4. junij 2007

•

medicinska sestra, zdravstveni tehnik/tehnica, tehnik/tehnica
zdravstvene nege (srednja stopnja izobrazbe);

•

vi{ja medicinska sestra, vi{ji zdravstveni tehnik, vi{ji medicinski
tehnik (vi{ja stopnja izobrazbe);

•

vi{ja medicinska sestra - specialistka, vi{ji zdravstveni tehnik specialist (podiplomska specializacija na speciﬁ~nih podro~jih
zdravstvene nege);

•

diplomirana medicinska sestra, diplomirani zdravstvenik, diplomirana
babica, diplomirani babi~ar (visoka strokovna izobrazba);

•

diplomirana medicinska sestra - specialistka, diplomirani
zdravstvenik – specialist (podiplomska specializacija na speciﬁ~nih
podro~jih zdravstvene nege);

•
•

profesor(ica) zdravstvene vzgoje (univezitetna stopnja izobrazbe);
medicinska sestra z visoko stokovno in univezitetno izobrazbo
nezdravstvene smeri (npr.: dipl. org., univ. dipl. org.).

ORGANIZIRANOST
MEDICINSKIH SESTER in ZDRAVSTVENIH TEHNIKOV
DRU[TVO MEDICINSKIH SESTER,
BABIC IN ZDRAVSTVENIH TEHNIKOV
LJUBLJANA

Zbornica zdravstvene in babi{ke
nege Slovenije
Zveza dru{tev medicinskih sester,
babic in zdravstvenih tehnikov
Slovenije
Zbornica – zveza skrbi za skladno
delovanje stroke zdravstvene
nege in pripravlja zakonske akte
s tega podro~ja. Zastopa politi~ne
opredeliteve, ki omogo~ajo in
zagotavljajo strokovni razvoj
zdravstvene nege in napredek profesije
ter zagotavljanje ustreznega polo`aja
izvajalcev zdravstvene nege v dru`bi.
Spremlja ter sodeluje pri izobra`evanju
za podro~je zdravstvene nege in
pri razvijanju raziskovalnega dela v
zdravstveni negi.

Dru{tvo je prostovoljno, samostojno, nepridobitno strokovno, stanovsko,
nestrankarsko zdru`enje zaposelnih v zdravstveni negi {ir{e ljubljanske
regije in okolice. [teje prek 4.300 ~lanic in ~lanov. S svojim delovanjem
`eli prispevati h krepitvi zdravja, k osebni in strokovni rasti ~lanov ter
aktivno sodelovati pri uveljavljanju sprememb, ki jih narekujejo razvijajo~a
se profesija zdravstvene in babi{ke nege in dru`bene potrebe.
Z Zavoda RS za transfuzijsko medicino v dru{tvu deluje Zdenka Dov~.
Je podpredsednica dru{tva in vodi interesne dejavnosti, ki jih organizira
dru{tvo.
Mestna ob~ina Ljubljana je 9. maja 2007 dru{tvu podelila nagrado
glavnega mesta Ljubljane za 80 let izjemno uspe{nega sodelovanja
in spodbujanja krepitve zdravja v mestu in dr`avi, za sodelovanje in
povezovanje Zbornice zdravstvene in babi{ke nege v mednarodnih
organizacijah, za sodelovanje pri pripravi zakonodaje na tem podro~ju
in za {tevilne in kakovostne oblike prostovoljne zdravstvene pomo~i
me{~ankam in me{~anom Ljubljane v duhu na~el Ljubljane kot
zdravega mesta.

Osnovno vodilo delovanja medicinskih
sester in zdravstvenih tehnikov je
Kodeks etike medicinskih sester, babic
in zdravstvenih tehnikov Slovenije.

Predstavniki dru{tva medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana
(Zdenka Dov~, Peter Po`un, Andreja Kvas) z nagrado mesta Ljubljana za leto 2007

ORGANIZIRANOST
MEDICINSKIH SESTER in ZDRAVSTVENIH TEHNIKOV
SINDIKAT DELAVCEV V
ZDRAVSTVENI NEGI SLOVENIJE

DELOVNA SKUPINA ZA TRANSFUZIOLOGIJO
SEKCIJA MEDICINSKIH SESTER IN ZDRAVSTVENIH
TEHNIKOV V ANESTEZIOLOGIJI, INTENZIVNI TERAPIJI IN
TRANSFUZIOLOGIJI
Transfuziolo{ka sekcija je bila ustanovljena v letu 1976 na pobudo glavne
medicinske sestre Zavoda RS za transfuzijo krvi Vide Rus. V sekciji so
delovale medicinske sestre, zaposlene na Zavodu in na transfuzijskih oddelkih
pri slovenskih bolni{nicah. Transfuziolo{ka sekcija se je leta 1987 priklju~ila
Sekciji medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov za anesteziologijo,
intenzivno nego in terapijo kot tretja delovna skupina za transfuziologijo.
Delovanja delovne skupine za transfuziologijo je usmerjeno v {irjenje in
izmenjavo strokovnih znanj in izku{enj med medicinskimi sestrami na
podro~ju transfuzijske in bolni{ni~ne dejavnosti in s tem zagotavljanju
varnosti krvodajalcev in prejemnikov krvnih pripravkov. V ta namen se
organizirajo strokovna sre~anja. Predavnja z letnih strokovnih sre~anj so
zbrana v zbornikih.
Delovna skupina za transfuziologijo je
vsa leta delovala ob podpori glavnih
medicinskih sester Zavoda, Mojce Trplan,
Grete Del Fabbro in Majde ^ern~i~.
Koordinatorke delovne skupine so bile
Nevenka [muc, Lidija Svetel{ek in zadnji
dve mandatni obdobji Andreja Nunar
Perko.

Zaposleni na podro~ju zdravstvene nege
se zdru`ujejo v sindikat z namenom, da na
organiziran na~in izra`ajo in uveljavljajo svoje
interese, izhajajo~e iz delovnega razmerja,
ter s tem zagotavljajo varovanje pravic ~lanic
in ~lanov ter hkrati pravic vseh zaposlenih
na podro~ju zdravstvene nege v Republiki
Sloveniji, posebej ohranjanje delovnih mest,
humanizacije in izbolj{evanje delovnih pogojev
ter med~love{kih razmerij v delovnem okolju.
S sindikalnim povezovanjem zaposleni
prispevajo k za{~iti svojih pravic, uveljavljanju
vloge in pomena zdravstvene nege kot enega
temeljnih stebrov zdravstvene dejavnosti ter
vplivajo na oblikovanje zdravstvene politike.
Sindikat ima svoje sindikalne enote v vseh
slovenskih bolni{nicah, ve~ini zdravstvenih
domov, domovih za starej{e ob~ane, posebnih
zdravstveno - socialnih zavodih ter drugih
zavodih, kjer so zaposlene medicinske sestre
in zdravstveni tehniki. Sindikat ima prek 9.000
~lanov in ~lanic.
Na Zavodu RS za transfuzijsko medicino je bila
sindikalna enota osnovana v letu 1996. Prva
sindikalna zastopnica je bila Sonja Prtenjak.
Od leta 1999 je sindikalna zastopnica Rosvita
Dolni~ar.

Danes je v delovno skupino za
transfuziologijo vklju~enih vseh
119 medicinskih sester in zdravstvenih
tehnikov, zaposlenih na Zavodu in
na Oddelkih za transfuzijo krvi pri
slovenskih bolni{nicah.
Jelka Mlakar (predsednice Sindikata delavcev v zdravstveni negi) in
Rosvita Dolni~ar (zastopnica sindikalne enote Zavoda)

MEDICINSKE SESTRE in ZDRAVSTVENI TEHNIKI
V TRANSFUZIJSKI DEJAVNOSTI
Delovno podro~je medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov na
podro~ju transfuzijske dejavnosti je speciﬁ~no in v tesni povezavi z
razvojem transfuzijske medicine. Za delo na podro~ju transfuzijske
dejavnosti se morajo dodatno izobraziti in usposobiti. Medicinske
sestre in zdravstveni tehniki s strokovnim delom in profesionalnim
odnosom tako do krvodajalcev kot do bolnikov omogo~ajo, da se
dobri nameni krvodajalcev, ki s svojo krvjo `elijo nesebi~no pomagati
so~loveku, v polni meri uresni~ijo. V svoje delo vna{ajo strokovna
spoznanja in smernice sodobne zdravstvene nege. Prizadevajo
si ohraniti in dvigniti kakovost svojega dela in storitev v mati~nih
ustanovah in na terenu, kjer ve~ino dni v letu potekajo odvzemi krvi
krvodajalcem.
Na transfuzijskih oddelkih pri slovenskih bolni{nicah so medicinske
sestre in zdravstveni tehniki zaradi dolgoletnega pomanjkanja
ustreznega kadra, usposobljene tudi za laboratorijsko diagnostiko na
podro~ju imunohematologije, virologije in hemostazie.
Medicinske sestre in zdravstveni tehniki, ki vzljubijo delo s krvodajalci
in pridobijo speciﬁ~na znanja s podro~ja transfuzijske medicine,
ostanejo v transfuzijskih ustanovah. Z sodelovanjem na strokovnih
sre~anjih si prizadevajo za prepoznavnost svojega dela v stroki
zdravstvene nege in v {ir{i javnosti.

Delovna podro~ja medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v
transfuzijski dejavnosti:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

promocija kvodajalstva in zdravstvena vzgoja krvodajalcev,
sprejem in registracija krvodajalca v ~asu de`urstva in popoldanske
slu`be,
izbor krvodajalcev za odvzem krvi,
odvzem krvi krvodajalcem na Zavodu in na terenu,
predelava polne krvi v krvne komponente,
shranjevanje krvnih pripravkov,
izdaja krvnih pripravkov,
posebni postopki in odvzemi krvi,
izobra`evanje in usposabljanje za delo v transfuzijski dejavnosti,
razvojno - raziskovalna dejavnost.

Promocija krvodajalstva in zdravstvena vzgoja krvodajalcev
•

Uveljavljanje na~el krvodajalstva:
prostovoljnost, anonimnost,
brezpla~nost.

•

Sodelovanje z organizatorji
krvodajalskih akcij pri pridobivanju in
izobra`evanju krvodajalcev.

•

Sodelovanje v programih odpravljanja
zdravju {kodljivih navad in razvad.

•

Ozave{~anje krvodajalcev o zdravem
na~inu `ivljenja in boleznih, ki se
prena{ajo s krvjo.

•

Priprava programov in gradiva za
zdravstveno vzgojo krvodajalcev.

Varnost
na prvem
mestu

Pri transfuziji krvi poznamo tudi redke primere z
neæelenimi posledicami. Ena najteæjih zapoznelih
posledic transfuzije je vsekakor prenos bolezni,
najveËkrat virusne okuæbe. Presejalno testiranje vsake
odvzete enote krvi je najuËinkovitejπi ukrep za izloËanje
okuæenih pripravkov krvi in s tem prepreËevanje
πirjenja okuæbe na prejemnike.

1982

- uvedba enotne identifikacije odvzema
- ambulantna oskrba hemofilikov s krioprecipitatom
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1983

- naËrtovanje raËunalniπko podprtega informacijskega sistema

1986

- 6. 1. 1986 zaËetek testiranja vsake enote darovane krvi na
protitelesa virusa HIV
- prehod na izkljuËno uporabo plastiËnih vreËk za kri zaradi πiritve
komponentne terapije

Sprejem in registracija
krvodajalca
•

Klicanje krvodajalcev na odvzem krvi v
~asu de`urstva in popoldanske slu`be.

•
•

Sprejem krvodajalca za odvzem krvi.
Dokumentiranje in obelava podatkov o
krvodajalcih s pomo~jo informacijskega
sistema.

Izbor krvodajalca
za odvzem krvi – anketa
•

Svetovanje pri izpolnjevanju anketnega
vpra{alnika o zdravstvenem stanju
krvodajalca.

•

Merjenje krvnega tlaka in pulza
krvodajalcu.

•

Ugotavljanje odstopanj v zdravju in
usmerjanje krvodajalca na pregled k
zdravniku.

•

Zdravstvena vzgoja krvodajalca pred
odvzemom krvi.

Odvzem krvi krvodajalcem na Zavodu in na terenu
•
•

Priprava krvodajalca za odvzem krvi.

•
•

Odvzem krvi krvodajalcu.

•

Vpis podatkov o odvzemu krvi v
informacijski sistem.

Priprava odvzemnega mesta za
venepunkcijo.

Zbiranje vzorcev krvi krvodajalcev za
laboratorijsko testiranje.

Predelava krvi v krvne komponente
•
•

Filtriranje odvzetih enot krvi.
Centrifugiranje odvzetih enot krvi in
priprava krvnih komponent:
– koncentrirani eritrociti:
• koncentrirani eritrociti z
odstranjenimi levkociti (ﬁltrirani)
• koncentrirani eritrociti
resuspendirani v AB plazmi
– koncentrirani trombociti:
• koncentrirani trombociti z
odstranjenimi levkociti (ﬁltrirani)
– sve`a zmrznjena plazma.

•
•

Obsevanje krvnih komponent.

•

Vpis podatkov o predelavi krvi v
informacijski sistem.

•

Finalizacija krvnih komponent po
kon~anem imunohematolo{kem
testiranju in testiranju na ozna~evalce
oku`b.

•

Ozna~evanje in izlo~anje enot krvi
in krvnih komponent z neustreznimi
laboratorijskimi izvidi.

•

Priprava sve`e zmrznjene plazme za
predelavo v zdravila iz krvi.

Odvzem vzorcev krvnih komponent
za ugotavljanje kakovosti krvnih
komponent in bakteriolo{ko kontrolo.

Shranjevanje krvnih pripravkov
•

Krvne pripravke shranjujemo v razli~nih
pogojih:
– polna kri in koncentrirani eritrociti
(temperatura: + 2˚C do + 6˚C;
rok uporabe: 35 do 42 dni)
– trombociti
(temperatura: + 20˚C do + 24˚C;
rok uporabe: do pet dni ob stalnem
me{anju v stresalniku)
– levkociti (granulociti)
(temperatura: + 20˚C do + 24˚C;
rok uporabe: 24 ur)
– sve`a zmrznjena plazma
(temperatura: manj kot - 25˚C;
rok uporabe: dve leti)
– zdravila iz krvi
(temperatura: + 2˚C do + 25˚C)
• albumini
• faktorji strjevanja krvi
• imunoglobulini

•

Temperaturo v prostorih za
shranjevanje krvi in krvnih pripravkov
nadzaruje nadzorni sistem ki
bele`i temperaturo in opozarja na
temperaturna odstopanja.

Izdaja krvnih pripravkov
•

Sprejem naro~il in izdaja krvnih
pripravkov na bolni{ni~ne oddelke 24 ur
na dan.

•

Priprava krvnih komponent in vzorcev
krvi za predtransfuzijske preiskave.

•

Zadr`evanje, spro{~anje in izlo~anje
krvi in krvnih komponent glede na
izvide laboratorijskih preiskav.

•

Sprejem krvi in krvnih komponent iz
zunanjih ustanov.

•

Po{iljanje krvi in krvnih komponent
na oddelke za transfuzijo krvi pri
slovenskih bolni{nicah.

•

Sprejem vrnjenih krvnih komponent in
priprava za ponovno izdajo.

•

Priprava zastarelih in neustreznih
krvnih komponent za uni~enje.

Posebni postopki in odvzemi krvi
•

Odvzem trombocitov s postopkom
trombocitafereze

•

Odvzem plazme s postopkom
plazmafereze

•

Odvzem levkocitov s postopkom
levkocitafereze

•

Odvzem eritrocitov s postopkom
eritrocitafereze

•

Odvzem krvotvornih mati~nih celic s
postopkom citafereze

•

Koncentriranje krvotvornih mati~nih
celic

•

Zamrzovanje in shranjevanje
krvotvornih mati~nih celic

•

Odmrzovanje in infuzija krvotvornih
mati~nih celic bolnikom

•
•
•

Odvzem krvi za avtotransfuzijo
Terapevtski odvzem krvi
Terapevtske hemafereze

Izobra`evanje in usposabljanje za delo v transfuzijski dejavnosti
•
•
•
•

•
•

Izobra`evanje in usposabljanje pripravnikov in novo zaposlenih
medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov.
Izobra`evanje in usposabljanje za nove postopke in dejavnosti.
Sodelovanje pri izobra`evanju {tudentov Visoke {ole za zdravstvo,
Fakultete za farmacijo in Medicinske fakultete.
Strokovni sestanki Delovne skupine za
transfuziologijo in Sekcije medicinskih
sester in zdravstvenih tehnikov
v anesteziji, intenzivni terapiji in
transfuziologiji.
Seminarji, te~aji, kongresi, u~ne
delavnice v okviru Zbornice –
Zveze medicinskih sester, babic in
zdravstvenih tehnikov Slovenije.
Udele`ba na mednarodnih kongresih,
simpozijih, seminarjih.

Razvojno - raziskovalna dejavnost

•

Sodelovanje v raziskovalnih projektih
transfuzijske medicine.

•

Raziskave na podro~ju krvodajalstva in
preskrbe s krvjo v okviru diplomskih nalog.

Diplomske naloge medicinskih sester, zaposlenih na Zavodu RS
za transfuzijsko medicino in transfuzijskih oddelkih:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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