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IZVLEČEK

Uvod: Razjeda zaradi pritiska je kazalnik kakovosti, zato je treba ta pojav meriti in
spremljati. V ta namen se izvajajo epidemiološke presečne študije o prevalenci in incidenci
razjede zaradi pritiska. Namen: Je bil v pregledu literature preučiti vzroke za nastanek
razjede zaradi pritiska, strategije preprečevanja razjede zaradi pritiska, prevalence razjede
zaradi pritiska v tujini in Sloveniji, dokumentiranje razjede zaradi pritiska ter ugotoviti
prevalenco razjede zaradi pritiska v Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana z izvedbo
presečne študije. Metode dela: Uporabljena je bila kvantitativna raziskovalna
metodologija, instrument za zbiranje podatkov je bil prirejen vprašalnik za ugotavljanje
prevalence razjede zaradi pritiska, ki so ga razvili raziskovalci v okviru mednarodne
organizacije za to področje, to je European Pressure Advisory Panel classification system.
Za analizo rezultatov sta bili uporabljeni opisna statistika ter deskriptivna analiza
parametrov. Za ugotavljanje vpliva spola na nastanek razjede zaradi pritiska je bila
uporabljena metoda t-testa neodvisnih vzorcev, za ugotavljanje povezanosti spremenljivk
med prevalenco razjede zaradi pritiska na negovalnih oddelkih in v intenzivnih terapijah pa
je bil uporabljen program kontigenčne tabele ali hi-kvadrat test. Rezultati: V raziskavo je
bilo vključenih 1.224 pacientov, ki so ležali na sedmih klinikah, in sicer 652 (53,3 %)
moških ter 572 (46,7 %) žensk. Ugotovljena je bila 11,3-odstotna prevalenca razjede zaradi
pritiska. Medicinske sestre jih prijavijo le v 38,4 % primerov. Največ razjed zaradi pritiska
je bilo 1. stopnje, bilo jih je 60 (43,5 %), sledijo razjede zaradi pritiska 2. stopnje (bilo jih
je 29 ali 21 %), 3. stopnje (bilo jih je 26 ali 18,8 %) in 4. stopnje (bilo jih je 23 ali 16,7 %).
Najpogostejše mesto nastanka razjede zaradi pritiska je bilo na trtici (44,2 %), sledijo pete
(19,6 %) in gluteusi (15,2 %). Brez ustrezne prehrane je bilo 60,9 % pacientov z razjedo
zaradi pritiska. Potrjena je bila hipoteza, da ne obstajajo statistično pomembne razlike pri
nastanku razjed zaradi pritiska med spoloma (p > 0,05). Prevalenca razjede zaradi pritiska
je višja v intenzivnih terapijah, kar je bilo preverjeno z izvedenim hi-kvadrat testom (p <
0,05). Razprava in sklep: Raziskava je bila pomembna z vidika preprečevanja razjede
zaradi pritiska, saj so bile med izvajanjem raziskave ugotovljene tudi izvedene aktivnosti v
preprečevanju razjed zaradi pritiska (število razbremenilnih blazin, režim obračanja,
prehranjenost) ter koliko so te skladne s protokoli in smernicami. Na podlagi rezultatov in
ugotovitev je avtorica v sklepnem delu predlagala ukrepe za izboljšanje strategije
preprečevanja razjede zaradi pritiska.
Ključne besede: razjeda zaradi pritiska, preprečevanje, prevalenca, incidenca, kazalnik
kakovosti.

ABSTRACT

Introduction: The pressure ulcers prevalence data are commonly used as an indicator for
the quality of health care. For this purpose, conducted an epidemiological cross-sectionals
studies on the prevalence and incidence of pressure ulcers. Purpose: The purpose of this
master's thesis was a literature review on the causes and etiology of pressure ulcer,
pressure ulcer prevention strategy, prevalence of pressure ulcer in Slovenia and abroad,
documentation about pressure ulcer and to determine the prevalence of pressure ulcer of
the University Medical Centre Ljubljana to the implementation of the cross-sectional
studies. Methods: The quantitative research methodology was applied, data collection
instrument was a questionnaire, adapted for determining the prevalence of pressure ulcer,
developed by researchers in the working group of international organizations of the
European Pressure Advisory Panel classification system. For the analysis of the results
were used descriptive statistics and analysis of descriptive parameters. To determine the
effect of gender on the development of pressure ulcer, the t-test of independent samples
method was used, to determine the relation between the prevalence of pressure ulcers
variables in units with regular nursing care and intensive care units where the chi-square
test was administered. Results: The study included 1224 patients (53.3 % men and 46.7 %
women) who were being treated on the seven different clinics. The overall prevalence of
pressure ulcer was 11.3 %. Only 38.4 % of the patients with pressure ulcer were reported
by the nurses. The majority of the patients had pressure ulcer of the 1st category (43.5 %),
followed by pressure ulcer of the 2nd category (21%), pressure ulcer of the 3rd category
(18.8 %) and pressure ulcer of the 4th category (16.7 %). Sacrum (44.2 %) was the most
frequently affected location, followed by heels (19.6 %) and gluteus (15.2 %). Only 60.9 %
of the patients with pressure ulcer received adequate nutrition. They confirmed that there
were no statistically significant differences in the developement of pressure ulcer based on
gender (p> 0.05). Intensive care units had the highest prevalence pressure ulcer, which has
been verified by performing chi-square test (p <0.05). Discussion and conclusion: The
study is significant from the point of view of prevention of the pressure ulcer, as during the
research the effective implementation of prevention activities about pressure ulcer (the
number and type of mattress, repositioning scheme, nutrition) was found. It was also found
how these activities are compliant with the protocols and guidelines. Based on the results
and findings had the author suggested the measures to improve strategies of preventing
pressure ulcer.
Keywords: the pressure ulcer, prevention, prevalence, incidence, quality indicator
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1 UVOD
Razjeda zaradi pritiska je lokalizirana poškodba kože in ali spodaj ležečih tkiv, po navadi
nad kostnimi štrlinami, povzročena zaradi pritiska ali kombinacije pritiska in strižnih sil
(EPUAP in NPUAP, 2009).
Razjeda zaradi pritiska (v nadaljevanju RZP) od trenutka, ko nastane, postane zdravstveni,
socialni in finančni problem, ki pacientu zmanjša kakovost življenja. Pogosto nastane pri
pacientih, ki se daljše časovno obdobje ne morejo gibati zaradi bolezni ali poškodbe.
RZP je kazalnik kakovosti, ki je merljiva lastnost, ki kaže stopnjo kakovosti zdravstvene
oskrbe in se uporablja kot vodilo ter ocena za izboljševanje zdravstvene oskrbe pacientov,
zdravstvenih in podpornih storitev in delovanja zdravstvene organizacije (Canadian
Council on Health Services Accreditation, 1996, cit. po Robida, 2009).
Kazalniki kakovosti temeljijo na standardih zdravstvene oskrbe. Ti lahko temeljijo na
dokazih podprti zdravstveni oskrbi, in izhajajo iz strokovne literature, lahko pa jih s
konsenzom določi tudi skupina strokovnjakov na podlagi njihovih dolgoletnih izkušenj
(Mainz, 2003).
Spremljanje kazalnikov kakovosti je učinkovito orodje za spodbujanje izboljševanja
kakovosti v sistemu zdravstvenega varstva. Kazalniki kvantitativno izmerijo kakovost, kar
je v zdravstvu izrednega pomena, če se seveda želi meriti kakovost dela. Namenjeni so
nosilcem merjene dejavnosti kot tudi uporabnikom storitev. S kazalniki se ocenjuje
dejansko stanje, z njimi se spremlja uspešnost izboljšav, prepoznava in prenaša najboljše
prakse, ugotavlja, kakšna je učinkovitost in uspešnost pri zagotavljanju in nudenju
zdravstvenih storitev (Poldrugovac in Simčič, 2010). Pomembno se je zavedati, da je
končni uporabnik zdravstvenega sistema pacient, ki mora biti v središču zdravstvene
dejavnosti za vse sodelujoče.
Razjeda zaradi pritiska je poznana tudi pod imenom dekubitus ali preležanina.
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1.1 Opredelitev problema
Eden od načinov spremljanja uspešnosti protokolov preprečevanja RZP in ponekod v tujini
tudi zagotavljanja pravične uporabe shem finančnih spodbud ali kazni je točna ocena
prevalence in incidence RZP. V ta namen se izvajajo epidemiološke študije o obstoječih
RZP oziroma prevalenčne študije RZP (Baharestani et al., 2009).
Pojavnost (incidenca) in pogostost (prevalenca) RZP je kazalnik kakovosti, ki se ga
spremlja tudi v Sloveniji. Ministrstvo za zdravje v Republiki Sloveniji ima izdelana
priporočila za spremljanje kazalnikov kakovosti, v sodelovanju s partnerji v sistemu
zdravstvenega varstva pa je oblikovalo »Priročnik o kazalnikih kakovosti«, v katerem se
nahaja seznam predlaganih kazalnikov. V priročniku je RZP eden od kazalnikov, ki
prikazuje učinkovitost zdravstvene oskrbe, znotraj tega pa je opisanih šest kazalnikov
(Poldrugovac in Simčič, 2010):
1. kazalnik meri prevalenco RZP; zajeti so vsi pacienti z RZP od 1. do 4. stopnje po
klasifikaciji EPUAP deljeno s skupnim številom sprejetih pacientov v akutni in
neakutni obravnavi (na primer rehabilitacijska oskrba, psihiatrična oskrba);
2. kazalnik zajema vse paciente z RZP od 1. do 4. stopnje po klasifikaciji EPUAP
deljeno s skupnim številom sprejetih pacientov, izključeni so pacienti mlajši od 18
let, ženske po normalnem (vaginalnem) porodu, ambulantni pacienti in
spremljajoče osebe (na primer matere, ki dojijo sprejete dojenčke);
3. kazalnik meri število pacientov, ki so pridobili RZP v bolnišnici (komulativna
incidenca pridobljene RZP), in sicer delež pacientov, ki so pridobili RZP v
bolnišnici na tisoč sprejetih pacientov, deljeno s številom sprejetih pacientov;
4. kazalnik meri število pacientov, ki so pridobili RZP v bolnišnici na tisoč
sprejetih pacientov v tekočem letu deljeno s številom sprejetih pacientov, od katerih
odštejemo spremljevalce, doječe matere, paciente v dnevni in enodnevni obravnavi
ter otroke do zaključenega 17. leta starosti;
5. kazalnik meri število pacientov, ki so imeli prisotno RZP ob sprejemu na tisoč
sprejetih pacientov v tekočem letu (komulativna incidenca prinešene RZP), in sicer
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delež pacientov, ki so imeli prisotno RZP ob sprejemu v bolnišnico na tisoč
sprejetih pacientov deljeno s številom vseh sprejetih pacientov;
6. kazalnik meri število pacientov, ki so imeli prisotno RZP ob sprejemu v
bolnišnico na tisoč sprejetih pacientov deljeno s številom vseh sprejetih pacientov,
od katerih odštejemo spremljevalce, doječe matere, paciente v dnevni in enodnevni
obravnavi ter otroke do zaključenega 17. leta starosti.
Za analizo obstoječih podatkov je potreben dobro podprt bolnišnični informacijski sistem,
ki nudi vso podporo za spremljanje vseh kazalnikov kakovosti. Glede na določila
Področnega dogovora za bolnišnice Univerzitetni klinični center Ljubljana (v nadaljevanju
UKC) vsake tri mesece poroča in javno objavlja podatke o prevalenci in incidenci RZP. V
UKC Ljubljana se prevalenca in incidenca RZP izračunava po navodilih Ministrstva za
zdravje (MZ), vendar ti podatki niso primerljivi s podatki prevalenčnih študij RZP, ki jih
izvajajo v državah Evropske Unije (EU), Združenih državah Amerike (ZDA), Kanadi ali
Avstraliji.
V Svetovalni službi zdravstvene nege (SSZN) v UKC Ljubljana vodijo in spremljajo
statistiko o pogostosti in pojavnosti RZP. Na kliničnih oddelkih medicinske sestre opažene
primere RZP dokumentirajo na posebne obrazce in jih pošljejo v SSZN, kjer imajo
računalniški program, v katerega se vnesejo vse prispele prijave. Način dokumentiranja in
prijavljanja je zastarel in ne omogoča zanesljivega pridobivanja podatkov o prevalenci in
incidenci RZP. Zaradi predpisane metodologije zbiranja podatkov s strani MZ o prevalenci
in incidenci RZP, ni mogoča primerjava podatkov UKC Ljubljana z objavljenimi
prevalenčnimi študijami iz držav EU, kakor tudi z ZDA, Kanado in Avstralijo.
Informacijski sistem v UKC Ljubljana ne daje natančnih analiz in izračunov za prevalenco
RZP, zato je bila po vzoru iz tujine sprejeta odločitev, da se prevalenca RZP oceni z
epidemiološko prevalenčno študijo.

1.2 Namen in cilj magistrskega dela
Namen magistrskega dela je preučiti domačo in tujo strokovno in znanstveno literaturo s
področja RZP in ugotavljanje njene prevalence. Glavni namen je ugotoviti prevalenco RZP
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v UKC Ljubljana, ki je primerljiva s študijami, ki so jih izvajali v državah EU in tudi
drugje po svetu, raziskati medsebojno povezanost in vpliv dejavnikov tveganja na nastanek
RZP ter ugotoviti, ali medicinske sestre prijavijo vse RZP v UKC Ljubljana. Teoretično
bomo predstavili pomen in razumevanje nastanka razjede zaradi pritiska, pomen
prevalence RZP ter kakovosti v zdravstveni negi in dokumentiranje RZP v zdravstveni
negi.
Cilja raziskave sta:
•

pridobitev podatkov o:
o najbolj pogostih stopnjah in lokacijah RZP pri pacientih;
o najbolj pogostih dejavnikih tveganja za nastanek RZP;
o uporabi in neuporabi preventivnih pripomočkov pri pacientih, ki imajo
tveganje za nastanek RZP in pacientih z RZP;
o izvajanju spremembe lege pacientov in ali se izvaja v skladu s protokolom
preprečevanja RZP;
o prehranski podpori pacientov, ki imajo tveganje za nastanek RZP;

• na podlagi pridobljenih podatkov narediti načrt ukrepov za izboljšanje stanja na
področju preprečevanja, spremljanja in dokumentiranja RZP.
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2 RAZJEDA ZARADI PRITISKA
Razjede zaradi pritiska so odkrili že na egipčanskih mumijah, od katerih jih je nekaj starih
več kot pet tisoč let (Eltorai, 2003).
V medicini se pogosto uporablja izraz »decubitus«, ki izhaja iz latinskega glagola
»decumbo« (angl. to fall, fall into, lie down) (Glare, 2000), kar bi lahko prevedli kot
»pasti«, »pasti v«, »leči dol«. Izraz je nekoliko omejen in neustrezen, saj kaže na to, da
rane nastajajo le pri ležanju. Primernejši je angleški izraz »pressure sore«, kar bi lahko
prevedli kot »pritisnina« ali še bolje »pressure ulcers«, ki se najbolj približa našemu
poimenovanju. V vsakdanji praksi pa je izraz »preležanina« kot tudi »dekubitus« še vedno
zelo prisoten.
Hipokrat (460–370 p. n. š.) je v svojih besedilih opisal razjedo zaradi pritiska pri
paraplegiji z urinsko in fekalno inkontinenco (Adams, 1939, cit. po Agrawal in Chauhan,
2012).
V 16. stoletju, v obdobju renesanse, je vojaški brivec, kirurg in idejni oče medicinske
kirurške prakse, Ambrose Paré, v svoji avtobiografiji (leta 1564 je napisal »Ten Books of
Surgery/Dix Livres de Chirurgie) opisal zdravljenje ranjenega francoskega aristokrata, ki
je dobil razjedo zaradi pritiska. Njegovo zdravljenje je temeljilo na dobri prehranski
podpori, lajšanju bolečin ter odstranjevanju oblog z dna rane oziroma nekrektomiji, kar se
tudi v omenjenih segmentih ne razlikuje od današnjega zdravljenja (Levine, 1992).
Za zdravljenje ran so stari Egipčani najraje uporabljali med, v Perziji pa je Avicenna
uporabljal različne površinske obloge, ki jih je apliciral neposredno na rane. V Arabiji je
Maimonides priporočal in promoviral prehransko podporo za boljše zdravljenje razjed,
kakor tudi uporabo različnih zdravilnih oblog, kot so med, plesniv kruh, meso, različni
rastlinski in živalski izvlečki, bakrov sulfat, cinkov oksid in aluminij, ki jih je apliciral na
razjede (Eltorai, 2003).
V 19. stoletju je Jean Martin Charcot preučeval preležanine in ni verjel, da jih povzroča
pritisk. Nagibal se je k »nevropatski teoriji«, nastanek razjede je videl v neposredni
povezavi s poškodbami centralnega živčnega sistema. S terminom »decubitus ominosus«
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je poimenoval suho črno nekrozo, za katero je bil prepričan, da povečuje umrljivost
(Levine, 2005).
V 19. stoletju je na razumevanje razjed vplivalo tudi Pasteurjevo odkritje bakterij,
Listerjeva antisepsa in Röntgenovo odkritje x-žarkov. 20. stoletje je prineslo uporabo
antibiotikov, kar je predvsem spremenilo pogled na nastanek in zdravljenje razjed. Konec
20. stoletja pa je prinesel poglobljene študije o vplivu prehrane, mikroelementih v prehrani
v relaciji z nastankom razjed zaradi pritiska ter zelo napredne smernice o celoviti oskrbi
razjed zaradi pritiska (Agrawal in Chauhan, 2012).

2.1 Vzroki za nastanek razjede zaradi pritiska
Pri nastanku razjed zaradi pritiska (RZP) so vpleteni številni dejavniki, najpomembnejši in
glavni etiološki dejavnik pa je povečan pritisk. Na patološki učinek povečanega pritiska na
mehko tkivo imajo največji vpliv: intenzivnost in trajanje pritiska ter odpornost tkiva
(Bryant in Nix, 2012).
Srednji kapilarni pritisk pri človeku znaša 25 milimetrov živega srebra. Pri delovanju
višjega pritiska na kožno površino nastopi stisnjenje kapilar ali celo takojšnja popolna
prekinitev pretoka krvi, posledica česar je nekroza tkiva. Okvara, ki jo povzroči delovanje
zvišanega pritiska na kožo, je odvisna od velikosti, časa trajanja in smeri delovanja
pritiska. Čim večji je pritisk, tem manj časa je potrebno za nastanek ireverzibilnih okvar na
koži. Ena od nalog kože in podkožnega tkiva je tudi enakomerno razporejanje pritiska.
Kjer pa je to tkivo razmeroma tanko, kot je to na primer nad kostnimi izboklinami, je
sposobnost porazdelitve pritiska zmanjšana. Na teh mestih tako veliko hitreje pride do
stisnjenja malih krvnih žil do te mere, da je pretok krvi resno moten ali prekinjen (Šavrin,
2001).
Tiernan in Lee prištevata, poleg povišanega pritiska, med štiri poglavitne dejavnike za
nastanek RZP še strižne sile, trenje in čezmerno vlažnost kože (Tiernan, Lee, 1990, cit. po
Šavrin in Ščavničar, 2010).
Vzroki za nastanek RZP so lahko ekstrinzični oziroma zunanji ali intrinzični oziroma
notranji.
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2.1.1 Zunanji vzroki, ki povečujejo tveganje nastanka razjede
zaradi pritiska
Med zunanje vzroke se uvršča pritisk, strižne sile, trenje ter vlaga oziroma mikroklima.

2.1.1.1 Pritisk
Pritisk je opredeljen kot količina sile, ki deluje pravokotno na površinsko enoto območja
pod vplivom. Sila, ki deluje na majhno površino, ustvari več pritiska kot enaka sila, ki
deluje na večjo površino. Enota za silo je Newton (N), enota za pritisk pa je Newton na
kvadratni meter (N/m²), Pascal (Pa) ali milimeter živega srebra (mmHg) (Takahashi et al.,
2010).
Pri pacientih, ki so še pomični in pri zavesti, se učinki stalnega pritiska izražajo v pogostih
majhnih gibih telesa, ki olajšajo breme in obnavljajo perfuzijo tkiv. Nezavestni,
anestezirani ali paralizirani pacienti tega bremena ne morejo občutiti ter se odzvati na
dražljaje in se spontano premikati, zato sta koža in mehko tkivo izpostavljena
dolgotrajnemu in neolajšanemu pritisku (Takahashi et al., 2010).
Koža, ki je izpostavljena morebitni škodljivi količini pritiska, je v začetku videti bleda
zaradi zmanjšanega krvnega pretoka in nezadostne oksigenacije (ishemija). Ob zmanjšanju
pritiska koža kmalu ostane rdeča (reaktivna hiperemija). Če je bila ishemija kratkotrajna,
se krvni pretok in barva kože sčasoma povrneta v normalno stanje. Dolgotrajnejša ishemija
lahko povzroči kopičenje krvnih celic, kar zamaši kapilare in zaradi česar se ishemija
nadaljuje (Takahashi et al., 2010).

2.1.1.2 Strižna sila in trenje
Strižna napetost je posledica delovanja sile, ki je vzporedna (tangencialna) na površino
predmeta, medtem ko osnova predmeta ostane nepremična. Povzroča spremembo oblike
predmeta oziroma deformacijo. Količina deformacije, ki jo povzroči strižna napetost, se
količinsko opredeli kot strižna deformacija. Tako kot pri pritisku se strižna napetost računa
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v smislu sile, ki deluje na območje, na katerega se nanaša. Strižna napetost se izrazi z
istimi enotami kot pritisk: najpogosteje v Pa ali pa občasno z N/m2 (Reger et al., 2010).
Strižne napetosti delujejo v kombinaciji s pritiskom in tako povzročajo poškodbe in
ishemijo kože ter globokih tkiv, zaradi česar nastanejo razjede zaradi pritiska. Mehanizmi,
ki so vključeni, zajemajo deformacijo tkiv, stiskanje in okluzijo kapilar ter znižan pretok
krvi. Strižne napetosti lahko zmanjšajo ali preprečijo pretok krvi skozi več mehanizmov
(Reger et al., 2010):
• neposredno stisnjenje in okluzija krvnih žil;
• raztezanje in oženje dermalnih kapilarnih povirjev (notranji premer kapilar postane
premajhen za pretok krvi);
• upogibanje in stiskanje krvnih žil, ki potekajo pravokotno na površino kože.
Strižne sile nastanejo takrat, ko sila pritiska deluje na površino kože pod kotom in se
različne plasti kože in podkožja ter spodaj ležečih kosti gibljejo druga čez drugo, s tem pa
povzročajo zvijanje tkiva. Različna tkiva imajo različno odpornost na vpliv strižnih sil. Sila
trenja zadržuje zgornje plasti kože ob podlagi, medtem ko se globlji predeli kože in
podkožja lahko premikajo. Tako pri delovanju sil trenja in pritiska nastanejo deformacije
tkiva in stisnjenje kapilar. Kombinirano delovanje sil pritiska, strižnih sil in trenja se
najpogosteje pojavlja na predelu križnice, kjer se po navajanju nekaterih avtorjev RZP
pojavljajo najpogosteje (Dealey, 1991).
Trenje je opredeljeno kot sila, ki se upira relativnemu gibanju dveh predmetov, ki se
dotikata. Vendar pa se izraz »trenje« pogosto uporablja tudi v pomenu delovanja enega
predmeta, ki drgne ob drugega. Trenje prispeva k razvoju strižnih napetosti, s tem, ko
ohranja kožo na mestu na podporni površini, medtem ko se preostali del pacientovega
telesa premika proti vznožju postelje ali robu sedeža. Sila trenja na točki stika med
pacientom in podporno površino je odvisna od pravokotne sile in koeficienta trenja kože
ter stične površine. Večja kot je pravokotna sila, večja je sila trenja in večja sila je
potrebna, da se pacient premakne glede na podporno površino. Na koeficient trenja tekstila
ali drugih materialov na kožo predvsem vplivajo narava tekstila, vsebnost vlage kože in
mokrota površine ter okoliška vlažnost. Pomembnost trenja v kontekstu RZP je v
njegovem prispevku k ustvarjanju strižnih napetosti. Ko je tangencialna sila, ki jo povzroča
trenje na površini kože, večja od pravokotne sile (pritisk), oziroma ko na kožo deluje
majhna količina pritiska z veliko tangencialno silo, lahko nastanejo površinske obrabe,
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odrgnine ali mehurjavost. Če je koža že razdražena ali vneta, na primer zaradi maceracije,
dermatitisa, ki je povezan z inkontinenco, ali druge infekcije, se bodo površinske poškodbe
zaradi trenja pojavile prej. Trenje, ki deluje na površino kože, lahko povzroči strižne
napetosti v globljih plasteh tkiv, kot so mišice (Reger et al., 2010).

2.1.1.3 Mikroklima
V zadnjem času si vedno več raziskovalcev postavlja vprašanje, kako lahko spremembe
okolja na ali v bližini površine kože, tako imenovane mikroklima, vplivajo na tveganje za
razvoj RZP. Pomembna vloga prilagoditve mikroklime pri preprečevanju RZP je bila v
preteklosti pogosto prezrta, vendar zdaj pridobiva na svoji pomembnosti.
Roaf (2006) je zapisal, da mikroklima vključuje temperaturo kože, vlago in gibanje zraka.
Danes se izraz »mikroklima« v povezavi z RZP po navadi nanaša na površino kože ali
temperaturo tkiva ter na vlažnost in vlago površine kože na mestu stika telesa in podporne
površine. V literaturi, ki se nanaša na mikroklimo, se vlažnost in vlaga kože včasih
uporabljata kot sopomenki, vendar se vlaga nanaša na količino vodnih hlapov v zraku.
Vlaga kože se lahko nanaša na potenje, inkontinenco, drenažo rane/fistule ali pa na
vsebnost vlage v skrajno zunanji plasti same kože (Clark et al., 2010).
Čezmerna vlaga na površini kože (potenje, inkontinenca, drenaža ran/fistul, bruhanje) je
pomembna pri tveganju za nastanek RZP, kajti vlaga na površini kože zmanjša prožnost
kože in poveča koeficient trenja kože, kar pripelje do povečane verjetnosti za poškodbe
kože zaradi trenja in strižnih napetosti. Vlaga oslabi prečne povezave med kolagenom v
usnjici in mehča poroženelo plast povrhnjice. To povzroči maceracijo in večjo
izpostavljenost globlje ležečih krvnih žil na učinke pritiska in strižnih napetosti.
Maceracija kože poveča vpliv trenja med kožo in posteljnino ter s tem povzroči nastanek
odrgnin (Mayrovitz in Sims, 2001).
Pacienti s fekalno inkontinenco so 22-krat bolj ogroženi za nastanek RZP od kontinentnih
pacientov (Thompson et al., 2005).
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2.1.2 Notranji vzroki, ki povečujejo tveganje nastanka razjede
zaradi pritiska
Notranji vzroki, ki povečujejo tveganje za nastanek RZP, pomenijo stanje pacienta v
smislu njegove fizične aktivnosti, gibljivosti, zaznavanja, kot tudi njegov zdravstveni
status, jemanje zdravil ter njegova prehranjenost (Tabela 1).

Tabela 1: Dejavniki tveganja za nastanek RZP glede na stanje pacienta (Vir: Qeensland
Health Patient Safety Centre, 2009; Margolis et al., 2003)
DEJAVNIKI

TVEGANJA

NASTANEK RZP

ZA VZROKI, KI VPLIVAJO NA DEJAVNIKE
TVEGANJA

SPREMEMBA V GIBLJIVOSTI Kontrakture,

frakture,

IN FIZIČNI AKTIVNOSTI

obolenja, bolečina.

PREHRANJENOST

Izguba

teže,

poškodbe,

nevrološka

debelost,

dehidracija,

hipoproteinemija, edemi.
centralnega

SPREMEMBA V OBČUTENJU Poškodbe
IN ZAZNAVANJU

cerebrovaskularna
nevrološka

živčnega

oboljenja,

obolenja,

sistema,

degenerativna

poškodbe

hrbtenjače,

spinalna anestezija, večje operacije.
VLAŽNA KOŽA

Fekalna

inkontinenca,

urinska

inkontinenca,

znojenje, drenaža (fistule, rane).
PRIDRUŽENA OBOLENJA

Kronično srčno popuščanje, kronične bolezni
dihal, bolezni ožilja, sladkorna bolezen, imunska
pomanjkljivost,
(slabokrvnost,

motnje
kajenje),

oksigenacije
rak

z

tkiv

razširjenimi

metastazami, periferna žilna bolezen.
ZDRAVILA

Citostatiki, steroidi, antiinflamatorna.

STAROST

Koža starejših odraslih je krhka, tanjša, manj
elastična, bolj suha, nove kožne celice nastajajo
počasneje.
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2.2 Ocena tveganja pacientov za nastanek razjede zaradi pritiska
Ocena tveganja pacientov za nastanek RZP vključuje identifikacijo subjektivnih,
objektivnih in psihosocioloških dejavnikov, ki determinirajo potrebo po individualni
zdravstveni negi (Stechmiller et al., 2008). Da bi se izognili subjektivnemu ocenjevanju, ki
je večinoma odvisno od znanja in izkušenosti medicinske sestre, so v preteklosti razvili
presejalne lestvice, ki z večjo gotovostjo ocenijo dejansko tveganje pacientov za nastanek
RZP. Lestvice ocene tveganja so neinvazivna in stroškovno učinkovita metoda za
razlikovanje med pacienti, ki imajo tveganje za nastanek RZP, in tistimi, ki ga nimajo. Z
lestvicami se ugotavlja obseg pacientovih potreb glede na njegovo tveganje oziroma na
ugotovljene dejavnike tveganja za nastanek RZP (Braden, 2010, cit. po Bryant in Nix,
2012).
Zgodnje prepoznavanje pacientov, ki so izpostavljeni tveganju za nastanek RZP, je ključni
del strategije preprečevanja RZP. Tveganje se najpogosteje ocenjuje z uporabo orodij, ki so
bila izdelana v ta namen. Zavedati se je treba, da so ta orodja le pripomoček in se
uporabljajo vzporedno s klinično presojo medicinskih sester, opazovanjem kože in
razmislekom o uporabi razbremenilnih (antidekubitusnih) blazin. Za prepoznavanje
ogroženosti pacientov za nastanek RZP so na voljo ustrezna orodja. Najbolj znane so
Nortonova, Bradenova in Waterlow lestvica. V nadaljevanju bosta predstavljeni Bradenova
in Waterlow lestvica. Slednja se uporablja tudi v UKC Ljubljana, kjer je bil opravljen
empirični del raziskave.

2.2.1 Bradenova lestvica
Bradenova lestvica je ena od pogosto uporabljenih orodij za ugotavljanje ogroženosti za
nastanek RZP. Sestavlja jo šest parametrov, ki izražajo dejavnike tveganja za nastanek
RZP. Ti so: stopnja senzornega občutenja, fizična aktivnost, vlaga, prehranski vnos, strižne
sile in trenje ter sposobnost spremembe položaja telesa. Vsak parameter je ocenjen od 1
(največje tveganje) do 4 (najmanjše tveganje), razen pri trenju in strižni sili, ki se
ocenjujeta od 1 do 3. Z identifikacijo omenjenih parametrov se načrtujejo intervencije za
zmanjševanje dejavnikov tveganja za nastanek RZP (WOCN Society, 2010, cit. po Bryant
in Nix, 2012).
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Točkovanje po Bradenovi lestvici se razvršča glede na stopnjo ogroženosti (Ayello in
Braden, 2002):
• več od 18 (>18) = ni ogroženosti,
• 15–18 = majhna ogroženost,
• 13–14 = zmerna ogroženost,
• 10–12 = visoka ogroženost,
• ≤ 9 = zelo visoka ogroženost.
Tabela 2: Bradenova lestvica za oceno tveganja nastanka RZP (Vir: Povzeto po Braden,
Bergstrom, 1987)
Se ne odziva, je
nezavesten,
uspavan ali hrom.

1

Odziva se samo na
bolečino ali pa je od
pasu navzdol hrom.

2

VLAGA

Koža je nenehno
izpostavljena vlagi
zaradi znojenja ali
inkontinence.

1

2

DEJAVNOST

Ves čas preleži v
postelji.

1

GIBLJIVOST

Je negiben, ne
more
napraviti
nobenega giba.
Redko zaužije več
kot ⅓ obroka ali
pa ima pet dni in
več že infuzijo.

1

Potrebuje pomoč
pri
premikanju,
drsi po postelji.
Spazmi
in
kontrakture
povzročajo trenje.

1

Koža je pogosto
izpostavljena vlagi.
Posteljnina se menja
najmanj enkrat na
izmeno.
Sposobnost vstajanja
je zelo omejena ali
je ni. Svoje teže ne
more
sam
privzdigniti
v
vozičku.
Naredi občasne gibe
v postelji, vendar se
sam ne more obrniti.
Redko poje ves
obrok, poje približno
poje
½ obroka,
premalo mesa ali
nezadostno
enteralno hranjenje.
Slabo se giblje,
pogosto
drsi
v
postelji ali vozičku.

SENZORNO
ZAZNAVANJE

PREHRANJENOST

TRENJE
STRIŽNE SILE

IN

1

Odziva se na glasovne
ukaze,
ima
občasne
senzorne motnje, slabo
občuti
bolečino
in
neudobje v eni ali dveh
ekstremitetah.
Koža je občasno vlažna,
dodatna
menjava
posteljnine
enkrat
dnevno.

3

Nima
motenj.

4

3

Koža je
suha.

4

2

Občasno hodi, kratke
razdalje, z ali brez
pomoči. Največ časa
preživi v postelji ali
vozičku.

3

Pogosto
hodi
sam.

4

2

Lahko se sam obrne v
postelji.

3

Se sam
obrača.

4

2

Občasno zavrača meso,
večino obroka poje ali je
primerno enteralno ali
paranteralno hranjen.

3

Uživa
dovolj
hrane.

4

2

Sam se premika v postelji
ali na stolu.

3

12

2.2.2 Waterlow lestvica
Tako imenovana Waterlow lestvica je v uporabi že od leta 1985, uporabljajo pa jo
predvsem v Veliki Britaniji in Avstraliji. Judy Waterlow je pri svojem svojem dolgoletnem
delu s študenti razvila posebno orodje, s pomočjo katerega se lažje prepozna paciente, ki so
ogroženi za nastanek RZP.
Leta 2005 so v Avstraliji, v bolnišnici Qeensland Health v Brisbanu, z dovoljenjem Judy
Waterlow lestvico dopolnili in posodobili. Vanjo so vključili test hitrega ugotavljanja
podhranjenosti – Malnutrition Screening Tools (MST) (Jelen, 2010). Waterlov lestvica se
uporablja pri pacientih, ki so stari 14 let in več, za otroke do 14. leta pa ta lestvica ni
primerna.
Waterlow lestvica obsega deset parametrov, ki predstavljajo dejavnike tveganja pri
posameznem pacientu:
• prvi parameter ocenjuje pacientovo telesno zgradbo, ogroženost se točkuje glede na
indeks telesne mase;
• drugi parameter ocenjuje tip kože in vidna tvegana mesta, ogroženost se točkuje
glede na stanje kože;
• tretji parameter ocenjuje spol in leta;
• četrti parameter ocenjuje vlažnost kože glede na kontinenco oziroma inkontinenco;
• peti parameter ocenjuje pacientovo gibljivost;
• šesti parameter ocenjuje prehranjenost tkiva glede na pacientovo stanje organskih
sistemov ter cirkulacijo krvnega obtoka;
• sedmi parameter ocenjuje nevrološke okvare glede na diabetes, možgansko kap,
paraplegijo in motnjo gibanja ali občutenja;
• osmi parameter ocenjuje poškodbo gibal, hrbtenice ali pa spinalno anestezijo in
operacijo, vendar samo 48 ur po dogodku;
• deveti parameter ocenjuje, katera zdravila pacient uživa; med zdravila, ki
povečujejo nastanek tveganja za RZP, sodijo citostatiki, steroidi in antiinflamatorna
zdravila;
• deseti parameter je precej drugačen v modificirani Waterlow lestvici. V tem
parametru se ocenjuje prehranjenost pacienta v tako imenovanem mini presejalnem
testu, ki se točkuje, kar omogoča hitro prepoznavo podhranjenih oziroma slabo
13

prehranjenih pacientov. Če pacient v tem parametru dobi dve točki in več, je treba v
obravnavo vključiti dietetika.
Slika 1 predstavlja modificirano Waterlow lestvico, ki je bila prevedena v Svetovalni
službi

zdravstvene

nege

v

UKC

Ljubljana

in

izdelana

v

Medicinskem

fotodokumentacijskem centru (MFDC) v UKC Ljubljana leta 2009.

Slika 1: Modificirana Waterlow lestvica za uporabo v Univerzitetnem kliničnem centru
Ljubljana (Vir: Svetovalna služba zdravstvene nege, Področje za zdravstveno nego, UKC
Ljubljana, 2009).
Pri Waterlow lestvici pomeni večje število točk večjo ogroženost pacienta za nastanek
RZP. Ocena 10+ pomeni, da je pacient ogrožen, ocena 15+ pomeni, da je pacient bolj
ogrožen, ocena 20+ pa pomeni, da je pacient najbolj ogrožen.
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Slika 2: Zadnja stran Waterlow sheme v Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana (Vir:
Svetovalna služba zdravstvene nege, Področje za zdravstveno nego in oskrbo, UKC
Ljubljana).

2.3 Nedohranjenost pacienta in vpliv prehrane na celjenje ran
Dejavniki tveganja za razvoj kroničnih bolezni so neposredno povezani z družbenimi,
ekonomskimi in okoljskimi vplivi na zdravje. Največji vpliv na razvoj kroničnih bolezni
imajo: izobrazba, socialni status, dostop do zdrave prehrane in zdravstvene službe ter
politika in infrastruktura, ki spodbujata zdrav način prehranjevanja in življenja (Pandel
Mikuš in Poljšak, 2011).
Že Hipokrat je bil prepričan, da se zdravje lahko ohranja s primerno prehrano (Lavrinec,
2010). Pomemben del zdravljenja je primerna in uravnotežena prehrana. Vzdrževanje
normalne prehranjenosti je potrebno za obnavljanje tkiva in s tem boljše celjenje rane
(Lavrinec in sod., 2007).
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2.3.1 Nedohranjenost pri pacientih
Podhranjenost pacienta je v diagnostičnem postopku velikokrat premalo prepoznana.
Začetno presejanje mora biti zato dovolj enostavno in občutljivo. Večina presejalnih testov
vključuje štiri parametre: izguba telesne teže, indeks telesne mase, vnos hrane in težavnost
osnovne bolezni. Če se pri pacientu s presejanjem ugotovi podhranjenost ali ima tveganje
za njen razvoj, je potrebna natančnejša prehranska analiza. Pregled izvede ustrezno
izobražen zdravnik, medicinska sestra ali dietetik (Kerin Povšič, 2010).
Prehrana je ena od najpomembnejših in prilagodljivih življenjskih determinant
človekovega zdravja. Podhranjenost in prehranjenost igrata pomembno vlogo pri
obolevnosti in umrljivosti, zato je ocena prehranskega statusa temelj prizadevanja za
izboljšanje zdravja posameznika. Znani so štirje glavni pristopi za oceno prehranjenosti
(Patterson in Pietinen, 2004):
• antropometrija, ki meri dimenzije in sestavo človeškega telesa;
• biomarkerji, ki ponazarjajo vnos hranil ali vpliv vnosa hranil;
• klinična ocena, ki ugotovi klinične posledice neuravnoteženega vnosa hranil;
• prehranska ocena, ki ocenjuje hrano in/ali vnos hranil (posredne, neposredne
metode).
Vsak od teh pristopov ima različne prednosti in slabosti, ki so tipični za njihovo uporabo
pri posamezniku. Poleg tega se vsak izrazito razlikuje glede izvedljivosti in stroškov,
povezanih z zbiranjem podatkov (Patterson in Pietinen, 2004).
Raziskave kažejo, da dobra prehranjenost pacienta zmanjšuje ogroženost nastanka RZP.
Pri pacientih, ki so podhranjeni ali pri tistih, ki izgubljajo telesno težo se RZP razvije prej
in pogosteje (Thomas, 2001).
Po podatkih bolnišnic v Brisbanu v Avstraliji, imajo kar 30 do 35 % podhranjenih
pacientov v akutni ter 50 % podhranjenih pacientov v neakutni obravnavi (Banks et al.,
2007).
Prehranski status pacientov, zdravljenih v bolnišnici, je pogosto slab, saj podhranjenost
zajema približno 50 % vseh pacientov v bolnišnicah. Posledice slabega stanja
prehranjenosti so pogosto resne, vodijo v zaplete, slab odziv na zdravljenje ter povečano
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obolevnost in umrljivost. Najpogostejši zapleti povezani s podhranjenostjo so: motnje
zaraščanja pooperativnih ran, nastanek abscesov, pljučnica, sepsa, respiratorna odpoved,
smrt. Zgodnji prehranski ukrep zmanjša klinične in ekonomske vplive podhranjenosti,
vendar zahteva zgodnje odkritje podhranjenosti, najbolje takoj ob sprejemu v bolnišnico
(Novak in Komadina, 2001).
Podhranjenost ima različne oblike, lahko gre za proteinsko energetsko podhranjenost
(PEM) ali malnutricijo, lahko gre za kaheksijo, ki je huda oblika PEM v sklopu nekaterih
kroničnih bolezni ali pa za sarkopenijo. PEM ali malnutricija nastane zaradi nezadostne
oskrbe organizma s proteini in/ali energijo glede na njegove potrebe. Kaheksija je
presnovni sindrom, za katerega je značilna izguba mišične mase z ali brez izgube
maščobnega tkiva ter se razvije ob zadostnem ali zmanjšanem vnosu hrane. Patofiziološki
mehanizem kaheksije je vnetni proces. Sarkopenija pa pomeni izgubo mišične mase zaradi
starosti, zmanjšane fizične aktivnosti, zmanjšanja anabolnih hormonov ali povečanja
katabolnih hormonov in je izguba teže ne spremlja (Kerin Povšič, 2010).
Podhranjenost zavira proces celjenja rane zaradi več mehanizmov: podaljšana vnetna faza,
zmanjšana proliferacija fibroblastov, zmanjšana sinteza kolagena, zmanjšana angiogeneza
in imunski deficit. Podhranjenost oslabi delovanje T limfocitov, fagocitno aktivnost,
delovanje komplementa in zniža nivo protiteles. Posledica je večja možnost za okužbo
rane, ki še podaljša proces celjenja in lahko vodi v nastanek kronične rane (Kerin Povšič,
2010).
Podhranjen pacient pogosteje dobi RZP, pogostejše so okužbe, slabša je tudi kvaliteta
brazgotine, zlasti njena tenzijska moč. Kronične rane so pomemben vzrok morbiditete in
tudi mortalitete. Kronične rane, ki se ne celijo, predstavljajo stanje kroničnega vnetja, ki
vodi do razgradnje ekstracelurarnega matriksa in izgube proteinov. Te negativne učinke
nezadostnega vnosa energije in hranil so prikazali tudi v številnih raziskavah ter hkrati
ugotovili pomen posebnih prehranskih intervencij za uspešno celjenje ran. Določena
hranila, zlasti aminokisline in antioksidanti, ob zadostni energetski podpori ugodno
delujejo na celjenje rane. Zato so sodobne prehranske terapije usmerjene k zdravljenju
prehranskih primanjkljajev, ki so neposredno povezani s celjenjem ran (Rotovnik Kozjek,
2010).
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Lavrinec in sodelavci (2007) so s pregledom študij in preglednih člankov potrdili hipotezo,
da pri pacientih s kronično rano obstaja tveganje za razvoj podhranjenosti, kakor tudi to, da
do podhranjenosti pride na eni strani zaradi pomanjkljivega vnosa hranil, na drugi strani pa
zaradi pospešenih katabolnih procesov pri pacientih s kronično rano in zaradi izgube
nekaterih hranil z izločkom. Potrdili so tudi hipotezo, da ocena stanja prehranjenosti
omogoča odločitev za ustrezno prehransko podporo, in da je prehranska podpora element,
ki omogoča boljše celjenje rane.

2.3.2 Vpliv prehrane na celjenje ran
Celjenje ran je zelo kompleksen fiziološki proces. Preskrba organizma s hranili sodi med
tako imenovane intrinzične dejavnike, ki so nujni za uspešno celjenje rane. Zdravljenje
kronične rane brez ustrezne prehranske podpore pacienta je slabo in velikokrat prav zaradi
tega neuspešno. Procesi, ki potekajo pri celjenju rane, so zelo intenzivni, zato je tudi
povečana potreba po energiji, zlasti glukozi in nekaterih aminokislinah ter antioksidativnih
mikrohranilih (Rotovnik Kozjek, 2010).
Komplikacijam celjenja ran in nastanku RZP so predvsem izpostavljeni starostniki. S
starostjo se celjenje ran upočasni, starostniki pa predstavljajo tudi skupino prebivalstva, v
kateri je riziko prehranske ogroženosti močneje izražen. Pinchcofsky Devin in Kaminski
(1986, cit. po Rotovnik Kozjek, 2010) sta prikazala neposredno povezavo med slabim
prehranskim stanjem starostnikov in nastankom RZP. 65 % hudo podhranjenih
oskrbovancev doma za starejše je imelo RZP, medtem ko srednje in blago podhranjeni
oskrbovanci niso imeli RZP.
Za načrtovanje prehranske podpore je treba poznati potrebe pacienta in seveda vpliv
posameznih hranil na fiziološke procese. V tabeli 3 so predstavljene potrebne količine
pomembnih hranil pri pacientih z RZP in pri pacientih, ki so obravnavani v skladu s
protokolom preprečevanja RZP.
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Tabela 3: Priporočljive vrednosti prehranske podpore pri preventivi RZP in pri določenih
stopnjah RZP (Vir: Dorner, 2005)
HRANILO

PREVENTIVA

I. STOPNJA

II. STOPNJA

III. STOPNJA

IV. STOPNJA

Energija (Kcal/kg
telesne teže)

25–35

30–35

30–35

35–40

35–40

Beljakovine
telesne teže)

0,8–1,0

1–1,2

1–1,5

1–2

1–2

Tekočina
(ml/kg
telesne teže)

30

30–35

30–35

30–35

30–35

Vitamin A

Ob dokazanem deficitu dajemo 25.000 do 50.000 IE oralno ali 10.000 IE i.v. (7–10 dni)

Vitamin E

15 mg/dan

15 mg/dan

15 mg/dan

15 mg/dan

15 mg/dan

Vitamin C

100–500 mg/dan (7
dni)

100–500 mg/dan 7
dni)

100–500 mg/dan (7
dni)

100–500 mg/dan
(7 dni)

100–500 mg/dan
(7 dni)

Cink

50 mg/dan (10 dni)

50 mg/dan (10 dni)

50 mg/dan (10 dni)

50 mg/dan
dni)

50 mg/dan (10
dni)

Arginin (esencialna
aminokislina)

17–24,8 g/dan

17–24,8 g/dan

17–24,8 g/dan

17–24,8 g/dan

(g/kg

(10

17–24,8 g/dan

Energija je potrebna za graditvene procese v telesu, tvorbo kolagena in za celjenje ran.
Glavni in najučinkovitejši vir za sintezo kolagena je glukoza. V primeru, da se z normalno
prehrano ne zadosti potrebam po energiji in hranilih, se priporoča uporaba ustreznih
prehranskih dodatkov, predvsem enteralne hrane (Rotovnik Kozjek, 2010).
Beljakovine (proteini) so osnovno hranilo, nujno za celjenje vsake rane. Potrebne so za
sintezo encimov ter tvorbo vezivnega tkiva. Zaradi pomanjkanja beljakovin pride do
spremembe onkotskega tlaka v krvi, kar pripomore k nastanku edemov in posledično slabši
preskrbi tkiv s hranili in energijo. Beljakovine so pomembne pri imunskem odzivu
organizma in fagocitozi, potrebne so za angiogenezo, proliferacijo fibroblastov, sintezo
kolagena in preoblikovanje rane (Dealey, 2005).
Voda je osnovni element človeškega telesa in predstavlja približno 60 % telesne mase.
Potrebna je za perfuzijo in oksigenacijo zdravil in tistih tkiv, ki se celijo. Hipovolemija ali
izotonična dehidracija je lahko posledica krvavitve. Tovrstna dehidracija se po navadi kaže
s kliničnimi znaki, kot sta zaspanost in zmedenost. Hipertonična dehidracija pa je po
navadi posledica prekomernega izločanja urina, ki nastane lahko zaradi nekaterih obolenj
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(sladkorna bolezen, diareja) ali zaradi hiperosmolarne sondne prehrane. Preventiva in
terapija poškodovanih tkiv zahtevata ustrezno hidracijo (Aucoin, 2004).
Arginin je esencialna aminokislina, pri kateri so dokazani mnogi pozitivni farmakološki
učinki. Je substrat za sintezo beljakovin, odlaganje kolagena, celično rast, za delovanje T
limfocitov in ohranja dušikovo ravnovesje. Arginin pri normalnem razvoju in rasti ni tako
pomemben, izrednega pomena pa postane pri presnovnem stresu in slabem pehranskem
vnosu (Crowe in Brockbank, 2009).
Vitamin E zavira nastanek prostih radikalov in preprečuje oksidativne procese v celični
membrani (Lavrinec, 2010). Vključen je v delovanje imunskega sistema in v presnovne
procese, spodbuja celično rast in povečuje delovanje encimov, ki vplivajo na širjenje žil,
ter inhibira agregacijo trombocitov (Institute of Medicine, 2000). Vitamin E preprečuje
nastanek novih prostih radikalov in zavira odmiranje celic (Pandel Mikuš, 2006).
Vitamin A spodbuja imunski sistem tako, da omogoča povečanje števila makrofagov in
monocitov v rani med vnetno fazo. Spodbuja celično rast ter sodeluje pri epitelizaciji in
nalaganju kolagenskih depozitov (Ross, 2010).
Vitamin C (askorbinska kislina) je najmočnejši antioksidant med vitamini, topnimi v vodi.
Sodeluje kot reducent v številnih bioloških procesih, pomemben je za sintezo kolagena in
karnitina ter v metabolizmu maščobnih kislin (Pandel Mikuš, 2006). Vitamin C vpliva na
delovanje imunskega sistema organizma, spodbuja proizvodnjo levkocitov, še posebej
nevtrofilcev, limfocitov in fagocitov in na ta način pripomore k večji celični delitvi,
kemotaksi in fagocitozi. Omogoča sintezo kolagena v rani in na ta način tudi sodeluje pri
samem celjenju rane. Spodbuja rast fibroblastov, tvorbo kapilar in aktivacijo nevtrofilcev
(Hidgon, 2006).
Cink je mineral, ki je vključen v delovanje okoli sto encimskih sistemov v telesu. Ti
encimi so udeleženi v imunskih procesih, proliferaciji celic, sintezi proteinov in tvorbi
kolagena. Pomanjkanje cinka lahko nastane zaradi podhranjenosti, malabsorbcije, drugih
stresnih presnovnih stanj ter tudi kot posledica diareje (Rotovnik Kozjek, 2010).
Pri ogroženih pacientih je treba slediti naslednjim prehranskim ciljem (Dorner, 2005):
• ustaviti je treba izgubo telesne teže; normalizirati telesno težo (TT);
• vnos kalorij naj bo od 25 do 40 kcal/kg TT dnevno;
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• vnos beljakovin naj bo od 0,8g do 2g/kg TT/dan;
• priporoča se ustrezno dodajanje vitaminov, mineralov in tekočine.
Zagotavljanje prehranske podpore pri ogroženih pacientih zmanjša pojavnost RZP za
približno 25 % (Stratton et al., 2005).
Raziskave so pokazale, da ima pozitiven vpliv na celjenje ran že zagotavljanje pacientovih
energijskih in beljakovinskih potreb. Če tega ni možno zagotoviti z običajno prehrano,
pacient potrebuje prehranske dodatke. Dodajanje arginina, glutamina, vitamina C in cinka
pa celjenje rane še pospeši. Pri zagotavljanju prehranske podpore je najbolj smiselna
uporaba enteralnih formul, s pomočjo katerih se lahko zagotovi optimalno razmerje vseh
ključnih hranil. Največji uspeh se doseže z dodajanjem specifične enteralne formule z
večjo vsebnostjo beljakovin in arginina (Lavrinec in sod., 2007).

2.4 Stopnje razjede zaradi pritiska po mednarodni klasifikaciji
V okviru obravnave RZP na mednarodnem področju delujeta organizaciji European
Pressure Ulcer Advisory Panel (EPUAP) in National Pressure Ulcer Advisory Panel
(NPUAP), ki sta v sodelovanju razvili smernice za obravnavo RZP. Zadnje smernice
»Prevention and Treatment of Pressure Ulcers: Quick Reference Guide« so bile objavljene
leta 2009. V teh smernicah je objavljena tudi klasifikacija RZP. Obstajata dve klasifikaciji,
in sicer za evropsko ter ameriško področje. Razlika je v tem, da klasifikacija za ameriško
področje vsebuje, poleg osnovnih štirih stopenj, še dve kategoriji, to sta kategoriji
»nedoločljiva stopnja« ter kategorija »sum na globoko poškodbo tkiva«. Organizaciji sta se
dogovorili, da se za evropsko področje omenjeni kategoriji (»nedoločljiva stopnja« in
»sum na globoko poškodbo tkiva«) razvrstita v četrto stopnjo.
Evropska klasifikacija RZP vsebuje štiri stopnje. RZP se klasificira glede na globino
poškodbe tkiva. Z evropsko klasifikacijo se ne ocenjuje napredek v celjenju rane, kar
pomeni, da stopnje lahko sledijo iz prve v drugo in tako do četrte stopnje, ne more se pa
ocenjevati nazaj, se pravi, da se ne sme oceniti na primer četrta stopnja nazaj v tretjo. V
nadaljevanju bodo opisane stopnje RZP, ki so povzete po zadnjih smernicah EPUAP in
NPUAP.
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2.4.1 Rdečina na intaktni koži – 1. stopnja razjede zaradi pritiska
Na sliki 3 je predstavljena rdečina na intaktni koži, ki ne pobledi. Po navadi je locirana pod
kostnimi štrlinami. Koža je pordela, topla, lahko sta prisotna edem in bolečina, kot tudi
zatrdlina. Pri temnejši koži je težje opaziti rdečino, tudi če ta pobledi, zato so lahko
pacienti s temnejšo kožo tudi bolj ogroženi.

Slika 3: Rdečina – 1. stopnja RZP (Vir: The National Database of Nursing Quality
Indicators, The American Nurses Association)

2.4.2 Delna poškodba kože ali mehur – 2. stopnja razjede zaradi
pritiska
Gre za poškodbo povrhnjice in lahko tudi usnjice (Slika 4), ki se lahko kaže kot odrgnina z
rožnatim dnom rane brez oblog. Lahko pa gre tudi za mehur (Slika 5), ki je napolnjen s
serozno tekočino. S to stopnjo se ne opisuje opeklin, inkontinenčnega dermatitisa,
maceracije ali lupljenja kože.

22

Slika 4: Delna poškodba kože – 2. stopnja RZP (Vir: The National Database of Nursing
Quality Indicators, The American Nurses Association)

Slika 5: Mehur – 2. stopnja RZP (Vir: The National Database of Nursing Quality Indicators,
The American Nurses Association)
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2.4.3 Popolna poškodba kože – 3. stopnja razjede zaradi pritiska
Na sliki 6 je vidna poškodba vseh plasti kože, vidi se podkožno maščobno tkivo. Mišice,
kite in kosti niso izpostavljene. Prisotne so lahko obloge, manjši žepki in tunelčki. RZP 3.
stopnje se lahko imenuje tudi dermalna rana in se lahko razlikuje glede na anatomsko
mesto. Nosnica, uhelj, zatilje in gleženj nimajo podkožnega maščevja, zato je ta stopnja na
teh mestih lahko zelo plitka v nasprotju z mesti, kjer je veliko podkožnega maščevja in je
ta stopnja lahko zelo globoka.

Slika 6: Popolna poškodba kože – 3. stopnja RZP (Vir: The National Database of Nursing
Quality Indicators, The American Nurses Association)

2.4.4 Poškodba vseh tkiv – 4. stopnja razjede zaradi pritiska
Na slikah 7 in 8 je vidna poškodba vseh tkiv z izpostavljenimi mišicami, kitami in kostmi.
Prisotne so lahko obloge in mrtvine. Prisotni so lahko žepi in tuneli. Četrta stopnja se lahko
razlikuje glede na anatomsko mesto. Nosnica, uhelj, zatilje in gleženj nimajo podkožnega
maščevja, zato je ta razjeda lahko plitka in se razširi na mišico ali podporne strukture
(tetive, ovojnice, sklepe). Mišice in kosti so vidne in tipne.
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Slika 7: Popolna poškodba vseh tkiv – 4. stopnja RZP (Vir: Jelen, 2008)

Slika 8: Popolna poškodba vseh tkiv – 4. stopnja RZP (Vir: Jelen, 2010)
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2.4.5 Dodani kategoriji za ameriško področje
Za evropsko področje veljata obe dodani kategoriji kot 4. stopnja RZP.
Nedoločljiva stopnja: popolna poškodba kože ali tkiva – dno rane se ne vidi. RZP je lahko
popolnoma prekrita z vlažnimi mrtvinami (rumene, rumeno-rjave, sive, zelene ali rjave) ali
s suho mrtvino (svetlo rjavo, rjavo ali črno).

Slika 9: Nedoločljiva stopnja – dno rane se ne vidi (Vir: Jelen, 2008)

Sum na globoko poškodbo tkiva: dno rane se ne vidi. Purpurno oziroma vijoličasto ali
kostanjevo obarvano tkivo na intaktni koži ali pa je prisoten mehur, napolnjen s krvjo. Gre
za poškodbo spodaj ležečega mehkega tkiva. Predel je lahko boleč, čvrst, mehek, topel ali
hladen v primerjavi z okoliškim tkivom. To stopnjo se težje zazna pri osebah s temnejšo
kožo.
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Slika 10: Globoka poškodba tkiva (Vir: The National Database of Nursing Quality
Indicators, The American Nurses Association)

2.5 Preprečevanje razjede zaradi pritiska
Preprečevanje RZP je ključni del načrtovanja in izvajanja kakovostne zdravstvene nege.
Veliko RZP se lahko prepreči z dobro strategijo preprečevanja RZP ter dovolj izobraženim
in usposobljenim zdravstvenim osebjem. Zavedati se je treba, da je uspešno preprečevanje
RZP delo multidisciplinarnega tima, še bolje pa interdisciplinarnega, to pomeni, da v timu
sodeluje več poklicnih skupin v zdravstvu (zdravnik, medicinska sestra, dietetik,
fizioterapevt in drugi). V nadaljevanju celotnega poglavja bodo povzeta priporočila iz
mednarodnih smernic »Prevention and treatment of Pressure ulcer: quick reference guide«
organizacije EPUAP in NPUAP (2009) , priporočila iz avstralskih smernic »Pressure ulcer
prevention and management resource guidelines 2009« (Queesland Health Patient Safety
Centre, 2009) ter priporočila Royal College of Nursing (2001) »Pressure ulcer risk
assessment and prevention - Recomendation 2001«.
Povzetek strategij preventivne dejavnosti vseh treh organizacij obsega:
• politiko ocenjevanja tveganja za nastanek RZP;
• izvajanje ocene tveganja za nastanek RZP;
• celovito oceno kože ter vzdrževanje zdrave kože;
• ocenjevanje prehranjenosti ter pravilno prehranjevanje;
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• obračanje ter zmanjševanje pritiska, strižnih sil in trenja;
• uporabo razbremenilnih pripomočkov;
• obravnavo posebne skupine – pacienti v operacijskem bloku;
• usposabljanje zaposlenih in učenje pacientov ter njihovih svojcev.
Vsak zdravstveni sistem, na vseh ravneh, mora imeti izdelana pravila oziroma politiko
ocenjevanja tveganja za nastanek RZP.

2.5.1 Politika ocenjevanja tveganja za nastanek razjede zaradi
pritiska
Med kriterije za ocenjevanje tveganja za nastanek RZP sodijo:
• izdelan protokol ali klinična pot,
• usposabljanje,
• dokumentiranje.
V protokolu ali klinični poti naj bodo jasno izdelana priporočila za sistematski pristop k
ocenjevanju tveganja. V njem naj bo navedeno, v kolikšnem času po sprejemu pacienta
mora biti izvedena prva ocena tveganja, kakšna je frekvenca ocenjevanja, vzpostavljen
mora biti sistem dokumentiranja, zagotovljena kontinuirana zdravstvena obravnava ter
izdelan sistem zbiranja podatkov in poročanja širšemu zdravstvenemu timu.
Zdravstveni delavci se morajo permanentno izobraževati, seznanjeni morajo biti o
natančnem in zanesljivem načinu ocenjevanja tveganja za nastanek RZP.
Vse izvedene ocene tveganja za nastanek RZP morajo biti dokumentirane. Dokumentiranje
zagotavlja komunikacijo znotraj multidisciplinarnega tima, varno zdravstveno oskrbo ter
služi kot merilo za spremljanje napredka pri posamezniku oziroma ovrednotenje izvedenih
intervencij in izidov teh.
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2.5.2 Izvajanje ocene tveganja za nastanek razjede zaradi pritiska
Oceno tveganja za nastanek RZP se izvaja po protokolu z uporabo lestvice za oceno
tveganja za nastanek RZP v kombinaciji s celovito oceno kože in klinično oceno. Z
raziskavami je bilo potrjeno, da izvajanje ocene tveganja za nastanek RZP po protokolu,
dosledna zdravstvena nega kože, standardi zdravstvene nege in strokovno izpopolnjevanje
zdravstvenih delavcev pripomorejo k zmanjšani incidenci RZP.
Ocena tveganja za nastanek RZP se izvaja vedno ob sprejemu ter nadaljuje glede na
individualno oceno tveganja in zdravstveno stanje pacienta. Frekvenca ocenjevanja se
spreminja glede na zdravstveno stanje pacienta.
Glede na oceno ogroženosti pacienta se izdela individualni načrt preprečevanja RZP. Pri
pacientu se ocenjujejo:
• splošno zdravstveno stanje;
• akutne, kronične in terminalne bolezni;
• stanje zavesti;
• senzorno zaznavanje;
• prisotnost infekcije, sepse;
• njegova aktivnost in gibljivost;
• celovita ocena kože;
• kazalniki prehranjenosti – anemija, hemoglobin, proteini v serumu, vnos hrane in
telesna teža;
• kazalniki cirkulacije in oksigenacije – diabetes, kardiovaskularna obolenja,
zdravljenje z noradrenalinom, nizek krvni tlak, gleženjski indeks, zdravljenje s
kisikom;
• vlažnost kože – ali je suha, ali je izpostavljena odvečni vlagi;
• inkontinenca;
• starost;
• zdravila;
• psihosocialni dejavniki;
• trenje in strižne sile;
• telesna temperatura.
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2.5.3 Celovita ocena kože in vzdrževanje zdrave kože
Vzdrževanje zdrave in celovite kože je ključnega pomena pri preprečevanju RZP.
Normalen pH kože je od 4 do 6,8. Pomembno je, da se ohrani naravna kislost kože in
naravni zaščitni plašč, saj ta varuje kožo pred vdorom in razrastjo patogenih bakterij. Za
ohranitev zdrave in celovite kože je pomembno, da se redno pregleduje in ocenjuje.
Ocenjevanje kože se izvaja po protokolu zdravstvene nege ocenjevanja kože. Priporočila
morajo vsebovati frekvenco pregledovanja in ocenjevanja kože, katera mesta se
pregledujejo in ocenjujejo, kako se dokumentira ocena kože in kakšen je način poročanja
širšemu zdravstvenemu timu.
Zaposleni na področju zdravstvene nege morajo poznati pravilno tehniko pregledovanja
kože. Poudarek v učenju pregledovanja kože je predvsem v tem, da zaposleni pravočasno
zaznajo rdečino, ki pobledi, prisotnost lokaliziranega vročega predela, oteklino, zatrdlino.
Posebno pozornost velja nameniti pacientom, ki imajo temnejšo kožo. Vse naštete
spremembe kože predstavljajo nevarnost nastanka RZP, zato jih je treba pravočasno
prepoznati.
Pri opaženih prisotnih spremembah je treba povečati frekvenco pregledovanja in
ocenjevanja kože, kar je zelo pomembno za zgodnje odkrivanje RZP.
Prav tako je pomembno ocenjevanje bolečine in morebitno neudobje, kajti bolečina je
dober pokazatelj, ki nakazuje razvoj RZP.
Opazovati je treba predele, kjer imajo pacienti nameščene medicinske pripomočke. Če ima
pacient dren, urinski kateter, kisikova očala ali masko, tubus, ortozo, opornico,
antitrombotične nogavice, je treba ta mesta redno pregledovati.
Vse ocene kože je treba dokumentirati, beležijo se vse podrobnosti, morebitna bolečina.
Pravilno izpolnjena dokumentacija je ključna pri ocenjevanju napredka pri pacientu
oziroma ovrednotenju načrtovanih in izvedenih postopkov ter komunikaciji v
zdravstvenem timu in kontinuirani zdravstveni negi.
Vzdrževanje zdrave kože vključuje naslednje dejavnosti:
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• redno izvajanje osebne higiene – posteljne kopeli, intimna nega;
• redno menjavanje osebnega in posteljnega perila – paziti je treba, da ni zgubano ali
pomečkano zaradi robov, ki izvajajo dodatni pritisk;
• izogibanje pritisku na pordelih mestih – če je le mogoče, se pacienta nikoli ne
obrača na mesto, ki je že pordelo;
• masaža ni priporočljiva – masaža je kontraindicirana pri prisotnem akutnem vnetju
in kjer obstaja možnost poškodbe žil, to je pri krhki koži; ne priporoča se v
strategiji preprečevanja RZP;
• drgnjenje kože se ne sme izvajati – to lahko povzroči bolečino, poškodbo kože,
vnetno reakcijo, zlasti pri slabotnih starostnikih;
• priporoča se uporaba vlažilnih krem ali losjonov – še posebej pomembno pri
pacientih, ki imajo suho kožo;
• zaščita kože pred čezmerno vlago – uporaba izdelkov za zaščito kože (polprepustni
poliuretanski filmi), ki ne spremenijo mehanskih lastnosti kože (temperatura,
potrebna vlaga), uporaba primernih inkontinenčnih pripomočkov.

2.5.4 Ocenjevanje prehranjenosti ter pravilno prehranjevanje
Za ocenjevanje prehranjenosti morajo biti na voljo preprosta orodja. Izvajajo se presejalni
testi ocene prehranjenosti, ki morajo biti veljavni in zanesljivi.
Če je ugotovljena malnutricija ali kakršnokoli prehransko tveganje, je treba pacientu
zagotoviti specialista dietetika (to je lahko tudi zdravnik ali medicinska sestra s
specializacijo iz klinične dietetike), ki mu bo predpisal potrebno prehransko podporo.
Zagotavljanje prehranske podpore se izvaja pri vseh pacientih, kjer je ugotovljeno
prehransko tveganje. Ciklično se izvajajo:
• ocena prehranjenosti;
• ocena prehranskih potreb;
• primerjava vnosa hranil s predvidenimi potrebami;
• zagotovljena ustrezna prehranska pot;
• spremljanje in vrednotenje prehranskih izidov, vnovična ocena prehranjenosti v
kratkih časovnih presledkih.
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Pri pacientih s tveganjem za nastanek RZP je treba zagotoviti primerno enteralno prehrano
in ustrezno hidracijo ter slediti naslednjim prehranskim ciljem:
• minimalno 30 do 35 kcal/kg telesne teže na dan;
• 1,25 do 1,5 g beljakovin/kg telesne teže na dan;
• 1 ml tekočine/kcal na dan.

2.5.5 Obračanje ter zmanjševanje pritiska, strižnih sil in trenja
Daljši pritisk na enem mestu lahko povzroči poškodbo tkiva, zato je zelo pomembno, da se
izvajajo dejavnosti, povezane z obračanjem kot tudi samo obračanje. Paciente je treba
spodbujati k čim večji aktivnosti, gibanju in obračanju, tistim, ki se ne zmorejo več sami
obračati, pa je treba razložiti pomen pogostega obračanja. Paciente, ki se ne morejo sami
obračati, je treba obračati v primernih časovnih presledkih, da se zmanjšajo pritisk in
strižne sile. Pri obračanju je treba upoštevati zdravstveno stanje pacienta in vrsto
razbremenilne blazine, če jo seveda ima.
Frekvenca obračanja je individualna. Odvisna je od pacientovega zdravstvenega stanja, ki
ga določajo njegova odpornost tkiva, njegova sposobnost gibanja in stopnja aktivnosti,
vrsta zdravljenja in cilji zdravljenja ter stanje kože. Na frekvenco obračanja vplivajo tudi
vrsta razbremenilne (antidekubitusne) blazine, na kateri leži, in njene lastnosti. Če pri
pacientu niso bili doseženi pričakovani cilji, je treba razmisliti o režimu obračanja (ali ga
dovolj pogosto obračamo, ali uporabljamo pravilno tehniko obračanja).
Obračanje prispeva k udobju pacienta, dostojanstvu in funkcionalni sposobnosti. Pacienta
se obrača na način, da se pritisk zmanjša ali se ga prerazporedi. Pri premeščanju se
priporoča uporaba pripomočkov za zmanjševanje trenja in strižnih sil (pacienta ne
vlečemo, uporaba dvigal, plošč za premeščanje). Kožo je treba zaščititi pred trenjem,
pritiskom in strižnimi silami z zaščitnimi oblogami (uporaba poliuretanskih filmov, tankih
hidrokoloidov). Paziti je treba, da se pacienta ne obrača neposredno na medicinske
pripomočke, če jih ima (drenaže, katetri in podobno), kot tudi ne na predel, kjer je že
prisotna rdečina.
Pri obračanju se uporablja 30-stopinjski bočni položaj, in sicer izmenično levo, hrbet,
desno. Izogibati se je treba 90-stopinjskemu bočnemu položaju, ker je v tem položaju
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prevelik pritisk na trohanter, prav tako pa tudi polsedečemu položaju. Dvignjenega
vzglavja za več kot 30 stopinj se ne priporoča.
Paciente, ki še lahko dvignejo lastno težo, je treba poučiti, da pri sedenju spremenijo
položaj vsakih 15 minut. Pacientom, ki ne zmorejo sami zamenjati položaja pri sedenju v
vozičku ali stolu, je treba spremeniti položaj vsako uro. Pri sedečih pacientih sta
pomembni pravilna drža in opora pod nogami in rokami. Na invalidski voziček se vedno
namesti preventivna razbremenilna sedežna blazina.
Pete se razbremenjujejo z blazinami ali klinastimi kosi pene. Blazina se podloži od kolena
do gležnja. Pete so privzdignjene, kolena so rahlo upognjena, da ne pride do stisnjenja
poplitealne vene in posledično do globoke venske tromboze.
Obračanje se vedno dokumentira, beleži se režim obračanja (frekvenca oziroma urnik
obračanja in lega), vključno z izidi zdravstvene nege režima obračanja.
Zaposlene na področju zdravstvene nege se redno uči ter usposablja o vsebinah o
pomembnosti razbremenjevanja pritiska in vlogi pritiska na nastanek RZP kot tudi o
pravilnih tehnikah obračanja, uporabi in dostopnosti pripomočkov za razbremenitev
pritiska.

2.5.6 Uporaba razbremenilnih blazin in ležišč
Pacientom, ki so ocenjeni, da imajo tveganje za nastanek RZP, je treba v štirih urah po
sprejemu zagotoviti razbremenilno blazino, glede na stopnjo tveganja. Pri izbiri prave
podporne površine za razbremenitev pritiska oziroma prave razbremenilne blazine ali
ležišča je treba upoštevati več dejavnikov:
• aktivnost pacienta in njegovo sposobnost premikanja;
• pacientovo oceno tveganja za nastanek RZP;
• lego in stopnjo že obstoječih RZP;
• ali je prevleka na blazini neprepustna za tekočine;
• ali blazina zmanjšuje strižne sile in trenje;
• omejitve blazine glede na minimalno in maksimalno telesno težo pacienta
(problematični so lahko bariatrični pacienti);
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• ukrepe preprečevanja bolnišničnih okužb; čiščenje, shranjevanje, redno testiranje
glede na bolnišnične standarde;
• ustrezno usposobljeni zaposleni.
Načeloma se delijo razbremenilne blazine na statične in dinamične blazine. Statične
blazine pritisk razporedijo na večjo površino, dinamične pa izmenično razporejajo pritisk v
kratkih časovnih intervalih. Statične blazine so lahko samostojne, to pomeni, da so
samostojna ležišča, lahko pa so v obliki nadvložka (overlays) in se namestijo na klasično
ležišče. Med statične blazine se uvrščajo zračne blazine, blazine, polnjene z gelom,
silikonom, tekočino, blazine iz viskoelastične spominske pene, roho blazine (dry
floatation). Dinamične blazine za svoje delovanje potrebujejo električno energijo, razen
določenih izjem (blazine z atmosferskim zrakom – Atmosair), ter so lahko samostojna
ležišča, lahko pa v obliki nadvložka. Teh blazin je na trgu zelo veliko, od nižje kakovostnih
do zelo kakovostnih sofisticiranih blazin, od preventivnih do visoko kakovostnih
terapevtskih blazin z zelo sodobno tehnologijo in materiali (Jelen, 2011).
Vse blazine za preprečevanje RZP imajo omejeno dobo uporabe. Pri nenehni uporabi je
njihova doba uporabe omejena na pet let. Vsakoletno morajo biti tudi redno pregledane in
servisirane. Pri izbiri primerne blazine ali ležišča se upoštevajo naslednja priporočila:
• priporoča se uporaba visoko kakovostnih pen namesto standardnih bolnišničnih
vzmetnic pri vseh pacientih, ki imajo že zaznano tveganje za nastanek RZP;
• pri pacientih, ki imajo večje tveganje za nastanek RZP, se priporoča uporaba
dinamičnih blazin, ki pritisk izmenjujejo v kratkih časovnih presledkih;
• kljub nameščenim razbremenilnim blazinam se paciente obrača, če to dopušča
njihovo zdravstveno stanje;
• pete morajo biti privzdignjene, ne smejo se dotikati blazine – pete se redno
pregledujejo;
• pacienti na vozičkih morajo imeti nameščene razbremenilne blazine;
• ne priporoča se uporaba sintetičnega ovčjega krzna, predmetov v obliki obroča in z
vodo napolnjenih rokavic.
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2.5.7 Posebne skupine – pacienti v operacijskem bloku
Pacienti v operacijskem bloku, med operativnim posegom in po njem imajo povečano
tveganje za nastanek RZP zaradi:
• dolžine oziroma trajanja operacije,
• hipotenzivnih epizod med operacijo,
• nižje telesne temperature med operacijo,
• zmanjšane gibljivosti na dan operacije in dan po njej.
Priporoča se uporaba blazin za razbremenitev pritiska na operacijskih mizah, uporaba
razbremenilnih položajev med operacijo, pete naj bodo privzdignjene, vendar je treba
paziti, da se ne izvaja pritisk na ahilovo tetivo, kolena pa morajo biti rahlo upognjena –
iztegnjena kolena lahko povzročijo obstrukcijo poplitealne vene.

2.5.8 Usposabljanje zaposlenih in učenje pacientov ter njihovih
svojcev
Programi usposabljanja in izobraževanja zaposlenih naj vključujejo naslednje vsebine
(Royal College of Nursing, 2001):
• dejavnike tveganja za nastanek RZP;
• patofiziologijo nastanka RZP;
• omejitve in možnosti uporabe orodij za oceno tveganja za nastanek RZP (lestvice
ogroženosti);
• oceno, pregled in nego kože;
• izbor razbremenilnih pripomočkov in blazin ter njihova uporaba;
• uporabo položajev za razbremenitev pritiska, strižnih sil in trenja;
• pomen interdisciplinarnosti pri strategiji preprečevanja in zdravljenja RZP;
• zdravstveno vzgojo pacientov in njihovih svojcev.
Zdravstvena vzgoja pacientov in njihovih svojcev obsega vsebine o (Royal College of
Nursing, 2001):
• dejavnikih tveganja za nastanek RZP,
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• najpogostejših mestih nastanka RZP,
• tehniki pregledovanja kože in kako prepoznati kožne spremembe,
• skrbi oziroma negi kože,
• uporabi metod za razbremenitev pritiska,
• informacijah o oblikah pomoči in pridobitvi dodatnih nasvetov.
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3 PREVALENCA IN INCIDENCA RAZJEDE ZARADI
PRITISKA – RAZISKAVE V TUJINI IN SLOVENIJI
Prevalenca in incidenca RZP se zelo razlikujeta glede na populacijo pacientov in njihovo
okolje, kot tudi glede na uporabo definicij za kategorizacijo oziroma klasifikacijo RZP ter
metod zbiranja podatkov medicinskega osebja, vendar pa je kljub vsemu dobro znano, da
največ RZP nastane v bolnišnicah (Crowe in Brockbank, 2009).
Pilotna študija o prevalenci RZP v Evropi, katere namen je bil razviti primeren instrument
za merjenje prevalence RZP in ugotoviti, kakšne metode preprečevanja RZP uporabljajo v
petih evropskih državah, je bila izvedena leta 2005. Raziskava je potekala v bolnišnicah v
Belgiji, Italiji, Združenem kraljestvu, na Portugalskem in Švedskem. Sodelovalo je 5.947
pacientov, od katerih je bila polovica starejša od 70 let in večinoma so bili sprejeti na
oddelke intenzivne zdravstvene nege. Ugotovili so 18,1-odstotno prevalenco RZP,
vključno z vsemi štirimi stopnjami RZP, z izključitvijo1. stopnje RZP pa je bila prevalenca
RZP 10,5-odstotna. Razmerje odstotkov prevalence RZP v sodelujočih državah pa se je
gibalo od 8,3 do 23 % (Vanderwee et al., 2006).
V študiji, ki je bila izvedena v 84 belgijskih bolnišnicah leta 2010, so ugotovili 12,1odstotno prevalenco RZP in da se je samo pri 10 % pacientov, ki so imeli RZP, izvajalo
povsem primerno preprečevanje RZP (Vanderwee et al., 2011).
Leta 2011 je bila objavljena raziskava, izvedena v Belgiji, katere namen je bil ugotoviti,
kakšno znanje in odnos imajo medicinske sestre do strategije preprečevanja RZP.
Naključni vzorec je predstavljalo 14 belgijskih bolnišnic z 207 oddelki. Iz tega vzorca je
bilo naključno izbranih 94 oddelkov (2.105 pacientov). Iz vsakega naključno izbranega
oddelka je sodelovalo pet medicinskih sester, tako da je bil končni vzorec 553 medicinskih
sester. V tej raziskavi so ugotovili 13,5-odstotno prevalenco RZP in da je znanje
medicinskih sester pomanjkljivo. Samo 13,9 % pacientov od približno 30 % pacientov, ki
so imeli tveganje za nastanek RZP, je bilo primerno obravnavanih, glede na smernice
preprečevanja RZP (Beeckman et al., 2011).
V letih 2001 in 2002 so izvedli prevalenčno študijo o RZP v celotni Nemčiji. V študijo so
zajeli tako bolnišnice kot domove za starejše. Pregledanih je bilo 11.584 pacientov in
stanovalcev v 66 ustanovah. Vsi preiskovanci so bili ocenjeni z Bradenovo lestvico
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tveganja za nastanek RZP. Prevalenca RZP je bila 11,7-odstotna, vključujoč vse štiri
stopnje RZP. Brez 1. stopnje RZP je bila prevalenca RZP 5,2-odstotna (Lahmann et al.,
2005).
Pozneje je bila izvedena še ena raziskava v nemških bolnišnicah, ki je potekala od leta
2004 do 2007. V raziskavi je sodelovalo 127 bolnišnic in 24.896 pacientov, od katerih pa
so lahko analizirali podatke samo 17.429 pacientov. Ugotovili so 9,2-odstotno prevalenco
RZP (Kottner et al., 2009).
Študija, ki je prav tako potekala v Nemčiji od leta 2002 do leta 2006 v intenzivnih
terapijah, pa je pokazala prevalenco RZP od 16,2 do 31,9 %. Večina RZP je nastala v manj
kot dveh tednih. Največ RZP so pacienti dobili na gluteusih (54,9 %), petah (39,6 %) in
trtici (38 %) (Shahin in Dassen, 2008).
V Univerzitetni bolnišnici Odense na Danskem so ugotovili 17,3-odstotno prevalenco RZP
in z njo povezano pomanjkljivo dokumentiranje (Dorsche in Fremmelevholm, 2010).
Na Irskem so želeli ugotoviti prevalanco RZP in kakšno je preprečevanje RZP pri
oskrbovancih v domovih za starejše. Ugotovili so 9-odstotno prevalenco RZP, največ je
bilo RZP 2. stopnje po evropski klasifikaciji. 53 % oskrbovancev je bilo nepomičnih
oziroma zelo slabo pomičnih, od tega jih je imelo posteljno blazino za razbremenitev
pritiska 50 % (Moore in Cowman, 2012).
Prevalenco RZP so na Irskem ugotavljali tudi v treh bolnišnicah, ki so učne baze.
Prevalenca RZP je bila 18,5-odstotna, incidenca RZP pa 77-odstotna (pridobljenih RZP v
bolnišnici). Največ je bilo RZP 1. stopnje, in sicer 49 %, 2. stopnje jih je bilo 37 %, 3.
stopnje 11 % in 4. stopnje 3 % (Gallagher et al., 2008).
Leta 2005 so prevalenco RZP na desetih negovalnih oddelkih v rimskih bolnišnicah v
Italiji ugotavljali s presečno študijo. Vključenih je bilo 571 pacientov, ugotovili pa so 27odstotno prevalenco RZP (Capon et al., 2007).
V Italiji so konec novembra leta 2010 izvedli nacionalno raziskavo o prevalenci RZP.
Italijo so razdelili na tri področja: severna Italija, centralna Italija in južna Italija z otoki.
Prevalenco RZP so merili v intenzivnih terapijah ter preostalih negovalnih oddelkih
bolnišnice (Tabela 4).
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Tabela 4: Prevalenca RZP v Italiji
Lokacija meritve
Intenzivna terapija
Negovalni oddelki

Prevalenca RZP %
severna Italija
37,59 %
19,38 %

Prevalenca RZP %
centralna Italija
20,78 %
17,58 %

Prevalenca RZP %
južna Italija z otoki
41,51 %
15,20 %

Skupna prevalenca RZP v intenzivnih terapijah v Italiji je bila 28,94 %, na preostalih
negovalnih oddelkih pa 17,98 %. Skupna prevalenca RZP v Italiji je znašala 19,53 %
(Peghetti, 2011).
V Avstraliji merijo prevalenco RZP že od leta 1983. Podatki različnih raziskovalcev na
akutnih oddelkih so pokazali na prevalenco od 4,5 do 36,7 %, prevalenca RZP v celotnem
zdravstvenem sistemu med letoma 1983 in 2002 pa je bila v območju od 3 do 36,7 %
(Prentice et al., 2003).
V Avstraliji, v New South Walesu, ki pokriva področje za 840 tisoč prebivalcev, ki živijo v
mestu in okolici, so izvedli raziskavo, katere namen je bil ugotoviti prevalenco RZP,
ovrednotiti učinke politike izvajanja preprečevanja RZP ter stroške, povezane z
razbremenilnimi blazinami, ki so osnova v strategiji preprečevanja RZP. Raziskava je
trajala več let, njene ugotovitve glede prevalence RZP pa so naslednje: prevalenca RZP v
treh bolnišnicah se je od leta 2008, ko je bila 23,4-odstotna, znižala na 17,2 % v letu 2009,
leta 2010 pa se je znižala na 8 % (Asimus et al., 2011).
V presečni študiji v eni od bolnišnic v severni Kaliforniji v Združenih državah Amerike
(ZDA) so na internih, kirurških in oddelkih za intenzivno terapijo merili prevalenco RZP.
Prevalenca RZP je bila od 12 % do 19,7 %. Najpogostejša mesta nastanka RZP so bila:
pete (26 %), kolki (20 %) in uhlji (19 %) (Jenkins in O'Neal, 2010).
V Kanadi imajo v vseh zdravstvenih ustanovah skupno 25,7-odstotno prevalenco RZP
(Woodbury in Houghton, 2004).
V Sloveniji, v Bolnišnici Golnik (Kadivec, 2000), so prevalenco in incidenco ugotavljali že
leta 1999. V raziskavo je bilo vključenih 214 pacientov. V rezultatih je opisana 6-odstotna
pojavnost RZP (RZP je imelo 13 pacientov), vendar gre tukaj za prevalenco oziroma
pogostost, ne pa incidenco (pojavnost). V tej raziskavi je bilo tudi ugotovljeno, da je 65 %
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pacientov RZP pridobilo v Bolnišnici Golnik, 24 % pacientov je imelo RZP že ob
sprejemu, 11 % pa jo je dobilo RZP v drugi bolnišnici.
V UKC Ljubljana je prevalenca RZP v zadnjem četrtletju leta 2011 znašala 0,78 %,
incidenca RZP pa 0,58 % (Kazalniki kakovosti v UKCL, 2011). V tretjem četrtletju leta
2012 je prevalenca RZP znašala 0,92 %, incidenca RZP pa 0,67 % (Kazalniki kakovosti v
UKCL, 2012).
V Univerzitetni kliniki za pljučne bolezni in alergijo Golnik so imeli v zadnjem četrtletju
leta 2011 prevalenco RZP 4,04-odstotno in incidenco RZP 0,70-odstotno (Letno poročilo,
2011).
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4 UPORABA DOKUMENTACIJE ZA SPREMLJANJE
RAZJED ZARADI PRITISKA V UNIVERZITETNEM
KLINIČNEM CENTRU LJUBLJANA
V UKC Ljubljana se dejavnosti v zvezi s preprečevanjem RZP (ocena ogroženosti za
nastanek RZP po Waterlow lestvici, ocena kože, izvajanje osebne higiene, obračanje,
uporaba razbremenilne blazine, zdravstvena vzgoja) dokumentirajo na Listu zdravstvene
nege 1(Priloga 1 in 2) in 2 (Priloga 3 in 4). Prijava, ocena in oskrba RZP se dokumentirajo
na posebne obrazce: »Obvestilo o pojavu razjede zaradi pritiska« (Priloga 5),.«Ocenitev
razjede zaradi pritiska« (Priloga 6) ter »«Zdravstvena oskrba razjede zaradi pritiska«
(Priloga 7). Medicinske sestre na kliničnih oddelkih jih izpolnijo in pošljejo v Svetovalno
službo zdravstvene nege v UKC Ljubljana, kjer se podatki vnesejo v računalniški program,
ki je namenjen spremljanju RZP.
LIST ZDRAVSTVENE NEGE 1, 2
Ocenjevanje in spremljanje življenjskih aktivnosti pacientov ter izvajanje intervencij
zdravstvene nege se dokumentirajo na Listu zdravstvene nege 1 in 2. Lista se razlikujeta v
tem, da je List zdravstvene nege 1 namenjen pacientom, ki so nameščeni na negovalnih
oddelkih, ter se načrt in dejavnosti beležijo na enem listu štiri dni, List zdravstvene nege 2
pa je namenjen zahtevnejšim pacientom, pri katerih je potrebno večje število načrtovanj in
intervencij ter so nameščeni v enotah intenzivne nege in terapije, kjer se aktivnosti beležijo
vsako uro in je namenjen enemu dnevu. Glede potreb dokumentiranja o RZP imajo
omenjeni listi določene pomanjkljivosti, predvsem v smislu beleženja aktivnosti, ki se jih
izvaja na področju preprečevanja RZP, vendar bi se jim z nekaterimi dodanimi vsebinami
lahko izognili. Na Listu zdravstvene nege 1 in 2 se beleži ocena tveganja za nastanek RZP
po Waterlow lestvici, nadalje se beleži menjava lege (obračanje) pri pacientu, izvajanje
osebne higiene, kontinenca oziroma inkontinenca ter prehranjevanje in pitje. Omenjena
lista ne omogočata dokumentiranja pregledovanja in ocene kože, ki se mora izvajati
sistematično, vendar bi jo lahko uvrstili v predelek, kjer se načrtuje in beleži osebna
higiena. Spremembe ali morebitna odstopanja kot tudi tehniko vzdrževanja zdrave kože pa
bi lahko beležili na zadnji strani lista (poročilo zdravstvene nege). Na listu zdravstvene
nege se lahko beležita tudi uporaba in vrsta pripomočkov za razbremenjevanje pritiska
(antidekubitalna blazina). V predelku, ki je namenjen življenjski aktivnosti prehranjevanje
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in pitje, bi bilo treba dodati oceno prehranskih potreb, ki bi se morala izvajati ciklično,
glede na dosežene izide.
OBRAZEC »OBVESTILO O POJAVU RAZJEDE ZARADI PRITISKA«
Na obrazcu »Obvestilo o pojavu razjede zaradi pritiska« morajo biti izpolnjeni podatki o
pacientu oziroma se uporabi nalepka s pacientovimi podatki. Zabeleži se, kdaj in kje je
RZP nastala, od kje je pacient prišel (od doma, iz druge bolnišnice ali doma za starejše
občane), na kateri kliniki in kliničnem oddelku se nahaja ter ocena tveganja za nastanek
RZP po Waterlow lestvici. Na tem obrazcu je stara različica Waterlow lestvice iz leta
1985.
OBRAZEC » OCENITEV RAZJEDE ZARADI PRITISKA«
Obrazec za oceno RZP vsebuje:
• stopnjo RZP in lokacijo RZP po evropski klasifikaciji (od 1. do 4. stopnje) ter opis
mesta, kje se RZP nahaja (na primer trtica, peta, gluteus);
• velikost RZP (širina, dolžina, globina);
• dno RZP (opis dna RZP, treba je klasificirati vrsto tkiva – na primer granulacijsko,
epitelijsko, mrtvine ali mehur);
• oceno
o okužbe (ali je okužba prisotna, ali obstaja sum na okužbo ali pa okužbe ni);
o

bolečine (ali je prisotna v sami RZP ali njeni okolici, ali je ves čas prisotna
ali samo občasno oziroma ob prevezi)

o izločka (ocenjuje se barva, kakovost in količina);
o vonja (po navadi je prisoten pri okuženih RZP, ocenjuje se prisotnost vonja
in njegova intenziteta);
o robu RZP (barva in prisotnost edema) in
o okolice rane (treba je oceniti še okolico RZP, ali je prisotna poškodba kože
v okolici RZP).
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OBRAZEC »ZDRAVSTVENA OSKRBA RAZJEDE ZARADI PRITISKA«
Na omenjeni obrazec se vpiše prva izvedena ocena RZP, izriše velikost RZP, napiše načrt
zdravstvene nege pacienta z RZP ter oskrba RZP (s čim je bila RZP očiščena, katera
obloga je nameščena na RZP) in podpis medicinske sestre, ki je RZP oskrbela.
Dokumenti, ki so predstavljeni v prilogah 1, 2, 3, 4, 5, 6 in 7 so že precej zastareli in ne
nudijo možnosti zapisa vseh potrebnih podatkov, ki jih priporočajo smernice o
preprečevanju in zdravljenju RZP. Medicinske sestre za dosledno izpolnjevanje in
pošiljanje vseh potrebnih obrazcev o pojavu, oceni in oskrbi RZP potrebujejo znanje in
predvsem precej časa, kar je tudi razlog za raziskovalno vprašanje ali medicinske sestre
prijavijo vse RZP.

4.1 Računalniški program za spremljanje razjede zaradi pritiska v
Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana
Za zagotavljanje kakovostne zdravstvene nege na področju preprečevanja in oskrbe RZP je
treba iskati vzroke, ki privedejo do njenega nastanka. Pojav je treba sistematično
spremljati, beležiti in opisovati vse vzroke, zato je bil leta 2001 v UKC Ljubljana izdelan
računalniški program, ki omogoča spremljanje pacientov z RZP. Program je bil zasnovan v
smislu strategije nenehnega izboljševanja kakovosti v zdravstveni dejavnosti, zbiranja
podatkov o incidenci in prevalenci RZP ter izdelave poročil o tem problemu. Program je
narejen v Accessu in ima izgled obrazca, ki je sestavljen iz treh delov. Danes je ta program
zastarel iz več razlogov, tako vsebinskih, varnostnih, predvsem pa ni povezan v bolnišnični
informacijski sistem, kar onemogoča ažuriranje podatkov.
Program ima z vidika varnosti precej pomanjkljivosti. V njem se podatki lahko kadarkoli
spreminjajo, popravljajo. Notranji uporabniki tega programa so trije zaposleni in nihče od
njih ne potrebuje gesla za dostop do programa. Z vidika tehničnega varovanja podatkov je
program za RZP ogrožen tudi v smislu fizičnega uničenja opreme zaradi zunanjih vzrokov
(ogenj, voda in podobno) kot tudi zaradi napak v strojni in programski opremi (star
računalnik, stara programska oprema).
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Slika 11 predstavlja del programa, v katerem je možno izdelati poročila po posameznih
parametrih in obdobjih, ki se jih želi spremljati.

Slika 11: Maska – Poročila (Vir: Svetovalna služba zdravstvene nege, Področje za
zdravstveno nego, UKC Ljubljana)
V nadaljevanju bodo predstavljeni posamezni elementi programa za vpis prijave RZP, ki
prispe v Svetovalno službo zdravstvene nege UKC Ljubljana. Podatki se vnašajo ročno
oziroma se prepisujejo iz papirnatih obrazcev, ki predstavljajo celotno dokumentacijo o
pojavu, oceni in oskrbi RZP.
Prvi del (Slika 12) predstavlja vnos podatkov o pacientu:
• priimek, ime, spol (ima spustni seznam, možnosti M in Ž), datum rojstva;
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• številko zdravljenja, številko klinike (stroškovno mesto), datum sprejema na
bolnišnični oddelek;
• datum pojava razjede, datum začetka obravnave, nastanek razjede (ima spustni
seznam z naslednjimi možnostmi: v UKC, doma, v drugi bolnišnici, v DSO – dom
starejših občanov, v zdravilišču);
• sprejem pacienta (spustni seznam z možnostmi: od doma, iz druge bolnišnice, iz
socialno varstvene ustanove, iz zdravilišča, iz drugega kliničnega oddelka), število
točk po Waterlow lestvici (spustni seznam z možnostmi: ni ogrožen, 10+ ogrožen,
15+ bolj ogrožen, 20+ najbolj ogrožen), uporaba preventivnih pripomočkov
(spustni seznam z možnostmi: penasta blazina, zračna blazina, fly pad, drugo, nič,
atmosair);
• zaključek obravnave (spustni seznam z možnostmi: odpust iz UKC, smrt, zacelitev
razjede, kirurška obravnava) ter datum zaključka obravnave.

Slika 12: Vnosna maska – Podatki o pacientu (Vir: Svetovalna služba zdravstvene nege,
Področje za zdravstveno nego, UKC Ljubljana)
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Drugi del obsega vnos podatkov po Waterlow lestvici. Ta del prav tako ni več vsebinsko
ustrezen, ker je vstavljena Waterlow lestvica iz leta 1985, danes pa se uporablja za oceno
tveganja Waterlow lestvica, ki je bila modificirana leta 2005 (Slika 13).

Slika 13: Vnosna maska za Waterlow shemo (Vir: Svetovalna služba zdravstvene nege,
Področje za zdravstveno nego, UKC Ljubljana)

Tretji del (Slika 14) obsega vnos podatkov o RZP. Ta del vsebuje liste, vsako razjedo pa se
lahko vpiše in oceni na posamezni list (en pacient ima lahko več razjed). Vpisujejo se:
• mesto razjede (spustni seznam z možnostmi od 1 do 35 – našteta so možna mesta
nastanka razjede);
• lokacija (tu se lahko podrobneje definira lokacijo, na primer levo, desno …);
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• stopnja razjede (spustni seznam z možnostmi od 1. stopnje – bleda rdečina, 2.
stopnje – stalna rdečina z možnostjo poškodbe povrhnjice, 3. stopnje – dermalna
rana, 4. stopnje – globoka rana do 5. stopnje – inficirana nekroza tkiva); ta del ni
več vsebinsko ustrezen, ker se RZP ocenjuje po štiristopenjski evropski
klasifikaciji;
• velikost RZP (širina, dolžina, globina);
• zapolnitev dna razjede (spustni seznam z možnostmi: mehur, zdravo granulirajoče
tkivo, gosto vlažno tkivo, nekrotično tkivo črno, nekrotično tkivo belo, mešano
tkivo, rdečina);
• vnetje (spustni seznam z možnostmi: ni prisotno, sumljivo, prisotno);
• mesto bolečine (spustni seznam z možnostmi: v sami rani, v okolici), pogostost
bolečine (spustni seznam z možnostmi: je, ni, ob oskrbi rane – menjavi obloge,
občasno, neprestano);
• barva izločka (spustni seznam z možnostmi: prozorna, rumena, rumeno-zelena,
rjava), kakovost izločka (spustni seznam z možnostmi: sluzasto, krvavo, gosto,
tekoče), količina izločka (spustni seznam z možnostmi: nič, malo, srednje, veliko);
• vonj (spustni seznam z možnostmi: nič, nekaj, močan);
• robovi rane – edem (spustni seznam z možnostma: da – prisoten, ne – ni prisoten),
robovi rane – barva (spustni seznam z možnostmi: rožnata, bleda, črna), ekcem
kože v okolici (spustni seznam z možnostma: da – prisoten, ne – ni prisoten);
• materiali za oskrbo (spustni seznam z možnostmi: polprepustni filmi, hidrokoloidi,
hidrogeli, poliuretanske pene, alginati, obkladki, kirurška oskrba, drugo);
• stopnja razjede ob odpustu (spustni seznam z možnostmi: bleda rdečina, stalna
rdečina z možnostjo poškodbe povrhnjice, dermalna rana, globoka rana, inficirana
nekroza tkiva, kirurška obravnava, zacelitev razjede).
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Slika 14: Vnosna maska – Razjede (Vir: Svetovalna služba zdravstvene nege, Področje
za zdravstveno nego, UKC Ljubljana)
Zaposleni v Svetovalni službi zdravstvene nege v UKC Ljubljana se že dolgo zavedajo
pomanjkljivosti programa za prijavo RZP z vidika varnosti in sodobnosti kot tudi z vidika
strokovnosti. Že večkrat so dali pobudo predpostavljenim za uvedbo novega programa, ki
bi bil povezan z vsemi kliničnimi oddelki in bi prijavo lahko vnašale odgovorne
medicinske sestre na posameznih oddelkih, vendar za to ni pravega posluha, predvsem pa
finančnih sredstev. V desetih letih se je zgodilo precej sprememb v preventivi in
zdravljenju RZP, obstajajo nove smernice in protokoli, zato bi bilo nujno narediti nov,
sodoben program, ne samo v tehnološko informacijskem smislu, ampak tudi v strokovnem.

48

5 METODE DELA
Metodologija raziskave je bila kvantitativna, uporabili pa smo posebno obliko
raziskovanja, ki se sicer uporablja na področju varovanja zdravja prebivalstva.
Raziskave zdravstvenega stanja prebivalstva so poimenovane s skupnim imenom
»presečne pregledne epidemiološke raziskave« (PPER) ali angleško cross sectional surveys
(Zaletel Kragelj, Premik, 2013). S tovrstnimi raziskavami se ugotavljajo pogostost in tudi
lastnosti pojavov v izbranem trenutku. S PPER se po navadi posname prevalenca pojavov,
zato so poimenovane tudi kot prevalenčne študije.
V našem primeru smo izvedli prevalenčno študijo razjede zaradi pritiska v populaciji
hospitaliziranih pacientov v UKC Ljubljana, kar pomeni, da smo merili določen
zdravstveni problem v izbranem trenutku.
Teoretični del raziskave je temeljil na pregledu literature, drugi del pa na empirični
kvantitativni raziskavi. Strategija izvedbe je bila presečna pregledna oziroma prevalenčna
študija.
V teoretičnem delu smo uporabili deskriptivno metodo dela. Narejen je pregled strokovne
in znanstvene literature obravnavanega problema. Pregledane so bile naslednje podatkovne
baze:

Google

Učenjak,

EBSCOhost

(Medline,

CINAHL,

Health

Source:

Nursing/Academic Edition) brez časovne in jezikovne omejitve. Pregledane so bile tudi
spletne strani European Pressure Ulcer Advisory Panel (EPUAP), National Pressure Ulcer
Advisory Panel (NPUAP), European Wound Management Association (EWMA),
Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana (UKCL) in nekatere spletne strani Ministrstva
za zdravje (MZ).
Na dan pred izvedbo raziskave je bil opravljen pregled vseh trenutno prijavljenih pacientov
z RZP v UKC Ljubljana v dokumentaciji zdravstvene nege pacienta z RZP, ki jo imamo v
Svetovalni službi zdravstvene nege v UKC Ljubljana (računalniški program za spremljanje
pacientov z RZP, pisne prijave RZP). Vse podatke smo ažurirali s pomočjo bolnišnično
informacijskega sistema, s katerim smo preverjali prisotnost in odpuste pacientov z RZP na
kliničnih oddelkih. Ugotovljeno stanje je prikazano v tabeli 5.
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Tabela 5: Pacienti z RZP v UKC Ljubljana na dan pred izvedbo raziskave
KLINIKA
Infekcijska klinika
Nevrološka klinika
KO za Gastroenterologijo
KO za Nevrokirurgijo
KO za Travmatologijo
Center intenzivne terapije kirurških strok
Center intenzivne interne medicine
KO za Urologijo
KO za Abdominalno kirurgijo
KO za Kirurške okužbe
KO za Kardiovaskularno kirurgijo
KO za estetsko kirurgijo, plastiko in opekline
KO za Žilna obolenja
KO za Urgentno interno medicino
Center vojnih veteranov
Negovalna bolnišnica
SKUPAJ

ŠT. PRIJAVLJENIH RZP
11
6
4
6
4
2
2
1
2
2
6
1
1
1
1
3
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Instrument za zbiranje podatkov je bil preverjeni in testirani vprašalnik za ugotavljanje
prevalence RZP (po EPUAP), ki smo ga priredili za naše razmere. Vprašalnik je sestavljen
iz petih sklopov. V prvem sklopu so zajeti splošni podatki (klinika, klinični oddelek in
enota), drugega predstavljajo podatki pacientov (spol, starost, datum sprejema in kje je
nastala RZP, če jo imajo), tretji obsega opazovanje kože in je nekoliko obsežnejši, ker je
sestavljen iz ugotavljanja stopnje RZP, če jo pacienti imajo, njene lokacije, katere RZP so
najbolj problematične in ali imajo pacienti več RZP. Četrti sklop je prav tako obsežen, ker
predstavlja oceno tveganja za nastanek RZP po Waterlow lestvici. V petem pa nas je
zanimalo, kakšni so postopki preprečevanja RZP, in sicer, ali imajo pacienti blazine za
razbremenjevanje pritiska, kakšen je režim obračanja in ali imajo prehransko podporo.
Veljavni so bili samo popolno izpolnjeni vprašalniki, ki so vključevali dosledno izpolnjene
podatke iz prvega in drugega sklopa, kjer ni smel manjkati nobeden od zahtevanih
podatkov, razen datuma sprejema. Naše predpostavke so bile, da pomeni delno izpolnjen
tretji, četrti in peti sklop, pacient brez RZP in brez tveganja za nastanek RZP.
Raziskava je potekala 31. 5. 2012, merili smo točkovno prevalenco RZP, kar pomeni, da
smo jo merili v enem dnevu na vseh vključenih klinikah in prikazali trenutno situacijo.
Formula za točkovno prevalenco je naslednja:
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Točkovna prevalenca RZP =

število oseb z RZP × 100
število oseb, vključenih v vzorcu

V študiji so sodelovale medicinske sestre koordinatorice za kakovost in medicinske sestre,
zaposlene na oddelkih, vključenih v raziskavo. Pred izvedbo študije smo izvedli
usposabljanje za medicinske sestre koordinatorice za kakovost. Vsebina usposabljanja je
bila:
• določanje stopnje RZP po evropski klasifikacijski lestvici;
• ocenjevanje ogroženosti pacienta za nastanek RZP po Waterlow shemi;
• vrste razbremenilnih blazin – delitev na statične in dinamične ter predstavitev
razbremenilnih blazin, ki so na voljo v UKC Ljubljana;
• predstavitev instrumenta oziroma vprašalnika za zbiranje podatkov;
• predstavitev poteka študije.
Paciente sta skupaj pregledovali dve medicinski sestri, ki sta se strinjali v oceni stopnje
opaženih RZP. Pregled je vključeval opazovanje kože na izpostavljenih oziroma kritičnih
delih telesa (trtica, kolki, pete, zatilje). Za vsakega pacienta je bil izpolnjen vprašalnik za
prevalenco RZP.

5.1 Raziskovalna vprašanja
Postavili smo nekaj raziskovalnih vprašanj, na katere smo poskušali odgovoriti.
• Kakšna je prevalenca RZP v UKC Ljubljana?
• Ali je prevalenca RZP primerljiva s prevalenco, ki je bila ugotovljena v Evropski
pilotni študiji (Vanderwee et al., 2006)?
• Ali medicinske sestre prijavljajo RZP?
• Katera so najpogostejša mesta RZP?
• Katera stopnja RZP je najpogostejša?
• Ali imajo ženske pogosteje RZP?
• Ali je v intenzivnih terapijah višja prevalenca RZP v primerjavi z drugimi
negovalnimi oddelki?
• Koliko pacientov, ki so ogroženi za nastanek RZP, ima primerne razbremenilne
pripomočke?
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• Koliko pacientov, ki po oceni Waterlow lestvice potrebujejo obravnavo s strani
dietetika, ima urejeno prehransko podporo?

5.2 Hipoteze
• Hipoteza 1: Med spoloma ne obstajajo statistično pomembne razlike v nastanku
RZP.
• Hipoteza 2: Prevalenca RZP je višja v intenzivnih terapijah v primerjavi z
negovalnimi oddelki.

5.3 Raziskovalni vzorec
V raziskavi, kjer smo ugotavljali točkovno prevalenco RZP, so vzorec predstavljali vsi
pacienti, sprejeti do 30. 5. 2012 do 24 ure, ki so bili stari 18 let in več na Kirurški kliniki
(Klinični oddelek (KO)za kirurgijo srca in ožilja, KO za abdominalno kirurgijo, KO za
nevrokirurgijo, KO za plastično, rekonstrukcijsko in estetsko kirurgijo in opekline, KO za
travmatologijo, KO za torakalno kirurgijo, KO za urologijo, KO za anesteziologijo in
intenzivno terapijo kirurških strok, KO za kirurške okužbe, KO za maksifacialno in oralno
kirurgijo), na Interni kliniki (KO za nefrologijo brez dialize, KO za hipertenzijo, KO za
žilne bolezni, KO za intenzivno interno medicino, KO za kardiologijo, KO za pljučne
bolezni in alergijo, KO za gastroenterologijo, KO za endokrinologijo, diabetes in
presnovne bolezni, KO za revmatologijo, KO za hematologijo, Center vojnih veteranov,
KO za urgentno interno medicino in Center za zastrupitve), na Nevrološki kliniki, na
Kliniki za infekcijske bolezni in vročinska stanja, pacienti na Ortopedski kliniki in Kliniki
za otorinolaringologijo in cervikalno kirurgijo ter pacienti v Negovalni bolnišnici.
Pregledanih je bilo 1.244 pacientov, 20 vprašalnikov ni bilo veljavnih, ker so bili
pomanjkljivo izpolnjeni. Skupno število veljavnih vprašalnikov je bilo 1.224.

5.4 Etični vidik raziskave
Ker moramo po veljavnem protokolu o preprečevanju RZP v UKC Ljubljana vsakega
pacienta pregledati in oceniti tveganje za nastanek RZP v prvih šestih urah po sprejemu, se
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nam izvedba te študije ni zdela etično sporna, zato smo tudi prošnjo za izvedbo raziskave
poslali na Komisijo Republike Slovenije za medicinsko etiko, ki nam je izdala pozitivno
mnenje ter dovoljenje za izvedbo raziskave. Soglasje za raziskavo smo pridobili tudi od
Strokovnega sveta zdravstvene in babiške nege UKC Ljubljana.

5.5 Obdelava podatkov
Za obdelavo in analizo podatkov smo uporabili računalniške programe Access, Excel in
SPSS Statistic 20. Uporabili smo opisno statistiko ter deskriptivno analizo parametrov. Z
metodo t-testa neodvisnih vzorcev smo ugotavljali vpliv spola na nastanek RZP. Pri
preučevanju povezanosti spremenljivk med prevalenco RZP v negovalnih oddelkih in
intenzivnih terapijah pa smo uporabili program kontigenčne tabele ali hi-kvadrat test.

53

6 REZULTATI
Rezultati so podani na podlagi opisne statistike ter preverjanja hipotez s statističnimi
metodami. Prikazani so v tabelah in grafih s podanimi komentarji.
Tabela 6 prikazuje število pregledanih pacientov, ki so ležali na sedmih klinikah (Kirurška
klinika, Interna klinika, Klinika za infekcijske bolezni in vročinska stanja, Klinika za
otorinolaringologijo in cervikalno kirurgijo, Negovalna bolnišnica, Nevrološka klinika in
Ortopedska klinika). Največ pacientov je bilo na Kirurški kliniki, in sicer 459 (37,5 %),
sledita Interna klinika, na kateri je bilo 454 pacientov (37,1 %), ter Nevrološka klinika s
106 pacienti (8,7 %).

Tabela 6: Pacienti, razvrščeni po klinikah
Število

Odstotek

Kumulativni odstotek

pacientov
Interna klinika

454

37,1

37,1

Kirurška klinika

459

37,5

74,6

82

6,7

81,3

41

3,3

84,6

Negovalna bolnišnica

26

2,1

86,8

Nevrološka klinika

106

8,7

95,4

Ortopedska klinika

56

4,6

100,0

1224

100,0

Klinika za infekcijske bolezni
in vročinska stanja
Klinika za ORL in cervikalno
Valid

kirurgijo

Skupaj

Največ pacientov, 1.101 (81,8 %), je ležalo na negovalnih oddelkih, kar je razvidno iz
tabele 7. V tabeli vidimo, da v sistemu manjka 26 pacientov, ta del pacientov predstavlja
Negovalno bolnišnico.
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Tabela 7: Pacienti, razvrščeni po enotah glede na potrebno obravnavo
Število pacientov

Odstotek

Kumulativni odstotek

Negovalni oddelek

1001

81,8

83,6

Intenzivna terapija

71

5,8

89,5

Intenzivna nega

126

10,3

100,0

Skupaj

1198

97,9

System

26

2,1

1224

100,0

Valid

Missing
Skupaj

Iz tabele 8 je razvidno, da je bilo 652 (53,3 %) pacientov in 572 (46,7 %) pacientk.

Tabela 8: Struktura pacientov po spolu
Število

Odstotek

Kumulativni odstotek

pacientov

Valid

moški

652

53,3

53,3

ženski

572

46,7

100,0

Total

1224

100,0

Tabela 9 prikazuje paciente po starosti in spolu. Največ jih je bilo starih od 70 do 79 let,
najmanj pa od 18 do 39 let.
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Tabela 9: Pacienti po starosti in spolu
Starost

Moški

Ženski

Skupna vsota

18–39

65

51

116

40–59

189

96

285

60–69

130

112

242

70–79

158

148

306

> 80

110

165

275

Skupna vsota

652

572

1224

Iz tabel 10 in 11 je razvidno, da je v UKC Ljubljana nastalo 109 RZP (8,9-odstotna
incidenca RZP), vseh RZP pa je bilo 138, kar predstavlja 11,3-odstotno prevalenco RZP.
Največjo prevalenco RZP ima Klinika za infekcijske bolezni in vročinska stanja (30,5 %),
najmanjšo pa Ortopedska klinika (1,8 %).

Tabela 10: Kraj nastanka RZP
Število pacientov

Odstotek

Kumulativni odstotek

1086

88,7

88,7

15

1,2

90,0

93

7,6

97,5

V drugi bolnišnici

6

,5

98,0

V DSO

7

,6

98,6

16

1,3

99,9

Zavod

1

,1

100,0

Skupaj

1224

100,0

Nima RZP
Doma
Na ocenjevani enoti
oziroma kliničnem oddelku

Valid

V UKCL – drug klinični
oddelek
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Tabela 11: Prevalenca RZP v UKC Ljubljana in po posameznih klinikah
Klinike

Št. pacientov z RZP

Št. pacientov na
kliniki

Prevalenca RZP v
%

Interna klinika

38

454

8,4

Kirurška klinika

53

459

11,5

Klinika za infekcijske bolezni in
vročinska stanja

25

82

30,5

Klinika za ORL in cervikalno
kirurgijo

1

41

2,4

Negovalna bolnišnica

7

26

27

Nevrološka klinika

13

106

12,3

Ortopedska klinika

1

56

1,8

138

1224

11,3

Skupna vsota

Tabela 12 prikazuje paciente, ki so pridobili RZP v UKC Ljubljana po posameznih
klinikah. Teh pacientov je bilo največ na Kirurški kliniki, sledijo Interna klinika, Klinika
za infekcijske bolezni in vročinska stanja in Nevrološka klinika. Negovalna bolnišnica ter
Klinika za otorinolaringologijo in cervikalno kirurgijo imata enako število pacientov z
RZP.

Tabela 12: Pacienti, ki so pridobili RZP v UKCL, razvrščeni po klinikah
Klinike

Na ocenjevani enoti oz.
kliničnem oddelku

V UKCL – drug klinični
oddelek

Skupna
vsota

Interna klinika

28

2

30

Kirurška klinika

40

7

47

Klinika za infekcijske bolezni in
vročinska stanja

14

2

16

Klinika za ORL in cervikalno
kirurgijo

1

0

1

Negovalna bolnišnica

1

5

6

Nevrološka klinika

9

0

9

Skupna vsota

93

16

109
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Tabela 13 ponazarja incidenco RZP po posameznih klinikah. Največja incidenca RZP je na
Kliniki za infekcijske bolezni in vročinska stanja (17,1 %), sledijo Kirurška klinika (8,7
%), Nevrološka klinika (8,5 %), Interna klinika (6,2 %), Negovalna bolnišnica (3,8 %),
najmanjša incidenca RZP pa je na Kliniki za otorinolaringologijo in cervikalno kirurgijo
(2,4 %).

Tabela 13: Incidenca RZP po klinikah
Klinike

RZP nastale na kliniki

Število
pacientov na
kliniki

Incidenca
RZP v %

Interna klinika

28

454

6,2

Kirurška klinika

40

459

8,7

Klinika za infekcijske bolezni in vročinska
stanja

14

82

17,1

Klinika za ORL in cervikalno kirurgijo

1

41

2,4

Negovalna bolnišnica

1

26

3,8

Nevrološka klinika

9

106

8,5

Tabela 14 prikazuje paciente, ki so pridobili RZP v UKC Ljubljana po enotah. Največ jih
je RZP dobilo na negovalnih oddelkih, najmanj pa v Negovalni bolnišnici.

Tabela 14: Pacienti, ki so pridobili RZP v UKCL po enotah
Negoval.
bolnišnica

Intenzivna
nega

Intenzivna
terapija

Negovalni
oddelek

Skupna
vsota

Na ocenjevani enoti oz.
kliničnem oddelku

1

6

15

71

93

V UKCL – drug klinični
oddelek

5

2

2

7

16

Skupna vsota

6

8

17

78

109

Tabela 15 ponazarja incidenco RZP po enotah v UKC Ljubljana, najvišja je v intenzivni
terapiji (23,9 %), najmanjša pa v Negovalni bolnišnici (3,8 %).
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Tabela 15: Incidenca RZP po enotah
Enota

RZP nastale na
enoti

Število
pacientov na
enoti

Incidenca
RZP v %

Negovalni oddelek

78

1001

7,8

Intenzivna nega

8

126

6,3

Intenzivna terapija

17

71

23,9

Negovalna bolnišnica

1

26

3,8

Tabela 16 prikazuje število RZP po stopnjah evropske klasifikacije. Največ RZP je bilo 1.
stopnje, in sicer 60 (43,5 % vseh RZP), sledijo RZP 2. stopnje, ki jih je bilo 29 (21 % vseh
RZP), RZP 3. stopnje, teh je bilo 26 (18,8 % vseh RZP), najmanj pa je bilo RZP 4. stopnje,
bilo jih je 23 (16,7 % vseh RZP).

Tabela 16:

Število RZP po stopnjah
Število pacientov

Odstotek

Kumulativni odstotek

60

4,9

4,9

26

2,1

7,0

1086

88,7

95,8

mehur/odrgnina (2. st.)

29

2,4

98,1

globoka razjeda/nekroza (4. st.)

23

1,9

100,0

1224

100,0

rdečina (1. st)
površinska razjeda (dermalna
rana, 3. st.)
Valid

nima RZP

Total

Graf 1 ponazarja število pacientov, ocenjenih po Waterlow lestvici. Največ pacientov je
bilo brez tveganja za nastanek RZP.
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Ocena po Waterlow lestvici
n = 1224
352

400

330

št. pacientov

350

284

300

258

250
200
150
100
50
0

ni ogrožen

10 ogrožen

15 bolj ogrožen

20 najbolj
ogrožen

ocena

Graf 1: Ocena po Waterlow lestvici

V tabeli 17 vidimo, da je RZP imelo več moških, kar 78. To pomeni 56,5 % vseh RZP.

Tabela 17: Število RZP po spolu in stopnjah
Stopnje RZP

Moški

Ženske

Skupna vsota

Skupna
vsota v
%

globoka razjeda/nekroza (4. st.)

17

6

23

16,7

površinska razjeda (dermalna rana, 3. st.)

17

9

26

18,8

mehur/odrgnina (2. st.)

13

16

29

21

rdečina (1. st.)

31

29

60

43,5

Skupna vsota

78

60

138

100

Pri starostni strukturi pa vidimo (Graf 2), da je bilo več RZP pri ženskah nad 80 let, in sicer
od skupno 64 RZP je imelo RZP 35 starostnic nad 80 let.

60

RZP glede na starost in spol
n = 138
35
35

št. Pacientov z RZP

30

29
23

25
20

15

15

11

11

10
4

5
0

moški
ženski

5

4
1

> 80

18 – 39

40 – 59

60 – 69

70 – 79

starost

Graf 2: RZP glede na starost in spol

V tabeli 18 vidimo, da so bili 104 pacienti (75,4 %) z RZP ocenjeni po Waterlow lestvici z
oceno nad 20 točk, kar pomeni največje tveganje za nastanek RZP. 22 (15,9 %) pacientov z
RZP je bilo bolj ogroženih, 11 (8 %) pacientov ogroženih in celo eden (0,7 %), ki po oceni
sploh ni bil ogrožen.

Tabela 18: Pacienti z RZP, ocenjeni po Waterlow lestvici
Ocena po Waterlow lestvici

Št. pacientov z RZP

Št. pacientov z RZP v %

ni ogrožen

1

0,7

10 ogrožen

11

8

15 bolj ogrožen

22

15,9

20 najbolj ogrožen

104

75,4

Skupaj

138

100

61

Iz tabele 19 je razvidno, da je najpogostejše mesto nastanka RZP pri pacientih na trtici, teh
je bilo 61 (44,2 % vseh pacientov z RZP). Preseneča dejstvo, da je bilo na kolkih samo 9
(6,5 % vseh pacientov z RZP) RZP.

Tabela 19: Lokacija najpogostejše RZP
Število pacientov

Odstotek

drugo

17

12,3

gluteus

21

15,2

kolk

9

6,5

peta

27

19,6

trtica

61

44,2

zatilje

3

2,2

Skupaj

138

100

Valid

Telesna zgradba je prvi parameter, ki ga ocenjujemo po Waterlow lestvici. Tabela 20
prikazuje ITM pacientov glede na starost. Največ pacientov ima normalen ITM.

Tabela 20: ITM po starostnih skupinah
ITM

Starost

Skupaj

20–24,9

25–29,9

manj kot 20

več kot 30

18–39

78

15

14

9

40–59

151

71

35

28

60–69

135

66

21

20

70–79

167

79

26

34

80 in več

149

66

34

26

680

297

130

117

Tabela 21 ponazarja izgubo telesne teže pri vseh pacientih. Kar 284 (23,2 %) pregledanih
pacientov je v zadnjih treh mesecih izgubilo telesno težo, pri 156 (12,7 %) nismo vedeli,
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ali so izgubili težo, 712 pacientov (58,2 %) pa telesne teže ni izgubilo. Pri 72 (5,9 %)
pacientih ni bilo v Waterlow lestvici navedene ogroženosti v tem parametru, zato menimo,
da ti pacienti niso izgubili telesne teže.

Tabela 21: Izguba telesne teže

Valid

Število pacientov

Odstotek

Kumulativni odstotek

72

5,9

5,9

da

284

23,2

29,1

ne

712

58,2

87,3

ne vem

156

12,7

100,0

Total

1224

100,0

V tabeli 22 vidimo, da ima 257 (21 %) pacientov slabo prehrano oziroma nimajo apetita,
781 (63,8 %) pacientov pa se normalno prehranjuje. 186 pacientov (15,2 %) ni imelo po
oceni Waterlow lestvice v tem parametru nobene točke, zato menimo, da ti pacienti niso
imeli težav s prehrano.

Tabela 22: Slaba prehrana in izguba apetita
Število pacientov

Odstotek

Kumulativni odstotek

186

15,2

15,2

da

257

21,0

36,2

ne

781

63,8

100,0

Total

1224

100,0

Valid

Tabela 23 predstavlja, v kolikšni meri so bili pacienti deležni prehranske podpore. Dietetik
je obravnaval samo 10 pacientov (0,8 %), vendar je kljub temu 179 pacientov (14,8 %)
dobivalo prehranske dodatke, 281 pacientov (23,2 %) ni potrebovalo prehranskih
dodatkov, 740 pacientov (61,2 %) pa ni dobivalo prehranskih dodatkov. 14 pacientov (1,1

63

%) tega podatka ni imelo zabeleženega, zato menimo, da niso potrebovali prehranskega
dodatka.

Tabela 23: Prehranska podpora

Valid

Missing

Število pacientov

Odstotek

Kumulativni odstotek

Obisk dietetika

10

,8

,8

Nima dodatkov.

740

60,5

62,0

281

23,0

85,2

Dodajanje prehranskih dodatkov

179

14,6

100,0

Total

1210

98,9

14

1,1

1224

100,0

Ne potrebuje prehranskih
dodatkov.

System

Skupaj

Tabela 24 ponazarja, koliko pacientov z RZP je imelo ustrezno prehrano. 84 (60,9 %)
pacientov z RZP ni imelo prehranskih dodatkov, samo dva pacienta (1,4 %) pa sta bila
obravnavana s strani dietetika. Prehranske dodatke je dobivalo 43 (31,2 %) pacientov z
RZP.

Tabela 24: Število pacientov z RZP in prehranska podpora
Prehranska podpora

Pacienti z RZP

Pacienti z RZP v %

Dodajanje prehranskih dodatkov

43

31,2

Ne potrebuje prehranskih dodatkov.

9

6,5

Nima dodatkov.

84

60,9

Obisk dietetika

2

1,4

Skupna vsota

138

100

64

V tabeli 25 vidimo, da je največ pacientov bilo sposobnih samostojnega obračanja. 42
pacientov (3,4 %) je imelo terapevtsko mirovanje, kar pomeni, da se niso smeli obračati.
Vsaki dve uri se je obračalo 75 pacientov (6,1 %), vsake tri ure se je obračalo 66 pacientov
(5,4 %), na štiri ure pa je bilo obračanih 37 (3 %) pacientov. Enajst pacientov (0,9 %) niso
obračali, pri treh pacientih pa tega podatka ni bilo zabeleženega, zato predpostavljamo, da
so se sami obračali.

Tabela 25: Obračanje
Število pacientov

Odstotek

Kumulativni odstotek

3

,2

,2

Nenačrtovano, neredno

49

4,0

4,2

Se ne obrača.

11

,9

5,1

Se sam obrača.

941

76,9

82,0

Valid Terapevtsko mirovanje

42

3,4

85,5

Vsake tri ure

66

5,4

90,8

Vsake štiri ure

37

3,0

93,9

Vsaki dve uri

75

6,1

100,0

1224

100,0

Total

Tabela 26 prikazuje režim obračanja pacientov z RZP. 32 pacientov z RZP (23,2 %) je bilo
sposobnih samostojnega obračanja, terapevtsko mirovanje so imeli štirje pacienti (2,9 %) z
RZP, 21 pacientov (15,2 %) je bilo neredno oziroma nenačrtovano obračanih, trije pacienti
(2,2 %) se niso obračali, 36 pacientov z RZP (26 %) se je obračalo na dve uri, na tri ure je
bilo obračanih 29 pacientov z RZP (21,1 %), na štiri ure pa 13 pacientov z RZP (9,4 %).
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Tabela 26: Obračanje pacientov z RZP
Obračanje

Pacienti z RZP

Pacienti z RZP v %

Nenačrtovano, neredno

21

15,2

Se ne obrača.

3

2,2

Se sam obrača.

32

23,2

Terapevtsko mirovanje

4

2,9

Vsake tri ure

29

21,1

Vsake štiri ure

13

9,4

Vsaki dve uri

36

26

Skupna vsota

138

100

Tabela 27 ponazarja, na kakšnih blazinah so ležali pacienti. 987 pacientov (80,6 %) je
ležalo na običajnih žimnicah, preostali pacienti so imeli pripomočke oziroma blazine za
razbremenitev pritiska.

Tabela 27: Pripomočki za posteljo

Blazina z atmosferskim
zrakom (atmosair)
Drugo
Nadvložek dinamični (na
elektriko)
Valid

Običajna žimnica
Samostojna dinamična
blazina (na elektriko)
Spominska pena
Total

Število pacientov

Odstotek

Kumulativni odstotek

29

2,4

2,4

15

1,2

3,6

87

7,1

10,7

987

80,6

91,3

23

1,9

93,2

83

6,8

100,0

1224

100,0

66

Tabela 28 ponazarja, v kolikšni meri so imeli pacienti z RZP pripomočke za razbremenitev
pritiska. Vidimo, da 64 (46,4 %) pacientov z RZP ni imelo nobenega pripomočka, ležali so
na običajnih žimnicah.

Tabela 28: Pripomočki za razbremenjevanje pritiska, ki so jih imeli pacienti z RZP
Pripomočki za posteljo

Pacienti z RZP

Pacienti z RZP v %

Blazina z atmosferskim zrakom (atmosair)

14

10,1

Drugo

6

4,4

Nadvložek dinamični (na elektriko)

26

18,8

Običajna žimnica

64

46,4

Samostojna dinamična blazina (na
elektriko)

9

6,5

Spominska pena

19

13,8

Skupna vsota

138

100

Graf 3 ponazarja, na kakšnih blazinah oziroma ležiščih so ležali pacienti z RZP glede na
njeno stopnjo. Vidimo, da so imeli samo štirje pacienti s 4. stopnjo RZP (17,4 %) blazino z
atmosferskim zrakom, ki je primerna za to stopnjo, dva pacienta (8,7 %) pa sta imela
samostojno dinamično blazino, ki je tudi še primerna za to stopnjo. Največ pacientov (61,7
%) s 1. stopnjo RZP je ležalo na običajni žimnici.
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Pripomočki za razbremenitev pritiska po stopnjah RZP
n=138
37

40

Št. pacientov z RZP

35
30
25
20

11

15
10
5
0

2

5

3 4

Atmosair
blazina

1 bleda rdečina

1

3

0

Drugo

2

13
9

8
2

6

4

Nadvložek
dinamični

Običajna
žimnica

2 stalna rdečina in možna poš. kože

3

4
0

6
2

Samostojna
dinamična
blazina

3 dermalna rana

4 4 5

Spominska pena

4 globoka rana

Graf 3: Pripomočki za razbremenitev pritiska po stopnjah RZP

V tabeli 29 so prikazani najpogostejši dejavniki tveganja, ki so ogrožali paciente z RZP.
Najpogostejši dejavnik tveganja je bila inkontinenca, in sicer pri 96 (70 %) pacientih. Sledi
gibljivost, 75 (54,3 %) pacientov je bila nepomičnih, starost je na tretjem mestu, kar 64
(46,4 %) je bilo starih nad 80 let, 62 (45 %) pacientov pa je imelo slabo prehrano ter
izgubo apetita.
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Tabela 29: Najpogostejši dejavniki tveganja pri pacientih z RZP
Dejavniki tveganja

Število pacientov

Število pacientov v %

starost nad 80 let

64

46,4

ITM manj od 20

32

23,2

ITM 25–29,9

33

24

tanka, suha koža

22

16

izguba telesne teže

28

20,3

inkontinenca urina, blata

96

70

slaba prehrana, izguba apetita

62

45

gibljivost (nepomičnost)

75

54,3

omejenost pri gibanju

48

34,8

anemija

33

24

diabetes

29

21

poškodba gibal, hrbtenice

20

14,5

antiinflamatorna zdravila

12

8,7

Tabela 30 prikazuje prijavljene RZP na dan pred izvedbo raziskave in dejanske RZP.
Vidimo, da so precejšnja odstopanja dejanskih RZP od prijavljenih.

Tabela 30: Prijavljene in dejanske RZP
Klinike

Prijavljene RZP

Prijavljene RZP
v%

Dejanske
RZP

Interna klinika

9

6,5

38

Kirurška klinika

24

17,4

53

Klinika za infekcijske bolezni in vročinska
stanja

11

8

25

Klinika za ORL in cervikalno kirurgijo

0

0

1

Negovalna bolnišnica

3

2,2

7

Nevrološka klinika

6

4,3

13

Ortopedska klinika

0

0

1

Skupaj

53

38,4

138
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6.1 Preverjanje hipotez
Hipoteza 1: Med spoloma ne obstajajo statistično pomembne razlike v nastanku RZP.
Pri preverjanju hipoteze 1 smo uporabili metodo t-test neodvisnih vzorcev. Za to metodo
Kropivnik in sod. (2006) pravijo, da z njo preverjamo, ali je povprečna vrednost iste
spremenljivke v eni skupini enot različna (oziroma večja ali manjša) od povprečja v drugi
skupini enot.
Pri tem smo uporabili naslednji spremenljivki:
• spol pacientov,
• nastanek RZP.
Tabela 31 nam prikazuje povprečno vrednost in standardni odklon nastanka RZP glede na
spol pregledanih pacientov. Vidimo lahko, da je povprečna vrednost pri pacientkah višja,
kot pa je povprečna vrednost pri pacientih.

Tabela 31: Povprečna vrednost in standardni odklon nastanka RZP glede na spol
Group Statistics
Spol

N

Mean

Std. Deviation

Std. Error Mean

Moški

78

4,4231

1,29454

,14658

Ženski

60

4,8000

,93519

,12073

Nastanek RZP

Tabela 32 je namenjena preverjanju domneve. Domnevamo, da na nastanek RZP spol nima
vpliva.
Iz tabele 32 izhaja, da vrednost signifikance pri Levinovem testu ekvivalentnosti varianc
znaša 0,000 (p < 0,05), kar pomeni, da sta ekvivalentnosti varianc doseženi, v drugem delu
tabele, ki prikazuje t-test ekvivalentnosti aritmetičnih sredin pri signifikanci, uporabimo
prvo vrstico.
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Tabela 32: T-test neodvisnih spremenljivk (nastanka RZP in spol)
Independent Samples Test
Levene's Test

t-test for Equality of Means

for Equality
of Variances
F

Sig.

t

df

Sig. (2tailed)

Mean

Std. Error

Difference Difference

95% Confidence
Interval of the
Difference
Lower

Upper

Equal
variances

14,407 ,000

-1,905

136

,059

-,37692

,19790

-,76829

,01444

-1,985

135,516

,049

-,37692

,18990

-,75247

-,00138

assumed
Nastanek
RZP

Equal
variances
not
assumed

Iz tabele 32 izhaja, da vrednost signifikance pri t-testu ekvivalentnosti aritmetičnih sredin
znaša 0,059, kar pomeni, da je p > 0,05, zato rezultatov ne moremo posplošiti na celotno
populacijo pacientov. Tako za celotno populacijo ne moremo reči, da obstajajo razlike pri
nastanku RZP med spoloma in smo tako hipotezo 1 »Med spoloma ne obstajajo statistično
pomembne razlike v nastanku RZP« potrdili.
Hipoteza 2: Prevalenca RZP je višja v intenzivnih terapijah v primerjavi z negovalnimi
oddelki.
Pri preučevanju povezanosti med spremenljivkama smo uporabili program kontigenčne
tabele ali hi-kvadrat test. Kropivnik in sod. (2006) navajajo, da ga uporabljamo, ko želimo
preveriti povezanost med dvema nominalnima ali ordinalnima spremenljivkama. Za
kontigenčne tabele nadalje velja, da so te večrazsežnostne frekvenčne porazdelitve, ki
omogočajo sklepanje o povezanosti navadno dveh spremenljivk.
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Pri tem smo uporabili spremenljivki:
• enota in
• najbolj problematična RZP.
Preden smo se lotili preverjanja hipoteze, smo odgovore preoblikovali (rekordirali) in na
koncu še filtrirali (select cases).
Pri spremenljivki enota so bili mogoči odgovori negovalni oddelek, negovalna bolnišnica,
intenzivna zdravstvena nega in intenzivna terapija. Odgovore smo preoblikovali tako, da
sta nastala dva odgovora: negovalna enota in intenzivna enota. Pod negovalno enoto po
preoblikovanju sodita negovalni oddelek in negovalna bolnišnica. Pod intenzivno enoto sta
po preoblikovanju sodili intenzivna zdravstvena nega in intenzivna terapija. Tudi
spremenljivko najbolj problematična RZP smo rekodirali in ob tem še filtrirali. Prvotno je
imela spremenljivka naslednje odgovore:
• rdečina (1. st.),
• mehur/odrgnina (2. st.),
• površinska razjeda (dermalna rana, 3. st.),
• globoka razjeda/nekroza (4. st.),
• nima RZP.
Po preoblikovanju in filtriranju je imela spremenljivka dva možna odgovora:
• rdečina (1. st.),
• mehur/odrgnina (2. st.) in površinska razjeda (3. st) ter globoka razjeda (4. st.).
Najprej prikazujemo kontingenčno tabelo povezanosti med enoto bivanja in najbolj
problematično RZP.
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Tabela 33: Kontigenčna tabela povezanosti med enoto bivanja in najbolj problematično RZP
Rdečina in preostale * Negovalni in intenzivni Crosstabulation
Enota
Negovalna

Intenzivna

52

8

60

37,7 %

5,8 %

43,5 %

Std. Residual

,9

–1,6

Count

54

24

78

39,1 %

17,4 %

56,5 %

Std. Residual

–,8

1,4

Count

106

32

138

76,8 %

23,2 %

100,0 %

Count
Rdečina (1. st)
Rdečina (1. st.) in
ostale

Total

% of Total

mehur/odrgnina (2. st.) in
površinska razjeda (3. st),

% of Total

ter globoka razjeda (4. st.)

Total
% of Total

Iz raziskave izhaja, da je prevalenca RZP višja v intenzivnih terapijah v primerjavi z
negovalnimi oddelki. Pacienti z rdečino (1. st.) so v 52 primerih od skupaj 60 primerov
nahajali v negovalnih enotah (oddelkih). Če pa pogledamo tabelo 33 še z vidika pacientov,
ki so imeli RZP 2. stopnje in višjo, je pri teh prav tako mogoče opaziti, da je bilo od skupaj
78 tovrstnih pacientov 54 takih, ki so bivali na negovalnem oddelku. Če pa pogledamo
samo paciente na intenzivnem oddelku, jih je bilo skupaj 32, od teh je večina torej 24
takih, ki imajo RZP 2. stopnje in višjo ter so bivali na intenzivnem oddelku. Če pogledamo
samo tiste paciente, ki so bivali na intenzivnem oddelku, je to v skladu z zastavljeno
hipotezo.
Preverili smo, ali je ugotovljeno povezanost mogoče posplošiti na celotno populacijo
pacientov, kar je prikazano v tabeli 34.
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Tabela 34: Hi-kvadrat test med spremenljivkama enota bivanja in najbolj problematična
RZP
Chi-Square Tests
Value

df

Asymp. Sig. (2-

Exact Sig. (2-

Exact Sig. (1-

sided)

sided)

sided)

,024

,013

5,788a

1

,016

Continuity Correction

4,851

1

,028

Likelihood Ratio

6,055

1

,014

Pearson Chi-Square
b

Fisher's Exact Test
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases

5,746

1

,017

138

a. 0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 13,91.
b. Computed only for a 2x2 table

Iz rezultata izhaja (Tabela 34), da vrednost Pearsonovega hi-kvadrat testa znaša 5,788
enote. Signifikanca pri Pearsonovem hi-kvadrat testu znaša 0,016, kar pomeni, da je p <
0,05 in je povezanost med spremenljivkama statistično značilna ter jo lahko posplošimo na
celotno populacijo pacientov. Na podlagi rezultatov kontingenčnih tabel in izvedenega hikvadrat testa smo hipotezo 2, »Prevalenca RZP je višja v intenzivnih terapijah v primerjavi
z negovalnimi oddelki« potrdili.
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7 RAZPRAVA
Z raziskavo smo želeli ugotoviti prevalenco RZP v UKC Ljubljana ter rezultate primerjati
s preostalimi državami v svetu, kjer so tovrstne študije za ugotavljanje prevalence RZP
običajne. Evropska pilotna študija o prevalenci RZP (Vanderwee et al., 2006), ki je zajela
pet držav (Švedska, Belgija, Združeno kraljestvo, Portugalska in Italija), je razvila enotno
metodologijo za zbiranje podatkov o prevalenci RZP. To je dokument oziroma vprašalnik
za zbiranje podatkov o prevalenci RZP. Pogoj za izvedbo takšne raziskave je najmanj 750
pacientov, vključenih v raziskavo. Naša raziskava je bila izvedena po omenjeni
metodologiji, zadostili smo tudi omenjenemu kriteriju. V raziskavo je bilo vključenih
1.224 pacientov. Največjo težavo nam je predstavljalo prirejanje vprašalnika zaradi
Bradenove lestvice ocene tveganja nastanka RZP, ker medicinske sestre v UKC Ljubljana
ocenjujejo tveganje nastanka za RZP s pomočjo Waterlow lestvice. Samo za potrebo
raziskave nismo želeli uvajati nove lestvice, saj bi to predstavljalo preveliko tveganje za
samo izvedbo raziskave, zato smo vprašalnik priredili in vključili Waterlow lestvico. Ta
modifikacija je predstavljala za samo obdelavo podatkov in interpretacijo rezultatov
težavo. Originalni dokument vsebuje prav tako pet sklopov, in sicer:
• splošni podatki: vrsta bolnišnice, država in število bolniških postelj;
• podatki o pacientu: spol, starost, datum sprejema, predvidena ležalna doba, klinični
oddelki (akutna oskrba, neakutna oskrba, nevrologija – rehabilitacija, intenzivna
zdravstvena nega, intenzivna terapija);
• ocena ogroženosti pacienta za nastanek RZP po Bradenovi lestvici in inkontinenca;
• pregled kože: določitev stopnje RZP po EPUAP klasifikaciji (tista, ki predstavlja
največjo težavo v primeru, če ima pacient več RZP) in njeno lokacijo ter še lokacijo
preostalih RZP;
• preventiva RZP, ki vsebuje obračanje pacientov in uporabo preventivnih
pripomočkov za paciente, ki ležijo v postelji ali sedijo v invalidskem vozičku.
Merjenje prevalence RZP je pomemben kazalnik kakovosti, za različne zavode pa
predstavlja tudi osnovo za načrtovanje kadra in sredstev za obvladovanje problema RZP.
Raziskave prevalence RZP so pomembne tudi z vidika preprečevanja RZP, saj med
izvajanjem raziskave lahko beležimo tudi na primer število razbremenilnih blazin, ki jih
imajo pacienti, zbirajo se lahko različni podatki o preprečevanju in zdravljenju RZP ter
koliko so pravzaprav v skladu s protokoli in smernicami.
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Ko interpretiramo rezultate prevalence RZP ali incidence RZP je zelo pomembno, da
poznamo in razumemo vse dejavnike, ki vplivajo na rezultat. Na prevalenco RZP vpliva
število pacientov, ki imajo RZP že ob sprejemu v bolnišnico. Če imamo večje število
takšnih pacientov, to pomeni, da bo tudi večja prevalenca RZP. Na prevalenco RZP vpliva
tudi politika odpustov bolnišnice. Nekatere bolnišnice, ki odpuščajo paciente z RZP, bodo
imele verjetno nižjo prevalenco RZP od tistih, ki RZP zdravijo in odpuščajo paciente šele
po zacelitvi RZP. Na pojavnost oziroma incidenco RZP prav tako vpliva politika odpustov
bolnišnice. Če ima bolnišnica politiko hitrega odpuščanja, kar pomeni, da traja ležalna
doba od tri do pet dni, bo verjetno imela taka bolnišnica nižjo incidenco od bolnišnic z
dolgo ležalno dobo. Na prevalenco RZP vpliva tudi politika preprečevanja RZP. Če ima
bolnišnica slab protokol, bo verjetno posledično slabše preprečevanje RZP, kar bo tudi
pokazala višja incidenca RZP (Defloor et al., 2005).
V času naše raziskave se je na vključenih klinikah zdravilo več moških pacientov (53,3 %).
Ženske so predstavljale 46,7 % raziskovalnega vzorca. Največ pacientov (81,8 %),
vključenih v raziskavo, je ležalo na negovalnih oddelkih. V Negovalni bolnišnici je delež
pacientov predstavljal 2,1 %, v intenzivni zdravstveni negi 10,3 % ter v intenzivni terapiji
5,8 %.
Glede na starost so bili pacienti razvrščeni v pet skupin, in sicer od 18 do 39, od 40 do 59,
od 60 do 69, od 70 do 79 in od 80 let naprej. Največji delež raziskovalnega vzorca so
predstavljali pacienti v starostni skupini od 70 do 79 let. V prvih štirih starostnih skupinah
so večji delež predstavljali moški pacienti, v skupini nad 80 let pa je bilo precej več žensk,
kar verjetno kaže na njihovo daljšo življenjsko dobo kot tudi na manjšo obolevnost žensk
do 79. leta.
Ugotovljena je bila 11,3-odstotna prevalenca RZP. Pričakovano je bila največja prevalenca
na Kliniki za infekcijske bolezni in vročinska stanja (30,5 %), saj so tam hospitalizirani
predvsem starejši pacienti s povišano telesno temperaturo in pridruženimi obolenji. Takšni
pacienti so po Waterlow lestvici po navadi najbolj ogroženi za nastanek RZP, saj imajo
vlažno kožo, ki je zelo občutljiva, po navadi so tudi dehidrirani in slabše prehranjeni,
veliko je tudi prisotne inkontinence. Na drugem mestu je prav tako pričakovano Negovalna
bolnišnica (27 %), saj tam ležijo pacienti s podaljšano bolnišnično obravnavo (neakutna
obravnava), ki niso sposobni odpusta v domačo oskrbo in potrebujejo rehabilitacijo. Ti
pacienti so RZP pridobili že prej, ko so se zdravili na oddelkih z akutno obravnavo. Na
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tretjem mestu prav tako ne preseneča Nevrološka klinika (12,3 %), kjer so obravnavani
pacienti s cerebrovaskularnimi obolenji, degenerativnimi nevrološkimi obolenji, motnjami
in spremembami v občutenju in zaznavanju, zmanjšano zavestjo in posledično z zmanjšano
gibljivostjo. Na četrtem mestu je Kirurška klinika (11,5 %) kar tudi ni neobičajno, večina
pacientov je imela za seboj operativni poseg pod anestezijo. Kirurški pacienti sicer
prejemajo protibolečinsko terapijo kontinuirano, vendar se kljub temu težje premikajo, sam
operativni poseg in anestezija pa pomenita zelo veliko tveganje za nastanek RZP. Na
petem mestu je Interna klinika (8,4 %), sledijo Klinika za otorinolaringologijo in
cervikalno kirurgijo (2,4 %) ter Ortopedska klinika z 1,8 % prevalenco RZP.
Če primerjamo prevalenco v UKC Ljubljana (11,3 %) z Evropsko študijo (Vanderwee et
al., 2006), kjer je sodelovalo pet držav, vidimo, da je višja v Belgiji, na Švedskem, v
Združenem kraljestvu (21,1 do 23 %) in na Portugalskem (12,5 %), nižja je bila le v Italiji
(8,3 %). Prevalenca RZP v naši raziskavi je v območju povprečja evropske študije. Naši
rezultati so se najbolj približali prevalenci RZP na Portugalskem in Italiji. Na vprašanje o
primerljivosti prevalence RZP v UKC Ljubljana z Evropsko pilotno študijo (Vanderwee et
al., 2006) lahko pozitivno odgovorimo.
Incidenca RZP v UKC Ljubljana je bila 8,9-odstotna. Prav tako kot prevalenca je tudi
incidenca RZP največja na Kliniki za infekcijske bolezni in vročinska stanja (17,1 %). Na
drugem mestu je Kirurška klinika (8,7 %), ki pa nima tako visoke prevalence RZP, kar
pomeni, da imajo hitrejšo politiko odpuščanja pacientov, kirurški pacienti gredo potem na
druge klinike, predvsem v Negovalno bolnišnico, ta pa ima prevalenco RZP visoko (27 %).
Na tretjem mestu je Nevrološka klinika (8,5 %), ki ima prevalenco RZP enako incidenci,
kar pomeni, da so pacienti pridobili RZP pri njih, ampak so to tudi pacienti, ki imajo dolgo
ležalno dobo, rehabilitacija pa poteka na njihovi kliniki. Potem sledi Interna klinika z
incidenco RZP 6,2 %, Negovalna bolnišnica ima incidenco RZP 3,8 % ter Klinika za
otorinolaringologijo in cervikalno kirurgijo z 2,4-odstotno incidenco RZP.
V eni od univerzitetnih bolnišnic v Teksasu v ZDA na oddelku nevrološke intenzivne
terapije, so izmerili 12,4-odstotno incidenco RZP (Fife et al., 2001). Isti avtorji so tudi
ugotovili, da je večina pacientov, ki so pridobili RZP, imela nizek ITM ter oceno po
Bradenovi lestvici manj od 16. V UKC Ljubljana predstavlja incidenca RZP v intenzivni
terapiji 23,9 %, kar je pravzaprav skoraj dvakrat več v primerjavi z omenjenim oddelkom v
teksaški bolnišnici. Tudi glede na incidenco RZP po enotah ima intenzivna terapija
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najvišjo incidenco RZP. To, da je incidenca visoka, ne preseneča, saj so tukaj nameščeni
najbolj prizadeti in ogroženi pacienti, nekateri se ne smejo premikati zaradi terapevtskega
mirovanja. Večinoma so to pacienti s hudimi poškodbami in frakturami, poškodbami
centralno živčnega sistema, hrbtenjače, slabo prehranjenostjo tkiva, zdravljeni z
noradrenalinom, večinoma s fekalno inkontinenco in podobno. Na drugem mestu je
incidenca RZP na negovalnih oddelkih (7,8 %), sledi intenzivna zdravstvena nega (6,3%)
in najmanjša incidenca v Negovalni bolnišnici (3,8 %).
Večina raziskovalcev je ugotovila, da so najbolj pogosti dejavniki, ki sodelujejo pri
nastanku RZP v intenzivnih terapijah: negibnost, malnutricija, inkontinenca, nizek nivo
albuminov v serumu, poškodbe hrbtenjače, infarkt, hipertenzija, zmanjšana zavest,
poškodbe in fizično ovirani pacienti v postelji (Fife et al., 2001).
Največ RZP je bilo v naši raziskavi 1. stopnje po evropski klasifikaciji (43,5 % vseh RZP),
kar je primerljivo tudi z raziskavo v Nemčiji (Lahmann et al., 2005), kjer so imeli
prevalenco RZP 11,7 %, brez 1. stopnje pa je bila prevalenca RZP 5,2 %. Na drugem
mestu je bila RZP 2. stopnje (21 % vseh RZP), na tretjem RZP 3. stopnje (18,8 % vseh
RZP) in na četrtem mestu RZP 4. stopnje (16,7 %). Ti rezultati so dokaj primerljivi z
raziskavo, ki so jo opravili na Irskem (Gallagher et al., 2008), kjer so imeli sicer višjo
prevalenco RZP (18,5 %), vendar so imeli prav tako največ RZP 1. stopnje (49 %), potem
2. stopnje (37 %), 3. stopnje (11 %) in 4. stopnje (samo 3 %). Isti avtorji tudi navajajo, da
je v njihovi bolnišnici nastalo 77 % vseh RZP. Pri nas je rezultat podoben, in sicer 79 %,
kar je celo 2 % več.
Najpogostejše mesto nastanka RZP je bilo na trtici, kjer je imelo RZP 44,2 % pacientov.
Drugo najpogostejše mesto so bile pete, kjer je imelo RZP 19,6 % pacientov, potem sledijo
RZP na gluteusih, imelo jih je 15,2 % pacientov, preseneča pa dejstvo, da je bilo na kolkih
nižje število RZP od pričakovanega, bilo jih je 6,5 %. Predpostavljamo, da nižje število
RZP na kolkih lahko pripišemo sistematskemu usposabljanju vseh zaposlenih v UKC
Ljubljana na temo »Standardni postopki v obravnavi akutne in kronične rane«. Omenjeno
usposabljanje poteka v UKC Ljubljana že tretje leto zaporedoma. V usposabljanje je
vključena strategija preprečevanja RZP, kjer je ena od vsebin tudi tehnika pravilnega
obračanja. V Evropski pilotni raziskavi prevalence RZP (Vanderwee et al., 2006) so prav
tako imeli največje število RZP na trtici (28,6 %) in petah (26 %).
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Ugotovili smo, da je bilo žensk z RZP manj (43,5 %) od moških, ki so imeli RZP v 56,5
%. Pri vseh stopnjah RZP, razen pri drugi, je bilo večje število moških z RZP. Zanimivi pa
so rezultati pri starostni strukturi, kjer je večje število žensk z RZP v starostni skupini nad
80 let. Možno je, da obstaja povezava z večjim številom žensk v skupini pacientov nad 80
let zaradi njihove daljše življenjske dobe. V starostni skupini nad 80 let je bilo 64
pacientov z RZP (46,4 % vseh RZP), od tega je bilo 35 žensk z RZP, kar predstavlja 25,4
% vseh RZP ali 54,7 % žensk z RZP v starostni skupini nad 80 let. Moških pacientov z
RZP v starostni skupini nad 80 let je bilo 29, kar predstavlja 21 % vseh RZP ali 45,3 %
moških z RZP v omenjeni skupini.
Najpogostejši dejavniki tveganja, ki so ogrožali paciente z RZP, so bili: inkontinenca (70
%), nepomičnost (54,3 %), starost nad 80 let (46,4 %), slaba prehrana in izguba apetita (45
%), omejenost pri gibanju (34,8 %), anemija in ITM od 25 do 29,9 (24 %), ITM manj od
20 (23,2 %), diabetes (21 %), tanka in suha koža (16 %).
Z raziskavo smo ugotovili, da je 23,2 % vseh pacientov v zadnjih treh mesecih izgubilo
telesno težo, 21 % vseh pacientov ni imelo apetita in so se slabo prehranjevali, dietetik pa
je obravnaval samo 0,8 % pacientov, kar je precej zaskrbljujoče. Kljub temu je 14,8 %
pacientov dobivalo prehranske dodatke, 23,2 % pacientov prehranskih dodatkov ni
potrebovalo, 61 % pacientov pa ni dobivalo prehranskih dodatkov. Novak in Komadina
(2001) navajata, da je 50 % pacientov, zdravljenih v bolnišnicah, podhranjenih, po
podatkih bolnišnic v Brisbanu v Avstraliji (Banks et al., 2007 ) pa je od 30 do 35 %
podhranjenih v akutni obravnavi in 50 % v neakutni obravnavi, kar ni precej drugače. Ko
gledamo paciente z RZP v naši raziskavi, vidimo, da 60,9 % pacientov z RZP ni imelo
prehranskih dodatkov, samo dva pacienta z RZP (1,4 %) pa je obravnaval dietetik, pa
vemo, kako pomembna je dobra prehranjenost za obnavljanje tkiva in s tem boljše celjenje
rane. Stratton in sodelavci (2005) so v svoji raziskavi ugotovili, da zagotavljanje
prehranske podpore pri ogroženih pacientih za nastanek RZP zmanjša pojavnost RZP za
približno 25 %. Pozitiven vpliv na celjenje rane ima že zagotavljanje pacientovih
energijskih in beljakovinskih potreb (Lavrinec et al., 2007), najbolje pa je pacientom
zagotoviti enteralno prehrano, ki vsebuje veliko beljakovin, arginina, vitamina A, E in C
ter cinka, kar še dodatno pospeši celjenje ran.
Pacienti v UKC Ljubljana so ocenjeni po Waterlow lestvici na tveganje za nastanek RZP.
Brez tveganja je bilo ocenjenih 352 pacientov (28,8 %). Z oceno od 10 do 14 (ogrožen) je
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bilo ocenjenih 284 pacientov (23,2 %), z oceno od 15 do 19 (bolj ogrožen) je bilo
ocenjenih 258 pacientov (21 %) ter z oceno nad 20 (najbolj ogrožen) je bilo ocenjenih 330
pacientov (27 %).
Glede premeščanja oziroma obračanja pacientov in uporabo razbremenilnih pripomočkov
pri preprečevanju in zdravljenju RZP smo v naši raziskavi ugotovili, da je večina (76,9 %)
vseh pacientov bilo sposobnih samostojnega obračanja. Vsaki dve uri se je obračalo 6,1 %
pacientov, vsake tri ure se je obračalo 5,4 %, vsake štiri ure se je obračalo 3 % pacientov.
3,4 % pacientov je imelo terapevtsko mirovanje, kar pomeni, da se niso smeli obračati, 0,9
% pacientov pa ni bilo obračanih. 23,2 % pacientov z RZP je bilo sposobnih samostojnega
obračanja, 26 % pacientov z RZP se je obračalo na dve uri, vsake tri ure se je obračalo 21,1
% pacientov z RZP, vsake štiri ure se je obračalo 9,4 % pacientov z RZP, 2,9 % pa je
imelo terapevtsko mirovanje. Neredno, neplanirano se je obračalo 15,2 % pacientov z RZP.
Po protokolu preprečevanja RZP v UKC Ljubljana je treba paciente obračati na dve uri,
razen seveda tistih, ki imajo terapevtsko mirovanje.
Na običajnih žimnicah je ležalo 80,6 % vseh pacientov. Dinamični nadvložek je imelo 7,1
% pacientov, na spominski peni je ležalo 6,8 % pacientov, na blazini z atmosferskim
zrakom je ležalo 2,4 % pacientov, na samostojni dinamični blazini je ležalo 1,9 %
pacientov, na drugih razbremenilnih blazinah pa je ležalo 1,2 % pacientov. Po smernicah
EPUAP in NPUAP (2009) in Queensland Health Patient Safety Centre (2009) bi morali
imeti vsi pacienti, ki so ocenjeni po Bradenovi lestvici 17 in manj ali po Waterlow lestvici
nad 10, kar pomeni že ogroženost za nastanek RZP, razbremenilno blazino. V naši
raziskavi je bilo ugotovljeno, da je bilo samo 352 pacientov (28,8 % ) ocenjenih pod 10
točk po Waterlow lestvici, kar pomeni, da niso bili ogroženi za nastanek RZP. To pomeni,
da bi moralo ležati na razbremenilnih blazinah 71,2 % vseh pacientov, ležalo pa jih je le
19,4 %. Glede na ogroženost ni imelo ustrezne preventive 51,8 % pacientov. Vsi pacienti,
ki so bili ocenjeni z oceno nad 20 točk (27 %), bi po protokolu v UKC Ljubljana morali
ležati na dinamičnih blazinah, dejansko pa jih je ležalo samo 12,6 %. Nadalje je bilo
ugotovljeno, da je 64 pacientov z RZP (46,4 %) ležalo na običajnih žimnicah in sicer je
bilo brez razbremenilne blazine 6 pacientov s 4. stopnjo RZP (4,3 %), 13 pacientov s 3.
stopnjo RZP (9,4 %), 8 pacientov z 2. stopnjo RZP (5,8 %) in 37 pacientov s 1. stopnjo
RZP (26,8 %). Iz rezultatov je tudi razvidno, da so razbremenilne blazine bile nepravilno
razporejene, saj so ležali na blazini z atmosferskim pritiskom pacienti s 1. in 2. stopnjo
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RZP. Omenjene blazine so namenjene v UKC Ljubljana predvsem pacientom s 3. in 4.
stopnjo RZP. V Evropski pilotni študiji o prevalenci razjede zaradi pritiska (Vanderwee et
al., 2006) so ugotovili, da je bilo brez preventivne razbremenilne blazine 28,4 % pacientov,
ki so bili ogroženi za nastanek RZP. Na statičnih blazinah je ležalo 41,2 %, na dinamičnih
pa 30,4 % ogroženih pacientov za nastanek RZP. Tukaj je bila velika razlika med
posameznimi državami. V Združenem kraljestvu je bilo brez ustreznih preventivnih
pripomočkov 4,9 % pacientov, v Italiji pa 74,9 % pacientov, ki so bili ogroženi za nastanek
RZP. Na dinamičnih blazinah je ležalo 39,5 % pacientov, ki sploh niso bili ogroženi za
nastanek RZP, na statičnih pa 2,6 % pacientov, ki niso bili ogroženi za nastanek RZP.
Tako kot v UKC Ljubljana so tudi v omenjeni študiji imeli preventivne razbremenilne
blazine porazdeljene nepravilno in neenakomerno.
V omenjeni študiji avtorji tudi navajajo, da 61,8 % pacientov ni bilo redno obračanih, kar
je precej večji odstotek v primerjavi z našo raziskavo. V naši raziskavi je bilo ugotovljeno,
da 47,9 % pacientov z RZP ni bilo obračanih v skladu s protokolom.
Ugotovili smo, da je prevalenca RZP v UKC Ljubljana še najbližja prevalenci RZP v Italiji
in na Portugalskem glede na Evropsko pilotno študijo (Vanderwee et al., 2006), vendar so
rezultati nacionalne raziskave v Italiji (Peghetti, 2011) pokazali precej višjo prevalenco
RZP (15,2 % do 19,38 % na negovalnih oddelkih in 20,78 % do 41,51 % v intenzivnih
terapijah). Prav tako je raziskava v Rimskih bolnišnicah (Capon et al., 2007) pokazala 27odstotno prevalenco RZP, kar je precej višje kot v Evropski pilotni študiji (Vanderwee et
al., 2006).
V UKC Ljubljana poteka za vse zaposlene v zdravstveni negi že tretje leto kontinuirano
strokovno izpopolnjevanje o preprečevanju in oskrbi RZP. V tem času je bilo opaziti, da je
prijava RZP porasla, vendar smo kljub temu z raziskavo potrdili, da medicinske sestre ne
prijavijo vseh RZP. Prijavljenih je bilo le 38,4 % vseh RZP, kar je zelo zaskrbljujoče,
predvsem z vidika obvladovanja sistema celovite kakovosti. Če imamo nizek odstotek
prijavljenih RZP, to ne pomeni, da tega problema nimamo, pomeni le, da se problema ne
zavedamo in ne naredimo dovolj, da bi ga zmanjšali. Zanimivo bi bilo raziskati, ali je
morebiti vzrok v tako nizkem številu prijav RZP v zastarelem načinu dokumentiranja in ali
bi sodoben način prijave in dokumentiranja pripomogel k prijavi vseh RZP. Na Danskem
so ugotovili (Dorsche, Fremmelevholm, 2010) 17,3-odstotno prevalenco RZP in z njo
povezano pomanjkljivo dokumentiranje. Problem dokumentiranja je prisoten tudi v UKC
81

Ljubljana. Pomanjkljivo se dokumentirajo aktivnosti povezane s preprečevanjem RZP,
prijave se pošiljajo po interni pošti, to pomeni, da jih prinašajo kurirji. Takšen način
zbiranja podatkov povečuje tveganje, da se prijave nekje na poti izgubijo. Računalniški
program, ki služi za vnos podatkov iz poslanih dokumentov ter njihovo obdelavo ni v
skladu z varnostnimi politikami informacijskega sistema. Za odpiranje tega programa ni
potrebnih gesel, podatki pa se lahko kadarkoli brišejo in spreminjajo.
Waterlow lestvica za oceno tveganja nastanka RZP predvideva, da spol vpliva na nastanek
RZP, zato so ženske ocenjene z eno točko več kot moški. Pri svojem dolgoletnem delu
nisem opazila, da bi ženske imele bistveno več RZP, zato smo v raziskavi tudi postavili
hipotezo, da ne obstajajo statistično pomembne razlike pri nastanku RZP med spoloma. To
hipotezo smo potrdili s t-testom neodvisnih vzorcev. Zanimiva je ugotovitev, da so ženske
v vseh starostnih obdobjih, razen v obdobju nad 80 let, imele znatno manjšo število RZP,
kar je verjetno povezano s starostno strukturo vseh pacientov v UKC Ljubljana. V vseh
starostnih obdobjih je bilo znatno višje število moških pacientov, razen v obdobju nad 80
let, kjer je bilo bistveno več žensk. Predpostavljamo, da gre za večje število RZP pri
ženskah nad 80 let na račun daljše življenjske dobe žensk in na manjšo obolevnost žensk
do 79. leta starosti.
Da je prevalenca RZP višja v intenzivnih terapijah, smo dokazali s hi-kvadrat testom na
podlagi rezultatov kontingenčnih tabel. Podobne rezultate je imela tudi Italija v nacionalni
raziskavi (Peghetti, 2011) ter Nemčija (Shahin in Dassen, 2008), kjer je raziskava potekala
v intenzivnih terapijah štiri leta, in sicer od leta 2002 do leta 2006. V intenzivnih terapijah
je še toliko bolj pomembno, da sledimo protokolom in politiki preprečevanja RZP ter da
omogočimo vsem pacientom ležanje na visoko kakovostnih razbremenilnih blazinah.
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8 ZAKLJUČEK
Namen magistrskega dela je bil ugotoviti prevalenco razjede zaradi pritiska v
Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana in z njo povezane aktivnosti predvsem na
področju njenega preprečevanja.
Ministrstvo za zdravje v Republiki Sloveniji ima izdelana priporočila za spremljanje
kazalnikov kakovosti, vendar sem mnenja, da bi morali ta priporočila vsebinsko posodobiti
(seznam predlaganih kazalnikov ter izračunavanje prevalence in incidence razjede zaradi
pritiska) ter poenotiti način zbiranja in obdelave podatkov o prevalenci in incidenci razjede
zaradi pritiska.
Z raziskavo smo ugotovili najpogostejše dejavnike tveganja za nastanek razjede zaradi
pritiska kot tudi njene najpogostejše stopnje, oboje pa je zelo pomembno pri načrtovanju
preprečevanja razjed zaradi pritiska. Rezultati so nam prikazali realno stanje v
Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana, pomembne pa so ugotovitve, katere so osnova
za nadaljnje izboljševanje kakovosti zdravstvene nege na področju preprečevanja in
spremljanja pogostosti ter pojavnosti razjede zaradi pritiska.
Medicinske sestre v Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana ne prijavljajo vseh razjed
zaradi pritiska, zato bo treba ugotoviti, kaj je temu vzrok. Analiza dokumentacije o razjedi
zaradi pritiska v Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana je pokazala, da je način
obravnave razjede zaradi pritiska zastarel in da ga bo treba v prihodnosti posodobiti.
Kritična je ugotovitev, da ima samo majhen odstotek pacientov v Univerzitetnem
kliničnem centru Ljubljana preventivne pripomočke oziroma razbremenilne blazine, kljub
temu da je to njihova pravica, ki je zapisana v 6. členu Zakona o pacientovih pravicah in
pravi, da ima pacient v skladu s posebnimi predpisi s področja zdravstvenega varstva in
zdravstvenega zavarovanja pravico do ustreznih preventivnih zdravstvenih storitev za
ohranitev njegovega zdravja in preprečitev bolezni (Zakon o pacientovih pravicah, 2008).
Tudi deklaracija, imenovana »Declaration of Rio de Janeiro (EWMA, 2012), ki jo je
ustvarilo Ibero Latinsko Ameriško združenje za razjede zaradi pritiska in rane, navaja, da
je preventiva pred nastankom razjede zaradi pritiska univerzalna pravica vseh ljudi ter tudi
daje napotke za aktivno delovanje preprečevanja razjede zaradi pritiska. Razglasili so tudi
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Svetovni dan boja pred nastankom razjede zaradi pritiska (World Day for Prevention of
Pressure Ulcers), ki ga od lanskega leta obeležujemo 16. novembra. Združenje upa, da bo
prvi svetovni dan ozaveščanja o razjedah zaradi pritiska dovolj odmeven in vpliven tudi za
naslednje izzive in projekte, ki bodo združili številne nacionalne in mednarodne
organizacije na področju zdravstva in človekovih pravic, znanstvenike ter družbo kot
celoto v partnerskem sodelovanju z vsemi na področju preprečevanja nastanka razjed
zaradi pritiska.
Zaskrbljujoča je tudi ugotovitev, da v Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana slabo
prepoznavamo slabo prehranjene ali celo podhranjene paciente, še posebno tiste, ki so
najbolj ogroženi za nastanek razjede zaradi pritiska ali pa jo celo imajo. Na tem področju
bo prav tako treba izvesti ukrepe, ki bodo omogočili hitro prepoznavanje slabo
prehranjenih pacientov, ter izvesti izboljšave v komunikaciji med službo za prehrano in
dietetiko ter kliničnimi oddelki.
Na podlagi ugotovljenih dejstev je treba v Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana
izboljšati strategijo preprečevanja razjede zaradi pritiska kot tudi njeno dosledno izvajanje.
Predvsem bo treba zagotoviti dovolj primernih razbremenilnih statičnih in dinamičnih
blazin, izvajati presejanje oziroma oceno prehranjenosti pacientov ter v aktivnosti
preprečevanja razjede zaradi pritiska aktivno vključiti klinične dietetike. Postopek prijave
razjede zaradi pritiska je treba posodobiti z informacijsko tehnologijo, kar bo tudi
omogočilo evidenco vseh pacientov z razjedo zaradi pritiska. Nadaljevati je treba z
usposabljanjem in izobraževanjem zaposlenih v zdravstveni negi o preprečevanju in
zdravljenju razjed zaradi pritiska. Z vidika obvladovanja sistema celovite kakovosti pa je
treba izvajati notranje presoje, ki vključujejo tudi preprečevanje razjed zaradi pritiska.
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Priloga 8 - Vprašalnik
PREVALENCA RZP V UKC LJUBLJANA
(prirejeno po EPUAP)

1. SPLOŠNI PODATKI
Klinika / center / žig
Klinični oddelek
Enota

2. PODATKI O PACIENTU
Spol
•
•

Starost
Moški
Ženska

•
•
•
•
•

Nastanek RZP
18 – 39
40 – 59
60 – 69
70 – 79
> 80

•
•
•
•
•
•

Datum sprejema

Doma
V drugi bolnišnici
V DSO
V UKCL-drug klinični oddelek
Na ocenjevani enoti oz.
kliničnem oddelku
Zavod _______________

3. OPAZOVANJE KOŽE
ČE IMA PACIENT VEČ RZP, OCENI NAJBOLJ
PROBLEMATIČNO RZP

•
•
•
•
•

nima RZP
rdečina (1. st.)
mehur / odrgnina (2. st.)
površinska razjeda (dermalna rana, 3.
st.)
globoka razjeda / nekroza (4. st.)

LOKACIJA NAJBOLJ PROBLEMATIČNE RZP

•
•
•
•
•
•

trtica
peta
kolk
gluteus
zatilje
drugo ____________________
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ČE IMA PACIENT VEČ RZP, OZNAČI ŠE OSTALA MESTA RZP (na sliki)

4. WATERLOW LESTVICA (obkrožite ustrezno)
KONSTITUCIJA,

TIP KOŽE,

TEŽA/VIŠINA

VIDNA RIZIČNA MESTA

•

ITM 20 – 24,9
(normalno)
ITM 25 – 29,9
(prekomerna
telesna teža)
ITM > 30 (debelost)
ITM < 20 (suh)

•
•
•
•
•
•
•
•

TEŽA KG / TELESNA VIŠINA M²

•

•

•
•

ZDRAVA
TANKA
SUHA
EDEMATOZNA
VLAŽNA, LEPLJIVA
ZVIŠANA TEMP.
BLEDA
SPREM.BARVE KOŽE, RZP
1. ST.
POŠKODOVANA KOŽA,
RZP 2., 3., 4. ST.

OCENA PREHRANJENOSTI

A – IZGUBA TELESNE TEŽE

B - IZGUBA TELESNE TEŽE

•
•
•

•
•
•
•
•

DA - na vprašanje B
NE - na vprašanje C
NE VEM - na vprašanje
C in daš 2 točki
C – SLABA PREHRANA IN
IZGUBA APETITA
•
•

NE
DA

0
1

0,5-5 KG
5 -10 KG
10-15 KG
> 15 KG
NE VEM

TOČKE PREHRANJENOSTI
ČE JE > 2
POSVET Z DIETETIKOM

KONTINENCA

GIBLJIVOST

DODATNE OGROŽENOSTI

•

•
•
•
•
•
•

PREHRANJENOST TKIVA

NEVROLOŠKE OKVARE

•
•

•
•
•

•
•
•

ZADRŽUJE URIN IN
BLATO, STALNI URINSKI
KATETER
URINSKA INKONTINENCA
INKONTINENCA BLATA
INKONTINENCA URINA IN
BLATA

POPOLNA
NEMIREN
APATIČEN
OMEJENA
NEPOKRETEN
NA VOZIČKU

•
•
•
•

TERMINALNA KAHEKSIJA
ODPOVED
VEČ
ORGANOV
ODPOVED
ENEGA
ORGANA
OBOLENJE PERIFERNEGA
OŽILJA
ANEMIJA
KAJENJE

•

OPERACIJE, POŠKODBE
•

•
•

ZDRAVILA – STEROIDI, CITOSTATIKI, ANTIINFLAMATORNA

DIABETES
MOŽGANSKA KAP
MOTNJE GIBANJA,
OBČUTENJA
PARAPLEGIJA

POŠKODBA GIBAL,
HRBTENICE IN
SPINALNA
ANESTEZIJA
NA OP. MIZI > 2 URI
(48 UR)
NA OP. MIZI > 6 UR
(48 UR)
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5. PREPREČEVANJE RZP (obkrožite ustrezno)
Pripomočki za bolniško
posteljo
•
•
•
•
•
•

Običajna žimnica
Spominska pena
Nadvložek dinamični
(na elektriko)
Samostojna dinamična
blazina (na elektriko)
Atmosair blazina
Drugo ____________

Obračanje v bolniški postelji

•
•
•
•
•
•
•

Se ne obrača
Terapevtsko
mirovanje
Neplanirano, neredno
Vsaki 2 uri
Vsake 3 ure
Vsake 4 ure
Se sam obrača

Prehranska podpora

•
•
•
•

Obisk dietetika
Dodajanje
prehranskih
dodatkov
Ne potrebuje
prehranskih
dodatkov
Nima dodatkov
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