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IZVLEČEK
Uvod: Fizično oviranje bolnika uvrščamo med posebne varovalne ukrepe. To je nujen ukrep,
ki ga uporabimo zaradi odprave oziroma obvladovanja nevarnega vedenja osebe, kadar je
ogroženo njeno življenje ali življenje drugih. Odločitev o fizičnem oviranju zagotovo ni
enostavna, saj s tem pacientu odvzamemo samostojnost, integriteto, in če je le mogoče,
uporabimo vsa druga sredstva, preden posežemo po fizičnem oviranju (fiksacija). Namen:
Namen magistrskega dela je ugotoviti, katere vrednote, norme in predstave so tiste, ki
zdravstvenemu osebju pomagajo pri klinični odločitvi za uporabo posebnih varovalnih
ukrepov. Ugotavljanje prej omenjenih dejavnikov bo pripomoglo k pregledu obstoječega stanja
in k izboljšanju sedanje klinične prakse. Metoda dela: Pri načinu zbiranja in obdelave
podatkov je bil uporabljen kvantitativni pristop. Merski instrument je bil anketni vprašalnik.
Izvedena je bila presečna študija. Magistrsko delo je razdeljeno na teoretični in empirični del.
Uporabljena je bila deskriptivna metoda dela s pregledom domače in tuje strokovne literature.
Rezultati so bili obdelani s statističnimi metodami in analizo vsebine. Rezultati: Raziskava je
potekala v času od junija do avgusta 2015. Poslan je bil 201 anketni vprašalnik, vrnjenih jih je
bilo 188, od tega pravilno izpolnjenih 98, kar predstavlja 48,8 %. Trinajst anketnih
vprašalnikov ni bilo vrnjenih, 90 pa je bilo takih, ki so bili izpolnjeni le delno ali napačno.
Anketne vprašalnike so izpolnjevali zaposleni v zdravstveni oskrbi. Ugotovljeno je bilo, da so
tisti zaposleni, ki so že bili na izobraževanju o fizičnem oviranju, tudi bolj usposobljeni za
izvajanje fizičnega oviranja. Razprava in sklep: Na svojem delovnem mestu se je večina
vprašanih že srečala s posebnimi varovalnimi ukrepi in so jih tudi že uporabili. Najpogosteje
uporabljajo ograjice, fizično oviranje in medikamentno oviranje, na nekaterih oddelkih pa
pokličejo celo varnostnike in policijo. Za uporabo fizičnega oviranja se najpogosteje odločajo
predvsem, kadar je bolnik agresiven, kadar je nemiren in ogrožen zaradi padcev, kadar ogroža
svoje zdravje, ali zdravje drugih in kadar želimo preprečiti, da bi si odstranil prehranjevalno
cevko. Fizično oviranje lahko pri pacientu povzroči strah, jezo, agresivnost in posledično
nezaupanje v zdravstveno osebje. Ključne besede: posebni varovalni ukrepi, fizično oviranje,
varnost, pacient, ovirnice, komunikacija, medicinska sestra, protokol

ABSTRACT
Introduction: Physical restraint with the patient is classified as special protective measure.
This is a necessary measure, which is used due to the elimination or control of dangerous
behaviour of a person, when their life is at risk, or lives other people are at risk. A decision on
physical restraint is definitely not easy, since independency and integrity are taken away from
the patient. Prior the use of physical restraint (fixation), we use all other means, if possible.
Purpose: The purpose of the master´s thesis is to establish which values, norms, and ideas
serve as a clinical decision of healthcare personnel to use special protective measures.
Establishing the aforementioned factors will contribute to the overview of the existing
situation and improvement of the existing clinical practice. Method of work: In the way of
collecting and analysing the data, we used quantitative approach. Questionnaire was a
measurement instrument. We carried out a cross-sectional study. The master´s thesis is divided
into theoretical and empirical part. We used a descriptive method of work by reviewing local
and foreign specialised literature. The results were analysed with statistical methods and
content analysis. Results: The research was carried out from June to August 2015. 201
questionnaires were sent, and 188 questionnaires were returned, among which 98 were filled
out correctly. That represents 48.8% of the questionnaires. Thirteen questionnaires were not
returned, and 90 questionnaires were only partially filled out or were not even filled out. The
questionnaires were filled out by the employees in medical care. It was established that
employees that had already attended training on physical restraint, are also more qualified for
implementation of physical restraint. Discussion and conclusion: Most of the participants
have already faced special protective measures in their working place, and already used them.
Fences, physical restraint, and medicament restraint are most commonly used. In some
departments, they even call securities and police officers. They most commonly decide to use
physical restraint when a patient is aggressive, when they are restless, they are at risk of
falling, when they threat their life, if they are dangerous to themselves or others, and when we
want to prevent the removal of a feeding tube. Physical restraint can cause fear, anger,
aggressiveness, and consequently lack of trust for medical personnel. Key words: special
protective measures, physical restraint, safety, patient, obstacles, communication, nurse,
protocol
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1 UVOD
Stanja, s katerimi se bolniki srečujejo v času svoje bolezni, so lahko izjemno raznolika in prav
različnost zdravstvenih stanj zdravstvenim delavcem veleva, da predvidijo in/ali nemudoma
poskrbijo za njihovo in svojo varnost. Ustreznost sprejemanja klinične odločitve o načinih
varovanja bolnika je odvisna od vsakega posameznika. Klinične odločitve se sprva in
mnogokrat usmerjajo k umirjanju bolnika. V ospredju je najprej pogovor, saj je to najbolj
dostopen in enostaven način. Če pogovor ni dovolj oziroma z njim nismo bili uspešni, se v
klinični praksi pogosto poslužujemo umirjenja bolnika z različnimi zdravili. Če tudi s tem
ukrepom nismo dosegli varnosti bolnika, je v končni fazi treba izbrati posebne varovalne
ukrepe (PVU).
Šemrl (2012) pravi, da odločitev o fizičnem oviranju zagotovo ni enostavna, saj s tem bolniku
odvzamemo samostojnost, integriteto, in če je le mogoče, uporabimo vsa druga sredstva,
preden posežemo po fiksaciji. Izobraževanje in znanje mnogokrat ne pomagata pri odločitvi,
kaj storiti v dani situaciji, saj je vsaka od njih posebna. V vsaki situaciji se je treba zavedati
našega delovanja, ki temelji na moralnih, etičnih in pravnih odgovornostih. Luksemburška
deklaracija o varnosti bolnika (2005) pravi, da je zdravstvena dejavnost področje z visoko
stopnjo tveganja zaradi neželenih dogodkov, ki ne nastanejo zaradi same bolezni, ampak kot
posledica procesa zdravljenja, kar lahko pripelje do bolnikove smrti, hudih okvar, zapletov in
trpljenja.
Vodilni strokovnjaki na področju zmanjševanja fizičnega oviranja bolnika so v
interdisciplinarnem procesu timskega proučevanja privedli do tega, da je treba ohranjati
dostojanstvo, samozavest in opolnomočenje starejših ljudi brez uporabe fizičnega oviranja
(Goldman et al., 2010).
Fizično oviranje že dolgo časa uporabljamo v zdravstvu in socialnem varstvu za upravljanje
zahtevnih situacij. Dejansko je bilo sprejeto za pristop k zmedenim in agresivnim ljudem, v
zadnjem času pa je njegova uporaba vprašljiva. Razlogi za njegovo uporabo se spreminjajo in
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so pogosto povezani z vedenjskimi težavami, kot so zmedenost, vznemirjenost, tavanja
(Evans, 2008).

Zaposleni v zdravstveni oskrbi morajo zmanjševati prisilne ukrepe in izvajati zdravstveno
oskrbo, ki je usmerjena k bolniku. Skupaj z bolnikom je treba oceniti dejavnike tveganja in se
dogovoriti o vrsti prisilnih ukrepov. Zaposleni v zdravstveni oskrbi imajo tudi ključno vlogo
pri uvajanju in izvajanju prisilnih ukrepov. Če želimo spodbujati politiko zmanjševanja
prisilnih ukrepov, je potrebnega več sodelovanja med zdravniki in drugimi zdravstvenimi
delavci s poudarkom na poznavanju alternativnih ukrepov. Zdravstvene organizacije morajo
spodbujati visoke etične standarde in usposabljanje na tem področju se mora osredotočiti na
sprejete klinične smernice alternativnih ukrepov, na medosebni odnos med bolnikom in
medicinsko sestro s poudarkom na razumevanju bolnikovega počutja in poznavanju njegovega
dojemanja in reagiranja v neprijetnih situacijah (Bregar in Možgan, 2012).
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2 NAMEN

MAGISTRSKEGA DELA
RAZISKOVALNIH KONCEPTOV

IN

OPREDELITEV

Namen magistrskega dela je bil ugotoviti, katere vrednote, norme in predstave so tiste, na
katere se medicinska sestra opre pri klinični odločitvi za uporabo PVU. Ugotavljanje prej
omenjenih dejavnikov bo pripomoglo k pregledu obstoječega stanja in k predlogom za
izboljšanje sedanje klinične prakse. Ne nazadnje bodo ugotovitve lahko prispevale k
dopolnitvi samega izobraževalnega procesa v bolnišničnem okolju.
Cilj magistrske naloge je boljše poznavanje posebnih varovalnih ukrepov in lažje odločanje
zdravstvenega osebja o uporabi fizičnega oviranja, da bi našli rešitve, da bi čim manj posegali
po fiksaciji in na ta način pacientu odvzeli prostost.

2.1

Raziskovalne hipoteze

Ugotoviti želimo, ali starost, delovna doba in izobrazba vplivajo na uporabo PVU in fizičnega
oviranja.
H1: Višje izobraženo zdravstveno osebje pogosteje fizično ovira pacienta kot nižje izobraženo
osebje.
H2: Starejši zdravstveni delavci bolje poznajo protokol o oviranju oziroma omejevanju
gibanja (priloga 4) pacienta kot mlajši zdravstveni delavci.
H3: Zdravstveni delavci z daljšo delovno dobo bolj poznajo protokol o oviranju oziroma
omejevanju gibanja pacienta (priloga 4) kot zdravstveni delavci s krajšo delovno dobo.
H4: Zdravstveni delavci, ki so že bili napoteni na izobraževanje o uporabi posebnih varovalnih
ukrepov, so bolj usposobljeni za izvajanje PVU.
H5: Pri nemirnem pacientu zdravstveno osebje pogosteje ne poseže po fizičnem oviranju.
H6: Zdravnik pogosto sodeluje pri fizičnem oviranju pacienta.
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TEORETIČNI DEL
3 POSEBNI VAROVALNI UKREPI
Posebni varovalni ukrep je nujen ukrep, ki se ga uporabi zaradi omogočanja zdravljenja osebe
ali zaradi odprave oziroma obvladovanja njenega nevarnega vedenja, kadar je ogroženo njeno
življenje ali življenje drugih, huje ogroženo njeno zdravje ali zdravje drugih ali z njim
povzroča hudo premoženjsko škodo sebi ali drugim in ogrožanja ni mogoče preprečiti z
drugim, blažjim ukrepom (Zakon o duševnem zdravju, 2008). Uporaba PVU je vedno nujen
ukrep, ki ga je treba izvesti nemudoma in brez odlašanja. Ukrep mora trajati najkrajši potrebni
čas glede na razlog njegove uvedbe. Pred uvedbo PVU je treba oceniti bolnikovo stanje,
situacijo, v kateri smo, in razpoložljivost primerno usposobljenih oseb. Pri uvedbi PVU mora
sodelovati osebje z znanjem in izkušnjami (Možgan, 2009). Opredeliti, kaj fizično oviranje je
in kaj ni, je težko, ker oviranje lahko vključuje različne naprave in posege. Najbolj
prepoznavne naprave za fizično oviranje so tiste, ki mobilizirajo osebo z vezanjem okončine,
prsi ali pasu na neko varno fiksirano površino, kot je postelja ali stol (Evans, 2008). Springer
(2015) navaja, da se za prisilo, kazen ali udobje osebja PVU ne sme uporabljati. Uporabljajo
se, če z njimi zagotovimo varnost bolnika, varnost drugih bolnikov, zdravstvenega osebja in
svojcev in se uporabljajo le redko. Fizično oviranje je opredeljeno kot katera koli metoda, ki
pacientu omeji svobodo pri gibanju in mu onemogoči dostop do svojega telesa. Fizično
oviranje vključuje oviranje zapestja rok in nog, uporabo trebušnega pasu. O osamitvi, ki sodi
med PVU, govorimo, kadar bolnik nima prostega izhoda iz sobe in mu je to fizično
preprečeno. Zdravila, ki jih uporabljajo za omejevanje in nadzor obnašanja in če niso del
standardnega medicinskega zdravljenja bolnika, prav tako sodijo med PVU. Fizične ovirnice
se še vedno uporabljajo z dobrimi nameni predvsem zato, da bi zavarovali bolnika pred
poškodbo samega sebe (Napierkowski, 2002). Chuang in Huang (2007) navajata, da se ukrep
kljub spoznanju, da nima dobrega psihičnega in fizičnega izida, uporablja še naprej.
Začetki PVU, kamor uvrščamo fizično oviranje, segajo v leto 1980. Fizično oviranje je vsaka
ročna metoda, fizična ali mehanska naprava, ki posamezniku onemogoči prosto gibanje in
dostop do svojega telesa (Mion, Minnick in Palmer, 1996). Fizično oviranje je opredeljeno kot
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vsako dejanje ali postopek, ki prepreči osebi, da bi se prosto gibala in da bi prosto izbrala
položaj, v katerem želi biti (Fariña-López et al., 2014). Fizično oviranje je uporabljeno kot
varnostni ukrep bolnika pred padcem ali pri agresivnem vedenju. Mion, Minnick in Palmer
(1996) navajajo, da je imel zakon o spravi Omnibus Budget Reconciliation Act (OBRA) iz
leta 1987, ki je začel veljati leta 1990, velik vpliv na uporabo fizičnega oviranja v zavodih in
ustanovah. Zakon pravi, naj zdravstveno osebje namesto fizičnega oviranja uporabi zdravila,
ki bi bolnika umirila. V ZDA se je na ta način fizično oviranje znižalo iz 41 % na 25 %. Ayten
(2007) navaja, da so bile ZDA prve, ki so uvedle standarde za fizično oviranje.
Uporaba fizičnega oviranja sega daleč v zgodovino. Prve spremembe proti uporabi fizičnega
oviranja so opazili v Angliji in Franciji v 19. stoletju. Kljub temu so v Združenih državah
Amerike verjeli, da je fizično oviranje terapevtsko in moralno pravilen pristop k preprečevanju
nesreč in poškodb (Ayten, 2007).
Organizaciji Medicare in Medicaid Services sta obiskali Kanado z namenom, da bi opazovali
prakso in zmanjšali fizično oviranje. Kmalu zatem je OBRA spremenila svoje zahteve in
poročajo, o pravici stanovalcev domov za starejše biti brez vsakršnega oviranja, tako fizičnega
kot medikamentnega. Namen tega je bil, da pri stanovalcih dosežejo in ohranjajo dobro
počutje brez oviranja. Zgodovinsko gledano, je bila uporaba fizičnega oviranja zelo pogosta
pri oskrbi starejših ljudi. Šele sredi leta 1980 so zagovorniki to izpodbijali in verjeli, da je
fizično oviranje nepotrebno, ljudje so bolj neodvisni, ohranjajo samospoštovanje, izboljšajo
moč in vzdržljivost, manj je pojavnosti depresije in zmedenosti. Starejši niso imeli preležanin,
inkontinence, mišične atrofije (Goldman et al., 2010).
V času hospitalizacije se bolniku gibanje lahko omeji z varnostnimi medicinskimi pripomočki,
ki zagotavljajo njihovo obravnavo, kot so urinski kateter, kisik, intravensko prejemanje
terapije. Nekateri bolniki imajo včasih določen položaj, ki je pomemben za njihovo zdravje. V
nekaterih primerih se uporabljajo ovirnice za roke, da bi preprečili, da bi bolnik namerno
odstranil katetre (Evans, 2008). Fizično oviranje se uporablja kot psihiatrična intervencija, da
zaščitimo bolnike, ki so hospitalizirani na psihiatričnih oddelkih, da ne poškodujejo sebe ali
drugih. Tako zagotovimo varno okolje drugim bolnikom in osebju, ki dela z njimi. Nekateri
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trdijo, da je fizično oviranje bolj učinkovito pri obvladovanju nasilnega vedenja bolnika in
varnejše za sobolnike in osebje kot medikamentno oviranje. Prav tako trdijo, da fizično
oviranje poslabša proces zdravljenja, stanje bolnika, ustvari halucinacijske simptome in
poveča bolnikovo agresivnost (Gelkopf et al., 2009).
Odločitev o namestitvi ovirnic najpogosteje predlagajo medicinske sestre,1 vendar se fizično
oviranje velikokrat uporablja tudi pri bolnikih z demenco. Kot glavni razlog za uporabo so
navedeni tavanje in padci. Obstajajo dokazi, da fizično oviranje ne zmanjša poškodb in
padcev; še več, lahko celo škodi kakovosti življenja teh ljudi. Te ugotovitve so botrovale
ugotovitvi, da je treba fizično oviranje zmanjšati (Te Boekhorst et al., 2013).
V povezavi z možnimi načini zmanjševanja omejitve gibanja bolnikov Te Boekhorst in
sodelavci (2013) navajajo, da je tehnologija prinesla številne možnosti, kot so zvočni in
vizualni monitorji, senzorji na vratih in posteljah ob gibanju oziroma vstajanju bolnikov z
demenco. Signali s teh naprav se pošljejo zdravstvenemu osebju. Druga možnost bi bila, da bi
bolnikom v obleko dali čipe. V nekaterih domovih so dejansko uporabili to tehnologijo in
ugotovili izboljšanje kakovosti bolnikovega življenja. Seveda pa je ta tehnologija bistveno
pripomogla k izboljšanju le pri bolnikih, ki so se samostojno gibali.
Kljub dejstvu, da imajo mnoge bolnišnice in zdravstvene ustanove postopke, ki zagotavljajo
bolnikovo varnost, zdravstvena dejavnost še vedno zaostaja za drugimi industrijskimi in
storitvenimi dejavnostmi, ki so uvedle sistemske varnostne procese (Luksemburška deklaracija
o varnosti bolnika, 2005). Pravilen pristop k nasilnemu bolniku se začne takrat, ko imamo na
voljo dovolj zdravstvenega osebja. Booth (2015) navaja, da bi bila idealna petčlanska skupina,
v kateri bi ena oseba vodila cel postopek, preostale štiri pa bi bile odgovorne vsaka za eno
okončino. V nadaljevanju avtor navaja tudi prisotnost varnostnika in policije. Avtor tudi meni,
da bi bilo treba nasilne bolnike izolirati, saj bi tako zaščitili zdravstveno osebje, ki ni ustrezno
usposobljeno. Vsi zaposleni, ki skušajo nasilnega bolnika ovirati, morajo biti ustrezno

Izraz medicinska sestra je uporabljen za vse zaposlene v zdravstveni oskrbi (zdravstveni tehnik, diplomirana
medicinska sestra/zdravstvenik in magister/magistrica zdravstvene nege).
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izobraženi in opremljeni z znanjem, da zaščitijo sebe in zmanjšajo škodo pri bolniku. Ko
želimo bolnika fizično ovirati, mu je treba razložiti, kaj bomo storili.

3.1 Vrste posebnih varovalnih ukrepov
Kadar je pacient nemiren, uporabljamo različne ukrepe. Med njimi so tudi PVU, teh pa je več
vrst.
Medikamentni PVU:
•

hitra nevroleptizacija (pacient v enkratnem odmerku ali v večkratnih zaporednih odmerkih
prejme nevroleptik peroralno ali intramuskularno),

•

sedacija z benzodiazepini,

•

sedacija z benzodiazepini in hitro nevroleptizacijo (Kovač, 2012).

Neustrezno in prekomerno predpisovanje zdravil je križišče etičnih in pravnih dilem.
Raziskava, izvedena v Veliki Britaniji, je pokazala pretirano uporabo zdravil. Medikamentni
PVU predstavljajo premišljeno uporabo farmacevtskih izdelkov za nadzor vedenja bolnika in
omejevanje svobode gibanja. Medikamentno oviranje nekateri med zdravstvenim osebjem
uporabljajo, da bi zaščitili osebje in bolnike, hkrati pa bolniku zagotovijo počitek (Hughes,
2008).
Pri tem je vprašanje, ali imajo medicinske sestre dovolj znanja o uporabi zdravil. Hughes
(2008) navaja, da so nekateri mnenja, da imajo na področju zdravil dovolj znanja in izkušenj.
Dajanje zdravil bolniku je za medicinsko sestro velika odgovornost: kdaj bo aplicirala
zdravilo, ali bo znala oceniti stanje pacienta, da resnično potrebuje zdravilo, kolikokrat mu bo
dala zdravilo in katero, če ima predpisanih več različnih vrst. Uporabo zdravil je vedno treba
upravičiti in dokumentirati. Avtor tudi navaja, da je glavni razlog za uporabo PVU varnost
bolnika. Pridržanje se torej lahko utemelji kot ohranjanje varnosti ljudi, vendar je dokazov, ki
bi to podprli, le malo.
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Fizični PVU:
•

diskretni nadzor: pomeni povečano pozornost osebja, ko ima bolnik še vedno ohranjeno
delno zasebnost in nima občutka, da je pod nadzorom; bolnika se opazuje na 15 minut ali
po navodilu zdravnika;

•

ograjica na postelji: uporablja se pri ležečih bolnikih, starostnikih in telesno oslabelih, da
se preprečijo padci s postelje;

•

stalni nadzor v gibanju: pomeni stalno varovanje bolnika, izvaja se na varovanih oziroma
intenzivnih oddelkih; izpolni se potrebna dokumentacija – list stalnega opazovanja;

•

fizično oviranje pacienta s pasovi na postelji (slika 1) (Kovač, 2012).

Slika 1: Komplet za ovirnice (Booth, 2015)
Standardno oviranje na postelji se uporablja s posebnim kompletom pasov, ki so med seboj
povezani z magnetnimi sponkami. Ukrep se uporablja pri izredno avtoagresivnih,
heteroagresivnih in zelo vznemirjenih bolnikih. Pri izvedbi ukrepa mora sodelovati večje
število usposobljenih oseb, pri čemer ena oseba vodi celoten postopek. Vseh oseb naj bo pet.
Bolnika se ves čas nadzoruje, ena oseba ves čas beleži vsa dogajanja in opažanja. Vsake štiri
ure bolnika obišče zdravnik, ki odredi uvedbo ukrepa in oceni bolnikovo stanje ob ukinitvi
ukrepa. Ta ukrep vedno spremlja tudi medikamentni ukrep. Bolniku se pri izvajanju ukrepa
vedno merijo vitalne funkcije in bilanca tekočin. Vse je treba ustrezno dokumentirati
(Možgan, 2009).
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Kombinacija medikamentnega in fizičnega PVU
Nekateri pacienti lahko postanejo nasilnejši in se pri uporabi fizičnega oviranja razburijo, zato
jih lahko z zdravili umirimo in dosežemo nadzor nad njimi (Booth, 2015).
Glede na indikacijo se PVU delijo v dve skupini:


Omogočanje obravnave bolnika. V to skupino sodi fiksacija roke med aplikacijo i.v.
infuzije, premedikacija pred medicinskimi posegi in preiskavami in med njimi. To obliko
velikokrat uporabljajo v splošnih bolnišnicah, vendar pa ne razmišljajo, da s temi ukrepi
posegajo v integriteto bolnika. Pred izvedbo PVU mora biti jasno zapisana indikacija.



Obravnava za odpravo oziroma obvladovanje pacientovega nevarnega vedenja. Vedenje je
nevarno takrat, kadar je usmerjeno v škodo sebi, drugim in okolici. Ukrepi v tej skupini so
hud poseg v bolnikovo svoboščino (Možgan, 2009).

Bolniku, ki je fizično oviran, je treba zagotoviti kakovostno in varno zdravstveno oskrbo.
Kadar se fizično oviranje uporablja za potencialno nasilnega bolnika, ga mora zdravnik
pogledati v roku 1 ure od začetka fizičnega oviranja, nato pa je treba stanje bolnika oceniti
vsaki 2 uri in ugotoviti, ali je fizično oviranje sploh še potrebno (Napierkowski, 2002).
Pri uporabi ovirnic v bolnišnicah ima Disabilities Rights Center izdelana navodila, pogoje in
zloženko za paciente. Pogoja za uporabo ovirnic sta:
 če je uporaba ovirnic del načrta zdravljenja pacienta; pacient, skrbnik ali svojec mora biti
seznanjen z uporabo ovirnic in mora za to dati pisno privolitev;
 če osebje v bolnišnici oceni, da ima pacient tak vzorec obnašanja, ki lahko pripelje do
poškodbe ali več poškodb pacienta samega ali osebja v bolnišnici (personal safety
emergency, PSE), in takšen vzorec obnašanja ni takoj obravnavan (Vrankar, 2011).
Zdravstveno osebje mora upoštevati pravice pacientov, kadar so ovirnice uporabljene brez
pacientovega/skrbnikovega dovoljenja. Pacientove pravice so:
 Ovirnice so lahko uporabljene za PSE-stanje.
 Ovirnice ne smejo biti uporabljene kot kazen.
 Uporabljene so lahko manj kot 30 minut, preden jih odredi zdravnik.
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 Do takrat, ko zdravnik ali medicinska sestra s specialnimi znanji s tega področja pacienta
fizično pregleda, ne sme miniti več kot ena ura.
 Takoj ko je PSE-stanje končano, je ovirnice treba prenehati uporabljati.
 Varovana morata biti varnost in zdravje pacienta.
 Pacient mora kljub uporabi ovirnic prejeti obroke hrane, zagotovljeno mora imeti ustrezno
gibanje in skrb za osebno higieno oziroma pomoč pri umivanju in uporabi kopalnice.
 Pacient ima pravico do odvetnika, kadar so pri njem uporabljene ovirnice.
 Bolnišnica mora imeti in hraniti zapis o tem, kaj je bil razlog za uporabo ovirnic (kaj se je
zgodilo, kdo je bil ob dogodku prisoten, datum in čas). Pacient se ima pravico pritožiti
glede dogodka ob uporabi ovirnic.
 Ko je PSE-stanje končano, mora zdravstveno osebje pacientu osebno razložiti načrt
nadaljevanja zdravljenja (Vrankar, 2011).
Vrankar (2011) tudi navaja, da je najbolje, če ovirnic ne uporabimo. Fizičnih, kemičnih ali
okoljskih ovirnic ne smemo uporabiti kot nadomestek za zagotavljanje varnosti. Ena
najuspešnejših rešitev brez uporabe ovirnic je pristop.
Trenutna ocena stanja pacienta nam naznanja, kdaj naj uporabimo PVU (npr.: nasilje in padci
v prejšnji hospitalizaciji niso dovolj, da se odločimo zanje). Preden posežemo po ovirnicah, je
treba uporabiti alternativne metode, kar pomeni, da vključimo zdravstveno osebje in svojce
pacienta. PVU lahko povzročijo poškodbe ali celo smrt pacienta. Pacienta namestimo v ležeči
položaj, ta pa mu lahko povzroči težje vdihavanje in psihološko travmo, tvegamo zadušitve.
Da zmanjšamo ta tveganja, je treba PVU uporabljati varno in ustrezno. Pacienta je treba
opazovati, meriti vitalne znake (pulz, dihanje, krvni tlak in nasičenost s kisikom) in imeti nad
njim večji nadzor (Springer, 2015).
Poznamo tudi štiritočkovno oviranje pacienta (slika 2). Uporablja se pri psihiatričnih pacientih
in pacientih, ki imajo spremenjeno duševno stanje oziroma postanejo nasilni in nevarni.
Fizično oviranje je nujno za njihovo lastno zaščito in zaščito drugih. Poznavanje pravilne
uporabe fizičnega oviranja je ključnega pomena za zmanjšanje tveganja škode za pacienta in

10

]GUDYVWYHQHJDRVHEMD=DSDFLHQWRYRODVWQR]DãþLWRLQ]DãþLWRGUXJLKODKNR]GUDYVWYHQRRVHEMH
PHQLGDMHSRWUHEQDXSRUDEDãWLULWRþNRYQHJDIL]LþQHJDRYLUDQMD %RRWK 
,QGLNDFLMH]DXSRUDERãWLULWRþNRYQHJDSULGUåDQMDSDFLHQWDVR
x NRMHSDFLHQWIL]LþQRQDVLOHQ
x NRMHSDFLHQWQHYDUHQVHELDOLGUXJLP
x NRDOWHUQDWLYQHPHWRGHQLVRXVSHãQH
x NRVH]GUDYVWYHQHPX RVHEMX ]GL GD VR SDFLHQWLQGUXJL L]SRVWDYOMHQL ãNRGL þHSDFLHQW QL
IL]LþQRSULGUåDQ %RRWK 
3DFLHQWDMH WUHEDVWDOQR RSD]RYDWLLQ VSUHPOMDWL =GUDYQLN PRUDRFHQLWLDOL SDFLHQWSRWUHEXMH
RYLUDQMHYURNXHQHXUHRG]DþHWNDRYLUDQMD2GUDVOLSDFLHQWLVRODKNRRYLUDQLQDMYHþãWLULXUH
PODGRVWQLNLVWDULRGGROHWGYHXULLQRWURFLPODMãLRGOHWVDPRHQRXUR2YLUQLFHMH
WUHED RGVWUDQLWL Y QDMNUDMãHP PRåQHP þDVX 2GVWUDQMXMHPR MLK SRVWRSRPD V SRVDPH]QH
RNRQþLQHLQSDFLHQWDRSD]XMHPRGDMHYDUHQ=GUDYQLNPRUDVDPSUHJOHGDWLSDFLHQWDLQVWDQMH
RFHQLWL þLP SUHM YHQGDU QH SR]QHMH NRW þH] HQR XUR 8VWUH]QR XVSRVREOMHQD RVHED PRUD
RYLUDQHJD SDFLHQWD QHSUHVWDQR RSD]RYDWL LQ QDG]LUDWL 9VH MH WUHED XVWUH]QR GRNXPHQWLUDWL
%RRWK 

Štiritočkovno oviranje
bolnika na strečerju

(QDURND
]JRUDMGUXJD
VSRGDM

'YLJQMHQR
Y]JODYMH]D
VWRSLQM

3ULPHUHQQDþLQ
ãWLULWRþNRYQHJD

RYLUDQMDEROQLNDQD
VWUHþHUMX

K  
6OLNDâWLULWRþNRYQRRYLUDQMHSDFLHQWD %
%RRWK

11

Pred uporabo štiritočkovnega oviranja pacienta je treba uporabiti deeskalacijske tehnike. Te
zajemajo:


ustno sodelovanje, ohranjajo neagresivno držo in primeren ton glasu,



ločitev pacienta od drugih,



preusmerjanje pacientovih čustev,



ponudbo ustreznih zdravil,



varnostno silo, osredotočeno na pacienta (Booth, 2015).

Deeskalacijske tehnike so zelo priporočljiv niz terapevtskih posegov, ki se pogosto uporabljajo
za preprečevanja nasilja in agresije. Poznamo sedem tem deeskalacijskih tehnik. Tri od njih se
nanašajo na veščine osebja (ohranjanje samokontrole, verbalne in neverbalne veščine),
preostale štiri pa na proces intervencije (sodelovanje s pacientom, zagotavljanje varnih
pogojev za deeskalacijo, kdaj posredovati pri pacientu). Z njimi poskušamo vzpostaviti odnos
s pacientom in skušamo pridobiti njegovo zaupanje. Izboljšana komunikacija medicinske
sestre s pacientom lahko zmanjša napade na negovalno osebje in prav tu veliko pripomorejo
deeskalacijske tehnike. Tisti, ki uporabljajo deeskalacijske tehnike, so odprti, odkriti, mirni,
samozavestni, niso arogantni, izražajo veliko skrb za paciente. Vse te lastnosti pomagajo
pridobiti pacientovo zaupanje. Ključnega pomena je sposobnost empatije, ker pri pacientu
zmanjša sposobnost agresivnega vedenja. Odločanje o strategiji za deeskalacijske tehnike je
nagonsko-intuitiven proces, ki zahteva prilagodljivost in kreativnost, temelji pa na
individualnih potrebah in značilnostih vsakega agresivnega pacienta (Price in Baker, 2012).
Kljub alternativnim metodam umirjanja pacienta pa Ayten (2007) navaja, da uporaba teh
metod v Turčiji ni vplivala na nižjo uporabo PVU. Razlog za to je najverjetneje
preobremenjenost medicinskih sester in preveč pacientov.
Kontraindikacije za uporabo štiritočkovnega oviranja so:


ko pacient ni nevaren sebi ali drugim,



ko alternativne metode niso bile upoštevane oziroma jih ni nihče izvedel,



ko pacient zavrne nego in je priseben (Booth, 2015).
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Pri fizičnem oviranju se zapleti pojavijo v 6,7 %. Najpogosteje je vzrok to, da se bolnik iz
ovirnic poskuša rešiti. Med take zaplete najpogosteje sodijo odrgnine in udarnine, sledijo
izpahi, zmečkanine, odrevenelost, mravljinčenje, zlomi ali mišična napetost. Te poškodbe so
najpogostejše pri nemirnem in nasilnem bolniku. Bolnik, ki leži, je bolj nagnjen k zadušitvam
in aspiracijam, ki jim sledijo težave z dihanjem, zato mora imeti dvignjeno vzglavje (Booth,
2015).
Bolnika, ki ne predstavlja neposredne grožnje, lahko pogosto pomirimo s pogovorom.
Bolnike, ki sodelovanje zavračajo, so razburjeni in kažejo znake neposrednega nasilja, pa je
treba fizično ovirati (Mattingly, 2014).
Če ima medicinska sestra ustrezno znanje in izkušnje s komunikacijo, lažje spremlja bolnika
in mu pomaga na njegovi poti do zdravja. Medicinska sestra ves svoj delovni čas komunicira z
bolniki oziroma varovanci, saj je komunikacija sestavni del zdravstvene oskrbe. Globalni cilj
profesionalne komunikacije medicinske sestre z bolnikom je medsebojni odnos, v katerem bo
bolnik brez strahu in zadržkov sporočal svoje potrebe, želje in pričakovanja. Tudi razliko med
bolniki bo medicinska sestra lažje zaznala, če se bo z njimi več pogovarjala in jih predvsem
bolj aktivno poslušala. S tem bo pridobila dodatne informacije, ki ji bodo v pomoč pri
izvajanju zdravstvene oskrbe (Filipič, 1998).
Beseda komunicirati izhaja iz latinske besede communicare in pomeni posredovati misli,
informacije, sporazumevati se, posvetovati se, razpravljati, vprašati za nasvet. To pomeni, da
udeleženci s komuniciranjem izmenjujejo in posredujejo informacije, znanje in izkušnje (Birk,
2009).
Posebnost komuniciranja v zdravstvu izhaja predvsem iz etičnih načel, to je iz spoštovanja
osebnosti pacienta, njegovih pravic in dolžnosti, njegove kulture, starosti, bolezni in stopnje
prizadetosti (Brajša, 1994).
Nebesedno komuniciranje je najstarejši način komunikacije med ljudmi. Čeprav se zdi, da v
poslovnem svetu prevladuje besedno komuniciranje, raziskovalci opozarjajo, da igra v
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povprečnem poslovnem razgovoru pomen besed relativno manjšo vlogo (7-odstotni delež) kot
zvok, to je ritem, glasnost, dinamika govora (ki naj bi imel 38-odstotni delež). Največjo vlogo
igra ravno nebesedno komuniciranje (55-odstotni delež), ki obsega govorico telesa (drža,
kretnje, mimika, pogled), prostor, čas, dotik in vonj. Nebesedna komunikacija je sporočanje
čustev (napadalnost, sramežljivost, bojazen, veselje, jeza …).
(http://www.vzu.si/upload/File/Komunikacija%281%29.pdf)
Vedno je mogoča komunikacija z dotikom. S tipom ugotavljamo nekatere telesne potrebe:
suha, vlažna, topla, mrzla koža. Dotik pomirja, pomaga pri strahu, daje občutek, da nismo
sami (Wolf, 2006).
Pri verbalni in neverbalni komunikaciji je pomemben tih, mehek in nežen ton glasu. Osebje se
mora zavedati tako svojega telesa kot jezika v smislu drže, gibov, pogleda, kontakta, bližine in
dotika. Nikoli ne smemo vstopati v osebni prostor pacienta. Pri agresivnem pacientu je vedno
treba najti vzrok za njegovo agresijo, saj bomo na ta način lažje ocenili njegovo stanje in rešili
težavo. Vprašati ga moramo, kaj je mogoče storiti, da bi rešili njegove težave. Zaposleni nikoli
ne smejo uporabljati groženj, postavljati ultimatov ali kakor koli fizično raniti pacienta (Price
in Baker, 2012).
Limonšek (2006) pravi, da je pri komunikaciji pomembno upoštevati intonacijo in pomen
izgovorjenih besed. Pomemben je dotik, ki daje informacije, pomiri in izraža čustva. Tudi sam
vonj daje določene informacije. Pomembne so geste, mimika. Sprejeti je treba drugačnost,
delo opravljati odgovorno in komunicirati na način, ki nam ga narekuje notranji glas.
Komunikacija z bolnikovo družino pri uporabi PVU je še kako pomembna. Njegova družina
mora biti vključena v načrt zdravstvene oskrbe in z njo se je treba posvetovati o uporabi PVU.
Družina mora biti obveščena, kaj se dogaja s svojcem (Napierkowski, 2002). Springer (2015)
pravi, da bi se izognili uporabi PVU, ima pomembno vlogo naš odnos z bolnikom, ki mora biti
spoštljiv, miren in pozitiven.

14

3.2 Zakon o duševnem zdravju v Sloveniji
Posebne varovalne ukrepe ureja Zakon o duševnem zdravju, ki je spremenjen izšel leta 2008 v
Uradnem listu RS, št. 77/2008: 11097. V 29. členu zakona je zapisano:
(1) Posebni varovalni ukrep je nujen ukrep, ki se ga uporabi zaradi omogočanja zdravljenja
osebe ali zaradi odprave oziroma obvladovanja nevarnega vedenja osebe, kadar je ogroženo
njeno življenje ali življenje drugih, huje ogroženo njeno zdravje ali zdravje drugih ali z njim
povzroča hudo premoženjsko škodo sebi ali drugim in ogrožanja ni mogoče preprečiti z
drugim, blažjim ukrepom.
(2) Posebni varovalni ukrepi se uporabljajo v oddelkih pod posebnim nadzorom in varovanih
oddelkih.
(3) Posebna varovalna ukrepa sta telesno oviranje s pasovi in omejitev gibanja znotraj enega
prostora.
(4) Posebni varovalni ukrep se uporabi le izjemoma in lahko traja le toliko časa, kolikor je
nujno potrebno glede na razlog njegove uvedbe, pri čemer posebni varovalni ukrep telesnega
oviranja s pasovi ne sme trajati več kot štiri ure, posebni varovalni ukrep omejitve svobode
gibanja znotraj enega prostora pa ne več kot 12 ur. Po preteku navedenega obdobja zdravnik
preveri utemeljenost ponovne uvedbe posebnega varovalnega ukrepa.
(5) Osebo, pri kateri je bil uporabljen posebni varovalni ukrep, se nadzoruje, spremlja njene
vitalne funkcije in strokovno obravnava ves čas trajanja posebnega varovalnega ukrepa. O
izvajanju posebnega varovalnega ukrepa se v zdravstveno dokumentacijo osebe vpišejo
natančni podatki o razlogu, namenu, trajanju in nadzoru nad izvajanjem ukrepa. O izvajanju
posebnih varovalnih ukrepov psihiatrične bolnišnice in socialnovarstveni zavodi vodijo
evidenco v skladu z drugim odstavkom 99. člena tega zakona.
(6) O odreditvi in izvedbi posebnega varovalnega ukrepa zdravnik, ki tak ukrep odredi,
najkasneje v 12 urah od odreditve ukrepa pisno obvesti direktorja psihiatrične bolnišnice
oziroma socialnovarstvenega zavoda, najbližjo osebo, odvetnika in zastopnika. Glede
mladoletnika ali polnoletne osebe, ki ji je odvzeta poslovna sposobnost, se obvesti tudi
zakonitega zastopnika.
(7) Če zdravnik ob osebi ni prisoten, lahko posebni varovalni ukrep uvede tudi drug
zdravstveni delavec oziroma zdravstvena delavka (v nadaljnjem besedilu: zdravstveni delavec)
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v psihiatrični bolnišnici oziroma strokovni delavec oziroma strokovna delavka (v nadaljnjem
besedilu: strokovni delavec) v socialnovarstvenemu zavodu, vendar o tem takoj obvesti
zdravnika, ki brez odlašanja odloči o utemeljenosti uvedbe ukrepa. Če zdravnik ukrepa ne
odredi, se izvajanje ukrepa takoj opusti. Zdravstveni oziroma strokovni delavec o obvestilu
zdravnika napravi pisni zaznamek.
(8) Oseba, odvetnik, zakoniti zastopnik, najbližja oseba in zastopnik lahko predlaga izvedbo
upravnega nadzora nad odreditvijo in izvedbo posebnega varovalnega ukrepa v skladu s
predpisi, ki urejajo upravni nadzor v zdravstveni dejavnosti.
Tudi zakonodaja, predvsem Zakon o duševnem zdravju, ki obravnava in ureja to področje,
govori o oddelkih psihiatrične bolnišnice in posebnih varovanih oddelkih v socialnih zavodih.
Vsakodnevna praksa v bolnišnicah na različnih oddelkih pa jasno kaže veliko potrebo po tem,
da bi bilo treba to področje urediti tudi za druge zavode, predvsem bolnišnične oddelke, ki
obravnavajo različno problematiko. Pri ureditvi tega področja za bolnišnične oddelke je treba
upoštevati njihovo specifiko, ki se precej razlikuje od specifike pacientov, ki se zdravijo v
psihiatričnih ustanovah (Naka, 2011).

3.3 Zakon o pacientovih pravicah v Sloveniji
Omejevanje pacientovih pravic lahko poveča njihove strahove, jezo, odpor in ogrozi njihovo
samopodobo. Poleg tega fizično oviranje ustvarja pri pacientu odvisnost od zdravstvenega
osebja. Društvo Psychiatric-Mental Health Nurses navaja, da je fizično oviranje nujen primer
klinične intervencije. V svojih stališčih je še bolj prepričljiva Ameriška psihiatrična zveza
medicinskih sester, ki določa, da se je treba usmeriti k odpravljanju fizičnega oviranja,
medtem pa bi uvedli in podprli manj vsiljive preventivne posege (Gelkopf et al., 2009).
Pacientove pravice, ki jih ureja zakon, so:
 pravica do dostopa do zdravstvene oskrbe in zagotavljanja preventivnih storitev,
 pravica do enakopravnega dostopa in obravnave pri zdravstveni oskrbi,
 pravica do proste izbire zdravnika in izvajalca zdravstvenih storitev,
 pravica do primerne, kakovostne in varne zdravstvene oskrbe,
16

 pravica do spoštovanja pacientovega časa,
 pravica do obveščenosti in sodelovanja,
 pravica do samostojnega odločanja o zdravljenju,
 pravica do upoštevanja vnaprej izražene volje,
 pravica do preprečevanja in lajšanja trpljenja,
 pravica do drugega mnenja,
 pravica do seznanitve z zdravstveno dokumentacijo,
 pravica do varstva zasebnosti in varstva osebnih podatkov,
 pravica do obravnave kršitev pacientovih pravic,
 pravica do brezplačne pomoči pri uresničevanju pacientovih pravic (Zakon o pacientovih
pravicah, 2008).
Šmitek (2006) pravi, da ima vsak človek o dostojanstvu drugačne predstave in miselne
povezave. Človekovo dostojanstvo je splošno rabljen izraz. O zagotavljanju pravice do
dostojanstva govori ustava, o človekovem dostojanstvu govorimo v okviru človekovih pravic.
Človek je živo bitje z dostojanstvom, s katerim se rodi, spoštovanje dostojanstva je osrednje
načelo vseh kodeksov etike, spoštovanje človekovega dostojanstva je tudi osnovna vrednota v
zdravstveni oskrbi. Dostojanstvo je človekova individualna vrednota, ki se oblikuje z
razvojem človeka v posameznih življenjskih obdobjih.

3.4 Kodeks etike v zdravstveni negi in oskrbi Slovenije, I. in II. Načelo
Zdravstvena nega in oskrba močno vplivata na zdravje in življenje ljudi. Izvajalci zdravstvene
nege in oskrbe prevzemajo veliko odgovornost, ki je ni mogoče opredeliti samo z zakoni in
predpisi, pomembna je etična drža prav vsakega posameznika in kontinuiran razvoj njegovih
moralnih vrednot (Kodeks etike v zdravstveni negi in oskrbi Slovenije, 2014).
Kodeks etike v zdravstveni negi in oskrbi zajema 10 načel. V nadaljevanju bom omenila štiri
izmed njih.
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I. načelo
Izvajalci zdravstvene nege in oskrbe skrbijo za ohranitev življenja in zdravja ljudi. Svoje delo
so dolžni opravljati humano, strokovno, kakovostno, varno, sočutno, odgovorno, vestno ter v
odnosu do pacienta spoštovati njegove potrebe, vrednote in prepričanja (Kodeks etike v
zdravstveni negi in oskrbi Slovenije, 2014).
II. načelo
Izvajalci zdravstvene nege in oskrbe spoštujejo pravico pacienta do izbire in odločanja in so
zagovorniki pacienta in njegovih pravic (Kodeks etike v zdravstveni negi in oskrbi Slovenije,
2014).

3.4.1 Pomen etike in dostojanstva pri fizično oviranih pacientih
Ena od človekovih pravic je tudi pravica do spoštovanja njegove avtonomije in dostojanstva.
Spoštovanje avtonomije in dostojanstva vključuje tudi spoštovanje pacientove volje in pravice
do obravnave brez oviranja in omejevanja.
Kodeks etike v III. načelu pravi, naj izvajalci zdravstvene nege in oskrbe spoštujejo
dostojanstvo in zasebnost pacienta v vseh stanjih zdravja, bolezni, ob umiranju in po smrti.
Izvajalci zdravstvene nege in oskrbe svojo dejavnost izvajajo na način, ki vključuje pacienta
kot enkratno, neponovljivo osebnost z vsemi njegovimi posebnostmi (Kodeks etike v
zdravstveni negi in oskrbi Slovenije, 2014).
Dostojanstvo je prirojena, neodtujljiva vrednota, ki pripada vsakemu človeku preprosto zato,
ker je človek. Danes je človekovo dostojanstvo vodilna in najpomembnejša človekova ustavno
zavarovana vrednota, ki je nihče ne more podeliti niti je ne sme odvzeti, lahko jo samo varuje.
Holistični pristop v zdravstveni oskrbi od medicinske sestre zahteva med drugim tudi
spoštovanje dostojanstva pacienta, da bi mu s tem zagotovila lagodje in varnost. Spoštovanje
dostojanstva je poleg strokovnega znanja zato osnovna prvina v zdravstveni oskrbi in prvi
pogoj za etični odnos do pacienta (Marinič, 2012).
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R. I. Shorr in sodelavci (2002) navajajo, da fizično oviranje povzroči vznemirjenost,
zmedenost, strah, smrt. Z njim izgubimo tudi dostojanstvo in avtonomijo.
Kontio s sodelavci (2010) navaja, da je uporaba PVU pri pacientih, zlasti osamitev in fizično
oviranje, etična dilema v psihiatrični zdravstveni negi. Te omejitve so povezane s
posameznikovim odločanjem o samem sebi. Vsako človeško bitje ima pravico do življenja,
osebne svobode, varnosti in fizične integritete.
Kaj se dejansko dogaja z agresivnim pacientom, ki je fizično oviran, in katere alternativne
metode so na voljo za uporabo pri teh pacientih, sta vprašanji, ki z etičnega vidika nista bili
dovolj raziskani, čeprav sta del realnega življenja za izvajanje alternativnih metod (Kontio et
al., 2010).
Fariña-Lopez s sodelavci (2014) navaja, da je fizično oviranje zelo sporno dejanje, saj je
odvisno od mnogih etičnih in pravnih vprašanj, kot je spoštovanje avtonomije in dostojanstva.
Pripelje lahko do številnih telesnih posledic, kot so mišična atrofija, zmanjšanje kostne
gostote, razjede zaradi pritiska ali inkontinenca. Dodatno lahko pripelje tudi do psiholoških
težav zaradi povečanega čustvenega stresa, kot so strah, vznemirjenost, zmedenost in umik.
Fariña-López s sodelavci (2014) navaja tudi, da je kljub številnim posledicam fizičnega
oviranja njegova uporaba še vedno relativno velika. Raziskave v Španiji so pokazale, da je v
njihovih domovih za ostarele 20 % populacije fizično ovirane. Ugotavljajo tudi veliko
razširjenost uporabe prisilnih sredstev. V drugih državah, kjer imajo znanje in večjo
usposobljenost na tem področju, je fizičnega oviranja manj. V Španiji imajo običajno 2 leti
poklicnega usposabljanja, da izpolnjujejo pogoje za opravljanje osnovnih dejavnosti v
zdravstveni oskrbi, kot so hranjenje, oblačenje in umivanje. Diplomirana medicinska sestra
opravi 3–4-letno izobraževanje in s tem pridobi višjo raven znanja usposobljenosti in
odgovornosti pri oskrbi pacienta. Tistim, ki si želijo več znanja, je omogočeno podiplomsko
izobraževanje.
Mion, Minnick in Palmer (1996) navajajo, da se pogosta uporaba fizičnega oviranja v splošnih
bolnišnicah giblje med 6 in 17 %. Pri populaciji nad 65 let se poveča na 18–20 %, oziroma
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drugače povedano, eden od desetih odraslih in eden od petih nad 65 let je v času
hospitalizacije fizično oviran. Ayten (2007) v literaturi navaja, da so raziskovalci ugotovili, da
je 3,4–21 % pacientov v akutni obravnavi fizično oviranih 2,7–4,5 dne.
Številne študije hospitaliziranih bolnikov v Združenih državah Amerike so pokazale, zakaj se
zdravstveno osebje odloča za fizično pridržanje. V večini je medicinska sestra tista, ki se
odloči za fizično oviranje. Razlogi za fizično oviranje pacienta med medicinsko sestro in
zdravnikom se razlikujejo. Glavni razlog je, da preprečimo padec pacienta in mu omogočimo
primerno zdravljenje. Ti razlogi so odvisni od vsakega posameznika. Prve študije, ki so
opisovale fizično oviranje, so pokazale, da se zdravstveno osebje ne pogovarja o telesnem
pridržanju. Po pregledu dokumentacije niso imeli navedenih nobenih naročil od zdravnika ali
pisnega dovoljenja za telesno pridržanje. 15 % zdravnikov celo ni vedelo, da so bili njihovi
pacienti zvezani. V 71–85 % so bile medicinske sestre tiste, ki so se odločile za fizično
oviranje (Mion, Minnick, Palmer, 1996).
Fariña-López s sodelavci (2014) navaja, da potrebujejo slabotni in starejši pacienti več
nadzora in pomoči zdravstvenega osebja. V nekaterih državah so fizično oviranje uporabili
celo kot nadomestek za osebje.
Raziskovalci so navedli tri dejavnike, ki so bili glavni razlog za fizično oviranje pacienta. Ti
dejavniki so:


zmedenost in upadanje kognitivnih sposobnosti,



telesna okvara, ki je vidna pri vsakodnevnih opravilih, saj jim delajo težave, in pri gibanju,



resnost bolezni (Mion, Minnick in Palmer, 1996).

Isti avtorji navajajo tudi razloge zdravstvenega osebja za fizično oviranje:


preprečevanje padcev,



omogočanje bolnikom primerno zdravljenje,



obvladanje nevarnega obnašanja bolnika,



nizki stroški (manj osebja) (Mion, Minnick in Palmer, 1996).
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Ti razlogi pa niso nikoli ovrgli teorije, da naj bi fizično oviranje zmanjšalo število padcev.
Vemo, da so padci pri starejši populaciji zelo pogosti, kar posledično pripelje do zapletov pri
zdravljenju bolnika. Medicinske sestre celo trdijo, da fizično oviranje zmanjša padce za 60–
77%, za kar pa ni nobenih dokazov (Mion, Minnick in Palmer, 1996).
Fizično ovirane paciente osemkrat pogosteje ogroža smrt kot tiste, ki niso ovirani. Pacient se
pri poskusih, da bi se osvobodil, lahko zaduši. Pogosto se pojavljajo tudi upadanje funkcijskih
sposobnosti, zaprtje in razjede zaradi pritiska. Pacient, ki je fizično oviran, se počuti
podcenjevanega, zato pogosto odreagira z jezo, bojevitostjo ali celo depresijo (Napierkowski,
2002).
Študije o uporabi fizičnega in medikamentnega fizičnega oviranja so omejene. Vendar pa se
zdi, da je uporaba obeh vrst oviranja varna, če se izvede pravilno (Booth, 2015).
Fizično oviranje v večini uporabljajo za starejše z zmanjšanimi funkcionalnimi in
kognitivnimi sposobnostmi. Medicinske sestre se odločajo za fizično oviranje zato, da bi
zmanjšale tveganje za padce, samopoškodbe in nadzirale vznemirjenost in druga vedenja
(Fariña-López et al., 2014).
Chuang in Huang (2007) pravita, da so študije pokazale, da na fizično oviranje vplivajo tako
zunanji kot notranji dejavniki. To so pritiski družbe in družine, politika institucije, strokovne
in osebne vrednote medicinskih sester.
Pojavi pa se vprašanje, kaj je tisto, kar občuti medicinska sestra, ko fizično ovira pacienta. V
Tajvanu so izvedli raziskavo, v kateri so ugotovili, da medicinska sestra ob fizičnem oviranju
pacienta izraža čustva in občutke. Pomisleke ima glede fizičnega oviranja in kršenja
človekovih pravic. To razkriva njene psihološke izzive in čustvene dileme. Vsakič ko se
uporabi fizično oviranje, se počutijo razdvojene. Če pa bi bolnišnica prepovedala uporabo
ovirnic, so dejale, da bi nastal kaos, one pa bi bile nesrečne. Toda vse medicinske sestre niso
čutile žalosti; ženske, ki so uporabljale fizično oviranje, so imele bolj intenzivne čustvene
stiske kot moški. Drugi pravijo, da je fizično oviranje rutina in da če je pacient nemiren,
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razdražljiv, da si odstranjuje katetre, se ne smemo obotavljati o uporabi ovirnic. Rekle so celo,
da so včasih preveč zaposlene, da bi razmišljale o čustvih pacienta, saj nimajo časa stati ob
njem in ga miriti. Starejše medicinske sestre nimajo več občutka krivde, imajo drugačna
čustva kot njihove mlajše kolegice. Nekatere se ob uporabi fizičnega oviranja počutijo celo
bolj varne. Veliko je dela, ki ga je treba postoriti, so dejale, in fizično oviranje jim daje
občutek varnosti, ko so zaposlene z drugimi pacienti (Chuang in Huang, 2007).
Kontio s sodelavci (2010) navaja, da ob prekinitvi PVU medicinske sestre čutijo olajšanje,
lahko pa se počutijo utrujene in obupane. Poskušajo se osredotočiti na stvari, ki jih morajo še
urediti v povezavi z uporabo PVU (pisanje poročil, pogovor s sodelavci). Pogovor med
sodelavci po izvedbi PVU je bila prva priložnost, da skupaj ocenijo položaj. Ustno in pisno
poročanje po uporabi PVU je koristno. S sodelavci se pogovorijo, kaj so storili dobro in kaj bi
v prihodnosti lahko izboljšali. Razpravljali so tudi o tem, kaj so se iz situacije naučili.
Velikokrat bi bilo treba v pogovor vključiti celoten multidisciplinarni tim. Medicinska sestra
ob agresivnem bolniku doživlja strah, tesnobo in nemoč.
Chuang in Huang (2007) navajata, da jim skupni pogovori s sodelavci pomagajo ublažiti
negativne občutke pri uporabi fizičnega oviranja. Nekateri družinski člani menijo, da so
medicinske sestre krute, a njim se ne zdi tako. S tem ko pacienta fizično ovirajo, mu prihranijo
veliko bolečin. Pravijo, da je lažje, če je pacient fizično oviran, kot pa da mora ponovno
preživeti različne posege, kot je vstavitev cevk in katetrov. Pravijo celo, da se ne strinjajo s
fizičnim oviranjem, ampak da je to dobro za varnost pacienta, in njihova naloga je, da pacienta
zaščitijo. Medicinska sestra, ki uporablja fizično oviranje, občuti, da krši pacientovo
dostojanstvo in samostojnost. Veliko je študij o fizičnem oviranju, a zelo malo o medicinskih
sestrah in psiholoških dejavnikih pri njih v času, ko izvajajo fizično oviranje. Ena od študij
govori o tem, da medicinska sestra težko izraža čustva ob izvajanju fizičnega oviranja z
utemeljitvijo, da je to njeno rutinsko delo.
Študije v ZDA in drugih državah so pokazale, da se fizično oviranje uporablja predvsem
zaradi varnosti bolnika. Strokovnjaki opozarjajo, da ni znanstvenih dokazov o tem, da bi bilo
kljub oviranju manj neželenih dogodkov, kot je padec. Fizično oviranje bi bilo mogoče
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uporabiti v primerih, ko se bolnike hrani po nazogastični sondi ali imajo intravensko
zdravljenje. V nasprotnem primeru bi lahko ogrozili svoje zdravje. Bolniki v terminalni fazi bi
morali biti deležni več paliativne oskrbe in ne agresivnega zdravljenja, kamor bi lahko uvrstili
tudi fizično oviranje (Fariña-López et al., 2014).
PVU uporabimo le takrat, ko je nevarnost za pacienta velika in poškodbe hude. O uporabi
PVU razmislimo šele po neuspešni uporabi alternativnih metod in jih uporabimo samo za
toliko časa, da se pacient pomiri. Uporaba PVU je izjemen dogodek in ne sme postati del
rutine (Springer, 2015).
Abraham s sodelavci (2015) navaja, da v Nemčiji pravni predpisi prepovedujejo uporabo
fizičnega oviranja z izjemo zelo težkih primerov, v resnici pa je fizično oviranje postalo zelo
pogosta praksa. V 12 mesecih je bilo približno 40 % prebivalcev fizično pridržanih vsaj
enkrat. Najverjetneje filozofija in kultura, stališča in prepričanja negovalnega osebja v bistvu
določajo uporabo fizičnega oviranja. Medicinske sestre imajo pri tem odločilno vlogo. Trdijo,
da je uporaba fizičnega oviranja pomembna za varnost pacienta, zlasti za preprečevanje
padcev in za lažji nadzor pri nemirnih pacientih. Vendar pa mednarodne raziskave dokazujejo,
da fizično oviranje ne zmanjšuje števila padcev ali poškodb, povezanih s padci, nasprotno,
število padcev se lahko celo poveča zaradi slabše mobilnosti starejših oseb.
Medicinske sestre imajo pomembno vlogo pri zmanjševanju uporabe fizičnega oviranja. Na
Nizozemskem so delali raziskavo o pacientih, pri katerih je fizično oviranje izvedlo negovalno
osebje. Dve tretjini zdravnikov ni vedelo, da so njihovi pacienti ovirani. Dokumentacija je bila
izpolnjena le v 45 %. Zavedati se je treba nekaterih omejitev, ki so se pokazale med raziskavo.
V nočnem času je več pacientov, ki zapadejo v delirij, medicinskih sester pa manj, zato je
lahko več pacientov oviranih od večera do jutra. V nočnem času tudi ni bilo nobenega
raziskovalca, saj so hodili na ogled le čez dan. Nekatere intenzivne enote so v času raziskave
celo zmanjšale število postelj. Ta raziskava je potekala na Nizozemskem in je ni mogoče
posplošiti na vse države. Uporaba zdravil ni bila dokumentirana, zato ni znana povezava med
fizičnim in medikamentnim oviranjem (Van der Kooi et al., 2015).
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3.5 Izobraževanje zdravstvenega osebja o uporabi posebnih varovalnih
ukrepov pri pacientu
Kodeks etike v zdravstveni negi in oskrbi Slovenije v IV. načelu navaja, naj izvajalci
zdravstvene nege in oskrbe v okviru svojih pristojnosti nudijo pacientu kompetentno
zdravstveno nego in oskrbo. Izvajalci zdravstvene nege in oskrbe imajo dolžnost in
odgovornost, da lastno strokovno znanje nenehno izpopolnjujejo in dopolnjujejo; aktivno
spremljajo novosti na lastnem strokovnem področju, še posebej aktualne, na znanstvenih
dokazih temelječe izsledke; spremljajo razvoj humanističnih, družboslovnih in naravoslovnih
ved; kontinuirano si prizadevajo za lastno osebnostno rast. Pri opravljanju svojega poklica so v
okviru svoje izobrazbe in strokovne usposobljenosti za svoje delo odgovorni pred pacientom,
svojo vestjo, predpostavljenimi, delovno organizacijo in širšo družbo. V procesu zdravstvene
nege in oskrbe so odgovorni medicinski sestri – vodji negovalnega tima. Ne izvajajo
postopkov, za katere nimajo ustreznih poklicnih kompetenc, znanj, usposobljenosti ali opreme.
Upoštevajo načela kulture varnosti in odklonijo vsak poseg, ki bi bil po njihovem strokovnem
prepričanju lahko za pacienta škodljiv ali ni v skladu z načeli poklicne etike. Zavzemajo se za
take razmere pri delu, ki omogočajo izvajanje zdravstvene nege in oskrbe v skladu z
vrednotami, načeli in standardi ravnanja tega kodeksa etike (Kodeks etike v zdravstveni negi
in oskrbi Slovenije, 2014).
Ling Lau in Kai Cheung (2002) navajata, da je cilj zdravstvenega izobraževanja razviti
zaposlene, ki so usposobljeni, izobraženi in sposobni se odzvati na spremembe, ki nastanejo v
razvoju zdravstvene nege.
V nadaljevanju bomo v točkah od 1 do 6 opisali zahteve za usposabljanje osebja v zvezi s
prisilnimi sredstvi ali osamitvijo, in sicer po literaturi DNV STANDARD DNV-DS-HC101,
2012.
1. Osebje, ki skrbi za paciente, pri katerih se uporabljajo prisilna sredstva oziroma so v
osamitvi, mora biti usposobljeno in sposobno izkazati ustrezno usposobljenost pri uporabi
prisilnih sredstev, izvajanju osamitve, nadzora, ocenjevanja in zagotavljanju nege pacienta
v prisilnih sredstvih oziroma osamitvi. Usposabljanje je treba kot del uvajanja opraviti
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pred izvajanjem katerega koli od omenjenih ukrepov, nato pa v rednih časovnih presledkih
v skladu z bolnišnično politiko.
2. Bolnišnica mora od ustreznega osebja zahtevati ustrezno izobrazbo in usposobljenost;
poleg tega mora osebje izkazati znanje, ki temelji na specifičnih potrebah pacientov vsaj v
naslednjem:


tehnike za prepoznavanje vedenja, dogodkov in dejavnikov okolja pri osebju in
pacientih, ki lahko privedejo do okoliščin, v katerih je potrebna uporaba prisilnih
sredstev ali osamitev;



sposobnost

posredovanja

brez

fizičnega

stika,

vključno

z

umirjanjem

in

obvladovanjem agresivnega vedenja;


izbira najmanj restriktivne intervencije na osnovi individualne ocene pacientovega
zdravstvenega ali vedenjskega statusa oziroma stanja;



varna uporaba vseh vrst prisilnih sredstev ali osamitve, ki se uporabljajo v bolnišnici,
vključno z usposabljanjem za prepoznavanje in odzivanje na znake telesne in duševne
stiske (npr. dušenja zaradi neustreznega položaja);



klinično prepoznavanje specifičnih vedenjskih sprememb, ki kažejo na to, da prisilna
sredstva ali osamitev niso več potrebni;



nadziranje dobrega telesnega in duševnega počutja pacienta v prisilnih sredstvih ali
osami, vključno z, vendar ne omejeno zgolj na stanje dihal in krvnega obtoka,
nepoškodovanost kože, vitalne znake in kakršne koli posebne potrebe, ki jih določa
bolnišnična politika v povezavi z osebno oceno na vsako uro.

3. Uporaba tehnik prve pomoči in certificiranost za uporabo kardiopulmonalnega oživljanja,
vključno z zahtevami za recertifikacijo.
4. V skladu z zakonodajo morajo biti zdravniki, ki jih bolnišnična politika pooblasti za
odredbo prisilnih sredstev ali osamitve, seznanjeni z bolnišnično politiko glede uporabe
prisilnih sredstev ali osamitve v praksi. Zahteve za usposabljanje zdravnikov morajo biti
opredeljene v bolnišnični politiki.
5. Posamezniki, ki usposabljajo osebje, morajo biti ustrezno kvalificirani, kar izkazujejo
njihova izobrazba, usposobljenost in izkušnje glede tehnik, ki se uporabljajo za nadzor
vedenja pacientov.
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6. Bolnišnica mora v personalnih mapah zabeležiti, da je osebje uspešno opravilo
usposabljanje in dokazalo usposobljenost.
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4 EMPIRIČNI DEL
4.1 Metode
V teoretičnem delu je uporabljena deskriptivna metoda dela s pregledom tuje in domače
strokovne literature. Iskanje literature je potekalo s pomočjo spletnega brskalnika Google in
njegove različice Google Učenjak, uporabljene pa so bile naslednje ključne besede: posebni
varovalni ukrepi, fizično oviranje, varnost, pacient, ovirnice, komunikacija, medicinska sestra.
Ob posamezni ključni besedi je bilo v spletnem brskalniku Google najdenih različno število
zadetkov: 29.800 zadetkov za kratico PVU, 364.000 zadetkov za fizično oviranje, kombinacija
obeh je dala 101.000 zadetkov. Ko smo vnesli še besedno zvezo medicinska sestra in PVU,
smo našli 14.500 zadetkov, varnost pacienta in PVU 62.100, varnost pacienta in fizično
oviranje 49.000 zadetkov. V spletnem brskalniku Google Učenjak je bilo najdenih manj
zadetkov: PVU in fizično oviranje 52 zadetkov, fizično oviranje pacienta 164 zadetkov,
fizično oviranje in medicinska sestra 66 zadetkov, PVU in medicinska sestra 173 zadetkov in
PVU in varnost 221 zadetkov. Uporabili smo tudi podatkovne baze EBSCOhost, Cinahl,
Medline, PubMed, Messcape in vpisali naslednje ključne besede: special precautionary
measures, physical and chemical restraint, restraint patient safety, patient, communication,
nurses. V podatkovni bazi Cinahl je bilo najdenih 118 zadetkov za besedno zvezo special
precautionary measures, 129 zadetkov za special precautionary measuresand and phyisical
restraint, 457 zadetkov za restraint patient in 537 zadetkov za patient safety and restraint. V
podatkovni bazi Medline je bilo najdenih manj zadetkov, in sicer le 39, ko pa smo vnesli
besedno zvezo physical restraint, je bilo najdenih 11.083 zadetkov. V PubMed je bilo najdenih
13.386 zadetkov za zvezo phyisical restraint, 440 za phyisical restraint and nurses, 74
zadetkov za special precautionary measures with patient and nurses in 309 zadetkov za
physical restraint and nurses. V bazi Medscape smo našli 954 zadetkov za restraint in 130
zadetkov za chemical restraint.
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4.2 Zbiranje podatkov
Za zbiranje podatkov je bil uporabljen anketni vprašalnik (priloga 1). Anketo smo izvedli v
Univerzitetnem kliničnem centru v Ljubljani (UKCL) na vseh trinajstih internih klinikah. V
empiričnemu delu smo za zbiranje in obdelavo podatkov uporabili kvantitativni pristop.
Izvedena je bila presečna študija, pri čemer smo kot merski inštrument uporabili anketni
vprašalnik (priloga 1), ki vsebuje 20 vprašanj. Anketiranje je bilo prostovoljno in anonimno,
potekalo je na bolniških oddelkih in oddelkih intenzivne nege in terapije na internih klinikah
UKCL. Že pred tem smo si priskrbeli vsa potrebna dovoljenja za začetek raziskave. Prošnjo
smo naslovili na glavno medicinsko sestro Interne klinike v UKCL in Skupino za raziskovanje
v zdravstveni in babiški negi UKCL. Soglasje smo pridobili tako od glavne medicinske sestre
Interne klinike UKCL (priloga 8) kot Skupine za raziskovanje v zdravstveni in babiški negi
UKCL (priloga 9).
V prvem delu anketnega vprašalnika (priloga 1) so bila postavljena vprašanja, ki so zajemala
sociodemografske podatke (vprašanja 1–4), v drugem delu vprašanja zaprtega in polodprtega
tipa o PVU (vprašanji 5 in 6), sledila so vprašanja o uporabi kliničnih odločitev, izkušenj,
sodelovanja pri PVU (vprašanja 7–19). Uporabljena je bila Likertova merska lestvica
strinjanja (vprašanje številka 20), s pomočjo katere so vprašani pri postavljenih trditvah lahko
izrazili svoje strinjanje z ocenami od 1 (popolnoma se ne strinjam) do 5 (popolnoma se
strinjam).
Na podlagi žreba smo izvedli pilotno študijo, ki je potekala od 17. do 25. maja 2015.
Zanesljivost in veljavnost anketnega vprašalnika smo preverili s Cronbachovim koeficientom
alfa. Vrednost Cronbachovega koeficienta alfa za 20. vprašanje (sklop trditev o znanju na
temo fizično oviranje) je bila spremenljiva šele, ko smo odstranili trditvi 20 d in 20 f
(Cronbachova alfa = 0,670).
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4.3 Obdelava podatkov
Raziskava je potekala od junija do avgusta 2015. Poslan je bil 201 anketni vprašalnik, vrnjenih
jih je bilo 188, od tega pravilno izpolnjenih 98, kar je 48,8 %. Trinajst anketnih vprašalnikov
ni bilo vrnjenih, 90 pa jih je bilo izpolnjenih le delno ali napačno. Za analizo smo uporabili 98
pravilno izpolnjenih vprašalnikov.
Poleg demografske statistične analize smo uporabili tudi test hi-kvadrat, s katerim so bile
ugotovljene povezave med odvisnimi in neodvisnimi spremenljivkami. Narejena je bila
analiza variance ANOVA z namenom ugotoviti, ali obstaja povezava oziroma razlika med
starostjo, delovno dobo in poznavanjem protokola o oviranju oziroma omejevanju gibanja.
Uporabili smo tudi t-test, da bi ugotovili, ali med vzorcema obstaja statistično pomembna
razlika glede na usposobljenost za izvajanje fizičnega oviranja pri pacientih in ali so razlike
med udeležbo na izobraževanju in večjo usposobljenostjo za izvajanje fizičnega oviranja
pacienta. Uporabili smo tudi opisne statistike.
Podatki, zbrani z anketnim vprašalnikom, so bili statistično obdelani in analizirani s
programom SPSS (Statistical Package for Social Sciences) 13.0. V nadaljevanju bodo
predstavljeni v obliki tabel.

4.4 Analiza in interpretacija rezultatov
Pridobljeni podatki iz anketnih vprašalnikov so v tem delu naloge analizirani in prikazani v
obliki tabel.

4.4.1 Demografski podatki
V prvem delu anketnega vprašalnika so bila vprašanja, ki so nam posredovala demografske
podatke. Vzorec je zajemal 98 anketirancev, med njimi je bilo več žensk (n = 84; 85,7 %) kot
29

moških (n = 14; 14,3 %). Vzorec je imel največje težišče v skupini od 32 do 38 let (n = 35;
35,7 %), sledile so skupine od 25 do 31 let (n = 33; 33,7 %), od 39 do 45 let (n = 11; 11,2 %),
od 46 do 52 let (n = 9; 9,2 %), od 53 let in več (n = 7; 7,1 %) ter od 18 do 24 let (n = 3; 3,1 %).
Največje težišče v delovni dobi je imela skupina z delovno dobo od 6 do 11 let (n = 35; 35,7
%), sledila je skupina od 12 do 17 let (n = 19; 19,4 %), nato od 0 do 5 let (n = 15; 15,3 %), od
18 do 23 let (n = 12; 12,2 %), od 24 do 29 let (n = 8; 8,2 %), od 36 let in več (n = 5; 5,1 %) in
od 30 do 35 let (n = 4; 4,1 %). V nadaljevanju je bilo največje težišče na skupini s
srednješolsko izobrazbo (n = 49; 50,0 %), sledila je skupina z visokošolsko strokovno
izobrazbo (1. stopnje) (n = 45; 45,9 %), najmanj anketiranih pa je imelo magistrsko izobrazbo
(2. stopnja) (n = 4; 4,1 %) (tabela 1).
Tabela 1: Starost, delovna doba, izobrazba in spol anketiranih (n = 98)
Starost1

f

%

Delovnadoba2

f

%

Izobrazba3

f

%

Spol4

f

%

od 32 do 38let

35

35,7

od 6 do 11 let

35

35,7

srednješolska
izobrazba

49

50,0

ženska

84

85,7

od 25 do 31 let

33

33,7

od 12 do 17 let

19

19,4

45

45,9

moški

14

14,3

od 39 do 45 let

11

11,2

od 0 do 5 let

15

15,3

4

4,1

od 46 do 52 let

9

9,2

od 18 do 23 let

12

12,5

od 53 let in
več
od 18 do 24 let

7

7,1

od 24 do 29 let

8

8,2

3

3,1

od 36 let in
več
od 30 do 35 let

5

5,1

4

4,1

(1)

visokošolska
strokovna
izobrazba (1.
stopnja
magisterij (2.
stopnja)

x2 = 59,592, p = 0 ,000; (2) x2 = 49,143, p = 0,000; (3) x2 = 37,980, p = 0,000; (4) x2 = 50,000, p = 0,000

V raziskavi je sodelovalo več žensk. V klinični praksi je sicer opaziti postopen porast
predstavnikov moškega spola.
V raziskavi so sodelovale različne starostne skupine. Najmanj zanimanja je bilo med
najmlajšimi anketiranci, tj. od 18 do 24 let, in sicer le 3 (3,1%), in najstarejšimi, tj. od 53 let in
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več, teh je bilo 7 (7,1%). Največ anketirancev je bilo v starostni skupini od 32 do 38 let, in
sicer 35 (35,7%), in v starostni skupini od 25 do 31 let (33 anketirancev, 33,7%) (tabela 1).
Kar se tiče izobrazbene strukture, smo ugotovili težišče na srednješolski izobrazbi (n = 49, 50
%), sledila je skupina z visokošolsko strokovno izobrazbo (n = 45; 45,9 %) in skupina s
strokovnim magisterijem (n = 4; 4,1 %) (tabela 1).

4.4.2 Posebni varovalni ukrepi
Posebne varovalne ukrepe je v klinični praksi že uporabila večina vprašanih (n = 97; 99 %), le
eden od vprašanih (n = 1; 1,0 %) jih še ni uporabil. Anketiranci največkrat sežejo po ograjicah
(n = 96; 98,0 %) in fizičnem oviranju pacienta (n = 96; 98,0 %), sledi medikamentno oviranje
pacienta (n = 88; 89,8 %), omejevanje gibanja (n = 36; 36,7 %), eden od vprašanih je navedel
celo policijo (n = 1; 1,0 %) (tabela 2).
Tabela 2: Vrste in uporaba posebnih varovalnih ukrepov (n = 98)
Vrste
Ograjice

f
96

%
98,0

Fizično oviranje pacienta

96

98,0

Medikamentno oviranje pacienta

88

89,8

Omejevanje gibanja

36

36,7

Uporaba1

(1)

Da

f
97

%
99,0

Ne

1

1,0

x2 = 94,041, p = 0,000

Pri vprašanju z več možnimi odgovori, kamor sodi tudi vprašanje, katere posebne varovalne
ukrepe uporabljajo, ne navajamo vrednosti p in x2, saj statistični program vsak možen odgovor
gleda kot svojo spremenljivko, tako da ne moremo testirati hipoteze o enaki verjetnosti
porazdelitve odgovorov, saj ta test predvideva eno spremenljivko (tabela 2).
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Zaposleni v zdravstveni oskrbi načeloma poznajo PVU in se z njimi tudi srečujejo v klinični
praksi. V vzorcu so anketiranci največkrat posegli po ograjicah in fizičnem oviranju. Veliko se
uporablja tudi medikamentno oviranje pacienta, omejevanje gibanja pa ni tako pogosto.

4.4.3 Klinične odločitve, izkušnje, sodelovanje pri posebnih varovalnih
ukrepih
V povezavi s kliničnimi odločitvami glede PVU se anketiranci najpogosteje odločijo za
pomiritev in pogovor s pacientom (n = 97; 99 %). Če po opravljenem pogovoru niso uspešni,
pokličejo zdravnika (n = 93; 94,9 %), sledi aplikacija pomirjevala (n = 61; 62,2 %) in šele nato
pacienta fizično ovirajo (n = 55; 56,1 %) in ga namestijo v prostor, ki omogoča stalen nadzor
(n = 21; 21,4 %). Ugotovili smo, da nekateri pokličejo svojce pacienta (n = 5; 5,1 %), nekateri
pa celo odidejo iz sobe ali pa uporabijo deeskalacijske tehnike (n = 1; 1,0 %).
Tabela 3: Klinične odločitve pri pojavu nemirnosti pacienta (n = 98)
f

%

Pacienta poskušam pomiriti in se z njim pogovoriti

97

99,0

Pokličem zdravnika

93

94,9

Pacientu apliciram pomirjevalo

61

62,2

Pacienta fizično oviram

55

56,1

Pacienta namestim v prostor, ki omogoča stalen
nadzor
Pokličem svojce pacienta

21

21,4

5

5,1

Odidem iz sobe

1

1,0

Pri vprašanju z več možnimi odgovori, kamor sodi sprejemanje kliničnih odločitev, ko je
pacient nemiren, ne navajamo vrednosti p in x2, saj statistični program vsak možen odgovor
gleda kot svojo spremenljivko, tako da ne moremo testirati hipoteze o enaki verjetnosti
porazdelitve odgovorov, saj ta test predvideva eno spremenljivko (tabela 3).
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Ugotovili smo, da se anketiranci primarno ne odločijo vedno za fizično oviranje pacienta. V
ospredju je uporaba drugih, alternativnih metod. Pomiritev pacienta s pogovorom je vsakemu
dostopna možnost, s katero se izognejo beleženju na za to namenjene obrazce. Velja pa
opozoriti, da če s pogovorom ne dosežejo zastavljenega cilja, sledi klic zdravnika. Ta lahko
odredi nadaljnje ukrepe.
Zdravstveni delavci so v večini ne samo seznanjeni s PVU, temveč o njih tudi izobraženi;
tovrstna izobraževanja npr. potekajo tudi v UKCL. Zaskrbljujoča pa je ugotovitev, da se
večina anketirancev ni udeležila izobraževanj na tem področju (n = 70; 71,4 %), izobraževanja
se jih je udeležilo le manjše število (n = 28; 28,6 %) (tabela 4).
Anketirancem je bilo zastavljeno tudi vprašanje o lastnem mnenju o fizičnem oviranju
pacienta in o pomenu te besedne zveze. Ugotovili smo, da je težišče na fiksaciji ene okončine
pacienta (n = 31; 31,6 %), sledila je fiksacija zgornjih okončin (n = 30; 30,6 %), potem
fiksacija vseh okončin (n = 19; 19,4 %) in na koncu fiksacija vseh okončin pacienta in uporaba
trebušnega pasu (n = 18; 18,4 %) (tabela 4).
Tabela 4: Izobraževanje in pomen besedne zveze fizično oviranje (n = 98)
f

%

Fiksacija2

f

%

Ne1

70

71,4

Fiksacija ene okončine pacienta

31

31,6

Da1

28

28,6

Fiksacija zgornjih okončin pacienta

30

30,6

Fiksacija vseh okončin pacienta

19

19,4

Fiksacija vseh okončin pacienta in uporaba

18

18,4

trebušnega pasu
(1)

2

x = 18,000, p = 0,000;

(2)

2

x = 5,918, p = 0,116

Kar 97 vprašanih (99 %) poseže po fizičnem oviranju pacienta (tabela 2) in le 28 (28,6 %) se
jih je udeležilo izobraževanja o fizičnem oviranju pacienta (tabela 4). Sklepamo lahko, da
nekateri (69; 71,4%) posegajo po PVU in hkrati izvajajo te postopke brez ustreznega znanja. V
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nadaljevanju smo ugotavljali, kdaj se po mnenju anketirancev pacienta lahko fizično ovira.
Vprašani v vzorcu se v največji meri strinjajo, da je treba pacienta fizično ovirati, kadar je
nevaren sebi ali drugim (n = 89; 90,8 %), če je agresiven (n = 75; 76,5 %), kadar neprestano
vstaja in je ogrožen zaradi padcev (n = 68; 69,4 %), če ogroža svoje zdravje (n = 64; 65,3 %),
če je nemiren (n = 40; 40,8 %), kadar je zmeden (n = 24; 24,5 %) in če je padel s postelje (n =
12; 12,2 %). Vprašani menijo, da je paciente treba fizično ovirati zaradi lastne zaščite in
zaščite drugih pacientov pred nasiljem (n = 90; 91,8 %), da preprečimo (ne)namerno
odstranitev nazogastrične cevke (n = 55; 56,1 %), da preprečimo odtujitev stvari pri drugih
pacientih (n = 2; 2,0 %), ob pomanjkanju zaposlenih (n = 2; 2,0 %) in kadar se pacient slači (n
= 1; 1,0 %) (tabela 5).
Tabela 5: Sprejemanje klinične odločitve za fizično oviranje pacienta (n = 98)

Kadar je pacient nevaren sebi ali

f

%

89

90,8

drugim
Če je agresiven

Da zaščitimo sebe in druge paciente pred

f

%

90

91,8

55

56,1

2

2,0

nasiljem

75

76,5

Da preprečimo, da si pacient odstrani
prehranjevalno cevko

Kadar neprestano vstaja in je

68

69,4

ogrožen zaradi padcev

Da preprečimo odtujitev stvari pri drugih
pacientih

Če pacient ogroža svoje zdravje

64

65,3

Ob pomanjkanju zaposlenih

2

2,0

Če je nemiren

40

40,8

Kadar se slači

1

1,0

Kadar je zmeden

24

24,5

Če je padel s postelje

12

12,2

Pri vprašanju z več možnimi odgovori, kot je vprašanje, kdaj lahko fizično oviramo pacienta,
ne navajamo vrednosti p in x2, saj statistični program vsak možen odgovor gleda kot svojo
spremenljivko, tako da ne moremo testirati hipoteze o enaki verjetnosti porazdelitve
odgovorov, saj ta test predvideva eno spremenljivko (tabela 5).
Vprašani imajo na razpolago več različnih pripomočkov za fizično oviranje pacienta.
Najpogosteje se odločajo za bombažne trakove (n = 67; 68,4 %), sledijo pasovi Segufix (n =
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41; 41,8 %), nato rokavice za oviranje, razne manšete, pasovi za roke (n = 10; 10,2 %), povoji
in rjuhe (n = 7; 7,1 %) (tabela 6).
Če je pri pacientu potrebno fizično oviranje, je v nadaljevanju treba izvajati nadzor. Zaposleni
v zdravstveni dejavnosti morajo v tem primeru pacienta tudi opazovati. Med anketiranimi smo
ugotovili, da jih največ meri vitalne funkcije (n = 96; 98 %), sledi zdravnikovo opazovanje
pacienta na vsakih 8 ur. Zdravnik lahko odredi nadaljevanje fizičnega oviranja. Nadzorovati je
treba tudi vnos tekočine (n = 85; 86,7 %), opazovati kožo (n = 83; 84,7 %) in zavest pacienta
(n = 78; 79,6 %), nad njim izvajajo stalen nadzor (n = 67; 68,4 %), nadzorujejo mikcije (n =
54; 55,1 %) in razgibavajo fiksirane okončine (n = 34; 34,7 %) (tabela 6).
Tabela 6: Pripomočki in nadzor, ki se izvaja pri fizično oviranem pacientu (n = 98)
Pripomočki

f

%

Nadzor

f

%

Bombažni trakovi

67

68,4

Merjenje vitalnih funkcij

96

98,0

Pasovi Segufix

41

41,8

Poskrbimo, da pacient zaužije dovolj tekočine

85

86,7

Rokavice za

10

10,2

Pacienta na 8 ur pogleda zdravnik in odredi

85

86,7

oviranje

nadaljevanje fizičnega oviranja

Povoji

7

7,1

Opazovanje kože

83

84,7

Rjuhe

7

7,1

Opazovanje zavesti

78

79,6

Stalen nadzor pacienta

67

68,4

Nadzorujemo mikcije

54

55,1

Razgibavanje fiksiranih okončin

34

34,7

Pri vprašanju z več možnimi odgovori, kamor sodita vprašanji, katere pripomočke uporabljajo
vprašani za fizično oviranje pacienta in kakšen nadzor izvajajo pri fizičnem oviranju, ne
navajamo vrednosti p in x2, saj statistični program vsak možen odgovor gleda kot svojo
spremenljivko, tako da ne moremo testirati hipoteze o enaki verjetnosti porazdelitve
odgovorov, saj ta test predvideva eno spremenljivko (tabela 6).
Zdravstveni delavci v večini primerov pri fizičnem oviranju pacienta uporabljajo bombažne
trakove in magnetne pasove Segufix. Nekateri uporabljajo tudi posebne rokavice za oviranje.
Te preprečijo, da bi si pacient odstranil intravenske kanale in prehranjevalne cevke. V klinični
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praksi pa še vedno srečamo tudi take (7; 7,1%), ki za te namene uporabljajo povoje in rjuhe; ti
niso namenjeni za fizično oviranje pacienta, poleg tega pa so za njegovo življenje lahko tudi
nevarni.
V raziskavi nas je zanimala postavka o sami klinični odločitvi za fizično oviranje pacienta. Vsi
v vzorcu (n = 98; 100,0 %) so bili enotnega mnenja, da je to zdravnik. Vendar je iz tabele 7
razvidno, da 62 (63,3 %) vprašanih obvesti zdravnika po izvedbi fizičnega oviranja. Iz tega
lahko sklepamo, da zdravnik ne poda klinične odločitve o fiksaciji, pač pa da zdravstveno
osebje velikokrat samo izvede fizično oviranje brez vednosti zdravnika. Ugotovili smo tudi
(tabela 9), da se le 59 (60,2 %) vprašanih popolnoma strinja s trditvijo, da pri fizičnem
oviranju sodeluje tudi zdravnik.
Prvi predpis za oviranje z oceno pacientovega stanja mora podati zdravnik in vse ustrezno
zapisati. Po protokolu UKCL (priloga 4) lahko diplomirana medicinska sestra sama sproži
oviranje nenasilnega pacienta na osnovi izdelane začetne ocene pacientovega stanja na listu
oviranja oziroma omejevanja gibanja ter opazovanja pacienta (priloga 5), kadar zdravnik ni
dosegljiv. O začetku oviranja mora po telefonu takoj obvestiti zdravnika, ki oviranje ustno
potrdi. Zdravnik mora najkasneje v 12 urah fizično oviranje (če je bilo ustno potrjeno) potrditi
tudi pisno na listu oviranja oziroma omejevanja gibanja ter opazovanja pacienta (priloga 5).
Vsako odločitev, ki jo sprejmemo za pacienta, je treba ustrezno zabeležiti. Večina vprašanih
meni, da je treba odločitev o fizičnem oviranju zabeležiti na temperaturni list (n = 94; 95,9 %),
nekateri pa so bili mnenja, da na list zdravstvene nege (n = 4; 4,1 %) (tabela 7).
Zdravstveno osebje mora podatke o pacientu, pri katerem se izvaja fizično oviranje, v ustrezni
obliki posredovati tudi ustreznim osebam in/ali službam. Zdravstveni delavci te podatke
najpogosteje sporočijo zdravniku (n = 62; 63,3 %), glavni medicinski sestri (n = 57; 58,2 %),
svojcem pacienta (n = 24; 24,5 %), predstojniku oddelka (n = 10; 10,2 %) in ministrstvu za
zdravje (n = 1; 1,0 %) (tabela 7).
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Tabela 7: Posredovanje podatkov o pacientu (n = 98)
Dokument1

f

%

Oseba

f

%

Na temperaturni list

94

95,9

Zdravnik

62

63,3

Na list zdravstvene nege

4

4,1

Glavna medicinska sestra

57

58,2

Svojci pacienta

24

24,5

Predstojnik oddelka

10

10,2

Ministrstvo za zdravje

1

1,0

(1)x2 = 82,653, p = 0,000

Pri vprašanju z več možnimi odgovori, kot je, koga obveščajo vprašani, kadar pri pacientu
izvedejo fizično oviranje, ne navajamo vrednosti p in x2, saj statistični program vsak možen
odgovor gleda kot svojo spremenljivko, tako da ne moremo testirati hipoteze o enaki
verjetnosti porazdelitve odgovorov, saj ta test predvideva eno spremenljivko (tabela 7).
Zdravnik v klinični praksi najpogosteje zabeleži odreditev za fizično oviranje pacienta na
temperaturni list. Omeniti je treba, da je po protokolu UKCL (priloga 4) treba fizično oviranje
predpisati na list oviranja oziroma omejevanja gibanja in opazovanja pacienta (priloga 5). Pri
tem je treba navesti, kdo je oviranje odredil.
V UKCL obstaja obrazec Tedensko poročilo o oviranju oziroma omejevanju gibanja pacienta
(priloga 7). Na tem obrazcu medicinska sestra, določena za posredovanje podatkov o fizičnem
oviranju, posreduje vse podatke o pacientu, ki je fizično oviran, odgovornim v UKCL enkrat
tedensko.
Pri izvedbi fizičnega oviranja mnogokrat sodeluje več kot samo ena oseba. Med anketiranci je
prevladovalo težišče, da pri izvedbi fizičnega oviranja najpogosteje sodelujeta dva zdravstvena
delavca (n = 45; 45,9 %), nekateri so navedli, da je to odvisno od starosti in stanja pacienta (n
= 38; 38,8 %); drugi so navedli tudi tri (n = 6; 6,1 %), štiri (n = 4; 4,1 %), pet (n = 3; 3,1 %) in
enega (n = 2; 2,0 %) (tabela 8).
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Če je pacient fizično oviran, je o tem treba obvestiti tudi svojce. Anketiranci navajajo, da jih
največkrat obvesti zdravnik (n = 89; 90,8 %), potem diplomirana medicinska sestra /
diplomirani zdravstvenik (n = 4; 4,1 %), nekateri so navedli, da svojcev ne obvesti nihče od
navedenih (n = 4; 4,1 %), samo ena oseba pa je navedla, da se svojcev ne obvešča (n = 1; 1,0
%) (tabela 8).
Tabela 8: Število sodelujočih pri fizičnemu oviranju (n = 98)
Število sodelujočih1

f

%

Obveščanje svojcev2

f

%

Dve osebi

45

45,9

Zdravnik

89

90,8

Odvisno od stanja in starosti

38

38,8

Dipl. medicinska sestra / dipl.

4

4,1

pacienta

zdravstvenik

Tri osebe

6

6,1

Nihče od navedenih

4

4,1

Štiri osebe

4

4,1

Drugo

1

1,0

Pet oseb

3

3,1

2

2,0

Ena oseba
(1)

2

x = 118,367, p = 0,000;

(2)

x2 = 226,653, p = 0,000

Število sodelujočih pri izvedbi fizičnega oviranja je najverjetneje odvisno tako od stanja kakor
tudi od starosti pacienta, saj so mlajši pacienti bistveno močnejši od starejših. Raziskava je
pokazala, da v postopkih fizičnega oviranja največkrat sodelujeta dva zdravstvena delavca.
Svojci naj bi bili obveščeni o stanju pacienta. V raziskavi smo ugotovili, da je zdravnik tista
oseba, ki svojcem sporoči ustrezno informacijo; takega mnenja je kar 89 vprašanih ali 90,8 %.
Ugotovili smo tudi, da ni vedno tako, saj v nekaterih primerih svojci o izvedbi fizičnega
oviranja niso obveščeni, s čimer se strinja 5 vprašanih (5,1 %).
Zdravstveni delavci, ki izvajajo fizično oviranje, so v raziskavi izrazili svoje (ne)strinjanje o
potrebi po sodelovanju zdravnika. Težišče je bilo pri skupini, ki se popolnoma strinja, da
zdravnik sodeluje pri fizičnem oviranju (n = 59; 60,2 %), sledi ji skupina, ki se delno ne strinja
(n = 11; 11,2 %), nato skupina, ki se s tem ne strinja (n = 10; 10,2 %), in skupina, ki se strinja
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(n = 10; 10,2 %). V vzorcu so bili tudi taki, ki so izbrali odgovor niti da niti ne (n = 8; 8,2 %)
(tabela 9).
Pacienta, ki je fizično oviran, je treba skrbno nadzorovati. Anketiranci menijo, da mora
zdravnik vsakih 8 ur (n = 81; 82,7 %) preveriti stanje pacienta in potrditi nadaljevanje
oviranja. Drugi menijo, da enkrat v delovni izmeni (n = 14; 14,3 %), enkrat na dan (n = 2; 2,0
%) ali enkrat na dva dni (n = 1; 1,0 %) (tabela 9).
Tabela 9: Zdravnik sodeluje pri fizičnem oviranju pacienta (n = 98)
Sodelovanje zdravnika1

f

%

Ocena stanja2

f

%

Popolnoma se strinjam

59

60,2

Vsakih 8 ur

81

82,7

Delno se ne strinjam

11

11,2

Enkrat v turnusu

14

14,3

Popolnoma se ne strinjam

10

10,2

Enkrat na dan

2

2,0

Se strinjam

10

10,2

Enkrat na dva dni

1

1,0

Se niti ne strinjam niti strinjam

8

8,2

(1) x2 = 99,245, p = 0,000;

(2) x2 = 178,000, p = 0,000

Zdravnik mora sodelovati pri izvedbi fizičnega oviranja pacienta, saj je on tisti, ki sam poseg
tudi odredi. Naloga zdravnika je tudi, da vsakih 8 ur postavi ustrezno oceno in na podlagi te se
lahko odredi nadaljevanje postopka. V tem procesu je treba izpolniti tudi več obrazcev. List
oviranja oziroma omejevanja gibanja ter opazovanja pacienta (priloga 5) izpolni medicinska
sestra, sopodpisnik pa je tudi zdravnik, ki fizično oviranje dovoli. Zabeležka o tem je tudi na
temperaturnem listu. Medicinska sestra izpolni še list opazovanja oviranega pacienta (priloga
6). Na njem so zabeleženi vsi potrebni posegi, ki jih mora medicinska sestra izvajati pri
fizično oviranem pacientu vsaki 2 uri.
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4.4.4 Strinjanje s trditvami o poznavanju posebnih varovalnih ukrepov
Pri vprašanju številka 20 smo postavili trditve, vprašani pa so izrazili svoje strinjanje z njimi
na lestvici od 1 (popolnoma se ne strinjam) do 5 (popolnoma se strinjam). Ugotovili smo, da
so različne skupine odgovarjale različno. Težišče glede samostojnega prebiranja literature o
fizičnem oviranju je bilo na skupini anketirancev, ki se s trditvijo niti ne strinjajo niti strinjajo
(n = 38; 38,8 %), sledila je skupina, ki se s trditvijo strinja (n = 22; 22,4 %), nato skupina, ki
se sploh ne strinja (n = 16; 16,3 %), preostali del pa skupina, ki se popolnoma strinja (n = 12;
12,2 %), in skupina, ki se delno ne strinja (n = 10; 10,2 %). Ob trditvi, ali poznajo protokol
UKCL o uporabi fizičnega oviranja, smo zasledili skupino, ki se popolnoma strinja (n = 44;
44,9 %), skupino, ki se strinja (n = 28; 28,6 %), nekateri se niti ne strinjajo niti strinjajo (n =
20; 20,4 %), drugi se delno ne strinjajo (n = 4; 4,1 %) in še skupina, ki se sploh ne strinja (n =
2; 2,0 %). V nadaljevanju nas je zanimalo njihovo strinjanje z ustrezno usposobljenostjo za
izvajanje fizičnega oviranja. Težišče smo ugotovili pri skupini anketirancev, ki se strinjajo, da
so usposobljeni za izvajanje fizičnega oviranja (n = 33; 33,7 %), sledijo tisti, ki se popolnoma
strinjajo (n = 26; 26,5 %), tisti, ki se niti ne strinjajo niti strinjajo (n = 25; 25,5 %), tisti, ki se
delno ne strinjajo (n = 9; 9,2 %), in tisti, ki se sploh ne strinjajo (n = 5; 5,1 %). S trditvijo, da
je bila izvedba fizičnega oviranja tudi ustrezno zabeležena, se nekateri popolnoma strinjajo (n
= 87; 88,8 %), drugi se strinjajo (n = 7; 7,1 %), nekaj je takih, ki se niti ne strinjajo niti
strinjajo (n = 3; 3,1 %), in še skupina, ki se sploh ne strinja (n = 1; 1,0 %) (tabela 10).
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Tabela 10: Strinjanje s trditvami o usposobljenosti za izvajanje fizičnega oviranja (n =
98)
Literatura1

f

%

Protokol2

f

%

Usposobljen3

f

%

Beleženje4

f

%

Niti da niti
ne
Se strinjam

38

38,8

44

44,9

Se strinjam

33

33,7

88,8

22,4

28

28,6

26

26,5

7

7,1

Popolnoma
se ne
strinjam
Popolnoma
se strinjam

16

16,3

Niti da niti
ne

20

20,4

Popolnoma
se strinjam
Niti da niti ne

Popolnoma
se strinjam
Se strinjam

87

22

Popolnoma
se strinjam
Se strinjam

25

25,5

Niti da niti
ne

3

3,1

12

12,2

Delno se
ne strinjam

4

4,1

Delno se ne
strinjam

9

9,2

1

1,0

Delno se ne
strinjam

10

10,2

Popolnoma
se ne
strinjam

2

2,0

Popolnoma
se ne strinjam

5

5,1

Popolnoma
se ne
strinjam

(1) x2 = 25,878, p = 0,000; (2) x2 = 62,204, p = 0,000; (3) x2 = 29,347, p = 0,000; (4) x2 = 213,347, p = 0,000

Rezultati raziskave so pokazali, da je manj kot polovica (38,8 %) zdravstvenega osebja
motiviranih za iskanje in prebiranje literature o fizičnem oviranju. Ugotovili smo tudi, da se
skoraj polovica anketiranih (44; 44,9 %) popolnoma strinja s trditvijo, da poznajo protokol
UKCL (priloga 4), vendar jih je le 33 (33,7 %) mnenja, da so usposobljeni za izvajanje
fizičnega oviranja pri pacientu, pri tem pa jih kar 87 (88,8 %) meni, da pravilno zabeležijo
postopek fizičnega oviranja pacienta. Na podlagi tega se zastavi vprašanje, ali zdravstveni
delavci dejansko pravilno zabeležijo postopek fizičnega oviranja. Iz rezultatov je razvidno, da
se jih le 44 (44,9 %) popolnoma strinja s tem, da poznajo protokol, 28 (28,6 %) pa se jih
strinja, da ga poznajo. Omeniti je treba, da je izobraževanje o PVU v UKCL obvezno za vse
zaposlene. Vendar smo ugotovili, da pri nekaterih skupinah prevladuje mnenje o nezadostni
usposobljenosti za izvajanje fizičnega oviranja pacienta. Ugotovitve nakazujejo, da so tisti, ki
sami prebirajo literaturo o fizičnem oviranju, tudi bolj usposobljeni za izvajanje tega postopka
pri pacientu in ga tudi ustrezno zabeležijo.
Pri vprašanju številka 20, ki se nanaša na poznavanje PVU, so povezave med trditvami šibke,
nekatere pa celo negativne (tabela 11 v prilogi 2). V nadaljevanju bomo izpostavili samo
najmočnejše povezave, ugotovljene s pomočjo Pearsonovega korelacijskega koeficienta
(p = 0,000):
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T1 in T2 (r = 0,454); T2 in T1 (r = 0,454) – zdravstveni delavci, ki strokovno literaturo o
fizičnem oviranju prebirajo sami, poznajo tudi protokol UKCL o fizičnem oviranju
pacienta;



T1 in T3 (r = 0,305) – zdravstveni delavci, ki strokovno literaturo prebirajo sami, so
mnenja, da so bolj usposobljeni za izvajanje fizičnega oviranja;



T2 in T3 (r = 0,408) – zdravstveni delavci, ki poznajo protokol o uporabi fizičnega
oviranja pacienta, so mnenja, da so dovolj usposobljeni za izvajanje tega postopka;



T3 in T5 (r = 0,392) – zdravstveni delavci, ki so dovolj usposobljeni za izvajanje fizičnega
oviranja, so mnenja, da ga tudi ustrezno zabeležijo.

4.5 Ugotovitve o zastavljenih hipotezah
Na začetku raziskave smo si postavili šest hipotez, ki smo jih kasneje analizirali. Na podlagi
statistične analize smo nekatere potrdili, druge pa ovrgli.
H1: Višje izobraženo zdravstveno osebje pogosteje fizično ovira pacienta kot nižje
izobraženo osebje.
Za testiranje prve hipoteze smo zastavili vprašanje »Kakšno klinično odločitev sprejmete, če
je pacient nemiren?« (odgovor: Fizično oviram pacienta) in vprašanje o izobrazbi.
Spremenljivko izobrazba smo za potrebe analize rekodirali tako, da smo dobili samo dve
kategoriji (srednješolska izobrazba in visokošolska strokovna izobrazba ali več). Porazdelitev
rekodirane spremenljivke izobrazba je prikazana v tabeli 21 v prilogi 2. Hipotezo smo testirali
s testom hi-kvadrat za ugotavljanje povezanosti med spremenljivkama.
Vrednost x2 je 4,167 in ima 1 prostostno stopnjo. Njegova statistična značilnost je 0,041
(manjša od 0,005), kar pomeni, da med spremenljivkama izobrazba in fizično oviranje
pacienta obstaja statistično pomembna povezanost (tabela 12 v prilogi 2).
Kot je razvidno iz tabele 13 (v prilogi 2), osebje z višjo strokovno izobrazbo večkrat fizično
ovira pacienta (67,3 %), zdravstveno osebje z nižjo izobrazbo pa pacienta fizično ovira le v
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46,9 %. Glede na to, da je opaziti razliko v fizičnem oviranju pacientov glede na izobrazbo,
lahko hipotezo 1, ki pravi, da višje izobraženo zdravstveno osebje pogosteje fizično ovira
pacienta kot nižje izobraženo zdravstveno osebje, potrdimo.
H2: Starejši zdravstveni delavci bolje poznajo protokol o oviranju oziroma omejevanju
gibanja (priloga 4) pacienta kot mlajši zdravstveni delavci.
Za testiranje druge hipoteze smo uporabili trditev iz zadnjega sklopa vprašanj »Protokol o
uporabi fizičnega oviranja pacienta v UKCL poznam« in vprašanje o starosti. Spremenljivko
starost smo za potrebe analize rekodirali tako, da smo dobili tri kategorije odgovorov (do 31
let, od 32 do 38 let in več kot 38 let). Porazdelitev rekodirane spremenljivke starost je
prikazana v tabeli 22 v prilogi 2. Hipotezo smo testirali z analizo variance ANOVA, da bi
ugotovili, ali glede na starost obstaja razlika pri poznavanju protokola o uporabi fizičnega
oviranja pacienta v UKCL (tabela 14 v prilogi 2).
Kot je razvidno iz tabele 14, glede na starost razlike pri poznavanju protokola o uporabi
fizičnega oviranja pacienta v UKCL niso velike. Zdravstveno osebje, staro do 31 let, na
lestvici od 1 do 5 v povprečju s 4,1389 ocenjuje strinjanje s trditvijo, zdravstveno osebje, staro
od 32 do 38 let, v povprečju s 4 ter zdravstveno osebje, staro več kot 38 let, v povprečju s
4,1852 (kar v praksi pomeni, da se vse medicinsko osebje na lestvici od 1 do 5 s trditvijo
strinja).
Levenova statistika (tabela 15 v prilogi 2) ima vrednost 1,046 in se porazdeljuje z 2 in 95
prostostnimi stopnjami. Statistična značilnost je 0,355 (večja od 0,05), kar pomeni, da
domneve o enakosti varianc ne moremo zavrniti (variance v vseh treh skupinah so enake).
Hipotezo 2, ki pravi, da starejši uslužbenci bolje poznajo protokol o uporabi fizičnega oviranja
pacienta v UKCL kot mlajši uslužbenci, na podlagi analize ovržemo.
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H3: Zdravstveni delavci z daljšo delovno dobo bolj poznajo protokol o oviranju oziroma
omejevanju gibanja pacienta (priloga 4) kot zdravstveni delavci s krajšo delovno dobo.
Pri testiranju tretje hipoteze smo uporabili trditev iz zadnjega sklopa vprašanj »Protokol o
uporabi fizičnega oviranja pacienta v UKCL poznam« in vprašanje o delovni dobi.
Spremenljivko delovna doba smo za potrebe analize rekodirali tako, da smo dobili štiri
kategorije odgovorov (od 0 do 5 let, od 6 do 11 let, od 12 do 17 let in od 18 naprej).
Porazdelitev rekodirane spremenljivke delovna doba je prikazana v tabeli 23 v prilogi 2.
Hipotezo smo testirali z analizo variance ANOVA, da bi ugotovili, ali glede na delovno dobo
zdravstvenega osebja obstaja razlika pri poznavanju protokola UKCL o uporabi fizičnega
oviranja pacienta.
Kot vidimo v tabeli 16 (priloga 2), glede na delovno dobo prav tako ni velikih razlik v
poznavanju protokola UKCL o uporabi fizičnega oviranja pacienta glede na štiri kategorije
delovne dobe. Zdravstveno osebje z delovno dobo od 0 do 5 let na lestvici od 1 do 5 v
povprečju s 3,9333 ocenjuje strinjanje s trditvijo, zdravstveno osebje s 6 do 11 let delovne
dobe v povprečju s 4,2, zdravstveno osebje z delovno dobo od 12 do 17 let v povprečju s 4 ter
osebje z delovno dobo 18 let ali več v povprečju s 4,1379 (tudi tukaj lahko posplošimo, da se
vse zdravstveno osebje ne glede na delovno dobo na lestvici od 1 do 5 s trditvijo strinja).
Levenova statistika ima vrednost 0,106 (tabela 17 v prilogi 2) in se porazdeljuje s 3 in 94
prostostnimi stopnjami. Statistična značilnost je 0,956 (večja od 0,05), kar pomeni, da
domneve o enakosti varianc ne moremo zavrniti (variance v vseh treh skupinah so enake).
Hipotezo 3, ki pravi, da uslužbenci z višjo delovno dobo bolj poznajo protokol o uporabi
fizičnega oviranja pacienta v UKCL kot uslužbenci z nižjo delovno dobo, na podlagi analize
ovržemo.
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H4: Zdravstveni delavci, ki so že bili napoteni na izobraževanje o uporabi posebnih
varovalnih ukrepov, so bolj usposobljeni za izvajanje PVU.
Za testiranje četrte hipoteze smo uporabili trditev iz zadnjega sklopa vprašanj »Dovolj sem
usposobljen za izvajanje fizičnega oviranja pri pacientih« in vprašanje »Ali vas je delodajalec
že napotil na izobraževanje/izpopolnjevanje glede uporabe PVU na pacientu v okviru vašega
delovnega mesta?«. Hipotezo smo testirali s pomočjo t-testa, da bi ugotovili, ali med vzorcema
obstaja statistično pomembna razlika glede na usposobljenost za izvajanje fizičnega oviranja
pri pacientih (tabela 18 v prilogi 2).
Zdravstveno osebje, ki je že bilo napoteno na izobraževanje, je bolj usposobljeno za izvajanje
fizičnega oviranja pri pacientih. Na lestvici od 1 do 5 v povprečju s 4,0714 ocenjujejo
strinjanje s trditvijo, tisti, ki se še niso udeležili usposabljanja, pa v povprečju s 3,5143 (tabela
18 v prilogi 2), kar pomeni, da se tisti, ki so že bili na izobraževanju, strinjajo s trditvijo, tisti,
ki se še niso udeležili izobraževanja, pa se s trditvijo niti ne strinjajo niti strinjajo. Ali so
razlike glede na udeležbo na izobraževanju statistično značilne, smo preverili s t-testom.
Vrednost F-testa je 0,23, njegova statistična značilnost pa 0,630 (večja od 0,05), kar pomeni,
da predpostavko2 o enakosti varianc potrdimo (varianci sta enaki). Za interpretacijo testa o
enakosti povprečij gledamo podatke, kje je enakost varianc predvidena. Vrednost t-testa je
2,27 in ima 96 prostostnih stopenj. Njena statistična značilnost je 0,025 kar pomeni, da med
spremenljivkama obstaja statistično pomembna razlika (tabela 19 v prilogi 2). Hipotezo 4, ki
pravi, da so uslužbenci, ki so že bili napoteni na izobraževanje o uporabi PVU pri pacientu,
bolj usposobljeni za izvajanje fizičnega oviranja pri pacientih, potrdimo.

2

H0: Varianci sta enaki. H1: Varianci sta različni.
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H5: Pri nemirnem pacientu zdravstveno osebje pogosteje ne poseže po fizičnem oviranju
pacienta.
Za testiranje pete hipoteze smo uporabili vprašanje »Kakšno klinično odločitev sprejmete, če
je pacient nemiren?«. Hipotezo smo preverjali s pomočjo prikaza frekvenc (odstotkov) z
grafom.

Graf 1: Prikaz odstotkov za posamezni odgovor na vprašanje, kakšno klinično odločitev
zdravstveni delavec sprejme, če je pacient nemiren
Zdravstveno osebje tedaj, ko je pacient nemiren, pacienta največkrat poskuša pomiriti
(29,13 %), potem pokliče zdravnika (27,93 %), nato pacientu aplicira pomirjevalo (18,32 %)
in šele kot četrto najpogostejše izbere fizično oviranje (16,52 %). Manj pogosto pacienta
namestijo v prostor, ki omogoča stalen nadzor (6,30 %), pokličejo svojce pacienta (1,502 %),
še najmanjkrat pa zdravstveno osebje odide iz sobe (0,30 %). Hipotezo 5, ki pravi, da
zdravstveno osebje tedaj, ko je pacient nemiren, ne poseže najpogosteje po fizičnem oviranju
pacienta, potrdimo.
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H6: Zdravnik pogosto sodeluje pri fizičnem oviranju pacienta.
Za testiranje šeste hipoteze smo uporabili trditev iz zadnjega sklopa vprašanj »Pri fizičnem
oviranju pacienta sodeluje tudi zdravnik«. Hipotezo smo preverjali s pomočjo opisnih statistik.
Anketiranci so na lestvici od 1 do 5 (1 – sploh se ne strinjam, 5 – popolnoma se strinjam) s
povprečno oceno 3,9898 ocenili strinjanje s trditvijo (to pomeni, da se strinjajo) (tabela 20 v
prilogi 2). Hipotezo, ki pravi, da zdravnik pogosto sodeluje pri fizičnem oviranju pacienta,
potrdimo.
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5 RAZPRAVA
Večina vprašanih se je na svojem delovnem mestu že srečala s posebnimi varovalnimi ukrepi
in so jih tudi že uporabili. Najpogosteje uporabljajo ograjice, fizično oviranje in
medikamentno oviranje, na nekaterih oddelkih pa pokličejo celo varnostnike in policijo. Manj
posegajo po omejevanju gibanja.
Vprašani se najpogosteje odločajo za uporabo fizičnega oviranja, predvsem kadar je bolnik
agresiven, kadar neprestano vstaja in je ogrožen zaradi padcev, če ogroža svoje zdravje ali če
je nevaren sebi ali drugim in da preprečimo, da si odstrani prehranjevalno cevko. Vrankar
(2011) navaja, da je ena izmed možnosti za preprečitev padcev bolnikov tudi uporaba ovirnic,
ki pa je učinkovita le, če je poskrbljeno tudi za varnost bolnika. Kljub uporabi ovirnic moramo
bolnika pomagati pri zagotavljanju življenjskih aktivnosti in ga pri tem ne omejevati pri
njegovi aktivni vlogi.
Kdo pogosteje poseže po fizičnem oviranju pacienta, smo ugotovili in potrdili s hipotezo 1, ki
pravi, da višje izobraženo zdravstveno osebje pogosteje fizično ovira pacienta kot nižje
izobraženo zdravstveno osebje. Fariña-López in sodelavci (2014) navajajo špansko raziskavo
in po njihovih ugotovitvah medicinske sestre z nižjo izobrazbo, ki so v večini zaposlene v
španskih domovih za starejše, večkrat uporabijo fizično oviranje, kar se posledično kaže pri
slabši kakovosti oskrbe. Strokovnjaki menijo, da se medicinske sestre bolj nagibajo k
fizičnemu oviranju zaradi pomanjkanja znanja in izobraževanja na tem področju.
Starost in delovna doba vprašanih ne vplivata na poznavanje protokola v UKCL, kar smo
ovrgli z drugo in tretjo hipotezo. Rezultati raziskave so pokazali, da se s trditvijo, da poznajo
protokol UKCL, popolnoma strinja 44,9 % in strinja 28,6 % vprašanih.
28,57 % vseh vprašanih je bilo na izobraževanju o uporabi PVU. Četrta hipoteza potrdi, da so
uslužbenci, ki so že bili napoteni na izobraževanje o uporabi PVU pri pacientu bolj
usposobljeni za izvajanje fizičnega oviranja. Raziskava je to potrdila. Delodajalec je tisti, ki
mora zagotoviti zaposlenim izobraževanje, saj bo s tem pomagal njim in samim pacientom.
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UKCL vsako leto organizira izobraževanje v zvezi s postopki oviranja oziroma omejevanja
gibanja. Vsak novozaposleni se mora ob nastopu zaposlitve tega izobraževanja tudi udeležiti.
V Veliki Britaniji fizičnega oviranja zdravstveno osebje ne sme uporabljati brez opravljenega
posebnega usposabljanja o pridržanju bolnika (Fariña-López et al., 2014). Zaposlene v
zdravstveni oskrbi je treba spodbujati in izobraževati o uporabi alternativnih metod za
preprečevanje napadov nanje in na druge. Uvajanje programov s kliničnim vodenjem,
upravljanje sprememb, opazovanje fizično oviranih bolnikov bi pripomoglo k večji uspešnosti
posameznika (Kontio et al., 2010).
Dopolnitev oziroma ureditev zakonodaje in izdelava dobrega protokola za oviranje pacientov
je le začetek izboljšanja stanja na tem področju. Sistematično dvigovanje zavesti vseh članov
zdravstvenega tima in dobro interdisciplinarno sodelovanje bi omogočilo zmanjšanje oviranja
pacientov in njegovo optimalno izvajanje. Ureditev tega področja dviguje kakovost dela in
varnost tako za paciente kot za izvajalce zdravstvene oskrbe, ki sodelujejo pri tem postopku
(Naka, 2011). Kako ustvarimo standard za uporabo prisilnih sredstev, je opisano v prilogi 3
(povzeto po DNV STANDARD DNV-DS-HC101, 2012).
Zaposleni v zdravstveni negi ne posežejo takoj po fizičnem oviranju, kar smo potrdili tudi s
hipotezo 5, ki pravi, da medicinsko osebje tedaj, ko je pacient nemiren, ne poseže najpogosteje
po fizičnem oviranju. Vedno prej posežejo po drugih metodah, kot je npr. pogovor, in na ta
način skušajo pacienta pomiriti. Nekateri vprašani uporabljajo tudi deeskalacijske tehnike,
vendar mislim, da so premalo poznane in jih zaposleni ne uporabljajo.
Za fizično oviranje naj bi se odločil zdravnik po predhodni oceni stanja bolnika. Izpolniti je
treba obrazec List oviranja oziroma omejevanja gibanja ter opazovanja pacienta (priloga 5).
Danes vemo, da mora namestitev fizičnih ovirnic predpisati zdravnik. Osebno se mora
prepričati o potrebnosti ukrepa. Naročanje po telefonu ni dopustno. Fizično oviranje je treba
uporabljati čim manj, uporabo pa obrazložiti, predvsem kdaj so ovirnice potrebne (Marinšek in
Kramar, 2011).
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Pri vsakem bolniku, ki ga fizično oviramo, je treba izvajati nadzor. Zdravnik mora vsakih 8 ur
potrditi, ali je fizično oviranje še potrebno – s tem se strinja 81 vprašanih. Zdravstveni delavec
mora meriti vitalne funkcije, opazovati kožo, poskrbeti, da bolnik zaužije zadosten volumen
tekočine, nadzoruje mikcije, izvaja stalen nadzor nad bolnikom in razgibava fiksirane
okončine. V UKCL poznamo obrazec List opazovanja oviranega pacienta (priloga 6).
Predvsem je treba paziti, da ne pride do nepotrebnih zapletov, kot so razjede zaradi pritiska,
zlomi, zvini in v najslabšem primeru smrt bolnika.
Zavedati se moramo, da omejevanje svobode z ovirnicami lahko vodi tudi v izgubo zaupanja
in pozitivne samopodobe. Fizične, kemične ali okoljske ovirnice ne smejo biti uporabljene kot
nadomestek za zagotavljanje varnosti (Vrankar, 2011).
Komunikacija je v našem življenju najpomembnejša. Z njo se sporazumevamo, si krajšamo
čas in izražamo ljubezen, strah, žalost in druga čustva. V zdravstveni oskrbi je komunikacija
ena prvih možnosti, s katerimi zdravstveno osebje vzpostavi odnos s pacientom. Pacient, pri
katerem se izvaja fizično oviranje, pa je zmeden, agresiven, velikokrat se niti ne zaveda
dogajanja okrog sebe, in ko fizično oviranje ukinemo, se ne spomni, kaj je počel. Mogoče bi
morali v zdravstveno oskrbo večkrat vključiti svojce, saj se pogosto pojavi zmedenost,
predvsem pri starejših, prav zaradi okolja, ki ga spremenijo in ga ne poznajo.
Posebni varovalni ukrepi so uvrščeni v kazalnike kakovosti. Ugotovili bi radi delež oviranih
pacientov glede na število hospitaliziranih in delež zapletov v zvezi z oviranjem glede na
število vseh oviranih pacientov (Protokol UKCL, 2015). Iz raziskave je razvidno, da fizično
oviranje ustrezno zabeleži 88,8 % anketirancev. Sklepamo lahko, da so podatki, ki jih pridobi
vodstvo UKCL, primerni.
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6 SKLEP
Namen magistrskega dela je bil ugotoviti, katere vrednote, norme in predstave so tiste, ki
medicinski sestri pomagajo pri klinični odločitvi za uporabo PVU. Medicinska sestra se
najpogosteje odloči za uporabo PVU, kadar je bolnik nevaren sebi ali drugim, agresiven,
ogrožen zaradi padcev, da zaščiti sebe in sobolnika in da mu prepreči, da si škoduje in ogroža
življenje.
Starejši ljudje pogosto ostajajo doma in od doma odidejo le v nujnih primerih. Bolezen pa je
tista, ki jim spremeni življenje, zamenjajo okolje in tako postanejo nemirni, zmedeni,
agresivni, zaradi česar je včasih treba poseči tudi po PVU. Naš odnos do bolnika bo viden pri
izvajanju postopkov v zdravstveni oskrbi. Če bolniku na pravi način razložimo, kaj bomo
storili, se mogoče lahko izognemo uporabi fizičnega oviranja, vendar pa moramo vedno
pomisliti tudi na morebitno bolezensko stanje, ki privede bolnika do zmedenosti. Velik
poudarek je treba dati tudi komunikaciji med bolnikom in zdravstvenim osebjem. Poleg
komunikacije, pristopa do bolnika je pomembno tudi izobraževanje. V raziskavi smo
ugotovili, kako pomembno je, saj tisti zaposleni, ki so že bili na izobraževanju o PVU, kasneje
posežejo po fizičnem oviranju kot drugi. Vsi tisti, ki so se udeležili izobraževanja o fizičnem
oviranju, so tudi bolj usposobljeni, da ga izvajajo. Fizično oviranje lahko pri bolniku izzove
strah, jezo, agresivnost in posledično nezaupanje v zdravstveno osebje. Zaposleni morajo
poznati protokol o oviranju oziroma omejevanju gibanja. Ob poznavanju nevarnosti pri
izvajanju fizičnega oviranja bi se mogoče manj odločali za fizično oviranje in bi prej posegli
po alternativnih metodah, kot priporočajo številni strokovnjaki na tem področju. Mogoče bi
izobraževanje o PVU uvrstili v obvezne vsebine izobraževanja in na ta način zaposlenim
omogočili boljše poznavanje protokola. Te korelacije smo dokazali v statistični analizi, kjer je
razvidno, da potrebujemo boljše poznavanje PVU in potrebo po dodatnem izobraževanju, ne
glede na starost zaposlenih v zdravstvu in ne glede na dolžino delovnega staža .
Ob delu z bolniki in njihovimi svojci se tako moramo zavedati pomena neprekinjenega
izobraževanja in strokovnega izpopolnjevanja. Razvijati je potrebno koncept učeče se
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organizacije, posameznikov, strokovnjakov na področju zdravstvene oskrbe, ki temelji na
znanju in neprekinjenem izobraževanju. Poudarek mora temeljiti na razvoju kompetenc,
individualne odgovornosti ter obvladovanja sprememb. Zdravstvene delavce je potrebno ves
čas motivirati in spodbujati k pridobivanju in dopolnjevanju znanja. Na podlagi ugotovitev iz
raziskave, da so tisti zdravstveni delavci, ki so se udeležili izobraževanja o PVU, bolj
usposobljeni za izvajanje fizičnega oviranja pri bolnikih, lahko sklepamo, kako pomembno je
izobraževanje, in je zato zaposlene potrebno spodbujati, da se ga udeležujejo.
Pri agresivnih bolnikih moramo vedno poskrbeti za lastno varnost in varnost ostalih bolnikov.
Pri tovrstnih bolnikih je nadvse pomembno timsko delo, saj je v takih stanjih nujen pristop
drugega člana zdravstvenega osebja ter umik. Uporaba ovirnic je vedno individualen predlog,
odločitev pa timska. Odločiti se moramo vedno v korist bolnika, v korist njegovega zdravja in
varnosti, pa četudi moramo uporabiti PVU.
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8 PRILOGE
Priloga 1: Anketni vprašalnik
Spoštovani!
Moje ime je Mojca Šturm, dipl. m. s., zaposlena v Univerzitetnem kliničnem centru v
Ljubljani – Klinični oddelek za gastroenterologinjo. V okviru zaključka magistrskega študija
na Zdravstveni fakulteti – Univerza v Ljubljani pripravljam raziskovalno magistrsko delo z
naslovom Fizično oviranje pacienta in posebni varovalni ukrepi.
Vljudno vas prosim za sodelovanje v raziskavi, ki ima namen ugotavljati samo uporabo in
okoliščine, ki botrujejo klinični odločitvi za uporabo posebnih varovalnih ukrepov (PVU) za
fizično oviranje pacientov.
Anketni vprašalnik je popolnoma anonimen.
Za sodelovanje se vam lepo zahvaljujem.
Mojca Šturm, dipl. m. s.
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1.

Spol (ustrezno obkrožite)
(možen je samo en odgovor):
a) moški
b) ženska

2. Starost (ustrezno obkrožite)
(možen je samo en odgovor):
a) od 18 do 24 let
b) od 25 do 31 let
c) od 32 do 38 let
d) od 39 do 45 let
e) od 46 do 52 let
f) od 53 let in več
3. Izobrazba (ustrezno obkrožite doseženo najvišjo stopnjo)
(možen je samo en odgovor):
a) srednješolska izobrazba
b) visokošolska strokovna izobrazba (1. stopnja)
c) magisterij (2. stopnja)
d) znanstveni magisterij ali doktorat
4. Delovna doba (ustrezno obkrožite):
(možen je samo en odgovor)
a) od 0 do 5 let
b) od 6 do 11 let
c) od 12 do 17 let
d) od 18 do 23 let
e) od 24 do 29 let
f) od 30 do 35 let
g) od 36 let in več
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5. Ali ste na svojem delovnem mestu že uporabili posebne varovalne ukrepe (PVU)?
(možen je samo en odgovor)
a) da
b) ne
c) ne vem
6. Katere PVU uporabljate na vašem oddelku? (možnih je več odgovorov)
a) ograjice
b) fizično oviranje pacienta
c) medikamentozno oviranje pacienta
d) omejevanje gibanja
e) drugo:________________________
7. Kakšno klinično odločitev sprejmete v primeru, da je pacient nemiren?
(možnih je več odgovorov)
a) pacienta poskušam pomiriti in se z njim pogovoriti
b) pacienta namestim v prostor, ki omogoča stalen nadzor
c) pokličem zdravnika
d) pacientu apliciram pomirjevala
e) pacienta fizično oviram
f) odidem iz sobe
g) pokličem svojce pacienta
h) drugo:_____________________
8. Ali vas je delodajalec že napotil na izobraževanje/izpopolnjevanje glede uporabe
PVU na pacientu v okviru vašega delovnega mesta?
(možen je samo en odgovor)
a) da
b) ne
c) ne vem
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9. Kaj razumete pod besedno zvezo fizično oviran pacient?
(možen je samo en odgovor)
a) fiksacija ene okončine pacienta
b) fiksacija zgornjih okončin pacienta
c) fiksacija spodnjih okončin pacienta
d) fiksacija vseh okončin pacienta
e) fiksacija vseh okončin pacienta in uporaba trebušnega pasu
10. Kdaj lahko fizično ovirate pacienta?
(možnih je več odgovorov)
a) če je nemiren
b) če je agresiven
c) kadar je zmeden
d) če je padel s postelje
e) kadar neprestano vstaja in je ogrožen za padec
f) če pacient ogroža svoje zdravje
g) kadar je pacient nevaren sebi ali drugim
11. Katere pripomočke uporabljate za fizično oviranje pacienta?
( možnih je več odgovorov)
a) povoji
b) Segufix pasovi
c) bombažni trakovi
d) rjuhe
e) različne rute
f) drugo:_____________________
12. Po vašem mnenju, kdaj je še potrebno, da pacienta fizično oviramo?
(možnih je več odgovorov)
a) kadar se slači
b) da zaščitimo sebe in ostale paciente pred nasiljem
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c) da preprečimo odtujitev stvari pri ostalih pacientih
d) ob pomanjkanju zaposlenih
e) da preprečimo, da si pacient odstrani prehranjevalno cevko
13. Kdo poda klinično odločitev za fizično oviranje pacienta?
(možen je samo en odgovor)
a) zdravstveni(-a) tehnik(-ca)
b) diplomirani zdravstvenik / diplomirana medicinska sestra
c) zdravnik
d) svojci pacienta
14. Kam mora zdravnik zabeležiti odredbo za fizično oviranje pacienta?
(možen je samo en odgovor):
a) na temperaturni list
b) v sestrsko poročilo
c) na list zdravstvene nege
d) odredbe ni potrebno zabeležiti
15. Kako pogosto mora zdravnik oceniti stanje pacienta, ki je fizično oviran?
(možen je samo en odgovor)
a) enkrat v turnusu
b) vsakih 8 ur
c) enkrat na dan
d) dvakrat na dan
e) enkrat na dva dni
f) ni potrebno oceniti ponovnega stanja pacienta
16. Koliko zdravstvenih delavcev sodeluje pri fizičnem oviranju pacienta?
(možen je samo en odgovor)
a) 1
b) 2
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c) 3
d) 4
e) 5
f) več kot 5
g) odvisno od stanja in starosti pacienta
17. Koga zdravstveni delavec obvesti po izvedbi fizičnega oviranja pacienta?
(možnih je več odgovorov)
a) direktorja UKC Ljubljana
b) predstojnika oddelka
c) ministrstvo za zdravje
d) zdravnika
e) glavno medicinsko sestro
f) svojce pacienta
18. Kdo obvesti svojce pacienta po izvedbi fizičnega oviranja?
(možen je samo en odgovor)
a) zdravstveni(-a) tehnik(-ca)
b) diplomirani zdravstvenik / diplomirana medicinska sestra
c) zdravnik
d) nihče od navedenih
e) drugo:_____________________
19. Kaj je potrebno izvajati pri fizično oviranem pacientu?
(možnih je več odgovorov)
a) stalen nadzor pacienta
b) merjenje vitalnih funkcij
c) opazovanje kože
d) razgibavanje fiksiranih okončin
e) poskrbimo, da pacient zaužije dovolj tekočine
f) nadzorujemo mikcije
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g) opazovanje zavesti
h) pacienta na 8 ur pogleda zdravnik in odredi nadaljevanje fizičnega oviranja
20.
Označite, v kolikšni meri se strinjate s trditvami
(1 – popolnoma se ne strinjam, 5 – popolnoma se strinjam)

1.

2.

3.

4.

Strokovno literaturo na temo fizično
oviranje prebiram sam.

1

2

3

4

5

Protokol o uporabi fizičnega oviranja
pacienta v UKCL poznam.

1

2

3

4

5

Dovolj sem usposobljen za izvajanje
fizičnega oviranja pri pacientih.

1

2

3

4

5

Pacienta lahko fizično oviramo za
posteljno ograjico.

1

2

3

4

5

Fizično oviranje ustrezno zabeležim.

1

2

3

4

5

Pri fizičnem oviranju pacienta
sodeluje tudi zdravnik.

1

2

3

4

5
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Priloga 2: Tabele
Tabela 11: Pearsonov korelacijski koeficient za 20. vprašanje
a_20
a_20

Pearson Correlation

1

b_20

98

c_20

,454

Sig. (2-tailed)

,000

f_20

-,196

,231

*

,247

,022

,014

98

98

98

98

98

,408

,002

,000

98

98

Pearson Correlation

-,196

Sig. (2-tailed)

**

**

,372

,000

,551

,000

,003

98

98

98

98

,392

,215

,000

,106

98

98

98

98

-,061

-,126

1

-,002

-,011

,053

,551

,215

,982

,916

98

98

98

98

98

98

-,002

1

,384

,231

Sig. (2-tailed)

,022

,000

,000

,982

98

98

98

98

Pearson Correlation

,247

Sig. (2-tailed)

,014
98

,294

**

,392

**

Pearson Correlation

*

,372

**

1

**

,294

**

-,061

-,126

*

,408

**

,305

N

*

,053

Sig. (2-tailed)

N
f_20

e_20

,002

98
**

,305

d_20

,000

Pearson Correlation

N
e_20

**

1

98

N
d_20

**

Pearson Correlation
N

c_20

**

,454

Sig. (2-tailed)
N

b_20

,164

**

,000
98

98
**

,164

-,011

,384

,003

,106

,916

,000

98

98

98

98

1
98

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Tabela 12: Test povezanosti za spremenljivki izobrazba in fizično oviranje pacienta
Chi-Square Tests
Value
4,167a

df
1

Asymptotic Significance (2- Exact Sig. (2sided)
sided)
,041
,066

Exact Sig. (1sided)

Pearson Chi-Square
Fisher's Exact Test
,033
N of Valid Cases
98
a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 21,00.
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Tabela 13: Kontingenčna tabela za izobrazbeno in fizično oviranje pacienta
pacienta fizično oviram * izobrazba Crosstabulation
Izobrazba
srednješolska izobrazba
Pacienta fizično Count
23
oviram
%
46,9%
Pacienta fizično ne Count
26
oviram
%
53,1%
Total
Count
49
%
100,0%

Vis. str. izobrazba ali več
33
67,3%
16
32,7%
49
100,0%

Total
56
57,1%
42
42,9%
98
100,0%

Tabela 14: Opisne statistike glede na spremenljivko starost

n

M

do 31 let
36 4,1389
od 32 do 38 let
35 4,0000
več kot 38 let
27 4,1852
Total
98 4,1020
Legenda: M- aritmetčna sredina; SD-

SD
,86694
1,18818
,92141
,99989

SE

95% Confidence Interval for Mean
Lower Bound
Upper Bound

,14449
,20084
,17733
,10100

3,8456
3,5918
3,8207
3,9016

4,4322
4,4082
4,5497
4,3025

Tabela 15: Preverjanje predpostavke o enakosti varianc glede na starost
Test of Homogeneity of Variances
Protokol o uporabi fizičnega oviranja pacienta v UKCL poznam.
Levene Statistic
df1
df2
Sig.
1,046
2
95
,355
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Tabela 16: Opisne statistike glede na spremenljivko delovna doba

od 0 do 5 let
od 6 do 11 let
od 12 do 17 let
od 18 naprej
Total

n

M

15
35
19
29
98

3,9333
4,2000
4,0000
4,1379
4,1020

SD
,96115
,93305
1,10554
1,05979
,99989

SE

95% Confidence Interval for Mean
Lower Bound
Upper Bound

,24817
,15771
,25363
,19680
,10100

3,4011
3,8795
3,4671
3,7348
3,9016

4,4656
4,5205
4,5329
4,5411
4,3025

Tabela 17: Preverjanje predpostavke o enakosti varianc glede na delovno dobo
Test of Homogeneity of Variances
Protokol o uporabi fizičnega oviranja pacienta v UKCL poznam.
Levene Statistic
df1
df2
Sig.
,106
3
94
,956
Tabela 18: Opisne statistike za usposobljenost izvajanja fizičnega oviranja glede na
napotitev na izobraževanje
Group Statistics
Dovolj sem
Ali vas je delodajalec že napotil na
usposobljen za
izobraževanje/izpopolnjevanje, glede
izvajanje
uporabe PVU na pacientu v okviru vašega
SE
fizičnega oviranja delovnega mesta?
n
M
SD
Mean
pri pacientih.
da
28 4,0714 1,01575 ,19196
ne
70 3,5143 1,12601 ,13458
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Tabela 19: Preverjanje enakosti variance in enakost aritmetičnih sredin
Independent Samples Test

Dovolj sem
usposobljen
za izvajanje
fizičnega
oviranja pri
pacientih.
Equal
variances
assumed
Equal
variances not
assumed

Levene's
Test for
Equality
of
Variances

F
,23

Sig.

t

,63 2,27

df

t-test for Equality of Means
95% Confidence
Sig.
Interval of the
(2Mean Std. Error
Difference
tailed Differen Differenc
)
ce
e
Lower
Upper

96

,025

,55714

,24510 ,07062

1,04366

2,37 54,87

,021

,55714

,23444 ,08730

1,02699

Tabela 20: Opisne statistike za trditev pri fizičnem oviranju pacienta sodeluje tudi
zdravnik
Case Summaries
Pri fizičnem oviranju pacienta sodeluje tudi zdravnik.
N Mean
Sum
Maximum
98 3,9898 391,00 popolnoma se strinjam
Tabela 21: Izobrazba
Izobrazba

Valid srednješolska izobrazba
visokošolska strokovna
izobrazba ali več
Total

Frequency Percent
49
50,0

Valid
Percent
50,0

Cumulative
Percent
50,0
100,0

49

50,0

50,0

98

100,0

100,0
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Tabela 22: Starost
Frequency
Valid do 31 let
36
od 32 do 38 let
35
več kot 38 let
27
Total
98

Starost
Percent Valid Percent Cumulative Percent
36,7
36,7
36,7
35,7
35,7
72,4
27,6
27,6
100,0
100,0
100,0

Tabela 23: Delovne izkušnje
Delovna doba zaposlenih.
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid od 0 do 5 let
od 6 do 11 let
od 12 do 17 let
od 18 naprej
Total

15
35
19
29
98

15,3
35,7
19,4
29,6
100,0

15,3
35,7
19,4
29,6
100,0

15,3
51,0
70,4
100,0
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Priloga 3: Kako ustvarimo standard za uporabo prisilnih sredstev
Prisilna sredstva ali osamitev
1. Bolnišnica mora razviti politiko glede prisilnih sredstev in osamitve, ki velja za celotno
bolnišnico in vključuje naslednje:


Vsakega pacienta je treba obravnavati spoštljivo in dostojno.



Vsi pacienti imajo pravico do svobode pred telesno ali duševno zlorabo in telesno
kaznijo.



Vsi pacienti imajo pravico do svobode pred prisilnimi sredstvi ali osamitvijo v
katerikoli obliki, če to ni potrebno z medicinskega stališča.



Osebje prisilnih sredstev ali osamitve nikoli ne sme uporabiti kot sredstvo za prisilo,
discipliniranje, kot povračilno sredstvo ali zaradi prikladnosti.



Osamitev se sme uporabiti zgolj za nadzor nasilnega ali samouničevalnega vedenja, ki
ogroža neposredno fizično varnost pacienta, člana osebja ali ostalih (DNV
STANDARD DNV-DS-HC101, 2012).

2. V primeru uporabe prisilnih sredstev ali osamitve mora bolnišnica ščititi pacienta in
njegove pravice ter zagotoviti naslednje:


Izvajati je treba postopke, skladne s politiko uporabe prisilnih sredstev ali osamitve;
zasnovani morajo biti tako, da ščitijo pacientove pravice in dostojanstvo ter da
zagotavljajo varnost pacienta, osebja in ostalih.



Prisilno sredstvo ali osamitev se uporabi le za zagotavljanje neposredne fizične
varnosti pacienta, osebja ali ostalih; z uporabo se preneha takoj, ko je možno.



Prisilno sredstvo ali osamitev se uporabi samo v primeru, da manj omejujoče
intervencije za zaščito pacienta ali ostalih niso bile učinkovite.



Uporabljena vrsta ali tehnika prisilnega sredstva ali osamitve mora biti najmanj
omejevalen ukrep, ki še zagotavlja zaščito pacienta ali ostalih.



Uporaba prisilnih sredstev ali osamitve mora biti v skladu s pisno spremembo
pacientovega načrta nege in izvedena v skladu z varnimi in ustreznimi tehnikami
prisilnih sredstev in osamitve.
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Prisilnega sredstva se ne sme uporabljati hkrati z osamitvijo, razen če je pacient pod
stalnim osebnim nadzorom s strani pristojnega ustrezno usposobljenega člana osebja
oz. je pod stalnim nadzorom ustrezno usposobljenega osebja s pomočjo video in avdio
opreme. Ta nadzor je treba izvajati v neposredni bližini pacienta (DNV STANDARD
DNV-DS-HC101, 2012).

3. Pri odrejanju uporabe prisilnega sredstva ali osamitve velja naslednje:


Odredbo je treba pridobiti pred uporabo prisilnih sredstev, razen v urgentnih primerih,
ko se potreba po ukrepanju lahko pojavi hitro.



Odredbo mora predpisati lečeči zdravnik.



Odredbe za uporabo prisilnih sredstev ali osamitev nikoli ni dovoljeno napisati kot
trajno oz. za uporabo »po potrebi«.



V primeru, da uporabe prisilnih sredstev ali osamitve ne odredi pacientov lečeči
zdravnik, je treba slednjega čim prej kontaktirati (DNV STANDARD DNV-DSHC101, 2012).

4. Odredba za uporabo prisilnega sredstva ali osamitve:


Mora biti omejena na največ 4 ure za odrasle, stare 18 let ali več; 2 uri za otroke in
mladostnike, stare od 9 do 17 let; in 1 uro za otroke, stare manj kot 9 let; se lahko
podaljša samo v skladu z zgoraj navedenimi omejitvami, in sicer do skupno največ 24
ur.



Zdravnik mora pacienta pregledati in oceniti po 24 urah in pred pisanjem nove odredbe
za uporabo prisilnih sredstev ali osamitve.



Če se uporaba prisilnih sredstev ali osamitve prekine pred prenehanjem veljavnosti
odredbe, je treba pred ponovno uporabo prisilnih sredstev ali osamitve pridobiti novo
odredbo.



Vsako odredbo za uporabo prisilnih sredstev za zagotavljanje fizične varnosti ali
pacienta, ki ni nasilen ali samouničevalen, je dovoljeno obnoviti v skladu z določili
bolnišnične politike (DNV STANDARD DNV-DS-HC101, 2012).

5. V primeru uporabe prisilnega sredstva ali osamitve je treba pacienta osebno oceniti v roku
1 ure od začetka izvajanja ukrepa, in sicer s strani ustrezno usposobljenega člana osebja.


Ocenjevanje v živo mora vsebovati:
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–

pacientovo trenutno stanje,

–

pacientovo reakcijo na ukrep,

–

pacientovo zdravstveno in vedenjsko stanje,

–

potrebo po nadaljevanju ali prekinitvi uporabe prisilnih sredstev ali osamitve.

Če osebnega ocenjevanja na vsako uro ne opravlja zdravnik, se je treba po opravljenem
ocenjevanju o tem čim prej posvetovati z lečečim zdravnikom (DNV STANDARD
DNV-DS-HC101, 2012).

6. Pacienta, pri katerem se uporabljajo prisilna sredstva ali osamitev, mora nadzirati in
oceniti zdravnik ali usposobljeno osebje vsaj vsakih 24 ur.


Bolnišnica mora pisno definirati pogostost ocenjevanja in parametre vrednotenja (npr.
vitalne znake, preverjanje krvnega obtoka, potrebe po hidraciji, potrebe po izločanju,
raven stiske in vznemirjenosti, duševno stanje, kognitivne funkcije, nepoškodovanost
kože).



Ustrezen interval za ocenjevanje in nadziranje mora temeljiti na pacientovih
individualnih potrebah, pacientovem stanju in vrsti uporabljenih prisilnih sredstev
(DNV STANDARD DNV-DS-HC101, 2012).

7. V primeru uporabe prisilnega sredstva ali osamitve je treba v pacientovo zdravstveno
dokumentacijo zabeležiti naslednje:


opis pacientovega vedenja in uporabljeni ukrep,



poskuse uporabe alternativnih ali manj omejevalnih ukrepov (po potrebi),



pacientovo stanje ali simptom(e), ki upravičujejo uporabo prisilnih sredstev oz.
osamitve,



pacientov odziv na izveden(e) ukrep(e), vključno z obrazložitvijo za nadaljnje
izvajanje ukrepov,



ugotovitve osebne zdravstvene in vedenjske ocene na vsako uro ter vrednotenja v
primeru, da so prisilna sredstva oz. osamitev uporabljena za nadzor nasilnega ali
samouničevalnega vedenja, ki ogroža neposredno fizično varnost pacienta, člana
osebja ali ostalih,



dejavnosti nadzora in ocenjevanja,
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pisno spremembo pacientovega načrta nege ali zdravljenja na osnovi ocenjevanja in
vrednotenja pacienta,



načrt nege ali zdravljenja je treba pisno revidirati in posodobiti v časovnem okviru, ki
ga opredeljuje bolnišnična politika,



bolnišnična politika mora določiti katerekoli dodatne elemente dokumentacije, ki so
potrebni, npr. ime, naziv, imenovanje osebja.

8. Uporabo prisilnih sredstev ali osamitve je treba stalno nadzirati in ocenjevati kot del
sistema vodenja kakovosti v okviru bolnišnice.


Dokaze o podaljšani uporabi prisilnih sredstev, kot določa bolnišnica, in po možnosti o
ukrepih za omejitev ali odpravo uporabe prisilnih sredstev mora analizirati terapevtska
ekipa.



Vse podatke glede uporabe prisilnih sredstev je treba zbirati in analizirati z namenom
prepoznavanja vzorcev in trendov. V primeru poškodbe pacienta zaradi uporabe
prisilnih sredstev ali če se zaradi aplikacije prisilnih sredstev poškoduje član osebja, je
treba opraviti analizo (DNV STANDARD DNV-DS-HC101, 2012).
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Priloga 4: Protokol oviranja oziroma omejevanja gibanja v UKCL
Namen
Zagotoviti varno in pravilno oviranje oz. omejevaje gibanja, kadar so izčrpane vse druge
možnosti.
Politika
V UKC Ljubljana želimo omejiti uporabo oviranja oz. omejevanja gibanja pacientov na
situacije, kjer je ta ukrep nujen za zagotavljanje neposredne fizične varnosti pacientov, osebja
in drugih. Uporaba oviranja oz. omejevanja mora biti vedno klinično upravičena ter trajati
najkrajši možen čas. Oviranja oz. omejevanja ne smemo uporabljati kot kaznovanje,
discipliniranje ali lajšanje dela zaposlenim. Pri uporabi je vedno potrebna individualna ocena
stanja pacienta in tehten premislek, ali je uporaba ukrepa v večjo korist za pacienta, kot so
tveganja povezana z uporabo.
Filozofija ustanove
UKC Ljubljana je ustanova, ki spoštuje človekove in pacientove pravice in si prizadeva za
kakovostno in strokovno obravnavo vseh pacientov. Ena od osnovnih človekovih pravic je
tudi pravica do spoštovanja njegove avtonomije in dostojanstva. Spoštovanje avtonomije in
dostojanstva vključuje tudi spoštovanje pacientove volje in pravico do obravnave brez
oviranja in omejevanja.
Kljub vsem prizadevanjem, da bi bili pacienti v naši ustanovi čim bolj avtonomni zaradi
narave bolezni ali posebnosti obravnave ali zdravljenja, prihaja do stanj, ko so pacienti nevarni
sebi ali drugim za krajši ali daljši čas. V takih primerih je nujno poskrbeti za varnost pacienta
in okolice na najboljši, najmanj agresiven in ogrožajoč način. V UKC Ljubljana dajemo
prednost neagresivnim metodam umiritve pacienta in zagotavljanja njegove varnosti.
Kadar so izčrpane vse druge možnosti za zagotavljanje varnosti pacienta ali kadar so
spremembe stanja tako nenadne, da jih ni mogoče obvladati drugače, je potrebno uporabiti
oviranje oz. omejevanje gibanja pacientov. Le-to se uporablja samo kot zadnji izbor, za
najkrajši možni čas in vedno v skladu s tem protokolom. Njegov namen je zagotavljanje
varnosti pacientom in ne kaznovanje, discipliniranje ali lajšanje dela zaposlenim. Pri oviranju
oz. omejevanju gibanja je vedno potrebna individualna ocena stanja pacienta in tehten
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premislek, ali je njegova uporaba v večjo korist za pacienta kot so tveganja, povezana z
uporabo.

Populacija
Protokol oviranja oz. omejevanja gibanja velja za vse osebe, ki so v UKC Ljubljana v
bolnišnični ali ambulantni obravnavi.
Vrste oviranja oz. omejevanja
1. Omejevanje gibanja – neprostovoljna omejitev pacienta v sobi ali v prostoru, kjer
obstajajo fizične ovire, ki ga ovirajo, da odide iz prostora (ročno ali elektronsko zaklenjena
vrata ali prisotnost osebe, ki to nadzoruje).
2. Oviranje – je omejevanje svobode gibanja posameznika, ki se lahko izvaja na več
načinov:


Fizično oviranje/fiksacija – uporaba katerekoli ročne metode ali mehanične naprave,
materiala, opreme, ki je v kontaktu z/ali nameščena na pacientovem telesu, ki jo
pacient sam ne more z lahkoto odstraniti in ki ovira njegovo svobodno gibanje ali
nemoten dostop do lastnega telesa.



Medikamentozno

oviranje

–

zdravila,

ki

se

uporabljajo

z

namenom

nadzirati/kontrolirati pacientovo vedenje ali da bi omejili njegovo svobodo gibanja in
ki niso potrebna za zdravljenje pacientovega primarnega stanja ali bolezni.
Kategorije oviranja oz. omejevanja
A. oviranje oz. omejevanje gibanja za potrebe nemotenega zdravljenja in/ali diagnostike
(»medicinsko oviranje«) – pacient ima zdravstveno/kirurško stanje in ni zmožen
sodelovati. Zavedno ali nezavedno prekinja in ovira kritične terapevtske intervencije oz.
zdravljenje in tako predstavlja nevarnost/grožnjo samemu sebi. Tak pacient ne kaže
nasilnega oz. samodestruktivnega vedenja in ni psihiatrični pacient.
B. oviranje oz. omejevanje gibanja zaradi nasilnega in samodestruktivnega vedenja –
kadar oseba predstavlja fizično nevarnost sebi, osebju ali drugim pacientom.
Izjeme (naslednje situacije se v tem protokolu ne smatrajo kot oviranje):
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– standardni medicinski postopki, ki vključujejo omejitev mobilnosti ali začasno
imobilizacijo zaradi medicinskega, zobozdravstvenega, diagnostičnega ali kirurškega
posega (namestitev pacienta na operativni mizi, položaji med rentgenskim slikanjem ipd.);
– prilagoditve zaradi posebnih potreb pacienta (podpora pri hoji, nameščanje ortopedskih
pripomočkov, prilagojeni stoli in vozički);
– uporaba medicinskih pripomočkov z namenom doseganja optimalnega položaja in boljše
gibljivosti telesa (vratne opornice, opornice za hrbtenico in okončine, ortopedski
pripomočki, povoji, zaščitne čelade ipd.); namestitev tovrstnih pripomočkov je vedno v
soglasju s pacientom;
– uporaba obposteljnih ograjic z namenom preprečitve padca pacienta s postelje, kadar je
pacient na ležečem vozičku, se prebuja po anesteziji ali sedaciji, doživlja nehotene gibe ali
je nameščen na posebni terapevtski postelji, s katere bi lahko padel;
– izvajanje »premora« (timeout), ki pomeni omejevanje gibanja za določeno časovno
obdobje v temu namenjenem prostoru, z namenom nudenja pacientu možnost, da ponovno
vzpostavi kontrolo nad lastnim vedenjem. Iz takega prostora ni fizično preprečen izhod.
Pri »premoru« osebje in pacient skupaj ugotovijo, kdaj je pacient ponovno vzpostavil
nadzor nad samim sabo. »Premora« ne smemo enačiti z omejevanjem gibanja, kjer
odločitev o prenehanju omejevanja gibanja sprejme osebje;
– izvajanje izolacijskih ukrepov zaradi varovanja pacienta in/ali okolice z namenom
preprečevanja prenosa okužb ali radioaktivne kontaminacije;
– vsi starosti in razvoju primerni varnostni pripomočki, ki se uporabljajo tudi izven
zdravstvenega sistema (hojice, otroške posteljice z visokimi ograjicami, visoki stoli za
hranjenje, varovalni pasovi na vozičkih, zaščitne blazine, zaščitne rokavice ipd.).
Izvajalci
Zdravniki ter izvajalci zdravstvene in babiške nege.
Pripomočki
Oviranju oz. omejevanju gibanja namenjeni, strokovno neoporečni pripomočki:


OPORNICE ZA OKONČINE



TREBUŠNI PAS



OBPOSTELJNE OGRAJICE



MEHKI TRAKOVI ZA FIKSACIJO OKONČIN
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–

trak za fiksacijo roke fix 25

–

trak za nemirne paciente – za fiksacijo roke

–

trak za fiksacijo roke otroški fix 12

–

trak za fiksacijo roke otroški fix 17

MAGNETNI PASOVI SEGUFIX
–

pas za privezovanje bolnika komplet (segufix)

–

pas za privezovanje bolnika za noge (segufix)

–

pas za privezovanje bolnika za roke (segufix)

Različne rute, povoji, rjuhe in ostali pripomočki, ki niso prvotno namenjeni oviranju pacienta,
so lahko nevarni, zato je njihova uporaba v namene oviranja neprofesionalna in ni dovoljena.
Dokumentiranje
V postopku oviranja oz. omejevanja se uporabljajo naslednji dokumenti:
– List oviranja oz. omejevanja gibanja ter opazovanja pacienta (OB UKCL 035),
– List opazovanja oviranega oz. omejevanega pacienta (OB UKCL 036)*
– Tedensko poročilo o oviranju oz. omejevanju gibanja pacientov (OB UKCL 037)
*List opazovanja oviranega oz. omejevanega pacienta se uporabi za nadaljevanje beleženja
opazovanih parametrov pri neprekinjenem oviranju, kadar zmanjka prostora na Listu oviranja
oz. omejevanja gibanja ter opazovanja (pri oviranju oz. omejevanju, ki traja dlje od 24 ur).
Arhiviranje poročil
Originalni obrazci se arhivirajo kot del pacientove dokumentacije. Tedenska poročila o
oviranju oz. omejevanju gibanja pacientov se arhivirajo v Službi za kakovost.
Poročanje
– Podatki o oviranih pacientih se na organizacijskih enotah dnevno zbirajo v excelovi tabeli
Tedensko poročilo o oviranju oz. omejevanju gibanja pacientov (OB UKCL 037 ).
– Enkrat tedensko (vsak ponedeljek) je potrebno poročati o oviranih oz. omejevanih
pacientih za pretekli teden preko klinik na nivo UKC Ljubljana v excelovi tabeli Tedensko
poročilo o oviranju oz. omejevanju gibanja pacientov (OB UKCL 037) po e-pošti.
– Vsak zaplet v zvezi z oviranjem oz. omejevanjem je potrebno javiti, kot to predvideva
organizacijski predpis »Obravnava varnostnih zapletov pri zdravstveni obravnavi
pacienta« (OP UKCL 004).
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– Kot poseben zaplet se šteje smrt znotraj 24 ur po prenehanju oviranja oz. znotraj enega
tedna, kadar sumimo, da je smrt posredno oz. neposredno povezana z oviranjem.
Kazalniki kakovosti
– delež oviranj oz. omejevanj pacientov glede na število hospitaliziranih pacientov
– delež zapletov v zvezi z oviranjem glede na število vseh oviranih oz. omejevanih
pacientov
Podatki se poročajo Službi za kakovost po e-posti na naslov sazak@kclj.si.
Izobraževanje
Vsi zaposleni, ki so neposredno udeleženi v zdravstveni obravnavi, negi ali zdravljenju
pacientov, morajo biti seznanjeni s/z:
– tehnikami prepoznavanja faktorjev okolja, ki lahko sprožijo neustrezne vedenjske vzorce,
ki lahko zahtevajo oviranje oz. omejevanje gibanja,
– uporabo ne-fizičnih postopkov/ukrepov oz. alternativnih metod za pomiritev pacienta,
– različnimi vrstami oviranja oz. omejevanja in pripomočki ter njihovo pravilno uporabo
glede na oceno stanja pacienta,
– varno uporabo metod oviranja oz. omejevanja ter pripomočki in zapleti ob njihovi uporabi,
– postopkom ocene pacienta in prepoznavanjem zapletov oviranja oz. omejevanja gibanja, ki
ogrožajo bolnikovo življenje (ZOS in klic reanimacije),
– postopkom ocene pacienta in prepoznavanjem stanj, ko oviranje oz. omejevanje ni več
potrebno.
Vsak novozaposleni se mora udeležiti izobraževanja v zvezi s postopki oviranja oz.
omejevanja gibanja ob nastopu zaposlitve. Organizacija ponavlja izobraževanja letno.
Časovni normativ
Ocenjevanje in spremljanje pacienta je odvisno od kategorije, vrste oviranja, stanja pacienta in
uporabljenega pripomočka.
– Kadar gre za oviranje oz. omejevanje za potrebe nemotenega zdravljenja (medicinsko
oviranje), je oviranje oz. omejevanje omejeno na 24 ur. Ponovna ocena pacienta je
potrebna 1x na delovno izmeno. Opazovanje bolnika poteka v 2-urnih intervalih.
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– Kadar gre za oviranje oz. omejevanje nasilnih in samodestruktivnih oseb, je oviranje oz.
omejevanje gibanja omejeno na 4 ure za odrasle osebe, stare 18 let in več, na 2 uri za
mladoletne osebe, stare od 9 do 17 let, ter na 1 uro za otroke, stare 8 let ali manj, z
možnostjo podaljševanja do 24 ur. Ponovna ocena pacienta je potrebna v 4/2/1 uri od
podaljšanja predpisa oviranja oz. omejevanja. Opazovanje bolnika poteka v 15-, 30- ali 60minutnih intervalih.
Obveščanje pacienta, njegovega zastopnika oz. svojcev o postopkih oviranja oz.
omejevanja gibanja
– Glede na zmožnost komuniciranja s pacientom seznanimo z razlogi, obsegom in trajanjem
oviranja oz. omejevanja pacienta njegovega zastopnika ali svojce. O spremembi
zdravstvenega stanja, ki je vzrok za oviranje ter uvedbo oviranja in vseh možnih zapletih,
obvešča zdravnik. V primeru uporabe fizičnega oviranja pri odraslih pacientih je potrebno
obvestiti svojce takoj, ko je to možno.
– Če svojci pridejo na obisk in na oddelku ni zdravnika, jih izvajalci zdravstvene nege
obvestijo, da je pacient oviran, in takoj pokličejo zdravnika, ki jih obvesti o spremembi
zdravstvenega stanja, razlogih, obsegom in trajanjem oviranja.
– Pred oviranjem oz. omejevanjem otrok in mladostnikov je potrebno obvezno pridobiti
pisno dovoljenje staršev ali skrbnikov. Uporaba oviranja pri otrocih in mladoletnih ni
dovoljena brez predhodne privolitve svojcev ali zakonitih skrbnikov, razen v primeru
akutnega ali urgentnega stanja. Seznanjenje pacienta oz. svojcev je potrebno ustrezno
dokumentirati.
Postopek:
1. Uporaba alternativnih metod za pomiritev pacienta pred začetkom oviranja oz.
omejevanja gibanja
Pred oviranjem oz. omejevanjem je potrebno jasno ugotoviti in zabeležiti, da uporaba
alternativnih in ne-fizičnih načinov pomiritve pacienta, ki so manj omejujoči, ni učinkovita
za zaščito pacienta in/ali drugih pred poškodbami. Primeri alternativnih metod/nefizičnih
načinov so:
–

pogovor za pomiritev pacienta,

–

vključitev svojcev/prostovoljcev,
78

–

pogostejši obhodi,

–

iskanje in odpravljanje vzrokov za vznemirjenost pacienta (bolečina, neugodje ipd.).

2. Začetna ocena stanja pacienta in odločitev za oviranje oz. omejevanje gibanja
Oceno pacientovega stanja izdela lečeči zdravnik ali usposobljena diplomirana medicinska
sestra pred začetkom izvajanja oviranja oz. omejevanja gibanja, da utemelji upravičenost
oviranja ter določi ustrezno vrsto oviranja oz. omejevanja. Oceno pacientovega stanja je
potrebno izdelati tudi pred začetkom medikamentoznega oviranja. Le-ta mora biti
dokumentirana v pacientovi zdravstveni dokumentaciji na Listu oviranja oz. omejevanja
gibanja ter opazovanja in mora vsebovati:
–

oceno zavesti,

–

oceno agitacije/nasilnega vedenja,

–

vzrok za oviranje ter

–

izvedene alternativne oz. ne-fizične ukrepe.

Oviranje oz. omejevanje lahko začnemo izvajati samo v primeru, če so se alternativne oz.
manj restriktivne metode pomirjanja izkazale za neučinkovite za zaščito pacienta in/ali
drugih pred poškodbami.
3. Izbira najmanj omejujoče vrste oviranja oz. omejevanja gibanja
Vedno izberemo takšno vrsto oviranja oz. omejevanja gibanja, ki je najmanj omejujoča in
še učinkovita za zaščito pacienta in/ali drugih pred poškodbami. Vrste oviranja oz.
omejevanja gibanja glede na stopnjo omejevanja od najmanj omejujočih do najbolj
omejujočih so:
–

obposteljne ograjice, kadar se uporabljajo z namenom preprečevanja pacientu, da bi
odšel iz postelje,

–

trebušni pas,

–

mehki trakovi za fiksacijo okončin,

–

omejevanje gibanja v zaprtem prostoru,

–

medikamentozno oviranje,

–

magnetni pasovi.

4. Varen začetek oviranja oz. omejevanja gibanja
–

Oviranje oz. omejevanje izvaja usposobljeno osebje.

–

Ovirnice vedno nameščamo po navodilih proizvajalca ovirnic.
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–

Mehke trakove za oviranje okončin vedno fiksiramo na posteljni okvir in ne na
ograjice.

–

Vse ostre predmete odstranimo iz dosega pacienta.

–

Magnetni ključi za sprostitev magnetnih trakov morajo biti hitro dostopni, da se jih
lahko hitro sprosti v primeru nujnih stanj.

5. Predpisovanje oviranja oz. omejevanja gibanja
–

Oviranje oz. omejevanje predpiše zdravnik, ki je odgovoren za zdravljenje pacienta in
pooblaščen za odrejanje oviranja oz. omejevanja skladno z zakonodajo. Predpis
oviranja oz. omejevanja gibanja mora biti dokumentiran na Listu oviranja oz.
omejevanja gibanja ter opazovanja, ki je del pacientove zdravstvene dokumentacije.

–

Oviranje oz. omejevanje ne sme biti predpisano »po potrebi« ali kot stalno naročilo.
Vsi predpisi oviranja morajo biti časovno določeni.

–

Oviranje se mora prekiniti v najkrajšem možnem času ne glede na predpisano trajanje
oviranja, in sicer takoj, ko bolnik doseže kriterije za prenehanja oviranja.

– Predpis mora vsebovati naslednje podatke:
•

kategorijo oviranja oz. omejevanja

•

vrsto in način oviranja oz. omejevanja

•

trajanje oviranja oz. omejevanja

•

interval opazovanja ter

•

kriterije za prenehanje oviranja oz. omejevanja

A. Oviranje oz. omejevanje gibanja za potrebe nemotenega zdravljenja in/ali
diagnostike
–

Prvi predpis oviranja z oceno pacientovega stanja mora izdelati zdravnik na Listu
oviranja oz. omejevanja gibanja ter opazovanja. Ponovno oceno stanja in potrebo po
nadaljevanju oviranja zdravnik zabeleži na List opazovanja oviranega oz. omejevanega
pacienta 1x na koledarski dan.

–

Diplomirana medicinska sestra lahko sama sproži oviranje nenasilnega pacienta, na
osnovi izdelane začetne ocene pacientovega stanja na Listu oviranja oz. omejevanja
gibanja ter opazovanja, kadar zdravnik ni dosegljiv na oddelku. O začetku oviranja
takoj telefonsko obvesti zdravnika, ki oviranje ustno potrdi. Telefonsko naročilo
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zdravnik pisno potrdi s podpisom na List oviranja oz. omejevanja gibanja ter
opazovanja najkasneje v 12-tih urah, za največ 24 ur.
–

Ponovno oceno stanja in potrebo po nadaljnjem oviranju izvede diplomirana
medicinska sestra v vsaki delovni izmeni oz. 3x dnevno na Listu oviranja oz.
omejevanja gibanja ter opazovanja.

–

Opazovanje oviranega pacienta lahko izvaja srednja medicinska sestra v predpisanih
intervalih oz. najmanj vsake dve uri ter opažanja dokumentira na Listu oviranja oz.
omejevanja gibanja ter opazovanja. Kadar se opažanja zaradi drugih namenov
dokumentirajo na drugem dokumentu, jih ni potrebno podvajati na List oviranja oz.
omejevanja gibanja ter opazovanja. Srednja medicinska sestra mora o spremembah
parametrov opazovanja takoj obvestiti diplomirano medicinsko sestro.

B. Oviranje zaradi nasilnega in/ali samodestruktivnega vedenja
B.1 Fizično oviranje in omejevanje gibanja zaradi nasilnega in/ali samodestruktivnega
vedenja
V urgentnih situacijah, kadar pacient neposredno visoko ogroža sebe ali druge, začne
oviranje diplomirana medicinska sestra. Zdravnik mora takoj oz. najkasneje v roku ene ure
oceniti stanje pacienta na Listu oviranja oz. omejevanja gibanja ter opazovanja.
Pregledati mora tudi vso pacientovo dokumentacijo, ki je nastala v tem času, ter dosedanji
načrt zdravljenja in oskrbe.
Predpis fizičnega oviranja pri nasilnih pacientih mora biti časovno omejen na:
– štiri ure za odrasle osebe, stare 18 let in več. Naročilo je možno podaljšati po
telefonu za štiri ure (na podlagi neposredne ocene diplomirane medicinske sestre),
vendar mora biti ponovna neposredna ocena pacienta ter ocena potrebe po
nadaljevanju oviranja s strani zdravnika izvedena v roku osmih ur od njegove prejšnje
ocene na Listu oviranja oz. omejevanja gibanja ter opazovanja.
– dve uri za otroke in mladostnike, stare od 9 do 17 let. Naročilo je možno podaljšati
po telefonu za dve uri (na podlagi neposredne ocene diplomirane medicinske sestre),
vendar mora biti ponovna neposredna ocena pacienta ter ocena potrebe po
nadaljevanju oviranja s strani zdravnika izvedena v roku štirih ur od njegove prejšnje
ocene na listu Listu oviranja oz. omejevanja gibanja ter opazovanja.
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–

eno uro za otroke, mlajše od 9 let. Naročilo je možno podaljšati po telefonu za eno
uro (na podlagi neposredne ocene diplomirane medicinske sestre), vendar mora biti
ponovna neposredna ocena pacienta ter ocena potrebe po nadaljevanju oviranja s strani
zdravnika izvedena v roku dveh ur od njegove prejšnje ocene na Listu oviranja oz.
omejevanja gibanja ter opazovanja.

Opazovanje oviranega pacienta izvaja srednja medicinska sestra v predpisanih intervalih
oz. najmanj vsako uro ter opažanja dokumentira na List oviranja oz. omejevanja gibanja
ter opazovanja. Kadar se opažanja zaradi drugih namenov dokumentirajo na drugem
dokumentu, jih ni potrebno podvajati na List oviranja oz. omejevanja gibanja ter
opazovanja. Srednja medicinska sestra mora o spremembah parametrov opazovanja takoj
obvestiti diplomirano medicinsko sestro.
B.2 Medikamentozno oviranje
Začetna ocena, predpisovanje in nadaljnje ocene pacientovega stanja so enake kot pri
fizičnem oviranju ali omejevanju gibanja zaradi nasilnega vedenja. Področje tega
protokola ne posega v zdravljenje in obravnavo pacientov z resnimi psihiatričnimi
obolenji, ki potrebujejo terapevtske odmerke zdravil, da sploh lahko funkcionirajo.
Medikamentozno oviranje se nanaša na aplikacijo vrste oz. odmerka zdravila, ki ni
potreben za zdravljenje pacientove osnovne bolezni. V kolikor so aplicirana zdravila oz.
odmerki zdravil del pacientove mediakmentozne terapije za zdravljenje osnovne bolezni
ali psihiatričnega stanja, se ta zdravila ne smatrajo kot medikamentozno oviranje.
6. Ponovna ocena stanja in opazovanje pacienta med oviranjem oz. omejevanjem
gibanja
Za ponovno oceno stanja in opazovanje oviranega pacienta je odgovorna diplomirana
medicinska sestra, ki lahko delegira posamezne naloge usposobljenim srednjim
medicinskim sestram. Srednja medicinska sestra mora o spremembah parametrov
opazovanja takoj obvestiti diplomirano medicinsko sestro.
Kriteriji opazovanja:
–

ocena zavesti

–

stopnja agitacije/nasilnega vedenja

–

ocena ovirane okončine (tipnost pulzov, barva in temperatura kože)

–

vitalni znaki (krvni tlak, srčni utrip, frekvenca dihanja ali SpO2)
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–

zaužita tekočina

–

zaužita hrana

–

izločanje/odvajanje

–

uporaba alternativnih metod

–

zapleti

–

potreba po nadaljnjem oviranju*

– sprememba vrste/načina oviranja oz. omejevanja gibanja*
*oceni zdravnik oz. diplomirana medicinska sestra
7. Načrt zdravstvene nege
Ne glede na oviranje oz. omejevanje gibanja pacienta je potrebno izvesti vse potrebne
diagnostično-terapevtske postopke ter poskrbeti za temeljne življenjske potrebe pacienta.
Glede na spremembo zdravstvenega stanja pacienta je potrebno načrt zdravstvene nege
oviranega

pacienta

izločanje/odvajanje,

prilagoditi
osebna

na

higiena,

naslednjih
gibanje,

področjih:

udobje

in

hranjenje,

varnost,

pitje,

pogovor

s

pacientom/svojci glede oviranja. V kolikor je potrebno oviranega pacienta zaradi
diagnostičnih postopkov transportirati na drugo enoto, ga mora spremljati srednja
medicinska sestra.
8. Prekinitev oviranja
–

Pacienta prenehamo ovirati takoj, ko razlogi za oviranje niso več prisotni oz. smo z
alternativnimi metodami uspeli pomiriti pacienta. Oceno stanja pacienta in odločitev o
prenehanju oviranja lahko izvede usposobljena diplomirana medicinska sestra.

–

V kolikor so alternativne metode po prenehanju oviranja neučinkovite, se pacienta
lahko začne ponovno ovirati samo na podlagi zdravnikove neposredne ocene stanja
pacienta ter novega predpisa oviranja.

–

Začasno prenehanje fizičnega oviranja zaradi izvajanja negovalnih postopkov, kot so
hranjenje, intimna nega, obračanje, se ne smatra kot prekinitev oviranja.
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Priloga 5: List oviranja oziroma omejevanja gibanja ter opazovanja
pacienta
Nalepka oziroma podatki o pacientu
(ime in priimek, datum rojstva, matična številka)

Žig oddelka

OCENA PACIENTA PRED OVIRANJEM

Datum:
Ocena zavesti
□ buden-orientiran □ buden-neorientiran □ odziven na govorni ukaz □ odziven na bolečinski
dražljaj □ neodziven
Ocena agitacije/nasilnega vedenja:
□ brez odstopanj □ zmedenost, nemir □ napetost, razdražljivost, konfliktnost □ verbalne grožnje
□ fizične grožnje
□ nasilno vedenje do ljudi □ nasilno vedenje do predmetov
Ukrepi pred oviranjem:
□ pogovor za pomiritev □ vključitev svojcev □ pogostejši obhodi zdravstvenega osebja □ ocena
bolečine □ sprememba položaja
□ drugo: ____________________________________________________
Vzroki za uvedbo oviranja:
□ omogočanje zdravljenja/diagnostike (žilni pristop, sonde ipd.) □ nezmožnost obvladovanja lastnega
vedenja
□ fizična grožnja samopoškodovanja, □ fizična grožnja poškodovanja drugega ali okolice
□ drugo:_____________
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Kategorija oviranja oz. omejevanja
□ oviranje oz. omejevanje za potrebe nemotenega zdravljenja/diagnostike (medicinska indikacija)
(opazovanje na 2 uri, ocena in odločitev o nadaljevanju vsakih 8 ur s strani dipl.med. sestre in 1x na dan s strani zdravnika)

□ oviranje oz. omejevanje zaradi nasilnega in samodestruktivnega vedenja

PREDPIS OVIRANJA

(prva ocena s strani zdravnika v roku 1 ure, opazovanje najmanj na 1 uro, ponovna ocena in odločitev o nadaljevanju s strani
zdravnika na 1-2-4 ure)

Vrsta oviranja oz. omejevanja:
□ obposteljne ograjice □ mehki trakovi □ stalni nadzor □ medikamentozno oviranje □ trebušni
pasovi

□ rokavice za oviranje □ drugo:____________________
Način oviranja(v primeru uporabe mehkih trakov ali magnetnih pasov):
□ leva zg. okončina □ desna zg. okončina
drugo:_________

□ leva sp. okončina □ desna sp. okončina □

Trajanje oviranja oz. omejevanja gibanja
□ 1 ura
□ 2 uri □ 4 ure □ 24 ur □ drugo:_________________
Interval opazovanja
□ na 120 minut □ na 60 minut

□ na 30 minut

□ na 15 minut

□ drugo:_________________

Kriteriji za prekinitev oviranja
(opis):__________________________________________________________
ZAČETEK OVIRANJA

Oviranje odredil □ zdravnik po telefonu

_________________________________

□ zdravnik osebno □ potrditev tel. naročila □ (žig, podpis): _______________________
datum in ura _________
Oviranje izvedel (ime in priimek, podpis): ___________________________ ___datum in ura začetka
____________
Seznanitev svojcev: □ ne □ da (kdo od svojcev je seznanjen): _____________________
Prekinitev oviranja

ZAKLJUČEK
OVIRANJA

(ime in priimek):

(datum in ura prekinitve) ____________________

Zapleti med oviranjem: □ NE □ DA (npr. aspiracija,
zvin).

poškodovana koža na mestu namestitve manšet, poškodba, zlom,

Opis zapleta:
___________________________________________________________________________

85

Opazovanjeokonč
in/e
Vitalniznaki

gorije/
vrste/načinaovir
Profil
anja* (zdravnik,
dipl.m.s., SMS)
Parafa

Žig oddelka

Zaplet med
oviranjem
(DA/NE)
Potrebaponadalj
evanjuoviranja
(DA/NE)*
Spremembakate

Uporabaalternativ
nihmetod
(pogovor…)

DihanjealiS
pO2

RR

Srčniutrip

Položajtelesa
(hrbet, levibok,…)

Nalepka oziroma podatki o pacientu
(ime in priimek, datum rojstva, matična številka)

je (dan/ne)

Ocenazavesti
(buden-orientiran,
neorientiran, …)
Stopnjaagitacije
(zmeden,
nemiren,razdražlji
v,…)
Tipnostutri
pa (da/ne)
Barva
(rožnata,
rdeča,modr
Temperatu
a…)
ra
(topla,
hladna…)
Zaužitatekočina/
hrana v ml od
zadnjemeritve
Izločanje/odvajan

Datum / Ura

Priloga 6: List opazovanja oviranega pacienta
List št.:________

Datum:
___________
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Priloga 7: Tedensko poročilo o oviranju oziroma omejevanju gibanja
pacienta

zaplet

št.ur

vrsta

_________(NED)

kategorija

zaplet

št.ur

vrsta

_________(SOB)

kategorija

zaplet

št.ur

vrsta

_________(PET)

kategorija

zaplet

št.ur

vrsta

_________(ČET)

kategorija

zaplet

št.ur

vrsta

_________(SRE)

kategorija

zaplet

št.ur

vrsta

_________(TOR)

kategorija

zaplet

št.ur

vrsta

klinični št. zdravljenja
oddelek
pacienta (8
leto
spol
datum
(kratica) mestna številka) rojstva pacienta sprejema

kategorija

_________(PON)

SKUPAJ
skupno skupno
število
število
ur
ur
oviranja oviranja

SKUPNO ŠTEVILO OVIRANIH PACIENTOV NA DAN
Legenda:

Za označbo kliničnih oddelkov uporabite uradne kratice (glej OP UKCL SZK 001 Obvladovanje dokumentov sistema vodenja.

Kategorija oviranja: A-za potrebe nemotenega zdravljenja/diagnostike; B-zaradi nasilnega/samodestruktivnega vedenja
Vrsta oviranja: 1-posteljne ograjice, 2-mehki trakovi, 3-medikamentozno oviranje, 4-stalni nadzor, 5-drugo
Zaplet: N-tekom oviranja ni bilo zapletov, D-tekom oviranja je prišlo do zapleta (v primeru zapleta je potrebno napisati Poročilo o neželenem dogodku)

Navodila za izpolnjevanje in pošiljanje: Na kliničnem oddelku vsak dan med 8 in 9 uro v zgornjo tabelo vnesite podatke o oviranih pacientih. Kratico kliničnega oddelka, št. zdravljenja, spol, leto rojstva in
datum sprejema se za vsakega pacienta vnese samo enkrat. Kategorijo in vrsto oviranja ter število ur oviranja v koledarskem dnevu ter morebitni zaplet med oviranjem v dnevu pa se skladno z legendo vsak
dan dopolnjuje. Tabelo s podatki (do vključno nedelje) vsak ponedeljek zjutraj do 9. ure pošljite po e-pošti na kliniko. Na kliniki se podatki vseh kliničnih oddelkov združijo ter združeni posredujejo v tajništvo
glavne medicinske sestre po e-posti vsak ponedeljek do 13 ure.
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Priloga 8: Soglasje glavne medicinske sestre Interne klinike UKCL
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Priloga 9: Soglasje Skupine za raziskovanje v zdravstveni in babiški negi
UKCL
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Priloga 10: Izjava o avtorstvu
IZJAVA O AVTORSTVU
Podpisana Mojca Suhadolnik, dip. m. s., študentka Zdravstvene fakultete Univerze v
Ljubljani, izjavljam, da sem avtorica magistrskega dela z naslovom FIZIČNO OVIRANJE
PACIENTA IN POSEBNI VAROVALNI UKREPI, ki je nastalo pod mentorstvom doc. dr.
Andreja Starca, univ. dipl. ped., dipl. zn.
Izjavljam, da sem magistrsko delo napisala samostojno, s korektnim navajanjem literature in
drugih virov, v skladu z navodili mentorja ter ob upoštevanju Navodil za pisanje seminarskih
nalog in diplomskih del.
Zavedam se, da je plagiatorstvo v kakršnikoli obliki kršitev avtorskih pravic (veljavni zakon o
avtorstvu in sorodnih pravicah), in poznam posledice, ki jih dokazano plagiatorstvo pomeni za
moje magistrsko delo in moj status.
Izrecno izjavljam, da v skladu z določili veljavnega zakona o avtorstvu in sorodnih pravicah
dovoljujem objavo diplomskega/magistrskega dela na spletnih straneh Zdravstvene fakultete
in Univerze v Ljubljani.

V Ljubljani, dne 02.11.2016

Podpis avtorja/-ice:
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Priloga 11: Izjava lektorja
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