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Zdravljenje in ZN bolnikov z 
rakom  

Multidisciplinaren pristop k 

zdravljenju.  

• Kirurgija. 

• Radioterapija.  

• Sistemsko zdravljenje. 

• Podporno zdravljenje. 



Aktivnosti  

Direktna ZN in oskrba 

• ambulantna  

• hospitalna 

• diagnostični procesi 

• rehabilitacija 

• nadzor okužb, 

povezanih z 

zdravstvom 

• centralno oskrbovalne 

aktivnosti  

• klinične raziskave 

 

 

Indirektna ZN in oskrba 

Kakovost in varnost 

Izobraževanje 

Raziskovanje 

Razvoj stroke  

Organizacija dela  

Informatizacija ZN 

 

 



RAZVOJ 

•zdravil,  

•načinov  zdravljenja, 

•obvladanje neželenih 

učinkov zdravljenja, ...  

 

•spremenjena obravnava  

pacientov  

•strokovna obravnava, 

•spremljanje pacientov 

•nenehno izobraževanje  

in 

izpopolnjevanje. 

ZAHTEVE 

ambulantno zdravljenje  

dnevne bolnišnice 

bolnišnično zdravljenje 

 

bolnišnica 

 

domače okolje 

 

 

POVEZAVE ! 

 



Celostna paliativna obravnava 
onkološkega pacienta  

 

Uravnotežen pristop pri upravljanju: 

• fizične,  

• psihične,  

• socialne,  

• duhovne podpore onkoloških pacientov in njihovih 

osebnih izkušenj v onkološki zdravstveni oskrbi. 



Kaj družba pričakuje od zdravstvenih 
delavcev? 

• kakovostno 

• varno 

• učinkovito  

• hitro 

• v pacienta usmerjeno  

   

    

CELOSTNO ZDRAVSTVENO PALIATIVNO 
OSKRBO 



Kaj pa potrebujejo medicinske 
sestre? 
 • izobrazbo 

• znanje 

• sposobnost in 
spretnosti za klinično 
delo 

• kritično razmišljanje  

• raziskovalni duh 

• na dokazih temelječa 
praksa 

• finančno spodbudo 

 

 

 

 



Trenutna situacija in položaj 
medicinskih sester v onkologiji v R 
Sloveniji 

• naraščajoče število 
pacientov 

• starajoča populacija 
• razvoj in kompleksnost 

specifičnega onkološkega 
zdravljenja 

• potrebe in pravice pacientov 
• razvoj tehnologije, 

informatizacija in 
elektronskih medijev 

• zahtevnost in dinamičnost 
delovnega okolja MS 

• nekonkurenčnost slovenske 
onkološke ZN v primerjavi s 
tujimi onkološkimi centri 

 
 

• nezadostno število in 
izobrazbena struktura 
MS 

• omejeni finančni resursi 
• dinamično in stresno 

delovno okolje 
• ne razumevanje politike 

pri uvajanju in 
plačevanju (umestitvi) 
specializacije in 
naprednih znanj MS v 
onkologiji 

• večje zahteve s področja 
kakovosti in varnosti 
pacientov 

• nezainteresiranost 
mladih kadrov za 
onkološko zdravstveno 
nego  
 

 



Vizija razvoja onkološke zdravstvene nege 

• vodilno in referenčno 
specialno področje ZN 
v R Sloveniji 

• krepiti multidisciplinarni 
pristop k celostni 
obravnavi onkološkega 
bolnika ob 
zagotavljanju 
skladnega razvoja 
stroke ZN  v onkologiji 

• Zagotavljati celostno, 
varno in kakovostno 
onkološko ZN na vseh 
področjih 

• Oblikovanje smernic in 
standardov onkološke 
ZN 

• Referenčna ustanova 
izobraževanja in 
raziskovanja s 
področja onkološke ZN 

• Okrepiti vpliv 
onkološke ZN in 
opolnomočiti MS za 
aktivno sodelovanje pri 
oblikovanju širše 
politike obvladovanja 
raka v R Sloveniji 

 



Strategija  

• izobraževanja 

• raziskovanja 

• profesionalnega 

razvoja 

• povezovanja  

• sodelovanja 

 

 



NA DOKAZIH TEMELJEČA 
PRAKSA 

• pristop za odločanje in 
reševanje kliničnih 
problemov v praksi 

• najboljše, preverjene, 
najnovejše in 
najpomembnejše  
spoznanja raziskav na 
področju zdravstvene 
nege 

• dviguje kakovost 
zdravstvene nege  

• izboljšuje izide pacientov 
(varnost in uspešnost) in  

• zmanjšuje stroške 
zdravstvene oskrbe  



Temeljne sestavine na dokazih 
temelječe prakse 

• iskanje 

• presojanje 

• soočanje z obstoječim 

delovanjem 

• uporabnost v praksi 

• evalvacija 

 

 



Ovire za uvajanje in izvajanje na 
dokazih temelječe prakse 

• pomanjkljivo znanje in 
izobraževanje 

• pomanjkanje časa, pomanjkanje 
osebja  

• omejevalna organizacijska klima 
• filozofija “tako delamo že leta in 

leta“ 
• slab dostop do kakovostnih baz 

podatkov 
• odpor pri vodjih,  
• natrpan delovnik 
• odpor pri medicinskih sestrah in 

zdravnikih 
•  plašnost in negotovost pri 

zbiranju in oceni kakovosti 
dobljenih dokazov 

• Nesodelovanje pacientov 



Kaj pa omogoča uvajanje na dokazih 
temelječo prakso (DTP)? 

• DTP kot vrednota v 
delovnem okolju in 
zavedanje o 
pomembnosti 

• izobraževanje in 
znanje 

• dostop do informacij 

• čas 

• podpora managementa 

• povezovanje z ostalimi 
strokovnjaki 

• ostali resursi 

 

 



Primer dobre prakse paliativne 
oskrbe na OI Lj 

 

 

 
• Sodelovanje širšega 

zdravstvenega tima 

(zdravniki, medicinske 

sestre, fizioterapevt, 

farmacevt, klinični 

dietetiki, socialna 

služba) 

• Povezovanje z 

zunanjimi sodelavci 

• Sodelovanje z pacienti 

in njihovimi bližnjimi 

• Podpora združenji 

onkoloških pacientov 

 



 Administrativno zaposleni 
   16 oddelkov in enot  

    
Pomočnica SD za področje ZN - Glavna sestra 

 

 
1 

Pisarniški referent 
1 

Diplomirane medicinske sestre 
173 

Srednje medicinske sestre 
166 

Bolničarji 
11 

Strežnice 
52 

Socialni delavec 
4 

Sanitarni inženir 
3 

SKUPAJ 
411 

Vir: kadrovska evidenca OI LJ na dan 31.12.2017, Kadrovska služba 08.02.2018  



Načrti Dejavnosti ZN in oskrbe pri razvoju 
in podpori kakovostne celostne paliativne 
oskrbe  

• Izobraževanje vseh zaposlenih ZN in oskrbe OI LJ 

temeljnih tem s področja paliativne oskrbe 

• Sestava ožje strokovne skupine Kolegija ZN s 

posameznih oddelkov in enot na OI Lj – 

ambasadorji znanja in dvigovanja kulture paliativne 

oskrbe  

• Usmerjeno izobraževanje in razvoj kadrov za širši 

tim paliativne oskrbe na OI LJ 

• Podpora in sodelovanje pri raziskovalnih projektih s 

področja paliativne oskrbe 

 




