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POVZETEK 

 

Teoretična izhodišča: Proces staranja prebivalstva in s tem porast tretje generacije 

prinaša povečano incidenco zloma kolka. Hkrati pa povečuje potrebo po kakovostni 

zdravstveni negi, ki pacientu omogoča čim hitrejše okrevanje in vrnitev v domače 

okolje. 

Cilj: Glavni cilj je bil ugotoviti raven znanja medicinskih sester na kirurškem oddelku 

Splošne bolnišnice Jesenice, pripomoči k dodatnem izobraževanju medicinskih sester na 

to temo in k posledičnemu dvigu nivoja znanja. 

Metoda: Uporabljena je bila deskriptivno in kavzalno-neeksperimentalna metoda 

zbiranja podatkov s pomočjo anketnega vprašalnika ter kvantitativna metoda 

raziskovanja. Razdeljenih je bilo 50 anketnih vprašalnikov, 38 anketnih vprašalnikov je 

bilo vrnjenih, kar predstavlja 76 % realizacijo vzorca. V raziskavi je sodelovalo 29 

tehnikov zdravstvene nege in 9 diplomiranih medicinskih sester. Uporabili smo 

neslučajnostni (nerandomizirani) namenski vzorec. Pridobljeni podatki so bili nato 

obdelani s pomočjo računalniškega programa SPSS, verzija 18.0 ter Microsoft Exela. 

Pri posameznem sklopu meritev so za vse pripadajoče dejavnike izračunani: povprečna 

vrednost (PV), standardni odklon (SO) ter modus (M). Primerjava stališč medicinskih 

sester o zdravstveni negi pacienta na kolčni trakciji, med različnimi odseki kirurškega 

oddelka, pa je izračunana na podlagi t-testa za neodvisne vzorce. 

Rezultati: Anketiranci so se v večji meri strinjali s trditvami, da se pri pacientu izvede 

ocena za nastanek razjede zaradi pritiska (RZP) (PV=4,9), da pri pacientu izvedemo 

preventivni program preprečevanja RZP (PV=4,7) in da preventivni ukrepi za 

preprečevanje RZP zmanjšujejo možnost nastanka RZP pri pacientu na kolčni trakciji 

(PV=4,6). Pri trditvah, da se pacientu razloži vizualna analogna lestvica za ocenjevanje 

bolečine in razložijo možnosti lajšanja bolečine, smo ugotovili, da so anketiranci izrazili 

stopnjo popolnega strinjanja s povprečno oceno 4,9. V obeh primerih je bila ocena 5 

(popolnoma se strinjam) navedena v 88,9 %. Ugotovili smo tudi, da v primerjavi ravni 

znanja med medicinskimi sestrami z različnih odsekov kirurškega oddelka ni 

pomembnih statističnih razlik, saj v nobenem primeru p – vrednost ni znašala manj kot 

0,05.   



Razprava: Z raziskavo smo ugotovili, da so medicinske sestre seznanjene z možnostmi 

preprečevanja RZP, saj se je precejšni odstotek anketiranih medicinskih sester strinjal, 

da lahko z različnimi preventivnimi ukrepi zmanjšamo možnost nastanka RZP pri 

pacientih na kolčni trakciji. Prav tako se anketirane medicinske sestre zavedajo 

pomembnosti dobro informiranega pacienta o ocenjevanju in lajšanju bolečine. 

Raziskava je pokazala, da med medicinskimi sestrami iz različnih odsekov kirurškega 

oddelka ni bistvenih razlik v ravni znanja, kljub temu pa so anketirane medicinske 

sestre izrazile željo po dodatnem izobraževanju na to temo. Raziskavo bi lahko izvedli 

tudi v drugih splošnih bolnišnicah v Sloveniji in tako pridobili podatke za primerjavo 

ravni znanj medicinskih sester na večjem vzorcu.  

 

Ključne besede: zdravstvena nega, pacient, medicinska sestra, kolčna trakcija. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SUMMARY 

 

Theoretical basis: Aging population and the rise of the third generation carries an 

increased incidence of hip fracture, while increasing the need for quality nursing care 

that allows the patient as a faster recovery and return to the home environment. 

Aim: To determine the level of knowledge of nurses in the surgical department of the 

General Hospital Jesenice and to help further education of nurses on this topic and to 

the consequent increase in the level of knowledge. 

Method: Descriptive and causal – nonexperimental method of collecting data through a 

survey questionnaire and quantitative research method was used. Of 50 questionnaires 

distributed, 38 were returned, representing a 76% sample realization. In the survey 

participated 29 nurse assistants and 9 register nurses. We used nonrandomized 

purposive sample. The data obtained were then processed by a computer program SPSS, 

version 18.0 and Microsoft Exel. For each set of measurements for all associated factors 

mean value (MV), standard deviation (SD) and mode (M) were calculated. Comparison 

of opinion of nurses on nursing care of patient at the hip traction, between the various 

sections of the surgical ward, was calculated on the basis of t – test for independet 

samples. 

Results: Respondents were largely agreed with the statement that the patient 

assessments are carried out for the development of pressure sores (PS) (PV = 4.9), a 

prevention program to prevent PS is performed (PV = 4.7) and preventive measures for 

the prevention of PS reduces the possibility of PS in patients at the hip traction (PV = 

4.6). In the claims, that explaining the patient a visual analog scale to assess pain and 

explaining the options of pain relief, we found that respondents expressed a level of full 

support for an average of 4.9. In both cases, the score 5 (total agreement) was in 88.9%. 

We have also found that comparing the level of knowledge among nurses from different 

sections of the surgical ward showed no statistical significance, since in any case p – 

value was not less than 0.05. 

Discussion: The research carried out, we found that nurses are familiar with the 

prevention of PS, since a considerable percentage of nurses surveyed agreed that 

various preventive measures reduce the possibility of PS in patient at the hip traction. 

They also interviewed nurses awareness of the imporatnce of well – informed patient 



assessment and alleviation of pain. The study showed that among nurses from different 

sections of the surgical ward no significant differences in levels of knowledge exist, 

however, interviewed nurses expressed a desire for additional education on this topic. 

Research could be conducted in other general hospitals in Slovenia to gain information 

to compare the skill level of nurses in a larger sample. 

 

Key words: nursing care, patient, nurse, hip traction. 
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1 UVOD 

 

Število ljudi, ki so starejši od 65 let, v razvitem svetu narašča, s tem pa tudi število 

poškodovancev z zlomom kolka. Zaradi staranja prebivalstva v razvitih delih sveta 

govorimo o epidemiji gerontološke travmatologije (Jober, Peroša, Burger in Vidmar 

2010).  

 

Poškodbe gibalnega sistema razdelimo na dve skupini: poškodbe mehkih tkiv in zlome. 

Zlomi kosti sodijo med najpogostejše poškodbe. Zlom je strukturna prekinitev kostne 

kontinuitete (Turk idr., 2002). 

 

Zlom kolka je poškodba, značilna za starejše prebivalstvo. Povprečna starost pacientov 

znaša med 70 in 80 let, odvisno od vrste zloma. Ženske so dvakrat bolj izpostavljene kot 

moški, vzrok za to pripisujemo osteoporozi in sorazmerno daljši življenjski dobi. Do 

zloma pride že pri delovanju relativno majhnih sil, na primer pri padcu z nizke višine, ki 

pri mladih in zdravih osebah ne povzroči poškodbe. Za starostnika predstavlja zlom 

kolka hudo poškodbo, saj pomembno vpliva na kakovost življenja in umrljivost. S 

socialno-medicinskega vidika pa predstavlja za družbo veliko finančno obremenitev 

zaradi operativnega posega in dolgotrajne nege (Koglot, Štrbenc-Mozetič in Beltram 

2001). 

 

Večina pacientov je po zlomu kolka operiranih. Vrsta zloma in spremljajoče bolezni 

poškodovanca narekujejo travmatologu tudi različne vrste postopkov kirurške oskrbe 

zloma (Jober idr., 2010). 

 

Medicinska sestra v kirurgiji mora biti usposobljena za načrtovanje in izvajanje 

zdravstvene nege ter nadzor pacientovega zdravstvenega stanja. Vse to od nje zahteva 

temeljito osnovno znanje o človeku, o dejavnikih, ki vplivajo na zdravje in o 

patofizioloških motnjah. Medicinska sestra mora imeti znanje o epidemiologiji in 

etiologiji, patofiziologiji, o znamenjih ali simptomih obolenja, o zdravljenju in 

zdravilih, saj lahko le tako ugotavlja pacientove potrebe in načrtuje ter izvaja 

zdravstveno nego (Ivanuša in Železnik, 2000). 
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2 TEORETIČNI DEL 

 

2.1 ANATOMSKE ZNAČILNOSTI ZGORNJEGA DELA STEGNENICE 

Za razumevanje patoanatomskih in biomehanskih značilnosti zlomov kolka, ki 

pomembno vplivajo na način zdravljenja in prognozo, je nujno potrebno poznati 

osnovne anatomske značilnosti tega predela (Cimerman, 2001). Slika 1 prikazuje 

anatomijo medenice s kolki. 

 

 

Slika 1: anatomija medenice s kolki. 

Na sliki so prikazane kosti medenice s kolki in njihovo slovensko poimenovanje. 

Vir: http://trialsightmedia.com/exhibit_store/index.php?main_page=index&cPath=7 

 

Stegnenica od spodaj navzgor preide preko trohanternega masiva v vrat, ki se konča z 

glavico. Kot med vratom in stegnenico je približno 130 stopinj (kolodiafizarni kot). 

Zaradi tega sila teže ne deluje na vrat le aksialno (v smeri dolge osi), ampak predvsem 

strižno, tako da so obremenitve na ta del kosti zelo velike. Trohanterni masiv je 

večinoma iz spongiozne kosti, vrat iz kortikalne in spongiozne, glavica pa ponovno iz 

spongiozne kosti. Spongiozna kost je bolj prizadeta pri pomenopavzalnem tipu 

osteoporoze, kortikalna pa po senilnem tipu. Naslednja pomembna značilnost tega 
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področja pa je anatomija žil, ki prehranjujejo ta del, predvsem glavico stegnenice. 

Sklepna ovojnica kolčnega sklepa poteka od roba kolčne ponvice preko glavice 

stegnenice in se pripenja na stegnenico ob lateralnem robu vratu in na trohanterni masiv. 

Zato del arterij, ki prehranjujejo glavico stegnenice, vstopa v vrat ob lateralnem robu in 

nato po vratu doseže glavico, del žilja pa pride iz sklepne ovojnice in vstopa v glavico 

ob robu hrustanca. Sama glavica je v celoti prekrita s hrustancem in zato razen arterije, 

ki poteka po centralnem ligamentu iz dna kolčne ponvice direktno vanjo, nima 

nobenega lastnega ožilja. Zlom vratu stegnenice zato močno poslabša prekrvavitev 

glavice, kar se v praksi kaže s pogostimi komplikacijami, kot so slabo in počasno 

celjenje in kasnejša aseptična nekroza (odmrtje) glavice stegnenice. Nasprotno temu pa 

je trohanterni del (območje velike grče) stegnenice odlično prekrvavljen, zato imajo 

zlomi v tem predelu dosti ugodnejšo prognozo (ibid., str. 390). 

 

2.2 ZLOMI KOLKA 

Zlome proksimalnega dela stegnenice delimo na intrakapsularne in ekstrakapsularne 

zlome. Intrakapsularne zlome poimenujemo tudi zlomi stegneničnega vratu, 

ekstrakapsularni pa so pertrohanterni, intertrohanterni in subtrohanterni zlomi (Baraga, 

2003). 

Ti zlomi so pogost vzrok za obolevnost in umrljivost pri starejših ljudeh in njihov vpliv 

je velik, tako na posameznika kot na celotno družbo (Cameron idr., 2001, povz. po 

Archibald, 2003, str. 385). 

Zlom kolka je zato pomemben in naraščajoč svetovno javno zdravstveni problem 

(Bergström idr., 2009). 

 

2.2.1 Zlom vratu stegnenice 

Anatomsko delimo zlome vratu stegnenice na zlome, ki so bližje glavici (subkapitalni 

zlomi), v sredini vratu (transcervikalni) in na zlome, ki so na bazi vratu (lateralni). 

Subkapitalni tip ima najslabšo prognozo, ker je glavica zlomljena tik pod hrustančno 

mejo in je prekinjeno vse žilje, ki poteka po vratu v glavico. Nato se prognoza boljša, 

čim bolj lateralno potekajo lomne poke (Cimerman, 2001). Te zlome lahko razdelimo 

glede na premik odlomkov po Gardenu, lahko pa tudi glede na biomehanične danosti 
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(naklon lomne ploskve) po Pauwelsu. Obe razdelitvi sta pomembni za načrtovanje 

zdravljenja in prognozo (Baraga, 2003). 

 

2.2.2 Zlomi v trohanternemu predelu 

Pri tem tipu zloma lomne poke potekajo preko trohanternega masiva. Delimo jih glede 

na razmaknjenost in število kostnih odlomkov ter na potek lomnih pok. Čeprav tudi te 

zlome uvrščamo med zlome kolka, moramo vedeti, da gre za zlome z bistveno 

ugodnejšo prognozo. Razlog za to je v dobro prekrvavljeni spongiozni kosti 

trohanternega masiva (Cimerman, 2001). 

Uveljavljene so številne razdelitve po različnih avtorjih, pri nas je največkrat 

uporabljena razdelitev AO (Arbeitsgemeinschaft fur Osteosynthesefragen) (Baraga, 

2003). Slika 2 prikazuje primere zloma kolka.  

 

 

Slika 2: zlomi kolka. 

Na sliki 2 lahko vidimo slikovni prikaz zloma vratu stegnenice (a, b) in 

intertrohanternega zloma (c), ki sta dva najpogotejša primera zloma kolka pri 

starostniku. 

Vir: www.empowher.com/condition/hip-fracture 

 

a b c 
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2.3 DIAGNOSTIKA IN ZDRAVLJENJE 

Zlom kolka je nujno stanje, pri katerem moramo takoj ustrezno ukrepati, zato je zelo 

pomembno, da prepoznamo znake, ki kažejo na zlom in ga tako čim prej prepoznamo 

(Lah, 2004). 

Tako zlomi vratu stegnenice kakor trohanterni zlomi imajo enako anamnezo in klinični 

izgled. Ločimo jih lahko šele po ustrezni rentgenski diagnostiki. Poškodovanec pove, da 

je padel na bok in se udaril v kolk. Če gre za patološki zlom, poškodovanec najprej 

opisuje hudo bolečino v kolku in šele nato padec. Po poškodbi taki poškodovanci ne 

morejo več stopiti na nogo in obležijo na tleh. Poškodovani ud je značilno prikrajšan in 

v zunanji rotaciji (Slika 3). Boleč je pritisk na trohanterni masiv, aktivna in pasivna 

gibljivost v kolku zaradi bolečin ni možna. Vedno napravimo tudi skrben 

nevrocirkulatorni status obeh spodnjih udov in orientacijski splošni status (Cimerman, 

2001). 

 

 

Slika 3: znak zloma kolka. 

Prvi znak po katerem lahko sklepamo, da je prišlo do zloma kolka je zvrnjena noga 

navzven in prikrajšana za nekaj centimetrov (a, b). 

Vir: Lasten arhiv (Nadja Krupić) 

 

Zdravljenje je odvisno od veliko dejavnikov, vključno z mestom in načinom zloma ter 

zdravstvenega stanja pacienta. V večini primerov zdravljenje poteka kirurško (Mcrae, 

2004). V klinični praksi se priporoča, da je pacient po zlomu kolka operiran v čim 

krajšem času. Smernice za obravnavo pacienta z zlomom kolka iz različnih držav, 

priporočajo operacijo v prvih 24-ih urah po zlomu (Scottish Intercollegiate Guidelines 

a b 
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Network, 2009). Vidán in drugi (2011) so v raziskavi ugotovili, da daljša časovna 

razlika do operacije podaljša tudi dolžino bivanja v bolnišnici in je lahko povezana s 

povečanim tveganjem za smrtnost in nekatere zdravstvene zaplete. 

Zlom stegneničnega vratu lahko oskrbimo z osteosintezo (OS) s tremi vzporednimi 

vijaki, z delno endoprotezo (PEP) ali s totalno endoprotezo (TEP). Intertrohanterni zlom 

oskrbimo z osteosintezo z dinamičnim kolčnim vijakom (DHS) (Slika 4). Če gre za 

nestabilen ali kominutiven zlom, kostne fragmente dodatno učvrstimo s ploščami, vijaki 

ali žicami. Za oskrbo subtrohanternih zlomov pa se največ uporablja intramedularni 

žebelj (PFN) (Jober idr., 2010).  

 

                   

Slika 4: osteosinteza kolka. 

Pooperativna rentgenska slika prikazuje osteosintezo intertrohanternega zloma z 

dinamičnim kolčnim vijakom. 

Vir: Program Impax Client Splošne bolnišnice Jesenice (2012).  

 

Cilj zdravljenja zlomov v področju kolkov je, da poškodovancu omogočimo, da bo 

lahko čim prej shodil s stabilnim in nebolečim kolkom, da ne bodo potrebni sekundarni 
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posegi in da poškodovanca čim prej vrnemo v zdravstveno stanje pred nezgodo, tako v 

somatskem kot tudi v psihosocialnem izgledu (Smrke, 2003). 

 

2.4 OGROŽENE SKUPINE 

Veliko ljudi, starejših od 65 let, doživi padec vsaj enkrat na leto. Rizični faktorji za 

zlom kolka pri starejši populaciji pa so: 

• ženski spol, belka, 

• fizična neaktivnost, 

• nizka telesna teža, 

• konstitucijska zgradba telesa, 

• prekomerno uživanje alkohola ali kofeina, 

• senilna demenca, Alzheimerjeva bolezen, 

• pešanje sluha in vida, 

• motnje ravnotežja, 

• uporaba psihotropnih zdravil, 

• osteoporoza, malignomi ali druge bolezni kosti (Diemer in D'Epiro, 2006). 

 

2.5 ZDRAVSTVENA NEGA 

Zdravstvena nega je celovita dejavnost, ki se ukvarja s posameznikom, družino in 

družbeno skupnostjo med boleznijo, zdravljenjem in okrevanjem. Izvaja jo diplomirana 

medicinska sestra, ki opravlja naloge zdravstvene nege samostojno (negovalna 

dejavnost), soodvisno (sodeluje z zdravnikom pri diagnostiki in terapiji) in 

interdisciplinarno (sodeluje z drugimi strokovnjaki) (Ivanuša in Železnik, 2008). 

 

2.5.1 Sodobna zdravstvena nega 

Bistvo sodobne zdravstvene nege, ki jo pomembno razlikuje od tradicionalne, je 

usmerjenost k pacientu kot celoviti osebnosti. Pacient je v središču dogajanja, njegova 

vloga je enakovredna in po svojih zmožnostih in sposobnostih pri zdravstveni negi 

sodeluje. Sodobna zdravstvena nega podpira odgovornost pacienta do samega sebe in 

spoštuje njegove odločitve, mnenja in želje. Sodobna zdravstvena nega je poklic (v 

slovenskem prostoru se temu cilju približuje), ki ima svoje avtonomno področje 
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delovanja, lastne pristojnosti in odgovornosti ter lastna stališča in vrednote (Hajdinjak 

in Meglič, 2006). 

 

2.5.2 Proces zdravstvene nege s fazami 

Proces zdravstvene nege je sodobna metoda dela, ki jo odlikuje visoka stopnja 

organiziranosti. Omogoča sistematično reševanje problemov zdravstvene nege (Ivanuša 

in Železnik, 2000). 

V letu 1998 je ANA (American Nurses Association) predstavila proces zdravstvene 

nege s šestimi fazami: 

1. ocenjevanje, 

2. negovalna diagnoza, 

3. postavitev ciljev, 

4. načrtovanje, 

5. izvajanje, 

6. vrednotenje (Hajdinjak in Meglič, 2006). 

 

1. faza procesa zdravstvene nege: Ocenjevanje 

Ocenjevanje je dinamičen trajen proces, ki se začne ob prvem stiku s pacientom in se 

nadaljuje skozi vse faze. Ocenjevanje je bistvenega pomena za učinkovito delo v vseh 

preostalih fazah procesa. Zajema zbiranje informacij iz različnih virov in z različnimi 

tehnikami. Analiza podatkov omogoča identifikacijo specifičnih problemov (ibid., str. 

96 ). 

 

2. faza procesa zdravstvene nege: Negovalna diagnoza 

Negovalne diagnoze so klinične presoje medicinske sestre o odgovoru posameznika, 

družine ali lokalne skupnosti na aktualne ali potencialne zdravstvene probleme oziroma 

življenjske procese. Negovalne diagnoze so osnova za izbiro aktivnosti zdravstvene 

nege in za doseganje izidov zdravstvene nege, ki so v pristojnosti medicinske sestre 

(NANDA, 1990, Carpenito, 1997, cit. po Lokar, 2004, str. 56). Negovalna diagnoza je 

sestavljena iz zdravstvene težave ali dejavnikov, ki kažejo težavo; iz vzrokov, zaradi 
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katerih je težava nastala, in iz znamenj ali simptomov, ki označujejo značilnosti težave 

(Ivanuša in Železnik, 2000). 

 

3. faza procesa zdravstvene nege: Cilji 

Ko se negovalne diagnoze razvrstijo glede na prioriteto reševanja, se preide na 

oblikovanje ciljev. Cilji morajo biti oblikovani kratko in jasno, specifično in vezani 

morajo biti na pacienta. Cilji morajo biti realni, časovno opredeljeni in usklajeni med 

seboj (Hajdinjak in Meglič, 2006). 

 

4. faza procesa zdravstvene nege: Načrtovanje 

Zajema izbor in načrtovanje intervencij oziroma specifičnih aktivnosti medicinske 

sestre za razreševanje problemov in težav pacienta. Intervencije zdravstvene nege 

morajo biti opredeljene vsebinsko, časovno, kadrovsko ter metodološko in materialno 

(ibid., str. 114). 

 

5. faza procesa zdravstvene nege: Izvajanje 

Izvajanje je peta faza procesa zdravstvene nege, v kateri pride dinamičnost procesa 

zdravstvene nege najbolj do izraza. Vsebuje ponovno preverjanje stanja in obnašanja 

pacienta z vidika sprememb, ustreznosti načrtovanih intervencij, oceno pogojev za 

izvajanje, izvajanje načrtovanih intervencij ob sprotnem vrednotenju, kako le-te 

vplivajo na stanje oziroma na obnašanje pacienta  (ibid., str. 117).  

         

6. faza procesa zdravstvene nege: Vrednotenje 

Poleg sprotnega, trajnega vrednotenja uspešnosti in učinkovitosti zdravstvene nege, ki 

se izvaja v vseh fazah procesa zdravstvene nege, je nujno tudi končno vrednotenje. 

Končno vrednotenje je potrebno izvesti za vsako negovalno diagnozo posebej. Končno 

vrednotenje se zapiše v poročilo o zdravstveni negi, ki je dokument tako o poteku in 

vplivu zdravstvene nege, kakor tudi o stanju in počutju pacienta (ibid., str. 119). 
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2.5.3 Teorije in modeli zdravstvene nege 

Modeli in teorije so pomemben element sodobne zdravstvene nege. Poimenujejo jih tudi 

konceptualni modeli, teoretični modeli ali teoretični okviri zdravstvene nege. Za prakso 

zdravstvene nege imajo modeli in teorije velik pomen, saj so vodilo praksi. Odločilno 

vlogo imajo v raziskovanju, s katerim pripomorejo k razvoju in priznanju zdravstvene 

nege kot znanstvene discipline. Prav tako so pomembni za izobraževanje, saj narekujejo 

smernice in vsebino študijskim programom za zdravstveno nego (ibid., str. 167). 

 

Teorija Virginie Henderson 

Teorija Virginie Henderson je najbolj poznano teoretično delo zdravstvene nege v svetu. 

Podobno kot pri medicinskem modelu zdravstvene nege so tudi v njeni teoriji v 

ospredju fiziološke potrebe človeka, kar je razumljivo glede na čas, v katerem jo je 

razvila in takratno pojmovanje zdravstvene nege. Vendar so v njenem delu poleg 

fizioloških potreb človeka že predstavljene psihološke in socialne potrebe, kajti le 

zadovoljevanje potreb z vseh treh področij po njenem mnenju omogoča razvoj zdrave 

osebnosti. Definicijo zdravstvene nege, v kateri opisuje vlogo oziroma naloge 

medicinske sestre, je V. Henderson prvič predstavila leta 1955 v svojem delu Načela in 

praksa zdravstvene nege in se glasi: 

Medicinska sestra pomaga zdravemu ali bolnemu v tistih aktivnostih, ki pripomorejo k 

ohranitvi zdravja, vrnitvi zdravja ali mirni smrti in bi jih le-ta opravil samostojno, če bi 

imel za to voljo, moč in znanje. Na tem področju je medicinska sestra strokovnjak in 

ima pravico pobude in nadzora. Medicinska sestra sodeluje pri realizaciji diagnostično-

terapevtskega načrta, o katerem odloča zdravnik. Medicinska sestra je član širšega 

zdravstvenega tima, v katerem sodeluje pri načrtovanju in izvajanju celotne zdravstvene 

oskrbe pacienta ali varovanca (ibid., str. 206). 

Idejo za oblikovanje teoretičnega dela, ki temelji na štirinajstih osnovnih človekovih 

potrebah, je črpala iz grške medicine, temelječe na šestih naravnih resnicah oziroma 

potrebah človeka, in sicer potrebo po svetlobi in zraku, hrani in pijači, delu in počitku, 

spanju in budnosti, izločanju ter vzpodbujanju občutkov. Hendersonova teh šest sklopov 

človeških potreb natančneje razdela in pojasni. Razvije štirinajst osnovnih potreb, za 

katere meni, da so skupne vsem ljudem (ibid., str. 209). 

Človekove osnovne potrebe predstavlja po naslednjem vrstnem redu: 
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1. normalno dihanje, 

2. ustrezno prehranjevanje in pitje,  

3. izločanje telesnih izločkov, 

4. gibanje in zavzemanje želenega položaja, 

5. spanje in počitek, 

6. izbira ustreznih oblačil, oblačenje in slačenje, 

7. vzdrževanje normalne telesne temperature s primernim oblačenjem in 

prilagajanjem okolja, 

8. vzdrževanje telesne čistoče in urejenosti, 

9. izogibanje nevarnostim v okolju in preprečevanje ogrožanja drugih, 

10. komuniciranje z drugimi – izražanje čustev, potreb in mnenj, 

11. verovanje glede na osebno prepričanje, 

12. opravljanje dela, ki nudi zadovoljstvo in uspeh, 

13. igranje ali vključevanje v različne oblike rekreacije, 

14. učenje, odkrivanje novega, kar vodi v normalen razvoj in zdravje 

(ibid.). 

 

2.5.4 Zdravstvena nega kirurškega pacienta 

Obsega zdravstveno nego pacienta, ki zaradi patofizioloških motenj potrebuje kirurški 

nadzor, zdravljenje in zdravstveno nego ter rehabilitacijo. Medicinska sestra ima v 

zdravstveni negi kirurškega pacienta pomembno vlogo, saj pomaga pospeševati zdravje 

in preprečuje posledice dolgotrajnega ležanja, obolenja ali poškodb. Te aktivnosti mora 

vključevati v načrtovanje, izvajanje in vrednotenje zdravstvene nege med pripravo na 

operacijo, med samo operacijo, po operaciji in pri načrtovanju pacientovega odpusta. 

Medicinska sestra pacientu olajšuje okrevanje in mu pomaga pri vrnitvi ter vzdrževanju 

zdravja. To bo lažje dosegla, če ji bo pacient zaupal in bo z njo tudi sodeloval. Pacient  

mora po svojih močeh in zmožnostih aktivno sodelovati pri določanju pričakovanih 

uspehov, pri tem pa je (včasih) potrebno upoštevati tudi njegove želje in potrebe. 

Pomembno je tudi, da je pacient na vsako intervencijo psihično in fizično pripravljen. 

Vključevanje pacienta (pa tudi svojcev) v načrt zdravstvene nege pomeni dobro 

pripraviti neprekinjeno zdravstveno nego, preden je pacient premeščen ali odpuščen iz 

ustanove (Ivanuša in Železnik, 2000). 
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Glavna naloga kirurške medicinske sestre je, da varuje in ščiti pacienta – zato mora 

imeti ustrezno znanje in izkušnje ter sposobnost, da se povezuje z drugimi člani 

zdravstvenega in negovalnega tima; tako zagotavlja pacientu med kirurškim 

zdravljenjem uspešno, varno in učinkovito zdravstveno nego (Ivanuša in Železnik, 

2002). 

 

2.6 ZDRAVSTVENA NEGA PACIENTA Z ZLOMOM KOLKA 

Zlom kolka je huda izkušnja za posameznika, saj se sooča z nezmožnostjo samostojnega 

življenja (Egan idr., 1992, Marottoli idr., 1992, Moriss in Zuckerman, 2002, povz. po 

Olsson, Karlsson in Ekman, 2007 str. 117). Meleis, Sawyer, Im, Messias in Schumacher 

(2000) opisujejo, da je ta izkušnja povezana z ranljivostjo, interakcijami in spremembo 

okolja, ki se pri posamezniku lahko kažejo z morebitnimi poškodbami, oteženim ali 

podaljšanim okrevanjem ter pomanjkljivo skrbjo za zdravje. Zato so ti pacienti močno 

odvisni od zdravstvenih delavcev. 

Pomemben vpliv ima zdravstvena nega, ki s svojim pravilnim pristopom omogoča 

pacientom, da ublaži posledice s tem, da jih obravnava individualno in slehernemu 

omogoča maksimalno dobre pogoje bivanja v bolnišnici, uspešno zdravljenje, dobro 

rehabilitacijo, preprečuje nastanek komplikacij in daje človeku osebnostno noto 

(Sazonov, 2002). 

Zdravstvena nega pacienta s poškodovanim kolkom zahteva veliko postopkov, ki si 

sledijo eden za drugim, oziroma se med seboj prepletajo (Tušek, 2001). 

 

2.6.1 Sprejem in pregled poškodovanca 

Najpogosteje pripeljejo poškodovanca reševalci, le redko svojci z osebnim 

avtomobilom. Taki pacienti so običajno med prevozom imobilizirani z vakuumsko 

blazino. Poškodovanca premestimo na voziček, nato pa odstranimo imobilizacijo. 

Naloga medicinske sestre je, da organizira zadostno število ljudi, ki pomagajo prestaviti 

poškodovanca. Premestitev mora biti kar se da obzirna in čim manj boleča. Temu sledi 

administrativni vpis. Medicinska sestra naj ob zdravniku vzame anamnestične podatke o 

poškodovancu, ki pa naj bodo usmerjeni v sociološko-medicinski smeri. Vedno mora 

upoštevati, da izkoristi vse vire informacij, ki so ji na voljo. Vir informacij je v prvi 
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vrsti tisti, ki pripelje poškodovanca – reševalec, zdravnik, svojci, spremljevalci iz doma 

starejših občanov in ne nazadnje tudi poškodovanec (ibid., str. 393). 

Informacije, ki jih želimo dobiti, so naslednje: 

• od kod je pacient pripeljan (od doma, iz doma starejših občanov), 

• s kom živi (sam, s svojci), 

• sposobnost samooskrbe pred poškodbo (sam skrbi zase, potrebuje delno pomoč, 

popolnoma odvisen od tuje pomoči pri vseh življenjskih aktivnostih ...), 

• kakšna je bila pacientova pomičnost ali mobilnost pred poškodbo (samostojno 

pokreten, je hodil z berglami ali je potreboval pri hoji kakšna druga pomagala ali 

pa pomoč drugih oseb), 

• podatki o kroničnih boleznih (sladkorna bolezen, arteroskleroza, multipla 

skleroza, parkinsonizem, bolezni srca in ožilja ...), 

• če jemlje zdravila (katera, zakaj, kdaj) (ibid., str. 394). 

Na pregled moramo pacienta najprej pripraviti. Večinoma so to starejši ljudje, s katerimi 

je vzpostavitev kontakta težavna bodisi zaradi naglušnosti, slabega vida, demence. 

Oceniti moramo njihovo pripravljenost za sodelovanje in v kolikšni meri nam bodo 

lahko pomagali. Velikokrat se srečujemo s poškodovanci, ki imajo motnje spomina, 

mišljenja, razumevanja, orientacije, komunikacije in besednega izražanja. Kljub vsemu 

se moramo truditi, da poškodovancu na čim bolj razumljiv način razložimo pripravo in 

potek pregleda. Pacienta prevzame zdravnik, ki ga pregleda, vzame kratko anamnezo, 

naredi splošni status pacienta, opiše lokalno stanje ter odredi nadaljne diagnostične in 

terapevtske postopke. Nato pacienta slečemo, sledi vizualni pregled. Pozorni moramo 

biti na kožo poškodovanega uda in prekrvavljenost stopala. Obenem opazimo urejenost 

pacienta oziroma kakšna je njegova osebna higiena. Velikokrat se srečujemo s 

popolnoma zanemarjenimi pacienti, ki sami ne morejo skrbeti zase, zato za umivanje 

poskrbimo takoj (ibid.). 

 

2.6.2 Sodelovanje medicinske sestre pri izvedbi diagnostično-terapevtskega programa 

Medicinska sestra ob sprejemu pacientu vedno izmeri krvni tlak in pulz. Po naročilu 

zdravnika aplicira analgetik, odvzame kri za laboratorijske preiskave, uvede periferni 

venski kanal. Poskrbi, da se opravi rentgensko slikanje medenice z obema kolkoma in 

pljuč (predoperativna priprava). Po postavljeni diagnozi, da gre za zlom kolka, je 
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potrebno pacientu in spremljevalcem razložiti nadaljnji potek oskrbe poškodbe in 

okvirno prognozo (ibid., str. 395). 

Nujna oskrba pacienta z zlomom stegnenice vključuje imobilizacijo zloma, zaščito tkiva 

in preventivno preprečevanje infekcije (Le Mone in Bruke, 2004). 

V operacijskih prostorih napravimo začasno imobilizacijo zloma s kolčno trakcijo 

(ekstenzijo) na Brawnovi opornici (Tušek, 2001). 

Obližna trakcija je nameščena tako, da s pomočjo lepilnih trakov povijemo poškodovani 

ud. Na koncu trakov nato z vrvico povežemo uteži (Parker in Handoll, 2009) (Slika 5).  

Slika 5: obližna kolčna trakcija. 

Pacient z zlomom kolka, ki ima nameščeno obližno kolčno trakcijo na Brawnovi 

opornici z zaščito zadnjičnega predela z antidekubitusno peno. 

Vir: Lasten arhiv (Nadja Krupić)  

 

Skeletno trakcijo nameščamo, če lokalni status – koža, ne omogoča obližne trakcije. Pri 

skeletni trakciji se v lokalni anesteziji skozi proksimalni del golenice ali skozi distalni 

del stegnenice prečno vstavi Kirschnerjevo žico. Na žico pritrdijo jeklen Kirschnerjev 

lok, ki ga povežejo s pomočjo vrvice z utežmi (Kisner idr., 1998). Slika 6 prikazuje 

primer skeletne kolčne trakcije. 
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Slika 6: skeletna kolčna trakcija. 

Primer skeletne kolčne trakcije pri pacientu, kjer zaradi lokalnega statusa ni bilo možno 

namestiti obližne kolčne trakcije. 

Vir: Lasten arhiv (Nadja Krupić)  

 

Praviloma naj bi obtežitev zajemala eno sedmino telesne teže. Vrv mora prosto potekati 

čez škripec, utež pa prosto visi ob vznožju postelje. To je dvignjeno za dvajset 

centimetrov, da teža telesa izvaja protivlek. Poškodovano nogo položijo na Brawnovo 

opornico, ki jo primerno pripravijo. Noga je v kolenu in kolku upognjena za 

petinštirideset stopinj, stopalo pa je pod pravim kotom. Dolžina opornice od upogiba v 

kolku do upogiba v kolenu ustreza dolžini stegnenice (ibid., str. 374). 

Namen predoperativne trakcije za paciente, ki čakajo na operacijo kolka, je lajšanje 

bolečine, omejitev premika zloma in zmanjšanje sile, ki je potrebna za medoperativno 

redukcijo zloma (Egol in Strauss, 2009). 

Namestitev trakcije pred operacijo je v nekaterih bolnišnicah standardna praksa. 

Raziskava, v kateri je sodelovalo 78 bolnišnic na Švedskem (Billsten, 1996), je 

pokazala, da četrtina bolnišnic rutinsko uporablja obližno ekstenzijo za vse zlome kolka. 

Naslednja raziskava (Brink, 2005) ugotavlja, da 20 % travmatoloških oddelkov na 

Norveškem uporablja predoperativno trakcijo kot standardno prakso, predvsem zaradi 

lajšanja bolečine (Parker in Handoll, 2009). 

V Splošni bolnišnici Jesenice standardna praksa poteka tako, da se kolčna trakcija 

namesti v veliki večini primerov trohanternih zlomov. Če je operacija predvidena v 

nekaj urah, se kolčna trakcija opusti. Pri zlomih vratu stegnenice, kjer se predvideva 
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delna endoproteza (PEP), kolčne trakcije ne nameščajo. Nadomesti jo elevacija noge na 

blazino. 

 

2.6.3 Izpolnjevanje negovalne dokumentacije 

Ob sprejemu pacienta v urgentno obravnavo medicinska sestra uporablja Dokument 

zdravstvene nege. Iz njega so razvidni osnovni podatki o pacientu, način prihoda, 

merjene vitalne funkcije, dana medikamentozna terapija, aktualni negovalni problemi in 

njihovo izvajanje, medicinsko-tehnični posegi ter sodelovanje z zdravnikom pri 

diagnostično-terapevtskih posegih. Dokument se priloži drugi dokumentaciji in je za 

medicinsko sestro na oddelku pomemben vir informacij, predvsem pri pacientih, ki 

slabo sodelujejo (demenca) in nimajo sorodnikov (Tušek, 2001). 

Na oddelku sprejme pacienta odgovorna sobna medicinska sestra, ga pozdravi, se mu 

predstavi in se na kratko pogovori z njim. Pregleda negovalno dokumentacijo, navodila 

zdravnika – temperaturni list in popis bolezni. Pacientu pove, kje bo ležal in kdo bo 

njegov sobni zdravnik. Če so s pacientom svojci, vzpostavi stik tudi z njimi. Ob 

sprejemu pridobimo pomembne podatke o pacientu za zdravstveno nego, kot so vzrok 

poškodbe, težave, povezane s poškodbo, bolečina, zaskrbljenost, alergija, hospitalizacija 

(prva, druga ...) (Sazonov, 2002). 

Nato izpolnimo negovalno anamnezo: 

- navade, povezane s higieno in urejenostjo, 

- navade prehranjevanja (čas, kvaliteta in kvantiteta hrane, hrana, ki jo rad uživa, 

omejitve), 

- izločanje blata in urina, 

- navade, povezane s spanjem in počitkom, 

- navade, povezane z gibanjem (fizična aktivnost, delo, rekreacija in šport), 

- izraba prostega časa (posebni interesi in navade: branje, poslušanje glasbe, ročna dela), 

- omejitve z vidika ogroženosti in invalidnosti (vid, sluh, govor, gibanje ...), 

- razvade (alkohol, kajenje, kava), 

- zdravila (ki jih je jemal in jih še jemlje), 

- družinsko stanje: samski, poročen, vdovec, otroci, 

- živi sam, z zakoncem, pri otrocih, pri starših, v zavodu, 

- odnosi v družini, 
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- bivalno okolje: ožje, širše, možnost oskrbe, komunikacije, 

- splošna zdravstvena razgledanost in vzgojenost, odnos do zdravja, 

- informiranost o zdravstvenem stanju, 

- pričakovanja, povezana z zdravljenjem (ibid., str. 49). 

 

Ocena trenutnega stanja: 

- psihični vidik (samozavest, duševne sposobnosti, izražanje čustev), 

- fizični vidik (krvni obtok, dihanje, telesna čistoča in urejenost, prehranjevanje, 

gibanje, varnost, komuniciranje ...) (ibid.). 

 

Ko pridobimo podatke o pacientu z negovalno anamnezo, naredimo še oceno 

ogroženosti pacienta za nastanek razjede zaradi pritiska in oceno ogroženosti za padec. 

Izpostavimo probleme. Naredimo načrt zdravstvene nege. Planiramo intervencije. Načrt 

zdravstvene nege mora biti vsebinsko, časovno, krajevno, materialno in kadrovsko 

opredeljen. Izvajanje ali realizacijo zdravstvene nege opišemo. Sledi vrednotenje ciljev 

in planov. Ugotovimo, do kakšnega nivoja je cilj dosežen v času, ki smo ga za to 

predvideli. Če cilj ni dosežen, zakaj ni – po potrebi spremenimo plan zdravstvene nege 

(ibid., str. 50). 

 

2.6.4 Posebnosti zdravstvene nege pacienta na kolčni trakciji 

Oddelek mora biti predhodno obveščen o prihodu pacienta s poškodbo kolka na kolčni 

trakciji, da se pripravi na njegov sprejem. Pripraviti je potrebno primerno posteljno 

enoto ter po potrebi sistem za dovajanje kisika, varnostno ograjo in druge potrebne 

pripomočke (ibid., str. 47). Priporoča se uporaba postelj z antidekubitusno blazino. V 

raziskavi (Hoffman idr., 1994; povz. po Egol in Strauss, 2009, str. 392) so dokazali, da 

je pri pacientih, ki so bili nameščeni na antidekubitusne blazine, bistveno zmanjšano 

tveganje za pojav in nastanek težjih oblik razjede zaradi pritiska v primerjavi s pacienti, 

ki so ležali na običajnih bolnišničnih blazinah. 

Pri transferju pacienta na posteljo sodelujejo najmanj štiri osebe. Med transferjem 

izvajamo kontinuiran vlek poškodovane noge ter pacienta spodbujamo k sodelovanju, 

saj s tem povzročimo manj bolečin, ki jih pacient sicer občuti med prelaganjem. Pravilni 

transfer poteka od zdrave (nepoškodovane) okončine proti poškodovani okončini. 



Visoka šola za zdravstveno nego Jesenice                    Diplomsko delo 

 

Nadja Krupić: Zdravstvena nega pacienta na kolčni trakciji                                             stran 18 

 
  

Vznožno stranico odstranimo in jo podložimo pod vznožni del ležalne blazine, da 

imamo prostor za opornico. Postelja je prekrita z rjuho, v spodnji del postelje, na 

poškodovano stran, se namesti Brawnova opornica za nogo. Posteljo zaščitimo s 

podlogo. Za vzglavje damo ne previsoko blazino. Za pokrivanje uporabimo odejo in 

prevleko, po potrebi pripravimo še eno odejo ali rjuho, da pokrijemo pacienta čez noge, 

ker je poškodovana noga dvignjena od podlage (Saznonov, 2002). 

Ker pacient leži v postelji, je s tem omejena njegova aktivnost, zato pacienta 

spodbujamo k sodelovanju, kjerkoli je to možno. Čim prej naj se umije sam, dviguje in 

poseda naj se s pomočjo trapeza, sam naj je. Vse te aktivnosti so pomembne tudi za 

ohranjanje gibljivosti, ki je pri skeletni trakciji zelo pomembna (Istenič, 2001). 

 

Dihanje in krvni obtok 

Pacienti z zlomom kolka običajno nimajo težav z dihanjem. Lahko so prisotni 

neučinkoviti vzorci dihanja pri pacientih, ki so v preteklosti imeli težave z dihanjem ali 

pa imajo eno od kroničnih pljučnih bolezni, kot so: astma, kronična obstruktivna 

pljučna bolezen idr. Pri starejših ljudeh je ležanje lahko vzrok za nastanek pljučnice, 

zato je primerno tudi izvajanje respiratorne fizioterapije oziroma dihalnih vaj. 

 

Izločanje in odvajanje 

Zaradi zmanjšane gibljivosti oziroma nezmožnostjo samostojnega izločanja pacientom 

na kolčni trakciji vstavimo trajni urinski kateter. S tem olajšamo pacientu izločanje in 

imamo nadzor nad diurezo. V veliko primerih, kadar je pacient moški, se ne odločijo za 

vstavitev stalnega urinskega katetra, zato je naša skrb, da ima pacient vedno v dosegu 

rok urinsko steklenico. Zaradi dolgotrajnega ležanja se lahko pojavi tudi obstipacija, 

zato je pomembna skrb za redno odvajanje s pomočjo prehrane ali odvajalnih sredstev 

po naročilu zdravnika. Nočno posodo podlagamo na zdravi strani. Poskrbeti moramo za 

pacientovo intimnost, redno izvajanje anoginalne nege po izločanju in odvajanju, nege 

kože v anogenitalnem predelu ter preprečevanje infekcij. 

 

 

 



Visoka šola za zdravstveno nego Jesenice                    Diplomsko delo 

 

Nadja Krupić: Zdravstvena nega pacienta na kolčni trakciji                                             stran 19 

 
  

Vzdrževanje normalne telesne temperature 

Zaradi zmanjšane gibljivosti in zmanjšane mišične moči paciente pogosto zebe, pa 

čeprav imajo telesno temperaturo v mejah normale. Zato poskrbimo za dodatne odeje 

oziroma rjuhe ter toplo okolje. Lahko pomagamo tudi s tem, da pacientu ponudimo 

tople napitke. 

 

Prehranjevanje in pitje 

Prehrana mora vsebovati dovolj vitaminov, beljakovin, mineralov in železa. Dieto 

prilagodimo pacientu, zlasti v primeru alergije na določena živila, sladkorne bolezni ali 

oteženega požiranja. Pacienta spodbujamo, da samostojno je, pomagamo mu pri 

serviranju obroka ter namestitvi v polsedeči položaj. Tekom dneva poskrbimo tudi za 

primerno hidracijo, tako da večkrat ponudimo zadostne količine tekočine za pitje (čaj, 

sok ...). 

 

Gibanje in ustrezna lega 

Pacienta na kolčni trakciji ne moremo obračati na boke. Pomembno je, da preprečimo 

poškodbe kože in poskrbimo za udobje pacienta, ki je izpostavljen nastanku razjede 

zaradi pritiska. Ob sprejemu pri pacientu izvedemo oceno kože in oceno ogroženosti za 

nastanek razjede zaradi pritiska. Pri pacientu nato izvedemo preventivni program 

preprečevanja razjede zaradi pritiska, ki vsebuje namestitev pacienta na antidekubitusno 

blazino, zaščito sakralnega predela s poliuretanskimi obliži, po potrebi tudi lopatic, 

zaščito kože na ogroženih predelih z olji in kremami. Pomembno je tudi, da je 

Brawnova opornica primerne velikosti, da se prilega dolžini stegnenice. Opornica mora 

biti zaščitena s statično antidekubitusno blazino in povita s povojem. Predvsem mora 

biti zaščitena v predelu zadnjičnih mišic. Peta poškodovane noge mora biti 

razbremenjena. Pod zdravo (nepoškodovano) nogo podložimo blazino, tako da je peta v 

zraku. Za preprečevanje motenj gibljivosti zaradi ležanja pacienta spodbujamo k 

razgibavanju zdravih okončin in drugih oblik fizioterapije. Z vajami za krepitev mišic 

tako pripravimo pacienta na rehabilitacijo po operaciji ter preprečimo možne zaplete kot 

so zastojna pljučnica in tromboza. 
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Spanje in počitek 

Starejši ljudje imajo ponavadi težave s spanjem. Tukaj pa se lahko pridruži še nelagodje 

zaradi spremembe okolja, prisilne lege ter bolečine. Zato je pomembno, da pacientu 

olajšamo bolečino, primerno pripravimo okolje pred spanjem, zmanjšamo hrup in po 

potrebi pacientu ponudimo uspavalo po naročilu zdravnika.   

 

Izogibanje nevarnostim v okolju 

Naloga medicinske sestre je, da zagotovi varno okolje za pacienta in s tem prepreči 

padec pacienta s postelje. Primerna je uporaba varovalnih ograj, zvonec na dosegu rok 

ter osvetlitev prostora. Pacienta spodbujamo, da pokliče, kadar potrebuje pomoč.  

 

Osebna higiena in urejenost 

Pacienti na kolčni trakciji potrebujejo pomoč pri izvajanju te aktivnosti. Zaradi 

zmanjšane fizične gibljivosti ne morejo več samostojno skrbeti za nego in urejenost 

svojega telesa. Vendar kljub temu pacienta spodbujamo k samostojnosti. Poskrbimo za 

intimnost pacienta. Pozornost posvetimo oceni kože ter jo zaščitimo s kremami in olji. 

 

Oblačenje in slačenje 

Kot pri osebni higieni in urejenosti tudi pri oblačenju in slačenju pacienti potrebujejo 

pomoč. Zagotovimo jim nova, sveža oblačila ter jih spodbujamo k samostojnosti. 

Poskrbimo za sveže posteljno perilo. 

 

Odnosi z ljudmi in izražanje čustev 

Pacienti s komunikacijo ponavadi nimajo težav. Lahko so prisotni neučinkoviti vzorci 

komuniciranja v primerih, ko je to posledica določene bolezni, kot so demenca, 

možganska kap, druge psihične bolezni. Vzpodbujamo jih k izražanju potreb. Pomen 

ohranjanja stikov predstavimo tudi svojcem, saj s tem preprečimo socialno izolacijo 

pacienta.  
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Izražanje verskih čustev 

Vsak človek ima svoje versko prepričanje. Zato moramo spoštovati pacientovo versko 

prepričanje in mu omogočiti obisk duhovnika, če to želi. 

 

Koristno delo 

Pacienta spodbujamo k izvajanju tistih aktivnosti, ki jih sam še zmore opraviti, saj mu 

tako zagotovimo občutek koristnosti. S tem mu damo tudi občutek, da ni izključen iz 

družbenega dogajanja. 

 

Razvedrilo in rekreacija 

Pacienti lahko rekreacijo izvajajo s pomočjo fizioterapije, z učenjem novih vaj, ki 

spodbujajo k ohranjanju mobilnosti in preprečevanju zapletov zaradi dolgotrajnega 

ležanja. Ko se vaje naučijo izvajati samostojno, jih lahko izvajajo tudi v prostem času. 

Svoj prosti čas pa lahko izkoristijo tudi za klepet s sopacienti, svojci, s poslušanjem 

radia ali gledanjem televizije ter branjem. 

 

Učenje in pridobivanje znanja 

Pacient po zlomu kolka mora biti informiran glede svojega zdravstvenega stanja, 

obravnave in prognoze bolezni. Naloga medicinske sestre je, da pridobi pacientovo 

zaupanje. Pacient potrebuje učenje in svetovanje pri izvajanju vseh življenjskih 

aktivnostih, predvsem pri gibanju in ustrezni legi, izločanju in odvajanju, odnosi z 

ljudmi in izražanju potreb.  

Pomemben dejavnik, ki vpliva na zdravstveno stanje pacienta, je vključitev svojcev v 

proces oskrbe. Svojci pogosto potrebujejo pomoč, da sprejmejo bolezen oziroma 

poškodbo ter zavzamejo ustrezen odnos do obolelega svojca.  

 

Posebnost zdravstvene nege pacienta na kolčni trakciji je tudi opazovanje poškodovane 

okončine na trakciji, ki vsebuje: 

• kontinuirano kontrolo položaja spodnje okončine na opornici in smer natega, 

• preverjanje pulza na obeh okončinah, 
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• kontrolo barve kože, sprememb na koži, temperature kože na nogah, 

• opazovanje mesta, kjer je nameščena Kirschnerjeva žica, 

• opazovanje učinkovitosti vleka, ki je odvisen od uteži in od položaja okončine 

na opornici, 

• opazovanje videza celotne okončine in prisotnosti bolečine (Sazonov, 2002). 

 

Pri pacientih z zlomom kolka je bolečina pogost pojav. Čeprav naj bi veljalo, da kolčna 

trakcija omili bolečino, v veliko primerih ni tako. Ob sistematičnemu pregledu sedmih 

različnih raziskav so Beaupre idr. (2005) odkrili, da ni bilo razlike v bolečini, v času, ko 

so bili pacienti nameščeni na kolčni trakciji ter med prvim in drugim pooperativnim 

dnevom. Zato moramo paciente informirati o ocenjevanju bolečine z različnimi 

lestvicami za oceno jakosti bolečine ter jih seznaniti z možnostmi lajšanja le-te. Dobro 

informiran pacient bo izrazil svoje potrebe in občutke o bolečini, ki bodo primerno 

obravnavani. 

 

2.6.5 Priprava pacienta na operacijo 

Priprava pacienta na operacijo in anestezijo je zelo zahtevno področje kirurške 

zdravstvene nege. Pri starejših ljudeh je sposobnost za operativni poseg odvisna od 

obsega fizioloških sprememb, ki so nastale zaradi staranja, od obsega in trajanja 

operacije in od prisotnosti ene ali več kroničnih obolenj. Priprava pacienta na operacijo 

in anestezijo zahteva njegovo optimalno fizično in psihično kondicijo (Ivanuša in 

Železniki, 2000). 

 

Psihična priprava  

Psihična priprava pacienta na operacijo je timsko delo. Sodelujejo zdravnik operater, 

zdravnik anesteziolog, medicinska sestra, zdravstveni tehnik, fizioterapevt in drugi 

strokovnjaki. Medicinska sestra je med pripravo na operacijo s pacientom največ časa, 

zato ima pomembno vlogo pri psihični pripravi pacienta na poseg. V tem času pacient 

doživlja velik strah pred operacijo, pred neznanim, pred morebitno invalidnostjo (ibid., 

str. 58). Psihična priprava pacienta na operativni poseg obsega več strokovnih ukrepov 

zdravstvene nege. Ti ukrepi temeljijo na poznavanju pacientovega razumevanja bolezni 

in hospitalizacije (Drain, 2003). 
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Fizična priprava 

Pri vsakem pacientu napravimo rutinske preiskave (meritve krvnega tlaka, pulza in 

temperature). Napravimo tudi običajne laboratorijske preiskave (pregled krvi in urina). 

Pri vseh pacientih je pred operacijo dovoljeno normalno uživanje hrane – pacient mora 

biti brez hrane le 6–8 ur pred operacijo, odvisno od navodil zdravnika, oddelka ali 

ustanove. Pacient, ki je izsušen, potrebuje pred začetkom operacije tekočino v obliki 

infuzije (Ivanuša in Železnik, 2000).  

Pred samo operacijo pacienta tudi primerno higiensko pripravimo. Opravimo kopel v 

postelji, odstranimo nakit, vse ortodontske pripomočke, slušne aparate in lak na nohtih. 

 

2.7 NAJPOGOSTEJŠE NEGOVALNE DIAGNOZE PRI PACIENTU NA 

KOLČNI TRAKCIJI 

2.7.1 Bolečina 

Definicija: verbalno poročanje o močnem neugodju (bolečina) (Gordon, 2006). 

Negovalna diagnoza. Bolečina v predelu poškodbe kolka, pacient je nemiren, ima trpeč 

izraz na obrazu, boji se premikati (Sazonov, 2002). 

 

2.7.2 Nepopolna telesna mobilnost 

Definicija: omejitev v samostojnem ciljanem telesnem gibanju v okolju (Gordon, 2006). 

Negovalna diagnoza. Motena aktivnost gibanja zaradi zloma levega kolka, pacient je le 

delno pomičen in obstaja potencialna nevarnost nastanka razjede zaradi pritiska ter 

motnje v krvnem obtoku (Sazonov, 2002). 

 

2.7.3 Dihanje, neučinkoviti vzorci dihanja 

Definicija: vdih in/ali izdih ne zagotavljata primerne ventilacije (Gordon, 2006). 

Negovalna diagnoza. Motnje aktivnosti dihanja zaradi omejenega gibanja, pacient diha 

plitvo, površno (Sazonov, 2002). 

 

2.7.4 Zmanjšana zmožnost za samostojno osebno higieno 

Definicija: zmanjšana sposobnost opravljanja vseh aktivnosti osebne higiene (Gordon, 

2006). 
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Negovalna diagnoza. Motena aktivnost izvajanja osebne higiene zaradi slabše 

gibljivosti, pacient izraža potrebo po umivanju telesa in skrbi za nego ustne votline 

(Sazonov, 2002). 

 

2.7.5 Pomanjkljiva zmožnost samostojnega izločanja in odvajanja 

Definicija: nepopolna sposobnost opravljanja vseh aktivnosti v zvezi s telesno potrebo 

(Gordon, 2006). 

Negovalna diagnoza. Motena aktivnost odvajanja zaradi mirovanja oziroma slabšega 

gibanja, pacient ima občutek napetosti in tiščanja v trebuhu (Sazonov, 2002). 

 

2.7.6 Neuravnovešena prehrana, manj kot telo potrebuje 

Definicija: uživanje premalo hrane v primerjavi z metaboličnimi potrebami (Gordon, 

2006). 

Negovalna diagnoza. Motnje v aktivnosti prehranjevanja in uživanja tekočin zaradi 

omejene gibljivosti; pacient ne je, ostaja lačen (Sazonov, 2002). 

 

2.7.7 Motnje spanja zaradi prisilne lege  

Definicija: prekinjeno trajanje in kvaliteta spanja, kar povzroča neugodje in motnje v 

dnevnih aktivnostih (Gordon, 2006). 

Negovalna diagnoza. Motnje aktivnosti spanja in počitka zaradi prisilne lege ležanja in 

bolečin pri gibanju, kar se odraža na pacientu z zaspanostjo preko dneva, verbalnim 

izražanjem potrebe po spanju ponoči (Sazonov, 2002). 

 

2.7.8 Nevarnost za neuravnovešeno telesno temperaturo 

Definicija: prisotnost dejavnikov tveganja, ki onemogočajo normalno vzdrževanje 

temperature (Gordon, 2006). 

Negovalna diagnoza. Motnje vzdrževanja telesne toplote zaradi lege poškodovane 

okončine in pomanjkanja gibanja, pacienta zebe v noge, noge so hladne (Sazonov, 

2002). 

 

2.7.9 Nevarnost padcev 

Definicija: zvišano tveganje za padce, ki bi lahko povzročili poškodbo (Gordon, 2006). 
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Negovalna diagnoza. Motena aktivnost varnosti, pacient lahko pade iz postelje in se 

poškoduje (Sazonov, 2002). 

 

2.7.10 Socialne interakcije, nepopolne 

Definicija: malo ali pa veliko neučinkovitih socialnih stikov (Gordon, 2006). 

Negovalna diagnoza. Motnje aktivnosti komunikacije zaradi ležanja na hrbtu, pacient je 

tih (Sazonov, 2002). 

 

2.7.11 Aktivnosti, pomanjkanje aktivnosti prostega časa 

Definicija: zmanjšano sodelovanje v zabavi in rekreaciji (Gordon, 2006). 

Negovalna diagnoza. Motnja aktivnosti ustvarjalnosti zaradi omejenega gibanja, pacient 

izraža potrebo po zapolnitvi prostega časa (Sazonov, 2002). 

 

2.7.12 Strah pred operativnim posegom 

Definicija: občutek ogroženosti zaradi znanega vzroka z identificiranim virom 

nevarnosti (Gordon, 2006). 

Negovalna diagnoza. Motnje aktivnosti čustvovanja zaradi strahu pred operativnim 

posegom in zaskrbljenosti, kako bo potem – izraža strah pred prihodnostjo (Sazonov, 

2002). 
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3 RAZISKOVALNI DEL 

 

3.1 NAMEN IN CILJ RAZISKOVANJA  

Namen diplomskega dela je prikazati pomen kakovostne zdravstvene nege pacienta na 

kolčni trakciji in vlogo medicinske sestre kot izvajalke. Z raziskavo želimo ugotoviti 

raven znanja medicinskih sester na kirurškem oddelku Splošne bolnišnice Jesenice 

glede zdravstvene nege pacienta na kolčni trakciji. 

Na podlagi dobljenih rezultatov želimo spodbuditi medicinske sestre k organizaciji 

strokovnih izobraževanj na to temo in vzbuditi željo po pridobivanju novih znanj z 

namenom kakovostnejše obravnave pacienta. 

 

Cilji raziskovanja: 

- prikazati vlogo medicinske sestre pri zagotavljanju kakovostne obravnave pacienta na 

kolčni trakciji, 

- ugotoviti raven znanja o zdravsteveni negi pacienta na kolčni trakciji pri medicinskih 

sestrah na kirurškem oddelku Splošne bolnišnice Jesenice, 

- pripomoči k uvajanju izboljšav na področju zdravstvene nege pacienta na kolčni 

trakciji z dodatnim izobraževanjem ter k posledičnemu dvigu nivoja znanja medicinskih 

sester. 

 

3.2 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

Z raziskavo, opravljeno med medicinskimi sestrami na kirurškem oddelku Splošne 

bolnišnice Jesenice, smo želeli ugotoviti: 

 

V1: Ali so medicinske sestre seznanjene z možnostmi preprečevanja razjede zaradi 

pritiska pri pacientu na kolčni trakciji? 

V2: Ali medicinske sestre informirajo pacienta o metodi ocenjevanja bolečine in 

lajšanju le-te? 

V3: Ali obstajajo razlike v ravni znanja med medicinskimi sestrami na travmatološkem 

odseku in medicinskimi sestrami na abdominalnem ter ortopedskem odseku? 
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3.3 RAZISKOVALNA METODOLOGIJA 

3.3.1 Raziskovalne metode dela 

V teoretičnem delu diplomskega dela je bila uporabljena metoda pregleda domače in 

tuje literature. Zbrali smo strokovno literaturo, ki je dostopna v splošnih in strokovnih 

knjižnicah, v pomoč pa nam je bila virtualna knjižnica Cobiss. Uporabljeni so bili  

članki s področja zdravstvene nege, ki smo jih pridobili iz podatkovnih baz, kot so 

Cinahl, Medline in Eric. Za iskanje literature nam je bil v pomoč tudi spletni brskalnik 

Google učenjak. V empiričnem delu je bila uporabljena deskriptivna  in kavzalno-

neeksperimentalna metoda zbiranja podatkov s pomočjo anketnega vprašalnika. V 

raziskavi je uporabljena kvantitativna metoda raziskovanja. 

 

3.3.2 Opis instrumentarija 

Empirični del diplomskega dela zajema zbiranje, analizo in interpretacijo podatkov v 

raziskovalnem procesu, kjer je kot merski instrument uporabljen anketni vprašalnik, ki 

je sestavljen iz 8 vprašanj zaprtega in odprtega tipa in 21 trditev. 

 

Uvodni del vprašalnika je zajemal 5 zaprtih vprašanj, s katerimi smo želeli pridobiti 

demografske podatke (strokovna izobrazba, spol, starost, delovna doba in odsek na 

katerem je zaposlen anketiranec). Z osrednjim delom smo želeli pridobiti podatke, ki se 

nanašajo na zdravstveno nego pacienta na kolčni trakciji in je bil sestavljen iz 21 trditev. 

V zadnjem delu vprašalnika pa smo želeli pridobiti mnenja medicinskih sester o 

samooceni znanja ter o dodatnem izpopolnjevanju oziroma izobraževanju na to temo z 

dvema zaprtima vprašanjima in z enim odprtim vprašanjem s katerim bi izrazili 

področje znanja, ki bi ga želeli poglobiti oziroma nadgraditi na dodatnem 

izobraževanju. 

 

Osrednji del je vseboval odvisne spremenljivke, ki so bile izražene v obliki trditev o 

zdravsteveni negi pacienta na kolčni trakciji in so bile merjene s petstopenjsko 

Likertovo lestvico stališč, kjer so se anketiranci opredelili glede na stopnjo strinjanja z 

ocenami od 1 do 5, kar pomeni: 1 – popolnoma se ne strinjam, 2 – se ne strinjam, 3 – 

sem neopredeljen, 4 – se strinjam, 5 – se popolnoma strinjam. 



Visoka šola za zdravstveno nego Jesenice                    Diplomsko delo 

 

Nadja Krupić: Zdravstvena nega pacienta na kolčni trakciji                                             stran 28 

 
  

Za 18 trditev, ki se nanašajo na zdravstveno nego pacienta na kolčni trakciji, je bila 

izračunana zanesljivost pridobljenih podatkov na podlagi koeficienta Cronbach alfa, ki 

je znašal 0,786.  

Izračun koeficienta Cronbach alfa je presegel vrednost 0,7, ki na intervalu med 0 do 1 

predstavlja sprejemljivo stopnjo zanesljivosti vzorca (George in Mallery, 2003).  

 

3.3.3 Opis vzorca 

Raziskava je bila narejena med diplomiranimi medicinskimi sestrami in tehniki 

zdravstvene nege na travmatološkem, abdominalnem in ortopedskem odseku kirurškega 

oddelka Splošne bolnišnice Jesenice, na katerem je skupno zaposlenih 50 medicinskih 

sester. Pacient s poškodbo kolka je običajno sprejet na odsek za travmatologijo, vendar 

se, zaradi občasne prostorske stiske, s pacienti, ki potrebujejo kolčno trakcijo, srečujejo 

tudi na abdominalnem in ortopedskem odseku. 

 

Uporabili smo neslučajnostni (nerandomizirani) namenski vzorec. Raziskava je potekala 

v obdobju od 9. marca do 23. marca 2012. Razdeljenih je bilo 50 anketnih vprašalnikov, 

38 anketnih vprašalnikov je bilo vrnjenih. V raziskavo je bil vključen negovalni tim, od 

tega 29 (76,3 %) tehnikov zdravstvene nege in 9 (23,7 %) diplomiranih medicinskih 

sester. Največji delež vzorca so predstavljali zaposleni z delovno dobo med 6 in 10 let. 

V raziskavo je bilo vključenih 33 (86,8 %) žensk in 5 (13,2 %) moških, ki smo jih po 

starosti razdelili v 4 starostna obdobja. Od 18 do 25 let je bilo starih 7 (18,4 %) 

anketirancev, od 26 do 35 let je bilo starih 25 (65,8 %) anketirancev, od 36 do 45 let je 

bilo starih 6 (15,8 %) anketirancev. Četrtega starostnega obdobja (od 46 let navzgor) ni 

predstavljal nobeden anketiranec. Realizacija vzorca je bila 76 %. Rezultati so 

predstavljeni v Tabeli 1. 
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Tabela 1: Opis vzorca 

f: frekvenčna porazdelitev; f%: odstotna porazdelitev 

 

 

 

 

 

 

 f f% 

 
 

Strokovna izobrazba 

Tehnik 
zdravstvene nege 

29 76,3 

Diplomirana 
medicinska sestra 

9 23,7 

 
Spol 

ženski 33 86,8 

moški 5 13,2 

 

 

 

Starost 

18–25 let 7 18,4 

26–35 let 25 65,8 

36–45 let 6 15,8 

46 let in več 0 0 

 
 
 

Delovna doba 

0–5 let 12 31,6 

6–10 let 16 42,1 

11–15 let 7 18,4 

16–20 let 3 7,9 

 
 

Odsek 

travmatološki 14 36,8 

abdominalni 12 31,6 

ortopedski 12 31,6 

 
Skupaj  

38 100 
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3.3.4 Opis zbiranja in obdelave podatkov 

Pred izvajanjem raziskave smo najprej pridobili soglasje pomočnice direktorja za 

področje zdravstvene nege Splošne bolnišnice Jesenice in z raziskavo seznanili tudi 

koordinatorico zdravstvene nege na kirurškem oddelku. 

 

Podatke smo zbirali v mesecu marcu 2012. Zaposleni na kirurškem oddelku, ki so bili 

od 9. do 23. marca v delovnem procesu, so prejeli anketni vprašalnik. Zaposlene smo 

prosili za sodelovanje. Anonimnost anketirancev je bila zagotovljena v celoti, tako da so 

izpolnjene ankete oddali v namensko pripravljeno škatlo. 

 

Kasnejša obdelava podatkov je potekala z računalniško statističnim programom SPSS 

verzija 18.0 ter programom Microsoft Excel. Opis vzorca je podan na podlagi 

frekvenčne in odstotne porazdelitve. Pri posameznem sklopu meritev so za vse 

pripadajoče dejavnike izračunani: povprečna vrednost (PV), standardni odklon (SO) ter 

modus (M). Primerjava stališč o zdravstveni negi pacienta na kolčni trakciji med 

medicinskimi sestrami na travmatološkem odseku in medicinskimi sestrami na 

abdominalnem odseku ter medicinskimi sestrami na travmatološkem odseku ter 

medicinskimi sestrami na ortopedskem odseku je izračunana na podlagi t-testa za 

neodvisne vzorce. P – vrednost < 0,05 pomeni statistično pomembnost. Končna 

samoocena znanja in želja po dodatnem izobraževanju na to temo je prikazana grafično. 

 

3.4 REZULTATI 

Preiskovanci so navedli najvišje povprečno strinjanje s trditvami, da se pri pacientu 

izvede ocena za nastanek razjede zaradi pritiska, da se pri pacientu ocenjuje bolečino 

večkrat dnevno in da se pacientu pomaga pri izvajanju osnovnih življenjskih 

aktivnostih. Povprečna ocena je znašala pri vseh treh trditvah 4,9. Dokaj majhna 

velikost standardnega odklona med 0,2 in 0,3 nam pove, da so bili preiskovanci v 

navedbah v veliki večini enotni. Najpogostejša navedba je bila 5 ali se popolnoma 

strinjam, pri vseh treh trditvah približno 90 %. Tudi pri večini preostalih merjenih 

dejavnikov so bile izračunane povprečne vrednosti nad 4. Izjeme so bile trditve, da so 

preiskovanci predhodno obveščeni o sprejemu pacienta na kolčni trakciji (PV=3,9), da 

se mora velikost Brawnove opornice prilagajati dolžini stegnenice (PV=3,9) in da se 
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pacienta na kolčni trakciji obrača na boke (PV=1,5). Pri vseh treh trditvah je bil 

standardni odklon okoli 1,0, kar pomeni, da navedbe niso bile enotne. Podrobni rezultati 

so prikazani v Tabeli 2. 

 

Tabela 2: Obravnava pacienta na kolčni trakciji 

 min maks PV SO modus 
O sprejemu pacienta na kolčni trakciji smo 
predhodno obveščeni. 

1 5 3,9 0,9 4 

Pacient s poškodbo kolka potrebuje posebno 
pripravljeno posteljno enoto. 

2 5 4,7 0,6 5 

Pri transferju pacienta na posteljo sodelujejo najmanj 
4 osebe. 

1 5 4,2 1,1 5 

Pri transferju zagotavljamo kontinuiran vlek 
poškodovane noge. 

3 5 4,8 0,5 5 

Med transferjem pacienta spodbujamo k 
sodelovanju. 

4 5 4,8 0,4 5 

Pravilni transfer poteka od zdrave (nepoškodovane) 
okončine proti poškodovani okončini. 

2 5 4,4 0,8 5 

Preventivni ukrepi za preprečevanje razjede zaradi 
pritiska zmanjšujejo možnost nastanka razjede zaradi 
pritiska pri pacientu na kolčni trakciji. 

1 5 4,6 0,8 5 

Pri pacientu izvedemo oceno kože. 1 5 4,7 0,7 5 
Pri pacientu izvedemo preventivni program 
preprečevanja razjede zaradi pritiska. 

2 5 4,7 0,7 5 

Pacienta na kolčni trakciji obračamo na boke. 1 5 1,5 0,9 1 
Velikost Brawnove opornice se mora prilagajati 
dolžini stegnenice. 

1 5 3,9 1,4 5 

Brawnovo opornico zaščitimo s statično 
antidekubitusno blazino in povojem. 

3 5 4,6 0,6 5 

Pri pacientu izvedemo oceno za nastanek razjede 
zaradi pritiska. 

4 5 4,9 0,3 5 

Pacientu ocenjujemo bolečino po vizualni analogni 
lestvici (VAL) za bolečino. 

3 5 4,6 0,6 5 

Pacientu ocenjujemo bolečino večkrat dnevno. 4 5 4,9 0,2 5 
Pacientu pomagamo pri izvajanju življenjskih 
aktivnosti. 

4 5 4,9 0,3 5 

Pacienta spodbujamo k čim večji samostojnosti. 2 5 4,6 0,8 5 
Pacientu nudimo psihično podporo. 3 5 4,6 0,6 5 

PV: povprečna vrednost; SO: standardni odklon; modus: najpogostejša ocena 
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Na kliničnih odsekih izvajajo informiranje pacienta oziroma zdravstveno vzgojno delo 

diplomirane medicinske sestre, tako da je vzorec pri trditvah, povezanih z 

informiranjem pacientov, zajemal le 9 anketirancev. Pri trditvah, da se pacientu razloži 

vizualna analogna lestvica za ocenjevanje bolečine in razlagi o možnosti lajšanja 

bolečine sta povprečni oceni z 4,9 izražali stopnjo navedb popolnega strinjanja. V obeh 

primerih je bila ocena 5 (se popolnoma strinjam) navedena v 88,9 %. Pri trditvi, da se 

pacientu razloži priprava na operacijo, je bila povprečna stopnja strinjanja nižja 

(PV=4,0). Glede na standardni odklon 1,4 so bile navedbe precej neenotne, vendar je 

bila kljub nižji povprečni oceni najpogostejša ocena 5 ali se popolnoma strinjam v 55,6 

%.  

 

Tabela 3: Informiranje pacientov na kliničnih odsekih s strani diplomiranih 

medicinskih sester 

 min maks PV SO modus 
Pacientu razložimo lestvico za ocenjevanje bolečine 
(vizualno analogno lestvico – VAL). 

4 5 4,9 0,3 5 

Pacientu razložimo možnosti lajšanja bolečine. 4 5 4,9 0,3 5 
Pacientu razložimo pripravo na operacijo. 1 5 4,0 1,4 5 

PV: povprečna vrednost; SO: standardni odklon; modus: najpogostejša ocena 

 

Rezultati v Tabeli 4 prikazujejo, da so preiskovanci z abdominalnega odseka v 

primerjavi s preiskovanci travmatološkega odseka v 11 od 18 (61,1 %) primerih navedli 

večje strinjanje pri postopkih obravnave pacienta. Pri sklopu trditev, ki se nanašajo na 

preventivo in preprečevanje razjede zaradi pritiska, je prišlo do večjih razlik v 

povprečnih ocenah, vendar T-test za neodvisne vzorce ni pokazal statistično 

pomembnih razlik. Najbolj izstopajo razlike med odsekoma pri trditvah, da preventivni 

ukrepi za preprečevanje razjede zaradi pritiska zmanjšujejo možnost nastanka razjede 

zaradi pritiska pri pacientu na kolčni trakciji (t= -1,678; p=0,102), da pri pacientu 

izvedemo oceno kože (t= -1,612; p=0,128), da pri pacientu izvedemo preventivni 

program preprečevanja razjede zaradi pritiska (t= -1,748; p=0,098) ter da se velikost 

Brawnove opornice mora prilagajati dolžini stegnenice (t= -1,861; p=0,080), kjer so 

preiskovanci iz travmatološkega odseka navedli nižjo stopnjo strinjanja s trditvijo 

(PV=3,8). Standardni odklon je znašal 1,6, kar pomeni, da navedbe niso bile enotne. 
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Tabela 4: Primerjava obravnave pacienta na travmatološkem in abdominalnem 

odseku 

 

travmatološki 
odsek 

 (n=14) 

abdominalni 
odsek 
(n=12) t p 

 PV SO PV SO   
O sprejemu pacienta na kolčni trakciji smo 
predhodno obveščeni. 

3,9 0,9 4,1 0,8 -0,456 0,652 

Pacient s poškodbo kolka potrebuje 
posebno pripravljeno posteljno enoto. 

4,8 0,4 4,8 0,5 0,207 0,838 

Pri transferju pacienta na posteljo 
sodelujejo najmanj 4 osebe. 

4,2 1,1 3,8 1,4 0,956 0,349 

Pri transferju zagotavljamo kontinuiran 
vlek poškodovane noge. 

4,7 0,5 4,7 0,8 0,192 0,849 

Med transferjem pacienta spodbujamo k 
sodelovanju. 

4,7 0,5 4,9 0,3 -1,345 0,192 

Pravilni transfer poteka od zdrave 
(nepoškodovane) okončine proti 
poškodovani okončini. 

4,3 0,8 4,3 1,1 -0,128 0,899 

Preventivni ukrepi za preprečevanje 
razjede zaradi pritiska zmanjšujejo 
možnost nastanka razjede zaradi pritiska 
pri pacientu na kolčni trakciji. 

4,3 1,1 4,8 0,4 -1,678 0,102 

Pri pacientu izvedemo oceno kože. 4,4 1,1 4,9 0,3 -1,612 0,128 
Pri pacientu izvedemo preventivni 
program preprečevanja razjede zaradi 
pritiska. 

4,4 0,9 4,8 0,4 -1,748 0,098 

Pacienta na kolčni trakciji obračamo na 
boke. 

1,3 0,6 1,5 0,9 -0,717 0,480 

Velikost Brawnove opornice se mora 
prilagajati dolžini stegnenice. 

3,8 1,6 4,7 0,7 -1,861 0,080 

Brawnovo opornico zaščitimo s statično 
antidekubitusno blazino in povojem 

4,7 0,5 4,7 0,7 0,216 0,831 

Pri pacientu izvedemo oceno za nastanek 
razjede zaradi pritiska. 

4,9 0,3 4,8 0,4 0,736 0,469 

Pacientu ocenjujemo bolečino po vizualni 
analogni lestvici (VAL) za bolečino. 

4,6 0,8 4,7 0,5 -0,373 0,712 

Pacientu ocenjujemo bolečino večkrat 
dnevno. 

5,0 0,0 4,9 0,3 1,000 0,339 

Pacientu pomagamo pri izvajanju 
življenjskih aktivnosti. 

4,9 0,3 5,0 0,0 -0,923 0,365 

Pacienta spodbujamo k čim večji 
samostojnosti. 

4,7 0,8 4,9 0,3 -0,806 0,428 

Pacientu nudimo psihično podporo. 4,6 0,5 4,8 0,5 -0,571 0,573 
PV: povprečna vrednost; SO: standardni odklon; t: t – vrednost; p: p – vrednost (statistična 
značilnost pri 0.05 ali manj) 
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Glede povprečne ocene pri navedbah o informiranju pacientov med travmatološkim in 

abdominalnim odsekom je prišlo do večje razlike pri trditvi, da se pacientu razloži 

priprava na operacijo. Razlika je znašala eno točko, na abdominalnem odseku je bilo 

povprečje 4,7, na travmatološkem pa 3,7. T-test za neodvisne vzorce ni pokazal 

statistično pomembne razlike. Podrobni rezultati so prikazani v Tabeli 5. 

 
Tabela 5: Informiranje pacientov na travmatološkem in abdominalnem odseku 

 
travmatološki 
odsek (n=3) 

abdominalni 
odsek (n=3) t p 

 PV SO PV SO   
Pacientu razložimo lestvico za 
ocenjevanje bolečine (vizualno 
analogno lestvico – VAL). 

4,7 0,6 5,0 0,0 -1,000 0,423 

Pacientu razložimo možnosti lajšanja 
bolečine. 

4,7 0,6 5,0 0,0 -1,000 0,423 

Pacientu razložimo pripravo na 
operacijo. 

3,7 1,2 4,7 0,6 -1,342 0,251 

PV: povprečna vrednost; SO: standardni odklon; t: t – vrednost; p: p – vrednost (statistična 
značilnost pri 0.05) 
 

Rezultati v Tabeli 6 prikazujejo, da so preiskovanci z ortopedskega odseka v primerjavi 

s preiskovanci travmatološkega odseka v 9 od 18 (50,0 %) primerih navedli večje 

strinjanje pri postopkih obravnave pacienta in nasprotno. Do izstopajočih p-vrednosti je 

prišlo pri trditvi, da pravilni transfer poteka od zdrave (nepoškodovane okončine) proti 

poškodovani okončini (t= -1,811; p=0,085) ter trditvi, da pri pacientu izvedemo 

preventivni program preprečevanja razjede zaradi pritiska (t= -1,748, p=0,098). Sicer pa 

T-test za neodvisne vzorce ni pokazal statistično pomembne razlike v povprečnih 

vrednostih med kliničnima odsekoma pri nobeni od 18 merjenih trditev. 
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Tabela 6: Primerjava obravnave pacienta na travmatološkem in ortopedskem 

odseku 

 

travmatološki 
odsek 

 (n=14) 

ortopedski 
odsek 
(n=12) t p 

 PV SO PV SO   
O sprejemu pacienta na kolčni trakciji 
smo predhodno obveščeni. 

3,9 0,9 3,8 1,1 0,443 0,662 

Pacient s poškodbo kolka potrebuje 
posebno pripravljeno posteljno enoto. 

4,8 0,4 4,7 0,9 0,447 0,659 

Pri transferju pacienta na posteljo 
sodelujejo najmanj 4 osebe. 

4,2 1,1 4,5 0,8 -0,736 0,469 

Pri transferju zagotavljamo kontinuiran 
vlek poškodovane noge. 

4,7 0,5 4,9 0,3 -1,345 0,192 

Med transferjem pacienta spodbujamo k 
sodelovanju. 

4,7 0,5 4,8 0,5 -0,197 0,846 

Pravilni transfer poteka od zdrave 
(nepoškodovane) okončine proti 
poškodovani okončini. 

4,3 0,8 4,8 0,5 -1,811 0,085 

Preventivni ukrepi za preprečevanje 
razjede zaradi pritiska zmanjšujejo 
možnost nastanka razjede zaradi pritiska 
pri pacientu na kolčni trakciji. 

4,3 1,1 4,8 0,5 -1,398 0,175 

Pri pacientu izvedemo oceno kože. 4,4 1,1 4,8 0,4 -1,219 0,235 
Pri pacientu izvedemo preventivni 
program preprečevanja razjede zaradi 
pritiska. 

4,4 0,9 4,8 0,4 -1,748 0,098 

Pacienta na kolčni trakciji obračamo na 
boke. 

1,3 0,6 1,7 1,2 -1,074 0,294 

Velikost Brawnove opornice se mora 
prilagajati dolžini stegnenice. 

3,8 1,6 3,4 1,3 0,630 0,535 

Brawnovo opornico zaščitimo s statično 
antidekubitusno blazino in povojem. 

4,7 0,5 4,4 0,8 1,140 0,270 

Pri pacientu izvedemo oceno za nastanek 
razjede zaradi pritiska. 

4,9 0,3 4,8 0,4 0,736 0,469 

Pacientu ocenjujemo bolečino po vizualni 
analogni lestvici (VAL) za bolečino. 

4,6 0,8 4,7 0,7 -0,341 0,736 

Pacientu ocenjujemo bolečino večkrat 
dnevno. 

5,0 0,0 4,9 0,3 1,000 0,339 

Pacientu pomagamo pri izvajanju 
življenjskih aktivnosti. 

4,9 0,3 4,8 0,4 0,736 0,469 

Pacienta spodbujamo k čim večji 
samostojnosti. 

4,7 0,8 4,2 1,0 1,505 0,145 

Pacientu nudimo psihično podporo. 4,6 0,5 4,5 0,8 0,557 0,583 
PV: povprečna vrednost; SO: standardni odklon; t: t – vrednost; p: p – vrednost (statistična 
pomembnost pri 0.05 ali manj) 
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Primerjava glede navedb o informiranju pacientov na travmatološkem in ortopedskem 

odseku je pokazala največjo povprečno razliko v vrednosti 0,3 točke. T-test za 

neodvisne vzorce ni pokazal statistično pomembne razlike med odsekoma. Podrobni 

rezultati so prikazani v Tabeli 7. 

 
Tabela 7: Informiranje pacientov na travmatološkem in ortopedskem odseku 

 
travmatološki 
odsek (n=3) 

ortopedski 
odsek (n=3) t p 

 PV SO PV SO   
Pacientu razložimo lestvico za 
ocenjevanje bolečine (vizualno 
analogno lestvico – VAL). 

4,7 0,6 5,0 0,0 -1,000 0,423 

Pacientu razložimo možnosti lajšanja 
bolečine. 

4,7 0,6 5,0 0,0 -1,000 0,423 

Pacientu razložimo pripravo na 
operacijo. 

3,7 1,2 3,7 2,3 0,000 1,000 

PV: povprečna vrednost; SO: standardni odklon; t: t – vrednost; p: p – vrednost (statistična 
pomembnost pri 0.05 ali manj) 
 

Preiskovanci so imeli možnost samoocene znanja o obravnavi pacienta na kolčni 

trakciji. Na voljo so imeli ocene od 1 do 4. Z oceno 4 oziroma zelo dobro se je ocenilo 

34 % anketiranih, z oceno 3 ali dobro se je ocenilo 58 % anketiranih in z oceno 2 

oziroma slabo se je ocenilo 8 % anketiranih. Z oceno 1 oziroma zelo slabo se ni ocenil 

nobeden od anketiranih. Rezultati so prikazani na sliki 7. 

 

 

Slika 7: samoocena znanja. 

Razvrstitev anketirancev glede na njihovo samooceno znanja o obravnavi pacienta na 

kolčni trakciji. 

34 % 

58 % 

8 % 0 % 

samoocena znanja 

zelo dobro
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Na zastavljeno vprašanje Ali bi se želeli udeležiti dodatnega izobraževanja na to temo? 

se je z odgovorom »DA« opredelilo 31 (82 %) anketiranih, z odgovorom »NE, ME NE 

ZANIMA« nobeden od anketiranih in z odgovorom NE VEM, MOGOČE, se je 

opredelilo 7 (18 %) anketiranih. Rezultati so prikazani na sliki 8. 

 

 

Slika 8: dodatno izobraževanje.  

Razvrstitev anketirancev glede na željo po dodatnem izobraževanju o obravnavi 

pacienta na kolčni trakciji. 

 

Kljub temu, da je večina anketiranih izrazila željo po dodatnem izobraževanju, se na 

odprto vprašanje, ki se je glasilo Katero znanje bi želeli poglobiti/nadgraditi na 

dodatnem izobraževanju?,  niso opredelili.  

 

3.5 RAZPRAVA 

V empiričnem delu diplomskega dela so bili predstavljeni rezultati ankete, izvedene v 

Splošni bolnišnici Jesenice. Dosežen je bil namen pridobitve stališč medicinskih sester 

na kirurškem oddelku o obravnavi pacienta na kolčni trakciji, na podlagi katerih bi 

ugotovili raven znanja medicinskih sester ter posledično pripomogli k izboljšavam. 

 

Razjeda zaradi pritiska je kazalnik kakovosti, ki pacienta dodatno ogroža in vpliva na 

kvaliteto življenja. Pacienti z zlomom kolka oziroma pacienti, ki so nameščeni na 

kolčno trakcijo, sodijo v skupino z visokim tveganjem za nastanek razjede zaradi 

pritiska. Že leta 1986 Vershyen v svoji raziskavi ugotavlja, da kar 66% pacientov z 

82 % 

0 % 
18 % 

dodatno izobraževanje 
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Ne vem, mogoče



Visoka šola za zdravstveno nego Jesenice                    Diplomsko delo 

 

Nadja Krupić: Zdravstvena nega pacienta na kolčni trakciji                                             stran 38 

 
  

zlomom kolka pridobi razjedo zaradi pritiska v prvih 48 urah po sprejemu (Lindholm 

idr., 2008). Z znanjem o preventivi in preprečevanju razjede zaradi pritiska lahko 

zdravstveno osebje v večji meri vpliva na njen nastanek, s čimer je precejšnji odstotek 

anketiranih medicinskih sester seznanjen, saj se s trditvijo, da preventivni ukrepi za 

preprečevanje razjede zaradi pritiska zmanjšujejo možnost nastanka razjede zaradi 

pritiska pri pacientu na kolčni trakciji, strinjajo. Med načrt preventivnega programa za 

preprečevanje razjede zaradi pritiska spada poleg zaščite kože s poliuretanskimi obliži, 

kremami in olji, namestitve pacienta na antidekubitusno blazino ter zaščite  Brawnove 

opornice tudi ocena kože in ocena za nastanek razjede zaradi pritiska, kjer so 

anketiranci svoje strinjanje dokazali s povprečno dobrimi ocenami trditev. Presenetila 

pa nas je povprečno nižja ocena pri trditvi, da se mora velikost Brawnove opornice 

prilagajati dolžini stegnenice, kar nakazuje, da so medicinske sestre slabše seznanjene s 

tem, da tudi velikost Brawnove opornice vpliva na nastanek razjede zaradi pritiska. 

Na raziskovalno vprašanje »Ali so medicinske sestre seznanjene z možnostmi 

preprečevanja razjede zaradi pritiska pri pacientu na kolčni trakciji?« lahko 

odgovorimo pritrdilno, saj so kljub temu, da se je pri eni trditvi pojavila povprečno nižja 

ocena strinjanja, anketiranci v večini seznanjeni z možnostmi preprečevanja razjede 

zaradi pritiska. 

Leta 1999 sta Maylor in Torrance (povz. po Gunningberg, Lindholm, Carlsson in 

Sjödén, 2001, str. 405) v svoji raziskavi zaključila, da je seznanjenost in zavedanje 

zdravstvenega osebja ključnega pomena pri preprečevanju nastanka razjede zaradi 

pritiska. Zato je izobraževanje zdravstvenega osebja pomembno, saj preventivni ukrepi 

vplivajo na varno in kakovostno zdravstveno nego. 

 

Bolečina je pri zlomih kolka pogost pojav. Bolečine pa za razliko od drugih vitalnih 

znakov ne moremo objektivno izmeriti, zato imamo različne lestvice in vprašalnike, s 

katerimi pacienti ocenjujejo bolečino. Najbolj pogosto uporabljena lestvica za merjenje 

bolečine je vizualna analogna lestvica – VAL, s katero pacient sam označi stopnjo 

jakosti bolečine. Titler idr. (2003) navajajo, da imajo ocenjevalne lestvice za bolečino 

pomemben pozitiven učinek na primerno lajšanje bolečine z različnimi 

protibolečinskimi sredstvi in da bi se morale uvesti v klinično prakso ter biti 

uporabnikom razumljive in na voljo.  
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Ključni element za dobro ocenjevanje in lajšanje bolečine je komunikacija med 

medicinsko sestro in pacientom. Naloga medicinske sestre je, da pacienta pouči, seznani 

z metodami ocenjevanja bolečine in mu pomaga pri tem, da jo zna sam oceniti. Na 

kliničnih odsekih izvajajo informiranje pacienta oziroma zdravstveno vzgojno delo 

diplomirane medicinske sestre. Pacienta seznanijo z lestvico za ocenjevanje bolečine ter 

možnostmi lajšanja bolečine, med katere sodijo farmakološke in nefarmakološke 

intervencije. V raziskavi se je s temi navedbami popolnoma strinjalo kar 88,9 % 

anketiranih diplomiranih medicinskih sester, in sicer s povprečno oceno 4,9. 

Petek in Svilenković (2006) navajata, da so najpomembnejše komponente ocenjevanja 

bolečine pri pacientih redno ocenjevanje bolečine, uporaba standardiziranih orodij in 

natančna dokumentacija. Eden izmed odločilnih dejavnikov, ki vodijo v slabo lajšanje 

bolečine, je zanemarjanje ocenjevanja bolečine in pomanjkljiva dokumentacija o 

bolečini in njeni terapiji. Pozitivno nas je presenetilo, da so anketiranci trditev, da pri 

pacientu ocenjujemo bolečino večkrat dnevno, ocenili s povprečno oceno 4,9 in da je 

bila ocena 5 ali popolnoma se strinjam izražena v 94,7 %. 

Na podlagi rezultatov oziroma ocen lahko odgovorimo pritrdilno na drugo raziskovalno 

vprašanje, ki se glasi: »Ali medicinske sestre informirajo pacienta o metodi ocenjevanja 

bolečine in lajšanje le-te?« 

 

S tretjim raziskovalnim vprašanjem nas je zanimalo: »Ali obstajajo razlike v ravni 

znanja med medicinskimi sestrami na travmatološkem odseku in medicinskimi sestrami 

na abdominalnem ter ortopedskem odsekom?« Z našo raziskavo smo ugotovili, da 

primerjava znanja travmatološkega odseka z drugima odsekoma ni pokazala statistično 

pomembnih razlik.  

V primerjavi ravni znanja medicinskih sester na travmatološkem odseku z ravnjo znanja 

medicinskih sester na abdominalnim odsekom je abdominalni odsek navedel večje 

strinjanje s trditvami, ki se nanašajo na preventivo in preprečevanje razjede zaradi 

pritiska, v drugih trditvah pa sta si bila odseka dokaj enotna. 

Dobro znanje tako travmatološki kot abdominalni odsek kažeta pri trditvah, da pri 

transferju pacienta na posteljo zagotavljamo kontinuiran vlek poškodovane noge ter 

pacienta spodbujamo k sodelovanju med transferjem, da Brawnovo opornico zaščitimo 

s statično antidekubitusno blazino in povojem, da pri pacientu izvedemo oceno za 
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nastanek razjede zaradi pritiska, da pacientu ocenjujemo bolečino večkrat dnevno, da ga 

spodbujamo k čim večji samostojnosti ter mu pomagamo pri izvajanju življenjskih 

aktivnostih in mu pri tem nudimo tudi psihično podporo.  

Slabše znanje (manjše ocene strinjanja) pa smo ugotovili pri trditvah, da so o sprejemu 

pacienta na kolčni trakciji predhodno obveščeni, da morajo pri transferju pacienta na 

posteljo sodelovati najmanj štiri osebe ter da pravilni transfer poteka od zdrave 

(nepoškodovane) okončine proti poškodovani okončini. 

Najslabše znanje pa je travmatološki odsek pokazal pri trditvah, ki se nanašajo na 

preventivo in preprečevanje razjede zaradi pritiska, pri katerih izstopa trditev, da se 

mora velikost Brawnove opornice prilagajati dolžini stegnenice, z največjo razliko 

strinjanja, v višini 0,9 točke (travmatološki odsek 3,8; abdominalni odsek 4,7). 

 

V primerjavi ravni znanja med medicinskimi sestrami na travmatološkem odseku in 

ravnijo znanja medicinskih sester na ortopedskem odseku pa sta si bila odseka dokaj 

enotna. Dobro znanje sta pokazala pri trditvah, da pacient s poškodbo kolka potrebuje 

posebno pripravljeno posteljno enoto, da zagotavljamo kontinuiran vlek poškodovane 

noge in spodbujamo pacienta k sodelovanju med transferjem, da pri pacientu izvedemo 

oceno za nastanek razjede zaradi pritiska, da pri pacientu ocenjujemo bolečino po 

vizualni analogni lestvici za bolečino večkrat dnevno ter pomagamo pacientu pri 

izvajanju življenjskih aktivnosti. 

Obstajajo posamezne razlike, kjer je ortopedski odsek pokazal slabše znanje oziroma 

manjše ocene strinjanja pri trditvah, da moramo Brawnovo opornico zaščititi s statično 

antidekubitusno blazino in povojem, da se mora Brawnova opornica prilagajati dolžini 

stegnenice ter da pacienta spodbujamo k čim večji samostojnosti. 

Travmatološki odsek pa je pokazal slabše znanje v primerjavi z ortopedskim odsekom 

pri trditvah, da pravilni transfer poteka od zdrave (nepoškodovane) okončine proti 

poškodovani okončini in pri trditvah, ki se nanašajo na preventivo in preprečevanje 

razjede zaradi pritiska. 

Raziskava sicer ni pokazala statistično pomembnih razlik, vendar so nas presenetili 

rezultati določenih trditev, v katerih je travmatološki odsek pokazal slabše znanje v 

primerjavi z drugima odsekoma. 
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Anketiranci so imeli možnost samoocene znanja o obravnavi pacienta na kolčni trakciji, 

kjer se jih je več kot polovica opredelila, da je njihovo znanje dobro (58 %). Tretjina 

anketirancev je svoje znanje ocenila kot zelo dobro, le 8 % anketiranih pa je svoje 

znanje ocenilo kot slabo. 

 

V Splošni bolnišnici Jesenice redno potekajo strokovna izobraževanja medicinskih 

sester in drugih zdravstvenih delavcev, s katerimi želi vodstvo zaposlene seznaniti 

oziroma nadgraditi njihovo znanje z novostmi na področju zdravstvene obravnave 

pacienta in s tem zagotoviti kakovostno in varno zdravstveno nego. Zato smo v 

raziskavo vključili vprašanje, ki se nanaša na dodatno izobraževanje medicinskih sester 

na temo kakovostne obravnave pacienta na kolčni trakciji. Pozitivno so nas presenetili 

rezultati, saj bi se večina anketiranih udeležila dodatnega izobraževanja na to temo, le 

18 % anketiranih je bilo še neodločenih. Medicinska sestra lahko s svojim strokovnim 

znanjem pripomore k boljši zdravstveni obravnavi pacienta ter zmanjševanju neželenih 

zapletov, zato je izobraževanje zdravstvenega osebja ključnega pomena. 

 

V podatkovnih bazah, tako slovenskih kot tujih, nismo uspeli pridobiti pomembnih 

raziskav na temo, ki smo jo raziskovali. Vzrok morda lahko pojasnimo s predpostavko, 

da se v svetu (in tudi pri nas) kolčna trakcija pri pacientih z zlomom kolka opušča. 

Nadomestila jo je elevacija oziroma namestitev poškodovane noge na blazino. Določene 

raziskave so pokazale, da ne obstaja razlika med namestitvijo pacienta na kolčno 

trakcijo ali poškodovane noge na blazino. Prednost namestitve poškodovane noge na 

blazino je, da pacientu omogoča več udobja ter negovalnemu osebju lažje negovanje 

pacienta z zlomom kolka. 

Raziskava je bila izvedena na manjšem vzorcu, zato bi bilo primerno izvesti raziskavo 

tudi v drugih Splošnih bolnišnicah v Sloveniji, saj bi tako pridobili večji vzorec in 

podatke za primerjavo ravni znanja med medicinskimi sestrami iz različnih regij. 
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4 ZAKLJUČEK 

 

V današnjem času starost prebivalstva narašča, s tem pa narašča tudi število 

poškodovancev z zlomom kolka. Posledično narašča tudi potreba po kakovostni, varni 

in učinkoviti zdravstveni negi pacienta z zlomom kolka. 

Z raziskavo smo ugotovili, da odgovori na raziskovalna vprašanja kažejo, da 

medicinske sestre zagotavljajo kakovostno zdravstveno nego pacienta na kolčni trakciji. 

Pripomorejo k zmanjševanju neželenih zapletov, kot je nastanek razjede zaradi pritiska, 

in k zadovoljstvu pacienta na področju lajšanja bolečine tako, da ga informirajo oziroma 

izvajajo zdravstveno-vzgojno delo in medicinsko-tehnične intervencije. 

Z raziskavo smo želeli ugotoviti tudi, ali obstajajo razlike v ravni znanja med 

medicinskimi sestrami na travmatološkem odseku ter medicinskimi sestrami na 

abdominalnem in ortopedskem odseku, ki pa ni pokazala statistično pomembnih razlik. 

Rezultate, ki smo jih pridobili z raziskavo bomo predstavili pomočnici direktorja za 

področje zdravstvene nege Splošne bolnišnice Jesenice in koordinatorici zdravstvene 

nege na kirurškem oddelku, za izboljševanje oziroma nadgrajevanje znanja o 

zdravstveni negi pacienta na kolčni trakciji pa bomo predlagali izvedbo strokovnih 

internih izobraževanj in delavnic za to področje. Zaposleni bi tako imeli možnost 

seznanitve s pravilno pripravo posteljne enote za poškodovanca s kolkom, pravilnim 

transferjem in dvigovanjem pacienta, s preventivo in preprečevanjem razjede zaradi 

pritiska ter z novostmi o zdravstveni obravnavi pacienta s poškodbo kolka. Strokovna 

interna izobraževanja bi bila namenjena za zaposlene na kirurškem oddelku, predvsem 

pa za novozaposlene in tehnike zdravstvene nege –  pripravnike. 

Raziskava je bila narejena na manjšem vzorcu, prav tako nam v podatkovnih bazah ni 

uspelo pridobiti pomembnih raziskav na to temo, zato bi predlagali, izvedbo raziskave v 

drugih splošnih bolnišnicah, s katerimi bi lahko nato primerjali naše ugotovitve. 

Zdravstvena nega pacienta na kolčni trakciji je specifična, zajema celostno obravnavo 

pacienta, ki je vsakemu individualno prilagojena. Zajema optimalno pripravo pacienta 

na operativni poseg, obravnavo pacienta v predoperativnem obdobju in je vezana na 

obravnavo pacienta v operativnem in pooperativnem obdobju. Hkrati pa kakovostna 

obravnava pacienta na kolčni trakciji omogoča hitrejše okrevanje in vrnitev pacienta v 

domače okolje. 



Visoka šola za zdravstveno nego Jesenice                    Diplomsko delo 

 

Nadja Krupić: Zdravstvena nega pacienta na kolčni trakciji                                             stran 43 

 
  

5 LITERATURA 

 

Archibald G. Patients' experiences of hip fracture. J Adv Nurs 2003; 44: 385–92. 

 

Baraga A. Zdravljenje zlomov proksimalnega dela stegnenice pri starostnikih. In: Marn- 

Vukadinović D, ed. Obravnava starostnika po osteoporoznem zlomu. Ljubljana: Inštitut 

Republike Slovenije za rehabilitacijo; 2003. 

 

Beaupre L, Jones A,  Saunders D, Johnston W, Buckingham J, Majumdar S. Best 

Practices for Elderly Hip Fracture Patients. J Gen Intern Med 2005; 20: 1019–25. 

 

Bergström U, Jonsson H, Gustafson Y, Pettersson U, Stenlund H, Svensson O. The hip 

fracture incidence curve is shifting to the right. Acta Orthop 2009; 80: 520–24. 

 

Cimerman M. Zlom kolka. In: Bručan A, Gričar M, eds. Urgentna medicina: izbrana 

poglavja 7 – osmi mednarodni simpozij o urgentni medicini; 2000 Jun 13–16; Portorož, 

Slovenija. Ljubljana: Slovensko združenje za urgentno medicino; 2001. 

 

Diemer G, D' Epiro P. Prevention and medical management of hip fracture. Patient Care 

2006; 40: 21–8. 

 

Drain CB. Perianesthesia nursing: a critical care approach. 4th ed. St. Louis: Saunders; 

2003: 581–9. 

 

Egol KA, Strauss EJ. Perioperative Considerations in Geriatric Patients With Hip 

Fracture: What Is the Evidence. J Orthop Trauma 2009; 23: 386–94. 

 

Geoge D, Mallery P. SPSS for Windows step by step: A simple guide and reference. 

11.0 update. 4th ed. Boston: Allyn&Bacon; 2003. 

 

Gordon M. Negovalne diagnoze – priročnik. Maribor: Zdravstveni dom dr. Antona 

Drolca, Kolaborativni center SZO za primarno zdravstveno nego; 2006. 



Visoka šola za zdravstveno nego Jesenice                    Diplomsko delo 

 

Nadja Krupić: Zdravstvena nega pacienta na kolčni trakciji                                             stran 44 

 
  

Gunningberg L, Lindholm C, Carlsson M, Sjödén P. Reduced incidence of pressure 

ulcers in patients with hip fractures: a 2-year follow-up of quality indicators. Int J Qual 

Health Care 2001; 13: 399–407.   

 

Hajdinjak A, Meglič R. Sodobna zdravstvena nega. Ljubljana: Visoka šola za 

zdravstvo; 2006. 

 

Istenič I. Kakovost zdravstvene nege z vidika varnosti bolnika na Kliničnem oddelku za 

travmatologijo [diplomsko delo]. Ljubljana: Visoka šola za zdravstvo; 2001. 

 

Ivanuša A, Železnik D. Osnove zdravstvene nege kirurškega bolnika: izbrana področja. 

Maribor: Visoka zdravstvena šola; 2000. 

 

Ivanuša A, Železnik D. Standardi aktivnosti zdravstvene nege. Maribor: Visoka 

zdravstvena šola; 2002. 

 

Ivanuša A, Železniki D. Standardi aktivnosti zdravstvene nege. Maribor: Fakulteta za 

zdravstvene vede; 2008. 

 

Jober P, Peroša D, Burger H, Vidmar G. Značilnosti bolnika z zlomom kolka in njihova 

zmožnost hoje na oddelku za travmatološko kirurgijo Splošne bolnišnice Izola. 

Rehabilitacija 2010; 9: 10–6. 

 

Kisner N, Rozman M, Klasinc M, Pernat S. Zdravstvena nega. Maribor: Obzorja; 1998. 

 

Koglot F, Štrbenc-Mozetič M, Beltram M. Zlom kolka pri starostniku. Zdrav Vestn 

2001; 70: 661–3. 

 

Lah K. Prepoznavanje zloma kolka. In: Kersnik J, ed. Spominsko srečanje dr. Janija 

Kokalja. Poškodbe v osnovnem zdravstvu: zbornik predavanj/ IV. spominsko srečanje 

dr. Janija Kokalja; 2004 Apr 15–17; Kranjska Gora, Slovenija. Ljubljana: Združenje 

zdravnikov družinske medicine; 2004. 



Visoka šola za zdravstveno nego Jesenice                    Diplomsko delo 

 

Nadja Krupić: Zdravstvena nega pacienta na kolčni trakciji                                             stran 45 

 
  

LeMone P, Burke K. Medical – surgical nursing: Critical thinking in client care. Upper 

Saddle River: Pearson/ Preutice Hall; 2004. 

 

Lindholm C, Sterner E, Romanelli M, Pina E, Torra Bou J, Hietanen H, et al. Hip 

fracture and pressure ulcers – the Pan-European Pressure Ulcer Study – intrinsic and 

extrinsic risk factors. Int Wound J 2008; 5: 315-28. 

 

Lokar K. Negovalna diagnoza. In: Trampuž R, ed. Kakovost zdravstvene nege: kako jo 

prenesti v prakso; 2004 Apr 3; Nova Gorica, Slovenija. Nova Gorica: Društvo 

medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov; 2004. 

 

Mcrae R. Clinical orthopaedic Examination. Edinburgh: Churchill Livingstone; 2004. 

 

Meleis AI, Sawyer LM, Im E, Messias DKH, Schumacher K. Experiencing transitions: 

an emerging middle – range theory. Adv Nurs Sci 2000; 23: 12–28. 

 

Olsson LE, Karlsson J, Ekman I. Effects of nursing interventions within an integrated 

care pathway  for patients with hip fracture. J Adv Nurs 2007; 58: 116–25. 

 

Parker MJ, Handoll HHG. Pre-operative traction for fractures of the proximal femur in 

adults. Cochrane Database of Systematic Reviews 2006, Issue 3. Dostopno na: 

http://info.onlinelibrary.wiley.com/userfiler/ccoch/file/CD000168.pdf (19. 9.2011) 

 

Petek C, Svilenković V. Akutna bolečina z vidika zdravstvene nege. In: Gričar M, Vajd 

R, eds. Urgentna medicina – Izbrana poglavja; 2006 Jun 14–22; Portorož, Slovenija. 

Ljubljana: Slovensko združenje za urgentno medicino; 2006. 

 

Sazonov A. Zdravstvena nega bolnika z zlomom kolka na ekstenziji: obravnava po 

procesu zdravstvene nege. In: Babič D, ed. Zbornica zdravstvene nege. Sekcija 

medicinskih sester v vzgoji in izobraževanju. Strokovni seminar. Novosti v zdravstveni 

negi kirurškega bolnika in izkušnje srednjega zdravstvenega izobraževanja; zbornik 

predavanj strokovnega seminarja; 2002 Sept 27–28; Slovenj Gradec, Slovenija. 



Visoka šola za zdravstveno nego Jesenice                    Diplomsko delo 

 

Nadja Krupić: Zdravstvena nega pacienta na kolčni trakciji                                             stran 46 

 
  

Ljubljana: Zbornica zdravstvene nege – Sekcija medicinskih sester v vzgoji in 

izobraževanju: Zavod RS za šolstvo. Maribor: Srednja Zdravstvena šola; 2002. 

 

Scottish Intercollegiate Guidelines Network. Management of hip fracture in older 

people. Sign 111. Jun 2009.  

Dostopno na: http://www.medicinadurgenza.com/products/management-of-hip-fracture-

in-older-people-a-national-clinical-guideline-sign-june-2009/ (17. 12. 2011) 

 

Smrke D. Kirurško zdravljenje zlomov kolka – poudarek na osteoporoznih zlomih. In: 

Grabljevec K, ed. Zlomi kolka: zdravljenje in rehabilitacija; 2003 Nov 29; Laško, 

Slovenija. Ljubljana: Združenje za fizikalno in rehabilitacijsko medicino pri 

Slovenskem zdravniškem društvu; 2003. 

 

Titler MG, Herr K, Schilling ML, Marsh JL, Xie XJ, Ardery G, et al. Acute Pain 

Treatment for Older Adults Hospitalized With Hip Fracture: Current Nursing Practices 

and  Perceived Barriers. Appl Nurs Res 2003; 16: 211–27. 

 

Turk Z, Barovič J, Jesenšek PB, Čelan D, Lonzarovič D, Žigon T, et al. Fizikalna in 

rehabilitacijska medicina: skripta za interno uporabo. Maribor: Visoka zdravstvena šola; 

2002. 

 

Tušek V. Postopki zdravstvene nege ob sprejemu bolnika s poškodovanim kolkom. In: 

Bručan A, Gričar M, eds. Urgentna medicina: izbrana poglavja 7 – osmi mednarodni 

simpozij o urgentni medicini; 2000 Jun 13–16; Portorož, Slovenija. Ljubljana: 

Slovensko združenje za urgentno medicino; 2001. 

 

Vidán M, Sánchez E, Gracia Y, Maranón E, Vaquero J, Serra J. Causes and effects of 

surgical delay in patients with hip fracture: A cohort study. Ann Intern Med 2011; 155: 

226–33. 

 

 



Visoka šola za zdravstveno nego Jesenice                    Diplomsko delo 

 

Nadja Krupić: Zdravstvena nega pacienta na kolčni trakciji                                             stran 47 

 
  

VIRI SLIK 

Slika 1: Anatomija medenice s kolki         

Vir: http://trialsightmedia.com/exhibit_store/index.php?main_page=index&cPath=7  

 

Slika 2: Zlomi kolka          

Vir: http://www.empowher.com/condition/hip-fracture 

 

Slika 3: Znak zloma kolka 

Vir: Lasten arhiv (Nadja Krupić), 2011. 

 

Slika 4: Osteosinteza kolka 

Vir: Program Impax Client Splošne bolnišnice Jesenice, 2012.  

 

Slika 5: Obližna kolčna trakcija  

Vir: Lasten arhiv (Nadja Krupić), 2012. 

 

Slika 6: Skeletna kolčna trakcija 

Vir: Lasten arhiv (Nadja Krupić), 2012. 



Visoka šola za zdravstveno nego Jesenice                    Diplomsko delo 

 

Nadja Krupić: Zdravstvena nega pacienta na kolčni trakciji                                             stran 48 

 
  

5 PRILOGE 

 

5.1 INSTRUMENT 

 

ANKETNI VPRAŠALNIK 

Spoštovani. 

Sem Nadja Krupić, absolventka Visoke šole za zdravstveno nego Jesenice. Pripravljam 
diplomsko nalogo z naslovom ZDRAVSTVENA NEGA PACIENTA NA KOLČNI 
TRAKCIJI. Z raziskavo želim ugotoviti raven znanja medicinskih sester glede 
zdravstvene nege pacienta na kolčni trakciji, zato vas prosim, da izpolnite anketni 
vprašalnik in mi tako pomagate pri izdelavi diplomske naloge. 

Sodelovanje v raziskavi je prostovoljno, anketa je anonimna, pridobljeni podatki pa 
bodo uporabljeni izključno za namen priprave diplomskega dela. 

Za sodelovanje se vam v naprej zahvaljujem. 

STROKOVNA IZOBRAZBA 
a) tehnica zdravstvene nege/tehnik zdravstvene nege 
b) diplomirana medicinska sestra/diplomirani zdravstvenik; višja medicinska 

sestra/višji zdravstvenik 
c) magistra zdravstvene nege/magister zdravstvene nege 

 
 
SPOL 

a) Ženski 
b) Moški 

 
STAROST 

a) 18–25 let 
b) 26–35 let 
c) 36–45 let  
d) 46 ali več let 

 
 
DELOVNA DOBA 

a) 0–5 let 
b) 6–10 let 
c) 11–15 let 
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d) 16–20 let 
e) Nad 21 let 

 
 
ODSEK 

a) Travmatološki 
b) Abdominalni 
c) Ortopedski 

 
 

Vprašalnik vsebuje različne trditve, kjer se opredelite glede na stopnjo strinjanja z 
ocenami od 1 do 5, kar pomeni: 1 – popolnoma se ne strinjam, 2 – se ne strinjam, 3 – 
sem neopredeljen/a, 4 – se strinjam, 5 – se popolnoma strinjam. 
 
 

 
TRDITEV 

 
OCENA 

 
1) O sprejemu pacienta na kolčni trakciji smo predhodno 

obveščeni. 

 
1 

 
2 
 

 
3 
 

 
4 

 
5 

2) Pacient s poškodbo kolka potrebuje posebno pripravljeno 
posteljno enoto. 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
3) Pri transferju pacienta na posteljo sodelujejo najmanj 4 osebe. 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
4) Pri transferju zagotavljamo kontinuiran vlek poškodovane noge. 

 
1 

 
2 
 

 
3 

 
4 

 
5 

 
5) Med transferjem pacienta spodbujamo k sodelovanju. 

 
1 

 
2 

 
3 
 

 
4 

 
5 

 
6) Pravilni transfer poteka od zdrave (nepoškodovane) okončine 

proti poškodovani okončini. 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 
 

 
5 

7) Preventivni ukrepi za preprečevanje razjede zaradi pritiska  
zmanjšujejo možnost nastanka razjede zaradi pritiska pri 
pacientu na kolčni trakciji. 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
8) Pri pacientu izvedemo oceno kože. 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
9) Pri pacientu izvedemo preventivni program preprečevanja 

razjede zaradi pritiska. 

 
1 

 
2 

 
3 
 

 
4 

 
5 

 
10)  Pacienta na kolčni trakciji obračamo na boke. 

 
1 

 
2 

 
3 
 

 
4 

 
5 
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11)  Velikost Brawnove opornice se mora prilagajati dolžini 

stegnenice. 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
12)  Brawnovo opornico zaščitimo s statično antidekubitusno blazino 

in povojem. 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
13)  Pri pacientu izvedemo oceno za nastanek razjede zaradi pritiska. 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
14)  Pacientu ocenjujemo bolečino po vizualni analogni lestvici 

(VAL) za bolečino. 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
15)  Pacientu ocenjujemo bolečino večkrat dnevno. 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
16)  Pacientu pomagamo pri izvajanju življenjskih aktivnosti. 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
17)  Pacienta spodbujamo k čim večji samostojnosti. 

 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
18) Pacientu nudimo psihično podporo. 

 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
 
Na 19., 20. in 21. trditev naj odgovori samo diplomirana medicinska 
sestra/diplomirani zdravstvenik; višja medicinska sestra/višji zdravstvenik   
 

19)  Pacientu razložimo lestvico za ocenjevanje bolečine (vizualno 
analogno lestvico – VAL). 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
20)  Pacientu razložimo možnosti lajšanja bolečine. 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
21)  Pacientu razložimo pripravo na operacijo. 

 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
 MOJE ZNANJE GLEDE OBRAVNAVE PACIENTA NA KOLČNI TRAKCIJI 
JE: 
 
 
1 – zelo slabo                     2 – slabo                   3 – dobro                          4 – zelo dobro 
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ALI BI SE ŽELELI UDELEŽITI DODATNEGA IZOBRAŽEVANJA NA TO 
TEMO 

a) Da 
b) Ne, me ne zanima 
c) Ne vem, mogoče  

 
 
KATERO ZNANJE BI ŽELELI POGLOBITI/NADGRADITI NA DODATNEM 
IZOBRAŽEVANJU 
 

 

 


