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POVZETEK 

 

Teoretična izhodišča: Opeklinske poškodbe sodijo med najtežje poškodbe v 

prehospitalnem in hospitalnem okolju, saj človeka prizadenejo fizično in psihično. 

Namen diplomskega dela je ugotoviti kompetence ter način pridobivanja kompetence 

diplomirane medicinske sestre za oskrbo opeklin v predbolnišnični nujni medicinski 

pomoči.  

Cilj: S pomočjo pregleda literature ugotoviti način pridobivanja kompetenc diplomiranih 

medicinskih sester za oskrbo opeklin v predbolnišnični nujni medicinski pomoči v 

Sloveniji in tujini je eden izmed ciljev diplomskega dela, ter preučiti kompetence 

diplomirane medicinske sestre za oskrbo opeklin v predbolnišnični nujni medicinski 

pomoči ki predstavlja drugi cilj diplomskega dela. 

Metoda: Diplomsko delo temelji na pregledu literature, pri tem smo uporabili vsebinsko 

analizo spoznanj. Za pregled literature smo uporabili spletne baze: COBISS, PubMed, 

Google, Obzornik zdravstvene nege, Google Scholar, podatkovno bazo Medline. Za 

iskanje smo uporabili Boolov operater »AND«. Vključitveni kriteriji: obdobje od leta 

2011 do 2021, recenzirani članki, dostopni celotni znanstveni članki v angleščini in 

slovenščini. Ocena kakovosti je predstavljena v hierarhiji dokazov in rezultati po kodah 

in kategorijah. 

Rezultati: Pridobili smo 6970 zadetkov, obdelali smo 50 člankov, v polnem besedilu je 

vključenih 31 člankov. Oblikovali smo dve kategoriji: izobraževanje diplomirane 

medicinske sestre za oskrbo opeklin v predbolnišnični nujni medicinski pomoči ter 

kompetence diplomirane medicinske sestre pri opeklinah. Kode, ki smo jih uporabili pri 

kategoriji 1, so: izobraževanje v predbolnišnični nujni medicinski pomoči, 

izpopolnjevanje, tečaj/simulacija, magistrski program, tujina. V kategorijo 2 so 

oblikovane kode: kompetence, oskrba dihalne poti, bolečina in zdravila, formula/ocena 

opečene površine, oskrbe ran. 

Razprava: Ugotovili smo, da v tujini obstajajo dodatni tečaji za oskrbo opeklin v 

predbolnišnični nujni medicinski pomoči, ki nudijo dodatna znanja in usposobljenost 

diplomirane medicinske sestre na terenu. Veliko raziskav podpira in ocenjuje, da so tečaji 

za oskrbo opeklin ustrezni. V Sloveniji se oskrba opeklin poučuje v okviru tečaja 

International Trauma Life Support, kjer udeleženci pridobijo ustrezne kompetence. 



 

 

Ugotovili smo, da kompetence na področju opeklin za oskrbo pacienta s strani 

diplomirane medicinske sestre na terenu niso problematika samo v Sloveniji, ampak tudi 

v tujini. 

 

Ključne besede: zdravstvena nega opeklin, izobraževanje medicinskih sester, urgentna 

medicina, opekline 

  



 

 

SUMMARY 

 

Background: Burn injuries are among the most severe injuries found in the pre-hospital 

and hospital environments, as they affect a person physically and mentally. The goal of 

the diploma work is to identify the competencies and the method of acquiring the 

competence of a graduate nurse for treating burns in pre-hospital emergency medical care. 

Aim: One of the goals of the diploma thesis is to identify the method of acquiring the 

competencies of graduate nurses for treating burns in pre-hospital emergency medical 

care in Slovenia and abroad, and to examine the competencies of graduate nurses for 

treatment of burns in pre-hospital emergency medical care. 

Method: The diploma thesis is based on a literature review, using the content analysis of 

results. COBISS, PubMed, Google, Nursing Review, Google Scholar and Medline 

databases were used to review the literature. We used the Boolean operator AND to 

search. Inclusion criteria: articles published in the period from 2011 to 2021, full texdt of 

peer-reviewed scientific articles in English and Slovenian. Quality assessment is 

presented in a hierarchy of evidence, while results are shown by codes and categories. 

Results: We obtained 6,970 results and processed 50 articles. The full text of 31 articles 

was included in the analysis. We created two categories: education of a graduate nurse 

for the treatment of burns in pre-hospital emergency medical care and competencies of a 

graduate nurse for treating burns. The codes used for category 1 are: education in pre-

hospital emergency medical care, advanced training, course/simulation, master's 

programme and other countries. Codes in category 2 are: competencies, airway care, pain 

and medication, formula / assessment of burned area, wound care. 

Discussion: We found that other countries offer additional courses for the care of burns 

in pre-hospital emergency medical care, which provide additional knowledge and skills 

for a graduate nurse working in the field. Many studies supports these burn treatment 

courses and believe they are relevant. In Slovenia, burn care is taught as part of the 

International Trauma Life Support course, where participants acquire appropriate 

competencies. We found that competencies in the field of care for burn patient by a 

graduate nurse in the field are not only a problem in Slovenia but also abroad. 

 

Key words: burn care, nurse education, emergency medicine, burns 
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SEZNAM KRAJŠAV 

 

%  odstotek 

°C  stopinja Celzija 

ABA   American Burn Association – Ameriško združenje za opekline 

ABC  dihalna pot, dihanje, cirkulacija 

ABLS  Advanced Burn Life Support  

ATLS   Advanced Trauma Life Support 

dipl. m. s.  diplomirana medicinska sestra/diplomiran zdravstvenik 

EMSB  Emergency Menagement of the Severe Burn 

G  gauge – merska enota 

ITLS   International Trauma Life Support 

kg  kilogram 

l/min  liter/minuto (liter na minuto) 

LMA   laringealna maska  

ml   mililiter 

NMP   nujna medicinska pomoč 

OHIO    maska z visoko inspiratorno vsebnostjo kisika 

RL  Ringer laktat 

TBSA  Total body surface area – celotno telesno opečena površina 

TZN  tehnik zdravstvene nege
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1 UVOD 

 

Opeklinske poškodbe nastanejo zaradi različnih vplivov iz okolja, kot so toplotni viri 

(plamen, para, vrelo olje itd.), kemične snovi, električna energija, ionizirajoče sevanje ter 

trenje, ki povzroča frikcijske opekline (Ahčan, 2011; Arnež & Ahčan, 2013). Sabol & 

Kleva, (2013), navajajo, da para prenaša 4.000-krat več toplote v primerjavi z vročim 

zrakom. Oparina je poškodba s parami vročih tekočin, kot so čaj, kava in vroča voda. 

Čeprav večina oparin povzroči povrhnjo poškodbo kože, lahko vrela voda in olje 

povzročita tudi globljo poškodbo (Jelševar, 2017). Zelo pogosto so opeklinske poškodbe 

vzrok tudi smrti, zaradi tega sodijo med najtežje poškodbe v predbolnišničnem in 

bolnišničnem okolju (Sabol & Kleva, 2013). Stopnja poškodbe je odvisna od temperature 

in čas trajanja stika s kožo (Ahčan, 2011; Arnež & Ahčan, 2013). V Sloveniji uporabljamo 

anatomsko razdelitev globine opekline: epidermalna opeklina, dermalna opeklina, 

subdermalna opeklina, opekline četrte stopnje (Ahčan, 2011; Pašagić, 2017). Zaradi 

motenega pretoka krvi in izmenjave kisika so vidne spremembe na koži (Ahčan, 2011; 

Arnež & Ahčan, 2013). Arnež in Ahčan (2013), navajata, da sta globina in prizadeta 

površina pomembni lastnosti opeklinske rane, ki narekujeta tudi kasnejši način 

obravnave. Na stopnjo ogroženosti pacienta vpliva tudi mesto opekline. Nevarne so 

opekline funkcionalnih delov telesa. To so dermalne in subdermalne opekline vratu, dlani, 

stopal, spolovila in vseh pregibnih mest v predelu sklepov (Kobilšek & Fink, 2017). 

Ocena površine poškodbe na terenu je okvirna in se najbolje oceni z uporabo »pravila 

devet«. Za odraslega velja: glava 9 %, roka 9 %, noga 18 %, trup dvakrat 18 % in 

genitalije 1 %. Pravilo števila devet lahko uporabimo pri poškodovancih, starejših od 14 

let (Jelševar, 2017). V primeru razpršenih opeklin ali manjše opekline pa si pomagamo 

lahko s »pravilom dlani«, ki v grobi oceni zajema 1 % telesne površine (Arnež & Ahčan, 

2013; Lapoša, 2017). Poznamo tudi drugo shemo, shemo po Lundu in Browderju, ki je 

bolj natančna metoda merjenja opekline in se uporablja v bolnišničnem okolju oziroma v 

opeklinskih centrih. Zavedati se je treba, da nekatere pridružene poškodbe zahtevajo 

takojšno oskrbo, pred oskrbo opekline (Gros, 2013). Pri vseh ponesrečencih z opeklinsko 

poškodbo, kjer vzrok opekline in okoliščine niso jasni, je potreben pristop po principu 

Advanced trauma life support (ATLS) (Lapoša, 2017). Nevtralizirati je treba škodljiv 

vpliv, to pomeni, da moramo pogasiti ogenj, izklopiti električni tok itd. V primeru, da je 
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to za nas prenevarno, je treba obvestiti ustrezno službo (Arnež & Ahčan, 2013). Oblačila, 

ki so prilepljena na opečeni predel telesa, se ne odstranjujejo predvsem zaradi bolečin ter 

možnosti za dodatne poškodbe tkiva (Kuntič, 2013).  

 

Pristop k težko opečeni osebi mora biti dvostopenjski. Najprej hitro ocenimo 

poškodovanca po ABC pristopu (Šemen, 2014). V primeru, da poškodovanec ne kaže 

znakov življenja, začnemo izvajati temeljne postopke oživljanja (Kuntič, 2013). S 

telesnim pregledom poškodovanca na mesto nezgode izključimo dodatne poškodbe, 

glave, hrbtenice, zgornjih in spodnjih okončin, prsnega koša in trebuha. Zlome je treba 

imobilizirati in krvavitev nadzorovati z neposrednim pritiskom na rano (Šemen, 2014). 

Če klinični znaki kažejo na inhalacijsko poškodbo ali prisotnost opeklin celotnega obsega 

vratu, je potrebna čimprejšnja zagotovitev proste dihalne poti (Lapoša, 2017). Prvotni 

ukrep ob sumu na inhalacijsko poškodbo je namestitev OHIO maske s pretokom 15 l/min 

100 % kisika, poškodovanca opazujemo, ali ima požgane obrvi in nosne dlake, pokašljuje 

in ima črnkast sputum, je hripav in ima nizke vrednosti saturacije, izmerjene s pulznim 

oksimetrom. Vrednosti saturacije se morajo vzdrževati nad 95 % (Gros, 2013; Lapoša, 

2017). Aplikacija kisika lahko pri nekom, ki še gori, povzroči eksplozijo. Ekipa NMP 

mora poznati in predvideti morebitne nevarnosti na mestu dogodka (Sabol, 2013). Med 

prvimi ukrepi, ki se morajo zagotoviti, sodi tudi zagotovitev proste venske pot skozi 

neopečeni del telesa (Arnež & Ahčan, 2013; Lapoša, 2017). Vzpostavitev proste periferne 

venske poti je eden najpogosteje izvajanih invazivnih posegov (Hawkins, et al., 2018). 

Namen proste venske poti je neprekinjeno ali ponavljajoče se dajanje intravenske ali 

infuzijske terapije ter krvnih derivatov (Sekne, 2014). Poškodovancu z opeklinami je 

treba aktivno nadomeščati tekočine, zato morajo imeti zagotovljen ustrezen periferni 

venski pristop – po možnosti dve periferni intravenski kanili G16 ali G14 (siva in 

oranžna) (Gros, 2013). Žilni dostop predstavlja zlati standard urgentne oskrbe in je 

bistvenega pomena pri oživljanju, kar posledično vpliva na preživetje pacientov (Sekne, 

2014). Cilj obvladovanja tekočine pri večjih opeklinskih poškodbah je ohraniti perfuzijo 

tkiv v zgodnji fazi opeklinskega šoka. Za izračun količine tekočin, ki jih moramo dovajati 

v prvih 24 urah pri pacientih z opeklino, se najpogosteje uporablja Parklandova formula, 

V = 4 ml × opečena površina % TBSA × teža (kg) (Haberal, et al., 2010).  
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Ena izmed temeljnih nalog ekipe NMP je aplikacija analgetikov pri hudo poškodovanem 

pacientu (Škufca Sterle & Palčič Berce, 2011). Analgezija v predbolnišničnem okolju je 

lahko farmakološko in nefarmakološko zdravljenje bolečine. Pri hudo poškodovanih 

nefarmakološko zdravljenje ne zadostuje, vendar ima pa kljub temu določen učinek 

(pomiri poškodovanca; hlajenje, ki zmanjša oteklino in bolečino; imobilizacija zlomov; 

preveza ran; preprečevanje hipotermije) (Škufca Sterle & Palčič Berce, 2011). Priporoča 

se ohlajanje s tekočo vodo temperature 10–15 °C do 30 minut, odsvetuje pa se hlajenje z 

ledeno vodo (Šemen, 2014). Čas hlajenja se zaradi možnosti podhladitve pri večjih 

opeklinah skrajša na/do 5 minut, še posebno pri otrocih. Opeklinskih ran takoj po nastali 

poškodbi nikoli ne mažemo z mazili (Kuntič, 2013). Pri kemičnih opeklinah se ne poskuša 

nevtralizirati kemikalije zaradi potencialne zunanje reakcije, ki bi lahko prispevala k 

nadaljnjemu uničenju tkiva (British Burn Association, 2018). Oceni se tudi zavest, ki je 

iztočnica za kasnejša opazovanja (Šemen, 2014). Najbolj pogosti zapleti, ki se pojavijo 

pri oskrbi opeklin so: hipotermija, šok in okužbe (Pašagić, 2017). Hipovolemični šok 

nastane zaradi izgube tekočine iz znotraj žilnega prostora. Lahko gre za izgubo krvi, 

izgubo tekočine skozi površino telesa (npr. pri obsežnih opeklinah), izgubo krvi ali 

tekočine v prebavila, skozi ledvice (Krašna, 2015). Pri večjih opeklinskih ranah moramo 

rano hladiti previdno, saj le na ta način lahko preprečimo podhladitev (Arnež & Ahčan, 

2013). Opekline obravnavamo kot travmatske rane, saj iz opeklin izteka kri, ter zaradi 

poškodovane površine kože hitreje lahko pride do okužbe. Sama oskrba opekline poteka 

na terenu kjer so mikroorganizmi prisotni v tveganem številu, zato je eden od ciljev 

preprečevanje oziroma zmanjševanje tveganja za okužbo (Pašagić, 2017). 

 

Zdravstveno osebje mora imeti veliko znanja in spretnosti pri oskrbi opeklin, saj so zelo 

kompleksni za obravnavo (Gros, 2013). Oskrba hudo poškodovanega na terenu 

predstavlja ekipi nujne medicinske pomoči strokovni izziv (Škufca Sterle & Palčič Berce, 

2011). S hitro in pravilno oskrbo lahko bistveno pripomoremo k blažjim posledicam 

opeklinskih poškodb (Sabol & Kleva, 2013). Strokovno nudenje prve pomoči na terenu 

opeklinskemu poškodovancu lahko reši življenje, zmanjša posledice poškodbe in olajša 

delo reševalcem na terenu ter ostalemu zdravstvenemu osebju, ki je vpleteno v zahtevano 

obravnavo večjih opeklinskih poškodb (Arnež & Ahčan, 2013), zato je pomembno, da se 

stalno strokovno izpopolnjujemo, hkrati pa skrbimo tudi za svojo psihično razbremenitev 
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in obnavljanje čustvenih moči (Gros, 2013). Prav ta potreba po hitrem ukrepanju v 

predbolnišničnem okolju je tista, ki zahteva dodatna znanja in dodatne odgovornosti 

zaposlenih v NMP (Cestar, et al., 2016).  

 

V tujini se službe NMP med seboj zelo razlikujejo. Pri tem prevladujeta dva modela: 

angloameriški in francosko-nemški model. Angloameriški model NMP vodijo 

zdravstveni reševalci ali diplomirane medicinske sestre (dipl. m. s.), ki izvajajo postopke 

dopolnilnega oživljanja oz. lahko izvajajo praktično vse nujne posege in aplicirajo 

zdravila na enak način kot zdravniki. Te dipl. m. s. lahko delujejo pod nadzorom 

zdravnika ali v nekaterih primerih popolnoma neodvisno (Chenaitia, et al., 2011). Nadalje 

Chenaitia, et al., (2011) navajajo, da v tem modelu zdravnika NMP redko opazimo v 

predbolnišničnem okolju. V Evropi ta model izvajajo Finska, Irska, Nizozemska in 

Združeno kraljestvo. Francosko-nemški model pa vodijo zdravniki, ki so tudi prisotni v 

predbolnišničnem okolju. V tem modelu obstajata dva podsistema. V prvem zdravnik na 

kraj dogodka prispe z reševalnim vozilom, v drugem pa se samostojno pripelje z 

avtomobilom za hitro odzivanje z vso potrebno opremo, brez možnosti prevoza pacientov 

(Chenaitia, et al., 2011). Predbolnišnična NMP vključuje širok razpon zdravstvenih stanj, 

od lažjih poškodb do smrtno nevarnih nujnih primerov (Abelsson, et al., 2016). Za 

uspešno in učinkovito izvajanje nujnih ukrepov je predvsem potrebno usklajeno delo tima 

NMP (Železnjak, 2016, p. 304). Glede poklicne zasedbe v sistemu NMP v Sloveniji 

srečujemo tri profile: zdravnik, dipl. m. s. in tehnik zdravstvene nege (TZN). Dipl. m. s. 

zasedajo mesto ob življenjsko ogroženem pacientu v ekipi NMP in ekipi za izvaja nje 

nujnih reševalnih prevozov (Prestor, 2012). Na slovenskem prostoru po končani formalni 

izobrazbi (fakulteta), vsak posameznik pridobi osnovne veščine ter znanja za prihodno 

kariero (Železnjak, 2016). Kljub končanem šolanju, Železnjak, (2016), navaja, da 

določene poklicne skupine imajo premalo usvojenega znanja ter veščine za delo na NMP. 

Pravilnik o službi NMP je temeljni dokument, ki regulira izvajanje predbolnišnične NMP 

v Sloveniji. Le-ta jasno opredeljuje kompetence dipl. m. s., ki jih samostojno izvaja, pri 

katerih potrebuje nadzor zdravnika in katere izvaja le po naročilu zdravnika (Posavec, 

2019). Področja, pri katerih je dipl. m. s. z opravljenim izpitom za delo v NMP 

samostojna, so: obvlada interpretacijo izmerjenih vitalnih znakov, obvlada uporabo 

subglotičnih pripomočkov za oskrbo dihalne poti, obvlada uporabo kisika in ga aplicira z 



Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin Diplomsko delo 

Viktorija Dimovska: Kompetence diplomirane medicinske sestre za oskrbo opeklin v 
predbolnišnični nujni medicinski pomoči stran 5 

različnimi pripomočki, obvlada vzpostavitev parenteralne poti skozi periferno veno, 

obvlada venepunkcijo in nastavitev infuzije po venski poti, obvlada punkcijo kosti in 

nastavitev infuzije po osalni poti, izvaja dodajanje ostalih zdravil po dogovoru z 

zdravnikom, obvlada nadzor vitalnih znakov s pomočjo ročnih tehnik in medicinske 

opreme (monitoring), oceni varnost na mestu intervencije ter izvaja oskrbo ran (Pravilnik 

o službi nujne medicinske pomoči, 2015). 

 

Sama beseda kompetenca pomeni usposobljenost za nekaj, kar smo pridobili na različne 

načine: z delavnicami, predavanji, izpiti in podobno. Tuja in domača literatura navajata 

tudi različne načine pridobivanja kompetenc, za različne profile v nujni medicinski 

pomoči. V študijskem programu zdravstvene nege na 1. bolonjski stopnji diplomante 

poučujejo splošno o zdravstveni negi. Diplomanti pridobijo kompetence za splošno 

zdravstveno nego, ki jih je treba razvijati z dodatnimi znanji in usposabljanji na delovnem 

mestu, kjer zaposleni deluje, za kar je odgovoren delodajalec. Na ta način zaposleni 

pridobiva specifične poklicne aktivnosti v kliničnem okolju. Aktivnosti potekajo v okviru 

uvajanja v delo ob zaposlitvi in v okviru kontinuiranega profesionalnega razvoja in ne 

smejo presegati poklicnih kompetenc višje ravni (Prestor, et al., 2019). V NMP je 

uspešnost reševanja življenj odvisna od časovne komponente ter usposobljenosti najprej 

prispele ekipe NMP na kraj dogodka. Zaradi tega je izrednega pomena, da so člani ekip 

NMP dobro usposobljeni in opolnomočeni z vsemi potrebnimi kompetencami za 

izvajanje NMP. Še posebej je to pomembno pri oskrbi opeklin v predbolnišnični NMP. 

Danes so kompetence dipl. m. s. zelo sporna točka po celem svetu, na vseh področij 

zdravstvene nege, še toliko bolj v NMP zaradi narave dela. V ta namen bomo pregledali 

že obstoječo tujo in domačo literaturo ter izpostavili bistvena spoznanja na področju 

pridobivanja kompetenc in nabora kompetenc dipl. m. s. za oskrbo opeklin v 

predbolnišnični NMP. 
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2 EMPIRIČNI DEL 

 

Diplomsko delo temelji na sistematičnem pregledu literature. Uporabili smo kvalitativno 

metodo raziskovanja. Izvedli smo vsebinsko analizo spoznanj. 

 

2.1 NAMEN IN CILJI RAZISKOVANJA 

 

Namen diplomskega dela je s pomočjo pregleda literature ugotoviti kompetence 

diplomirane medicinske sestre za oskrbo opeklin v predbolnišnični nujni medicinski 

pomoči. Zanimal nas je tudi način pridobivanja kompetenc dipl. m. s. za oskrbo opeklin 

v predbolnišnični nujni medicinski pomoči. 

 

Cilji raziskovanja: 

– ugotoviti način pridobivanja kompetenc dipl. m. s. za oskrbo opeklin v 

predbolnišnični nujni medicinski pomoči v Sloveniji in v tujini; 

– ugotoviti kompetence dipl. m. s. za oskrbo opeklin v predbolnišnični nujni 

medicinski pomoči. 

 

2.2 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

 

Na podlagi pregledane domače in tuje literature ter na podlagi zastavljenih ciljev smo si 

postavili naslednji raziskovalni vprašanji: 

– RV 1: Kakšen je način pridobivanja kompetenc dipl. m. s. za oskrbo opeklin v 

predbolnišnični NMP v Sloveniji in v tujini? 

– RV 2: Kakšne so kompetence dipl. m. s. za oskrbo opeklin v predbolnišnični 

NMP? 

 

2.3 RAZISKOVALNA METODOLOGIJA 

 

V diplomskem delu smo uporabili pregled obstoječe strokovne in znanstvene literature. 
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2.3.1 Metode pregleda literature 

 

Diplomsko delo temelji na pregledu literature. Obdelali smo dostopno strokovno in 

znanstveno literaturo z domačega in tujega področja. Podatkovne baze, ki smo jih 

uporabili pri pregledu literature so: Google Scholar, PubMed, Google, Medline, Obzornik 

zdravstvene nege. Ključne besede, po katerih smo iskali literaturo v slovenskem jeziku, 

so: »zdravstvena nega opeklin,« »izobraževanje medicinskih sester«, »opekline«, 

»urgentna medicina«, »dovajanje tekočine«, »zdravila«, »predbolnišnična nujna 

medicinska pomoč«, »kompetence reševalcev«, »izobraževanje v nujni medicinski 

pomoči. Literaturo smo iskali tudi v tujem jeziku s ključnimi besedami: »burns«, »burns 

care«, »registrated nurse«, »paramedics«, »ambulance nurse«, »prehospital emergency 

medical care«, »competences«, »education«, »fluid management«, »medicines«, 

»education in prehospital medical emergency care«. Vključitveni kriteriji iskanja so: 

celotno besedilo recenziranih znanstvenih in strokovnih člankov, slovenski in angleški 

jezik, časovno obdobje od leta 2011 do leta 2021, izključili smo članke, pri katerih je bil 

objavljen samo povzetek. Pri iskanju literature smo si pomagali z Boolovimi operaterji: 

AND, OR in AND NOT. 

 

2.3.2 Strategija pregleda zadetkov 

 

Zadetke, ki smo jih pridobili s pomočjo ključnih besed v slovenskem in angleškem jeziku, 

smo prikazali shematsko in tabelarično. Tabelarični prikaz (Tabela 1) vsebuje informacije 

o podatkovnih bazah, ključnih besedah, številu zadetkov ter izbrane zadetke za pregled v 

polnem besedilu. Shematsko je pregled literature prikazan po Moherju, et al. (2009) s 

pomočjo PRIZMA diagrama (Preffered Reporting Items for Systematic Review and 

Meta-Analysis), ki prikazuje izbrane kriterije, ki so vplivali na uvrstitev člankov v končno 

analizo. 

 

Število dobljenih zadetkov je bilo 6.970. Merila za vključitev v diplomsko delo je 

izpolnjevalo 70 člankov. Po pregledu celotnih člankov in ustreznosti meril smo v 

raziskavo vključili 31 člankov.  
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Tabela 1: Rezultati pregleda literature  

Podatkovna 
baza 

Ključne besede Število 
zadetkov 

Izbrani zadetki 
za pregled v 

polnem besedilu 

Google scholar Zdravstvena nega opeklin, 
izobraževanje medicinskih sester. 
 

competence AND prehospital emergency 
medical care AND education AND burns 
AND burn care (2018-2021) 

303 
1.250 

 

2.690 
(pregledanih 80 

naslovov) 

3 
2 
 

1 

Google scholar burn care AND fluid management AND 

medicines AND prehospital emergency 
medical care (2015-2019) 

 
 
Dovajanje tekočine AND, zdravila AND, 

predbolnišnična nujna medicinska pomoč, 
AND kompetence reševalcev, 
kompetence AND, predbolnišnična nujna 

medicinska pomoč, AND izobraževanje 
AND opekline. 

2.340 

(pregledanih 
prvih 80 

naslovov) 
 
4 

 
 

6 

2 

 
 

 
 
0 

 
 

0 

COBISS Urgentna medicina 96 10 

PubMed competence of ambulance nurse AND 

prehospital emergency medical care AND 
education 
competence of paramedics AND 

prehospital emergency medical care AND 
education 
Registreited nurse europe AND 

prehospital emergency medical care 
burns AND prehospital emergency 

medical care 

38 

 
 

67 

 
53 

 

58 

1 

 
 
9 

 
1 
 

2 

Medline  burns AND prehospital emergency 
medical care 
burn care 

8 
 

56 

0 
 
0 

Obzornik 

zdravstvene nege  

Izobraževanje v NMP 1 0 

Skupaj: / 6.970 31 

 

2.3.3 Opis obdelave podatkov pregleda literature 

 

V diplomskem delu smo pri pregledu literature uporabili kvalitativno vsebinsko analizo 

podatkov. Uporabili smo podatke in zbrane opise, ki so vsebinsko skladni in verodostojni. 

Pri pridobljenih člankih smo uporabili tehniko kodiranja in razvrstitev člankov v 

kategorije in tako prišli do teoretične razlage problema, ki smo ga tudi pojasnili (Vogrinec 

2008). Potek obdelave člankov in rezultate prikazuje PRIZMA diagram. 
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2.3.4 Ocena kakovosti pregleda literature 

 

Vključitvena merila za literaturo so bila aktualnost, dostopnost besedil in vsebinska 

ustreznost. V končno analizo smo vključili 31 raziskav. V diplomsko delo smo vključili 

znanstvene članke ter diplomska dela, v katerih so izvedli raziskavo na našo tematiko. V 

Sloveniji je večina aktualnih raziskav opisana v diplomskih delih. Za ugotovitev 

kakovosti virov smo uporabili hierarhijo dokazov v znanstvenoraziskovalnem delu, 

katerega avtorja sta Polit in Beck (2018), ki navajata sedem ravni hierarhije dokazov. 

 

Tabela 2: Hierarhija dokazov 

Nivo 
(številka) 

Opis nivoja Razvrstitev izbranih zadetkov glede na 
hierarhijo dokazov (n = 31) 

1 Sistematični pregled randomiziranih  
in nerandomiziranih kliničnih raziskav 

/ 

2 Posamezne randomizirane klinične raziskave / 

3 Posamezne nerandomizirane klinične 

raziskave 

2 

4 Posamezne prospektivne/kohortne raziskave 2 
 

5 Posamične študije primera 1 

 

6 Posamezne presečne pregledne raziskave 4 
 

7 Posamezne kvalitativne raziskave 19 
 

8 Mnenja avtorjev, ekspertnih komisij 3 
Vir: Polit & Beck (2018) 

 

Tabela 2 prikazuje analizo 31 člankov, ki smo jih razvrstili po hierarhiji dokazov, kot sta 

jih opredelila Polit in Beck (2018). Članke, ki smo jih za potrebe diplomskega dela 

preučili, smo razvrstili v 8 nivojev. Po hierarhični lestvici nismo dobili člankov, ki so 

sodili v najvišji nivo 1 (sistematični pregled) in nivo 2 (posamezne randomizirane 

klinične raziskave). V nivo 3 med posamezne nerandomizirane klinične raziskave smo 

umestili 2 članka (Maier, 2019; Compo Meschialt, al., 2021). Tudi v nivo 4 smo med 

posamezne prospektivne/kohortne raziskave uvrstili 2 članka (Länkimäki, et al., 2015; 

Prottengeier, et al., 2017). V 5. nivo, posamično študijo primera, smo uvrstili 1 članek 

(Reeves, et al., 2018). V posamezno presečno pregledno raziskavo, ki sodi v 6. nivo, smo 

uvrstili 4 članke (Rebec, 2013; Lam, et al., 2018; Forrest, et al. 2019; D’Asta, et al., 2019). 

Največ člankov, in sicer kar 19, smo uvrstili v nivo 7, in sicer med posamezne 
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opisne/kvalitativne raziskave (Remškar, 2011; Balažic, 2011; Mally & Buič Rerečić, 

2012; Buić-Rerečić, 2012; Bourke & Dunn, 2013; Vaupotič, 2013; Šervicl Kuchler & 

Šuc, 2014; Mrvar Brečko, 2014; Bittner, et al., 2015; Kearns, et al., 2015; Brandling, et 

al., 2016; Sadineen, et al., 2016; Goodwin, et al. 2016; Posavec, 2016; Sabri, et al., 2017; 

Remškar, 2017; Molk, 2019; Mrvar Brečko, 2021; Sabol & Košič, 2021). V nivo 8 

(Mnenja avtorjev, ekspertnih komisij) smo uvrstili 3 članke (Posavec, 2011; Ogrin, 2011; 

ITLS Slovenija, 2016). 

 

2.4 REZULTATI 

 

2.4.1 Prizma diagram 

Končno število pregledane literature smo prikazali v PRIZMA diagramu (slika 1). Z 

navedenimi ključnimi besedami ter njihovo kombinacijo, vključitvenimi in omejitvenimi 

kriteriji, ki smo jih opredelili v strategiji pregleda podatkov, smo dobili 6970 zadetkov, 

ki smo jih pridobili po različnih podatkovnih bazah. Po pregledu dobljenih zadetkov smo 

zaradi neprimerne vsebine ali naslova izključili 6470 zadetkov. Po pregledu izvlečkov 

smo izključili še 400 zadetkov, po prebranih 100 zadetkih smo zaradi neprimerne vsebine 

izključili še 50 zadetkov. Za končno analizo smo izključili še 19 zadetkov. Primernih za 

končno analizo je bilo 31 zadetkov. 
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Slika 1: Prizma diagram  

Vir: Page, et al., (2020) 

 

2.4.2 Prikaz rezultatov po kodah in kategorijah 

 

V tabeli 3 so prikazani rezultati po avtorjih, letu objave, raziskovalnem dizajnu, vzorcu 

in ključnih spoznanjih. 

 

Tabela 3: Tabelarični prikaz rezultatov 

Avtor Leto 

objave 

Raziskovalni 

dizajn 

Vzorec 

(velikost in država) 

Ključna spoznavanja 

Balažic, 2011 Sistematični 
pregled 
literature – 

kvalitativna 
raziskava  

Slovenija,  
N = 4 uporabljeni 
viri 

Navaja, da so dolžnosti 
reševalcev, ki jih morajo prevzeti 
pri aplikaciji zdravil, v okviru 

njihovih kompetenc. Popolno 
odgovornost prevzamejo, ko 
aplicirajo zdravilo, in sicer po 

telefonskem naročilu zdravnika. 

Bittner, et al.  2015 Kvalitativna 
raziskava 

Združene države 
Amerike, 

Članek govori o pomembnosti 
primarne oskrbe opeklin do 

dokončne bolnišnične obravnave 
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Avtor Leto 
objave 

Raziskovalni 
dizajn 

Vzorec 
(velikost in država) 

Ključna spoznavanja 

N =104 

uporabljenih virov 

ter opisuje in opozarja na 

morebitne težavnosti med 
obravnavo. 

Bourke & 
Dunn, 

2013 Sistematični 
pregled 

literature – 
kvalitativna 

raziskava  

Združene države 
Amerike,  

N = 6 pregledanih 
člankov 

Predstavljeni so zapleti, do katerih 
lahko pride pri obravnavi 

pacienta, ki trpi za opeklinskimi 
poškodbami.  

Brandling, et 
al., 

2016 Kvalitativna 
raziskava 

Združeno 
kraljestvo, 
N = 34 reševalcev  

Raziskava govori o 
predbolnišnični oskrbi dihalnih 
poti v okviru kompetenc 

reševalcev. Ugotovili so, da si 
določena skupina reševalcev –
paramediki, želijo imeti 

kompetenco za izvajanje 
intubacije na terenu. Druga 

skupina, ki ima višjo stopnjo 
izobrazbe (visoke šole za 
zdravstvo), meni, da za 

predbolnišnično oskrbo dihalne 
poti zadostujejo subglotični 
pripomočki, da je hitrejša 

vstavitev in manjša verjetnost, da 
nastane poškodba. 

Buić-Rerečić, 2012 Sistematični 

pregled 
literature 

Slovenija, 

N = 5 uporabljenih 
virov 

V članku je razloženo, na kakšen 

način se lahko vzpostavi 
intravenski kanal v primeru, da je 
periferna nastavitev 

onemogočena. Uporablja se 
intraosalna pot kot alternativna 
venska pot za dovajanje zdravil in 

tekočin intravenozno. 

Compo 
Meschial, et 

al., 

2021 Kvazi-
eksperimental

na študija  

Brazilija, N = 18 
medicinskih sester, 

ki so sestavljale 
namerni vzorec te 
študije, saj so 

upoštevale 
naslednja merila za 
vključitev: delo več 

kot eno leto kot 
interventna 

medicinska sestra v 
službi nujne 
medicinske pomoči 

za prehospitalno 
oskrbo (EMS) ali 
kot pomočnica 

medicinske sestre 
na urgenci. 

V raziskavi ugotavljajo 
kompetentnost medicinskih sester 

pred in po izvedbi delavnic in 
spletnih aktivnosti (20 ur delavnic 
in 10 ur splet). 

Ugotovljeno je bilo, da so 
rezultati s področja kompetenc, 
kot so: stabilizacija na mestu 

opekline, razvrstitev resnosti 
poškodb pri odraslih, 

obvladovanje bolečine, 
preprečevanje okužb, transport, 
začetna oskrba pri poškodovancu 

z električnimi 
opeklinami/kemične opekline itd., 
mnogo boljši po opravljenih 

spletnih aktivnostih in delavnicah. 
Na ta način se je občutno 
povečala samopodoba 

medicinskih sester o svojem 
znanju in sposobnostih oskrbe 

opečenega. 

D’Asta, et al., 2019 Kvantitativna 
raziskava  

Italija,  V raziskavi je predstavljena 
simulacija kot nov sodobnejši 
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Avtor Leto 
objave 

Raziskovalni 
dizajn 

Vzorec 
(velikost in država) 

Ključna spoznavanja 

N = 101 

udeleženec, od tega 
54 zdravnikov (54 
%), 44 dipl. m. s. 

(43 %) in 3 študenti 
medicine/zdravstve

ne nege (3 %). 

način usposabljanja, utrjevanja in 

pridobivanje novega znanja na 
vseh področjih, predvsem na 
področju opeklin, ker niso tako 

pogost pojav. Na področju 
obvladovanja opeklin se trenutno 

v Italiji izvajata dva tečaja 
Advanced Burn Life Support 
(ABLS) in Emergency 

Management of Severe Burns 
(EMSB). ABLS je razvilo 
ameriško združenje za opekline 

(American Burn Association – 
ABA). EMSB so razvili v 

avstralskem in novozelandskem 
združenju za opekline (New 
Zealand Burn Association).  

Forrest, et al., 2019 Kvantitativna 

raziskava 

Združeno kraljestvo 

in Irska, 
N =18 pacientov,  

Ocenjuje bolečino pacientov s 

pomočjo vizualno-analogne skale 
(VAS), lestvice pred uporabo 
metoksiflurana, 1 minuto po 

uporabi, 2 minuti po uporabi 
metoksiflurana ter oceno bolečine 

5 minut aplikaciji. Opisuje, da je 
v 60 % primerov (11 pacientov) 
sam metoksifluran zagotovil 

zadostno analgezijo v 
predbolnišnični fazi obravnave 
pacienta in ni bil potreben dodatni 

nadzor bolečine. 

Goodwin, 
et al., 

2016 Sistematični 
pregled 

literature  

Avstralija, 
N = 101 vir 

Govori o hidrogelnih oblogah kot 
ukrepih prve pomoči za 

zdravljenje opeklinskih ran v 
predbolnišničnem okolju. 

ITLS 
Slovenija, 

2016 Sistematični 
pregled 

literature  

Slovenija, 
N = 17 virov 

Predstavljena je predbolnišnična 
oskrba opeklin v Sloveniji. 

Opisuje sam prihod na mesto 
dogodka, aplikacije zdravil, 
nadomeščanja tekočin in 

pripomočke za oskrbo rane ter 
transport poškodovanca do 

hospitalne obravnave. 
Predstavljene so stopnje opeklin, 
pri katerih je potrebna hospitalna 

obravnava poškodovanca in prva 
pomoč na kraju dogodka. 

Kearns, et al., 2016 Sistematični 
pregled 

literature 

ZDA, 
N = 72 virov 

V članku so predstavljene 
smernice za oskrbo opeklin v 

strogih pogojih. Avtorji navajajo, 
da ni potrebna dokončna oskrba 
dihalne poti – intubacija, če je 

pacient pri zavesti, govori in s 
pomočjo monitoringa spremljamo 

saturacije, ki so v mejah 
optimalnih vrednosti. 
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Avtor Leto 
objave 

Raziskovalni 
dizajn 

Vzorec 
(velikost in država) 

Ključna spoznavanja 

Lam, et al., 2018  Kvantitativna 

raziskava   

Vietnam,  

N = 305 izvajalcev 
zdravstvenih 
storitev iz urgentnih 

in travmatoloških 
oddelkov splošnih 

bolnišnic v 
Vietnamu 

Raziskava je izvedena z 

namenom, da se ugotovi 
teoretično in praktično zanje 
zdravstvenih delavcev pred in po 

opravljenem tečaju za 
obvladovanje opeklin. Ugotovili 

so izboljšanje znanja o nujnem 
obvladovanju opeklin, pri čemer 
se je rezultat pravilnih odgovorov 

povečal za 23,4 %. Znanje o 
pravilni oceni celotne telesne 
površine se je povečalo z 10,5 % 

na 95,1 %. Ti rezultati kažejo, da 
je z izvajanjem tečajev 

usposabljanja s kombiniranimi 
teoretičnimi komponentami in 
praktičnimi simulacijskimi modeli 

mogoče doseči bistveno 
izboljšanje sposobnosti in 
usposobljenosti zdravstvenega 

osebja pri nujnem obvladovanju 
opeklin. 

Länkimäki, 

et al., 

2015 Prospektivna 

raziskava 

Finska,  

N = 40 reševalcev,  
V študijo so bili 
vključeni odrasli (> 

18 let), pacienti, ki 
so bili nezavestni 
zaradi 

zdravstvenega ali 
travmatskega 

vzroka z oceno 
GCS, ki ustreza 3–5 
in so potrebovali 

zavarovano dihalno 
pot.  

Med raziskavo je bilo 

obravnavanih 21 pacientov. 
LMA-S je bil v prvem poskusu 
pravilno nameščen v vseh 

primerih 21/21 (100 %), s 
srednjim časom do prvega 
prezračevanja 9,8 s. Reševalci, 

usposobljeni za napredno 
življenjsko podporo v 

prehospitalni oskrbi, so ocenili, da 
je vstavljanje v vsakem primeru 
enostavno 21/21 (100 %). 

Maier, 2019 Meddržavna 
primerjalna 

analiza reform 

Evropa, 
N = 13 držav, ki 

imajo v zakonu 
navedeno, da je 

predpisovanje 
zdravil popolno ali 
delno kompetenca 

medicinskih sester. 

Tri države v Evropi so podelile 
polne ali skoraj popolne pravice 

predpisovanja zdravil določenim 
skupinam medicinskih sester. Te 

države so Irska, Združeno 
kraljestvo in Nizozemska. 

Mally & Buič 
Rerečić,   
 

2012 Sistematični 
pregled 
literature  

Slovenija, 
N = 8 
 

Članek predstavlja pripomočke za 
alternativno oskrbo dihalne poti. 
Izkazalo se je, da so subglotični 

pripomočki dobra alternativa pri 
oskrbi dihalnih poti. Reševalci v 

Sloveniji samostojno uporabljajo 
subglotične pripomočke, ker so v 
okviru njihovih kompetenc. 

Molk,  2019 Kvalitativna 

raziskava 

Slovenija, 

N = 16 virov, 
uporabljenih v 
razpravi 

Diplomsko delo govori o 

odstopanjih in pomanjkljivostih 
pri izobraževanju za apliciranje 
zdravil v predbolnišnični NMP v 



Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin Diplomsko delo 

Viktorija Dimovska: Kompetence diplomirane medicinske sestre za oskrbo opeklin v 
predbolnišnični nujni medicinski pomoči stran 15 

Avtor Leto 
objave 

Raziskovalni 
dizajn 

Vzorec 
(velikost in država) 

Ključna spoznavanja 

Sloveniji in tujini, ki so jih 

primerjali med seboj. Zanimalo 
jih je tudi, kakšne kompetence 
imajo dipl. m. s. drugje po svetu 

in kako bi se pri nas kompetence 
za aplikacijo zdravil v 

predbolnišnični NMP za dipl. m. 
s. lahko še širile. 

Mrvar Brečko,  2014 Sistematični 
pregled 

literature 

Slovenija, 
N = 8 virov 

V članku so prikazani 
vzpostavitev in vzdrževanje 

proste dihalne poti, ki je v okviru 
kompetenc reševalca za 
vzdrževanje proste dihalne poti v 

primeru poškodbe vratne 
hrbtenice, in uporaba subglotičnih 

pripomočkov za vzdrževanje 
proste dihalne poti v primeru 
neuspešne intubacije. 

Mrvar Brečko, 2021 Sistematični 

pregled 
literature  

Slovenija, 

N = 13 virov 

Avtor navaja pomembnost 

multidisciplinarnosti in hitre 
obravnave poškodovanca, ki trpi 
za opeklinami. Poudarek je pri 

nadomeščanju tekočin in 
pravočasni oskrbi dihalne poti v 

okviru kompetenc reševalcev. 

Ogrin, 2011 Sistematični 
pregled 
literature 

Slovenija,  
N = 17 virov, 2 
intervjuja 

V članku navajajo načine za 
aplikacijo zdravil ter alternativne 
poti za aplikacijo zdravil. 

Reševalci lahko aplicirajo 
zdravila po naročilu zdravnika, 
vendar se samostojno odločajo o 

vstavitvi intravenozne ter 
intraosalne poti, kar je v okviru 

njihovih kompetenc. 

Posavec,  2011 Kvalitativna 
raziskava 

Slovenija, 
N = 14 virov, 5 
intervjujev  

Avtor poroča o predpisovanju 
zdravil – izkušnje iz tujine – ter 
primerja s slovenskim sistemom 

izobraževanja in samostojnosti 
reševalcev na področju 
predpisovanja zdravil. Poudarja 

potrebo po dodatnih 
izobraževanjih s področja 

predpisovanja zdravil, tečajev za 
pridobivanje večje samostojnosti 
in kompetentnosti. Meni, da 

reševalci lahko pridobijo določene 
kompetence o predpisovanju 
zdravil. 

Posavec, 2016 Sistematični 

pregled 
literature 

Slovenija,  

N = 4 viri 

Članek govori o organizaciji ITLS 

in njeni dejavnosti na področju 
NMP. 

Prottengeier, 
et al., 

2017 Prospektivna 
raziskava 

Nemčija,  
N = 146 reševalcev 

in izvedenih 552 
intravenskih 

dostopov 

V raziskavi ugotavljajo, da lahko 
v Nemčiji intravenski dostop 

reševalci izvajajo samo pod 
zdravnikovim nadzorom. 

Dokazali so, da so reševalci v 
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Avtor Leto 
objave 

Raziskovalni 
dizajn 

Vzorec 
(velikost in država) 

Ključna spoznavanja 

85 % opravili prvi poskus uvedbe 

intravenske kanile samostojno in 
pravilno.  
Glede na drugo končno točko 

preiskave je bila vstavitev 
intravenske kanile uspešna v manj 

kot 2 minutah v 91 % vseh 
postopkov. 

Reeves, et al., 2018 Na dokazih 
podprta praksa  

Združene države 
Amerike, N = 71 

študentov 

Raziskava je izvedena na dokazih 
podprte prakse, s ciljem, da se 

sistem izobraževanja za tečaj 
ABLS izboljša, če se izvaja v 
obliki simulacij. Ugotavljajo, da 

ABLS, izveden v obliki simulacij, 
ter ABLS tečaj v živo nista 

vplivala na praktični del izvedbe 
tečaja. Anketiranci so se izrekli, 
da je ta vrsta učenja zanje 

pomembna ter izrazili zelo dobro 
splošno zadovoljstvo in 
samozavest v zvezi z učenjem. 

Rebec, 2013 Kvantitativna Slovenija, 

74 reševalcev ter 
dipl. m. s., 

zaposlenih v 
predbolnišnični 
NMP in v reševalni 

službi. 

V okviru diplomskega dela v 

raziskavi predstavlja 
problematiko izobraževanja 

reševalcev in dipl. m. s. na 
področju NMP v Sloveniji. 
Razlaga, da izobraženost in 

poučenost zaposlenih v NMP 
vplivata na kakovost dela.  

Remškar, 
 

2011 Sistematični 
pregled 

literature 

Slovenija, 
N = 10 virov  

Avtor opisuje vlogo reševalcev v 
zdravstvu pri varni aplikaciji 

zdravil. Pri sami aplikaciji zdravil 
je reševalec samostojen, vendar to 

izvaja po naročilu zdravnika. 
Poleg skrbi za varno aplikacijo 
zdravil pacientom se morajo 

zavedati tudi svoje odgovornosti 
pri tem. Zaradi narave dela imajo 
reševalci v zdravstvu s 

pridobljeno formalno izobrazbo 
premalo znanja o zdravilih in se 

morajo neprestano izobraževati. 

Remškar, 2017 Sistematični 
pregled 
literature 

Slovenija, 
N = 9 virov 

Avtor v članku navaja, da se delo 
na terenu razlikuje od dela v 
bolnišnicah. Dipl. m. s. v NMP se 

mora držati svojih kompetenc, kot 
je intravenska aplikacija zdravila 
in opazovanje poškodovanca ter 

poznavanje zdravil. Z novim 
pravilnikom o službi NMP lahko 
dipl. m. s. samostojno aplicira 4 

zdravila: kisik, raztopino glukoze, 
adrenalin in amiodaron. Vsa 

ostala zdravila lahko aplicira 
samo po predhodnem naročilu 
zdravnika. 
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Avtor Leto 
objave 

Raziskovalni 
dizajn 

Vzorec 
(velikost in država) 

Ključna spoznavanja 

Sabol & 

Košič,  

2021 Sistematični 

pregled 
literature 

Slovenija, 

N = 29 virov 

Avtorja v članku navajata pomen 

primarne oskrbe opeklin na 
terenu. Ugotavljata, da lahko 
oskrbo opečenca samostojno 

izvede tudi reševalec, ker ima za 
stabilizacijo poškodovancev 

znanje in veščine, kot so: 
zagotavljanje proste dihalne poti, 
hlajenje, aplikacija tekočin in 

zdravil po naročilu zdravnika, 
lajšanje bolečine v okviru svojih 
kompetenc. 

Sabri, et al., 

 

2017 Sistematični 

pregled 
literature 

Italija,  

N = 24 virov 

Pomen upravljanja dihalnih poti v 

smislu potrebe po intubaciji. 
Ugotovljeno je bilo tudi, da 

klasični simptomi inhalacijske 
poškodbe, in sicer stridor, 
slinjenje, hripavost in disfazija, 

niso povezani s potrebo po 
intubaciji, pri poškodovancih, ki 
trpijo za opeklinami v dihalih. 

Sadideen, 

et al., 

2016 Sistematični 

pregled 
literature  

Združeno 

kraljestvo,  
N = 48 pregledanih 

člankov  

Prikazuje, kako je zastopano 

izobraževanje v medicinskih in 
zdravstvenih šolah v Združenem 

kraljestvu. Ugotavljajo, da imajo 
zdravstvene šole več ur 
namenjenih za obravnavo opeklin 

v primerjavi z izobraževanjem v 
medicinskih šolah. V 
nadaljevanju ugotavlja pomen 

dodatnih tečajev za pridobivanje 
kompetentnosti na področju 

opeklin, kot so: ATLS, ABLS, 
EMSB. V Združenem kraljestvu 
obstaja tudi trenutno edini 

namenski magistrski program na 
področju opeklin, ki je na voljo na 
mednarodni ravni, izvaja ga 

Univerza Queen Mary v Londonu, 
ki je namenjena tudi medicinskim 

sestram. 

Šervicl 
Kuchler & 
Šuc, 

2014 Sistematični 
pregled 
literature 

Slovenija, 
N = 7 virov 

Avtorji v članku prikazujejo 
kronološko zaporedje oskrbe 
opeklin ter poudarek na 

posebnosti, kot so aplikacija 
zdravil na terenu, dovajanje 
tekočin, oskrba rane, hlajenje 

rane/ogrevanje poškodovanca. 

Vaupotič, 2013 Deskriptivna 
metoda 
raziskovanja  

Slovenija,  
N = 38 virov 

V diplomski nalogi je 
predstavljena anatomija dihalne 
poti, kako prepoznati ogroženo 

dihalno pot, enostavne postopke 
in pripomočke za oskrbo dihalne 

poti, subglotične pripomočke, 
endotrahealno intubacijo, ukrepe 
pri težavni oskrbi dihalni poti ter 
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Avtor Leto 
objave 

Raziskovalni 
dizajn 

Vzorec 
(velikost in država) 

Ključna spoznavanja 

oskrbo pacienta na umetni 

ventilaciji. 

 

Identificirali smo 10 kod, ki smo jih glede na njihove lastnosti in medsebojne povezave 

združili v 2 kategoriji, in sicer izobraževanje dipl. m. s. za oskrbo opeklin v 

predbolnišnični NMP in kompetence dipl. m. s. pri opeklinah. Kategorije kode in podatke 

o avtorjih prikazuje tabela 4.  

 

Tabela 4: Razporeditev kod po kategorijah 

Kategorija Kode Avtorji 

Kategorija 1: 

Izobraževanje dipl. m. 
s. za oskrbo opeklin v 

predbolnišnični NMP 

Izobraževanje v predbolnišnični 

NMP – Izpopolnjevanje – 
Tečaj/simulacije – Magistrski 

program – Tujina  

Leber, 2011; 

Rebec, 2013; 
Sadideen, et al., 2016; 

Posavec, 2016; 
Reeves, et al., 2018;  
Lam, et al., 2018;  

Molk, 2019; 
D’Asta, et al., 2019; 
Compo Meschial, et al., 2021. 

Kategorija 2: 

Kompetence dipl. m. s. 
pri opeklinah 

Kompetence – Intravenska pot – 

Oskrba dihalne poti – Bolečina in 
zdravila – Formula/ocena opečene 

površine – Oskrba rane 

Ogrin, 2011; 

Posavec, 2011; 
Balažic, 2011; 

Remškar, 2011; 
Mally & Buič Rerečić, 2012; 
Buić-Rerečić, 2012; 

Bourke & Dunn, 2013; 
Vaupotič, 2013; 
Šervicl Kuchler & Šuc, 2014; 

Mrvar Brečko, 2014; 
Länkimäki et al., 2015; 

Bittner, et al., 2015; 
Remškar, 2017; 
Brandling, et al., 2016; 

Goodwin, et al.,2016; 
ITLS Slovenija, 2016; 
Kearns, et al., 2016; 

Prottengeier, et al., 2017; 
Sabri, et al., 2017; 

Lam, et al., 2018; 
Compo Meschial, et al., 2021; 
Sabol & Košič, 2021. 
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2.5 RAZPRAVA 

 

S pregledom literature smo želeli ugotoviti, na kakšen način dipl. m. s. pridobiva jo 

kompetence ter kakšne so kompetence za oskrbo opeklin v predbolnišnični nujni 

medicinski pomoči. S pomočjo pregleda literature smo dosegli namen diplomskega dela 

in odgovorili na zastavljena raziskovalna vprašanja. 

 

V svoji raziskavi Rebec, (2013), ugotavlja, da je kakovost sistema NMP tesno povezana 

s stopnjo izobrazbe izvajalcev zdravstvene nege. Za delo v NMP v Sloveniji, kljub 

končani formalni izobrazbi, diplomanti še niso pripravljeni za delo na terenu. Za 

opravljanje dela morajo opraviti še tečaje: Intermediate Life Support, International 

Trauma Life Support (v nadaljevanju ITLS), European Pediatric Life Support in Medical 

Response to Major Incident, s katerimi pridobijo določene kompetence. Opravljeni tečaji 

in usposabljanja so pogoj za delo v predbolnišnični NMP, z veljavnostjo petih let (Molk, 

2019).  

 

S pregledom literature smo ugotovili, da so v okviru usposabljanja izvajalcev zdravstvene 

nege v NMP smiselna izobraževanja, ki bi bila osredotočena specifično na oskrbo 

opeklin, ampak v slovenskem prostoru takšnih izobraževalnih programov nismo zasledili.  

Vsebine tečaja ITLS na področju oskrbe poškodovancev v predbolnišničnem okolju sicer 

zajemajo tudi oskrbo opeklin (Posavec, 2016), zato imajo dipl. m. s. kompetence za 

oskrbo opeklin, ki so navedene v Pravilniku o službi nujne medicinske pomoči, (2015). 

 

V kategoriji 1 s kodo tujina smo zaznali tečaje in simulacije, osredotočene na 

usposabljanje reševalcev za oskrbo opeklin v Italiji, Združenem kraljestvu, Braziliji, 

Združenih državah Amerike in Vietnamu (Sadideen, et al., 2016; Lam, et al., 2018; 

Reeves, et al., 2018; D’Asta, et al., 2019; Compo Meschial, et al., 2021). Zaznali smo 

tudi dva mednarodna standardizirana programa za akutno obvladovanje opeklin – 

Advanced Burn Life Support (ABLS) in Emergency Menagement of the Severe Burn 

(EMSB). ABLS je razvilo Ameriško združenje za opekline (ABA), EMSB pa Avstralsko-

Novozelandsko združenje za opekline (D’Asta, et al., 2019). V Združenem kraljestvu sta 

trenutno na voljo dva kratka podiplomska tečaja, ki obravnavata obvladovanje opeklin in 
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vključujeta simulacijske scenarije (Sadineen, et al., 2016). To sta Advanced Trauma and 

Life Support, ki traja 3 dni, in Emergency Management of Severe Burns, enodnevni tečaj 

za vse zdravstvene delavce, ki sodelujejo pri oskrbi opeklin. Tečaj Advanced Trauma Life 

Support (ATLS) obravnava opekline, ki so označene kot termične poškodbe (Sadineen , 

et al., 2016). 

 

Tečaj ABLS je bil razvit za usposabljanje zdravstvenih delavcev, kako oceniti in 

stabilizirati paciente z opeklinami v tem kritičnem obdobju (Reeves, et al., 2018). 

Pomembna pomanjkljivost klasičnega tečaja ABLS je njegov praktični del. Reeves , et al. 

(2018), ugotavlja, da praktični del tečaja, ki se izvaja na lutkah, ne zagotavlja ustrezne 

kakovosti izobraževanja, ker udeleženci nimajo priložnosti odpraviti nevarnosti in ne 

morejo vaditi postopkov in veščin, ki so ključnega pomena v resničnih okoliščinah. Poleg 

klasičnih tečajev se v literaturi vse bolj pogosto opisujejo simulacije v kombinaciji s 

tečaji. Simulacijo v literaturi opredeljujejo kot proces reproduciranja delovnega okolja 

(Sadineen, et al., 2016), ki velja za uspešno metodo usposabljanja in izobraževanja 

zdravstvenih delavcev, dodajajo Lam, et al., (2018). Simulacija se je izkazala kot odličen 

dodatek k izobraževanju, saj ponuja varno okolje, kjer lahko udeleženci pridobiva jo 

veščine, ne da bi ogrožali paciente (Sadineen, et al., 2016). Simulacijsko usposabljanje 

zmanjša napake in ravni stresa na delovnem mestu. Povezano je z izboljšanim znanjem , 

sposobnostmi oskrbe opeklin, izvajanjem postopkov in uporabo naprav v realnih pogojih 

(Lam, et al., 2018).  

 

V Italiji je bil sodelovanju z Združenim kraljestvom izveden enodnevni tečaj SIM – 

Burns. Tečaj je vseboval 3 komponente: uvodni del, tri klinične simulacije s povzetkom 

in tremi zaporednimi sejami ter zaključni del (D’Asta, et al., 2019). Udeleženci tečaja so 

poleg usvojenih tehničnih kompetenc za oskrbo opeklin razvili tudi netehnične 

kompetence, kot so: timsko delo, medsebojna interakcija, razumevanje vlog ter 

komunikacijske veščine. Udeleženci so ocenili, da tečaj zagotovi priložnost za vadbo 

različnih veščin, potrebnih pri obvladovanju opeklin, in podaja pomembna znanja za delo 

v praksi (D’Asta, et al., 2019). Lam, et al., (2018) so uporabnost tečaja za oskrbo opeklin 

poskusili dokazati s testiranjem znanja 305 zdravstvenih delavcev na urgentnih ter 

travmatoloških oddelkih pred in po izvedbi tečaja. Ugotovili so izboljšanje znanja o 
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nujnih postopkih pri obvladovanju opeklin, pri čemer se je delež pravilnih odgovorov 

povečal za 23,4 % v primerjavi z rezultati pred opravljanjem tečaja. Razvoj naprednih 

načinov izobraževanja (simulacija) za obravnavo opeklin ponuja številne priložnosti v 

okviru izobraževanja zdravstvenih delavcev (Sadineen, et al., 2016). Glede na zaznane 

rezultate raziskovalnega dela iz tujine bi lahko tečaje v obliki simulacij uvedli tudi v 

Sloveniji. Zelo dobre rezultate so pokazali mednarodni tečaji za oskrbo opeklin, ki se 

trenutno v Sloveniji ne izvajajo. Uvedba tečaja za oskrbo opeklin bi lahko bistveno 

izboljšala znanje izvajalcev in posledično kakovost oskrbe poškodovancev v 

predbolnišnični NMP. 

 

Slovenska raziskava (Leber, 2011) ugotavlja, da v 80 % anketirancev meni, da 

potrebujejo strokovna izpopolnjevanja na temo oskrbe opeklin. 22 % udeležencev ni 

imelo nobenega strokovnega izobraževanja na temo oskrbe opeklin, 41 % je imelo eno 

izobraževanje na temo opeklin, 30 % jih je imelo 2 strokovni izobraževanji in 7 % več 

kot dve izobraževanji na temo oskrbe opeklinske poškodbe. V raziskavi sicer niso bili 

spremljani podatki o zaposlitvi sodelujočih, zato težko sklepamo o poučenosti in stališčih 

zaposlenih v predbolnišnični NMP. 

 

Z drugim raziskovalnim vprašanjem smo se osredotočili na identifikacijo kompetenc  dipl. 

m. s. za oskrbo opeklin v predbolnišnični NMP, ki so predstavljene s kategorijo 2: 

kompetence dipl. m. s. pri oskrbi opeklin ter kodami: kompetence, intravenska pot, oskrba 

dihalne poti, formula/ocena opečenca ter oskrba rane. 

 

Evakuacija poškodovanca z opeklinami poteka v sodelovanju z drugimi strokovnjaki. 

Evakuacija poškodovanca z opeklinami, ki jo izvede dipl. m. s., je lahko nevarna, zato je 

pomembno, da evakuacijo poškodovanih izvedejo gasilci (Mrvar Brečko, 2021). Mrvar 

Brečko, (2021) dodaja, naj se opečene paciente v predbolnišnični NMP obravnava kot 

politravmatizirane, dokler se ne izključijo poškodbe, kot so: zlomi, travmatske poškodbe 

možganov in poškodbe z vdihavanjem dima ali strupenih plinov. Oskrba, opravljena v 

prvih 24 urah po poškodbi, namreč lahko vpliva na pacientovo dolgoročno prognozo 

(Compo Meschial, et al., 2021), saj ima od 5 do 7 % poškodovancev ob sprejemu v 

bolnišnico prisotne še druge travmatske poškodbe.  
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Na področju zagotavljanja proste dihalne poti Vaupotič, (2013) navaja, da so stabilni 

bočni položaj, sprostitev dihalne poti z zvračanjem glave in dvigom spodnje čeljusti, 

trojni manever in prilagojen trojni manever, predihavanje z masko in dihalnim balonom 

osnovne kompetence ter začetni ukrepi za oskrbo dihalne poti.  

 

V predbolnišničnem okolju dokončna oskrba dihalne poti sicer ni potrebna, tudi pri večjih 

opeklinah, če je pacient buden pozoren in smiselno odgovarja ter lahko diha sam (Kearns, 

et al., 2016). Klasični simptomi inhalacijske poškodbe, kot so stridor, slinjenje, hripavost 

in disfazija, niso nujno povezani s potrebo po intubaciji, čeprav se zdi, da so odrasli 

pacienti z opeklinami obraza bolj ogroženi (Bittner, et al., 2015; Sabri, et al., 2017). 

Avtorji iz tujine navajajo in pojasnjujejo, da lahko dipl. m. s. aplicirajo 100 % kisik, če 

se spremlja saturacija, ki se mora vzdrževati nad 95 % (Kearns, et al., 2016). 

 

Mally & Buič Rerečić, (2012), ugotavljata, da je oskrba dihalne poti opečenca lahko 

težavna. V tem primeru je smiselna uporaba alternativnih pripomočkov za vzdrževanje 

prehodne dihalne poti (Vaupotič, 2013; Mrvar Brečko, 2014). V Združenem kraljestvu so 

se reševalci (paramedic basic) borili, da pridobijo dodatne kompetence za oskrbo dihal – 

(endotrahealna intubacija), čeprav v isti raziskavi reševalci, ki so končali formalno 

izobraževanje na dodiplomski ravni, menijo, da v predbolnišničnem okolju za oskrbo 

dihal v večini primerov popolnoma zadostuje uporaba supraglotičnih pripomočkov 

(Brandling, et al., 2016). Druge metode upravljanja dihalnih poti so pogosto razumljene 

kot primernejše zaradi večjega zaupanja v same pripomočke, saj se lahko med 

zdravstvenim osebjem pojavlja pomanjkanje zaupanja ali verovanja v uporabnost 

subgotičnih pripomočkov (npr. higiena dihalne poti) (Brandling, et al., 2016). 

Subglotična oskrba dihalne poti se sicer kaže kot zanesljiva. Na Finskem so izvedli 

raziskavo na področju vstavitev laringealne maske, v kateri je sodelovalo 40 reševalcev. 

Udeleženci so opravili tečaja Ambu Airway Man® in Ambu A/S- Danska in se usposobili 

za uporabo laringealne maske. Uspešnost vstavitve laringealne maske po opravljenih 

tečajih je bila 100-odstotna, čas vstavitve pa je povprečno znašal 10 sekund (Länkimäki, 

et al., 2015). 
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Pri ogroženih, zlasti šokiranih in poškodovanih pacientih je zaradi nujne potrebe po 

nadomeščanju tekočine in medikamentozne terapije eden od najbolj osnovnih kompetenc 

in potreb vzpostavitev intravenske poti (Buić-Rerečić, 2012). V Evropski službi nujne 

medicinske pomoči (EMS) je vprašanje prehospitalne vstavitve venske kanile še vedno 

sporno. Trenutna zakonodaja v Nemčiji navaja, da lahko reševalci vzpostavijo 

intravensko pot pod neposrednim zdravniškim nadzorom (Prottengeier, et al., 2017). V 

raziskavi Prottengeier, et al. (2017) so vsi sodelujoči reševalci izrazili željo, da bi 

vzpostavitev intravenskega dostopa postala njihova kompetenca, kar bi jim omogočilo 

samostojno izvedbo intervencije. Reševalci v Nemčiji so pri tem bolj omejeni v 

primerjavi s slovenskimi dipl. m. s., ki so pri vzpostavitvi intravenske poti popolnoma 

samostojne. 

 

Sublingvalna aplikacija zdravila je poleg klasičnega intravenskega pristopa možnost, ki 

ne zahteva dodatnih pripomočkov/opreme in se je pokazala kot uporabna alternativa v 

urgentnih primerih (Ogrin, 2011). 

 

Opekline so zelo boleče, zato je lajšanje bolečine pomembno že v predbolnišničnem 

okolju (Šervicl Kuchler & Šuc, 2014). Glede na protokol za obravnavo opeklin že samo 

hlajenje deluje analgetično (ITLS Slovenija, 2016). To je način, ki dipl. m. s. omogoča 

nefarmakološko in samostojno lajšanje bolečine poškodovancu. V Sloveniji samostojna 

raba analgetičnih zdravil ni v pristojnosti dipl. m. s. 

 

Remškar, (2017) navaja, da je v Pravilniku o službi nujne medicinske pomoči, ki je bil 

objavljen leta 2015, napisan seznam znanj, ki se od zdravstvenih delavcev zahtevajo za 

delo v ekipi NMP. V njem je zabeleženo, kdaj dipl. m. s. lahko samostojno aplicira 

zdravilo in ob katerih priložnostih. Ta zdravila so kisik, glukoza, adrenalin in amiodaron, 

ki se lahko uporabijo skladno s smernicami. Vsa ostala zdravila lahko aplicira samo po 

naročilu zdravnika (Remškar, 2017). Balažic, (2011), navaja, da mora dipl. m. s. v okviru 

svojih kompetenc poznati priporočene doze zdravil, pravila za njihovo redčenje, 

priporočeno hitrost dajanja zdravil in način aplikacije. Kadar stanje poškodovanca 

zahteva hitro ukrepanje in ni zdravnika na terenu, lahko zdravnik aplikacijo zdravila 

odredi po telefonu. Odgovornost za pravilno aplikacijo v takšnem primeru prevzame tisti, 
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ki aplicira zdravilo (Remškar, 2011). 

 

Na področju zdravil smo ugotovili, da je v tujini drugačna ureditev. V Švici, Združenih 

državah Amerike in na Švedskem zdravnik ne hodi na teren, zato imajo reševalci 

kompetence za samostojno odločanje glede aplikacije nujnih zdravil (Posavec, 2011).  

 

Na Irskem so kompetence glede samostojnega odločanja o zdravilih odvisne od stopnje 

izobrazbe. Dipl. m. s. – reševalci na Irskem lahko samostojno aplicirajo širok spekter 

zdravil, kot so: amiodarone, aspirin, atropin, clopidogrel (Plavix), Benzylpenicil lin 

(antibiotik-penicilin), Cyclizine (antiemetik), Dextrose 10% Solution (10 % glukoza), 

Diazepam (v obliki injekcije in rektalna solucija), Enoxaparin sodium solution 

(antikoagulant), adrenalin (1 : 10 000 in 1 : 100), Furosemide injeckije, Glukagon, 

glukoza gel, glicerilnitrat (Nitrolinual), Hartmanova raztopina, Hidrokortizon, Ibuprofen, 

Lidokain, Lorazepam, Magnezijev sulfat, Nifedipin (Adalat), smejalni plin, Ondasetron, 

kisik, Paracetamol, Salbutamol (Ventolin), Natrijev klorid 0,9 %, sodium bicarbonate 

injekcije, Syntometrine (pri porodu), Tenecteplase prašek za injiciranje (Posavec, 2011).  

 

Na Švedskem dipl. m. s. samostojno odredi in aplicira naslednja zdravila: adrenalin, 

atropin, Betapred, T Betapred, Citodon svečke (Paracetamol), Cordarone, Combivent 

inhalacije, EMLA medicinskt pläster, Enoxaparin natrium (Clexane), Furix/Impugan, 

Glukoza, Glukagon, Ketalar, Ketagan, Morfij, Naloxon, Nitrolingual sprej, Paracetamol, 

T Plavix, Primperan, Promiten, Pulmicort, Rapilysin (trombolitik), RescueFlow, Ringer 

– Acetat infuzija, Robinul, Seloken (metoprolol), Diazepam, Tavegyl, Tetrakain 

(anestetik), T Trombyl, Venofundin, Voluven, Ventolin inhalacije, Voltaren injekcija 

(Posavec, 2011). 

 

Tri od 13 držav v Evropi so podelile polne ali skoraj popolne pravice do predpisovanja 

določenim skupinam medicinskih sester. Na Irskem se imenujejo medicinske sestre, ki 

predpisujejo zdravila, na Nizozemskem se imenujejo medicinske sestre specialistke. V  

Združenem kraljestvu sta dva načina poimenovanja medicinskih sester glede 

predpisovanja zdravil, in sicer neodvisno in omejeno predpisovanje zdravil s strani 

medicinskih sester ali independent and supplementary prescribers. Te skupine 
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medicinskih sester lahko po zakonu predpisujejo katero koli zdravilo v okviru svoje 

specialnosti. V preostalih državah je obseg predpisovanja omejen bodisi v številu zdravil, 

ki jih medicinske sestre po zakonu smejo predpisovati, bodisi v vrsti predpisovanja, 

uvedbi novega zdravila ali izključno v nadaljevanju predpisovanja (Maier, 2019).  

 

Dipl. m. s. so v Sloveniji v primerjavi s tujino manj samostojne pri obvladovanju bolečine. 

Posavec, (2011) ugotavlja, da so v Sloveniji potrebna dodatna izobraževanja ali po zgledu 

Švedske oblikovanje učinkovitega sistema nadzora in podpore ekipam na terenu s strani 

urgentnih zdravnikov. V raziskavi v Združenem kraljestvu in na Irskem so reševalci v 

predbolnišničnem okolju samostojni pri aplikaciji zdravila metoksifluran, proti 

bolečinam pri pacientu, ki je imel 25-odstotne opekline. Zdravilo so aplicirali v obliki 

pršila. Bolečina se je po 5 minutah zmanjšala za polovico od prvotne bolečine. Ugotovili 

so, da je to zdravilo varno za uporabo v predbolnišničnem okolju, ker ne vpliva na krvni 

tlak, dihanje in stanje zavesti (Forrest, et al., 2019). Prenašanje takšnih praks v slovensko 

okolje bi reševalcem lahko omogočilo boljše obvladovanje bolečine pri opečencih v 

predbolnišničnem okolju. 

 

Na terenu nadomeščanje tekočin ni tako pomembno, ker se opeklinski šok razvije šele 

čez nekaj ur. Glede na priporočila za dovajanje tekočin pri opeklinah v Sloveniji tekočino 

nadomeščamo po Parklandovi formuli, in sicer pri obsežnih opeklinah 2. in 3. stopnje 

(ITLS Slovenija, 2016). Natančna začetna ocena opečene površine in vodenje opečenca 

sta ključnega pomena ne le za preživetje posameznika, temveč tudi za zmanjšanje 

nadaljnjih poškodb, ki so prisotne pri večini opeklin (Bourke & Dunn, 2013; Compo 

Meschial, et al., 2021). Napake pri oceni lahko vodijo do prenizkega vnosa tekočin glede 

na pacientove potrebe ali do preobremenitev s tekočino, ki lahko povzroči možganski 

edem (Compo Meschial, et al., 2021). Nadomeščanje tekočin pri oskrbi opeklinskih 

poškodb na terenu se v prvi uri izračuna po mini Parklandovi formuli: 0,25 ml × opečena 

površina % TBSA × teža (kg) (Sabol & Košič, 2021). V raziskavi so Lam, s sodelavci 

(2018) ugotovili, da se je po opravljenem tečaju ABLS ocena ustreznosti znanja o 

izračunu obsega opeklin in potreb po nadomeščanju tekočin s Parkland formulo povečala 

iz 10,5 % na 95,1 %. Izboljšanje znanja so zabeležili tudi pri prevezi opeklinskih ran.  
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Dodatek knjige ITLS Slovenija , (2016), za oskrbo opeklinskih ran priporoča obkladek iz 

hidrogela. V Sloveniji se uporabljata obkladka Waterjel in Burnshield. Obkladka 

spremenita vodo v gel, ki hladi površino opekline. Medtem v Avstraliji uporabljajo 

hidrogelne obloge, le če voda ni dostopna (Goodwin, et al. 2016). Ko je opečenec 

oskrbljen, ga zavijemo v folijo, da preprečimo podhladitev (Šervicl Kuchler & Šuc, 

2014). Pri tem pa moramo biti previdni pri okroglih opeklinah, ker lahko opekline kljub 

hlajenju ostanejo vroče, kar lahko vodi v edem in motnje cirkulacije (Bourke & Dunn, 

2013). 

 

2.5.1 Omejitve raziskave 

 

Prva omejitev naše raziskave je omejenost pregleda literature na literaturo, ki je v celoti 

prosto dostopna. Pridobitev nekaterih plačljivih znanstvenih člankov bi lahko izboljša la  

rezultate pregleda literature. Ker smo v diplomskem delu primerjali kompetence in načine 

izobraževanja dipl. m. s. v NMP na mednarodni ravni, bi lahko viri v drugih jezikih 

pomembno prispevali k izboljšanju naših rezultatov. Sicer smo zaznali nizko število 

zadetkov v slovenskem jeziku, ki bi se osredotočali na našo temo raziskovanja. 

 

2.5.2 Prispevek za prakso ter priložnost za nadaljnje raziskovalno delo 

 

Tema, ki smo jo obravnavali v diplomskem delu, je aktualna tako na mednarodni ravni 

kot v Sloveniji. Zaznane razlike v načinih izobraževanja dipl. m. s. v predbolnišnični 

NMP in razlike v kompetencah ter načinih dela v praski lahko pomembno prispevajo k 

izboljšanju oskrbe opečenca v Sloveniji. S pregledom literature smo zaznali potrebo po 

nadgrajevanju izobraževalnih programov za zdravstvene delavce v predbolnišnični NMP 

na področju oskrbe opeklin in inovativne načine podajanja strokovnih vsebin, ki se v 

Sloveniji še ne izvajajo ali pa je njihovo izvajanje omejeno. Dipl. m. s. v predbolnišnični 

NMP morajo stremeti k nadgrajevanju znanja in veščin za pridobivanje dodatnih 

kompetenc, samostojno opravljanje dela in izboljšanje oskrbe opečenca na terenu. Poleg 

izobraževalnih aktivnosti lahko tudi dodatne kompetence reševalcev pomembno 

izboljšajo oskrbo opečenca na terenu. Kot primer lahko izpostavimo možnost uporabe 

nekaterih zdravil za lajšanje bolečin pri opečencih, ki se je v tujini izkazala kot varna in 
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učinkovita. Pridobitev tovrstnih kompetenc bi dipl. m. s. v predbolnišnični NMP 

omogočilo samostojnejšo in izboljšano obravnavo opečenca na terenu. Nadaljnje 

raziskovalno delo bi moralo biti usmerjeno v identifikacijo primernih dodatnih 

kompetenc glede na trenutni delokrog reševalcev v Sloveniji in načrtovanje ter testiranje 

učinkovitosti ustreznih izobraževalnih programov za pridobivanje potrebnih znanj.  
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3 ZAKLJUČEK 

 

Namen diplomskega dela je bil, da s pomočjo pregleda literature ugotovimo, kakšne so 

kompetence dipl. m. s. za oskrbo opeklin ter način pridobivanja kompetenc v 

predbolnišnični NMP. Pri pregledu literature smo ugotovili, da kompetence v 

predbolnišnični NMP niso problem samo v Sloveniji, temveč tudi v tujini. Zaznali smo 

veliko različnih izobraževalnih sistemov in sistemov organizacije NMP, ter da se oskrba 

opeklin med državami rahlo razlikuje v okviru kompetenc osebja in stopnje izobraženosti.  

 

Opeklinske poškodbe spadajo med hujše poškodbe, v veliki meri so smrtonosne in/ali 

povzročijo trajno invalidnost pri ponesrečencih po celem svetu. Opekline so specifična 

poškodba, kjer je potrebno znanje za obvladovanje poškodbe. V Sloveniji opekline niso 

tako pogost pojav, zato je potrebno vzdrževanje že obstoječega znanja in veščine ter 

nadgrajevanje znanja. V Sloveniji ni specifičnih tečajev za oskrbo opeklin, opekline so 

obravnavane v okviru smernic tečaja ITLS. Z dodatnimi tečaji na področju oskrbe 

opeklin, ki se izvajajo v tujini, si lahko pomagamo, povzamemo tečaje, saj bi na ta način 

dipl. m. s. pridobila več znanja in izkušnje ter samozavesti, bila bi bolj kompetentna, 

posledično bi bila hitrejša sama oskrba ponesrečenca. Različne raziskave potrjujejo 

potrebo po dodatnem izobraževanju in pridobivanju kompetentnosti na področju 

obvladovanja opeklin v predbolnišnični NMP.  
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