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М

едицинска сестра Душица Спасић разболела се на радном месту и умрла 23. марта. Тог хладног мартовског дана чинило се да је и небо плакало над њом.
Отишла је без испраћаДушица је рођена 27. децембра
ја, на починак без снова и
1949. године у радничкој породибуђења.
ци. Средњу медицинску школу заПод окриљем хладне
вршила је у Београду и запослила
мартовске ноћи, сахрањесе на Првој хируршкој клиници.
на је тајно, на крају гроВеома тиха и скромна, умела
бља у Реснику код Београда,
је да се снађе у свим приликама и
где је и живела са родитеда успешно обави све послове. За
љима. Ту је и остала да је
собом је остављала светао траг.
уз букете цвећа посеВолела је посао који ради и чинићују сви они који су је
ла све за људе. Била је увек вепознавали и волели.
дра и насмејана, спремна да
Душица је запомогне и болесном и
корачила у незамлађем колеги.
борав. У Реснику
Имала је Душица
улица у којој је
младалачке снове и плаживела носи њенове за будућност. Имано име.
ла, али не и времена да
Биста у холу
их проживи. Снове је
Института за дипрекинула опака болест
гестивне болести
коју нико није очекивао.
Клиничког центра
Тихо и скромно, као
Србије вечно подшто је и живела, Душисећа на њу.
ца је отишла из наше
средине.
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ПРИЗНАЊА

AWARDS

Додела награде „Душица Спасић“

УЗОРИ СВОЈЕ ПРОФЕСИЈЕ

Статуете са ликом медицинске сестре која је преминула негујући оболелог од вариоле за 2012. годину
додељене су Лели Коцић из Клиничког центра Ниша и Горанки Стекић из Клиничког центра Србије

У

Клиничком центру Србије 22. марта одржана
је пригодна свечаност поводом
доделе традиционалне награде
„Душица Спасић“, установљене 2004. године. Иницијатори су
Удружење медицинских сестара и техничара „Сестринство“
и часопис „Вива“, уз помоћ
Ливнице браће Јеремић, творца
и дародавца статуета Душице
Спасић изливених у бронзи.
Према утврђеном критеријумима и на основу конкурса расписаног крајем прошле године
у нашем часопису, приспеле
предлоге разматрао је вишечлани жири, који су чинили представници УМСТ „Сестринство“, часописа „Вива“, Синдиката медицинских сестара и те-
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хничара Републике Србије и других здравствених установа, поштујући два основна полазишта: додељују се награде сестрама које су најмање деценију провеле у раду с болесницима, једној из Клиничког центра Србије и другој из осталих здравствених установа у Републици Србији. Два оскара за бригу о људима. Поносне на своју професију.
У име организатора и домаћина УМСТ „Сестринство“
скуп је пригодном беседом отворила Гордана Ковачевић, виша медицинска сестра, поздрављајући досадашње добитнике
награде „Душица Спасић“, медицинске сестре у пензији и све
друге госте, представнике медицинских школа, клиника и института КЦС и медија. Претходила је свечана песма „Сестра“,
за коју је текст написао Станоје Јовановић, музику Раде Радивојевић, по идеји Добриле Пејовић, у интерпретацији Жарка
Данчуа.
Сестра Сунчица Величковић подсетила је присутне да је
од епидемије вариоле вере и смрти Душице Спасић протекла
41 година и да је о том времену страховима и ишчекивањима
сликовито писала медицинска сестра инструментарка Надица Илијев Златановић, у надахнутом тексту „Откуцаји заустављеног времена“. Да се не заборави.
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ПРИЗНАЊА

AWARDS

О Душици Спасић говорио је и Драгослав Ђорђевић Цига, сећајући се њеног драгог лика и околности које су претходиле њеном трагичном крају.
Част да буду добитнице награде „Душица Спасић“ 2012. припала је Лели Коцић, вишој медицинској сестри из Клиничког центра Ниша, којој је статуету уручио Љубивоје Данић, главни
здравствени техничар КЦС, и Горанки Стекић, сестри КЦС, запосленој на Клиници за ендокринологију, дијабетес и болести метаболизма, којој је признање уручила Гордана Ковачевић.
Добитницама престижног признања припала је и новчана награда, коју им је уручила Љиљана Нешовић, председница Синдиката медицинских сестара и техничара КЦС и чланица
истоименог председништва Синдиката Србије. Синдикат је наградио и сестру Милу Милошевић, седмодневним боравком на
Копаонику.
Завршној свечаности поводом доделе високих сестринских
признања, која доприносе афирмацији сестринске професије,
претходило је полагање цвећа крај споменика Душице Спасић.
С. Јовановић

Изводи из предлога

ВЕЛИКИ ХУМАНИСТА
И ПРОФЕСИОНАЛАЦ
ела Коцић, виша медицинска сестра, рођена је
28. 3. 1967. године у Нишу, где
је 1986. године завршила Средњу медицинску школу „Др Миленко Хаџић“. Прво запослење
добија 1987. године у Заводу за
заштиту здравље радника. Након тога, годину и по дана је радила на Клиници за физикалну
медицину и рехабилитацију
Клиничког центра Ниша. Од
априла 1990. године ради на
Клиници за ендокринологију,
дијабетес и болести метаболизма. Обављала је послове медицинске сестре у пријемној амбуланти, стационару, дневној болници и интензивној нези, где је
извесно време била и одговорна сестра.
Године 1996. уписала се на Вишу медицинску школу у Београду. Дипломирала је 1999. године. Тема: „Значај континуираног
спровођења здравственог васпитног рада код оболелих од дијабетес мелитуса“.
У јулу 2003. године дипломирала је на Факултету за менаџмент Универзитета Мегатренд у Београду и стекла звање дипломираног економисте из области менаџмента у здравству. У
септембру 2010. године стекла је звање струковне медицинске сестре дипломиравши на Високој у здравственој школи струковних
студија у Београду. Од 1. јануара 2002. године обавља послове
главне медицинске сестре Клинике за ендокринологију, дијабетес и болести метаболизма. У непосредном је контакту са пацијентима као сестра едукатор пацијената за ПЕН терапију.
Аутор је и коаутор више стручних радова из области здравствене неге.
Активно учествује у активностима професионалних асоцијација, посебно из области ендокринологије и дијабетологије. Активни је учесник едукативних састанака, курсева и радионица.
Носилац је едукативних активности медицинских сестара и

Л

пацијената у региону. Члан је тима за
здравствену негу КЦ Ниша од његовог оснивања. Један је од уредника стручно-информативног часописа медицинских сестара и техничара КЦ Ниша „Бело
срце“. Дала је значајан допринос у стварању „Монографије медицинских сестара и техничара Клиничког центра Ниша 1990–
2010“. Добитница је Захвалнице Управе КЦ Ниша за 2007. годину,
поводом 12. маја – међународног дана сестринства. Члан је Комисије за праћење квалитета КЦ Ниша.
Председник је Удружења здравствених радника и сарадника
Нишавског округа „Бело срце“, основаног 2007. године, које организује акредитоване едукативне састанке на којима медицинске сестре КЦ Ниша и Нишавског округа стичу нова знања и
бодове за обнављање лиценци.
Са сарадницима је организовала на десетине стручних састанака и курсева, на којима су предавачи били лекари и медицинске
сестре, веома стручни у својим областима. Едукативним састанцима присуствовало је на хиљаде медицинских сестара и техничара. Удружење тренутно броји више од 1200 чланова, уз сталан
раст броја чланова и у потпуности подржава предлог да Лела Коцић добије ту престижну награду.
Лела Коцић је велики хуманиста, ентузијаста, заљубљеник у
свој позив, прави професионалац, са свим људским и професионалним квалитетима неопходним за обављање те племените и одговорне професије. О њеној пожртвованости и хуманости најбоље
говоре речи захвалности и похвале некадашњих и садашњих пацијената Клинике и чланова њихових породица. Не задовољава
се постигнутим, већ жели да квалитет свог рада подигне на виши
ниво, а све за добробит пацијената (који су у центу свих активности) и за даљи развој и просперитет клинике и професије. У својој скромности увек је истицала улогу и значај колегиница и
колега, без којих, како каже, никада не би успела да постигне оно
што је до сада достигла на професионалном плану.

ПОЖРТВОВАЊЕ И РАЗУМЕВАЊЕ
олегијум сестара Клинике за ендокринологију,
дијабетес и болести метаболизма
донео је одлуку да за награду
„Душица Спасић“ предложи медицинску сестру Горанку Стекић.
Горанка Стекић рођена је 21.
11. 1961. године у Љубићу.
Средњу медицинску школу завршила је 1979, а 1989. године
почела је да ради на Клиници за
ендокринологију, дијабетес и
болести метаболизма на Одељењу дијабетологије у јединици
интензивне неге.
Током рада са болесницима
показала је изузетну пожртвованост, разумевање и емпатијски
став. Како се односи према болесницима, такав однос има и према колегама са којима ради. Прави је члан тима. Велику пажњу
поклања и личном усавршавању као предавач и учесник на различитим скуповима: конгреси у организацији „Сестринства“, симпозијуми у организацији УМСТС и VI и VII конгрес шећерне
болести.
Поред професионалног рада, такође је добра мајка и супруга.
Сви ови квалитети кандидују је за ову награду.

К
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Конференција медицинских сестара у Даблину

РАЗМЕНА ДРАГОЦЕНИХ ИСКУСТАВА ВЕЗАНА
ЗА ДИЈАГНОЗУ НЕГЕ
Током дводневне конференције, која је 22. и 23. марта одржана у Даблину, главном граду Републике Ирске, медицинске
сестре Клиничког центра Србије Зорица Милошевић, Добрила Пејовић, Ивана Стојковић и Наташа Василијевић
имале су прилику да чују нашe драгe колегинице и колеге са неколико континената, те да они чују њих.

О

вогодишњем скупу присуствовали су бројни делегати из
целог света: Бразила, Сједињених Америчких Држава,
Велике Британије, Турске, Индонезије, Хрватске, Белгије,
Холандије, Швајцарске, Шпаније, Шведске, Норвешке, Ирске...
Тема овогодишњег сусрета посвећена је дигитализацији
сестринске праксе, употреби телемедицине у бољем праћењу
пацијената и бржем препознавању њихових потреба, разрешавању
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терминолошких проблема који
су у вези са дијагнозама неге
који су приметни на свим
континентима, бољем препознавању сестринских интервенција у наплати пружених
услуга уз помоћ сестринских
дијагноза, ин тервенција и
исхода.
Током два дана разменили
смо искуства везана за употребу
дијагноза неге и њихово препознавање у здравственом систему. Схватили смо да и много
развијеније државе имају
сличне проблеме као ми у
препознавању обављених сестринских интервенција, те у
њиховом евидентирању. Колеге
из Швајцарске и Белгије
приказале су евидентирање
сестринских активности кроз
призму радног ангажовања
медицинских сестара различитих нивоа, при чему је показана цена рада медицинских сестара
са дипломама доктора наука.

МЕЂУНАРОДНА САРАДЊА
Колегинице из скандинавских земаља имале су привилегију да
покажу бројне технолошке иновације које се користе у свакодневном
животу, али овог пута у праћењу и евидентирању промена стања
пацијената током палијативног збрињавања у кућним условима.
Највеће изненађење приредила је колегиница из Индонезије,
професорка на Колеџу за медицинске сестре у Џакарти. На први поглед
веома млада, али изузетно виспрена Индонежанка, показала је
лакши начин евидентирања дијагноза неге на основу мапирања и неке
врсте алгоритма који медицинским сестрама може да послужи као
путоказ ка лакшем, бржем и једноставнијем евидентирању дијагноза
неге и колаборативних проблема.
Из разговора са колегиницама из осталих држава схватили смо
да је евидентирање процеса здравствене неге свакодневица с којом
се сусрећу све наше колеге. Међутим у свим земљама постоји
дефицит медицинских сестара и сви покушавају да изнађу пут ка
премошћавању тог проблема. Од колегиница из Бразила добили смо
податак да је код њих здравственим системом обухваћено школовање
асистената медицинских сестара које обављају свакодневне
активности везане за неговање пацијената. Током рада у јединици
интензивне неге хируршких пацијената запослено је шест сестара
и чак 13 асистената сестара распоређених у три смене. Сестре у
Бразилу представљају руководећи кадар и задужене су за
организовање посла на радним местима. Најсличнију ситуацију
српском здравственом и образовном систему имају, наравно,
колегинице из нашег најближег окружења, а то је Хрватска. Могу
да нагласим да по квалитету и знању медицинске сестре не заостају
много за колегиницама из других делова света, али неусаглашеност
звања и делокруга рада је оно што је највећи камен спотицања у овом
тренутку. Колегиницама из САД никако нисмо успели да објаснимо
целовитост нашег образовања, нити свих његових нивоа.
Највеће изненађење доживели смо на радионици о увођењу
јединственог програма евидентирања дијагноза, интервенција и
исхода, при чему смо схватили да тренутни програм увођења
клиничког пута лека или програма МОНЕЗИС може да буде добра
основа и за евидентирање сестринских пружених услуга. Оно што
је проблем српског здравства јесте непрепознавање учешћа
медицинских сестара у пружању услуга и непостојање стандарда
и процедура које ће бити правилно шифроване. Стога је
постављено питање да ли је тренутно повезивање дијагностички
сродних група које чине лекари могуће превести и у увођење
сестринских дијагностички сродних група, при чему би се бројне
сестринске дијагнозе повезале и биле лакше препознате и
успешно валоризоване. ( From DRG to NDRG.)
Колеге су биле задивљене сазнањем да сестре у Србији и те
како раде на дигитализацији у својим установама, да су активне
у давању савета и софтверских решења. Предложили смо им како
би могли да раде у сопственим установама уз употребу мањих
финансијских трошкова.
Требало би истаћи да је конференција протекла у пријатној,
пријатељској атмосфери, при чему су се организатори потрудили
да, поред бројних предавања и радионица, уживамо у једном
прелепом граду са богатом историјом. Завршили смо наше
дружење у Даблину и заказали следеће у Берну у Швајцарској.
Из леденог и кишног Даблина ваше представнице на овој
конференцији Зорица Милошевић, Добрила Пејовић, Ивана
Стојковић и Наташа Василијевић.
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АКТУЕЛНОСТИ
Континуирана едукација медицинских сестара
и здравствених техничара у КЦС

УСПЕХ МЕРЕН КВАЛИТЕТОМ НЕГЕ

С

тручно усавршавање неформалног типа одавно је препознато као
важан део едукације здравствених радника. У Клиничком центру
Србије су и пре доношења законске обавезе о неопходности континуираног усавршавања организовани едукативни скупови са циљем унапређивања знања и вештина, те стицања нових знања. Иако је присуство тим
едукацијама зависило од личног интересовања, искуство стечено на тај начин било је драгоцено и помогло да спремни дочекамо и испунимо захтеве који се пред нас по стављају. Након доношења законске обавезе о
континуираној едукацији, КЦС је усмерио део својих снага ка остваривању тог процеса. У оквиру Центра за научноистраживачки рад, образовнонаставну делатност и људске ресурсе формиран је одсек за КЕ, именовани
су едукатори у свакој организационој јединици, који заједно са руководством кућа брину, осмишљавају и организују едукативне скупове.
У Клиничком центру Србије су 2012. године (кроз Центар за научноистраживачки рад, образовно-наставну делатност и људске ресурсе – одсек
КЕ за медицинске сестре) акредитована 182 стручна састанка и 21 курс.
Укупан број одржаних едукација (стручних састанака и курсева) износио
је 329, а похађало их је 27.485 учесника.

Из свега тога може се видети да континуирана едукација у КЦС представља значајну активност. Њену координацију обавља Центар за научноистраживачки рад, образовно-наставну делатност и људске ресурсе.
Добро је што су здравствени радници добили КЕ као обавезу, али то
треба да буде само иницијални корак ка подизању свести. Добијање одређеног броја бодова је секундарни мотив, а примарни стално унапређивање
знања и побољшање пружања здравствених услуга.
Главни мотиви здравствених радника за већи ангажман на пољу КЕ
диктирају растући стандарди здравствене услуге и настојање да се приближимо стандардима Европске уније. Посматрано из тог угла, знатан број
тема КЕ требало би да се односи на примену протокола и водича у нези и
лечењу.
Континуирана едукација мора да буде планирана активност усмерена
ка побољшавању знања и рада, да укључи све запослене, јер крајњи ефекти треба да се одразе на унапређивању бриге за пацијента и побољшању
исхода лечења. Квалитет едукације – учења прати се провером степена усвојености знања примењеног у процесу рада.
Успешност процеса едукације умногоме зависи од актуелности теме,
способности и умешности предавача и мотивисаности слушалаца.
• Актуелност тема треба да буде усмерена на уочене проблеме из
процеса рада и на иновације које треба да се примене.
• Перформансе предавача подразумевају његову компетентност и дидактичке способности.
• Мотивисаност слушалаца зависи од њихових могућности да нађу своје место у материји која се излаже и од одређеног нивоа предзнања.
Особе задужене за едукацију треба заједно са руководећим кадром да
прате процес рада, уочавају одређене проблеме који треба да буду водиља
за избор и уобличавање тема за едукацију. Задатак оних који планирају јесте да прате развој струке у окружењу и да путем излагања обавештавају
о тим дешавањима запослене, те да са руководством куће раде на побољшању и могућности примене наученог у процесу рада. На тај начин процес КЕ биће сврсисходан и допринеће унапређењу квалитета пружене
здравствене услуге.
Сузана Богдановић, виша медицинска сестра,
мастер инжењер организационих наука,
Шеф одсека КЕ медицинских сестара и здравствених техничара
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ЈА, СЕСТРА

I, NURSE

20. 2. 2013, Гулу, Уганда

МАГИЈА ЦРВЕНЕ ЗЕМЉЕ
Горко-слатке приче из колевке цивилизације
а, шта је? Чудите се? Ако, ово и јесте време чуда!
Одлучила сам да ипак, упркос свим невољама које су ме сналазиле с мојим несрећним писањем, поделим с вама необичне, занимљиве,
егзотичне и мистичне приче из зелене, раскошне
Африке.
Обрела сам се у Уганди пре четири месеца.
Добила сам посао инструментарке у британској
болници на северу земље, у градићу који се зове
Гулу. Налази се на 300 километара северно од екватора, у тропском појасу, у непосредној близини тока Белог Нила. То је једина река на планети
која тече узводно, из Викторијиног језера ка Средоземном мору. Нил је силан, екстремно опасан и задивљујуће
леп. Он је окосница живота на северу Африке и представља неисцрпну снагу људима и, наравно, свеукупној биосфери. Обожавам Нил, обожавам талапију, обожавам сунђер из Нила. Нема те
француске козметике која ће вам кожу, уз свеже уље авокада, учинити неодољиво свиленом као сунђер из те велике реке. Обожавам и неваспитане бабуне, који живе уз обалу и који ме вуку за
рукав да добију кекс.
Обожавам мој Гулу и Уганду!
Пут тамо трајао је, трајао, трајао... мислила сам да никад
нећу стићи. Бар не жива.
Кренула сам из Београда у
среду ујутру, а стигла у Гулу 24 сата касније. Комплетно смрвљена! Лет до
Истанбула био је кратак,
пријатан и удобан. На
аеродрому „Кемал Ататурк“ по стоји милион занимљивих начина да се
убије време. Било је потребно чекати пет сати до
лета за Ентебе, преко Кигалија, Руанда. Јела сам,
пила сокове, кафе, чајеве,
шетала се, дремала, ћаскала преко face book-а, али
време се није дало. Вукло
се, крунило, али никако да
нестане.
И одједном, није га више било. Напокон сам кренула ка излазу 206. Има ли
белаца у авиону? Нас три!
Средовечна Шпањолка, риђокоса Енглескиња са бебом (помешаном, прелепом) и моја маленкост, блајхана плавуша отекла од
плакања, чупава, без шминке, збуњена и уплашена до ко стију.
Свуда око мене били су Африканци, углавном мушкарци, и
углавном не успевајући да сакрију радознале погледе упућене у
мом правцу. Сада, са ове дистанце, смешно ми је кад се тога сетим. Након четири месеца, чудно ми је и занимљиво кад видим
белог човека. Лепо ми необично. Питам се шта ли овај тражи овде. Музунгу, шта ћеш овде? Музунгу је реч на кисвахилију и значи огуљен, одеран. На целом афричком континенту служи као
погрдан назив за белог човека. Па, не баш погрдна, и они који
нас воле и поштују зваће нас музунгу. Дакле, музунгу је белац!
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Леди музунгу сам ја!
Ноћни лет преко Египта и Судана до Руанде
био је досадан, труцкав и предуг за мој укус. Бар
је вечера била добра, избор филмова пристојан,
а седиште до мене празно, па сам могла да се испружим. На аеродрому у Кигалију авион је допуњен керозином и новим путницима. На
аеродром у Ентебе стигла сам у праскозорје. Е,
то сам до тада виђала само на филму и мислила
да користе специјалне ефекте. Свитање у Африци је нешто највеличанственије што човек може да доживи. Небо је надохват руке, као
влажно свилено платно натопљено у све нијансе ружичасте, аквамарин, наранџасте и црвене.
А мириси траве, лишћа, цвећа, воћа... Опојно!
Птице, чија је колонија баш у Уганди најбројнија на целом
континенту, прелепе су, у свим бојама, са различитим песмама,
многобројне... Имам осећај да сам њима стално окружена. И ноћу, кад се све смири, ноћне птице настављају да ми пружају тај
невероватни осећај да сам пронашла рај на земљи.
Оног тренутка кад сам спустила стопало на афричко тло, знала сам да волим Африку. А воли и она
мене. Моја пријатељица Сузан Кук Јахме, фотограф и писац,
моја енглеска ружа, с
којом делим мој мали
афрички живот, каже
да постоји легенда по
којој ако ти се афричка прашина залепи за
табане, никад нећеш
напустити Африку.
Прошле недеље, док
смо пиле поподневни
чај на тераси њене куће, замолила ме да јој
покажем табане. Смејала сам се, јер са својих табана афричку црвену земљу не успевам да скинем иако их гребем и гулим свим
могућим турпијама, мажем кремама, али
нема вајде. После два месеца у Африци, табани су нам афрички, и тачка! Показала
сам Су табане, а она ми је рекла: „Oh, dear,
you are going to stay here forever!“ Смејале
смо се, а она ми је показала своја малена,
снежно бела енглеска стопалца, са табанима потпуно поткованим црвеном афричком
земљом. „Ми смо беле Африканке“, рекла је, „и не брини, то и
није тако лоше.“
Не бринем, Африка ме добила заувек, и ако одем, увек ћу јој
се враћати, то поуздано знам .
Ето, то вам је уводно писмо. О болници, организацији службе, пацијентима, услугама, болестима, Уганда clinical guideline-у, пријатељима, храни, ноћном проводу, излетима, пливању...
други пут.
Покушајте да уживате. Ја успевам 24/7!
С поштовањем, ваша колегиница
Моника Грујичић
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СТРУЧНИ СКУПОВИ

PROFESSIONAL MEETINGS
Средишне теме симпозијума на Тари

ПРОФЕСИОНАЛИЗАЦИЈА И ИЗБОР РУКОВОДЕЋИХ СЕСТАРА
рајем новембра и почетком децембра (28.11. – 2.12.2012.
године), на прелепој планини Тари одржан је традиционални Симпозијум главних сестара и бабица, сестара и бабица из
праксе и професора здравствене неге.
Tоком пленарне тематике организованa су два округла стола:
Професионализација сестринства и Избор руководећих сестара
установа, уз усмена излагања и постер- презентације.
Како би симпозијум био садржајнији и успешнији, позвани су
предавачи, афирмисани стручњаци за поједине тематске области.
Они су својим знањем и искуством допринели доношењу заједничких ставова и закључака овог скупа.
Током усмених и постер-презентација биле су заступљене различите теме везане за делатност сестара у пракси. Већина изложених тема заснована је на искуствима и вештинама сестара из
праксе, новим технологијама и стандардима сестринског рада.
Као и увек, сестре су се потрудиле да своја знања и искуства
прикажу добрим усменим и постер-презентацијама, што је организатору Симпозијума омогућило да их категорише и прогласи
најбоље радове.
Задовољство ми је да овог пута могу да похвалим сестре нашег удружења Клиничког центра Србије, јер је за најбољу усмену презентацију изабран рад Ruptura aneurizme abdominalne aorte
– једно од најургентнијих стања у васкуларној хирургији, чије су
ауторке сестре Љубинка Ђорђевић и Марина Станојчић са Клинике за васкуларну и ендоваскуларну хирургију. За најбољу постерпрезентацију - Организација и стандарди здравствене неге
оболелих од Penfigus vulgaris, проглашен је рад сестре Мирјане
Томић са Клинике за дерматовенерологију.

К

ЗАКЉУЧЦИ СИМПОЗИЈУМА
Регулисати примену стандарда сестринске професије. Они обухватају три групе стандарда: процес здравствене неге као основни стандард неге; стандарде професионалног развоја – образовање и квалитет праксе; водиче добре праксе, клиничке путеве и процедуре.
За примену наведених стандарда неопходна је СТРАТЕГИЈА
РАЗВОЈА СЕСТРИНСТВА у Републици Србији и законска регулатива професије сестринства и здравствене неге. Препорука: за
остваривање наведених циљева неопходно је ангажовати све релевантне институције и организације које се баве сестринством
као професијом и здравственом негом као делатношћу.
Од представника постојећих асоцијација формирати национални тим за професионализацију, који ће бити задужен за припрему
стратешког плана и за примену стратегије за развој сестринства
Струковне асоцијације у Републици Србији требало би да дефинишу критеријуме за избор главних сестара здравствених институција и да их доставе Комори на даљу процедуру. Критеријуми морају обавезивати и бити регулисани будућим законом о здравственој нези.

У то ку 2013.
године спрове сти
истраживање о задо вољ ству медицин ских се ста ра
руковођењем и кому ни ка ци јом са
главним сестрама
институција.
Струковне асоцијације треба да
дају предлоге Комори о структури
организације служби здрав стве не
неге у здравственим уста но ва ма.
Дефинисати минимални сет података за документацију здравствене неге и законски регулисати обавезну примену на свим нивоима здравствене заштите.
Закључци су добри и требало би да обавезују све релевантне
институције. Тиме би сестре биле на добити, али и здравствена
нега и читав систем здравствене заштите.
Зорица Милошевић
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Хронологија солидарности и хуманости

БЛАГОВЕРНЕ МИЛОСРДНЕ КНЕГИЊЕ
ЦАРСКЕ РУСИЈЕ У СРБИЈИ
У свим нашим настојањима да као народ опстанемо у кући насред пута и ослободимо се увек моћнијих освајача,
помоћ Русије у 18. и 19. веку била је државна, народна, црквена и санитетска.
Кључне речи: кнегиња Јелена Петровна Романов, Александра Павловна Хартвиг, Трубецка, Нарискина, Долгорукова...
конгломерату оног што је било и што ће бити, поновљену у бесконачности историју
пишу победници, а васкрсавају мученици, очекујући да их понекад поменемо у молитвама.
У свим нашим настојањима да као народ
опстанемо у кући насред пута и ослободимо се увек моћнијих освајача, помоћ Русије у 18. и !9. веку била је државна, народна,
црквена и санитетска.
У време
Пр вог срп ског устанка
уст а ни ци ма
помоћ пружа
Ру ски са ни тет
при гар ни зо ну у
Београду, санирајући
повреде војника у крвавим биткама 1807. и 1810. у Тимочкој крајини и Варварину, предвођених генералом Исајевим и Цукатом. Потом долази време када Наполеонова војска са 600.000 војника ломи Русију, а касније нови непријатељ
уништава Црноморску флоту и предузима копнену инвазију у делти Дунава и на Криму.

У

Раздобље од 1853. до
1855. пише се крвљу, а том
истом супстанцом отвара се
поглавље ратне хирургије, у
коме као светозарна звезда
сија др Николај Ивановић
Пирогов. Примењује први
пут гипсани завој код прелома екстремитета и конзервативни хируршки приступ третмана зглобно-коштаних повреда.
Тиме су многи рањеници спасени од дотадашњих ампутација раСЕСТРИНСТВО Број 34 • јануар-март 2013.

дикалног типа и од трајног инвалидитета. Доктору Пирогову асистира тетка Александре Павловне Хартвиг, мило срдна се стра Карцова, настојатељица
манастира Св. Георгије из племићке породице,
а кримске сестре из тог рата излазе са знатним
искуством, веома битним за рад у болници.
У 19. веку Србија има 120.000 војника,
460 официра, 40 доктора медицине, једног
фармацеута и пет лекарских помоћника. Таква креће у рат против Турака, а према подацима докумената РЦК, које су потписали
кнез Милан Обреновић и генерала Михаил
Черњајев, освајач Ташкента, у помоћ из Русије стиже: 123 лекара, 118 сестара, 111 сестара помоћница, четири апотекара, доно сећи
монтажне болнице, комплетне хируршке сале, инструменте, кревете и постељно платно. Доктори су
ђаци Пирогова: Таубер, Коломнин, Корзењевски, Склифасовски, Рејер, Кузњецов, Марија Зиболд. Ту је и наш др Владан Ђорђевић, онај кога су обучавали најбољи. Показао је шта је
научио у бици код Мрамора. Уједно оснива Српско лекарско друштво, 1872. године.

Контролу над радом болница спроводе др Склифасовски и генерал Токарјов у болницама у Топчидеру и Смедереву, проф. Марконет, Крагујевцу, доц. Студенски у Ћуприји, проф Таубер у
Пожаревцу, мајор др Островски у Сараорцима, Гроцкој, Аџибеговац у Краљеву, Баточини, на Убу, др Клебер у Јагодини, мајор др
Деревјенко у Свилајнцу, проф др Рајер, са најтежим рањеницима, и др Берљаков у Шапцу, те болнице у Чачку, Г. Милановцу,
Јовановцу и Злоту. Нарочито ваља истаћи болницу Кримских милосрдних сестара у Аранђеловцу. На фронту делују санитетске
амбуланте: др Счербак на Јужном фронту, проф др Коломнин у
Алексинцу, Нишу, Прњавору, Вукањи, Неготину. Само у бици код
Ђуниса од 1.000 руских добровољаца гине 650, а после завршетка овог рата остаје 9.500 трајних инвалида. Русија бесповратно
шаље милион рубаља у злату, исплаћује месечну апанажу од три
гроша сваком српском војнику и поклања комплетан санитет. Сада Србија има 61 доктора, 41 студента медицине, 19 апотекара,
26 сестара и четири руска лекара. У документима се први пут се
приказује високо поштовање женевских конвенција према рањеницима остављеним на фронту, који бивају збринути у Нишкој,
Пиротској и Белопаланачкој болници.
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Први пут се примењује Листеров антисептични метод у пољској болници, коју води др Јарослав Кужељ.

Током балканских ратова у Србију долазе др
Никола Пајевски и др Бабасјенов са пет хирурга,
16 милосрдних сестара, а
пристижу нове мисије са
28 лекара, 86 сестара, 160
болничара, комплетним
болничким инвентаром,
првим рендген-апаратом,
медицинском кухињом и
750.000 рубаља. Милосрдне се стре су из Иверске
Мо сковске Александринске мирјанске заједнице и
Кауфманске заједнице сестринства Св. Евгеније и
Св. Јелисавете. Оне опслужују 4.542 болесника и
асистирају хирурзима у
541 операцији. Кнегиња
Јелена Петровна Романов
је лучоноша те мисије.
Вративши се у Русију по-

хађа курс у Кауфманској општини, те ВМА у Петрограду, враћа се
у Србију 1914, избегавши судбину породице. Њен муж 1917. бива жив бачен у јаму рудника.
Овде би ваљало застати и одати пошту оним сестрама које су
у нези болесника гореле као воштане свеће, по земљи ходале и
својим делима куповале царство небеско: Марији Владомировој,
Александри Соловјевој, Вери Драгомировој, Евгенији Митјуровој. Све оне су у саставу одреда кнегиње Долгорукове, која постаје лекар.
Само за време епидемије колере у Скопљу трудом те екипе
се стара са др Стернбергом од 2.000 оболелих спасено је њих
1.200. У три руске болнице у Скопљу ради 16 руских лекара и
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шест милосрдних сестара. Године 1914 стиже 36 првих школованих медицинских се стара на Високој Мо сковској Медицинској
сколи. Руска влада шаље
хирурга др Софотерова и
мисије лекара, зубара и сестара.
Александра Павловна
Хартвиг скупља помоћ од
100.000 рубаља и сама
учествује у нези рањеника.
Њен рад наставља кнегиња Трубецка, која поред
100.000 рубаља, оснива
Комитет за помоћ Србији,
опрема болницу у Зајечару
са доц. Сићевим. Болница
има 200 по стеља и 150 за
заразне. За кнегињом Трубецком стиже одред санитараца монаха са Свете
Горе.
У епидемији пегавца успешно делују
екипе са др Марчинковићем и др Спаским, опремљене са
400 по стеља, седам
лекара и 40 медицинских сестара. У Нишу
делује Руско-српска
градска помоћ у порти Саборне цркве и
први пут се установљује 24-часовно дежурство онако како данас ради хитна помоћ. При манастиру Св.
Петке руске милосрдне сестре негују ратну сирочад и помажу избеглицама. Доктор Барабоскин стиже у Алексинац, где затиче 600
рањеника и тифусара, те и сам умире.
Руско болничко особље дочекује у Солуну у две болнице прву донацију цара Николаја Романова Св. Георгије, др Софотеров
другу донацију кнегиње Нарискин. И сведочи о голготи Христовог стада запечаћену са 80.000 страдалих живота. Такође делују
болнице у позадини фронта у Соровићу.
Идејни творац помоћи Србима др Боткин, лични лекар царске породице, бива убијен кад и света породица. Биће упамћен
као горостас руске медицине, интелектуални монолит, непоновљив у храбрости и визионарству савремених стремљења медицине.
У свему што радимо садржане су честице оних који су
живели и радили пре
нас, па ако смо на
тренутак били бољи
од других, ако смо
знали више и видели
даље, то је било зато
што смо стајали на
плећима дивова.
Част и слава онима
који су с нама изговарали Оченаш на истом
језику и који су нас волели као што само свети умеју да воле.
Снежана Тодоровић
SISTERHOOD No 34 • january-march 2013
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Новогодишња и божићна хуманитарна акција сестара УМСТ „Сестринство“

ПОКЛОНИ МАЛИМ ПАЦИЈЕНТИМА
ова година и божићни празници су време
када правимо билансе шта смо добро урадили и дали у протеклој години. Уз сјај и ритам
окићених јелки, добро расположење, нудимо обећања да ћемо у наредној години да радимо, дајемо
и волимо више и боље.

Н

Се стре УМСТ „Се стринство“ Клиничког центра Србије су
празницима у част организовале добротворну хуманитарну акцију даривања поклона и пакетића деци која су празнике проводила
у болницама у КЦС на кожној, очној, ОРЛ и неурохируршкој клиници (клинике које имају дечија одељења). Новогодишње изненађење је био „прави“ Деда Мраз, који је сваком детету лично
подарио пригодан пакетић и пренео му најсрдачније жеље за успешно лечење и оздрављење, што ниједног малишана није оставило равнодушним.
Иако нас је живот разуверио да престанемо да верујемо у бајке, па и у Деда Мраза, новогодишње расположење је учинило да
се бар накратко заједно с малим пацијентима сетимо свих безбрижних и радо сних дечјих дана. По себно Деда Мраза, који је
донео добро расположење и запосленима који се баве лечењем,
негом и бригом за здравље малих пацијената.
Гордана Ковачевић

СЕСТРИНСТВО Број 34 • јануар-март 2013.
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WE RECOMMEND

Ивана Стојковић, Клиника за грудну хирургију КЦС

Ivana Stojkovic, Clinic for thoracis surgery, CCS

ФИЗИЧКА АКТИВНОСТ
И ЗДРАВЉЕ

PHYSICAL ACTIVITY
AND HEALTH

вана Стојковић рођена је у јулу 1974. године у Београду. Средњу и Високу здравствену школу струковних студија завршила је у Земуну.
Претходно радно искуство: од 1996. ради на Институту за плућне болести у операционом блоку,
на радном месту инструментарке. Са отварањем
Клинике за грудну хирургију добија место едукатора здравствене неге. Апсолвент је Специјалистичких струковних студија Медицинског факултета у
Београду. Групним фитнес програмима бави се последњих 17 година. Члан је Извршног одбора Удружења „Сестринство“. Удата је, мајка двоје деце.

И

vana Stojkovic was born in 1974 in Belgrade,
Serbia. Middle and High school for Professional Health Care Studies completed in Zemun.
Previous work experience: She is working from
1996. to 2010. in the Institute for Pulmonary Diseases, Clinical Centre of Serbia in the surgical ward
as the OR nurse. After the opening of the Clinic for
Thoracis surgery in 2010. she has become a health
care Educator. Graduate student of the Specialist
Professional Studies School of Medicine in Belgrade. She has been engaged at Group fitness programs last 17 years. Ivana is the member of the
Executive Committee of the largest Nursing Association in country Sisterhood. Married, mother of
two children.
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Сажетак

Abstractum

едовна физичка активност може да замени многе лекове,
али неопходно је дефинисати шта је све потребно пре започињања вежби. Редовна физичка активност помаже у:
• контроли телесне тежине,
• редукује ризик настанка кардиоваскуларних болести,
• редукује могућност настанка дијабетеса типа 2 и метаболичког синдрома,
• редукује ризик настанка појединих карцинома,
• јача мишићно-коштани систем,
• побољшава расположење и менталну активност,
• побољшава способност обављања дневних активности, превенира падове,
• повећава шансу за дужи и квалитетнији живот.
Добра новост је да је аеробик умереног интензитета поуздан
за ширу популацију. Питања која често поставите себи пре почетка бављења физичком активношћу су: на који начин, колико дуго,
којим темпом, у каквим условима... Американци су у овом случају направили акроним FITT, који указује на најбитније околности
током започињања физичке активности. Здравствена нега и wellness подразумевају превентиву болести и промовишу специфичну групу поступака и навика усмерених ка смањивању ризика од
оболевања или повређивања.
Кључне речи: физичка активност, унапређивање здравља,
здравствена нега, fitness, wellness.

egular physical activity can replace many drugs but it is necessary to define what is needed before starting the exercise.
Regular physical activity helps to:
• contole body weight
• reduces the risk of cardiovascular disease
• reduce the incidence of type 2 diabetes and metabolic syndrome
• reduce the risk of certain cancers
• strengthens the musculoskeletal system
• improves your mood and mental activity
• improves the ability to perform daily activities, prevent crashes
• increases the chance of a longer and better life
The good news is that moderate intensity aerobic is safe for the
general population. The questions often ask yourself before starting
physical activity are: how, for how long, at what pace, in what conditions ... Americans were meticulous in this case and made the FITT
acronym that indicates the most important moments during the exercise session. Health care and wellness include disease prevention and
promote a specific group of procedures and practices aimed at reducing the risk of illness or injury.
Keywords: physical activity, health promotion, health care, fitness,
wellness.

Увод

интензитета поуздан за ширу популацију. На који начин, колико
дуго, којим темпом, у каквим условима, само су нека од питања
која поставите себи пре почетка физичке активности. Почнимо
редом:
• F – frequency (учесталост)
Веровали или не, што већи број дана у недељи, чак пет или више.
• I – intensity (доза)
Умерено је права реч – 50%–75% (85%) од максималне срчане фреквенце или ако не волите математичке заврзламе, употребите следећи трик: током физичке активности требало би да
можете причати али не и да певате.
• T – type (облик активност тј. врста)
Рецимо све оно што вас чини срећним. Не волимо сви исте
ствари, па и кад је облик задовољавања физичке активности у питању постоје пробирачи.
• Т – time (време)
Е овде настају проблеми. Готово 90% испитаника ће вам рећи
да немају времена да се поред напорног дана и бројних обавеза
баве и физичком активношћу.

Р

Редовна физичка активност може да замени многе лекове, а
ниједан лек не може да замени физичку активност. Американци
су у овом случају направили акроним FITT, који означава шта је
све неопходно дефинисати пре вежбања. Редовна физичка активност помаже у:
• контроли телесне тежине,
• редукује ризик настанка кардиоваскуларних болести,
• редукује могућност настанка дијабетеса типа 2 и метаболичког синдрома,
• редукује ризик настанка појединих карцинома,
• јача мишићно-коштани систем,
• побољшава расположење и менталну активност,
• побољшава способност обављања дневних активности, превенира падове,
• повећава шансу за дужи и квалитетнији живот.
Ако не знате поуздано желите ли да будете активни или да појачате своју физичку активност (коју већ упражњавате) због могућности повређивања, добра новост је да је аеробик умереног

R
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Почните полако – Страх од настанка срчаног удара током физичке активност минималан је. Оно што забрињава јесте
појава срчаних инцидената ако нагло постанете физички исувише
активни. Ако током живота нисте упражњавали никакву физичку
активност (сем свакодневних пословних или кућних обавеза),
знајте да сте у појачаном ризику за васкуларне инциденте ако кренете нагло да се бавите активностима које до тада нису били ваша свакодневица.

Ако имате хроничних проблема са здрављем – артритис, дијабетес, кардиоваскуларне сметње... разговарајте са својим лекаром, који ће вам саветовати на који начин да почнете с вежбама.
Само 60 минута недељно умереног темпа вежбања биће прави
благослов за ваш организам.
На који начин редовна физичка активност умереног интензитета побољшава ваше здравље?

Контролишите вашу телесну тежину
Када се гојимо? Онда када је дневни унос хранљивих материја већи него сагоревање калорија током свакодневних активности
или током обављања физичких активности. У том случају неопходно је смањити дневни унос хранљивих материја и појачати физичку активност.
Балансирање калоријама
је као вага. Да бисте остали
у балансу са калоријама и да
бисте одржали жељену телесну масу, неопходно је правилно дозирање унетих
хранљивих материја и редовно обављање физичке
активности. Једном речју –
самоконтрола.
На који начин да одржите или да остварите жељену телесну масу?
Ако се одлучите за умерену физичку активност,
знајте да вам је неопходно
близу 150 минута ( у просеку 22 минута дневно) да бисте одржали или достигли жељену телесну масу. Онима који вежбају интензивније у просеку је потребно упола мање минута како би
остварили оно што је задато. У сваком случају, будући да се сви
разликујемо, може вам се десити да не припадате групацијама веће–мање, јаче–слабије, те је неопходно да сами пронађете модел
који вам највише прија.

• Метаболички синдром
Стање у којем имате повећано складиштење масних наслага
око струка (обим струка за жене максимално 82 сантиметра, за
мушкарце максимално 90 сантиметара), снижен HDL холестерол,
високе триглицериде, висок ниво шећера у крви. Истраживања
говоре у прилог обављању умерене физичке активности у трајању 120–150 минута недељно.
• Дијабетес тип 2
Ако сте имали „среће“ па сте већ оболели, физичка активност
за вас је неопходна најмање 30 минута дневно, а врсту изаберите
сами: вожња бицикла, плес, рад у башти, кошење траве....
• Разне врсте карцинома
Готово сва истраживања имају позитиван скор и показују
предност код физички активних особа. Ако сте преживели неки
од карцинома, физичка активност може да буде добар мотиватор
у даљем квалитетнијем животу.
• Очврсните своје кости и мишиће
Нажалост, постали смо нација старих. Док се држава коначно
не уозбиљи кад је реч о националној стратегији подстицања наталитета, ми који смо већ превалили 40. имамо огроман проблем.
Кости нам постају све лошије (нарочито је угрожена женска популација), а мишићи све млитавији. Враћамо се на истраживања:
импакт вежбе током којих ће ваш остеомускуларни склоп ојачати
права су благодет. Бројна истраживања говоре у прилог оболевања кичменог стуба, нарочито код појединих професија, којима
припадају и медицинске сестре. Док будемо чекали сва светска
помагала, хајде да учините нешто и помогнете себи. Вежбајте мишиће предњег трбушног зида и леђа. Када ојачате те групе мишића, сачуваћете сопствено здравље, тј. леђа.
Здравствена нега и wellness подразумевају превентиву болести и промовишу специфичну групу поступака и навика усмерених ка смањивању ризика од оболевања или повређивања.
И не заборавите, за сопствено здравље дневно вам је потребно само четири одсто времена!
Литература:

Чињенице од којих вам зависи живот

1) Physical Activity and Health, доступно на , датум претраге 2.

• Срчани и мождани удар
Ако издвојите два сата и 30 минута током недеље, бићете у могућности да редукујете крвни притисак и ниво холестерола и да се сврстате у групу особа са смањеним ризиком за настанак ових обољења.

2) Б. Шарки, С. Гаскил, 6. издање, 2006, Физиологија спорта за
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1. 2013. година.

тренере.

3) The personal trainers handbook,second edition, 2003 T.O Brien.
4) Wellness Centres for Health Care Workers, 2011 International

Council of Nurses (ICN), доступно на 8. 3. 2012. година.
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Abstractum

ронична опструктивна болест плућа (ХОБП) представља велики јавноздравствени проблем у целом свету, јер
су њена учесталост и последице у континуираном порасту. Често
је повезана са системским последицама, које повећавају морбидитет и тежину болести. Ипак, то хронично обољење респираторног
тракта може се спречити и лечити. То је болест која се одликује
бронхоопструкцијом,к ојај е:
• делимичнор еверзибилнаи лиф иксирана,
• обичноп рогресивна,
• удружена са промењеним инфламацијским одговором плућа
нау дахнутеш тетнеч естицеи лиг асове.
Циљ рада је приказивање стандардизоване сестринске процедуре и истицање значаја правилне сестринске активности у здравственој нези боле сника. Прихватањем стандарда и норматива
постижес е:
• вишик валитетр адак ојис ем ожем еритии о цењивати,
• бољао рганизацијар ада,
• вредновањес опственогр ада,
• остваривање, контрола, смањење грешака у остварењу предвиђенихи нтервенција,
• писана, дефинисана, правилно остварена сестринска процедура, која ослобађа сестру од неоснованих оптужби било којеи нтернеи лис пољнек онтроле,
• повећање појединачне одговорности медицинских сестара
зас војд елокругр ада,
• олакшавање институцији да добије средства у складу са планираниму слугамак ојес проводес естре.
Полазећи од те чињенице, истичемо да квалитет, као врховни
критеријум рада и знања здравствених радника, првенствено може да обезбеди пацијентима ефикасно и ефективно лечење, негу
и збрињавање. Поред тога, стално морамо имати на уму да квалитет на најбољи начин потврђује постигнути степен професионалности здравствених радника свих профила и вредносну димензију
њиховог свеукупног рада. Процедура битно олакшава рад медицинским сестрама, смањује могућност евентуалних пропуста у
раду, истиче профе сионални идентитет медицинске се стре и
здравственун егуп одижен ан ајвишис тепен.

hronicobstructivepulmonary disease(COPD) is a major public health problemthroughout the world, because itsprevalence andconsequencesofcontinuingincreased.Oftenisassociated with
systemiceffectsthat increasemorbidityand severitydisease.However,
this isa chronic disease ofthe respiratorytractcan be preventedand treated.COPDi sa d iseasecharacterizedb yairflowl imitationthati s:
• partiallyreversibleorfixed,
• usuallyprogressive,
• associatedwithalteredinflammatory response ofthe lungs tonoxiousp articlesorinhaledgases.
Is howstandardizednursingproceduralandemphasize the importanceof propernursing interventions inhealth carepatients. Acceptingstandardsa ndn ormscanb ea chieved:
• higherq ualityo fworkt hatc anb emeasuredande valuated,
• bettero rganizationofw ork,
• evaluatingtheiro wnw ork,
• implementation, control, reduction of errorsin the realization ofplannedinterventions,
• written, defined, properlyimplementednursingprocedures, which
releases thesisterofunfounded accusations,any internalorexternalc ontrol
• increasingindividual responsibilityof nurses totheir scopeof
work,
• tofacilitate theinstitutionreceivingthe fundsinaccordancewith the
plannedservicesconductedb ynurses.
Health carefor most peopleis the most importantbasic needs.Starting fromthese factspoint outthat the quality,as the supremecriterionof
workand knowledge of healthworkers,primarilybeto providepatients,
efficient and effective treatment, care and treatment.In addition,we
must alwayskeep inmind thatquality,in the bestway, confirms the achievedlevel of professionalismof health workersof all kinds,as well
asvaluabledimension totheir overallwork.Proceduresignificantly facilitatesthe work ofnurses, reducingthe potential forfailurein the work,
said the identity of themedicalprofessionalnursesandhealthcarerises to
thehighestpossiblel evel.
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Хронична опструктивна болест плућа представља значајан
јавноздравствени проблем у целом свету, јер су њена учесталост
и последице у континуираном порасту. Често је повезана са системским последицама, које повећавају морбидитет и тежину болести. Ипак, ово хронично обољење респираторног тракта може
се спречити и лечити. Та болест је у целом свету повезана са знатним морбидитетом и морталитетом, нарочито у земљама у којима је висока преваленција пушења цигарета. Око 4–10 одсто
одраслих становника Европе има хроничну опструктивну болест
плућа. Морталитет и трошкови повезани с том болешћу у порасту
су, тако да Светска здравствена организација процењује да ће
2020. године ХОБП бити трећи и водећи узрок умирања у свету,
а пета болест по трошковима које проузрокује. Болест настаје
услед сложених интеракција генетичких и фактора средине због
дуготрајног деловања фактора ризика из спољне средине и организма. Пушење цигарета главни је фактор ризика за ХОБП, јер је
иницијални покретач оксидативног стреса и инфламаторног одговора. Остали фактори ризика су: урођени дефицит алфа 1 антитрипсин, астма и бронхијална хиперактивност, поремећаји раста
и развоја плућа in utero и током детињства и адолесценције, професијска експозиција органским и неорганским супстанцама и гасовима, аерозагађењима у кући и спољној средини, че сте
респираторнеи нфекцијеу д етињству,л ошијее кономскос тање.
Симптоми ХОБП постепено се испољавају, јер се и патофизиолошке промене споро развијају. Нажалост, болест се не дијагностикује у свом раном стадијуму, јер се многи пацијенти јављају
лекару тек када имају изражене тегобе и изгубе 50% плућне функције. На постојање ХОБП код особе која је била изложена факторима ризика или има позитивну породичну анамнезу указују
диспнеја (погоршава се при физичком напрезању и респираторној
инфекцији), хронични кашаљ (најчешће је свакодневни и непро-

дуктиван, али може бити интермитентан и продуктиван) и хронично стварање спутума (било која хиперпродукција може да укаже на ХОБП). Додатни симптоми су стезање у грудима, свирање
у грудима, хемоптизије, мршављење и депресивност. Болесници
у почетку не обраћају пажњу на симптоме болести, који се постепено развијају, јер их сматрају нормалном последицом пушења
цигарета, старењу или као последицу слабије физичке кондиције. Обично се јављају лекару тек у случају егзацербације болести
или када диспнеја и кашаљ поремете квалитет свакодневног живота, а тада је болест већ узела маха.
Дијагноза ХОБП поставља се на основу података из анамнезе о изложености фактора ризика, постојања симптома и спирометријске потврде бронхоопструкције. Болест се, према спирометрији дели на четири спирометријска ГОЛД разреда или степена.
Оцењујес еп остбронходилатацијскиФ ЕВ1.
Лечење болесника са ХОБП спроводи се мултидисциплинарно, са следећим циљевима: спречавање прогресије болести, отклањање симптома, превенција егзацербације, побољшање подношења физичког напора и побољшања квалитета живота. Препоручује се индивидуализовани терапијски приступ, који обухвата нефармаколошке и фармаколошке методе. За лечење оболелог потребан
је искусан медицински тим, у коме је улога медицинске сестре од
изузетногз начаја.

Специфичнес естринскеа ктивности
уд ијагностици,л ечењуи н ези
пулмолошкихб олесника
• Активности медицинске сестре у дијагностичким поступцима (узимање крви за лабораторијска испитивања и гасне
анализе, узимање испљувка на преглед, учешће у неинвазивној дијагностици у пулмологији и инвазивној дијагностици).
• Активности медицинске сестре у лечењу пулмолошких болесника (интралеурални начин апликације лека, примена инхалационет ерапијеи о ксигенотерапија).
• Активности медицинске сестре у спровођењу здравствене
негеп улмолошкихб олесника.
• Применаз дравствено-васпитногр ада– е дукација.

Циљр ада
Приказати стандардизовану се стринску процедуру код пулмолошких болесника и указати на значај правилне едукације болесника.

Критеријум за извршење функција
• Одредба лекара (у зависности од здравственог стања болесника лекар доноси одлуку о поступку лечења, а медицинска
сестра као члан тима учествује у реализацији дијагностичкихи т ерапијскихп оступака).
• Здравствено стање пацијента (у зависности од здравственог стања, интелектуалног, културног, социјалног, етичког... порекла, медицинска сестра треба да индивидуализује
приступ и план неге).
• Показатељив рстеи н ивоан еге.

ИНХАЛАТОРП УМПИЦЕ
Специфичнас тандардизованас естринскап роцедурак одп улмолошкихб олесника
ДЕФИНИЦИЈА
Најделотворнији начин примене лека је локални. Локалном
апликацијом системски нежељени ефекти своде се на минимум, а
у болесном ткиву постигнемо велику концентрацију лека. За болести респираторних путева инхалација са локалном апликацијом лека доказано је ефикасна. Инхалација је апликација лека аеросолом.
То је суспензија чврстих честица или капљица у гасу. Терапијски
аеросол садржи честице различите величине и облика. Дисајни путеви веће честице задржавају на горњим дисајним деловима.
СЕСТРИНСТВО Број 34 • јануар-март 2013.
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СВРХА
Правилна употреба инхалатор-пумпица од кључне је важности за ефикасност терапије. Обука о правилној употреби задатак
је и обавеза медицинске сестре. За ефекат терапије значајни су
следећиу слови:
• вентилацијап лућа,
• анатомскео собеностип лућаи
• тежинао пструкцијеи п рисуствос лузи.
Због директног контакта лека са великом површином трахеобронхијалног стабла и алвеола инхалација има неколико предности:
• Могућеј ек оришћењем ањихд озал ека.
• Лек брзо долази до делова респираторног система, па је дејство брзо, већ после 5–6 минута.
• Због малих доза које се инхалирају ретке су алергијске реакције.
• Нема тегоба у гастроинтестиналном тракту које су могуће
прип ероралном лечењу.
• Заб олесникеј ет ајн ачинв еомак омфоран.

медицинске сестре пулмолошког одељења да покаже болеснику
како ће правилно апликовати лек и да провери његово знање. У
употреби су и разне брошуре, које се могу дати болеснику ради
ближихи нформација.
• Боле снику треба објаснити да лек треба да се допреми на
слузницу трахеобронхијалног стабла, што значи да га ,,удише”, а не да ,,гута”.
• Пре употребе лека, у неколико наврата вежбати удисај аеросола. Потребно је синхронизовати наставак аеросола и почетак удисаја. Удисај треба да буде дуготрајан, не пребрз, да
траје 5–10 секунди.
• Доста болесника у почетку не сарађује, ,,…болестан сам, не
могу то да удишем…”. На прилагођен начин треба објаснити
болеснику да је пумпица намењена управо болесним људима.
• Обуку прилагодити техничкој примени пумпице. Класичне
пумпице су најтеже за употребу и то захтева и велику вештинуз аб олесника.
• Обука за употребу пумпице треба да траје најмање десет минута.
• Од болесника увек тражити да пумпицу употреби пред медицинским особљем и то понављати на свакој контроли у
здравственоју станови.

Процедуралнес естринскеа ктивности
Медицинска се стра треба да објасни боле снику све што му
нијеј асно.М ожес ен аправитип исаноу путствоз аб олеснике.
Уп рименис ут рив рстеа парата:
• пумпицаи лир аспршивача еросола,
• инхалаторк ојис адржил ековеу в идуп раха,
• апаратиз ас тварањеа еросолаи лин ебулизатори.

ПОЉЕП РИМЕНЕ
Брз удах повећава могућност таложења и задржавања честице у великим дисајним путевима, а спора равномерна вентилација омогућава доспевање честица и у периферни делове. Удахнуте
честице растварају се у слузи, која облаже путеве, а део се ресорбује и преноси у друге делове. Тако удахнут лек има локално и
опште дејство. Тим начином апликације најчешће се дају бронходилататори, кортикостероиди и заштитни препарати да би дошло до бронходилатације, разводнио се по стојећи секрет, ради
лакшег искашљавања и опоравила слузница бронхијалног стабла.
Ов рстил ека,д ози ин ачинуа пликацијел ековао длучујел екар.

НОРМЕ ЗАО СТВАРЕЊЕФ УНКЦИЈЕ
Кадровски норматив
а) лекар пулмолог
б) струковна медицинска сестра или виша
медицинска сестра или медицинска сестра
ц) болесник, најближи члан породице

Број
лица
1
1
1

Временскин орматив –п етм инута.

ОДГОВОРНОСТИ
Заи звођењео веп роцедурео дговорнај ем едицинскас естра.

ДЕТАЉАНО ПИСА КТИВНОСТИ
Препроцедуралнес естринскеа ктивности
Припрема болесника захтева одређен вид обуке, јер недовољно обучен болесник умањује депоновање лека. Зато је дужност

Корации лиу путствоз ап равилнуп римену:

Техникап рименеи нхалаторп умпица
1.С кинутип оклопаци д оброп ромућкатии нхалатор.
2. На првом коришћењу или након 3–7 дана некоришћења прво активирати спреј у ваздух – у празно.
3.И здахнутив аздух.
4. Ставити усник инхалатора у уста или непосредно испред
уста.
5. Поставити врх инхалатора, пустити једну дозу лека и истовременоп олакои д убокоу дахнути.
6.З адржатид ах1 0с екунди.
6.П олакои здахнутив аздухи зп лућа.
7. Ако је потребна још једна инхалација, сачекати 2–3 минута,п ап оступакп оновити.

Техникап рименеи нхалатор-пумпица
сан аставком
1.С кинутип оклопаци д оброп ромућкатии нхалатор.
2. На првом коришћењу или након 3–7 дана некоришћења, прво активирати спреј у ваздух – у празно.
3.И здахнутив аздух.
SISTERHOOD No 34 • january-march 2013
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5.З адржатид ах1 0с екунди.
6. Ако је потребна још једна инхалација, сачекати 2–3 минута,п ап оступакп оновити.
Такође је неопходно поменути небулајзере, али је данас њиховап рименар етка.Т ос уа паратик ојис тварајуа еросол.
Веома је важно болеснику објаснити како ће да препозна када је инхалатор-пумпица празна: тако што неки од њих имају бројаче доза, други пумпици треба да протресу како би се чуло има
ли у њој још садржаја. Након сваке употребе било које врсте инхалатор-пумпице,б итној еу стаи спратив одом.
Од великог је значаја скренути пажњу на ригорозно придржавање упутстава и на последице прекомерног инхалирања (тахикардија, дрхтавица, осећај недо статка ваздуха, узнемиреност и
итд.).

4. Ставити усник инхалатора у уста или непосредно испред
уста.
5. Поставити врх инхалатора, пустити једну дозу лека и истовремено полако и дубоко удахнути из наставка, а ако то није могуће, допуштени су кратки плитки удисаји (када задржавање даха
нијем огуће).
6.З адржатид ах1 0с екундии лик оликој ет ом огуће.
7. Полако издахнути ваздух из плућа у део коморе (који има
неповратнув алвулу).
8. Ако је потребна још једна инхалација, сачекати 2–3 минута,п ап оступакп оновити.

Постпроцедуралнес естринскеа ктивности
Медицинска сестра мора да демонстрира одговарајућу инхалацијуи д ап реконтролишеу својеноз нање.

Техника удисањал екау о бликуп раха
1. Припремити инхалатор за удисање (зависи од врсте инхалатора).
2.Д исатип олако– н еу и нхалатор.
3. Ставити усник инхалатора у уста или непосредно испред
уста.
4.Б рзо,п унои дубокоу дахнути.

ЗАКЉУЧАК
Ако је едукација болесника о правилној техници инхалације
лека задовољена по специфичној стандардизованој процедури,
кадровски и временски, уз документовање и збрињавање болесника, уз све наведене активности, ова процедура може се сматратиз ао стваренуп ос тандардуи к валитетуз дравственен еге.
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Сажетак

Abstractum

едицинска сестра, као члан кардиохируршког тима, има
пресудну улогу у спровођењу здравствено-васпитног рада, почевши од првог контакта с пацијентом, пријема у болницу,
преоперативног и постоперативног тока, па све до отпуста пацијентаи зб олнице,к адао ну лазиу и ницијалнуф азуо поравка.
Суочен са сазнањем да ће му се „оперисати срце“, велики број
пацијената се плаши операције, осећа страх од њеног исхода, компликација и даљег начина живота. Операција на срцу, поред великог стреса и ризика, носи и бројне недоумице, с којима се пацијенти
срећу у првим данима и недељама након интервенције. Шта је дозвољено, а шта забрањено? Пацијенти су сконцентрисани и траже
информације које им помажу у свакодневном животу. Они желе да
им здравствени радници кажу шта треба да знају, насупрот ономе
шта би било лепо чути. Управо за те дане, када је срце још „ровито“,
а пацијенти у страху, медицинска сестра, као члан тима, има пресудну улогу у пружању информација и стицању знања. Медицинска сестра мора да процени ниво знања пацијента и његове породице о
специфичним аспектима здравствене неге и да утврди стечене навике, а затим пружи информације које ће испунити празнину у знању
пацијента и породице. Неопходно је да информације буду детаљне,
да се пацијент обавести о начину живота и правилима понашања
непосредно након операције, за време боравка у болници, те у првих шест месеци након одласка кући. Највише тога се мења у прва
три месеца, a секундарна превенција подразумева савете којих пацијенти треба да се придржавају доживотно.
Циљ: Истаћи улогу и значај медицинске сестре у спровођењу
здравствено-васпитног рада, код пацијената након кардиохируршке операције. Спроводећи здравствено-васпитни рад, медицинске сестре подучавају пацијенте да након обављене кардиохируршке операције стекну здраве животне навике, усвоје нова знања
и правила понашања у свакодневном животу како би се што пре
вратили уобичајеним активностима, породици и средини у којој
живе и раде и да се при том квалитет њиховог живота побољша.
Методологија: Као основ за израду овог рада коришћен је дескриптивни метод, системско посматрање и знање и искуство стеченин аконв ишегодишњегр адан аК линициз ак ардиохирургију.
Закључак: Значај интердисциплинарног укључивања целог
здравственог тима важан је за ефикасну едукацију и усвајање но-

he nurse, as a member of cardiac surgery team plays a crucial
role in the implementation of the health education, from the
first contact with the patient, hospital admission, pre-operative and
postoperative course, to patient's hospital discharge, when a patient
enters the initial phase of recovery.
Faced with the knowledge that they will be "operated on the
heart," many patients are afraid of surgery and fear its outcome, complications and future way of life. Beside high stress and risk, heart surgery carries many dilemmas in the first days and weeks after the
intervention. What is allowed and what is forbidden? Patients are concentrated and seek helpful information about their daily life. They
want their health care providers to say what they need to know, not
what would be nice to hear.
A nurs, as a member of the team, has a very important role in providing information to frightend patients in early stage of recovery. The
nurse must assess the level of patian’s and their family’s about the specific aspects of health care,has to determine their habits and then provide necessary information. That includes advice about way of life,
and rules of conduct, immediately after surgery, during the hospitalization, and in the first six months after hospital discharge. Life is
changing the most in the first 3 months, while secondary prevention
in patients means following given advices for a lifetime.
Objective: Emphasize the role and importance of nurses in the
implementation of health education in patients after cardiac surgery. Implementing health education, nurses, inform and educate patients that after cardiac surgery they have to acquire healthy habits,
improve their knowledge and rules of behavior in everyday life, in
order to return as soon as possible to normal activity, family and community in which they live and work, and to thereby improve their quality of life.
Methodology: The paper is based on a descriptive method, system
monitoring, as well as the knowledge and experience gained after
many years of working at the Clinic for cardiac surgery.
Conclusions: The importance of interdisciplinary involvement of
the entire health care team is important for the effective education and
adoption of patients new skills and behaviors after cardiac surgery. The
nurse, as a member of the team, continuously pursuing health education, focuses on: functional behavioral problems, increasing knowl-
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вих знања и начина понашања пацијената након кардиохируршке
операције. Медицинска се стра, као члан тима, континуирано
спроводећи здраваствено-васпитни рад, усмерава се на: функционалне проблеме понашања, повећање знања и на позитивне промене ставова пацијената. Тиме смањује осећај беспомоћности и
страха, снажи пацијента, доприноси бржем опоравку и повратку
свакодневнимж ивотнима ктивностима.

edge and positive changes of patient's attitudes. This reduces the sense
of helplessness and fear, strengthens the patient, contributes to a faster
recovery and return to daily life activities.

УВОД
Опе ра ци ја на
срцу једна је од најсложенијих хируршких интервенција.
Едукација кардиохируршких боле сника и њихових најближих неопходна
је за потпун успех
операције на отвореном срцу. За успешну едукацију пацијената веома је значајно интердисциплинарно ангажовање целокупног кардиохируршког тима. Од изузетне важности за успех кардиохируршке операције јесте да пацијент буде информисан и припремљен, јер само такав у процедуру улази смирен и прибран, а то ће и болеснику и кардиохируршком тиму знатно помоћи да операција и постоперативни ток прођу што безболније. Медицинска сестра, као члан кардиохируршког тима, има пресудну улогу у спровођењу здравствено-васпитног рада, почевши
од првог контакта с пацијентом, пријема у болницу, преоперативног и постоперативног тока, па све до отпуста пацијента из болнице,к адап ацијенту лазиу и ницијалнуф азуо поравка.

Врстек ардиохируршкихо перација
Сваки пацијент након операције на срцу јединствена је категорија својих физичких и психосоцијалних својстава, те другачије реагује на операцију. Тако се и опоравак након сваког оперативног захвата, било да је реч о:
• аортокоронарном премошћењу сужених или зачепљених артерија( bypass.CABG),
• замени или реконструкцији суженог или пропусног залиска
(митрални,а ортни,т рикуспидални...),
• репарацији атријског или вентрикуларног септалног дефекта (ASD,VSD),
• операцијиа ортнеи лив ентрикуларнеа неуризме,
• бенталовојо перацији,
• одстрањивањут умора,
• мијектомији код хипертрофијске опструктивне кардиомиопатије,
• комбинованимо перацијама( Bypass+v alvula)...
разликује. Упркос овим разликама, неке ствари се могу генерализовати
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Улогам едицинскес естре
Здравствено-васпитни рад интерактивни је терапеутски однос медицинска се стра–боле сник, који обезбеђује позитивни
трансфер као индивидуализовани одговор на потребе пацијената,
уз ангажовање свих могућих ресурса како би се одређене потребе задовољиле. Едукација пацијената не може се по стићи по
принципу „давања рецепта“. Не постиже се једноставним испуњавањем списка инструкција или давањем књижица (брошура)
како би се пацијент читањем обавестио о ономе што би требало
да да зна.
Медицинска сестра мора да процени ниво знања пацијента и
његове породице о специфичним видовима здравствене неге и утврди стечене навике, а затим пружи информације које ће испунити празнину у знању пацијента и породице. Спроводећи здравствено-васпитнир ад, медицинскас естра:
– олакшава пацијенту и породици да сагледају и схвате здравственос тањео болелог,
– бодри пацијента и породицу да учествују у процесу доношењао длукао н ачинимаз дравственен еге,
– појачава могућности пацијента и породице да прате и активноу чествујуу п остоперативномт оку,
– повећава способност пацијента и породице да се боре са тешкоћама које операција доноси и са могућим нусефектима
третмана,
– повећава улогу пацијента и породице у континуираној нези,
те прихватање и промоцију здравог стила живота пацијента.

Проблемис к ојимас еп ацијентис уочавају
ур аномп остхоспиталномт оку
Медицинска сестра обавештава пацијента да ће се у раном постоперативномт окус усрестис п ратећимп роблемима.
– Смањени апетит – Потребно је неколико недеља након кардиохируршке операције да се апетит
врати. Многи пацијенти имају осећај укуса смањен
или је скоро нестао. Понеки болесници се чак жале
на мучнину од мириса хране једну
до две недеље наконо перације.
– Болови – Осећа се у мишићима и „стезање“ у раменима, горњем делу задње стране грудног коша и између лопатица. Током
опоравка те врсте тегоба губиће на интензитету, до потпуног
нестанка. Од јачине тегоба зависи и примена аналгетика.
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– Отицање екстремитета – Посебно ако је за коронарну хирургију употребљена површна вена ноге. Та нога ће неко време имати склоност отицању. Елевација ноге смањиће оток.
Коришћење еластичног завоја или чарапе има исту сврху.
– Несаница – Пацијенти могу патити од несанице или се будити у току ноћи, уз немогућност наставка спавања. Примена таблета против болова пре спавања, може бити једно од
решењат огп роблема.
– Проблеми пасаже црева – опстипација – У исхрану треба
увести више воћа, воћних сокова и влакнастог поврћа. Оброке свести на чешће, а мање (четири до пет пута дневно). Дозвољеној ек оришћењеб лагихл аксативнихс редстава.
– Промене расположења или појаве депресивних стања –
Пацијенте ове појаве не треба да обесхрабре. Током опоравкас итуацијаћ ес е са свакимд аномп оправљати.
– Задебљање на врху реза – Изнад грудне ко сти , које ће с
временомн естати.
– Парестезије тог подручја – Могу се јавити ако је за коронарну хирургију коришћен артеријски графт (arteria mammaria interna), најчешће са леве стране грудног коша
(неосетљивост, утрнулост, тупи болови слабог интензитета).
Тегобе с временомс понтанон естају.
– Програм вежбања – Неопходно га је пратити, што спроводеф изиотерапеутиу т окуб олнчкогл ечења.
Пацијенти морају схватити неопходност да прође најмање четири до шест недеља како би почели да се осећају боље.
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једном или обе руке под главом, седање за волан аутомобила и гимнастичке вежбе за руке и рамени појас. Могући су
повремени болови у грудима током зарастања ране на покрете или на промену времена, који ће на лекове против боловау тихнути,а с в ременомс амио дс ебен естати.
• Ако је за шав на кожи употребљен нересорптивни материјал,
а зарастање хируршких инцизија има уобичајен ток, конци са
грудног коша уклањају се након седам до десет дана, а са ноге након две недеље. Након уклањања шава на кожи, пацијенти након два дана могу да скину газе са места инцизије и да
се туширају млаком водом, уз употребу благих сапуна, без грубог трљања инцизије и шавних места. Ако не постоји препорука кардиохирурга, пацијентима се саветује да самоиницијативно не користе креме, уља или пудер на месту инцизије.
Током прве године од операције не препоручује се дуго излагање сунчевој светлости фиброзног ожиљка.

Општау путстваз ан ајранији
деои ницијалнеф азео поравка
Зарастање грудне кости и меких ткива – Најчешћи хируршки приступ у кардиохирургији је медијална стернотомија (уздужно пре сецање грудне ко сти по средњој линији). Стабилност
грудне кости, начин њеног зарастања умногоме одређују динамику како уобичајеног тако и одложеног (због могућих компликација)р ежимар ехабилитације.
– У недо статку компликација до „фиброзног зарастања“
(прерастање везивног ткива по ивицама пре сечене грудне
кости) грудне кости долази након пет до шест недеља послео перације.
– Коштано зарастање грудне кости може се очекивати након
трим есеца, а
– успостављање потпуне коштане архитектонике грудне кости накони стекаш естм есеци.
• Ради што бржег и правилнијег зарастања грудне кости, потребно је да првих осам недеља након операције пацијенти
леже искључиво на леђима и да избегавају све покрете који
могу да дестабилизују грудну кост, као што су: спавање са

Изабраном хирургу пацијент треба да се јави ако примети појавун екихо дс ледећихс имптомаи лиз накова:
• повећану осетљивост инцизионе линије – непријатан или
болано сећајп рид одиру,
• настанакц рвенилаи лио токао кои нцизионел иније,
• акос уг азек оје прекривајуи нцизионул инијув лажне,
• континуирано( стално)п овишенат елеснат емпература.
Ако је за кардиохируршку процедуру употребљен венски
аутографт, пацијентима се саветује да поштују следећа правила:
– да ускладе поступања са претходно предложеним упутствима неге, третмана и дугорочне бриге о хируршким инцизијама,
– да избегавају прекрштање ногу, које може да изазове поремећајц иркулације,
– избегавање дугог седења у истој позицији или стајање у местуд ужев реме,
– елевација ноге (постављање у положај изнад нивоа грудног
коша), док пацијент седи; препоручује се елевација ноге на
столици,
– еластични завој или чарапу ујутру поставити у кревету – пре
спуштања ноге из хоризонталног положаја, на ногу или (обе)
из које су вађене вене за bypass,
– ошење еластичних чарапа или завоја препоручује се дању,
када се пацијент креће, а не ноћу,
– еластичниз авојн амотаватио дв рховап рстијуд оп репоне.
Про сечно време за које ће дубоки венски систем преузети
функцијуп овршногс истемак ојан едостајеј естео кот рим есеца.

SISTERHOOD No 34 • january-march 2013

22

СТРУЧНИ РАДОВИ

PROFESSIONAL WORKS

Пацијенти морају знати да су разлози за медицинску помоћс ледећи:
ПОТРЕБНА ТРЕНУТНА
МЕДИЦИНСКА ПОМОЋ

ХИТНИ ПРОБЛЕМИ

Обратити се најближој
хитној амбуланти или
позвати хитну помоћ

Обратити се надлежном
лекару

Снажан бол у грудима
сличан болу пре операције.

Повећање телесне тежине за
0.5-1 кг дневно током два
узастопна дана.

Тахикардија – откуцаји срца
бржи од 150 откуцаја у
минуту с недостатком
ваздуха или нови неправилни
откуцаји.

Погоршање осећаја
недостатка ваздуха.

Диспнеја – осећај недостатка
ваздуха који се не смањује
приликом одмора.

Оштар бол при дубоком
дисању.

Појава фебрилног стања –
Висока температура праћена
температура виша од 38 ° Ц
грозницом.
два пута у року од 24 сата.
Континуирано тачкасто или
Искашљавање светлоцрвене
опсежно крварење у пределу
крви.
реза.
Нагли настанак парестезије –
изненадна обамрлост или
слабост руку и ногу.

Појава отока, топлине,
црвенила и дренирање –
секреција у пределу ране

Изненадна снажна
главобоља.

Кожни осип.

Несвестица.

Изузетно умарање.

Учестало мокрење, печење
при мокрењу, учестали
Јак бол у подручју стомака.
снажни нагон на мокрење,
крвав урин.
Нови напад мучнине,
повраћања или пролива.

Акутна костобоља.

Јасно крвава столица.

Појачано отицање глежња
или појачани бол у нози.

У случају појаве наведених симптома неопходно је прекинути било какав вид активно сти и
одморити се. Ако и после 20 минута одмора поменути симптоми
и даље по стоје, неопходно је јавити се наведеним здравственим
установама.
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Значај наставка узимања медикаментозне терапије и редовнихк онтрола
Свим пацијентима по сле
операције на срцу лекар предлажедаљи неопходан медикаментозни третман. Неки од лекова
се морају примењивати доживотно, а примена појединих захтева посебан опрез, прецизност
примене и редовну контролу
ефекта. Готово сви пацијенти захтевају примену бар једну од ове
две групе лекова: антиагрегационих (аспирин, кардиопирин,
плавикс...) и антикоагулантних (синтром, фарин, пелентан...).
Код пацијената са уграђеним вештачким механичким залисцима
примена антикоагулантних лекова је обавезна и користе се доживотно. Пацијенти морају знати да је неопходна контрола вредности INR и да се према вредностима овог параметра ординира доза
лека. Картицу са кретањем INR вредности пацијенти морају носити са собом. Ако имају потребу за неком другом хируршком или
денталном процедуром, треба да престану са узимањем лекова из
ове групе најмање 48h–72h пре интервенције или операције и потражед етаљнес аветео дл екара.
Свака терцијарна установа има могућност да самостално одлучује о временској дистанци редовних контрола. На Клиници за
кардиохирургију Клиничког центра Србије прва контрола је након
истека месец дана од кардиохируршке процедуре. Наредне контроле су предвиђене на шест месеци, осим ако стање пацијента не
налаже другачије. Пацијент мора знати да је неопходна редовна
контрола код свог кардиолога, који ће, у зависности од његовог
здравственогс тања,к ориговатит ерапију.
Пацијентима се саветује наставак рехабилитационог третмана у неком од центара за рехабилитацију кардиоваскуларних болести након што прођу бар два месеца од операције.У Србији су
то Нишка бања и Златар.
Исхрана – У првим недељама након операције пацијентима се
препоручује да једу оно што им прија. После два до три месеца,
треба увести посебан режим исхране, који опет зависи од тога да
ли је реч о коронарним пацијентима или им је замењен срчани залистак.
• Пацијенти који имају релативно лошу функцију леве коморе и којима је замењен срчани залистак морају да ограниче
узимањес оли.
• Коронарниб олесницим орајуд ав одер ачуна ом асноћама.
• Препоручује се храна више биљног, а мање животињског порекла, да буде претежно кувана и барена, а мање пржена, печенаи лис ар оштиља.
• Потребно је избегавати зачињена јела и јела са доста
запршке.
• Пожељно је да храна буде
разноврсна, али количински ограничена, да је припремљена искључиво на
уљу.
• Пожељно је да два пута недељно оброк буде од рибљег меса( првенственом орскар иба).
• Избегавати свињску маст и сва масна меса, изнутрице и прерађевине од изнутрица (паштете, месни нарезак и сл.), живинске кожуре, пуномасно млеко и све прерађевине од њега,
жуманцеј ајетаи м ајонез.
• Такође треба избегавати велике количине хлеба, тестенине, лисната те ста, те ста
са путером, чипс, смоки, сушено воће, колаче, торте,
сладолед, концентроване
слаткише (чоколаде, кремови, мармеладе, мед и сл.).
• Ако пацијенти имају и шећерну болест и/или хиперлипопротеинемију
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(повишене масноће – холе стерола
и/или триглицерида у крви), морају се
придржавати и одређених дијета за те
болести.
Редовна контрола телесне тежине –
Потребно је свакодневно јутарње мерење телесне тежине. Ако постоје одступања од претходног дана за 0,5 или 1кг, неопходно је затражити помоћ лекара.
Алкохол – Апсолутно је забрањен ако пацијенти болују од
шећерне болести или хиперлипопротеинемије тип IV или тип IIб.
У осталим случајевима дозвољена је употреба сасвим малих количина алкохола и то једна чашица (0,3dl) „жестине“ (ракија, виски...) или једна чаша (2 dl) других пића (вина, пива....).
Цигарете – Конзумирање цигарета апсолутно је забрањено и
бораваку з адимљенимп росторијама.
Кафа – Било коју врсту црне кафе треба избегавати или ограничитињ енук оличинун ај едну,и зузетнод веш ољицен ад ан.

Дозвољенеа ктивности
наконк ардиохируршкогл ечења
Одржавање личне хигијене – Туширање је дозвољено тек након скидања конаца,
а то је седам до десет дана након операције.
Не треба користити екстремно топлу воду и
треба избегавати грубо трљање инцизионих
линија. Купање у кади је дозвољено након
формирањао жиљка.
Облачење – Но сити удобну и комотну одећу од природног
материјала, која не притиска и не иритира
резовер ане.
Посете – По сле изласка из болнице,
првих неколико недеља ограничити посете.
Одмарање – Неопходно је успоставити потребан баланс физичког оптерећења
и одмарања. Одмор између две физичке
активности треба да траје 20 до 30 минута (седење у столици или фотељи). Након
оброка, пацијенти треба да сачекају бар
30 минута пре него што започну било каквуф изичкуа ктивност.
Ходање, шетња – Још док бораве у
болници, прве недеље, пацијенти започињу овај вид физичке активности. У иницијалном периоду оправка то је најбољи и најбезбеднији начин физичког оптерећења (вежбања), који за циљ има
побољшање циркулације целог тела и срчаног мишића. Важно је
постепено повећавати активност. Ходати брзином која одговара
сваком пацијенту понаособ. Ако пацијент осети умор или недо-

PROFESSIONAL WORKS

не треба да се пењу повлачећи руком тело, већ да користе снагу
мишићан огу.
Вожња аутомобила, мотоцикла и бицикла – Као сувозач у
аутомобилу пацијенти се могу возити од тренутка отпуста из болнице. Не препоручује се управљање аутомобилом, мотоциклом,
бициклом пре истека шест недеља од кардиохируршке процедуре. Главни разлог за ову врсту ограничења је процес зарастања
груднек ости.
Подизање, гурање или извлачење терета – Док грудна кост
не зарасте, избегавати дизање и гурање било чега тежег од пет
килограма током шест недеља након операције. То се односи на
ношење деце, куповину и ношење намирница, ношење кофера,
померањед елован амештаја...и тд.
Сексуална активност – Може да се настави не пре три до четири недеље након отпуста пацијента из болнице. Ако се физички контакт догоди унутар три недеље по сле операције, треба
водити рачуна о начину зарастања грудне кости (заузети правилан
положај и не чинити нагле и јаке покрете грудног коша, велике
амплитуде). У тим данима да би се узајамно задовољство што пре
остварило, треба се посветити суштинском емотивном односу, заснованомн ар азумевањуи п омоћио перисаномп артнеру.
Повратак на посао – Обавезна је консултација кардиохирурга. Већина пацијената осећа се способна за повратак на лакше послове већ ме сец дана по сле операције. На теже по слове, који
укључују физички рад, не треба се враћати док од операције не
прођут ри-четирим есеца.

Кадап оновоз апочети
сау обичајенима ктивностима?
Од 1. до истека 6. недеље

пола радног
времена (ако посао
не захтева дизање
терета и ако је
повратак одобрио
хирург)

Лакши кућни послови:

·
·
·
·

брисање прашине
постављање стола
прање посуђа
слагање одеће
Лагано вртларство:

Након 3 месеца

Тежи кућни
послови:

·
·
·
·

усисавање
метење
прање веша
пеглање

Теже вртларство:

активности
са повећаним
степеномфизичког
оптерећења

Тежи кућни
·послови:
· рибање подова
· прање прозора

Тешко вртларство:

· садња биља
· обрезивање цвећа

· кошења траве
· грабуљање

· уклањање

·
·
·
·

· службено или

·
·
·
·
·
·

·
·
·
·
·
·

статак ваздуха, треба да стане и одмори се. Најбоље је шетати по
равном. Избегавати шетњу по изузетно ниским или високим спољним температурама. Обући се сходно временским приликма.
Пењање уз степенице – Лагано пењање уз степенице дозвољено је уз препоруку да у случају замора пацијенти застану и одморе се. Ако се при овој активности користи гелендер, пацијенти

Након 6 недеља

· повратак на посао · све претходне

·
·
·
·
·

ручни рад
читање
кување
пењање уз
степенице
мали механички
послови
куповина
ресторани
биоскоп
црква
посећивање
спортских
приредаба
сувозач у
аутомобилу
ходање
кућни бицикл
прање косе
картање/играње
игри

лишћа

·
·
·
·

рекреативно
путовање
лагани
аеробик
(без тегова)
шетање пса
вожња
аутомобила
вожња
пловног
објекта
(чамац,
брод)

снега

· копање

·
·
·
·
·
·
·

фудбал
тенис
куглање
лов
џогирање
вожња
бицикла
голф
дизање
тегова
вожња на
мотоциклу
склекови
пливање
скијање на
води
падобранство
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Све активности су ограничене са пет или мање килограма тежинед ош естн едељан аконо перације

Утицајс оцијалнес редине
Кардиохируршка процедура је психички стресна ситуација не
само за пацијента већ и за породицу и пријатеље. Сви чланови
породице морају бити свесни да ће у иницијалној, постхоспиталној, фази опоравка бити и добрих и лоших дана. Физичка ограничена способност и психичка нестабилност пацијената пролазне
су појаве. Задатак чланова породице је да их не учине трајним.
Суочавање с могућношћу промене навика и начина живота пацијентима може изгледати неприхватљиво. Неке промене морају на-
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ну улогу. Спровођењем здравствено-васпитног рада кардиохируршки пацијенти и њихове породице усвојили су и стекли нова знања. С применом нових знања пацијенти и њихове породице лакше
и брже пролазе кроз постоперативни период и повратак уобичајеним животним активностима. Пацијенти се безболније и брже
враћају свакодневном животу, породици и средини у којој живе и
раде,а п рит омс ек валитетњ иховогж ивотап обољшава.

Срцеи мас војер азлогек ојер азум
нем ожед окучити
BlaiseP ascal
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4)
5)
6)

Закључак

7)

Поред великог броја поступака у здравственој нези и лечењу
које спроводe медицинскe сестре, спровођење здравствено-васпитног рада код кардиохируршких пацијената има веома значај-

8)

СЕСТРИНСТВО Број 34 • јануар-март 2013.

вање здравствено-васпитног рада, Мајски сусрети здравствених радника републике Србије са међународним учешћем,
Зборник радова, Златибор, 11. 5 – 18. 5. 2003. година.
Коњикушић, В., Коцев, В.: Здравствена нега у процесу рехабилитације,Б еоград,2 005.г одина.
Доступно на:http://www.ikvbv.ns.ac.rs/sr/saveti_i_uputstva/zaoperisane-info-za-pacijente-76.html
последњип регледд ана,9 .1 .2 013.г одина.
Доступнон а:http://www.kbd.hr/kardkir/nakon.htm
последњи преглед дана, 9. 1. 2013. година.
Доступно на:http://www.magdalena.hr/hr/content/5/vodic-zabolesnike/16/operacije-srca/
последњи преглед дана, 9. 1. 2013. година.
Доступно на:http://www.sahlgrenska.se/upload/serbokroatiska.pdf
последњи преглед дана, 9. 1. 2013. година.

25

СТРУЧНИ РАДОВИ

PROFESSIONAL WORKS

Загорка Ћирић, Клиника за гинекологију и акушерство КЦС

Zagorka Ciric, Clinic of Gynecology and Obstetrics, CCS

АСИСТИРАНЕ
РЕПРОДУКТИВНЕ
ТЕХНОЛОГИЈЕ (АРТ)

ASSISTED
REPRODUCTIVE
TECHNOLOGY (ART)

агорка Ћирић рођена је 21. 5. 1966. у Београду. Године 1985. завршила је Средњу
школу за гинеколошко-акушерску сестру – техничара у Београду, а 2011. Високу школу струковних
студија.
На Клиници за гинекологију и акушерство ради 20 година.
Од 2011. главна је сестра Одељења патологије
трудноће.
Активан је члан у припреми и одржавању
стручних састанака.

З

he was born on 21.05.1966. in Belgrade.
1985th she graduated from high school in
Gynecology and Obstetrics nurse-technician in Belgrade, and 2011th she finished High School of Professional Studies in Belgrade.
She is employed at the Department of Obstetrics
and Gynecology 20 years.
Since 2011. she is the head nurse of the Department of Pathology of pregnancy.
She is an active member in the implementation
of professional meetings.

S

Сажетак

Abstractum

естринске интервенције и едукација пацијената у поступку вантелесне оплодње
Под појмом асистиране репродуктивне технологије (АРТ)
подразумевамо групу терапијских поступака за лечење неплодних брачних парова који нису излечени једноставнијим поступцима. Ове процедуре лечења неплодности дају данас веома добре
резултате и представљају метод избора за око 40% свих неплодних брачних парова. Ови терапијски поступци често код пацијената изазивају стре сна стања која се могу избећи или знатно
умањити ако се парови претходно упознају са читавим поступком лечења, предностима, али и ризицима, постајући на тај начин активни учесници.
Медицинска сестра у саветовалишту за планирање породице,
на одељењу стерилитета, одељењу за ИВФ у прилици је да пацијенткиње, које су у припреми за неки од поступака АРТ правилно едукује о свим фазама припреме, континуирано прати у току
припрема, сарађује с њима, и уз добру комуникацију и инспекцију, уочи све промене у току припрема.

ursing interventions and patient education in the process
of in vitro fertilization.
Considered Assisted Reproductive Technology (ART) group mean
therapeutic procedures for the treatment of infertile couples who are
not cured simpler procedures. These procedures provide infertility
treatment today very good results and the method of choice for about
40% of all infertile couples. These therapeutic interventions for patients is often caused by a stressful situation that can be avoided or
significantly reduced if couples to familiarize yourself with the whole
process of treatment, benefits, and risks, thus becoming active participants.
Nurse counseling for family planning, the Department of sterility,
Department of IVF able to patients who are prepared for some of the
procedures ART, properly educated on all stages of preparation, continuous monitoring during preparation, work with them, and with good
communication and inspection ahead of any changes in the course of
preparation.

УВОД

рилитета, одељењу за асистирану фертилизацију, у прилици је да
пацијенткиње које су у припреми за неки од поступака АРТ правилно едукује о свим фазама припреме, континуирано прати у току припрема, сарађује с њима и, уз добру комуникацију и инспекцију, уочи све промене у току припрема и благовремено реагује на
појаву евентуалних компликација. Неопходна је правилна психофизичка припрема пацијенткиње, едукација са током поступка, процедурама ВТО, која подразумевају различите фазе лечења, које корак по корак воде жену ка крајњем циљу, жељеној трудноћи.

С

Под појмом Асистиране репродуктивне технологије (АРТ)
подразумевамо групу терапијских поступака за лечење неплодних брачних парова који нису излечени једноставнијим поступцима. Ове процедуре лечења неплодности дају данас веома добре
резултате и представљају метод избора за око 40% свих неплодних брачних парова. Ови терапијски поступци често код пацијената изазивају стре сна стања која се могу избећи или знатно
умањити ако се претходно упознају са читавим поступком лечења, предностима, али и ризицима, постајући на тај начин активни учесници.
Асистиране репродуктивне технологије (АРТ) по ступци су
лечења који укључују: вантелесну оплодњу (ВТО, ИВФ), гамет
интрафалопиан трансфер (ГИФТ, трансфер јајне ћелије и сперматозоида у јајовод), зигот интрафалопиан трансфер (ЗИФТ, трансфер ембриона, зигота у јајовод), intracitoplasmatic sperm injection
(icsi, увођење сперматозоида иглом у јајну ћелију), замрзавање
ембриона, или ткива јајника итд.
Здравствено-васпитни рад медицинске сестре у гинекологији,
као један од својих примарних циљева има очување и унапређивање здравља жене врло комплексним активностима. Медицинска
сестра у саветовалишту за планирање породице, на одељењу сте-

N

СТЕРИЛИТЕТ
Немогућност да се имају сопствена деца проблем је који широм света погађа око осамдесет милиона парова. Сматра се да је
око 15 процената опште популације погођено овим проблемом.
Медицински се разликују две врсте стерилитета: примарни и секундарни.
Код парова без деце показује се следећа подела стерилитета по
половима: 45 процената жена, 40 процената мушкарац и 15 процената непознати узрок.
Често се код оба партнера среће смањена плодност у око 35
процената. Брачни пар се посматра као целина од самог почетка,
значи од фазе испитивања до касније фазе лечења.
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Проблем неплодности добија све већи значај због сталног пораста броја парова који не могу да имају деце. Прихваћено мишљење да одговор треба тражити у начину и све лошијим условима
живота и животне средине тек треба да прође кроз озбиљно истраживање. Проблем ће убудуће добијати све више значаја, што
захтева додатни ангажман и напор организатора и реализатора
здравствене службе.
За неплодност се може рећи да је „необјашњена“ ако жена редовно овулира, има отворене јајоводе без прираслица или ендометриозе, ако мушкарац нормално производи сперму, те ако је
посткоитални тест позитиван. Десет одсто свих неплодних парова пати од необјашњене неплодности. Међутим, проценат парова
који бивају сврстани као необјашњено неплодни зависи од темељности испитивања, и софистицираности медицинске технологије.

ДИЈАГНОСТИКА СТЕРИЛИТЕТА
Постављање дијагнозе први је корак у лечењу стерилитета. Ако
се дијагностика не уради комплетно, компромитују се сви наредни
поступци у лечењу. Испитивање брачног пара недељива је целина,
значи истовремено се раде основни прегледи оба партнера..
Као равноправни и неопходни учесници у процедури дијагностиковања и лечења, поред гинеколога, у лечењу и дијагностиковању следе: урологија, ендокринологија, микробиологија,
имунологија, реуматологија, генетика, психијатрија, психологија, метаболизам и исхрана (нутрициониста), фитотерапија, физиотерапија, балнеологија.
Почетни корак испитивања стерилитета је одређивање спермограма и један од најзначајнијих дијагностичких тестова код мушкарца.
У случају да анализе спермограма или спермокултуре нису у
границама нормале, наставља се даље испитивање, које обухвата:
уролошки преглед, хормонски статус, ултразвучни преглед, имунолошка испитивања, микробиолошка испитивања.
Дијагностика неплодности код жене подразумева специфичне
дијагностичке методе за ову област: гинеколошки преглед, анамнезу менструације, хормонски статус, микробиолошка испитивања, микробиолошка испитивања, ултразвучни преглед, хистеросалпингограм, хистеросалпингографија, хистероскопија, лапароскопија.
У зависности од налаза, парови се упућују на даље додатне
анализе и испитивања као што су НМР, консултација других специјалности, ендокринолога, генетичара, реуматолога, уролога.
Веома је важно придржавати се норматива и стандарда у дијагностиковању узрока стерилитета и његовог третмана, јер процедуре су комплексне, захтевају доста знања, искуства, знатне
практичне напоре и средства, са ипак ограниченом стопом успеха.

ТЕРАПИЈА СТЕРИЛИТЕТА
Захтеви који се постављају пред медицинско особље које се бави хуманом репродукцијом у односу на комуникацију с пацијентима могу у потпуности да се сврстају у следеће области: коректне
информације о процесу и стручно обавештење, организационо беспрекорно спровођење дијагностике и терапије у складу са актуелно важећим репродуктивно медицинским стандардом и психосоцијална помоћ у процесу савладавања психосоцијалних криза.
Да ли ће терапија бити медикаментозна, оперативна, физикална, зависи од дијагнозе и процене лекара. Једна од честих могућности лечења је укључивање брачног пара у неке од поступака
асистиране репродуктивне технологије.

АСИСТИРАНА РЕПРОДУКТИВНА
ТЕХНОЛОГИЈА – АРТ
По ступак избора или селекције пацијената за програм АРТ
треба да буде добро организован. Препоручује се усвајање јединствених критеријума и усвајање горње границе година, биолошке
или хронолошке старости. Асистирана репродуктивна технологија у одређеним случајевима представља једину могућност за
одређени број парова да остваре потомство пре него што донесу
судбоносну одлуку о донацији гамета или усвајању детета.
СЕСТРИНСТВО Број 34 • јануар-март 2013.

PROFESSIONAL WORKS

Брачни пар треба да буде обавештен о ризицима, опасностима, компликацијама предложеног поступка АРТ и о могућем исходу, односно проценту успешности.
У поступке АРТ убраја се:
– инсеминација (ИЦИ, ИУИ, ФСП, интраперитонеалне),
– вантелесно оплођење in vitro fertilization IVF,
– интратиубарни трансфер гамета( ГИФТ), зигота (ЗИФТ)
и ембриона (ТЕТ),
– микрохируршки поступци на гаметима и ембрионима:
– интрацитоплазматска апликација сперматозоида ИЦСИ,
– асистирани хатцинг,
– трансфер цитоплазме из једне јајне ћелије у другу,
– трансфер једра из једне јајне ћелије у инуклеисану другу јајну ћелију,
– биопсија поларног тела, бластомере, преимплантациона генетска дијагностика ПГД.
Донација гамета и ембриона; Криопрезервација; Сурогат родитељство.
За све поступке АРТ користе се претходно обрађени оптимизирани сперматозоиди једном од техника: Swim up, Percool gradijent и др.

ИН ВИТРО ФЕРТИЛИЗАЦИЈА
Индикације за поступак ин витро фертилизације су: тубо-перитонеални фактор, ендометриоза, мушки узрок, имунолошки
узрок, поремећај функције јајника, непознат узрок, више пута
урађена IUI без успеха.
Поступак вантелесне оплодње обухвата: селекцију пацијената, опредељивање за спонтани или стимулисани циклус, трансвагиналну аспирацију oocita под контролом ултразвука TVAO, културу јајних ћелија и оптимизирање сперматозоида ин витро условима, спајање сперматозоида и јајних ћелија у ин витро условима, верификација оплођења фертилизације oocita (присуство два
пронуклеуса) 18-24h после инсеминације, верификација деобе оплођене јајне ћелије и стварања преембрионалних стадијума (тзв. ембриона), трансфер
ембриона у материчну дупљу одговарајућим катетером 2, 3, 4, 5. и 6.
дана од инсеминације у стадијуму од
4, 6, 8, 16 ћелија
или бла сто ци сте,
суплементација лутеалне фазе, дијагноза трудноће (одре ђи ва њем ни воа
бета ХЦГ у серуму
око 14. дана од ембриотрансфера).
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ПРИПРЕМА ЗА ИВФ
Пре одлуке да се брачни пар укључи у програм вантеле сне
оплодње (ВТО) неопходно је да се жена упозна са током поступка и оним што ће у току лечења доживети. Процедура ВТО подразумева различите фазе лечења, које корак по корак воде жену ка
крајњем циљу – жељеној трудноћи.
Пошто је обављен разговор с пацијентима, раде се анализе дотадашњих испитивања, одређују се допунске анализе по потреби, опредељује се за спонтани, али ипак углавном стимулисани
циклус, а затим и за прописан протокол контролисане оваријалне
хиперстимулације КОХ. Веома је важно водити уредну администрацију протокола КОХ, те праћење ефеката КОХ помоћу сонографских и хормонских параметара. За процес су значајни
фоликулогенезе, естрадиолЕ2, лутеинизирајући хормон ЛХ, прогестерон П4, инхибин Б, инхибин А, одређених дана циклуса и
одређивање времена за апликацију хуманог хориогонадотропног
хормона ХЦГ и времена извођења самог поступка на основу сонографских и/или хормонских параметара, те правог времена за
извођење самог по ступка. Парови који се лече од неплодно сти
знају да је успех често повезан са бројним психичким оптерећењима. Нажалост, ни ИВФ поступак их не одстрањује све. И он је
сам за себе стресна ситуација, коју узрокују чекање и несигурност у успех сваке његове фазе. Свако може имати тренутне тешкоће код превазилажења ових напора. Жена је та која пролази кроз
свакодневну процедуру и неопходно је свакодневно јој пружати
подршку, пратити њено физичко и психичко стање, где улога медицинске сестре има велики значај.

Стимулација овулације
Менструални циклус: Менструални циклус код жена траје
просечно 28 дана, са нормалним распоном од 25 до 30 дана и хормонски је регулисан. Хормони из међумозга (хипоталамуса) –
ГНРХ стимулишу лучење хипофизних хормона – ФСХ и ЛХ. Хормон ФСХ стимулише лучење естрогена у оваријуму, а ЛХ доприно си стварању проге стерона. Почетак менструалног циклуса
обележен је менструалним крварењем, које може трајати од два до
седам дана.
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Хормонска стимулација фоликулогенезе је манипулација оваријалном функцијом ради добијања што већег броја фоликула, одно сно зрелих oocita. Разумевање механизама раног развоја
фоликула омогућава стварање индивидуалних протокола стимулације овулације, што је значајно за укупан успех програма АРТ –
assisted reproductive technology.

Мониторинг стимулације овулације
Посебно важан део поступка вантелесне оплодње су ултразвучни прегледи. Потребно је велико знање и искуство у овом
подручју да би се тачно утврдили број и величина фоликула, корелирао тај налаз са дебљином слузокоже материце, проценио ризик од евентуалних компликација, одлучило који је најповољнији
тренутак за завршетак поступка.
Због варијабилности у менструалном циклусу и одговору на терапију, у стимулисаном циклусу сваку је пацијенткињу потребно
надзирати. Прати се развој фоликула како би се могла прилагодити доза лекова које пацијенткиња прима, тј. како би се могло утврдити оптимално време за индуковање овулације инјекцијом ХЦГ.
Први преглед обично се заказује другог дана циклуса, када се
учини први ултразвучни преглед и провере вредности естрадиола, евентуално и других хормона.
На ул тра звуч ном
прегледу броје се и мере фоликули. Такође се
измери дебљина ендометријума на најширем делу у уздужном
пресеку кроз утерус и
процени његов квалитет. Медицинска сестра
је дужна да правилно и
у одређено време спроводи прописану терапију, уредно води медицинску документацију
и да пажљивим праћењем пацијенткиња на
време уочи евентуалне промене и компликације.
In vitro fertilisation (IVF) третман генерално подразумева примену високих доза гонадотропина и с тим у вези супрафизиолошке концентрације серумског естрадиола и проге стерона, што
директно утиче на квалитет ендометријума. Данас највећи број
протокола стимулације подразумева употребу GnRH – gonadotropin releasing хормон аналога и гонадотропина.

Лабораторијске анализе

Сам циклус подељен је у три основне фазе: фоликуларна, овулациона и лутеинска.
У односу на промене на слузницу материце менструални циклус се дели у две фазе: пролиферативну фазу менструалног циклуса и секреторну фазу менструалног циклуса.
Стимулисан циклус КОХ
Са развојем радиоимунолошког метода одређивања хормона
у циркулацији и пелвичне сонографије, омогућено је боље разумевање физиологије менструалног циклуса, а тиме и могућност
његовог третмана.

У току припрема за неки од поступака ин витро фертилизације пацијенткињама са унапред урађеним свим потребним анализама обнављају се само анализе на микробиолошки преглед
цервикалног и вагиналног бриса, брисеви на хламидију, уреаплазму и токсоплазму, који не смеју бити старији од шест месеци, те
вирусолошке анализе. Мушкарац мора имати урађену свежу спермокултуру, брисеве на уреаплазму, микоплазму и вирусолошке
анализе, и тек по сле констатовања исправно сти, брачни пар је
спреман за почетак поступка.
У току стимулације циклуса пацијенткињи се у одређене дане узима крв за хормонске анализе, чији резултат показује процес фоликулогенезе (Е2, ЛХ, прогестерон..).
Неколико дана пре интервенције аспирације oocita, пацијенткињи треба преконтролисати крвну слику, тестове хемостазе, леукоците, седиментацију, биохемијске анализе. Подразумева се да
има урађену крвну групу и Рх фактор, што медицинска се стра
преконтролише.

Аспирација oocita
Аспирација oocita је инвазивни поступак, при чему се специјалном иглом, помоћу трансвагиналне сонде, у краткотрајној опSISTERHOOD No 34 • january-march 2013
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штој анестезији у стерилним условима, пунктира фоликул и аспирира садржај у коме је јајна ћелија. Садржај се прихвата у специјалне епрувете у којима је претходно оптимално загрејан медијум
(специјални избалансирани слани раствор за културе) и шаље биологу у лабораторију која је повезана пултом са салом за интервенције на одељењу за ИВФ. Лабораторија и сала за интервенције
су одвојене од свих осталих просторија, рад у њима се обавља уз
поштовање свих принципа асепсе и антисепсе, па се тако и пацијенткиња унапред припреми.
Пацијенткиња се припрема тако што јој се узму све анализе
као припрема за оперативни програм: КГ и Рх фактор, крвна слика, седиментација, број леукоцита, леукоцитарна формула, це реактивни протеин, биохемијске анализе крви, фактори хемостазе.
Ако се аспирација ради у јутарњим часовима, пацијенткињи се
каже да током ноћи и ујутро ништа не једе и не пије, а ако се ради у поподневним часовима, најмање пет сати не треба да узима
ништа пер ос.
Непосредно пре интервенције, пацијенткињу треба саветовати да испразни дебело црево и бешику, обави тоалету (туширањем) и обуче чисту спаваћицу и папуче које се користе само за
улазак у салу за интервенцију АО и ЕТ. Пре увођења у анестезију, пацијенткиња обавља разговор са ане стезиологом. Веома је
битно да за све време припрема за АО уз пацијенткињу буду супруг и медицинска сестра као психолошка и професионална подршка, а самим пацијенткињама је веома битно да пре него што
добију анестезију виде гинеколога који ће интервенцију урадити
и још једном добију реч подршке и разумевања, те наду, веру у
успех целог поступка.
Пацијенткиња се смести на гинеколошки сто, као за гинеколошки преглед. После увођења пацијенткиње у ОА, приступа се раду. Уз помоћ екартера презентирају се сводови вагине и грлић,
који се детаљно чисте стерилним, оптимално загрејаним, физиолошким раствором, а потом и медијумом. Дезинфицијентна средства се не користе због њиховог токсичног деловања на јајне
ћелије. Вагинална сонда ултрасонографског апарата облаже се
стерилним омотачем (рукавицом без талка), преко које се ставља
СЕСТРИНСТВО Број 34 • јануар-март 2013.
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стерилни водич за иглу. Оператор прихвата дршку сонде и обмотава је стерилном компресом, а потом полако вагиналну сонду поставља у задњи свод вагине. Преко екрана се положај сонде
подешава тако да смер кретања игле пролази кроз већи број фоликула који ће се пунктирати. Кроз водич, преко вагиналног зида и
ткива јајника, једним потезом увлачи се игла у лумен фоликула,
медицинска сестра пажљиво извлачи мандрен из игле, због могуће дислокације врха игле, и при том се приступа аспирацији у одговарајући систем. Прво треба аспирирати веће фоликуле, пре
површних аспирирати дубље, ради избегавања замућења слике, а
уопште фоликуле треба аспирирати одређеним редом, под притиском од 100–120 мм Хг. Аспират се предаје биологу, који утврђује количину аспирата и присуство јајне ћелије. Ако је јајна ћелија
индентификована, игла се усмерава суседном фоликулу, а ако у
аспирату нема јајне ћелије, приступа се испирању медијумом (у
количини од три четвртине аспирираног волумена). После завршетка аспирације фоликула са једног јајника, игла се извлачи,
пропира медијумом, и поступак се понавља на другом јајнику. После аспирације вагина се пажљиво испере и избрише физиолошким раствором, провере се места убода (контрола крварења) и
пацијенткиња већ после неколико сати може напустити клинику.
Медицинска сестра је у току целог поступка први сарадник гинекологу, активно учествује у припреми пацијенткиње, припреми
материјала и инструмената за рад, контролише рад апарата, стерилност просторије и материјала, активан је учесник у току саме
аспирације oocita, и у сталној комуникацији на релацији биолог–
гинеколог.

Припрема семена
Током припрема пацијенткиње за поступак ИВФ њен брачни
друг је у обавези да јој буде подршка, да буде стрпљив и пун разумевања за њене евентуалне кризе у току самих припрема, али
дан када се жени ради АО дан је када мушкарац мора бити на клиници, и у време које биолог одреди, буде спреман да да семе.
Потребно је за тај чин обезбедити мирну, интимну просторију са кључем. Пацијенту се да посебна стерилна бочица и омогу-
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ћи довољно времена, претходно објаснити да руке морају бити чисте, да после обављеног посла не контаминира унутрашњост бочице руком или неким другим предметом, да бочицу затвори и
одмах преда надлежној сестри. После пријема материјал иде на
даљу обраду у лабораторију, где се семе конзервира за живот ин
витро, у специјалном медијуму (мора имати исте услове као у природном влажном и топлом окружењу). Центрифугирањем се одвоји семена течност, а након тога селектују сперматозоиди према
покретљивости и морфологији. Припрема се врши SWIM UP техником, техником албуминских стубова, percol-gradijent техником
или применом пентоксифилина. У неким тежим случајевима семе
се добија пункцијом семених каналића или биопсијом тестиса, или
се користе претходно криопрезервирани сперматозоиди.
Тренутак сусрета сперматозоида и јајне ћелије, начин на који
ће се урадити инсеминација и фертилизација одређује биолог, у
зависности од броја и матурације јајних ћелија и квалитета сперматозоида.

PROFESSIONAL WORKS

У данашње време, када се по сматра свеукупна медицинска
технологија усмерена на појединца, на ублажење болести и побољшање квалитета живота, ништа не може да се равна са доприносом технологије асистиране репродукције. Не постоји животно
искуство које би могло да се равна са рађањем бебе у погледу значаја и важности. Одговорност одгајања и васпитања деце има дугорочни и битан утицај на појединце, породицу и друштво. Тако
се АРТ не може узимати као још само један облик инвазивне медицинске технологије, већ се мора третирати с поштовањем и одговорношћу према најосновнијим деловима људског живота.

ЕМБРИОТРАНСФЕР
Ембриотрансер се ради 2, 3, 4, 5. и 6. дана од аспирације oocita. За све те дане жена je под медикаментозном терапијом, суплементације лутеалне фазе.
Специјалним меким катетерима кроз цервикални канал ембриони у стадијуму од 4, 6, 8, 16 ћелија или бластоцисте, транспортују се у материчну дупљу. По ступак је потпуно безболан,
пацијенткиња је у гинеколошком положају на гинеколошком столу и у савременим салама на монитору који се налази изнад њене главе може пратити рад у лабораторији, видети своје ембрионе
у посебном медијуму и њихово смештање у катетер.
Пацијенткиња после трансфера остаје на клиници још кратко
време, а онда се са упутством за даље коришћење прогестеронских препарата и за начин живота, отпушта кући. Десет до четрнаест дана после ембриотрансфера, путем анализе бета ХЦГ из
серума пацијенткиње требало би верификовати трудноћу

Закључак
Медицинска сестра у тиму за ИВФ има огроман задатак да у
стопу прати брз развој и напредак АРТ.
У раду с пацијентима она, уз професионално држање и емпатски став, стиче велико поверење пацијенткиња у припреми за
ВТО, а здравствено-васпитним радом чини припреме за ИВФ лакшим и опуштенијим. Правилним информацијама медицинска сестра растерећује пацијенткиње неких брига, упозорава их на
важност временске тачности за примање терапије, указује им на
осећаје и тегобе које оне могу уочити и стална је подршка у току
целог поступка.
Уочава се потреба за даљим усавршавањем и школовањем медицинских сестара, нарочито за специјализацијом потребном за
рад на одељењима стерилитета и одељењима за АРТ.
Потребно је да медицинска сестра буде укључена у све структуре друштва, где би својим ангажовањем помогла решавању неких етичких, правних и религијских питања у односу на АРТ.
Данас у свету од све рођене деце 1,5 % је из неког од поступака асистиране репродукције.

Бити жена, значи хтети бити мајка...
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ПЕСНИЧКИ КУТАК

POETIC CORNER

ПЕСМОМ ДА ТИ КАЖЕМ
НАША БОЛНИЦА
КБЦ „Др Драгиша Мишовић“ се зове наша болница,
у њу долазе позната, стара, али и нова лица,
сви људи којима је помоћ неопходна
сви они којима је реч утехе потребна.
Стари и млади који су силом прилика болесни,
који би да оздраве, да буду срећни, радосни,
да им дани не пролазе у собама болесничким,
да не буду више на мукама тешким, великим.
И зато смо ми ту за њих, врсне сестре и доктори
које сменски, напоран посао никад не умори,
ми смо у болници за сваког болесног човека,
тако треба, не знамо шта и нас сутра чека.
Сви неуролози, хирурзи, уролози, интернисти,
за сваку болест спремни и добри специјалисти.
Али пацијент највише медицинску сестру воли
кад је насмејану види скоро да га ништа и не боли.
Јер она лечи само својом појавом ведром,
она се пацијенту чини преко потребном,
ту је да му пожели добар дан, лаку ноћ,
ту је да му пружи подршку, за излечење моћ.
Јер сестра је та која му руком својом даје лек,
својим поступцима се труди да му продужи век,
да још пуно дана у светлост топлог сунца гледа,
да за живот има наде, снаге, да се никад не преда.
Тања Маркоч

ТРАНСПЛАНТАЦИЈА
Када пацијента снага издаје,
када функција органа престаје да траје,
ТРАНСПЛАНТАЦИЈА је најбољи лек
она ће му продужити век!
Када пацијент наду губи,
када се пита шта му Бог „суди”,
када му све у воду пада,
ТРАНСПЛАНТАЦИЈА му је једина нада.
Знамо;орган је тешко наћи,
али надамо се да ће некога
ова туга дотаћи.
И после смрти може да се живи,
и туђој срећи да се диви.
ТРАНСПЛАНТАЦИЈА наду у живот враћа,
нема цене која то плаћа,
ТРАНСПЛАНТАЦИЈА је најбољи лек,
БУДИМО ХУМАНИ ДА ПАМТИ ОВАЈ ВЕК!!!
Душанка Сунајко
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БИТИ СЕСТРА
Када сам основну школу завршила,
звање сам своје одабрала,
медицинска сестра ћу бити,
својим звањем се поносити,
помоћи ћу болеснику у болести,
старима у старости,
немоћнима у невољи,
лошима да буду бољи.
Ми смо попут срне,
увек нежне и брижне,
рукама ране лечимо,
за боље сутра болеснику се трудимо.
И када нас олује шибају,
када нас ветрови ударају у леђа,
када нас погађа вапај немоћног болесника,
храбро и поносно стоји наша слика.
Бити СЕСТРА , верујте, није лако,
и не разуме нас свако.
Зато будимо сложне и јаке,
само такве бићемо вредне похвале сваке!!!
Душанка Сунајко

