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TIMSKA OBRAVNAVA PACIENTA S KRONIČNO  RANO 
V SB » DR.  FRANCA DERGANCA«  ŠEMPETER PRI 

NOVI GORICI 
 

Karmen Jerkič, sms. 

Zdenka Stepančič, sms. 

POVZETEK 
Načini oskrbe, razvoj ter dostopnost sodobnih in kvalitetnih materialov za nego kronične rane so v 
zadnjem desetletju v Sloveniji naredili ogromen korak naprej in tudi v šempetrski bolnišnici 
sledimo novim smernicam. V prispevku je predstavljena naša ambulanta za oskrbo kronične rane, 
postopki obravnave pacientov in rezultati našega dvoletnega delovanja. 

Ključne besede: kronična rana, ambulantna obravnava, preiskave.     

1 UVOD 
Ambulanta za oskrbo kronične rane v naši bolnišnici deluje dobri dve leti. Zaradi prostorske in 
kadrovske  problematike  ambulanta deluje enkrat tedensko v okviru ambulante za male operativne 
posege. Ekipo sestavljajo specialist angio-kirurg in dve medicinski sestri. Zaradi boljše sledljivosti  
procesa celjenja rane skrbimo, da je v ekipi  stalno prisotna ena od medicinskih sester, ki se ukvarja 
z oskrbo kronične rane v naši ustanovi. Pacienti, ki prihajajo v našo ambulanto so z goriške, 
ajdovske, sežanske in tolminske regije. Povprečno število obravnav je 15 pacientov na dan. 

2 POSTOPEK OBRAVNAVE PACIENTA V AMBULANTI ZA OSKRBO 
KRONIČNE RANE 

2.1 Razširjena anamneza 
Ob prvi obravnavi v ambulanti skušamo od pacienta pridobiti kar se da največ podatkov o naravi  
bolezni z avto-anamnezo  ali s pomočjo  hetero-anamneze spremljevalcev pacienta.  

Zanima nas: 

 način nastanka razjede, 

 čas trajanja razjede, 

 bolečina povezana s kronično rano, 

 dosedanji način zdravljenja rane, 

 spremljajoče bolezni in terapija, ki jo pacient prejema, 

 socialno okolje pacienta, 

 pacientovo  poznavanje bolezni. 
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2.2 Ocena pacientovega splošnega stanja in ocena rane 
Prvo oceno glede pacientovega znanja in poznavanja bolezni dobimo že z oceno načina povijanja 
nog in nameščenih oblog (način kako so nameščene, pogostost menjav oblog). 

Slika 1: Neustrezno povijanje nog. 

 

Vir : Jerkič, marec 2010. 

Rano fotografiramo pred pričetkom oskrbe. Izmerimo velikost in globino rane, opišemo izloček   
(barva, vonj, količina) in obloge, ki si v rani prisotne, ter stanje kože v okolici rane. V kolikor je 
potrebno odvzamemo bris rane za mikrobiološko, včasih tudi za mikološko preiskavo, opravimo  
laboratorijske preiskave krvi (hemogram, C- reaktivni protein (CRP), kontrolo krvnega sladkorja) in 
rentgensko slikanje. 

2.3 Razširjen fizični pregled 
Pri pacientu opravimo tudi fizični pregled, ki ga sestavljajo ocena: 

 prehranjenosti,  
 splošne fizične kondicije, 
 bolečine (visual analogue scale (VAS) ali številčna lestvica), 
 prekrvavitve, oz. vaskularno stanje okončin. 

2.4 Preiskava z mini Dopplerjem 
V ambulanti z mini Dopplerjem preverimo prisotnost stopalnih pulzov (art. dorsalis pedis in art. 
tibialis posterior) tako, da si že s tem lahko ustvarimo okvirno sliko o vrsti razjede (arterijska, 
venska, mešana). 

Slika 2: Merjenje stopalnih pulzev z mini Dopplerjem 

 

Vir : Jerkič, april 2010. 
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2.5 Meritev perfuzijskih pritiskov 
Ob odsotnosti, oziroma ob slabše slišnih stopalnih pulzih pacientu opravimo meritev segmentnih 
tlakov spodnjih okončin. Glede na rezultat meritev se kirurg odloča o nadaljnjih  diagnostičnih 
postopkih in terapiji.  

Slika 3: Merjenje perfuzijskih pritiskov. 

 

Vir : Jerkič, april 2010. 

2.6 Dokumentiraje podatkov 
Pacienta evidentiramo pod zaporedno številko in z uporabo osebnih začetnic. Podatke beležimo v 
pacientov ambulantni karton. Za boljši pregled in lažje spremljanje postopkov zdravljenja pacientov 
smo pričeli z uvajanjem Negovalnega lista kronične rane, kamor se dokumentira:  

 vrsta rane,                                                               

 velikost, globina, izloček, dno rane, vonj rane,  

 kvaliteta kože v okolici rane,                 

 opravljene diagnostične preiskave,                                      

 odvzem brisov rane,  

 vrsta obloge, ki jo namestimo,                                            

 datum in podpis izvajalca preveze.                                                                                              

 okužba rane: rdečina, bolečina, oteklina. 
 

Naša želja je, da bi Negovalni list postal spremljajoči del pacientove dokumentacije. Na ta način bi 
olajšali delo tako nam, kot tudi ambulantnim in patronažnim medicinskim sestram, saj bi bili vsi 
podatki o poteku in načinu zdravljenja pregledni in dostopni vsem zdravstvenim delavcem, ki 
sodelujejo  pri negi in oskrbi pacientove kronične rane. 

2.7 Edukacija pacientov  
Ob prvem obisku naše ambulante največ pozornosti namenimo predvsem zdravstveni vzgoji in 
edukaciji pacienta in svojcev, saj smo ugotovili, da pacienti kljub temu, da imajo rane več let, 
nimajo niti  osnovnega znanja glede oskrbe rane. Največje napake so se je pokazale predvsem v 
načinu čiščenja rane, nepravilnemu povijanju nog, ter nepoznavanju in nepravilni uporabi sodobnih 
oblog. 

2.8 Izobraževanje sodelavcev 
V ambulanti skrbimo tudi za to, da so sodelavci iz oddelkov, ki se dnevno ne srečujejo s pacienti  s 
kroničnimi razjedami seznanjeni z novostmi in sicer tako, da letno organiziramo učne delavnice in 
predavanja o načinih oskrbe ter novih materialih za oskrbo kronične rane. V želji, da bi zdravstveno 
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obravnavo pacientov s kronično rano čim bolj poenotili, smo izdelali plakat in skripto: »Sodoben 
pristop in načini oskrbe kronične rane« za vse oddelke naše ustanove. 

3 REZULTATI DELA 
Glede na to, da delujemo šele dobri dve leti in smo majhna ekipa (trije zdravniki in dve medicinski 
sestri), se lahko pohvalimo s spodbudnimi rezultati. Eden pokazateljev uspešnosti našega dela je 
padec števila opravljenih nekrektomij golenjih razjed v splošni anesteziji. V seštevku nekrektomij 
so všteti vsi pacienti z golenjo razjedo, ki so bili obravnavani v različnih ambulantah kirurške 
Poliklinike v obdobju zadnjih  petih let (ambulata za oskrbo kronične rane deluje šele dve leti) in na 
angiološkem oddelku naše bolnišnice. Ravno tako v zadnjih dveh letih beležimo manjše število 
hospitalizacij na angiološkem oddelku. 

 

 

Graf 1: Število nekrektomij golenje razjede. 

3.1 Predstavitev primera 
Naše zadovoljstvo so ozdravljeni pacienti, še posebej taki, ki zaradi narave bolezni predstavljajo  
dodatni izziv, kot je primer 72. letne gospe L. C. Ob prvem obisku v naši ambulante dne 7.1.2010 je 
bila gospa na sedečem vozičku in odvisna od tuje pomoči. Prisotne so bile hude bolečine v desni 
spodnji okončini. Gospa je bila slabo prehranjena in psihično dekompenzirana. Zaradi bolečin je 
desno spodnjo okončino držala v flektiranem položaju tako, da je že bila nakazana kontraktura 
kolenskega sklepa. Arterijska razjeda je zajemala celotno spodnjo polovico desne goleni in del 
narta, eksponirane so bile tetive, prisoten je bil obilen izloček iz rane. Angiografiji  sta pokazali, da 
je prekrvavitev spodnje okončine minimalna in stanje se ni izboljšalo niti po dveh poskusih 
dilatacije ožilja.   

Slika 4: L.C. (tretja kontrola). 

 

Vir: Stepančič, marec 2010. 
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Tako pacientka, kot tudi njeni svojci so že ob prvih obiskih v ambulanti pokazali veliko željo in 
pripravljenost sodelovati zato smo skupaj sestavili načrt oskrbe rane. Tako gospa, kot tudi svojci in 
patronažna medicinska sestra, ki je imela gospo v oskrbi, so dosledno sledili navodilom. Kontrole v 
naši ambulanti so bile v prvem mesecu zdravljenja vsak teden, v nadaljevanju zdravljenja pa na tri 
tedne. Zadnjo kontrolo je gospa pri nas opravila v decembru 2010 in razen manjšega defekta v 
področju narta je bila golenja razjeda v celoti zaceljena. Danes hodi s pomočjo bergel in 
ortopedskega obuvala.  

Slika 5: L.C. (zaključek zdravljena). 

 

Vir : Stepančič, december 2010. 

4 ZAKLJUČEK 
Delovanje  naše ambulante za oskrbo kronične rane je usmerjeno predvsem v : 

o kvalitetno  zdravstveno oskrbo pacientov, 
o enoten način oskrbe pacientov s kronično rano v naši ustanovi, 
o boljši dostop pacientov do sodobnih materialov za oskrbo ran, 
o edukacijo pacientov in svojcev, 
o medsebojno sodelovanje  (bolnišnica-ambulanta-patronažna služba). 

Prednost naše male ekipe je v tem, da smo z pacienti vzpostavili dober medsebojni odnos. Ne  
zdravimo le ran, temveč smo se naučili poslušati  paciente in skupaj z njim iščemo  načine oskrbe 
kroničnih ran, ki so prilagojeni njihovim fizičnim in finančnim zmožnostim. Rezultati, ki smo jih 
dosegli v dveh letih delovanja kažejo, da smo na pravi poti. 

 

   

 

 

 


