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ETIČNI VIDIK UPORABE 

OVIRNIC ( FIKSACIJE 

BOLNIKA NA POSTELJO) 

 

Etika in morala nista bili v vseh 

časih enaki, temveč je enemu in 

drugemu, neogibno dajala pečat 

zgodovina, doba v kateri sta 

nastali, se razvijali in obstajali. 

Kot pravi Bohinc (2003) je etika 

vrhunska oblikovalka človekovega 

delovanja. Glavni cilj poučevanja 

etike je bil in ostaja pospeševanje 

znanja baziranega na občutljivih 

etičnih problemih, dilemah ter 

njihovo reševanje. Razvijanje, 

razumevanje vsebin ni lahko, ker 

ni enotnega idealnega pristopa in 

ne skupnih načel. 

Tako se velikokrat vprašamo, ko 

zbiramo argumente za in proti 

fiksaciji, ali je etično načelo 

uporabno, ko se je v danem 

trenutku potrebno odločiti, ali raje 

uporabimo instinkt, vest, delovne 

izkušnje, občutke.  

 

Cilj moralno etilnega odločanja je, 

kot pravi Ţeleznik D. (2003) 

spoznati, določiti ter ločiti 

pravilno od nepravilnega. Ko 

presojamo, v zdravstveni negi, 

mnogokrat ni časa za daljši 

razmislek, saj mora biti odločitev 

hitra, pravila, usmerjena na 

trenutno zdravstvo stanje pacienta. 

Vsak izmed pacientov je 

individuum, oblikovan pod 

vplivom kulturnega, verskega in 

političnega prepričanja, izobrazbe, 

ţivljenjskih izkušenj in podobno. 

 

Morala in etika sta v neprestani 

interakciji in mnogokrat pri 

pomembnih odločitvah bijeta boj. 

V kolikor je človeško dejanje 

svobodno in odgovorno, še ni 

odločeno ali je moralno dobro ali 

slabo. Pomeni, da mora imeti še 

neko značilnost, ki se ujema z 

idealom izpolnitve neke naloge 

(Stres A., 1999). Torej medicinska 

sestra mora biti seznanjena z 

etičnim jezikom, da lahko 

ustrezno reagira. Medicinska 

sestra je za svoja dejanja 

strokovno odgovorna in prevzema 

moralno, etično in pravno 

odgovornost. Medicinske sestre 

morajo, kot pravi Tschudin V. 

(2004), razumeti, da so te tri plati 

medsebojno neločljivo povezane. 

Če se tega ne poučuje in praktično 

prikazuje v vsaki situaciji, je teţko 

ugotoviti, kako je moţno to 

izvajanje v praksi. To je še razlog 

več, zakaj mora biti etika sestavni 

del izobraţevanja. 

 

Najpogostejše indikacije za 

uporabo ovirnic, so preprečitev 

neposredne nevarnosti za pacienta 

in osebje, zdravstveno stanje 

pacienta (manija, suicidalnost,…), 

avtoagresivni, heteroagresivni 

pacienti, preprečitev izvleka 

vstavljenih cevk (tubus, kanila, 

centralni venski kanal), ipd. V 

kolikor govorimo o uporabi 

ovirnic pomislimo na dolgotrajno, 

več ur trajajočo fiksacijo na rokah 

in/ali nogah, trupu. Iz lastnih 

izkušenj lahko povem, da 

uporabljamo fizično fiksacijo na 

našem odseku za perioperativno 

medicino predvsem pri bolnikih, 

ki se zbujajo po npr. dolgotrajnih 

sedacijah/relaksacijah, kot npr. 

poškodbe glave,… Vsak izmed 

nas se zelo dobro zaveda pomena 

pravilne fiksacije, saj pacienta 

navkljub uporabi fizične fiksacije, 

fiksiramo le toliko, kolikor je 

potrebno za zagotovitev varne 

zdravstvene obravnave. Po 

kasnejšem pogovoru s pacienti se 

le-ti mnogokrat sploh ne zavedajo 

svojih dejanj. Kaj pa svojci? 

Pozabljamo nanje? Pogled na 

pacienta je mnogokrat, po besedah 

Kaplan I. A. (2005), lahko precej 

travmatičen. Zato je vloga 

zdravstvenih profesionalcev, da 

svojce informiramo o stanju in 

razlogih za vpeljavo aktivnosti. 

 

V praksi se nemalokrat srečamo s 

takšnimi pacienti. Fiksacija, ki jo 

odredi zdravnik ne sme biti 

konstrukt dela medicinske sestre 

in zdravnika, ampak modro 

premišljena odločitev, ki mora 

imeti trdne osnove. Kot smo ţe 

omenili prej mnogokrat ţe sam 

pogovor lahko pomiri bolnika do 

te mere, da tako medikamentozna 

ali fizična uporaba ovirnic ni 

potrebna. 

 
Metka Lipič Baligač, dipl. m. s.,  

mag. zdr. nege 
   Pomočnica direktorja za področje 

zdravstvene nege 

 

 

JAVNA NAROČILA 

 

Na portalu javnih naročil je bilo 

16. julija 2018 objavljeno javno 

naročilo po postopku malih 

vrednosti, katerega predmet je 

»Pohištvena oprema za otroški 

oddelek in administracijo«.  

Številka razpisa je 

JN004858/2018-W01, rok za 

oddajo e-ponudb pa najpozneje do 

1. avgusta 2018 do 10.00 ure. 

 

Na portalu javnih naročil je bilo 

16. julija 2018 objavljeno javno 

naročilo po postopku malih 

vrednosti, katerega predmet je 

»Baterijska vrtalka in 

oscilacijska žaga s polnilcem«.  

Številka razpisa je 

JN004878/2018-W01, rok za 
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oddajo e-ponudb pa najpozneje do 

8. avgusta 2018 do 10.00 ure. 

 

Na portalu javnih naročil je bilo 

16. julija 2018 objavljeno javno 

naročilo po postopku malih 

vrednosti, katerega predmet je 

»Monitor s transportnim 

merilnikom in modulom«.  

Številka razpisa je 

JN004940/2018-W01, rok za 

oddajo e-ponudb pa najpozneje do 

9. avgusta 2018 do 10.00 ure. 

 

Na portalu javnih naročil je bilo 

18. julija 2018 objavljeno javno 

naročilo po postopku malih 

vrednosti, katerega predmet je 

»Sistem za dezinfekcijo vode na 

osnovi ionizacije«.  

Številka razpisa je 

JN004950/2018-W01, rok za 

oddajo e-ponudb pa najpozneje do 

10. avgusta 2018 do 10.00 ure. 

 

Na portalu javnih naročil je bilo 

19. julija 2018 objavljeno javno 

naročilo po postopku malih 

vrednosti, katerega predmet je 

»Potrošni material za insuflator 

Karl Storz UI500 za obdobje 

dveh let«.  

Številka razpisa je 

JN005007/2018-W01, rok za 

oddajo e-ponudb pa najpozneje do 

7. avgusta 2018 do 10.00 ure. 

 

Na portalu javnih naročil je bilo 

19. junija 2018 objavljeno 

ponovljeno javno naročilo po 

postopku malih vrednosti, 

katerega predmet je »Stopnišče in 

vhod infekcijskega in otroškega 

oddelka«.  

Številka razpisa je 

JN005008/2018-W01, rok za 

oddajo e-ponudb pa najpozneje do 

16. avgusta 2018 do 10.00 ure. 

 
mag. Andreja Stepanovič,univ.dipl.ekon. 

Strokovna sodelavka za JN 

 

 

 

 

 

 

ZGODILO SE JE  -  prejšnji 

teden  

 

 Torek: 
- Varstvo pri delu in 

poţarna varnost (knjiţnica 

V. nadst. Krg. bloka) 

 Sreda: 
- Varstvo pri delu in 

poţarna varnost (knjiţnica 

V. nadst. Krg. bloka) 

 Četrtek: 
- Varstvo pri delu in 

poţarna varnost (knjiţnica 

V. nadst. Krg. bloka) 

 

 

 

ZGODILO SE BO  -  ta teden 
   

 Ponedeljek: 
- Gost radijske oddaje 

Murskega vala »Za zdravje« 

bo Prof. dr. Mitja Lainščak, 

dr. med., spec. interne 

medicine in spec. 

kardiologije z vaskularno 

medicino. Tema oddaje: 

»Rehabilitacija srčnega 

bolnika.« 

 Torek: 
- Varstvo pri delu in 

poţarna varnost (knjiţnica 

V. nadst. Krg. bloka) 

 Četrtek: 
- Varstvo pri delu in 

poţarna varnost (knjiţnica 

V. nadst. Krg. bloka) 

 

  
Darja Cigut 

Tajništvo 
 

 
 

 

STATISTIČNI PODATKI ZA 

 PREJŠNJI TEDEN 
                    

                                    
                       Plan         Realiz.                                    

ŠT.SPP 359            393 

ŠTEV. BOD: 

LEŽALNA DOBA 

1.900       1720 

5,30           4,02 

ŠT. NOVOROJ:                   15 

DOJ. MATERE:                                           2 

               

                       

Sladjana Čerpnjak  

Služba ZEPA 
 

Misel 

 
Živimo samo zato, 

da bi odkrivali lepoto. 

Vse drugo je oblika čakanja. 

 

»Kahlil Gibran« 

 

 

 

 

 
Ureja : Jožica Viher 

Naklada 140 izvodov 

  Prispevki  in delo niso honorirani ! 

Modri dirkač vam je tedensko  

dosegljiv na naslovu:  
http://www.sb-ms.si 

http://www.sb-ms.si/

