
 

 

Povzetek projekta Po kreativni poti do znanja 2017 – 2020, 1. odpiranje,  
za namen objave in predstavitve na spletni strani sklada 

 
 

1. Polni naslov projekta: Protokol oskrbe razjed zaradi pritiska v domu starejših občanov 

 

 

 V katero področje na prvi klasifikacijski ravni KLASIUS-P se uvršča projekt glede na 
vsebinsko zasnovo (neustrezno področje izbrišite): 

 
7 - Zdravstvo in sociala 

 
 
2. V sodelovanju z:  
 
Univerza v Novem mestu Fakulteta za zdravstvene vede  
 

- Paul Hartmann Adriatic, Družba za medicinske proizvode in storitve na področju preventive, 

diagnostike, higiene in zdravstva. 
 

- Dom starejših občanov Novo mesto 
 
3. Besedilo: 
 

 Opredelite problem, ki se je razreševal tekom izvajanja projekta 

 
- Na projektu Protokol oskrbe razjed zaradi pritiska v domu starejših občanov, krajše 

poimenovanem OSRAZ smo od meseca aprila do meseca avgusta aktivno spremljali / 

preučevali tematiko oskrbe razjed zaradi pritiska. Na projektu smo s pomočjo spremljanja in 

oskrbe ran in znanja strokovnjakov iz oskrbe in celjenja ran opredelili  pomen ustrezne oskrbe 

ran v kliničnem okolju. Na projektu smo s protokolom oskrbe  podali tudi širšo usmeritev in 

priporočila, kako naj zaposleni v domovih za starejše občane ravnajo s starostnikom, ki ima 

kronično rano v našem projektu razjedo zaradi pritiskom. Ugotovili smo, da dosledno izvajanje 

zdravstvenih postopkov in intervencij, ki  bi lahko  preprečevali sam nastanek poškodb kože. Pri 

vseh vključenih v raziskavo smo Izvajali meritev in oceno stanja rane ter vestno dokumentirali. 

Izsledke rezultatov bomo predstavili na znanstveni konferenci in tako širšo ciljno publiko 

seznanili s protokolom oskrbe razjed zaradi pritiska. Kot pomembno štejemo pripravo in izvedbo 

negovalnega načrta za vse paciente vključene v načrt ter nudenje ustrezne zdravstvene nege, 

saj so pacienti deležni celostne obravnave. Vsi mentorji smo v času izvajanja projekta izvedli 

prenos znanj in bili študentom v popolno podporo.   

 

 Opišite potek reševanja problema oz. kratek povzetek projekta 

 
Rezultati projekta se odražajo na izboljšanju stanj kroničnih ran pri vključenih starostnikih  v projekt. 
Ne smemo spregledati, da smo se vsi udeleženci na projektu naučili nekaj novih pristopov pri 
uporabi sodobnih oblog in sodelovanja v interdisciplinarnem timu. Zasnova projekta je bila temeljito  
načrtovana tako, da so se študentje v prvi fazi seznanili s problematiko pojava kroničnih ran in 
samo oskrbo, na tej podlagi so v nadaljevanju lahko tvorno sodelovali pri delu na projektu OSRAZ. 
Na projektu smo delovali interdisciplinarno. Projekt smo izvedli na osnovi predvidenega mrežnega 
plana, kjer smo izvedli številne aktivnosti: pregled predhodnih raziskav na temo protokolov in 
smernic oskrbe kroničnih ran, analiza stanja ponudbe sodobnih oblog v slovenskem prostoru  med 
prebivalstvom (anketiranje in analizirani rezultati ankete), pregled ponudnikov prehrane v Sloveniji 
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(oblikovanje/priprava dokumentacije, lestvice za merjenje in oceno sprememb zdravstvenega stanja 
vključenih v projekt), poizvedba ponudnikov sodobnih oblog v Sloveniji (Hartmann, Simps.S, 
Sanolabor …), priprava analize posameznih tipov sodobnih oblog kot osnova za delo na projektu, 
izvedba projekta v obliki oskrbe kroničnih ran z uporabo sodobnih oblog  (različne vrste oblog 
izbrane glede na obseg , globino in samo stanje rane), aktivno vključevanje zaposlenih  v projekt v 
mesecu maju, juniju,  juliju in avgustu, prenos spoznanj z gradivom (e-material: gradivo), prenos 
znanj  preko konference v mesecu novembru in seznanitev kliničnih mentorjev o doseženih 
rezultatih na vsakoletnem tradicionalnem srečanju na Fakulteti ter priprava prispevka za objavo 
bodisi v strokovno ali znanstveno revijo.  
 
V projektu smo upoštevali dejansko stanje v domu. Oziroma smo ugotovili, da domovi imajo 
premalo sodobnega materiala, s katerim bi lahko oskrbovali uporabnike ob nastanku razjede zaradi 
pritiska. Še več, ugotovili smo, da zaposleni ne izvajajo standardizirane postopke  zdravstvene 
nege , ki delno vplivajo na preprečevanje nastanka razjed zaradi pritiska. Tako, smo s projektom bili 
v osnovi v pomoč starostnikom, ki so bili deležni ustrezne in profesionalne oskrbe, tople besede in 
prijaznosti. Trenutno v Sloveniji je 94 domov, ki jih pesti imenovana problematika, premajhno število 
zaposlenih, nezadostna finančna sredstva in primerno temu toliko kroničnih ran, ki otežuje dodatno 
delo že itak preobremenim delavcem , ki ne zagotavljajo kakovost življenja in bivanja starejšim. 
Pomembno je, da so študenti pridobili vpogled v obravnavan problem iz okolja »v stiku s kliničnim 
okoljem«, saj so preko mentorjev sodelovali posredno  v delovnem okolju, bili prisotni na izvedenem 
prenosu znanj. 
 
Partner, ki izdeluje in dobavlja sodobne obloge  je skrbel zato, da so študenti dobili ustrezne 
informacije s strani delovnega mentorja ter zadostno količino promocijskega materiala za oskrbo 
ran. Rezultat projekta so rezultati zaceljenih ran, ki smo jih redno spremljali in ocenjevali. Tako se 
bo lahko izdelovalec sodobnih oblog  širši javnosti ( domovom v Sloveniji) kot primer ustreznih 
dobaviteljev. Imenovanega medicinskega materiala za celjenje ran. S pomočjo izvedenega projketa 
in doseženih rezulatatih   smo ovrednotili učinkovitost uporabe sodobnih oblog v domskem okolju, ki  
bi pomembno vplivale na zmanjšanje obsega in število  RZP.  
 
 
 

 

 Navedite in opišite rezultate projekta ter njihov doprinos k družbeni koristnosti 

 
 

Najpomembnejši rezultat projekta je v izboljšanem znanju in razumevanju preprečevanja in 
zdravljenja razjed zaradi pritiska pri vključenih študentih in tudi vseh drugih sodelavcih v projektu. 
Pridobljena so bila znanja o sodobnih oblogah in protokolu obravnave razjed zaradi pritiska, 
izkušnje in kompetence o preprečevanju in zdravljenju RZP ter uporabi razbremenilnih blazin. Pri 
študentih je bilo spodbujeno razmišljanje o obravnavani tematiki, pridobljene izkušnje bodo 
nedvomno prispevale k temu, da bodo ob vstopu v delovno okolje strokovno ustrezno obravnavali 
starje paciente s povečanim tveganjem za razvoj preležanin. Z novo izkušnjo bodo bolj celostno 
pristopali k obravnavi pacientov, ki bo temeljila na preverjenem znanju. Odsotnost  razjed pri 
starejših pacientih se uporablja kot kazalnik kakovosti zdravstvene nege, ki temelji na predpostavki, 
da je nastanek razjede  mogoče preprečiti. Poleg same zdravstvene nege, ki jo nudi zdravstveno 
osebje na razvoj RZP pomembno vpliva tudi kakovost uporabe sodobnih oblog. 
Člani projekta Protokol oskrbe razjed zaradi pritiska v domu starejših občanov –OSRAZ vidimo, da 
je družbena korist v racionalizaciji stroškov zdravljenja kroničnih ran. Poleg tega    preprečevanje 
razjed lahko vpliva na samo kakovost življenja starejšega prebivalstva bodisi v instituciji ali 
domačem okolju.  
 
Pedagoški mentorji bodo svoje izkušnje v okviru projekta koristno implementirali v pedagoški 
proces. Znanstvena objava rezultatov bo dostopna širši družbeni sferi tako, da bodo v pomoč 
strokovnim ali laičnim oskrbovalcem.  

 
4. Priloge: 

 

 Slikovno gradivo:  
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Slika: Izboljšanje stanja razjede zaradi pritiska na peti in trtici 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Slika: Začetno stanje razjed zaradi pritiska na peti  
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Slika: Začetno stanje razjed zaradi pritiska na trtici 
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