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Zaradi osveženega znanja iz TPO sem bila 
bolj samozavestna pri nudenju pomoči
Služba za promocijo in odnose z javnostmi

Vlasta Malavašič, dipl. m. s., je patronažna medicinska sestra iz enote Center. Pri svojem delu na terenu se 
srečuje z različnimi izzivi, med katerimi je največji prilagajanje stanovanjskim in socialnim razmeram pacientov, 
ki jih oskrbuje. Pred dobrimi dvemi leti se je znašla v situaciji, ko je bilo potrebno pomagati neznancu, ki se 
je zgrudil in je potreboval pomoč. Niti za hip ni oklevala in se pridružila reanimaciji z uporabo avtomatskega 
defibrilatorja ter gospodu pomagala, da je preživel.

Zaposleni ste v enoti Center, nam 
lahko zaupate od kdaj? Že od nekdaj 
v ZDL? 
Svoje prve delovne izkušnje sem pridobila 
v UKC Ljubljana na Kliničnem oddelku 
za hematologijo. Na hematologiji sem 
bila zaposlena 6 let. Od leta 2005 pa sem 
zaposlena v ZDL Center kot patronažna 
medicinska sestra.

Delo patronažne medicinske sestre je 
drugačno od dela medicinske sestre v 
ambulanti. Kaj vam pri delu na terenu 
predstavlja največji izziv?
Pri delu na terenu je veliko izzivov. Svoje 
delo moram opraviti v vsakem vremenu, 
ne glede na promet in gradbena dela, 
ki se izvajajo na terenu. Moj teren je v 
strogem centru mesta, zato mi je največji 

izziv varno parkirati svoje vozilo, da se ne 
ukvarjam še z mestnim redarstvom. Kar pa 
mi vedno ne uspe.

Pri delu s pacienti pa mi je največji izziv 
prilaganje različnim situacijam (npr. 
stanovanjske in socialne razmere), v 
katerih naši pacienti živijo. Pri opravljanju 
našega dela patronažne medicinske sestre 
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namreč vstopamo v pacientovo okolje, 
zato je najpomembnejše, da si pridobimo 
njegovo zaupanje. 

Kaj so tiste najbolj tipične zadolžitve/
delovne obveznosti patronažne 
medicinske sestre? Katera od teh vam 
je najljubša?
Izvajamo patronažno zdravstveno nego 
zdravih in bolnih pacientov na njihovih 
domovih. Opravljamo tudi preventivno 
dejavnost, to je zdravstvena socialna 
obravnava kroničnega pacienta in 
zdravstvena nega nosečnice, otročnice ter 
novorojenčka na domu. Vključujemo se 
tudi pri izvajanju šole za bodoče starše.
Kurativno dejavnost pa na delovni nalog 
opredeli osebni zdravnik. Izvajamo 

zdravstveno nego pacienta s kronično in 
akutno rano, paciente z razjedami zaradi 
pritiska, onkološke paciente, sladkorne 
bolnike, paciente s stomo ter paciente v 
terminalni fazi.

Rada opravljam obiske pri pacientih 
s kronično in akutno rano ter nudim 
zdravstveno oskrbo novorojenčkom.

Kaj bi pri svojem delu spremenili, če 
bi lahko?
Predvsem bi si želela boljšega sodelovanja 
v komunikaciji na sekundarnem in 
terciarnem nivoju za dobrobit naših 
pacientov. Potrebno bi bilo izboljšati 
izmenjavo informacij glede naših 
pacientov med primarnim in sekundarnim 
nivojem. Občasno se zgodi, da odpustijo 
pacienta iz bolnišnične obravnave v 
domačo oskrbo, pacient pa ne more 
ustrezno izvajati samooskrbe, ker živi sam. 
S planiranim odpustom in sodelovanjem 
s primarnim nivojem bi tako zagotovili 
pacientom ustreznejšo oskrbo na domu.

Izvedeli smo, da ste s svojim znanjem 
temeljnih postopkov oživljanja poleti 
nekomu rešili življenje. Nam lahko 
poveste kaj več o tem?
V mesecu avgustu 2017 sem se v Horjulu 
udeležila družabnega dogodka. Kmalu po 
prihodu sem opazila, da se je na plesišču 
zgrudil starejši gospod. Ko sem pristopila 
h gospodu, so pristojni gasilci že ugotovili, 
da ne kaže življenjskih znakov. Takoj so 

pričeli izvajati masažo srca, potem so 
poklicali pomoč ter dostavili defibrilator. 
Namestila sem elektrode defibrilatorja 
in sledila navodilom aparata. Po tretji 
izvedeni defibrilaciji se je gospod pričel 
zbujati. Potem se nam je pridružila še 
medicinska sestra iz DSO Horjul, ki je 
pripeljala prenosni koncentrator kisika. 
Pri gospodu smo temeljne postopka 
oživljanja izvajali približno 25-30 minut. 
Na koncu, ko so prispeli reševalci nujne 
medicinske pomoči, je bil gospod že 

buden. Odpeljali so ga v bolnišnično 
oskrbo. Gospod še danes živi.

Kakšen občutki so vas prevevali ob 
tem dogodku? 
Na začetku strah, ali bom znala pomagati 
in adrenalin. Z reanimacijo v realnem 
okolju sem se srečala prvič. Naše delo je 
bilo timsko, drug drugemu smo pomagali 
in se dopolnjevali, čeprav se nismo 
poznali. Na koncu pa veselje, ker je gospod 
preživel.

Ali ste svoje znanje iz temeljnih 
postopkov oživljanja že 
izpopolnjevali tudi v našem 
simulacijskem centru?
Ravno dva meseca pred dogodkom 
smo imeli obvezno izpopolnjevanje v 
našem SIM centru. Izobraževanja v SIM 
centru sem se udeležila s težkim srcem. 
Ob dogodku v Horjulu pa sem spoznala, 
da sem bila zaradi osveženega znanja iz 
TPO bolj samozavestna ter suverena pri 
nudenju pomoči.

Ali so tudi tovrstna izobraževanja 
pripomogla k temu, da ste bili bolj 
suvereni pri nudenju pomoči?
V SIM centru smo najprej osvežili 
teoretično znanje iz TPO. Potem smo se 

Predvsem bi si želela boljšega 
sodelovanja v komunikaciji 
na sekundarnem in 
terciarnem nivoju za 
dobrobit naših pacientov.

Vlasta Malavašič z družino v objemu gora.

Z reanimacijo v realnem 
okolju sem se srečala prvič. 
Naše delo je bilo timsko, drug 
drugemu smo pomagali in 
se dopolnjevali, čeprav se 
nismo poznali.
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razdelili v skupine in praktično izvajali 
razne simulacije iz TPO na lutki, kot da se 
dogaja v realnosti. Preverili smo odzivnost 
poškodovanca, poklicali pomoč, pričeli 
z masažo srca, sprostili dihalno pot, 

namestili defibrilator, itd. Na koncu pa smo 
dobili povratno informacijo o uspešnosti 
izvedenega scenarija. Ker se z vitalno 
ogroženim pacientom ne srečujemo vsak 
dan, so izobraževanja v SIM centru nujno 
potrebna. Prepričana sem, da sem bila pri 
nudenju prve pomoči bolj samozavestna 
in suverena prav zaradi praktičnega 
usposabljanja v SIM centru.

Poklic medicinske sestre se zagotovo 
ne konča, ko se zaključi delovni čas. 
Se večkrat zgodi, da vas kdo povpraša 
za nasvet tudi v vašem prostem času?
Predvsem delim nasvete in pomoč 
znancem in sorodnikom v zvezi z 
novorojenčki in dojenčki. Sosedovim 
otrokom pa občasno oskrbim kakšne 
manjše poškodbe, ki nastanejo ob 
nezgodi.

Kaj je tisto, kar vas sprošča po 
napornem dnevu in vam »napolni 
baterije«? 
Največkrat mir, narava, branje knjig in 
seveda ples. Pred nekaj leti sem obiskovala 
tečaj družabnih plesov in tečaj salse. Sedaj 
pa se rada udeležim družabnih dogodkov 
s plesom.

Kaj je po vašem ključnega pomena 
za dobre odnose med sodelavci in 
kako poskrbite za dobro vzdušje v 
kolektivu?
Ključnega pomena za dobre odnose 
v kolektivu je dobra komunikacija, 
pripravljenost za sodelovanje ter 
izmenjava izkušenj. Za dobro vzdušje v 

kolektivu pa poskrbim s svojo iskrenostjo 
in smehom.

Ali se vam je pri delu na terenu 
kdaj zgodilo kaj zanimivega ali 
nenavadnega, kar bi želeli deliti z 
nami? 
Srečala sem družino, ki sem jo obiskovala 

pred 8 leti. Zahvalili so se mi za pomoč in 
podporo pri oskrbi novorojenčka. Bila sem 
presenečena, da se po 8 letih še spomnijo 
patronažne medicinske sestre.

In še vaš nasvet za lepši vsakdan…
»Verjemi da zmoreš in si že na pol poti do
cilja.«Prepričana sem, da sem bila 

pri nudenju prve pomoči bolj 
samozavestna in suverena 
prav zaradi praktičnega 
usposabljanja v SIM centru.

Na potovanju v italijanskem mestu Cinque Terre.




