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Lojzka Prestor



Uvod

TZKD

• pomen dovajanje kisika nad 30 dni izven 
bolnišnice

• od leta 1978

• kdo

– bolniki s KOPB

– maligna obolenja

REGISTER ??



Osnove zdravljenja s kisikom

• celica za vzdrževanje metabolne aktivnosti

• pljuča – izmenjava dihalnih plinov

• transportni sistem

o pljuča

o kardiovaskularni sistem

o hemoglobin

KOPB - motnja izmenjave plina



Osnove zdravljenja s kisikom

vzroki za nastanek KOPB

• kajenje

• onesnažen zrak

• okužbe z virusom

• genetske okvare

znaki

• dispneja

• dolgotrajen kašelj

• manjša fizična zmogljivost



Osnove zdravljenja s kisikom

respiratorna  insuficienca

• padec pO2 pod 8 kPa

• zvišan CO2 nad 6,7 kPa

• PAAK

kompezatorni mehanizmi

• pospešeno dihanje

• povečanje števila rdečih krvničk

• pospešitev krvnega obtoka



Kdo se zdravi s kisikom na domu

stalno pomanjkanje kisika v krvi

• težka sapa v mirovanju – dispnea

• pospešen utrip

• povišan krvni tlak

• pomodrelost prstov in ustnic

• nemir

• motnja koncentracije



Cilji zdravljenja s kisikom

• podaljšano življenje

• boljša kakovost življenja

• manj dušenja

• večja zmogljivost

• boljše psihične funkcije

• manj hospitalizacij

• preprečevanje okvar organov



Viri kisika

• koncentrator kisika

• jeklenke s stisnjenim plinom

• tekoči kisik



Viri kisika

koncentrator kisika

• koncentrira kisik iz zraka

• na elektriko – baterijo

• filtri

• vlaženje

• povezovalna cev

• postavitev



Viri kisika

jeklenke s stisnjenim plinom

• pod pritiskom

• v celindrih

• mastne roke  – vžig

• poškodbe ventila



Viri kisika

tekoči kisik

• ohlajen kisik 

• termo posoda

• malo prostora

• segrevanje – izhlapevanje

• omogoči gibanje



Kontraindikacije za zdravljenje

• kadilci

• psihiatrični bolniki

• alkoholiki

• neustrezne bivalne razmere



Akutni zapleti pri TZKD

• tehnični zapleti

• nepravilno ravnanje z virom kisika

• neustrezno vzdrževanje

• pomanjkanje električne energija

• zdravstveni zapleti



Akutni zapleti pri TZKD

• tehnični zapleti

• zdravstveni zapleti

• poslabšanje KOPB

• depresija, anksioznost

• pnevmotoraks

• hipoksija, hiperkapnija

• pljučna embolija



Vloga bolnika ob akutnih zapletih

• nedelovanje  aparata – serviser

• poslabšanje zdr.stanja - zdravnik

• psihična podpora - svojci

• pomoč pri izkašljevanju, topli napitki

• namestitev v ustrezen položaj

• NE POVEČUJEMO PREDPISANE KOLIČINE KISIKA



Uspešnost zdravljenja s TZKD

Sodelovanje pacienta

zdravstvena vzgoja pacientov 

• individualna

o oddelek

• skupinska

o šola TZKD

• izvajalci



Individualna vzgoja pacientov oddelek

• možnost izposoje virov kisika

• literatura

• razgovor s svojci

• napotitev

• informacije za bolnike



Šola TZKD

Vsak torek in četrtek 

• zgradba pljuč

• znaki poslabšanja

• prehrana

• odvajanje

• osebna higiena

• jemanje zdravil

• škodljivost kajenja

• cepljenje

• telefonske številke



Informacije za paciente in svojce

Vprašanja

Zakaj potrebujem kisik?

Kako do odobritve?

Kdaj potrebujem kisik?

Koliko kisika potrebujem?

Koliko časa bom potreboval kisik?

Ali lahko kisik eksplodira?

Kaj če želim potovati?

Kaj če zmanjka elektrike?

Ali me pride obiskat patronažna MS?



Zaključek 

Daljše in bolj kakovostno življenje

• sodelovanje bolnika

• upoštevanje navodil zdravnika

• pravilno ravnanje z virom kisikom

• vzdrževanje kondicije

• skrb za nosni kateter

• opustitev kajenja
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