UPORABA POSEBNIH
VARNOSTNIH UKREPOV (PVU)
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Uvod:
ZAKON O ZDRAVSTVENI DEJAVNOSTI
OBRAVNAVA
- avtonomijo bolnika
Z moralno - etič
etičnimi nač
načeli, ki jih zakon
opredeljuje kot pravice je bolnik obravnavan kot
subjekt:
- v pozitivnem in negativnem smislu
Medicinska sestra prevzame v času bolezni vlogo
“zagovornika bolnika”
bolnika”
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Osnovna nač
načela pravic bolnikov so zapisana v
Deklaraciji o pravicah bolnikov, ki jih je sprejela
svetovna zdravstvena organizacija.
Pravica do varnosti je brezpogojna in zahteva od
zdr.
zdr. neg. tima:
-

odgovorno miš
mišljenje
odloč
odločanje
ravnanje

Psihič
Psihična varnost bolnika:
- pridobiti bolnikovo zaupanje
- vzpostaviti odnos, pozitivno komunikacijo
- zmanjš
zmanjšati strah, negotovost
Fizič
Fizična varnost bolnika:
-

nadzor nad bolnikom
prepreč
preprečevanje poš
poškodb
prepreč
preprečevanje opeklin
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-

prepreč
preprečevanje bolniš
bolnišnič
ničnih okuž
okužb
prepreč
preprečevanje samopoš
samopoškodb
prepreč
preprečevanje napak pri izvajanju posegov in
postopkov zdr.
zdr. nege
prepreč
preprečevanje zamenjave bolnika
odstranjevanje nevarnih predmetov iz okolice
varovanje osebnih in drugih zaupnih podatkov
bolnika
varstvo pred pož
požarom

Med. sestra mora:
-

prepoznati nevarnost
se primerno odzvati
oceniti bolnikovo psihič
psihično in fizič
fizično sposobnost
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Poskrbeti mora, da se negativni dejavniki:

-

zmanjš
zmanjšajo
prepreč
preprečijo
omilijo

-

Posebni varnostni ukrepi se uporabljajo, ko je to:

-

strokovno upravič
upravičeno
nujni poseg

-

-

INDIKACIJE:
-

Neovirana obravnava bolnika
Obvladovanje bolnikovega nevarnega poč
početja
KONTRAINDIKACIJE:

-

kot nadomestilo za medikamentozno zdravljenje
kot oblika sankcioniranja
kot odgovor na neprijetno bolnikovo vedenje, ki
ni nevarno
vitalna ogrož
ogroženost
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VRSTE PVU:
-

MEDIKAMENTOZNI
FIZIČ
FIZIČNI
Diskretni nadzor
Stalni nadzor
Ograjice na postelji

DOKUMENTIRANJE PVU
PVU pisno na temperaturni list odredi zdravnik.
V primeru da se PVU izvede pred zdravnikovim
prihodom MS v negovalno dokumentacijo
zabelež
zabeleži:
-

čas izvedbe ukrepa
čas, ko je zdravnik obveš
obveščen in ime zdravnika
opis bolnikovega vedenja
vrsta ukrepa
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O uporabi PVU obvestimo tudi svojce.
Primerno bi bilo, če bi MS poklicala svojce jim
razlož
razložila nastalo situacijo, izpostavila pomen
varnosti za bolnika in tako razlož
razložila smisel
namestitve PVU.
Neobveš
Neobveščeni svojci ob prihodu v bolniš
bolnišnico
mnogokrat odreagirajo zgrož
zgroženo in teh ukrepov
ne odobravajo. Ne morejo razumeti, da svojec, ki
je do sedaj normalno funkcioniral v domač
domačem
okolju v bolniš
bolnišnici odstopa z vedenjem.
Ponavadi bolniki tudi prvo povejo, da so privezani,
da ne morejo piti in jih straš
strašno moti.
Več
Večkrat se MS znajde v konfliktni situaciji, vendar
sprotni dialog in primerno dokumentiranje razreš
razreši
nastalo situacijo.

MS se pri nameščanju PVU mnogokrat
srečuje z etičnimi dilemami.
Ali je prav, da namesti PVU?
Ali je prav ocenila nastalo situacijo?
V ospredju pri izvajanju teh ukrepov ji
mora biti vodilo, da je odgovorna za
varnost bolnika in da je v času zdravljenja
njegova “ zagovornica”
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