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Kako se čustva in 
motivacije odražajo v 
obnašanju živali
Alja Mazzini

Division of Animal Welfare, University of Bern (CH)

alja.mazzini@vetsuisse.unibe.ch

Povzetek

Čustva so dolgo veljala za nekaj, kar človeka loči od večine ostalih živalskih vrst. Vendar pa 
nam novejši psihobiološki pristop, ki združuje nevroznanost, etologijo in psihologijo omogoča 
ustvariti sistematičen in racionalen pogled na čustva, motivacije in temperament živali.

Poznavanje vseh teh elementov vodi v boljše razumevanje samega obnašanja živali in lahko jih 
uporabimo pri spreminjanju in učenju novih, nam primernejših vedenj.

Ključne besede

Čustva, motivacija, razpoloženje, temperament, vedenjske težave

EMOTIONS AND MOTIVATIONS BEHIND THE BEHAVIOUR

Abstract

Emotions have long been considered something that separates humans from most other animal 
species. However, a newer psychobiological approach that combines neuroscience, ethology and 
psychology allows us to create a systematic and rational view at the emotions, motivations and 
temperament of animals.

Knowing about all these elements, however, enables us to better understand what leads to 
certain behaviour and how we can use those elements when changing and learning new, more 
appropriate behaviours.

Key words

Emotions, motivations, mood, temperament, behavioural problems
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Uvod

Boljše razumevanje čustvovanja živali je pomemben cilj v veliko različnih panogah, od 
nevrologije do znanosti o dobrobiti živali (Mendl et al., 2010). Razumevanje motivacijsko-
čustvenih sistemov, ki uravnavajo vedenje, nam pomaga pojasniti vrsto obnašanj, ki jih lastniki 
običajno opisujejo kot “nenormalna” (Mills and Marchant-Forde, 2010). V vsakem trenutku se 
žival sooča z vrsto notranjih (intrinzičnih, kot npr. priložnosti za igro ali raziskovanje okolice) in 
zunanjih (ekstrinzičnih, kot npr. pohvala ali priboljšek) motivacijsko-čustvenih dejavnikov.

Opredelitev glavnih pojmov

1. Čustva

So se razvila za usmerjanje vedenjskih odzivov in odločitev, ki pomagajo izboljšati doseganje 
ciljev, kot je na primer preživetje (iskanje hrane in izogibanje nevarnostim). Čustva so 
kratkoročni odzivi na spontane ali nepričakovane dogodke. Predvidevamo, da so vezana na 
stimulus, kar pomeni, da nam povedo, kaj žival »čuti« o določeni situaciji.

Estonski nevroznanstvenik Jaak Panksepp je opisal nevronske poti v možganih, ki ustvarjajo 7 
primarnih čustev (Panksepp, 2004).

Štirje se razvijejo kmalu po rojstvu:

1. iskanje - virov energije in usmerjenost k cilju;

2. bes - frustracija zaradi preprečevanje dostopa do virov;

3. strah - samozaščita in grožnja pred poškodbo;

4. panika - socialna varnost;

In trije, ki se razvijejo v odraslosti:

1. strast - iskanje potencialnih spolnih partnerjev;

2. igra - interakcija s socialnimi partnerji;

3. nega - oskrbovanih članov;

Vsak čustveni proces je sestavljen iz štirih komponent (Mills and Marchant-Forde, 2010):

1. ocenjevanje dogodka (pozitivno/negativno);

2. pripravljalno vzburjenje (fiziološke spremembe);

3. motivacijska usmeritev/težnja (pristop/izogib);

4. motorično izražanje (komunikacijski elementi, npr. obrazna mimika);
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Čimbolj pravilna ocena vsake od teh štirih komponent, nam lahko pomaga presoditi za kakšno 
čustvo gre in obenem pomaga zmanjšati tveganje za napačno oceno stanja.

Pogosto se različna čustva pojavijo istočasno, kar vodi v tako imenovani čustveni konflikt, ki 
mu sledi visoka vzburjenost in “frustracija”, ki se lahko izrazi tudi kot agresivno vedenje. Žival 
lahko rešuje čustveni konflikt s preusmeritvenim vedenjem (vohljanje, praskanje) ali pa z 
ambivalentnim vedenjem (žival ne ve ali bi bežala ali se borila, zato “zmrzne”).

Zavestne izkušnje čustev pri živalih ne moremo neposredno ocenjevati, lahko pa izmerimo 
nevralne, vedenjske in fiziološke indikatorje (Mendl et al., 2010). V zadnjih letih je vse večji 
poudarek na razvoju etogramov (katalog vedenj in čustev) posameznih živalskih vrst, vendar bi 
bila za verodostojno uporabo v klinični praksi potrebna še bolj podrobna razdelitev.

Študije so pokazale, da so ljudje intuitivno sposobni razlikovanja med vrsto signalov, povezanih 
z vzburjenjem pri psih, vendar je to včasih pomanjkljivo zaradi antropomorfizma (počlovečenja), 
kar ima lahko potencialno katastrofalne posledice - npr. otroci vidijo v psu, ki kaže zobe, obliko 
nasmeha (Meints et al., 2010).

2. Motivacija

Opisuje bodisi pripravljenosti živali, da nekaj naredi (npr. je motivirana, da bi tekla za žogo) 
bodisi razlog zakaj nekaj počne (npr. motivacija za tek za žogo je bila igra z lastnikom).

Nanaša se na proces, ki sproži, vodi in ohranja obnašanje povezano z določenim ciljem (Elliot, 
2013). Pove nam kaj žival “želi” v dani situaciji.

Motivacijski in čustveni sistem imata nekaj podobnosti (oba sta organizirana v osrednjem 
živčevju), a sta si tudi zelo različna. Vedenjski motivacijski sistem pri usmerjanju posameznih 
odločitevsodeluje s čustvenim in omogoči živali, da svoje vedenje prilagodi svojim osebnim 
potrebam.

Obstajajo trije glavni elementi:

1. aktivacija se nanaša na odločitev o sprožitvi obnašanja (odziv na navodilo)

2. vztrajnost vzdržuje trud za dosego cilja (tj. ponovno poskušanje, čeprav stvari ne delujejo)

3. intenzivnost je zavzetost, s katero se loti naloge (tj. koliko truda ali „energije“ je vložene v 
nalogo)

Kot pri čustvih poznamo tudi v motivaciji konfliktno vedenje. Živali so lahko v konfliktu med 
dvema (ali več) nasprotujočima se motivacijama, ki jih ne morejo zadovoljiti istočasno (npr. 
pristop - pristop k različnim dražljajem ali izogib - izogib različnim dražljajem ali celo pristop – 
izogib istemu stimulusu).

Če je izvajanje vedenja, za katerega je žival motivirana, onemogočeno, se lahko razvijejo 
vedenjske težave, frustracija in stres.
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3. Razpoloženje

Je veliko bolj dolgoročno in ni vezano samo na en dogodek kot pri čustvih. Pogosto je povezano s 
serijo dogodkov posebne vrednosti.

4. Temperament

Je v veliki meri odvisen od genetike in zgodnjih izkušenj in interakcij. Temperament v interakciji 
s širokim spektrom kognitivnih procesov med samim razvojem ustvarja osebnost.

Vloga notranjih (intrinzičnih) in zunanjih (ekstrinzičnih) dejavnikov pri regulaciji obnašanja in 
njihov vpliv na postavljanje prioritet

Ekstrinzični dejavniki prihajajo iz okolice, torej zunaj same živali (npr. spodbuda in kaznovanje s 
strani lastnika).

V nasprotju s tem, intrinzični dejavniki izhajajo iz živali, torej njeno pričakovanje nagrade ali 
kazni oz. dejavnosti, ki si je želi (igra, raziskovanje okolja).

Pomembno je, da prepoznamo vlogo in vpliv notranjih in zunanjih motivacijskih dejavnikov, šele 
nato lahko spreminjamo motivacijo in posledično vplivamo na spremembo vedenja.

Če želimo, da žival dobro funkcionira v vsakdanjem življenju, si moramo prizadevati za izgradnjo 
stabilnih intrinzičnih nagrad. Vsekakor pa ostaja tudi potreba po zunanji spodbudi, še posebej, 
ko želimo od živali nekaj, kar je v nasprotju z njenimi trenutnimi prioritetami. Vendar pa ostaja 
naš končni cilj spodbujanje živali do „pravih“ odločitev.

Razlika med motivacijskim in čustvenim sistemom ter njun vpliv na obnašanje in učenje

Glavni izziv je, da možgani uskladijo intrinzične in ekstrinzične faktorje, da bi se lahko 
odločili za eno od možnih dejavnosti/obnašanj. Če je odločitev jasna, je obnašanje izpeljano 
samozavestno. V trenutku, ko se pojavi konflikt, pa je možnih več izhodov (vrst obnašanj):

• Ambivalentno vedenje - žival se posluži delnega pristopa in delnega izogibanja stimulusu, da 
bi rešila dilemo

• Preusmeritveno vedenje - žival preusmeri obnašanje (obstaja sicer močna motivacija za 
izvedbo vedenja, vendar obstaja tudi močna inhibicija)

• Menjava vedenja - žival se preusmeri v nekaj preprostega (praskanje, vohljanje), kar ji 
omogoči, da se sooči z vzburjenjem in morda je v tem času notranji konflikt že rešen

• Konflikt ali anksioznost, vezana na negotovost (frustracija) – Položaj, v kateri je žival, ji lahko 
povzroči tudi čustvene spremembe, ki povečajo verjetnost agresivnega vedenja, saj se žival 
poskuša umakniti iz konfliktne situacije

Ponovno je potrebno poudariti, da je obnašanje urejeno z individualno presojo in integracijo 
informacij intrinzičnih in ekstrinzičnih dražljajev.
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Pomen razumevanja čustev in motivacij v kontekstu vedenjskih težav

Vedenjske težave, ki jih srečujemo v klinični praksi, so običajno vezane na obnašanje, ki ga 
skrbniki dojemajo kot problematičnega oziroma “nenormalnega”. To je pogosto vezano na 
neprimerno čustveno vzburjenje in četudi je samo vzburjenje znotraj normalnih funkcionalnih 
sistemov, pa je lahko odziv neprimerne intenzivnosti ali kakovosti.

Glavni cilj pri spreminjanju obnašanja je zagotoviti, da je živali v vseh fazah učenja jasno, 
kaj od nje želimo in da bo novo vedenje tudi sposobna samozavestno izvajati. Pomemben del 
diagnostičnega procesa je sposobnost sklepanja o notranjem (čustveno-motivacijskem) stanju 
pacienta.

Vsekakor se moramo ogniti videnju le tistega, kar želimo. Potrebno je znati ločiti, kar dejansko 
vidimo od tega, o čemer na podlagi videnega sklepamo. Diagnozo vedno postavljamo na podlagi 
izključevanja, torej diagnoze ne potrjujemo, ampak jo poskušamo zavreči in če to ni možno, 
moramo dejstva še dodatno raziskati.

Zaključek

Bistveno je, da razumemo, kako znanje uporabiti pri ocenjevanju in sklepanju o obnašanju 
živali v domačem okolju in v kontekstu šolanja in učenja. Prepoznavanje znakov motivacijsko-
čustvenega konflikta je zato bistvena spretnost kliničnega behaviorista.

Razlikovanje motivacijskih od čustvenih vplivov na obnašanje nam pomaga pri odločitvi ali 
je potrebno spremeniti samo obnašanje ali tudi čustva, ki vodijo vedenje. Obnašanje je vedno 
vezano na individualno presojo in integracijo informacij intrinzičnih in ekstrinzičnih faktorjev.
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Vzrok ali posledica? 
Povezava med vedenjskimi 
in zdravstvenimi težavami
Alja Mazzini

Division of Animal Welfare, University of Bern (CH)

alja.mazzini@vetsuisse.unibe.ch

Povzetek

Spremembe v fizičnem stanju živali lahko povzročijo spremembe v vedenju, prav tako pa lahko 
psihološki stresorji povzročijo spremembe fizičnega zdravja.

Bistveno je, da ne prezremo znakov, ki nakazujejo na zdravstvene težave, še zlasti v povezavi z 
nenadnim pojavom novih vzorcev vedenja.

Vedno jezdravstvene težave obravnavane živali potrebno obravnavati kot potencialne 
povzročitelje ali vsaj kot doprinos k nastanku problematičnega obnašanja, saj nam to lahko 
pomaga odkriti vzrok težav ali celo postaviti diagnozo.

Ključne besede

Vedenjske težave, zdravstvene težave, bolečina, stres, starost

A CAUSE OR A CONSEQUENCE? CONNECTION BETWEEN BEHAVIOURAL AND MEDICAL 
PROBLEMS

Abstract

It is a two way street, changes in physical state can cause changes in behaviour and moreover 
psychological stressors can cause changes in physical health.

Therefore it is of great importance to look for red flags suggestive that there may be a medical 
problem, especially in the connection with sudden appearance of new behaviours.

Always keep in mind and consider medical problems as a potential for causing or contributing to 
the behaviour problem, this can make a great step towards finding the cause or the diagnosis for 
the changed behaviour.
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Key words

Behavioural problems, medical problems, pain, stress, old age

Uvod

V klinični praksi se pogosto srečamo z vplivom zdravstvenih težav na problematično vedenje in 
obratno, saj so fizični (zdravstveni) in vedenjski znaki živali neločljivo povezani. Eden največjih 
izzivov pri vedenjski obravnavi živali je odločitev o prednostni obravnavi ene od komponent, ki 
sestavljajo omenjeni problem. Se je morda smiselno najprej posvetiti zdravstveni težavi in se 
kasneje osredotočiti še na modifikacijo vedenja ali je pomembno, da ju obravnavamo istočasno? 
V primeru, da čakamo z obravnavo vedenjskega problema predolgo, se lahko pojavi naučena 
komponenta (npr. pes se v pričakovanju bolečine nauči odzvati agresivno, kar ohranja tudi po 
tem, ko bolečina ni več prisotna), v skrajnem primeru pa obstaja tveganje za zapustitev živali ali 
evtanazijo.

V sklopu tega predavanja bomo poskušali odgovoriti na dve bistveni vprašanji:

1. Kako ugotoviti ali je vzrok vedenjski, fiziološki ali morda celo kombinacija obojega?

2. In na katerega se je pri odpravljanju težav potrebno najprej osredotočiti?

Najpogostejše težave povezane z zdravstveno-vedenjskimi izzivi

Nekateri zdravstveno-vedenjski probleim živalih se lahko pojavljajo sočasno, še posebej je 
to opazno pri bolečini, ki se izraža v zelo raznolikih vedenjskih oblikah, od agresije, strahov, 
anksioznosti, pice (hranjenje z neužitnimi stvarmi) in vse do sobne nečistoče. Prav tako je velika 
večina the težav kroničnega značaja.

V začetni fazi diagnosticiranja zdravstveno-vedenjskih problemov živali je to izredno zahtevno, 
saj je nemogoče preveriti ali izključiti vse zdravstvene težave vsake živalske vrste. Dokler pa se 
zavedamo in obravnavamo zdravstvene težave kot možen vzrok oziroma dejavnik tveganja za 
nastanek vedenjskih težav, smo naredili bistven korak pri iskanju vzroka oziroma postavitvi 
pravilne diagnoze.

Najpogostejše kronične težave psov:

a. Mišično-skeletna bolečina je najpogostejši zdravstveni problem, ugotovljen pri živalih v 
behavioristični obravnavi. Pogosto tudi v povezavi z agresivnim vedenjem. V teh primerih 
se ugrizi (večinoma locirani na okončinah) zgodijo, ko žival počiva oziroma jo skrbniki 
poskušajo spraviti v gibanje (Barcelos et al., 2015). Prav tako je bila ugotovljena povezava med 
mišično-skeletno bolečino in občutljivostjo na hrup, ki je lahko generalizirana ali pa vezana 
na vrsto različnih dražljajev;

b. Bolečina v ustni votlini;

c. Različne prehranske občutljivosti in gastrointestinalne težave, ki se jih povezuje tudi s „fly 
biting“ (lovljenje navideznih muh) (Frank et al., 2012.), obsežnim lizanjem površin in pico;

d. Abscesi in fistule analnih žlez;

e. Hipotireoza;
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f. Kognitivna disfunkcija

Najpogostejše kronične težave pri mačkah:

a. Posebno omembo si vsekakor zasluži FLUTD, ki se ga povezuje s 30% mačk s težavami 
z eliminacijo (Olm and Houpt, 1988). Težava se izraža zelo raznoliko, nekateri mački 
imajo težave (oziroma opravljajo potrebo zunaj mačjega stranišča) pri uriniranju; 
drugi pri uriniranju in iztrebljanju, pri tretjih se izraža z markiranjem z urinom v 
stanovanju. V vsakem primeru pa je bistvena izključitev zdravstvenih težav pri iskanju 
primarnega vzroka (Barcelos et al., 2018)”container-title”:”Frontiers in Veterinary 
Science”,”volume”:”5”,”source”:”Crossref”,”abstract”:”Urinary house soiling (periuria;

b. Težave z zgornjimi in spodnjimi sečili;

c. mišično-skeletna bolečina in bolečina v ustni votlini (Feline odontoclastic resorptive 
lesions);

d. hipertiroidizem;

e. kognitivna disfunkcija;

Ocenjevanje bolečine pri živalih je pomemben del vedenjske (behavioristične) obravnave. Na 
voljo so različne lestvice za ocenjevanje kronične in akutne bolečine pri različnih živalskih 
vrstah. Moramo pa se zavedati, da pri ocenjevanju mišično-skeletne bolečine ne obstaja 
univerzalno orodje, ki bi nadomestilo vse druge. Ključ ostaja v opazovanju živali - opazovanje 
„normalnega“ vedenja, pojav sprememb v vedenju in same drže, hoje in mobilnosti.

Težave v obnašanju, ki posledično povzročajo zdravstvene probleme

Delimo jih na tri podkategorije:

• z neposrednim učinkom (destruktivno vedenje, ki povzroča poškodbe zob, krempljev itd.),

• s posrednimi učinkom (agresivno vedenje do drugih živali, kar povzroči poškodbo živali 
same ali lastniki, med procesom treninga ali pri odpravljanju vedenjskih težav, kar ima za 
posledico poškodbo živali- zatezne, električne ovratnice in druga averzivna sredstva),

• stresna dishabituacija (ponovna vzpostavitev refleksnega odziva na dražljaj, na katerega 
se je žival predhodno že navadila in nanj ni več reagirala - žival pozabi, da te stvari niso 
pomembne).

Stres ima lahko velik vpliv na samo fizično zdravje različnih organskih sistemov:

• Sečila - povečano tveganje za idiopatski cystitis;

• Reproduktivni sistem - zmanjšana plodnost, nezmožnost razmnoževanja;

• Koža - povečana pojavnost težav s kožo pri psih z anksioznimi motnjami in pojavi 
ekscesivnega umivanja/lizanja pri mačkah;

• Gastrointestinalni sistem - driska, bruhanje, zmanjšan apetit, zlasti pri ločitveni tesnobi;
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• Imunski sistem - imunosupresija pri kroničnem stresu - poveča stopnjo URTi (Feline Upper 
Respiratory Tract Infections – okužbe zgornjih dihalnih poti pri mačkah);

Zdravila, ki potencialno vplivajo na spremembo vedenja

Vsa zdravila lahko povzročajo možne neželene učinke (na primer psihofarmakološko zdravilo 
klomipramin se pogosto uporablja pri behavioristični terapiji psov in lahko povzroči bruhanje, 
spremembe apetita in letargijo).

Pri psih, ki prejemajo kortikosteroide, je bil dokazan vpliv na obnašanje, povezano z negativnim 
afektivnim stanjem; ti psi so se veliko bolj ogibali že rahlo averzivnim situacijam v primerjavi s 
psi, ki so prejemali druga zdravila oz.s psi, ki niso prejemali zdravljenja (Notari et al., 2015).

Prekrivajoči se simptomi/vedenja

Nekateri simptome, kot je na primer oblizovanje, moramo ustrezno interpretirati, saj lahko 
nakazujejo anksioznost ali pa fizično slabost. V primeru, da se žival trese; je lahko vzrok strah, 
povišana telesna temperatura ali pa del nevrološkega obolenja. Nekatera obnašanja, ki jih je 
žival do sedaj vedno izvajala, lahko izginejo. Včasih opazimo zmanjšanje ali odsotnost igranja; 
socialnih interakcij ali samega raziskovanja okolice. Lahko se pojavijo tudi nova obnašanja, kot 
so agresija, izogibanje stikom ali iskanje pozornosti.

Dejavniki tveganja se lahko medsebojno akumulirajo, pri čemer se akutni dogodki in kronične 
spremembe manifestirajo kot vedenjske težave:

Tolerančni prag => strah pred otroki + poslabšanje sluha in / ali vida + boleč artritis => UGRIZ

Zaključek

Vedno je potrebno upoštevati, da lahko zdravstvene težave povzročajo ali vsaj prispevajo k 
problematičnem vedenju in obratno. Pozorni moramo biti še zlasti, ko se nenadoma pojavi novo 
obnašanje; starosti pri kateri se to obnašanje razvije (zlasti starejše živali), nenehna nihanja 
v obnašanju (muhavost). Prav tako moramo biti pozorni, v primeru nezaznavanja zunanjih 
sprožilcev pri obravnavani živali, ki bi lahko bili vzrok za določeno vedenje oziroma, če je žival v 
preteklosti določene sprožilce tolerirala naenkrat pa tega ni več zmožna.

Kot veterinarski tehniki ste povezovalni člen, saj izvajate precej pomemnih nalog; kot je 
ozaveščanje skrbnikov o povezavi med vedenjskimi in zdravstvenimi težavami; opazovanje 
živali (od trenutka, ko vstopi v ambulato, se premika po čakalnici, se useda/ulega/stoji); do 
postavljanja pravih vprašanj lastnikom o sami živali in njenem vedenju, ki bi lahko nakazovalo 
globlje ležeče zdravstvene težave (zlasti v zvezi s časovnim pojavom simptomov in specifičnim 
kontekstom); pa do sodelovanje z veterinarjem.

Zaključimo torej lahko, da kot veterinarski tehniki lahko bistveno prispevate k postavljanju 
diagnoze in odkrivanju zdravstvenih težav, ki vplivajo na nastanek vedenjskih problemov.
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S strahom povezano 
vedenje psov v veterinarski 
ambulanti
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Povzetek

Najpogostejše čustvo, ki ga občutijo psi v veterinarski ambulanti, je strah. Nadaljnje reakcije psa 
so odvisne predvsem od razumevanja tega občutja in pravilne reakcije ljudi, ki obravnavajo psa 
v ambulanti. Strah pes prikazuje s telesno govorico, hkrati nam z nakazovanjem pomiritvenih 
signalov sporoča, da neupoštevanje njegovih občutkov lahko vodi v potencialno ogrožujočo 
situacijo. Naša naloga je, da te signale prepoznamo, jih začnemo vračati, predvsem pa da ob 
vsakem obisku stremimo k temu, da ne povečujemo strahu pri psu. Najpomembnejši so zgodnji 
obiski mladih psov, zato moramo v tem obdobju v ambulanti ustvariti čim več pozitivnih 
izkušenj, ki nam bodo olajšale delo z dotičnim psom v prihodnosti.

Ključne besede: pes; strah; pomiritveni signali

Fear-related behaviour in veterinary practice

Abstract

The most common dog‘s emotion in veterinary practice is fear. Dog‘s further reactions are based 
on our understanding of that emotion and reactions to it. Dog exibits fear with his body language 
and by expressing stress signals he lets us know, that not stopping the stressful handling can 
lead to a potentialy dangerous situation. We have to recognize those signals, start expressing 
them back, and most of all don‘t augment the fear. The most important in building the non-
fearful emotions in dog are the first visits at the veterinary practice, when the dog is young. 
We have to potentiate good experience at those visits in order to make our‘s job easier in future 
visits. 

Key words: dog; fear; stress signals

‚‘Ljudje smo na tem naključnem planetu popolnoma sami; in od vseh oblik življenja, ki nas obdaja, ni nihče sklenil 
zavezništva z nami - razen psov.‘‘   Maurice Maeterlinck

Mnenja o pasjem razumu in čustvovanju so skozi obdobja zgodovine prehajala iz ene skrajnosti 
v drugo. Grški filozof Platon je imel zelo visoko mnenje o pasjem razumu; psa je opisal kot 
‚ljubitelja učenja‘ in ‚zver, vredno občudovanja‘. Tovrstno razmišljanje se je ohranilo več stoletij, 
dokler niso v 17. stoletju psi ‚izgubili‘ razum. Eden najvplivnejših filozofov tistega časa, Rene 
Descartes, je menil, da bi priznanje razuma pomenilo tudi priznanje, da imajo psi zavest. Kdor pa 
ima zavest, ima tudi dušo in s tem možnost vstopa v nebesa. Ideja o tem, da bi psi lahko prišli v 
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nebesa, pa je bila za tisti čas nesprejemljiva, zato so psi izgubili status inteligentih bitij (1). V 19. 
stoletju je vprašanje pasjega razuma zopet odprl Charles Darwin, ki je živali in ljudi opisal kot 
del nepretrgane evolucije. Posledica postopnega razvoja je različna stopnja zavesti pri različno 
razvitih bitjih. Potemtakem bi pes lahko imel zavest, vendar na nižji stopnji kot človek.

Vsi, ki se poklicno ukvarjamo s psi in/ali imamo doma psa kot spremljevalca, vemo, da pes 
izraža bolečino in čustva ravno tako kot človek. Dejstvo pa je, da se način izražanja čustev 
razlikuje od človekovega, saj pes uporablja popolnoma drugačne oblike sporazumevanja. Tu pa 
je žal še prepogosto opaziti, da tudi ljudje, ki so vsakodnevno obkroženi s psi, ne razumejo vedno 
izražanja različnih čustev, kar je posledica nepopolnega razumevanja pasjega jezika. Poleg 
razumevanja signalov, ki jih pes izkazuje v določeni situaciji, je nadalje za pravilno komunikacijo 
potreben tudi ‚pravilen odgovor‘ s strani človeka. Kajti čeprav se je pes zmožen naučiti kar 
precej človeških fraz ali besed, je temelj njegovega razumevanja še vedno v telesni govorici, ki 
se jo lahko v veliki meri naučimo tudi ljudje. Šele ko bomo razumeli, kaj nam pes sporoča, in se 
odzvali z njemu razumljivim odgovorom, lahko pričakujemo učinkovito komunikacijo med nami 
in psom. Na žalost nas v veterinarskih ambulantah velikokrat priganja čas in tudi če znamo, 
ne moremo uporabiti pravilne komunikacije s psom, zato se moramo večkrat poslužiti prisilnih 
sredstev, kot je naprimer nagobčnik, a z vsakim takim pristopom več utrjujemo v dotičnem psu 
strah in si otežujemo naslednji obisk, zato se poskusimo čim večkrat raje pravilno sporazumeti s 
psom v ambulanti.

Največkrat občuteno negativno čustvo psa v ambulanti je strah. Psi ga izražajo na različne 
načine, odvisno od njihovega značaja in telesnih značilnosti, vendar so določene komponente 
vsem enake, kot so položaj repa, položaj uhljev,... Pes, ki ga je strah, ima praviloma uhlje obrnjene 
nazaj, poležene k glavi, in spuščen rep, ki ga v skrajnem strahu spodvije čisto med noge. 
Največkrat odvrača pogled. Vse ostale karakteristike pa so odvisne od drugih dejavnikov - ali 
njegov strah vodi v agresijo? ali v predajo? ali v skrajno tesnobo?.

        

Slika 1: Strah/podložnost            Slika 2: Strah/agresija

    

Slika 3: Stres in tesnoba          Slika 4: Skrajni strah/popolna predaja

Vir slik: Coren S. Govorite po pasje? Ljubljana: Debora, 2001.
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Naša naloga je, da ko vidimo psa iz prve ali tretje slike, preprečimo razvoj vedenja oziroma 
potenciranje strahu do mere, ki je izražena na drugi in četrti sliki. Da bo naša naloga težja, pa 
dostikrat psi začnejo izražati stres z veliko bolj subtilnimi znaki, kot je telesna govorica, ki jo 
izražajo psi na slikah. Ti znaki se imenujejo pomiritveni signali in v prepoznavanju le-teh tiči 
ključ do uspešne komunikacije s psom v veterinarski ambulanti. 

V več raziskavah so dokazali, da se vedenje psov razlikuje v različnih opazovanih točkah - pred 
kliniko, v čakalnici, v ambulanti, na preiskovalni mizi in nenazadnje pri izstopu iz ambulante 
(3, 4). Pričakovano je bilo največje izražanje strahu, kar so merili z objektivnimi fiziološkimi 
metodami, na preiskovalni mizi. Nadalje so ugotovili, da lahko prisotnost lastnika bistveno 
zmanjša občutenje strahu pri psih, vendar mora lastnik pri tem aktivno sodelovati. Ne zadostuje 
samo to, da je prisoten v ambulanti; za zmanjšanje strahu pri psu mu mora lastnik prigovarjati 
in ga pomirljivo božati. Ti izsledki so nam lahko v bistveno pomoč pri našem delu - če se 
le da, pregledujmo psa v prisotnosti lastnika, če pes že na tleh izkazuje znake stresa, ga ne 
obremenjujmo dodatno s pregledom na preiskovalni mizi, še preden psa povabimo v ambulanto, 
si v čakalnici ustvarimo vtis o stopnji njegovega stresa,... Predvsem pa dajmo psu v ambulanti 
čas, da se navadi na prostor in na nas in se ne obrnimo takoj neposredno nanj. Med jemanjem 
anamneze naj lastnik spusti psa iz povodca, vsi prisotni v ambulanti pa naj ga popolnoma 
ignorirajo. Že v tem času ocenimo, če pes oddaja pomiritvene signale, temu pa namenimo še 
večjo pozornost takrat, ko ga začnemo pregledovati. Pomiritveni signali so tisti, s katerimi 
poskuša pes prekiniti konflikt; s tem, ko jih prepoznamo in odreagiramo nanje, torej preprečimo 
potencialno ogrožujočo situacijo. Najpogosteje psi v komunikaciji s človekom uporabljajo 
naslednje pomiritvene signale: obračanje glave vstran, obračanje hrbta proti stresorju, zehanje, 
lizanje predmetov, človeka ali oblizovanje, počasno gibanje, usedanje ali uleganje, igralni poklon, 
ki se ne nadaljuje v igro, markiranje, dvigovanje tačke. Če želite pomiriti psa, morate bodisi 
prekiniti tisto, kar mu povzroča tolikšen stres, ali mu začeti vračati enake pomiritvene signale, s 
katerim mu sporočate, da ste ga razumeli in se tudi vi želite izogniti konfliktu. Nekoliko nerodno 
je sicer, če začnete med pregledovanjem psa zehati, a verjemite, če boste razložili lastniku, kaj 
počnete, bo zagotovo razumel. Preizkušeno pa lahko oddajate bolj subtilne pomiritvene signale, 
kot je recimo oblizovanje ustnic, ki jih lastnik sploh ne bo zaznal, pes pa zelo dobro.

Glede na rezultate raziskav vidnejšo vlogo pri izražanju strahu v ambulanti odigrajo predhodne 
izkušnje (3). Celo pomembnejša pa je starost psa ob obisku - psi, mlajši od dveh let, so izkazovali 
bistveno manj stresa in strahu kot starejši, starost pa je nadvladala ostale preiskovane parametre 
v raziskavi Doeringove in sod. (3). To pa pomeni za nas, veterinarje in veterinarske tehnike, da 
si moramo vzeti veliko časa pri prvem pregledu mladiča, ki je običajno združen s cepljenjem, in 
ustvariti pozitivne pogoje, s pomočjo katerih bo pes bolj sproščen ob vseh nadaljnjih obiskih. 
Poleg tega, da upoštevamo in odgovorimo na morebitne pomiritvene signale, vkjučimo lastnika 
v pregled, nagrajujmo psa na mizi in po bolečem postopku, kot je naprimer aplikacija cepiva, ga 
na koncu nagradimo tudi na tleh ambulante ter v čakalnici. Ne pustimo ga, da tesnoben zapusti 
kliniko, kajti tesnoba bo ob naslednjem obisku prerasla v strah, strah pa lahko v agresijo.

„Psi niso ljudje, oblečeni v kožuh, in s tem, ko jim odrekamo njihovo pravo naravo, jim povzročimo veliko škode.“

    Jeanne Schinto
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Varna uporaba citostatikov
Nataša Tozon

Klinika za male živali, Veterinarska fakulteta, Univerza v Ljubljani, Ljubljana, Slovenija

E-mail: natasa.tozon@vf.uni-lj.si

Povzetek

Kemoterapija je osnovna metoda sistemskega zdravljenja onkoloških obolenj v humani in 
veterinarski medicini. Glede na izrazit porast tovrstnih obolenj tudi pri živalih, se z uporabo 
različnih kemoterapevtikov vse pogosteje srečujemo v vsakdanji klinični praksi. Zaradi 
številnih potencialno toksičnih, mutagenih, teratogenih, ali celo karcinogeni učinkov tovrstnih 
zdravil, je nujno njihovo poznavanje in upoštevanje varnostnih ukrepov, ki preprečujejo ali vsaj 
omilijo možnost škodljivih učinkov na vse, ki zdravijo ali oskrbujejo paciente ter preprečijo 
kontaminacijo okolja.

Ne glede na različno stopnjo toksičnosti kemoterapevtikov, ob njihovi uporabi veljajo za 
vse enaka pravila zaščite. Zaželeno je poznavanje specifičnih lastnosti posameznega 
kemoterapevtika, ki vplivajo na pojavnost in jakost specifičnih neželenih stranskih učinkov pri 
zdravljenem pacientu in na nevarnosti, ki jih zdravilo predstavlja za operaterja, tako veterinarja, 
kot seveda tudi veterinarskega tehnika, ki praviloma žival tudi oskrbuje. Pomembne so tudi 
farmakokinetične in farmakodinamične lastnosti, od katerih je odvisen čas, količina in 
prevladujoča pot izločanja.

Kadarkoli se torej odločimo za uporabo kemoterapije, moramo zagotovit upoštevanje vseh 
varnostnih ukrepov, kar pomeni, da morajo biti o njih seznanjeni vsi sodelujoči deležniki. V 
nobenem primeru tem zdravilom ne smemo izpostavljati posebej ranljivim skupinam ljudi, med 
katerimi so seveda otroci, nosečnice, doječe matere, imunsko kompromitirani posamezniki.   

Ključne besede: kemoterapija, citostatiki, zaščita

Safe use of cytostatic drugs

Abstract

Chemotherapy is the basic method of systemic treatment of oncological diseases in human and 
veterinary medicine. Given the marked increase of oncologic diseases also in animals, the use of 
various chemotherapeutics is increasing in everyday clinical practice. Due to many potentially 
toxic, mutagenic, teratogenic, or even carcinogenic effects of cytostatic drugs, it is necessary to 
familiarize with them, which also includes safety measures that prevent or limit the possibility 
of all harmful effects, including those related to the environment.

Regardless of degree of toxicity, safety measures are the same for all drugs. It is advisable to 
know certain characteristics of a specific cytotoxic drug which influence the occurrence of the 
specific adverse effects on treated patients and hazards to both veterinarians and veterinary 
technicians. Pharmacokinetic and pharmacodynamic properties of specific drug which 
influence the time, the quantity and the predominant excretion path, are also important.

mailto:natasa.tozon@vf.uni-lj.si
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Whenever chemotherapy is employed, all safety precautions should be considered, which 
means that all staff should be educated. We should avoid any exposure to the cytotoxic drugs 
for specific sensitive groups, such as children, pregnant women, breastfeeding mothers and 
immunocompromised individuals.

Key words: chemotherapy, cytotoxic drugs, safety precautions

Potencialne nevarnosti uporabe citostatikov

Cistostatiki lahko v organizem prodirajo po treh poteh: inhalacija aerosola pri pripravi ali 
aplikaciji, absorpcija preko kože in zaužitje kontaminirane hrane ali pijače. Najpogostejši 
primeri izpostavljanja so: iztiskanje zraka iz brizge, raztapljanje in »pretakanje« pripravkov, 
odpiranje steklenih ampul, izstopanje odvečnega zraka iz stekleničk pri raztapljanju, napake 
v uporabljenem materialu, kontakt z izločki zdravljenih pacientov ali različnih ostankov 
citostatikov (ostanki tablet, kontaminiran uporabljen pribor in sanitetni material, kontamirana 
oprema).

Pomembno je, da so vsi, ki taka zdravila uporabljajo, dobro seznanjeni s tveganji in kako se pred 
njimi zavarujejo. Pri ravnanju s citostatiki je potrebno strogo upoštevanje navodil proizvajalca. 
Shranjujemo jih ločeno od ostalih zdravil in če je le mogoče v posebej varovani omari ali 
»kovčku«.

Citostatike naj bi pripravljali v ustrezni biološko zaščiteni komori. V primerih, ko te možnosti 
nimamo, naj bi priprava potekala v prostorih, kjer je gibanje zraka minimalno. V za to 
namenjenih prostorih ne smemo jesti, piti. Obvezno pri pripravi uporabimo zaščitne maske s 
filtrom za aerosol, rokavice s certifikatom za delo z nevarnimi kemikalijami (ali dvojne rokavice 
iz lateksa) in zaščitna očala. Poleg tega naj bi se pri aspiraciji pripravkov iz originalne embalaže 
uporabljali posebni hidrofobni filtri, ki se namestijo na stekleničko in preprečujejo iztekanje ali 
zadrževanja citostatika na zunanji strani gumijastega zamaška originalne embalaže.

Po uporabi moramo vse kontaminirane predmete zavreči v za to ustrezno označene zbiralnike 
odpadkov, ki jo po veljavni zakonodaji lahko prevzamejo pooblaščene organizacije, ki poskrbijo 
za ustrezno uničenje.

Priprava citostatikov

Seveda je najprimernejša priprava kemoterapevtikov v biološki komori. Ob doslednem 
upoštevanju vseh varnostnih ukrepov smo prav tako zaščiteni pred škodljivimi vplivi 
kemoterapevtikov. Pomembno je, da preprečimo kakršnokoli kontaminacijo okolice in nas 
samih. Poleg že omenjenih zaščitnih sredstev, kot so rokavice in maske, moramo biti previdni 
pri rokovanju z ostrimi predmeti, predvsem iglami, s katerimi lahko poškodujemo zaščitno 
sredstvo ali celo kožo. Previdnost je potrebna pri raztapljanju kemoterapevtikov (povečan pritisk 
v steklenički), pri odstranjevanju zračnih mehurčkov iz brizg (vedno uporabimo gazo ali vato, ki 
zaščiti širjenje aerosola).

Vse predmete, ki so bili kakorkoli kontaminirani s citostatiki, moramo zavreči, kot to določajo 
predpisi za nevarne odpadke.

Načini aplikacije citostatikov

Kemoterapevtike lahko apliciramo, podobno kot druga zdravila, na skoraj vse znane načine 
vnosa zdravil v organizem, vendar je pri tem potrebna posebna previdnost za nas same, pa tudi 
za našega pacienta.
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Za i/v aplikacijo kemoterapevtikov lahko uporabimo različne tipe intravenskih katetrov, ki 
jih namestimo pred pripravo terapevtikov, in tako, da je možen nadzor ves čas apliciranja 
kemoterapevtikov. Kožo pacienta ob vhodu venskega katetra prav tako zaščitimo z gazo. V 
primeru, da smo periferno veno, v katero nameravamo aplicirati kemoterapevtik poškodovali 
bodisi zaradi predhodnega odvzema krvi ali katerih drugih razlogov, moramo izbrati veno na 
drugi okončini ali počakati, da se na poškodovani žili naredi koagulum in nov kateter namestimo 
proksimalneje od poškodbe. Kateter pred in med aplikacijo različnih kemoterapevtikov vedno 
preperemo, najbolje z 0,9 % fiziološko raztopino. Heparin lahko z nekaterimi kemoterapevtiki 
(doxorubicin) precipitira. Pomembna je tudi hitrost aplikacije, ki zmanjšuje oziroma povečuje 
toksične učinke, in se med kemoterapevtiki razlikuje. Venski kateter odstranimo tako, da ga 
prekrijemo z gazo ali alkoholnim tamponom, s čimer preprečimo širjenje aerosola. Podobni 
varnostni ukrepi veljajo pri kapljični aplikaciji kemoterapevtikov. Pacientu moramo preprečiti 
dostop do infuzijskega sistema. Osebje, ki oskrbuje pacienta, naj pri delu uporablja rokavice, 
priporočljive pa so tudi zaščitne maske. Z vsemi izločki zdravljenih živali je potrebno ravnati, kot 
s kontaminiranimi, kar še posebej velja za urin.

Nekatera protitumorska zdravila je mogoče aplicirati v telesne votline prek katetrov, pri 
čemer se moramo neposredno pred aplikacijo prepričati, da tekočina izteka v votline in ne v 
katerikoli organ. Neposredno po aplikaciji kateter odstranimo, z gazo preprečimo aerosolizacijo 
in morebitno krvavitev na mestu vboda. V kolikor je mogoče, žival sprehajamo nekaj minut, s 
čimer omogočimo enakomerno razporeditev apliciranega kemoterapevtika in s tem izboljšamo 
resorpcijo.

Kemoterapevtike v mišico apliciramo kot ostala zdravila - najprimerneje v stegensko ali 
hrbtno muskulaturo. Nekatere kemoterapevtike lahko učinkovito uporabimo lokalno na mestu 
novotvorbe, z aplikacijo v sam tumor, nekateri pa so pripravljeni tudi za peroralno uporabo v 
obliki tablet ali dražejev. Pri vseh načinih aplikacije je obvezna uporaba zaščitnih rokavic in 
priporočljiva uporaba zaščitnih mask.

Vse bolj se tudi v veterinarski medicini uveljavlja aplikacija kemoterapevtikov preko t.i. zaprtih 
sistemov, ki zagotavljajo varno aplikacijo in hkrati preprečujejo kontaminacijo tako operaterja, 
kot tudi okolice. Kljub nekoliko višjim stroškom, je njihova uporaba več kot priporočljiva.

Pisna navodila lastnikom/oskrbnikom živali, ki prejemajo kemoterapijo

Lastnika želimo čim bolje pripravimo na zahtevno obdobje zdravljenja in preprečiti morebiten 
škodljivi vpliv na njega samega. S tem namenom je smiselno pripraviti pisna navodila ukrepov, 
ki jih predstavimo že pred samim začetkom zdravljenja. Poleg tega obvezno preverimo 
razumevanje navodil in jih kadar se le da vsaj posredno med zdravljenjem tudi preverjamo. 

Zaključek

Večina kemoterapevtikov, ki se uporabljajo v onkologiji, je potencialno toksičnih, mutagenih ali 
teratogenih, nekateri pa so tudi karcinogeni. Za lastno zdravje smo odgovorni sami, seveda pa 
se moramo za učinkovito varovanje lastnega zdravja najprej dodobra seznaniti z nevarnostmi, s 
katerimi se srečujemo pri našem delu in z učinkovitim načini zaščite pred nevarnimi vplivi. 

Poleg tega smo kot strokovno osebje odgovorni tudi za spremljanje upoštevanja varnostnih 
ukrepov kjerkoli prepoznamo to potrebo.
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Oživljanje
Alenka Seliškar
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Povzetek

Iniciativa za ponovno ovrednotenje postopkov oživljanja (RECOVER initiative) je na osnovi 
obširnega in sistematičnega pregleda literature razvila klinična vodila za oživljanje pri psih 
in mačkah. Osnovni in nadaljevalni postopki oživljanja, ki jih izvajamo pri pacientu s srčno-
pljučnim zastojem, vključujejo masažo srca, predihavanje, nadzor uspešnosti oživljanja z 
elektrokardiografijo in kapnometrijo (EtCO2), vzpostavitev venskega dostopa za aplikacijo 
zdravil z reanimacijskega seznama in zdravil, s katerimi antagoniziramo učinke morebitnih 
anestetikov/sedativov. Oživljanje izvajamo v dvominutnih ciklih. Paciente z asistolijo 
ali električno aktivnostjo brez pulza zdravimo z aplikacijo vazopresorjev in potencialno 
antiholinergikov. Paciente s prekatnim migotanjem ali z ventrikularno tahikardijo brez tipljivega 
pulza pa zdravimo z defibrilacijo in potencialno z antiaritmiki in vazopresorji.

Ključne besede: srčno-pljučni zastoj, srčno-pljučno oživljanje, pes, mačka

Cardiopulmonary resuscitation 

Summary

The Reassessment Campaign on Veterinary Resuscitation (RECOVER) initiative developed a 
set of clinical consensus guidelines for the practice of cardiopulmonary resuscitation (CPR) in 
dogs and cats, based upon an extensive, systematic review of the literature. Basic and advanced 
life support actions to be taken when a patient is diagnosed with cardiopulmonary arrest 
(CPA) include administration of chest compressions, ventilation support, initiation of ECG and 
EtCO2 monitoring, obtaining vascular access for drug administration, and administration of 
reversal agents if any anaesthetic/sedative agents have been administered. Cardiopulmonary 
resuscitation is performed in 2-minute cycles. Patients in asystole or pulseless electrical activity 
are treated with vasopressors and, potentially, anticholinergic drugs. Patients in ventricular 
fibrillation or pulseless ventricular tachycardia are defibrillated and, potentially treated with 
antiarrhythmic and vasopressor drugs.

Keywords: cardiopulmonary arrest, cardiopulmonary resuscitation, dog, cat

Srčno-pljučni zastoj

Srčno-pljučni zastoj je nenadna odpoved spontane in učinkovite ventilacije ter sistemske 
cirkulacije. Na možganih se po štirih do petih minutah pomanjkljive oskrbe s kisikom razvijejo 
nepopravljive okvare. Zato morajo biti vsi napori usmerjeni k čimprejšnji vzpostavitvi delovanja 
srca in učinkovitega krvnega obtoka, ki omogoča oskrbo tkiv s kisikom. 
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Srčno-pljučni zastoj spremljajo naslednji klinični znaki: netipljiv pulz, netipljiv srčni utrip in 
odsotnost srčnih tonov pri avskultaciji, apnoa ali agonalni vdihi, cianoza sluznic, razširjeni 
zenici, nezavest. Z elektrokardiografijo ugotovimo eno od aritmij, značilnih za srčno-pljučni 
zastoj: asistolija, ventrikularna fibrilacija (prekatno migetanje), električna aktivnost brez pulza 
in ventrikularna tahikardija brez tipljivega pulza (1). Takoj, ko ugotovimo srčno-pljučni zastoj, 
zabeležimo čas, pokličemo na pomoč ter pričnemo z oživljanjem.

Uspešnost oživljanja je v veliki meri odvisna od usposobljenosti osebja in opremljenosti klinike. 
Osebje usposobimo in pripravimo na morebitne situacije s »suhimi treningi«. Zmešnjavi se 
izognemo s strogo hierarhijo. Ena oseba, običajno izkušenejši veterinar, vodi oživljanje, ostali 
delajo po njenih navodilih. 

Osnovna faza oživljanja (CAB)

C (circulation iz angl. cirkulacija): ugotovimo prisotnost pulza z otipavanjem perifernih arterij, 
najlažje ga otipamo na stegenski arteriji. Če pulza ne tipamo, pričnemo takoj z zunanjo masažo 
srca. Zunanja masaža srca ni primerna za živali s poškodbami prsnega koša (plavajoča rebra, 
pnevmotoraks, večji izlivi krvi v prsno votlino, pljuča ali osrčnik, diafragmatska hernija), pri 
katerih pride v poštev le odprta masaža srca. Zunanja masaža srca je manj učinkovita pri zelo 
debelih živalih.

Pri zunanji masaži srca psi in mačke ležijo na boku. Srce masiramo s frekvenco 100 do 120 
stiskov na minuto. Pri mladičih in mačkah poskusimo masirati srce s frekvenco do 150 stiskov 
na minuto. Prsni koš stisnemo tako močno, da se ulekne za 1/3 do 1/2 premera, pred naslednjim 
stiskom se mora vrniti v prvotni položaj. Osebe, ki masirajo srce, se menjujejo v dvominutnih 
ciklih, saj se hitro utrudijo. Kadar oživlja ena sama oseba, je razmerje med stiski prsnega koša in 
predihavanjem 30:2. Prekinitve za predihavanje naj ne trajajo več kot 10 sekund. Notranja masaža 
srca v primerjavi z zunanjo masažo ne zviša tlaka v preddvorih in omogoča boljšo prekrvljenost 
cerebralnega in koronarnega žilja in s tem učinkovitejše oživljanje. Prsni koš odpremo v petem 
ali šestem levem medrebrju z minimalnimi predhodnimi aseptičnimi postopki, odpremo osrčnik 
in masiramo srce v smeri od apeksa proti bazi srca z enako frekvenco kot pri zunanji masaži 
srca. 

A (airway iz angl. dihalna pot): preverimo, ali so dihalne poti proste in odstranimo morebitne 
tujke (kosti, krvni strdki, izbljuvki). Če žival ne diha, jo endotrahealno intubiramo. Kadar 
intubacija ni mogoča, vzpostavimo prosto dihalno pot s traheotomijo. 

B (breathing iz angl. dihanje): žival predihavamo s 100 % kisikom s frekvenco 10 vdihov/minuto, 
dihalnim volumnom 10 ml/kg in inspiratornim časom ne daljšim od ene sekunde. Hiperkapnija 
in hipoksija zmanjšata verjetnost ponovne vzpostavitve spontane cirkulacije, zato moramo živali  
čimprej pričeti predihavati. Čeprav protokoli za oživljanje pri človeku na prvo mesto postavljajo 
masažo srca, je znano, da je predihavanje pri pediatričnih pacientih, kjer srčno-pljučni zastoj 
ni posledica odpovedi srca, ključnega pomena za uspešnost oživljanja. Predvidevajo, da velja 
podobno pri psih in mačkah, kjer je zastoj dihanja v večini primerov razlog za srčno-pljučni 
zastoj (2).

Nadaljevalna faza oživljanja

Ta faza vključuje monitoriranje, vzpostavitev venskega dostopa in antagoniziranje učinkov 
zdravil, ki smo jih uporabili za anestezijo/analgezijo. Z elektrokardiografijo ugotovimo vrsto 
aritmije in ustrezno ukrepamo.
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Monitoring

Nepogrešljiv monitor za ugotavljanje ritma srca med oživljanjem je elektrokardiografija, 
s pomočjo katere se odločimo, katere postopke oziroma zdravila je potrebno uporabiti v 
nadaljevanju. Najzanesljivejši pokazatelj učinkovitosti oživljanja in ponovne vzpostavitve 
sistemske cirkulacije je kapnometrija. Pri uspešnem srčno-pljučnem oživljanju se zvečajo 
vrednosti EtCO2 zaradi zvečanega minutnega volumna srca in s tem zvečane učinkovite 
pljučne cirkulacije in izločanja EtCO2, ki se med srčno-pljučnim zastojem kopiči v tkivih (2). 
Vrednosti EtCO2 nad 15 mmHg pri psih in nad 20 mmHg pri mačkah so dober prognostični 
indikator ponovne vzpostavitve spontane cirkulacije (3). Učinkovitost oživljanja ugotavljamo 
tudi s tipanjem pulza ali z zaznavanjem pulza  s pomočjo Dopplerjevega pulznega detektorja 
na stegenski arteriji. Paziti pa moramo, da arterijskega pulza ne zamenjamo z retrogradnim 
pretokom krvi skozi venski sistem (2).

Minimalni monitoring po uspešnem oživljanju vključuje neprekinjeno elektrokardiografijo, 
merjenje krvnega tlaka, oceno oksigenacije in ventilacije. Priporočljivo je nadzirati telesno 
temperaturo ter vrednosti glukoze in laktata v krvi (2).

Antagonisti

Učinke agonistov adrenoceptorjev a2, kot so medetomidin, deksmedetomidin in ksilazin, 
antagoniziramo z atipamezolom, benzodiazepinov, kot sta midazolam in diazepam, 
antagoniziramo s flumazenilom, opioidov, kot so morfij, metadon, fentanil, delno butorfanol in 
buprenorfin, pa antagoniziramo z naloksonom. 

Elektrokardiografija

Asistolija pomeni odsotnost mehanične in električne aktivnosti srca, na EKG zapisu pa vidimo 
zgolj ravno črto. Največkrat jo diagnosticiramo pri živalih z multiplo organsko odpovedjo. 
Vzrok je lahko tudi akutno zvečanje tonusa parasimpatičnega živčevja (orofaringealna 
stimulacija, dilatacija želodca ali sečnega mehurja, pritisk na očesni bulbus med oftalmološkimi 
operacijami). 

Električna aktivnost brez pulza ali elektromehanična disociacija je električna aktivnost srca 
brez mehanične aktivnosti (kljub širjenju električnih impulzov ni kontrakcij srčne mišice). Z 
elektrokardiografijo odčitamo P-valove in QRS-komplekse, ki so lahko na videz sorazmerno 
normalne oblike, pulza pa ne tipamo oziroma ne slišimo srčnih tonov pri osluškovanju srca. 

Prekatno migetanje ali ventrikularna fibrilacija je neorganizirana ektopična aktivnost prekatov 
(neprekinjena sistola), zaradi česar pride do prekinitve oskrbe srca s kisikom, saj koronarne 
arterije oskrbujejo srce v času diastole. Z elektrokardiografijo odčitamo nepravilne, kaotične, 
bizarne valove, P-vala in QRS-kompleksa pa ne moremo opredeliti. 

Asistolijo in električno aktivnost brez pulza zdravimo z nizkim odmerkom adrenalina (0,01 mg/
kg i.v.). Praviloma adrenalin apliciramo na 3 do 5 minut, v izogib sub- ali predoziranju pa velja 
pravilo, da ga apliciramo vsak drugi dvominutni cikel. Ker asistolija in električna aktivnost brez 
pulza lahko nastaneta zaradi zvečanega tonusa parasimpatičnega živčevja, uporabimo atropin 
(0,04 mg/kg i.v.), ki ga apliciramo vsak drugi dvominutni cikel. Kadar oživljanje traja več kot 10 
minut, apliciramo večji odmerek adrenalina (0,1 mg/kg i.v.), v poštev pride tudi alkaliniziranje z 
NaHCO3 (1 mEq/kg i.v.). 

Prekatno migetanje in ventrikularno tahikardijo brez tipljivega pulza zdravimo z defibrilacijo. 
Bifazni defibrilatorji učinkoviteje prekinejo prekatno migetanje pri nižji defibrilacijski energiji 
in manj poškodujejo srčno mišico kot monofazni defibrilatorji. Energija defibrilacije pri 
bifaznem defibrilatorju je 2 – 4 J/kg, pri monofaznem pa 4 – 6 J/kg (eksterna defibrilacija). Če 
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s prvo defibrilacijo nismo uspešni, nadaljujemo z osnovnimi postopki oživljanja (masaža srca, 
ventilacija) 2 minuti, preden ponovno defibriliramo. Energijo defibrilacije povečamo za 50 %, 
če nismo bili uspešni s prvo defibrilacijo. Če nimamo defibrilatorja, poskusimo konvertirati 
ritem s prekordialnim udarcem, možnost za uspešno defibrilacijo je bistveno manjša. Kadar z 
defibrilacijo ne uspemo konvertirati ritma v več poskusih, pridejo v poštev naslednja zdravila: 
amiodaron 5 mg/kg i.v. ali lidokain 2 mg/kg i.v. (lidokain zviša prag vzdražljivosti srčne mišice za 
defibrilacijo z monofaznim defibrilatorjem, zato ga ne apliciramo, če defibriliramo z monofaznim 
defibrilatorjem), adrenalin vsak drugi dvominutni cikel (0,01 mg/kg i.v.) (2).

Intratrahealni vnos zdravil

Nekatera zdravila (atropin, adrenalin), ki se uporabljajo med srčno-pljučnim oživljanjem, lahko 
v skrajnem primeru vbrizgamo tudi prek endotrahealnega tubusa. Ta način vnosa zdravil je 
precej manj zanesljiv kot intravenski, plazemska koncentracija vbrizganega zdravila pa je nižja 
v primerjavi z intravenskim ali intraosalnim vnosom in lahko zelo variira.  Pri endotrahealnem 
vnosu intravenski odmerek zdravila podvojimo (pri adrenalinu uporabimo celo do 10-kratni 
intravenski odmerek) in ga razredčimo s 5 do 10 ml sterilne vode za injiciranje, s čimer 
omogočimo boljšo absorpcijo zdravila. Zdravila injiciramo prek urinskega katetra ali manjše 
sonde skozi endotrahealni tubus čim bližje razcepišču sapnika, čemur sledi nekaj globokih 
asistiranih vdihov, s čimer poskušamo zdravilo čimbolj razpršiti in omogočiti hitrejšo in boljšo 
resorpcijo preko pljuč (2).

Tekočinska terapija 

Aplikacija infuzijski raztopin pri euvolemičnih in hipervolemičnih živalih med oživljanjem se 
odsvetuje, priporoča se le pri živalih, ki so bile pred srčno-pljučnim zastojem hipovolemične (2).
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Povzetek

Vloga veterinarskega tehnika na veterinarski organizaciji je vsetranska in odgovorna. 
Nedosledno delo, površnost in pomanjkanje znanja vodijo v obsežne zdravstvene in finančne 
posledice za pacienta, lastnika, širše javno in inštitucijo. Ustrezni preprečevalni mehanizmi pred 
bolnišničnimi okužbami so iz teh stališč nujno potrebni, odpravljanje posledic pa zamudno in 
neekonomično.

Namen tega prispevka je seznanitev s trenutno globalno razsežnostjo vse bolj perečega problema 
nozokomialnih (bolnišničnih) okužb, ki se zapleta z vse bolj rezistentnimi sevi vsakdanjih rodov 
bakterij,  seznaniti veterinarske tehnike z nevarnimi točkami delovnega procesa ter opomniti na 
njihovo pomembno vlogo pri preventivnem postopanju pred raznašanjem nozokomialnih okužb. 
Pravtako pa bi avtor rad opozoril na soudeležbo veterinarskega tehnika pri doslednem izvajanju 
ukrepov sanacije pri izbruhu nozokomialne okužbe.

Ključne besede

nozokomialna infekcija, veterinarski tehnik, vloga

Role of veterinary technician in prevention of nosocomial infection

Abstract

Role of veterinary technician (VT) in veterinary organisation is versatile and responsible. 
Inconsistent chores, carelessness and lack of knowledge leads to vast health and financial 
consequences for the patient, owner, general good and organisation itself. Appropriate preventive 
measures established to counteract hospital acquired infection (nosocomial infection) are 
necessary, consequence elimination is time consuming and uneconomical.

The purpose of this article is to familiarize with current global problem of nosocomial infections 
which are hardened with even more resistent bacteria, to inform VT of crucial points in working 
process and to stress out the importance of their role in prevention of nosocomial infections. 
The author would also like to emphesize the importance of integration of VT in eradicaton of 
nosocomial infection outbreak. 
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Uvod

Čedalje pogosteje se srečujemo s pojavom multirezistentnih bakterij (MDR – multiple drug 
resistent bacteria) pri bolnišničnih okužbah v humanih in veterinarskih zdravstvenih 
ustanovah. Sezanitev s tem zelo perečim problemom je potrebna na vseh nivojih dela in pri vseh 
zaposlenih. Delo veterinarskega tehnika je s tega stališča zelo pomembno, saj je nepogrešljiv 
člen v procesu dela. Z implementacijo antiseptičnih metod in zakonov asepse prispevamo levji 
delež pri preprečevanju bolnišnične infekcije. 

Definicija

O nozokomilani infekciji (bolnišnični okužbi) govorimo pri vsaki infekciji, ki nastopi 48 ur po 
hospitalizaciji oz. znotraj dveh tednov po končani hospitalizaciji pacienta. (1)

Pomen besede nozokomialen izhaja iz grške besede nosocomos, ki pomeni osebo, ki skrbi za 
pacienta (2)

Antisepsa  - metode in ukrepi, v katerih se uporabljajo antiseptiki, snovi, s katerimi preprečujemo 
navzkrižno kontaminacijo. Z anstisepso zmanjšamo število mikroorganizmov do subpatogenega 
nivoja in upočasnimo njihovo ponovno namnožitev. (3,6)

Asepsa – ukrepi za oblikovanje sterilnega okolja, prostega mikroorganizmov, s pomočjo 
higienskih in antiseptičnih ukrepov kot so visoka temperatura, antiseptiki ter milo in voda. (3)

Zgodovina

V drugi polovici 19. stoletja so se takratni medicinski delavci začeli zaskrbljeno spraševati, zakaj 
se pojavlja tako velika umrljivost pri pacientih v  bolnišnicah, še posebno po različnih kirurških 
posegih. Takrat je veljalo, da je kirurški nož zadnja pot do ozdravitve, bolnišnice pa za »hiše 
smrti«.   

Zdravnik Ignaz Semmelweis je v letu 1847 ugotovil povezavo med pogostejšo bolnišnično 
infekcijo porodnic na porodniškem oddelku z zdravniki in študenti, ki so opravljali avtopsije, kot 
na porodniškem oddelku, kjer so delovale le babice. (3)

Pasteur in Koch sta utrdila pot t.i. »teoriji klic« (germ theory), ki je v drugi polovici 19. stoletja  
dočakala strokovno odobravanje in javno priznanje. Dokazala sta, da so za infekcijo odgovorni 
mikroorganzimi.

Joseph Lister je 1867 uvedel prvi antiseptik za vsesplošno uporabo.

Po sprejetju Kochovih postulatov iz leta 1877, in sprejetem dejstvu, da so za nastanek infekcijskih 
bolezni krivi mikrooganizmi, se je antisepsa umaknila pomembnejši asepsi. V svojem 
laboratoriju je dokazal, da sta parna sterilizacija in suha vročina uspešni preprečevalki širjenja 
in razmnoževanja bakterij. Kochove ugotovitve je prevzel celoten svet. (3).
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Gustav Neuber je prvi kirurg, ki je uporabil sterilen plašč (1883), nato še kapo. Zabeležil je občuten 
padec infekcij kirurške rane. Prva uporaba sterilnih rokavic datira v leto 1890. Nosila jih je glavna 
medicinska sestra, Caroline Hampton inštrumentarka slavnega kirurga Williama Halsteda. 
Halstead jih je uvedel, zaradi njenega dermatitisa, ki se ji je pojavil po uporabi antiseptičnih 
sredstev. Znani poljsko-avstrijski kirurg Ian Mikulicz je prvi uporabil kirurško masko (1897). (3)

V 40. letih prejšnjega stoletja (1940) se je s prihodom antibiotikov spremenilo marsikaj. 
Postavljeni temelji asepse so se zaradi senzacionalnega odkritja – antibiotikov  zamajali. 
Bolnišnice so kmalu po začetku uporabe antibiotikov postale površne pri upoštevanju asepse, 
antisepse in osnovne higiene. (3)

Kmalu so se pričele pojavljati prve znane rezistence bakterij na antibiotke. Pričel se je ples 
v začaranem krogu; nova rezistenca je zahtevala novo sintezo ali odkritje antibiotika in ta 
»smrtonosni« ples se nadaljuje še dandanes.  

Globalna razsežnost

Po podatkih Centra za obvladovanje in preprečevanje bolezni, Center of disease control and 
prevention) vsako leto v ZDA umre več kot 20.000 ljudi zaradi bakterijske rezistence, v Evropi 
preko 25.000 ljudi. Na leto v ZDA umre 99.000 ljudi za bolnišničnimi okužbami, samo v ZDA je 
zabeleženih preko 1,7, milijona nozokomilanih (bolnišničnih) okužb.

Najpoglavitnejši prenašalec nalezljivih bolezni in zoonoz je osebje. Najpogostejši način prenosa 
je z rokami. (4, 5) 

Primerov bolnišničnih okužb v veterini je manj, ker so bolnišnični staleži za enkrat krajši, živali 
pa imajo manj imunosupresivnih obolenj. Z vedno boljšo oskrbo, podaljševanjem hospitalizacij in 
naprednejšo intenzivno nego se  povečuje število primerov bolnišničnih okužb tudi v veterini. (5)

Najpogosteje izolirane MDR bakterije v mali praksi so: E.Coli, Enterobacter, Enterococcus spp., 
Staphylococcus spp.in Clostridium spp.,  Acinetobacter baumannii. (5)

Preventiva

Delo veterinarskega tehnika je večslojno. Vsakodnevno se giba med čistimi in nečistimi 
koridorji. Prav zato je pomembno, da je delo prilagojeno, tehnikova aktivnost pa ozaveščena o 
možnostih prenosa kužnine iz enega pacienta na drugega pacienta, nase in  na ostale ljudi. 

Tudi zoonotski potencial bolnišničnih infekcij v veterinarski medicini je znaten.

Kontaminirana okolica, oblačila, oprema in osebje so poglavitni viri infekcije. Za razvoj infekcije 
je najprej potreben vstop mikroorganizmov v (kirurško) rano oz. npr. predrto integriteto telesnih 
barier (koža, sluznica). Vir mikroorganizmov je lahko eksogen (zrak, kirurški inštrumenti, osebje 
ali sam pacient) ali pogostejši endogen (organizmi, ki izhajajo iz pacienta). 

Aseptične tehnike so pravila, ki jih za nobeno ceno ne smemo prekršiti, saj so edina preventivna 
obramba pred prenosom infekcije.

V nasprotju z antibiotiki, kjer se pojavlja rezistenca, do danes še ni bila razvita rezistenca na 
asepso. (6)
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Preventiva bolnišnične okužbe mora zajemati triado ukrepov: 

1. preudarno rabo antibiotikov

2. zadostno higieno pacientov in osebja in 

3. natančno in dosledno vzdrževanje in dezinfekcijo klinike. (7)

Najučinkovitejša metoda preprečevanja nozokomialne infekcije je umivanje vidno umazanih rok 
z vodo in milom vsaj eno minuto ali razkuževanje vidno čistih rok s 70 % raztopino alkohola 30 
sekund vsakič pred in po delu s pacientom. (5)

Skrb za osebno higieno, čista oblačila in obutev je na prvem mestu. Dan na veterinarski 
organizaciji se začne z umivanjem rok. Nohti naj ne bodo daljši od 5 mm. Po navedbah CDCja in 
WHOja (world health organisation) so umetni in gelirani nohti poglaviten vir gram negativnih 
bakterij kljub umivanju in razkuževanju! Pred delom z živaljo in njenimi izločki z rok odstranimo 
nakit. Dolge lase spnemo v čop. Rane na koži zaščitimo z nepremočljivim obližem, ki ga po 
potrebi večkrat zamenjamo in nataknemo rokavico. 

Faktorji tveganja za bolnišnično okužbo:

• Dolžina bolniškega staleža

• Katetri (urinski in intravenski)

• ·Mehanska ventilacija

• Popolna parenteralna prehrana

• Uporaba antibiotikov

• Uporaba blokatorjev histaminskih receptorjev (H2) - posledično bakterijsko preraščanje

• Mladiči in starostniki

• Oslabljena imunost 

• Hospitalna diareja 

(8)

Najpogostejša mesta nozokomialne infekcije so vnetja urinarnega trakta, infekcije krvotoka, 
infekcija kirurške rane, pneumonija in bakterijska diareja. (1)

Spoštovanje načel asepse pri vstavitvi intravenskega ali urinarnega katetra je nujnost, ki je ne 
smemo zanemarjati. Pravtako je pomembna natančna fiksacija katetra. Vsako rokovanje z njim 
naj se predhodno začne z umivanjem ali razkuževanjem rok. S pacienti, kjer vemo, da je prisotna 
MDR okužba smo dolžni skrbeti za natančno izvajanje asepse.

V primerih izbruha MDR okužbe je poslušna komunikacija in koordinacija med odgovorno - 
vodilno osebo in ostalimi izvajalci osnova uspešne eradikacije. Poleg zaščitne opreme, rokavice 
in maske, uporabljamo tudi dezbarierne sisteme za preprečevanje širjenja okužbe. (7)

Vzdrževanje čistega okolja na kliniki je pravtako pomemben del preventivne triade. Vsakemu 
zaposlenemu morajo biti dodeljene naloge, ki jih brezkompromisno izvaja po vsakem posegu, 
druge dnevno in tretje tedensko ali mesečno. Na kliniki naj bo določena oseba, nadzornik, ki 
skrbi, da so dnevne, tedenske in mesečne naloge opravljene. 
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Uporaba rokavic je kontroverzna. Nošenje rokavic ne zamenja pravilnega razkuževanja, ampak je 
dodaten preventivni ukrep. Uporaba sterilnih rokavic se priporoča le pri delu s sterilnimi predeli 
telesa: manipulacija s drenažnimi sistemi, intravenskimi in urinarnimi katetri.  (8)

Delo v sterilizaciji (6)

Umazane inštrumente se takoj po uporabi ročno očisti makroskopskih nečistoč. Inštrumente se 
spere, osuši in zapakira za pripravo v avtoklavu. 

Glavna funkcija ovojnega materiala je vzdrževanje sterilnosti med hrambo in transportom. 
Takšne funkcije ne zagotavljajo kontaminirani paketi, ki so bili poškodovani, predrti ali 
raztrgani, nepopolno posušeni paketi, naknadno zmočeni paketi kot tudi zaprašeni in zmečkani 
paketi. Pravtako se smatra za kontaminiran paket vsak, ki se dotakne nečistih površin (npr. 
dlaka) ali pade na tla. 

Ovoji iz blaga so zastareli, saj zagotavljajo sterilnost le 4 tedne, medtem ko nepoškodovani 
papirnato/plastični ovoji zagotavljajo sterilnost tudi leto dni. Ta perioda se podaljša, če so sterilni 
paketi zaščiteni z dodatnimi protiprašnimi prevlekami ali shranjeni v protiprašnih zabojih. 
Odlaganje na police, kjer se lahko useda prah, občutno poveča tveganje za kontaminacijo in je 
odsvetovano. 

Pozornost posvetimo tudi polnjenju avtoklava. Le-ta naj ne bo preveč napolnjen. Splošno pravilo 
velja, da je med paketi 3- 5 mm zračnega prostora. Po avtoklaviranju se naj paketi odložijo na 
za to določeno mrežasto odložišče, kjer se ohladijo in dokončno posušijo. Vsakršno rokovanje s 
steriliziranimi paketi naj bo nežno in premikanje minimalno. 

Odpiranje v naprej pripravljenih paketov naj bo vedno v kirurški dvorani, v kirurških oblačilih 
(oblačila samo za kirurški blok!), s čistimi, razkuženimi rokami. Paket odpiramo proti kirurgu, 
stran od sebe. Težje predmete si postavimo na Mayo stojalo – mizico in jih odpiramo na mizici, 
od koder jih prevzame oseba v sterilni zaščiti (kirurški plašč in rokavice).

Uporaba kirurških obuval, kape in maske je v kirurški dvorani nujna!

Priprava pacienta pred kirurškim posegom in v kirurški dvorani (9)

Delo s pacientom poteka s čistimi rokami v čisti uniformi. 

Pacienta pregledamo za možnimi skritimi infekcijami na koži in ga ne brijemo in pripravljamo v 
kirurški dvorani! Predoperativno britje naj se ne izvede več kot 60 (bolje 20) minut pred posegom. 
Splošno pravilo je britje površine kože vsaj 20 cm od reza.  Za britje uporabljamo ostre, čiste in 
razkužene nastavke za brivnike. Najbolj primerno rezilo je številka 40. Zaradi številnih poškodb 
kože se odsvetuje britje z ročnimi britvicami, saj je delo z njimi zamudno in povzroča ureznine 
na koži, ki so predelekcijsko mesto za infekcijo! Pobrite dlake odsesamo s čistim in razkuženim 
nastavkom sesalca. 

Vse pripomočke, ki jih bomo potrebovali za vstavitev intravenske kanile, urinarnega katetra, 
si v naprej pripravimo na postrežno mizico. Zavedati se moramo, da je tudi pri teh postopkih 
potrebno spoštovati pravila asepse in uporabljati razkuževalna sredstva. Britje naj bo 
vedno z očiščenim in razkuženim brivnikom, dovolj obsežno, da zagotavlja preventivo pred 
kontaminacijo. Ko kanilo vstavimo, jo pričvrstimo s sterilnim samolepilnim trakom ali obližem. 
Kadar kanile ne uporabljamo, jo povijemo s sterilnim sanitetnim materialom. Pri uporabi kanile 
se z injekcijsko brizgo, le-to pripravimo tik pred uporabo, ne dotikamo nečistih površin kot so 
dlaka, koža, naše dlani, oblačila. Pravtako brizg ne nosimo po žepih in ne odlagamo na nečiste 
povšine. Premikanje brizg naj bo minimalno. 
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Propofol je odličen medij za razvoj bakterij, zato je pri njegovi uporabi 3,8 x večja verjetnost 
postoperativne infekcije rane kot pri pacientih, ki ga niso prejeli. Ta razlika se je pojavljala zaradi 
izredno hitre kontaminacije propofola. Pri postopanju s propofolom se moramo držati strogih 
pravil asepse, odvečen propofol pa zavreči. (10)

Kopanje operativnega polja.  Osamimo operativno mesto tako, da od dlake kontaminirana voda 
ne zateka po operativnem polju. Nogo v času britja dvignemo ali fiksiramo v zraku in je do 
sterilne priprave s kompresami za enkratno uporabo  ne polagamo več na pacienta ali mizo. Za 
kopanje nepoškodovane kože je dovolj že čist sanitetni material kot je npr. čista gazo ali gobica 
za enkratno uporabo. Kože pretirano ne drgnemo in šampon nanašamo le v smeri rasti dlak, ne v 
nasprotno smer. Po potrebi speremo odvečni šampon in do suhega obrišemo.

V času priprave pacienta v predkiruškem bloku uporabljamo masko in pregledovalne rokavice ter 
zaščitni plašč za enkratno uporabo, med pripravo operacijskega polja ne dihamo in govorimo v 
smeri operacijskega polja. Ko prepeljemo pacienta v kirurško dvorano, je nadaljnje razkuževanje 
striktno aseptično: s sterilnimi rokavicami, sterilnimi prijemalkami za sterilno gazo in sterilno 
pateno in masko ter kapo. 

Sledi razkuževanje z razkužili, ki so na bazi alkohola in klorheksidina. Razkužilo s kombinacijo 
klorheksidina in alkohola ali jod z alkoholom je neprimerljivo bolj učinkovito kot monovalentno 
razkužilo, npr. samo jod ali klorheksidin ali samo alkohol. (11) 

Delo s hospitaliziranim pacientom

Če so roke vidno umazane, umivamo roke z milom vsaj eno minuto oz. če so roke čiste, vtiramo 
alkoholni antiseptik vsaj 30 sekund vsakič pred in po delu s posameznim pacientom v hospitalu. 
Pacienta nastanimo v očiščen in razkužen boks in posteljemo plenice za enkratno uporabo.
Umivanje tal s čistilnimi sredstvi in dezinficiensom na dnevni bazi je nujen preventivni ukrep 
pred širjenjem kužnine iz hospitala. (1)

Vnaprej si pripravimo terapijo in vse pripomočke, ki jih bomo potrebovali. S katetri in drenažami 
se rokuje s sterilnimi rokavicami. Mesta rane, katetrov in drenaž zaščitimo s sterilnim 
materialom. Telesne izločke in uporabljen sanitetni material se odstranjuje sproti v vrečko za 
smeti in odstrani po principu bionevarnih odpadkov.

Po končanem delu zavržemo rokavice in si umijemo roke, če so vidno umazane oz. razkužimo z 
razkužilom, če so sicer čiste. 

Hospitalizirani pacienti imajo posebne potrebe in terapijo. Pri delu s pacietnom imamo 
največkrat opraviti s parenteralno in enteralno aplikacijo zdravil, oskrbo kanile, drenaž, 
intravenoznih in urinskih katetrov ter previjanja ran, nenazadnje pa tudi delo s telesnimi izločki, 
ki so potencialno vir zoonoz in zato nevarni tudi za osebje. (1)
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Povzetek

Higiena in nadzor infekcij sta v veterinarski medicini v Sloveniji nepopolno urejena. Fecava je iz 
tega področja izdala štiri prenovljene in en novi poster, ki plastično, hitro in razumljivo prikaže 
potrebne postopke za ohranjanje higiene in nadzorovanje infekcij v veterinarski ustanovah. S 
temi postopki bistveno zmanjšamo možnost prenosa zoonoz in nosokomialnih infekcij med 
samimi zaposlenimi, pa tudi med lastniki živali. Z izobraževanjem zaposlenih in lastnikov živali 
izboljšamo razumevanje protimikrobne rezistence, varne rabe protimikrobnih sredstev, uporabe 
higienskih postopkov za nadzor infekcij v veterinarski praksi in zmanjšanjem tveganj za prenos 
in širjenje le teh.

Ključne besede

Higiena, veterinarska medicina, infekcije, zoonoze, umivanje rok, Fecava

FECAVA recomendations for hygiene and infection control in veterinary practise

Abstract

Hygiene and infection control are in Slovenian veterinary medicine officially not regulated. 
Fecava launched four updated posters and one new addition, that quickly and clearly show the 
necessary steps to maintain hygiene and infection control in veterinary practises.  With those 
procedures we decrease the possibility to transmit zoonotic disseases and nosocomial infection 
among employees and also among pet owners. With the education of employees and pet owners 
we help to raise awareness about antimicrobial resistance, good hygiene practices and the 
appropriate use of antibiotics on order to control infections and deminish risk factors for their 
spreading.

Key words

Hygiene, Veterinary medicine, infections, zoonose disseases, washing hands, Fecava
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Uvod

FECAVA ( Federation of European Companion Animal Veterinary Association) je na svojem 24. 
evropskem kongresu, junija 2018 v Talinu, Estonija izdala štiri prenovljene posterje in enega 
novega. Posterji s kratkimi algoritmi dajejo hiter vpogled s priporočili o kontroli infekcij, o 
preudarni rabi protimikrobnih sredstev, o higieni v veterinarskih praksah, pa tudi novega, 
ki predstavlja postopek umivanja rok. V sodelovanju z Bella Moss Foundation, ki se posebno 
ukvarja s preventivo bolnišničnih okužb, so v nekaj korakih opisali in slikovno opremili plakat. 
V sodelovanju z Laboklinom  bodo plakati prevedli in natisnili, tako da bodo dostopni vsem 
veterinarskim organizacijam v državah članicah.

Ob zavedanju, da naraščajo okužbe z rezistentnimi sevi bakterij, da se pri delu z živalmi 
lahko širijo zoonoze in da poleg ogrožanja naših pacientov ogrožamo tudi sebe, je upoštevanje 
priporočil eno od osnovnih načel. V veterinarski medicini je implementacija preventivnih 
ukrepov pri prenosu zoonoz in nosokomialnih infekcij v delovnem okolju premalo razdelana 
in upoštevana. Nimamo še postavljenih smernic s strani države. Izobraževanj in rednih 
usposabljanj za veterinarske tehnike in veterinarje, ki delajo v zasebnem sektorju, s tega 
področja ni, zato so Fecavine smernice dobrodošla pomoč.

Higiena rok

Kot najpomembnejšo aktivnost pri preprečevanju okužb v veterinarskih praksah navajajo čiste 
in razkužene roke. Umivanje rok se začne in konča z delovnim dnem. Osnovna higiena umivanja 
rok se seveda izvaja po vsaki uporabi stranišča in pred hranjenjem ali kajenjem ter po njem. Roke 
si umijemo tudi, ko so vidno umazane in po opravljeni obravnavi pacienta, ki smo mu odvzeli 
telesne tekočine ali bili v kontaktu njegovimi izločki. Umivanje rok je vselej potrebno tudi v 
kombinaciji z dezinfekcijo pri aseptičnih ali invazivnih postopkih. Dezinfekcijo rok opravljamo 
z alkoholnimi sredstvi, z vsaj 70-90% vsebnostjo. Roke razkužimo, ko so suhe in čiste. Vedno 
si jih razkužimo pred vsakim pacientom in po njem, preden uporabimo rokavice ter po njihovi 
odstranitvi, pa tudi pred uporabo inštrumentov, prijemanjem kljuk ter računalniških tipkovnic. 
Uporaba nakita in zapestnih ur ni dovoljena. Nohti morajo biti čisti in kratki, prepovedano je 
lakiranje nohtov ali imeti umetne nohte.

Zaščitna sredstva

Uporaba rokavic je potrebna pri obravnavi vseh obolelih živalih, vključno s parazitarnimi 
infestacijami, pri vseh živalih, pri katerih sumimo na mikrobno rezistenco, pri obravnavi vseh 
ran, ob kontaktu  s krvjo, izločki, telesnimi tekočinami in mukoznimi membranami. Uporaba 
sterilnih rokavic je potrebna med kirurškimi posegi in kjer je zahtevana asepsa. Zamenjava 
rokavic je potrebna med obravnavo vsakega pacienta, pa tudi pri prehodu z umazanih na čiste 
postopke pri istem pacientu. Uporaba rokavic ni nadomestek za higieno rok!

Zaščitna oblačila morajo imeti kratke rokave, da se lahko zagotavlja primerna higiena rok. 
Službena oblačila se uporabljajo samo znotraj ustanov. Dodatna zaščitna sredstva kot so 
maske, pokrivala, sterilne halje in rokavice se uporabljajo pri kirurških in invazivnih posegih. 
Zamenjava dodatnih zaščitnih sredstev je potrebna med vsakim pacientom in pri prehodih med 
izolatorijem, hospitalom in intenzivno nego.

Delovni prostori in oprema

Operacijska soba se mora uporabljati le za operacijske posege! Priprava kirurškega polja mora 
potekati v ločenem prostoru, kjer se postriže dlako in jo posesa. Pripomočke za striženje 
razkužimo po vsakem pacientu. Postriženju se področje umije z milom ter razkuži s sredstvom, 
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ki vsebuje alkohol ali klorheksidin. Vedno naj bodo v uporabi le sterilizirani inštrumenti, 
po možnosti avtoklavirani. Živalim je potrebno preprečiti lizanje ali praskanje ter drugačno 
poškodovanje rane. Prevezi ran se morajo opraviti aseptično.

Prostori morajo biti čisti in razkuženi. Uporabljati je potrebno čistilna sredstva, ki so registrirana 
za medicinske objekte. Potrebno je upoštevati navodila proizvajalca. Delovne površine in opremo 
se očisti in razkuži pred vsakim pacientom in po njem, pa tudi, če so vidno umazane. Skupne 
prostore, kot so recepcija, stranišča, hodniki, se očisti dnevno, izolatorij, hospital ter kletke pa 
pred vsakim pacientom in po njem.

Pranje oblačil in ležišč za živali naj se izvaja znotraj veterinarske organizacije ali pri zunanjem 
čistilnem servisu. Veterinarska oblačila se menjajo dnevno in takoj ob vidni umazaniji. Ležišča 
za živali po vsakem pacientu ali takoj, ko so vidno umazana. Vidna umazanija se odstrani z 
rokavicami, perilo pa se opere na najmanj 60°C. Čisto perilo shranjujemo v ločenih prostorih.

Pomembno je obnavljanje znanja, ki naj se ga redno izvaja znotraj organizacije, po potrebi tudi 
dodatna zunanja izobraževanja. Zaposleni naj bi razumeli in upoštevali načela dobre higienske 
prakse. Higienski protokoli naj bodo v pisni obliki na vidnem mestu. Za izvajanje higienskih 
standardov naj bi bo szadolžena ena oseba iz kolektiva.

Izobraževanje lastnikov živali je prav tako pomemben del pri nadzoru higiene in kontrole 
infekcij. Z lastniki je dobro komunicirati ustno in pisno, v obliki letakov, pisnih navodil, da 
podprejo veterinarski trud pri higieni in odgovorni rabi protimikrobnih sredstev pri predpisanih 
terapijah ter tudi, da bolje razumejo zoonoze in protimikrobne rezistence pri živalih.     
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