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DOKAZLJIVA KAKOVOST PRI REHABILITACIJSKI 
OBRAVNAVI PO POŠKODBAH HRBTENJAČE 

 
Od 18. do 21. 5. je v vasici blizu Amsterdama potekal mednarodni kongres 
združenja ESCIF na temo dokazljive kakovosti pri rehabilitacijski obravnavi po 
poškodbah in obolenjih hrbtenjače. Za bralce revije Paraplegik povzemam 
poglavitne strokovne prispevke predavateljev kongresa, ki smo se ga iz 
Slovenije udeležili Janez Trdina, Mirjam Kanalec in Daniel Globokar.  

Teme predavateljev so bile usmerjene v organizacijo in obliko zdravstvenih in 
rehabilitacijskih postopkov, ki zagotavljajo kakovost oskrbe posledic okvare ali obole-
nja hrbtenjače.  

Dr. Michael Baumberger je strokovni vodja rehabilitacijskega centra za paraplegike 
v Nottwilu. Predstavil nam je vizijo in delovanje Swiss paraplegic Centra Nottwil v 
Švici, ki je po tradiciji, ugledu in izkušnjah referenčni center odličnosti za rehabilitacijo 
ljudi z poškodbami ali obolenji hrbtenjače. Bistveno izhodišče delovanja sodobno 
zasnovanega rehabilitacijskega centra so zavezanost vseh sodelujočih strokovnjakov 
potrebam ljudi po poškodbi hrbtenjače, zmanjševanju posledic in kar najboljšemu 
izidu zgodnjega zdravljenja in rehabilitacije.  

Rehabilitacijski center ima na voljo tri operacijske dvorane, v katerih kirurgi različnih 
specialnosti pokrivajo vsa področja operativnega zdravljenja od nastanka poškodbe 
hrbtenjače; izvajajo operacije skeleta po poškodbi, razrešujejo hrbtenjačno tkivo, 
oskrbo preležanin, kontraktur, operacije na genitourinarnem traktu, in s tem 
zagotavljajo celotno kirurško oskrbo bolnikov in poškodovancev v akutnem in 
kroničnem obdobju. Šest oddelkov vsebuje 140 rehabilitacijskih postelj, v enoti 
intenzivne terapije in nege pa lahko oskrbujejo deset poškodovancev. Klinično in 
rehabilitacijsko delo vseh zdravstvenih delavcev je prežeto z novimi koncepti 
Mednarodne klasifikacije okvar, funkcioniranja in zmanjšane zmožnosti. V svoje delo 
in predvsem raziskave so uvedli tudi koncept Rehab Neuron, novoustanovljen pa je 
tudi raziskovalnoklinični oddelek za okrevanje prizadetega zgornjega uda.  

Velik pomen strokovnjaki v centru dajejo tudi tako imenovanemu pojmu Health 
Literacy. S tem pojmom opisujejo sposobnosti in zmožnosti posameznika za 
pridobivanje informacij in znanj zdravstvenih vsebin, predvsem gre torej za spo-
sobnosti branja in razumevanja informacij o posledicah in možnostih zdravljenja ter 
rehabilitacije. Za oceno teh sposobnosti so razvili tudi poseben ocenjevalni test. 
Veliko pozornosti namenjajo tudi oceni in presoji neodvisnih zunanjih strokovnjakov, 
ki ocenjujejo delo in rezultate klinično-raziskovalnega dela, poleg tega pa redno 
analizirajo ocene uporabnikov o zadovoljstvu z obravnavo.  

Za učinkovitejši prenos znanja in izkušenj skrbijo svetovalci, ki delujejo na 
bolnišničnih oddelkih in terenu, ki so večinoma ljudje s paraplegijo in tetraplegijo, 
tako da so sposobni prenosa lastnih izkušenj, ki so seveda vsebinsko in praktično 
najbolj ustrezne. S projektom Para-help skrbijo za prenos posebnih znanj in veščin 
rehabilitacijske nege in uporabe pripomočkov. V ta namen medicinske sestre bol-
nišničnih oddelkov po potrebi obiskujejo medicinske sestre v pristojnih zdravstvenih 
domovih na terenu.  

Prof. dr. Fin Biering-Sorensen nam je kot predsedujoči ISCOS-a, mednarodnega 
strokovnega združenja za poškodbe hrbtenjače, predstavil vizijo in poslanstvo 
predvsem s področja zagotavljanja kvalitete rehabilitacijske obravnave. Združenje se 
sicer ukvarja z znanstvenim proučevanjem vseh ključnih področij zdravljenja in 
rehabilitacije hrbtenjače.  



Več informacij o delovanju združenja lahko bralci pridobite na spletni strani 
www.iscos.org.uk.  

Združenje je po ustanovitvi v šestdesetih letih prejšnjega stoletja izdajalo revijo 
Paraplegia, ki se je preimenovala v Spinal cord leta 1996. Strokovnjaki združenja raz-
vijajo učno orodje, ki bo prosto dostopno na internetu kot zbirka strokovnega gradiva 
s področja okvar in bolezni hrbtenjače. Gradivo, ki je v pripravi, bo predvidoma 
razdeljeno v pet preglednih modulov, ki bodo vsebovali ključne podatke o zgradbi in 
funkciji hrbtenjače, podporni tehnologiji, psihološkem in socialnem področju ter 
preventivi. Na omenjeni spletni strani lahko bralci preberete tudi izjavo in priporočila 
ljudem po poškodbi hrbtenjače glede operativnega zdravljenja z izvornimi oziroma 
matičnimi celicami.  

Dr. Christine M. Macdonell je izvršna direktorica CARF International, ki opravlja 
storitve akreditacijskih postopkov za široko področje medicinske oskrbe, tudi 
področje rehabilitacije po poškodbah hrbtenjače. Akreditacijski postopki sistemsko in 
dosledno vključujejo standarde primerne in učinkovite rehabilitacijske obravnave. Za 
področje okvar in bolezni hrbtenjače so izdelani indikatorji kvalitete obravnave, ki 
izvajalcem rehabilitacije pomagajo in omogočajo zagotavljanje kvalitetne obravnave 
uporabnikov. Poglavitne vrednote, ki jih upošteva sistem akreditacije, so enake 
pravice zavarovancev do strokovnega zdravljenja, spoštljivega odnosa med 
zdravljenjem ter enakopraven dostop do zdravstvenih storitev.  

Claire Guy je vodja rehabilitacijskega programa nacionalnega centra za poškodbe 
hrbtenjače Stoke Mandeville bolnišnice v Aylesbury v Angliji. Rehabilitacijski center v 
Angliji nadaljuje vizionarski in pionirski pristop ustanovitelja dr. Guttmana, omenjeni 
center pa je tudi nosilec akreditacije za referenčni spinalni center v Angliji.  

Dr. Marius Buiting je sodelavec nizozemskega inštituta za izboljšanje zdravstvene 
oskrbe in član Evropskega združenja za kvaliteto v zdravstvu. Predstavil nam je širše 
vidike vzpostavljanja in zagotavljanja kvalitetne zdravstvene oskrbe ter predstavil 
njeno vizijo za naslednje desetletje.  

Rdeča nit njegove predstavitve je izboljšanje učinkovitosti obstoječih zdravstvenih 
sistemov, osredotočanje dosedanjega znanja in tehnološkega napredka zgodnjega 
zdravljenja in rehabilitacije na praktične individualne potrebe uporabnikov, torej 
posameznikov po poškodbi ali obolenju hrbtenjače.  

Dr. Herman Sixma je sodelavec nizozemskega inštituta za raziskave v zdravstvu. 
Predstavil nam je projekt NIVEL, ki je z razvojem ocenjevalnih orodij usmerjen v upo-
rabniško ocenjevanje kakovosti zdravstvene oziroma rehabilitacijske obravnave. 
Podrobnejše informacije si lahko bralci preberejo na www.nivel.nl.  

Tridnevni kongres je bil vsebinsko bogat in organizacijsko izpeljan brez kakršnih koli 
zapletov. Predavatelji so vse udeležence prepričali o tem, da je nujno izboljšati in op-
timizirati rehabilitacijsko obravnavo po poškodbah hrbtenjače ter usmeriti znanje in 
tehnološke rešitve k praktičnim problemom in zahtevam uporabnikom.  

Zadnje popoldne kongresa smo se udeleženci zapeljali z ladjico po rečnih kanalih 
čudovitega Amsterdama ter občudovali umetelno prirejene ladjice, ki so, zasidrane 
ob bregu, za številne meščane tudi stalno bivališče.  

Asist. Daniel Globokar, dr. med.,  
strokovni sodelavec ZPS 


