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Izjava o poslanstvu 
 

Medicinske sestre za kontinenco in oskrbo stome (okrajšava: 

KSB) nudijo podporo pacientom, ki uporabljajo pripomočke za 

stomo ali imajo inkontinenco. Namen naše zdravstvene nege in 

oskrbe je izboljšati kakovost življenja pacientov in jim pomagati 

čim hitrejšo vrnitev, kot je to le mogoče, v normalno življenje. 

Pacienti s stomo ali  težavami s kontinenco in njihove družine, 

so odvisni od strokovne in holistične podpore, saj kakovost 

zdravstvene nege in oskrbe, ki jo prejemajo, neposredno vpliva 

na njihovo kakovost življenja. Hkrati so medicinske sestre za 

kontinenco in oskrbo stome pomembna povezava zdravstvenim 

delavcem, industriji in organom za financiranje zdravstvenega varstva. 

Da bi poudarili to skupno filozofijo in ustvarili večjo ozaveščenost javnosti, 

se je skupina medicinskih sester za kontinenco in oskrbo stome - KSB, ki 

pripada  Dansac Nurse Academics, odločila, da pripravi izjavo o 

poslanstvu. Naslednja načela so jedro izjave o poslanstvu in določajo 

vrednote, cilje in kompetence, ki jih vsebuje.  

 

ECET bi želel promovirati naslednjo izjavo o poslanstvu in se zahvaliti 

Avstrijski skupini medicinskih sester za kontinenco in oskrbo  stome 

za pripravo tega pomembnega prispevka. 



 

 

Načela 

Smo skupina avstrijskih medicinskih sester za kontinenco in oskrbo 

stome, ki delamo v različnih organizacijah. 

 
Naše aktivnosti so namenjene predvsem pacientom in njihovim 

družinam ali drugim v njihovem družbenem okolju, pa tudi   

zdravstveni negi, zdravstveni stroki, zdravstvenim ustanovam, 

pogodbenim partnerjem in ustanovam za usposabljanje. 

 
Na ta način pomembno prispevamo k družbi in se zavzemamo za  

 
• BITI  SAM SVOJ (nemško: Menschl (ICH) sein) 

• KAKOVOST  ŽIVLJENJA 

• PROFESIONALNOST 





 

 

 

BITI  SAM SVOJ 
 

• Naš cilj je zagotoviti osebno in neodvisno podporo 

pacientom, v duhu spoštovanja in pozornosti, ki priznava 

njihovo samostojnost, avtonomijo. 

  
• Zaupanje in vzajemno spoštovanje sta temeljna podlaga za 

vse naše dejavnosti. 

 
 

KAKOVOST ŽIVLJENJA 
 

• Naše  delo  se  osredotoča  na  pomoč  pacientom  pri 

doseganju največje samostojnosti, da lahko z lahkoto 

obvladajo izzive, s katerimi se soočajo v vsakdanjem 

življenju. 

 

• Vedno zaščitimo zasebnost pacienta. 
 
 

PROFESIONALNOST 
 

• Smo kompetentni partnerji in pacientu nudimo strokovno 

znanje z nepristranskim in trajnostnim svetovanjem ob 

upoštevanju jezikovnih, kulturnih in verskih ozadij.  

 
• Delujemo  kot  mediatorji  na  interdisciplinarnem  področju 

zdravljenja  bolnikov. 





 

  

Kaj pomeni biti sam svoj? 

 
Naš cilj je zagotoviti osebno in neodvisno podporo pacientom v 

duhu spoštovanja in pozornosti, ki priznava njihovo samostojnost, 

avtonomijo.  

 
Zavedamo se pacientovih osebnih potreb, brez vrednotnih sodb, brez 

omejevanj v njihovi avtonomiji in jih vključujemo v oskrbo, ki jo izvajamo. 

Pacientom nudimo zdravstveno in strokovno podporo v jeziku, ki ga 

razumejo. Naša prizadevanja za vzgojo spoštljivega, pozornega odnosa 

vključujejo tudi obravnavanje kulturnih in/ali verskih okolij. 

Pacientom omogočamo, da ohranijo svojo individualnost in se ponovno 

osredotočijo, kot to zahteva situacija.  

 

 

 

Zaupanje in vzajemno spoštovanje sta temeljna podlaga za vse 

naše dejavnosti. 

 
Ustvarjamo vzdušje zaupanja, ki omogoča pacientom, da izrazijo 

svoje potrebe, želje in občutke. S pacienti, njihovimi okoliščinami in 

čustvi sodelujemo z empatijo in brez predsodkov, da se srečamo z 

njimi, kjer so v tistem trenutku.  

Skupaj s pacienti načrtujemo oskrbo, ki je za njih izvedljiva in jim 

nudimo oporo, dokler jo potrebujejo. 

Spoštujemo naše paciente, prepoznamo njihovo stanje in zagotovimo, 

da bodo prejemali osebno podporo. 

Cenimo in spoštujemo odnos pacienta in varujemo njegovo zasebnost 

z občutljivostjo v celotnem obdobju, v katerem zagotavljamo podporo. 
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Kaj pomeni kakovost življenja? 
 
Naše delo se osredotoča na pomoč bolnikom pri doseganju največje 
samostojnosti, tako da se lahko s samozavestjo in z lahkoto 
spopadajo z izzivi, s katerimi se soočajo v vsakdanjem življenju. 
 
Podpora, ki jo zagotavljamo, pomaga pacientom, da samostojno in na 
način, ki je v skladu s svojo osebno opredelitvijo kakovosti življenja, 
upravlja z vsemi možnimi omejitvami. Zaradi naše posebne strokovne 
izobrazbe in nasveta smo kompetentne kontaktne osebe. 
 
Naš cilj je zagotoviti, da bolniki ohranijo svojo sposobnost, da sami 
skrbijo zase in samostojno živijo. 
 
 
 
Ohranjamo zasebnost prizadetih. 
 
V vseh naših dejavnostih spoštujemo zasebnost, osebno intimnost 
prizadetih in spoštujemo njihove meje. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

KAJ POMENI PROFESIONALNOST? 
  
Smo kompetentni partnerji in pacientu nudimo strokovno znanje z 
nepristranskim in trajnostnim svetovanjem ob upoštevanju 
jezikovnih, kulturnih in verskih okolij. 
 
Naša pripravljenost za nadaljnje usposabljanje in izobraževanje, ki 
presega zakonske zahteve, pomeni, da je naša medicinska sestra in 
medicinsko znanje vedno najsodobnejša. Svoje znanje prenesemo na 
paciente in njihove družinske člane ter izvajamo programe usposabljanja 
za naše sodelavce. Izvajamo z dokazi podprte ugotovitve v prakso, 
sodelujemo pri raziskavah in objavljamo naše ugotovitve. Pacientom in 
njihovim družinskim članom nudimo ustrezen informacijski material. 
Paciente in njihove družinske člane obravnavamo enako, se strinjamo s 
skupnimi cilji in pripravljamo potrebne ukrepe. V okviru našega 
svetovalnega dela spoštujemo kulturno in versko pripadnost ter 
vključujemo te posebne vidike. 
 
 
Smo posredniki na interdisciplinarnem področju zdravljenja 
prizadetih. 
 
Načrtujemo aktivnosti v interdisciplinarnem timu in zagotovljamo, da  
razporedi medicinskih in terapevtskih ukrepov ne sovpadajo. 
 
Smo v stiku z zavarovalnimi zastopniki, da bi zagotovili primerno oskrbo 
prizadetih in načrtovali ciljno sodelovanje z izvajalci zdravstvenih storitev. 
Pri vseh naših ukrepih upoštevamo gospodarske in ekološke vidike. 



 

 

 

 

č

 
 
 
 
 

Izrecno je navedeno, da sponzor v nobenem primeru 
ni imel vpliva na sedanjo izjavo o poslanstvu. 

 
 


